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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som beskriver de fördelar och problem som 
kan uppstå i och med införande av ett Ethernet-baserat interkomsystem i militära fordon. 
Rapporten ger förslag på en möjlig lösning och beskriver hur olika speciella ljudapplikationer 
skall införas i den föreslagna lösningen. 
 
Rapporten visar att IP-LAN i fordon ger större fördelar än nackdelar. Fördelarna ligger i att 
all form av media kan dela på samma LAN och att stor kunskap finns om tekniken inom det 
civila området. Nackdelarna handlar först och främst om fördröjning. Nackdelarna är dock väl 
kända och metoder finns för att reducera inverkan av dem. För det föreslagna 
interkomsystemet är det processningsfördröjningen som ger störst inverkan på att inte leverera 
data i realtid. Den föreslagna lösningen, med separata anslutningar för interkomenhet och PC-
plattform mot switch hos varje besättningsmedlem ger störst tillförlitlighet och säkerhet. 
 
För att säkerställa kvaliteten i interkomsystemet behövs prioritering av data och för att 
utnyttja nätverket på effektivast sätt ska multicast genom IGMP användas. SIP är det 
protokoll som ska användas för större mediasessioner. 
 
Av de ljudapplikationer som presenteras är det framförallt varningsmeddelande, interface med 
utomstående och i viss mån röststyrning som tydligast ger de stora fördelarna. Dock kräver 
dessa ljudapplikationer tillsammans med 3D-ljud och omvärldsljud noggrannare studier. Detta 
för att närmare utforska hur motiverade dessa ljudfunktioner är i ett militärt fordon. 



 

Abstract 
The result of this master thesis report describes the advantages and the drawbacks that will 
arise when implementing an Ethernet based intercommunication system in military vehicles. 
The report presents a possible solution and describes how different sound applications will be 
implemented into the suggested solution. 
 
The report show that IP LAN in vehicles leads to more advantages than drawbacks. The main 
advantages are that all kind of media can share the same LAN and that there is a lot of 
knowledge of this technique in the civil area. The main drawback is about delay. The 
drawbacks are otherwise well known and methods are known to decrease the impact of them. 
In the suggested intercommunication system the processing delay gives the largest impact on 
not deliver data in real time. The suggested solution, with separate connections for intercom 
unit and PC platform to the switch at each crewmember gives good reliability and security. 
 
To secure the quality in the intercom system prioriting of data is needed. For the most 
efficient use of the LAN, multicast should be used by implementing IGMP. For larger 
geographical media sessions the SIP protocol should be used. 
 
The most important sound applications described and also those who gives most advantages 
are warning messages, interface to crew outside vehicle and command and control. These 
sound applications together with 3D sound and outer environment sound needs more detailed 
studies to find out the importance of them in a military vehicle.
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2 Inledning 
Rapporten ”Ethernet-baserat interkommunikationssystem för militära fordonssystem” är ett 
examensarbete utfört vid Alvis Hägglunds och svarar på frågan om det är fördelaktigt att 
införa ett paketswitchat nätverk för kommunikation i militära fordon. En lösning av ett 
interkomnätverk föreslås samt redovisning av nackdelar och fördelar som närvarar. Speciella 
ljudapplikationer presenteras samt förslag på lösningar av dessa applikationer på det 
föreslagna nätverket. Rapporten fokuserar på ljudkommunikation. Annan data utöver ljud 
beaktats vid framtagning av lösning utan att närmare studier kring dessa görs. 
 
Rapporten fokuserar på ett kommunikationsnätverk internt i ett fordon och svarar därför inte 
på frågor beträffande trådlös kommunikation fordon emellan. Exakt vilken hårdvara som bör 
användas utreds inte. Istället ligger fokus mer på vilka krav som måste ställas på den samma. 
 
Rapporten inleder med de krav som ställs på ett interkomsystem för att sedan ge en generell 
teknikbeskrivning av nätverk och protokoll. Vidare presenteras de ljudapplikationer som är 
aktuella och sedan en möjlig lösning av ett system i militära fordon. 
 
I rapporten används termen nod för en slutstation ansluten mot ett LAN, Local Area Network. 
Denna nod kan då inget annat anges antas vara en PC eller liknande. Vidare används termen 
nätverkselement vilket innebär komponenter i ett LAN som inte är anslutna som en 
slutstation. Dessa element kan exempelvis vara en switch eller router. 
 
2.1 Bakgrund och metod 
Informationssystem och ledningssystem i militära fordon är mycket viktiga. Dessa system 
förser besättningen med viktig information som är av stor vikt för deras agerande och 
säkerhet. Systemen ger bland annat information om fordonet och ger också möjlighet till 
kommunikation besättningsmedlemmarna emellan. I och med att allt mer sofistikerade 
applikationer och möjliga framtida krav på lösningar med höga överföringshastigheter blir 
aktuellt kommer detta ställa högre krav på informationssystemen. Allt mer data av olika typer 
och information kommer att distribueras i ett fordon vilket kommer leda till mer komplexa 
system som blir mindre överskådliga. 
 
På grund av detta finns behov att finna en ny lösning av informations- och ledningssystem i 
militära fordon. En nätverkslösning som är säker och pålitlig samtidigt som den kan hantera 
olika typer av media såsom data, video och ljud är troligt för att klara de krav som ställs. För 
att kostnader ska hållas nere och kunskapen om tekniken och standarder ska klaras av bör 
teknik inom civila tillämpningar användas. 
 
Ett nätverkssystem baserat på Ethernet skulle därav vara intressant att studera närmare. Detta 
för att klargöra huruvida ett informations- och ledningssystem i form av ett Ethernet-nätverk 
är en god lösning och om ett sådant system klarar av de applikationer och krav som ställs på 
ett ledningssystem i ett militärt fordon. Metoden som använts är först och främst genom att 
studera litteratur. Men eftersom mycket av denna teknik är så pass ny att det inte finns 
information om den i tryckt form har också Internet utnyttjats för informationssökning. 
Mindre intervjuer har också gjorts med företag och personer som besitter stor kunskap om 
bland annat IP-baserad kommunikation och uppfattning av ljud samt ljudbearbetning. 
Personal vid Alvis Hägglunds har också bidragit med information om de förutsättningar som 
finns och gäller i militära fordon. 
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3 Krav 
I detta kapitel presenteras de krav som kommer att ställas på ett interkomsystem i militär 
miljö. Det är av stor vikt att känna till de krav som ställs för att underlätta arbetet att ta fram 
en lösning. Först och främst ska lösningen på systemet vara generell, det vill säga att den ska 
passa olika typer av produkter. 
 
Kommunikationssystemet ska realiseras så långt det är möjligt med hjälp av kommersiell 
teknik, det vill säga utnyttja redan befintlig teknik, så kallad COTS, Commercial Off The 
Shelf. Att utnyttja COTS innebär stora fördelar i förhållande till att ta fram helt nya lösningar 
på egen hand. Tiden från ide till färdig produkt, time-to-market, kan förkortas avsevärt genom 
att utnyttja känd teknik. Tekniken är också enklare att erhålla samt att någon annan tillverkare 
redan stött på de stora problemen och löst dem. Men den största orsaken till utnyttjandet av 
COTS teknik är att det innebär minskade kostnader, dels för själva tekniken men också som 
en följd av kortare time-to-market, samt att tekniken är oberoende av leverantör. 
 
Ett nätverksbaserat interkommunikationssystem ska tas fram genom att utnyttja Ethernet-
baserad teknik för 10, 100 Mbps eller kanske till och med 1 Gbps tillsammans med 
nätverksswitchar. Ethernet-teknik är den mest utbredda nätverksteknik som idag finns vilket 
gör den till en relativt billig teknik som det finns stor kunskap om. Ett annat krav som är 
mycket viktigt att lägga fokus på är realtid. Generellt sett leder allt för lång fördröjning av 
exempelvis tal till irritation hos de inblandade. I militära system kan närvaron av fördröjning 
vara mycket kritisk då det ställs höga krav på talkvalitet. 
 
Det är också viktigt att den information som skickas över det interna nätverket faktiskt når sin 
slutdestination och går att tolka. Därför är tillförlitligheten och en säker dataöverföring viktigt 
i systemet. En viss kvalitet måste kunna garanteras. Detta gäller både hårdvara och mjukvara. 
 
Militär miljö introducerar också en hel del besvärligheter. En hård miljö där mycket buller 
och brus finns närvarande, samt påverkan av omgivningens utrustning och material, ställer 
högre krav på utrustningen. Det är exempelvis inte önskvärt att sända brus över en 
kommunikationslänk. Dels beroende på kvalitetspåverkan men också utnyttjandet av 
bandbredd. 
 
Ett kommunikationssystem i militära fordon ställer höga krav på användarvänligheten. 
Systemet måste vara lätt att lära sig och lätt att använda. Detta gäller i högsta grad 
användarvänligheten av speciella ljudapplikationer. Olika typer av 
kommunikationsmöjligheter är en fördel för att underlätta kommunikationen. Dessa 
ljudapplikationer ska ha för avsikt att avbelasta besättningen i fordonet och underlätta deras 
arbete. 
 
Framtida krav ska också tas med i beräkningarna. Detta gäller exempelvis videoapplikationer 
eller trådlös överföring som kan tänkas skickas över eller in på nätverket. Detta kan vara 
viktigt att vara medveten om då det kan ha betydelse när interkomsystemet designas. Dock 
ska huvudmålet vara att ta fram ett system för kommunikation i militära fordon där COTS kan 
nyttjas i så stor utsträckning som möjlig för en billig och pålitlig lösning. 
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4 IP telefoni 
Följande sektioner ger en kort introduktion till IP telefoni, Internet Protocol. Dels hur IP 
telefoni fungerar i enkelhet men även vilka fördelar tekniken för med sig. Sist tas också de 
nackdelar eller snarare problem upp som introduceras i och med införandet av IP telefoni. 
 
4.1 Introduktion till VoIP 
IP-telefoni är kommunikation av olika medier som går över ett IP-baserat nätverk och bygger 
på IP-protokollet. I vissa fall används också uttrycket VoIP, Voice over IP, som är ett uttryck 
som används för att beskriva olika kommunikationstyper av ljud genom att använda IP 
protokollet. VoIP kan utnyttjas på de nätverk som bygger på IP protokollet, exempelvis 
Internet eller över ett befintligt LAN.[1] 
 
De krav som ställs på ett IP-telefoninät är först och främst att det går genomföra ett samtal 
som är begripligt för de inblandade. Inom IP-telefoni talas det om QoS, Quality of Service, se 
sektion 5.7. För att sätta upp en VoIP-session krävs ett speciellt protokoll. Oftast handlar det 
om H.323 eller SIP, Session Initiation Protocol. Mer om dessa protokoll i sektion 5.6. 
 
Ljudkvaliteten och  tillförlitligheten är oftast mycket god i mindre nätverk där det kan antas 
vara mindre trafik. IP-telefoni över större nätverk, exempelvis Internet, kan däremot vara mer 
riskabelt. Oacceptabel ljudkvalitet genom fördröjning kan mycket lätt uppstå då det 
kontinuerligt är mycket och varierande trafik. Problemen med ljudkvalitet och realtid kan 
också gälla mindre nätverk men där är dessa problem inte lika påtagliga. För god PSTN, 
Public Switched Telephone Network, ljudkvalitet krävs 64 kbps okomprimerat. I själva verket 
kommer mer bandbredd att krävas då protokollhuvud adderas till den rena ljuddata som ska 
skickas. Protokollhuvudet innehåller information om paketets typ och exempelvis information 
om mottagaren och sändaren. Det kan också innehålla detaljer för att säkerställa en viss 
kvalitet i behandlingen av IP paketet. Datadelen innehåller den för mottagaren önskvärda 
informationen, exempelvis ljudet. 
 
Principen för IP-telefoni mellan två noder går till på följande vis. Talet som registreras av 
mikrofonen samplas och konverteras till en digital representation. Representationen 
komprimeras och konverteras till ett IP-paket som sedan skickas över nätverket. När paketet 
når fram till rätt adress packas det upp, sorteras och avkodas för att sedan spelas upp hos 
mottagaren.[1] 
 
För att kunna skicka information mellan olika noder krävs det att sändaren känner till 
destinationsadressen. Det finns olika typer av adresser. Dels den fysiska adressen som 
benämns LAN-adress. Denna adress är också känd som Ethernet-adress eller MAC-adress, 
Media Access Control. MAC-adressen är 6 byte lång och anges i hexadecimal form. MAC-
adressen är statisk och är alltid den samma hos en nod. Det finns också nätverksadresser, mer 
kända som IP-adresser. Dessa adresser är inte statiska från en plats till en annan. Eftersom det 
finns både fysiska adresser och nätverksadresser måste översättning mellan dessa  kunna 
möjliggöras. Denna mekanism besitter ARP-protokollet, Address Resolution Protocol. För att 
en nod ska kunna skicka information till en annan nod behövs MAC-adressen. Om sändaren 
inte känner till MAC-adressen till mottagarnoden med en given IP-adress, tar den således 
hjälp av sin ARP modul. Med hjälp av IP-adressen kan ARP modulen svara med den korrekta 
MAC-adressen.[2] 
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4.2 Fördelar 
När nu grunden till IP telefoni är känd är det intressant att närmare studera de fördelar denna 
teknik för med sig. Faktum är att en av de större fördelarna redan nämnts i föregående avsnitt. 
IP telefoni kan nämligen utnyttjas över redan befintliga nät. Detta innebär reducerade 
kostnader vid installation då stor del av utrustningen redan finns tillgänglig. 
 
VoIP har snabbt blivit en viktig del inom den kommersiella nätverkskommunikationen. Den 
erbjuder samma möjligheter som dagens analoga telefonsystem, PSTN, men med större 
kostnadseffektivitet. Ett av huvudmålen med VoIP är att minska kostnader och få ett mer 
flexibelt system som kan erbjuda nya applikationer.[3] 
 
IP baserad kommunikation ger möjlighet till att behandla olika typer av media på grund av 
större tillgång på bandbredd. Istället för att enbart behandla röstkommunikation, som är fallet 
med vanliga PSTN-system, kan ljud-, bild- och videokommunikation behandlas samtidigt på 
ett effektivt sätt. En stor fördel är också att nya applikationer kan adderas till ett VoIP system 
oberoende av tillverkare. Detta gäller inte dagens analoga system där enbart 
originaltillverkaren kan utveckla nya applikationer.[3] 
 
Fördelarna med att använda ett paketswitchat nät som IP kommunikation istället för 
traditionell analog kommunikation handlar bland annat om ett större resursutnyttjande. I till 
exempel vanlig analog, ”circuit switched”, telefoni sätts en kommunikationsväg upp genom 
att utnyttja en konstant mängd av bandbredd. Eftersom större delen av ett samtal egentligen är 
tystnad tas onödig bandbredd upp trots att den inte utnyttjas effektivt.[4] 
 

 
 
Bild 4.1: Skillnaden mellan ”circuit switched” och ”packet switched”. 

 
Introduktionen av paketswitchade nät löser detta problem. Kontakten mellan sändare och 
mottagare kvarstår vid tystnad utan att bandbredden utnyttjas. Således kan annan data som för 
tillfället sänds använda denna resurs.[4] Se bild 4.1. 
 
Andra fördelar med att utnyttja kommunikation över IP ligger också i att kostnaden för 
hårdvara minskar. Inte enbart för att befintliga nät kan utnyttjas utan också för att en enda 
infrastruktur krävs för att transportera data, ljud och video. Detta innebär att mindre utrustning 
behövs. Det enda som krävs är ett LAN som behandlar all form av media.[3] 
 
I paketswitchade LAN introduceras också switchar. En switch är ett nätverkselement som 
switchar data. Det vill säga, tar emot datapaket på sina ingångar, avläser destination och sedan 
sänder paketen vidare på korrekt utgång. En Ethernet-switch avgör paketets destination 
genom att avläsa LAN-adressen. Det finns i huvudsak två olika switchtyper. Store-and-
forward och cut-through switching. Store-and-forward innebär att switchen måste vänta på att 
ta emot alla bitar i paketet innan det kan skickas vidare medan en cut-through switch kan 
påbörja en sändning av ett paket innan hela paketet har anlänt. Skillnaden är marginell och 
innebär egentligen ingen större skillnad.[2] 
 

Total 
bandbredd Utnyttjad 

bandbredd 

tid
tid 
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En av de vanligaste teknikerna att switcha paket på är med hjälp av så kallad matristeknik. 
Denna går ut på att alla in- och utgångar är anordnade i ett matrismönster. När ett paket 
inkommer på en ingång avläses destinationen och sedan skapar switchen en kontakt mellan 
ingången och den speciella utgången. En något äldre teknik bygger på att switchen tar emot 
all data på samma ingång innan den switchar ut paketen på rätt utgång. Denna teknik ger dock 
längre fördröjning. 
 
En fördel med användandet av switch är att det finns möjlighet att utnyttja olika 
anslutningshastigheter mellan switchen, noder eller andra nätverkselement. Det finns alltså 
möjlighet att exempelvis utnyttja 10 Mbps, 100 Mbps och 1Gbps på olika anslutningar. 
Ytterliggare en fördel med en switch är att den tillåter direkt anslutning av noder. Detta 
innebär att varje nod hela tiden upplever en ”fri kanal” att sända på.[2] Detta är en stor fördel i 
jämförelse med standardlösningar av Ethernet-LAN. Ethernet bygger på accessmetoden 
CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, som inte kan garantera när 
information anländer till mottagaren eftersom den fysiska länken måste delas mellan 
noderna.[5] Se bilaga A för illustration. Användandet av switchar undanröjer CSMA/CD och 
istället upplever varje nod inga kollisioner utan hela bandbredden kan nyttjas. I och med detta 
är det mycket lättare att få en uppfattning om vilka fördröjningar som kommer att uppstå i ett 
LAN, till och med då nätverket är ganska hårt belastat. 
 
4.3 Nackdelar 
Kritiker till paketswitchade nät menar att tekniken inte lämpar sig för realtidsöverföring. Detta 
beroende på stora variationer och oförutsägbara fördröjningar.[2] Det finns vissa problem som 
gör sig tydliga i paketswitchade nät och dessa handlar i stor utsträckning om fördröjning. 
Förutom att talkodningen påverkar kvaliteten har fördröjning, paketförluster och eko också en 
betydande roll. Eko som uppkommer som en följd av fördröjning gör sig speciellt märkbar då 
analoga nät sammankopplas med paketbaserade. I dessa fall behövs undertryckning av eko. 
Oftast löses detta med FIR filter, Finite Impulse Response.[6] 
 
I ett idealt nätverk kommer ljudpaket att spelas upp exakt i det ögonblick de anländer till 
mottagaren. Varje paket har samma så kallad end-to-end fördröjning. Verkligheten är dock en 
annan. 

4.3.1 Fördröjning 
I paketswitchade nät uppstår olika typer av fördröjningar mellan sändare och mottagare. 
Summan av alla fördröjningar ger upphov till den totala end-to-end fördröjningen. Vad som 
kännetecknas som realtid kan i vissa fall variera men enligt ITU, International 
Telecommunications Union, är tider längre än 150 ms1 inte acceptabla. Den totala 
fördröjningen består av nedanstående element: 
 
• Processningsfördröjning: Fördröjning uppstår då exempelvis ljud paketeras. Här är det 

ljudkodningen som är avgörande. 
• Store-and-Forward fördröjning: Då paket skickas ut på den fysiska länken ut från ett 

nätverkselement uppstår fördröjning. Detta då alla bitar i ett paket måste anlänt innan det 
kan skickas ut på den fysiska länken. 

• Köbildning: Då paket köas i en switch uppstår också fördröjning. Detta uppstår då allt för 
mycket trafik samtidigt trafikerar en switch. 

                                                           
1 150 ms avser end-to-end fördröjning. Det vill säga tiden från sändare till mottagare. 
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• Switchdesign: Switchens design har också en viss inverkan. Här är det switchtillverkaren 
som kan påverka tiden det tar att switcha ett paket. 

• Sändningsfördröjning: Då paket lagts ut på den fysiska länken kommer en viss 
fördröjning uppstå för att sända paketet mellan två nätverkselement. Denna fördröjning 
beror på det fysiska mediet men är oavsett detta mycket liten.2 

 
Av ovanstående fördröjningskällor är de flesta konstanta. För ett LAN där kodningsmetod, 
switchdesign, överföringsmedie och hastigheter på länkar är kända kommer fördröjningen att 
vara den samma. Köbildning däremot är den källa som föranleder störst problem av 
fördröjning. Detta då den är oförutsägbar och kan ändras kraftigt. I och med att ett LAN 
trafikeras olika mycket vid olika tidpunkter introducerar fördröjningen ett problem. Nämligen 
jitter. 

4.3.2 Jitter 
Jitterproblem uppstår som en följd av fördröjningar. I och med att köbildning kan uppstå kan 
det också uppstå skillnad i tid mellan förväntad och verklig ankomst av paket. Jitter uppstår 
på grund av variationer i köbildning i ett LAN. Antag att två ljudpaket skickas mellan två 
noder med en inbördes fördröjning på 20 ms. Beroende på hur hårt trafikerat nätverket är kan 
skillnaden i tid mellan paketen hos mottagaren vara mindre eller större än 20 ms, se bild 4.2. 
Om mottagaren ignorerar jitterproblemet och istället spelar upp ljudet direkt då det anländer 
kan ljudkvaliteten lätt bli oacceptabel. Därav är det viktigt att lösa problemet med jitter.[2] 

Bild 4.2: Illustration av jitterproblemet. 
 
Genom att kombinera tre olika mekanismer med varandra kan jitter elimineras. Dessa 
mekanismer är: 
 
• Sekvensnummer 
• Tidsstämpling 
• Jitterbuffert 
 
Att förse varje paket med ett sekvensnummer möjliggör uppspelning av paketen i korrekt 
ordning i fall då de anlänt i annan ordning än den de skapats. Tidsstämplingen ger mottagaren 
uppgift om när paketet skapades. Om paketet anlänt för sent för att spelas upp avvisas det. 
Jitterbuffert innebär en fördröjning av uppspelning hos mottagaren. Denna buffert köar 
ljudpaket en viss tid innan de spelas upp. Detta för att säkerställa att det efterkommande 
ljudpaketet har anlänt innan det tidigare paketet spelas upp. Jitterbufferten tillför således en 
fördröjning där ett avvägande mellan fördröjning och kvalitet måste göras. Ju längre 
fördröjning desto större säkerhet att paketen hinner att anlända. Å andra sidan, ju kortare 
fördröjning desto större risk för att vissa paket inte hinner fram i tid. En avvägning mellan 
dessa faktorer måste göras så att bästa resultatet erhålls.[2] 

                                                           
2 Hastigheten för själva överföringen ligger inom sm /102 8⋅  till sm /103 8⋅ .[2] 

Sändare MottagareLAN
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4.3.3 Paketförluster 
I de fall då ett eller flera paket anländer för sent till mottagaren för uppspelning kommer en 
lucka att uppstå i talet. I detta fall har en paketförlust skett. Paketförluster uppstår då paket 
köas under lång tid och på så vis hinner att bli inaktuella för mottagaren. Paketförlust kan 
också inträffa om kön till utgången på en switch är full. Vissa switchar väljer då att avvisa det 
senast inkomna paketet. Detta innebär att paketet inte kommer att anlända till mottagaren. 
 
Vid realtidsapplikationer kan en viss mängd paket accepteras att förloras. Enstaka 
paketförluster leder till mindre luckor i talet som normalt sett inte påverkar kvaliteten allt för 
mycket. Mottagaren kommer dock uppfatta dessa luckor som små klick vilket kan upplevas 
irriterande. Det finns olika lösningar på hur paketförluster reduceras, eller snarare lösningar 
för att reducera skadan som uppstår. 
 
FEC, Forward Error Correction, går ut på att addera redundant information till 
originalpaketet. Denna redundanta information kan återskapa data som har försvunnit på 
nätverket. Genom att skicka med det nästföljande paketet en mindre kvalitativ kopia av det 
föregående, kan den mindre kvalitativa informationen nyttjas i fall då originalet inte anlänt 
inom tidsramen. Denna lösning ger en relativt god kvalitet men kommer att kräva mer 
bandbredd då varje paket kommer innehålla mer information.[2] 
 
Ett alternativ till FEC är interleaving. Denna metod går ut på att sändaren låter mixa om data 
mellan olika paket innan de skickas. Detta innebär att originalenheterna i ett paket skiljs åt i 
olika paket. När de sedan når fram till mottagaren återmixas data till originalet. Skulle en 
paketförlust ske påverkas talet hos mottagaren mycket lite eftersom det förlorade paketet 
innehöll data tillhörande olika paket. Interleaving leder naturligtvis till ökad fördröjning men 
utnyttjar däremot ingen mer bandbredd som FEC gör.[2] 
 
Ytterliggare en metod som kan minska effekten av paketförlust är mottagarbaserad reparation. 
Denna metod försöker att skapa någon form av ersättning av det paket som gått förlorat. Den 
enklaste formen är att repetera det föregående paketet. Om däremot paketförlusten är längre 
än tiden det tar för en person att uttala ett fonem3 (5-100 ms) kan denna metod fungera mindre 
bra eftersom fonemen är viktiga för förståelsen av tal. Det går också att använda information 
från det föregående och det efterkommande paketet för att beräkna fram en ersättning till den 
förlorande informationen.[2] Denna metod kräver dock mycket mer beräkning i jämförelse 
med att enbart repetera föregående paket. Att repetera föregående paket kräver varken mer 
bandbredd eller längre fördröjning. 
 
Problem med eko, fördröjning och paketförluster är naturligtvis en belastning för 
paketswitchade LAN. Samtidigt som problemen är oönskade är de också väl kartlagda och 
metoder och lösningar finns för att eliminera deras närvaro eller i stor utsträckning reducera 
deras inverkan. 

                                                           
3 Fonem är små ljudläten som tillsammans bygger upp betydelsebärande ljud. Dessa ljud bygger vidare upp hela 
ord. 



 9

5 Nätverk och protokoll 
För att kunna kommunicera över ett nätverk krävs protokoll. För att minska komplexiteten så 
arrangeras protokollen i olika lager. Dessa lager består av olika protokoll som alla har sina 
speciella uppgifter att utföra för att information ska kunnas utbytas över ett LAN. Detta 
kapitel tar upp de olika lager som finns och diskuterar även de protokoll som är aktuella inom 
vart och ett av lagren. Vidare studeras också QoS och multicast närmare. 
 
OSI modellen, Open System Interconnection, beskriver hur information från en nod kan 
kommunicera med en annan nod. OSI modellen består av sju olika lager där varje lager har 
sin speciella nätverksfunktion. De tre övre lagren implementeras oftast som mjukvara och 
brukar ibland ses som ett lager, nämligen applikationslagret, se bild 5.1. De övriga lagren 
behandlar själva transporten av data och implementeras både i hård- och mjukvara.[7] 
 

  
 

Bild 5.1: OSI-modellen. 
 
5.1 Fysiska lagret  
Det fysiska lagrets uppgift är att fysiskt transportera de enskilda bitarna mellan olika noder. 
Oftast sker dessa transporter genom ett elektriskt eller optiskt gränssnitt. Ethernet, 
exempelvis, har många olika protokoll för det fysiska lagret. De mest använda är tvinnad 
partråd, koaxialkabel och fiberkabel. Dessa har olika egenskaper och är avsedda att klara av 
olika saker. 

5.1.1 Koaxialkabel 
En av de vanligaste överföringsmedierna för Ethernet-LAN är tunn koaxialkabel. Den har god 
överföringshastighet beroende på att den kännetecknas av hög bandbredd. Koaxialkabelns 
utformning leder till att den varken störs eller stör närliggande ledare i någon större 
utsträckning. Dämpningsförlusterna är förhållandevis låga, framförallt då längden av kabeln 
är relativt kort. Koaxialkabel används i enklare nätverk och är den första av 
överföringsmedierna som användes i nätverkssammanhang.[5] Den Ethernet teknologi som 
använder sig av tunn koaxialkabel kallas 10Base2, och använder sig av en busstopologi med 
en överföringshastighet på 10 Mbps. 

5.1.2 Tvinnad partråd 
Tvinnad partråd eller TP-kabel, Twisted Pair, är ännu en mycket vanligt fysiskt 
överföringslänk. Signalerna överförs över en eller flera tvinnade partrådar. Anledningen till 
att trådarna är tvinnade är för att förhindra överhörning, det vill säga att en överföringslänk 
störs av en annan. Det finns två olika typer av tvinnad partråd. Dels oskärmad kabel, UTP, 
Unshielded TP,  men också skärmad kabel, STP, Shielded TP, som är betydligt bättre skyddad 
mot störningar från omgivningen. Den skärmade kabeln är således dyrare.[5] 10BaseT och 
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100BaseT (IEEE 802.u) är de Ethernet-tekniker som använder sig av den tvinnade partråden 
för 10 respektive 100 Mpbs överföring. Dessa tekniker används oftast i LAN med 
stjärntopologi. 

5.1.3 Fiberkabel 
En fiberkabel behandlar istället för elektriska signaler fiberoptiska pulser i form av ljus. En 
fiberkabel är överlägsen de övriga överföringsmedierna. Kabeln är mycket tunn och väger 
således mycket lite. Kabeln är helt störningsokänslig för elektromagnetisk störning, den har 
mycket liten signaldämpning och är mycket svår att avlyssna. En fiberkabel har också 
möjlighet till enorma bithastigheter. Dock kan vissa problem uppkomma genom dämpning av 
signaler och dispersion4. Dessa problem blir dock tydligare då överföring över längre avstånd 
är aktuella.[5] Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) används liksom 10/100BaseT i stjärntopologier 
med exempelvis en eller fler switchar. Den stora nackdelen med fiberkabeln är att den är 
mycket dyr och ställer också krav på mer sofistikerade switchar och nätverkskort. 
 
5.2 Datalänklagret 
Datalänklagret ansvarar för att sända frames av bitar på det fysiska lagret. Beroende på vilket 
specifikt protokoll som används kommer den exakta tjänsten som utförs i länklagret att skilja 
sig åt. Exempel på länklager är ATM, Asynchronous Transfer Mode, PPP, Point to Point 
Protocol, token ring eller den mest använda och kända, Ethernet. 
 
5.3 Nätverkslagret 
Nätverkslagrets uppgift är att distribuera datagram eller paket, mellan en sändare och 
mottagare. Det finns även i detta lager många olika protokoll men det mest förekommande är 
IP protokollet. I ett sådant fall bestäms destinationen med hjälp av en IP-adress och för 
närvarande finns två olika IP protokoll. IPv4, IP version 4, och IPv6, IP version 6. 

5.3.1 IP 
IP protokollet är ett nätverksprotokoll som bygger på ”Best Effort Service”. Detta innebär att 
den data som transporteras levereras snabbast möjligast. Innebörden av detta blir att IP 
protokollet också är opålitligt. Ibland används termen ”connectionless”. Detta innebär att IP 
protokollet inte är uppkopplingsorienterat och då inte ger information till noderna på 
nätverket hur mycket information som ska skickas.[5] 
 
Eftersom IP-protokollet är opålitligt och inte kan garantera god kvalitet finns behov att införa 
QoS. QoS är ett sätt att till viss del garantera kvalitet vid kommunikation. QoS handlar främst 
om att kunna säkerställa en acceptabel fördröjning och se till att tillräcklig bandbredd finns 
tillgänglig. I vissa fall kan kvaliteten säkerställas genom att mer bandbredd tillförs. Detta 
gäller framförallt mindre LAN som är begränsat trafikerade. Om det däremot är hög 
belastning, med flera olika realtidsdata inblandade, räcker det inte alltid med extra bandbredd. 
Istället kan det bli aktuellt att införa någon typ av bandbreddsreservation eller prioritering för 
att uppnå bättre kvalitet för realtidskritisk data. Mer om QoS-tjänster i sektion 5.7. 
 
IPv4 har 32 bitars IP-adresser. Dessa adresser räcker inte längre till för internet då allt mer 
apparatur har eller förväntas ha en egen IP-adress. Därför har IPv6 tagits fram. Detta protokoll 
har möjlighet till fler adresser då det har 128 bitars IP-adresser. Den andra stora skillnaden 
mellan dessa två protokoll är att IPv6 paketformat är mycket enklare och mer strukturerat än 
IPv4. 
                                                           
4 Dispersion sätter en övre gräns för hur tätt efter varandra pulser kan sändas och därmed för hur stor mängd 
information som kan överföras på fibern.[5] 
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Nätverkslagret innehåller också, förutom IP-protokollet, routingprotokoll och errorprotokoll. 
Routingprotokoll har till uppgift att välja snabbaste och effektivaste väg mellan sändare och 
mottagare då data ska skickas. Errorprotokollens uppgift är att rapportera fel som uppstått i 
datagram och ge feedback om problemen. Denna information kan inte användaren ta del av 
eftersom det sker på nätverksnivå. ICMP, Internet Control Message Protocol, är ett sådant 
protokoll och är en del av IP protokollet och integreras även där. 
 
5.4 Transportlagret 
Transportlagrets uppgift är att transportera information mellan applikationslagren vid 
nätverksnoderna. Över IP protokollet finns det två transportprotokoll, TCP, Transmission 
Control Protocol, och UDP, User Datagram Protocol. Dessa två protokoll besitter olika 
funktioner och lämpar sig olika beroende på vilken typ av data som ska transporteras. 

5.4.1 TCP 
TCP är det protokoll som används då stor säkerhet och pålitlighet är önskad. Protokollet 
garanterar att data som skickas också kommer fram i rätt ordning utan några förluster av 
information. TCP-protokollet kontrollerar om det försvinner data i överföringen och sänder 
sedan om den data som gått förlorad. Protokollet är tillförlitligt när det gäller dataöverföring 
och har en headerstorlek på 20 byte. 

5.4.2 UDP 
UDP är i jämförelse med TCP mycket enkelt och ger mycket liten fördröjning då det inte 
kontrollerar fel i överföringen. Samtidigt har en UDP en headerstorlek på 8 byte vilket 
innebär ett mindre protokollhuvud än TCP. UDP-protokollet är snabbare är TCP då det inte 
behöver garantera att data når sin slutnod. Problemet som introduceras i och med detta kan 
leda till att viss information går förlorad. I exempelvis filöverföring är det inte acceptabelt att 
något sådant inträffar. Om däremot någon form av realtidsapplikation används är 
fördröjningsaspekten mer viktig. I detta fall kan också viss paketförlust accepteras då 
informationen fortfarande kan vara begriplig. 
 
5.5 Applikationslagret 
Protokollen i applikationslagret, som kan variera i olika noder, definierar hur två eller fler 
nätverksnoder utbyter information med varandra. Antingen kan en applikation begära data 
från en annan nod eller svara på en nods begäran. Exempel på vanliga applikationsprotokoll är 
HTTP, HyperText Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, och FTP, File 
Transfer Protocol.[8] 
 
5.6 Applikationsprotokoll för IP telefoni 
För multimediekommunikation över IP nätverk krävs applikationsprotokoll som kan sätta upp 
sessioner5 mellan olika noder. Det finns två olika familjer av protokoll för att sätta upp en 
multimediasession. ITU-familjen och IETF-familjen, Internet Engineering Taskforce. ITU-
familjens protokoll benämns H.323 och IETF-familjens protokoll består av SDP, Session 
Description Protocol, SAP, Session Announcement Protocol, och SIP, Session Initiation 
Protocol.[9] 

                                                           
5 Exempelvis en ljud- eller videokommunikation. 
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5.6.1 H.323 
H.323 är en standard för att sätta upp realtids- och multimedia sessioner. Från början avsågs 
H.323-protokollet att användas för videokonferenser över lokala nät men har utvecklats att 
stödja realtidsmedia över Internet.[1] 
 
De olika komponenter som behövs i H.323 är följande: 
Terminaler: Detta är mjukvaruapplikationer i noderna som sätter upp, modifierar och avslutar 
en session.[8] 
 
Gatekeepers: Dessa översätter bland annat mellan användar-ID eller host-ID och IP adresser, 
på samma sätt som DNS6, Domain Name System. Gatekeepers kontrollerar 
bandbreddstillgång och utför tillträdeskontroll.[1] 
 
Gateways: Ger möjlighet att koppla ihop en H.323 session med PSTN-nätet.[8] 
 
H.323 är ett paraplyprotokoll som innehåller många olika specifikationer. Dessa kan beskriva 
hur en nod kommunicerar med gatekeepern för registrering, adressöversättning med mera. 
Hur mediapaket innehållande video eller ljud ska paketeras och skickas. Hur samtal sätts upp 
och avslutas mellan till exempel en nod och PSTN-nätet och hur olika noder kommer överens 
för vilken mediakodning som ska användas för den aktuella sessionen. H.323 stödjer 
nämligen många olika kodningstyper.[2] 
 
För att kunna följa dessa ovanstående specifikationer kräver H.323 att noderna i ett nätverk 
stödjer protokoll som RAS, Registration/Admission/Status, RTP, Real time Protocol, H.245 
och Q.931. H.323 är alltså inget eget protokoll utan består egentligen av många olika 
protokoll.[2] 

5.6.2 SIP 
Inom IETF-familjen finns två sätt att initiera en multimediasession, antingen genom SAP eller 
SIP. SAP innebär att alla deltagare på ett visst nätverk får information om sessionen och kan 
då om de vill ansluta till den. SIP däremot, innebär att enbart speciella deltagare får 
meddelande om sessionen. SAP lämpar sig bra i publika sessioner där det inte på förhand är 
säkert vem eller vilka som vill delta i en session. Sålunda fungerar SIP bättre i ett mindre 
nätverk där det är tydligt vilka som ska komma att ingå i en viss session redan från början.[9] 
 
SIP används alltså för att sätta upp, modifiera och avsluta en multimediasession mellan två 
eller fler noder. SIP är nätverksoberoende och kan således användas på olika typer av nätverk. 
Protokollet är baserat på SMTP och HTTP. Detta innebär att SIP är textbaserat, vilket gör att 
SIP är utvecklarvänligt och relativt lätt att implementera.[1] SIP använder sig av adresser som 
liknar email-adresser och kan se ut på följande vis: 
 
Sip:name@domain 
 
SIP är oberoende av det underliggande transportprotokollet. Således kan SIP använda 
antingen TCP eller UDP.  När en session startats använder SIP andra protokoll för själva 
överföringen av data då det själv enbart sätter upp sessionen. Protokoll som RTP och SDP 
används av SIP för att transportera data och informera om sessionen.[8] 
 

                                                           
6 DNS används över Internet för att översätta mellan en host-ID (www-adress) och dess IP-adress. 
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SDP är egentligen inget riktigt protokoll utan ett format som bär viktig information. Denna 
talar om vilken mediatyp sessionen avser och vilka protokoll som den använder sig utav. SDP 
ger tillräckligt med information för att deltagaren ska kunna avgöra huruvida den vill delta 
eller ej i sessionen.[9] 
 
SIP består av tre grundkomponenter: 
SIP USER AGENTS 
Dessa är mjukvaruapplikationerna i noderna som sätter upp, modifierar och avslutar 
sessionerna.[8] 
 
SIP Servers 
Det finns olika SIP-servrar. Det finns registreringsserver som håller reda på positionen av 
användaren, dessa innehåller en databas över adresser. Det finns även omdirigeringsservrar 
och proxyservrar. Proxyserverns uppgift är att översätta mellan SIP-adresser och IP-adresser 
och sedan skicka vidare SIP meddelandet.[1] 
 
SIP Gateways 
SIP Gateways tillåter kommunikation mellan SIP och H.323 eller SIP och PSTN-nätet.[8] 
 
Det finns två typer av meddelande som skickas enligt SIP-standarden. ”Request” och 
”response”. En request skickas till exempel då en nod vill inbjuda någon annan till en session 
och ett response-meddelande ges av den förfrågade noden i form av ett accepterande eller 
inte. SIP har sex olika request-meddelanden.[1] 
 
INVITE: En inbjudan till en session. Meddelandet kan gå via en proxyserver för att kolla upp 
adressen till mottagaren. 
BYE: Avslutar ett samtal. 
ACK: Bekräftelsemeddelande. 
OPTIONS: Skickas för att erhålla information om mottagaren för att få förutsättningarna för 
ett samtal. 
REGISTER: Registrerar den nuvarande lokaliseringen av en användare. 
CANCEL: Avslutar sökandet av en användare.[9] 

 
Bild 5.2: Exempel på SIP-kommunikation mellan två noder. 

1. INVITE 
INVITE

2. 180 Ringing 
180 Ringing 

3. 200 OK
200 OK 

4. ACK 

5. Session

6. BYE 

7. 200 OK

Nod 1 Nod 2SIP Server
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Det finns i sin tur sex olika klasser av response-meddelanden. Dessa svarar alltså på de 
förfrågningar som skickats av den nod som initierat sessionen. Nedan följer de olika klasserna 
av response-meddelande.[9] 
 
1XX: Information om sessionen. 
2XX: Success, OK-meddelande. 
3XX: Omdirigering till annan server. 
4XX: Client error, klienten har utfört något fel. 
5XX: Server error, servern har utfört något fel. 
6XX: Global failure, återsänd inte samma request.[9] 
 
Se bild 5.2 för hur dessa request- och response-meddelande skickas mellan två noder som 
skall starta en session. 

5.6.3 SIP vs H.323 
Det mest använda och vanligaste IP telefoni protokollet som används idag är H.323. H.323 är 
i jämförelse med SIP ett mycket mer komplext protokoll och mer avancerat att utveckla i. 
Med tanke på att SIP är textbaserat är det mycket mer utvecklarvänligt. Att sätta upp en 
session med H.323 kräver användning av många protokoll. Ett protokoll behövs för själva 
signaleringen av ett samtal, ett för samtalskontroll, ett för säkerhet och kodning. SIP däremot 
gör allt detta tillsammans med SDP på ett mycket mer sofistikerat sätt.[8] Enligt bild 5.2 
behöver SIP endast utbyta 4 meddelande mellan sändare och mottagare innan sessionen kan 
starta. För en liknande session med H.323 är siffran 4 gånger större. 
 
H.323 är en mycket stor standard medan SIP förutom att det är mycket mindre komplext än 
H.323 också är mycket lättare att implementera och anpassa för olika applikationer. Den 
största nackdelen med SIP är att protokollet är så nytt att det ännu inte är helt 
färdigutvecklat.[10] 
 
Mycket tyder dock på att SIP inom några år är det protokoll som de flesta kommer att 
använda sig av vid uppförande av multimediasessioner. Genombrottet för SIP tekniken kom 
då Microsoft bestämde sig för att stödja den och bland annat så stödjer Windows XP SIP för 
att till exempel sätta upp telefonsamtal och skicka ljudklipp med e-mail. Det kommande 
UMTS-nätet, Universal Mobile Telecommunications Service, för 3G mobilnätet kommer 
också att stötta SIP protokollet.[11] 
 
5.7 QoS 
För att kunna säkerställa en viss upplevd talkvalitet hos användaren krävs det QoS. QoS 
handlar generellt om att säkerställa tillgång på bandbredd och kontrollera att fördröjningar 
håller sig inom acceptabla gränser. För lättare trafikerade nätverk räcker det oftast att tillföra 
mer bandbredd för att uppnå god QoS. Denna lösning är dock kortsiktig och inte speciellt bra 
då ett LAN ska behandla olika typer av data och realtidsapplikationer. Flaskhalsar kan lätt 
uppstå. Mer bandbredd leder inte till att viktig information prioriteras högre eftersom all data 
också fortsättningsvis kommer att behandlas lika.[12]  
 
Det finns olika tekniker för att erhålla QoS. Integrated Service, IntServ, och Differentiated 
Service, DiffServ. IntServ innebär att bandbredd reserveras för att erhålla tillräcklig 
kvalitetsservice. Medan DiffServ innebär att data klassificeras och behandlas olika beroende 
på klassificeringen. 
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5.7.1 Bandbreddsreservation 
Bandbreddsreservation innebär att en mängd data kan reservera bandbredd mellan sändare 
och mottagare. Detta för att säkerställa att aktuell data kommer fram. Bandbreddsreservation 
kan införas genom protokollet RSVP, Resource Reservation Protocol. 
 
RSVP låter noderna i nätverket begära specifika QoS-nivåer för exempelvis realtidskritisk 
data.[12] RSVP är mottagarorienterat och det är mottagarnoden som begär 
bandbreddsreservation. Denna begäran klargör vilken typ av data det handlar om och vilken 
hastighet som noden vill ta emot data på. Begäran skickas uppströms, mottagare till sändare, 
och då den anländer till en switch eller router försöker dessa att uppfylla begäran. Switchen 
eller routern skickar i sin tur vidare reservationsbegäran till nästa nätverkselement tills dess att 
bandbredd reserverats fram till sändaren, se bild 5.3. Flera reservationer kan slås samman till 
en om olika noder vill ta emot samma data. RSVP kräver implementering av mjukvara hos 
mottagaren, sändaren, switchar och routrar.[2] 
 
RSVP kan inte garantera bandbredd innan reservationen gjorts. Om en switch erhåller en 
förfrågan om bandbreddsreservation och det inte för tillfället finns någon bandbredd ledig 
skickas ett felmeddelande till mottagaren. Mottagaren kan då försöka igen genom att begära 
lite mindre bandbredd. För att avgöra om en reservation är möjlig eller ej utförs ett 
”admission test” eller tillgänglighetstest. Detta test genomförs hos varje nätverkselement då 
begäran anländer. RSVP definierar inte detta test men förutsätter att ett test genomförs i 
switchar eller routrar och att RSVP kan kommunicera med det.[2] 

Bild 5.3: Princip för bandbreddsreservation enligt RSVP. 
 
RSVP skickar periodiskt meddelanden för att upprätthålla en specifik bandbreddsreservation. 
Om inte detta görs kan reservationen upphöra. Det finns tre olika typer av reservationer som 
mottagaren kan begära, Wildcard-filter style, Fixed-filter style och Shared-explicit style. 
 
• Wildcard-filter style: Mottagaren vill ta emot alla flöden av data från sändare ingående i 

samma session. Bandbredd ska delas mellan sändare. 
• Fixed-filter style: Mottagaren specificerar en lista på sändare som den vill erhålla data 

från. Varje sändare har en egen bandbreddsreservation och får inte delas av flera. 
• Shared-explicit style: Mottagaren specificerar en lista på sändare som den vill erhålla data 

från tillsammans med en bandbreddsreservation, som delas mellan dessa.[2] 
 
Då en begäran av bandbredd ska genomföras kan det ibland uppstå problem. Dels att inte 
tillräckligt med bandbredd finns tillgängligt men också på grund av att RSVP lider av så 
kallade ”killer-reservation-problem”. Detta problem innebär att större reservationer kan 
blockera mindre reservationer från att sättas upp. Naturligtvis går det att lösa problemet vilket 
i sin tur leder till ytterligare komplexitet i RSVP protokollet och dess implementation.[2] 

Nod 

Switch

Nod 

Switch 
Dataflöde 

Sammanslagen 
reservationsbegäran 
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5.7.2 Prioritering 
QoS genom DiffServ innebär en annan form av kvalitetsservice. I detta fall används ToS-
fältet, Type of Service, som är definierat i IP v.4 eller Traffic Class Field i IP v.6. Detta fält 
delar DiffServ upp i två mindre fält, DSCP, Differentiated Service Code Point och CU som 
för tillfället är Odefinierad. I fältet DSCP definieras vilken klass data tillhör. När sedan ett 
paket innehållande data anländer till exempelvis en switch kan denna avgöra vilken 
behandling som paketet ska ges. Detta genom att avläsa klassificeringen i DSCP fältet. Om ett 
paketet är högprioriterat ser switchen till att det skickas vidare till den prioriterade utgången 
på switchen.[13] 
 
Själva klassificeringen av data görs genom att ändra värdet DSCP i ToS-fältet. Detta kan 
exempelvis göras av sändaren direkt eller av en klassificerare innan den aktuella datamängden 
läggs ut på nätverket. Med hjälp av huvudfälten i ett paket, exempelvis sändarens adress, 
mottagarens adress, sändarens eller mottagarens portnummer, typ av data, kan rätt 
klassificering göras. Därefter, när paketet har klassificerats, sker en markering av paketet i 
DSCP fältet som motsvarar den klassificering som gäller för aktuellt paket, se bild 5.4. 

 
Bild 5.4: Princip för prioritering av data i nod. 

 
När sedan ett nätverkselement ska switcha vidare paketet avläses klassificeringen och korrekt 
PHB, per-hop-behavior, kan ges. PHB är en beskrivning av den behandling ett paket ska 
erhålla hos ett nätverkselement som stödjer DiffServ, innan det skickas vidare på nätverket.[2] 
 
Prioriteringen konkret innebär att viss data anses mer betydelsefull än övrig data och då får gå 
före i kön. Detta innebär att en switch skickar vidare prioriterad data före mindre viktig data 
då denna exempelvis kan vara mer tidskritisk. Exakt i vilken ordning en switch skickar vidare 
data beror på vilket prioriteringsschema den använder. 
 
Det finns olika typer av prioriteringsscheman. Till exempel Round-robin-prioritering som 
innebär att ett antal paket, x, med hög prioritet skickas innan ett paket av lägre prioritet 
skickas. Ett annat exempel kan vara strikt prioritering som innebär att så länge det finns 
högprioriterad data att skicka får de lägre prioriterade paketen vänta. Om däremot ett 
lågprioriterat datapaket precis har påbörjats att skickas då ett högprioritetspaket inkommer, får 
det högprioriterade paketet vänta tills det lägre prioriterande paketet är skickat. En påbörjad 
paketsändning avbryts alltså ej såtillvida inte switchen är konstruerat på annat vis.[13] 
 
Prioritering kräver förutom att noderna kan klassificera och markera data att switcharna 
stödjer QoS genom DiffServ. De flesta switcharna som finns på marknaden idag stödjer 
endast två eller möjligtvis fyra prioriteringsnivåer.[13] 

5.7.3 RSVP vs Prioritering 
Vad är då att föredra? Bandbreddsreservation enligt RSVP eller prioritering av data. Detta kan 
vara ganska svårt att bestämma. Det går att utnyttja fördelarna hos både DiffServ och IntServ 
genom att använda båda två. IntServ ger garanterad QoS, det vill säga ”end-to-end” QoS 
medan DiffServ endast ger ”hop-by-hop” QoS, det vill säga QoS ges enbart vid varje 
nätverkselement som passeras.  
 

Klassificering Märkning
Paket 
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Då realtidsdata ställer höga krav på fördröjning och bandbredd är IntServ att föredra. 
Prioritering däremot har den fördelen att ingen signalering krävs i nätverket för att erhålla 
QoS, detta ska jämföras med RSVP som kräver mycket signalering ifråga om 
bandbreddsförfrågningar, bekräftelsemeddelanden och felmeddelanden. 
 
Bandbreddsreservation måste också göras en per session, allt medan prioritering inte behöver 
detta. RSVP är ett ganska komplext protokoll och kräver en del ytterligare definitioner vid 
implementering. Prioritering däremot är relativt enkelt att införa och är mer flexibelt och 
skalbart än RSVP. 
 
Enligt Øyvind Holmeide, Ontime Networks, lämpar sig RSVP sig bäst för större nätverk där 
stora avstånd är aktuella. Detta innebär att informationen som skickas måste passera många 
olika nätverkselement. Prioritering ger tillräcklig god QoS då det handlar om 
informationsflöde i mindre nätverk. 
 
Det finns alltså inget entydigt svar på vilken metod som lämpar sig bäst. Beroende på vilken 
typ av LAN det är frågan om kommer de olika QoS teknikerna ge olika fördelar. 

5.7.4 RTP 
Ett protokoll som ofta används för att kunna ge goda kvalitetsförutsättningar vid 
realtidsapplikationer är RTP protokollet, Real Time Protocol. Protokollet specificerar hur 
realtidsöverföring av data går till. Protokollet används vanligast ovanpå UDP protokollet och 
implementeras på applikationsnivå. RTP ger möjlighet att tidsstämpla data och förse den med 
sekvensnummer.[2] 
 
Tidsstämplingen av data används för att kunna behärska jitterproblemet. Sekvensnumren 
används för att upptäcka om några datapaket gått förlorade. På så vis kan mottagaren 
upptäcka dessa luckor och försöka återskapa dem eller ersätta dem. Sekvensnummren gör det 
också möjligt att spela upp paketen i korrekt ordning. RTP-paket kan skickas både över en 
unicast-applikation och multicast-applikation, mer om unicast och multicast längre fram. RTP 
garanterar inte realtid vid till exempel talöverföring, det garanterar heller inte någon övrig 
QoS. Detta innebär att RTP protokollet inte automatiskt ger upphov till realtidsöverföring 
utan ger goda möjligheter för det. Protokollet specificerar enbart hur realtidsdata ska 
paketeras och skickar sedan vidare dessa paket till UDP-lagret. 
 
Tillsammans med RTP-protokollet kan RTCP-protokollet, Real Time Control Protocol, 
användas. Denna standard bär inte på några datapaket utan fungerar som en kontrollmekanism 
vid ljud- eller videoöverföring. RTCP paketen skickas med jämna mellanrum och innehåller 
sändar- och/eller mottagarrapporter om hur många paket som skickats eller förlorats. RTCP-
protokollet gör egentligen ingenting med dessa rapporter utan det är upp till 
applikationsprogramvaran om denne vill använda informationen. Denna feedbackinformation 
kan till exempel användas för att ändra överföringshastigheter.[2] 
 
5.8 Multicast 
För att ytterliggare uppnå god kvalitet över ett LAN kan betydelsen av utnyttjandet av 
bandbredd spela stor roll. Detta innebär att sättet att distribuera data på kan påverka ett LAN´s 
egenskaper. 
 
Ethernet stödjer broadcast. Detta innebär att den information som skickas adresseras till en 
speciell broadcastadress och når alla noder inom samma LAN. Detta innebär att varje 
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nätverkskort på dessa noder måste avgöra om informationen är avsedd för just dem, och i 
många fall är den inte det. Problemet leder till att nätverkskorten måste ta emot data som de 
egentligen inte har något intresse av vilket leder till att onödig kapacitet upptas. På samma sätt 
kommer länkarna mellan switchar och nätverkskort att onödigt utnyttjas. 
 
I ett nätverk är det därför ibland fördelaktigt om sändaren direkt kan adressera sin information 
till mottagaren. Denna teknik kallas unicast och innebär att sändaren skickar information till 
en mottagare. I vissa fall kan det dock finnas behov av att skicka data till flera specifika noder 
i ett LAN, till exempel vid en ljudsession. Att utnyttja så kallad multipel unicast är då en 
möjlighet. Denna teknik innebär att sändaren skickar samma meddelanden till de olika 
mottagarna genom unicast. Metoden för dock med sig vissa nackdelar. 
 
Först och främst är multipel unicast inte speciellt bra utnyttjande av bandbredden vilket blir 
tydligare då bandbreddskrävande data skickas. En annan nackdel är att sändaren måste känna 
till alla de adresser som den ska skicka till vilket betyder att mottagarna måste 
uppmärksamma sändaren om att de vill erhålla informationen. Sändaren behöver då någon 
form av mekanism som listar adresserna som den ska skicka till. En fördel är dock att det inte 
krävs något speciellt protokoll för att stödja denna multipla unicast. 
 
Den bästa lösningen för att effektivast utnyttja bandbredden är multicast. Tekniken innebär att 
sändaren kan nå flera noder genom en enda sändning. Multicast är mindre 
bandbreddskrävande än multipel unicast. För att kunna realisera multicast i ett nätverk måste 
det definieras hur adressering av data ska gå till samt hur mottagarna av informationen ska 
kunna identifieras. Om varje nod som vill ingå i en ljudsession går med i en speciell 
multicastgrupp kan adresseringen av data göras direkt till gruppen. Detta innebär att sändaren 
enbart behöver känna till adressen till multicastgruppen, trots att det är många noder ingår i 
sessionen och vill ta emot informationen. 
 
Tjänsterna beskrivna i föregående stycke erhålls från IGMP-protokollet, Internet Group 
Management Protocol. Protokollet fungerar i stora drag på liknande vis som ICMP och 
implementeras i nätverkslagret. IGMP-meddelande packas i IP-paket.[14] 
 
En nod som vill starta eller gå med i en speciell multicastgrupp skickar ett IGMP-meddelande 
till sin närmast anslutna switch, ett så kallat ”report message”7. Detta meddelande kan en nod 
skicka antingen om den vill gå med i en multicastgrupp eller om den svarar på ett ”query-
message”8 från switchen om i vilken multicastgrupp den är medlem i. Dessa query-message  
 

 
Bild 5.5: IGMP-kommunikation mellan switch och noder. 

 
skickas med jämna mellanrum ut av switchen för att uppdatera vilka noder som ingår i vilka 
multicastgrupper eller för att ta reda på om noderna i multicastgruppen vill lämna den samma. 
                                                           
7 Report message innebär svarsmeddelande från nod till switch. Används exempelvis för att gå med i en 
multicastgrupp. 
8 Query message innebär en förfrågan från exempelvis en switch. 
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Genom att switchen känner till de noder som ingår i de olika multicastgrupperna kan den 
direkt skicka vidare informationen till alla noder i multicastgruppen. Detta utan att icke 
berörda noder erhåller informationen.[2] Se bild 5.5 för hur IGMP kommunicerar mellan 
switch och nod. 
 
Då en nod vill lämna en multicastgrupp skickar noden ett ”leave group message” till närmaste 
switch. Alternativt så svarar inte noden på switchens query message och på så vis utesluts från 
multicastgruppen.[2] Alla noder på ett LAN kan nå en viss multicastgrupp genom att 
adressera data till den samma. Däremot kan ingen annan än medlemmarna i gruppen ta del av 
informationen som skickats till den. Multicastgrupperna definieras av  klass D adresser. Dessa 
klass D adresser är reserverade IP-adresser. Adresserna används för multicast och anges i 
IGMP-meddelanden för att definiera vilken mulicastgrupp som avses.[15] 
 
Förutsättningen för att multicast ska fungera är att noderna stödjer IGMP som implementeras i 
nätverkslagret. Detta samtidigt som switchar måste stödja multicast i form av IGMP 
snooping. Snooping innebär att switcharna avlyssnar trafiken som passerar genom den 
samma. Då ett IGMP-meddelande upptäcks kan begäran uppfyllas, antingen genom ett report 
message eller leave message. 
 
I större nätverk kan det finnas behov av routingprotokoll. IGMP protokollet är först och 
främst ett protokoll som används mellan noder och dess närmsta anslutna switch. Alltså 
behövs något protokoll som kommunicerar mellan routrar och eller switchar i större nätverk. 
Routingprotokoll är till för att avgöra vilken väg data ska färdas för att nå fram till korrekt 
mottagare på ett så effektivt sätt som möjligt.[2] Med tanke på att ett LAN kan vara olika 
trafikerat vid olika tidpunkter kan det exempelvis hända att ljudpaket tillhörande samma 
session färdas olika vägar till mottagaren och på så vis kommer fram olika fort. I detta fall ses 
tydligt fördelen med att använda RTP protokollet. I och med att varje paket förses med ett 
sekvensnummer kan mottagaren avgöra i vilken ordning paketen ska spelas upp, då de anlänt i 
annan ordning än de skapades. 
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6 Ljudapplikationer 
I detta kapitel kommer några möjliga ljudapplikationer att presenteras. Förutom vanligt tal i 
ett interkomsystem kan vissa specialfunktioner vara aktuella. Dessa funktioner, eller 
ljudapplikationer, ska ha den egenheten att de avlastar besättningen i deras arbete. De ska 
också underlätta tolkningen av information. Kapitlet kommer att beskriva teorin bakom de 
möjliga applikationerna samt i vilka situationer som de är motiverade. Det är alltså inte säkert 
att alla ljudapplikationer ger positiv effekt. De ljudapplikationer som tas upp är 3D-ljud, 
varningsmeddelanden, röststyrning, omvärldsljud och interface med utomstående. 
 
6.1 3D-ljud 
Kvaliteten för ljudkommunikation är viktig för god förståelse. I militär miljö är detta än mer 
påtagligt. Att snabbt förstå vad som sägs och av vem det sägs kan vara mycket viktigt. För att 
underlätta förståelsen av vem som talar skulle det vara tänkbart med någon form av 
positionsljud. Det vill säga 3D-ljud. 
 
Till skillnad från stereoljud, som är ett ljud upptaget av två olika mikrofoner, kan 3D-ljud 
positionera en ljudström att komma från sidan, framifrån, bakifrån eller ovanifrån.[16] För att 
närmare förstå hur 3D-ljud skapas kan det vara intressant att studera hur en människa enbart 
med hörseln kan uppfatta ljud som uppkommer från olika positioner. 

6.1.1 Lokalisering av ljud. 
Att en människa kan lokalisera varifrån ljud kommer är inget nytt. Genom våra två öron och 
med hjälp av vår hjärna kan ljud lokaliseras ganska bra. Antag en ljudkälla som från en viss 
punkt ger ifrån sig ett ljud. Ljudet kommer då att anlända till människans öron vid olika 
tidpunkter. Detta gäller såtillvida inte om ljudet kommer rakt framifrån.[17] Denna 
tidsskillnad som kommer att uppstå mellan höger och vänster öra kallas ITD, Interaural Time 
Delay. Beroende på infallsvinkeln av ljudet kan denna tidsfördröjning vara olika.[18] 
 
På samma sätt kommer också en skillnad i intensitet av ett ljud uppfattas mellan öronen. Det 
öra som är närmare en ljudkälla kommer att uppleva ljudet högre än det öra som befinner sig 
längre ifrån på grund av att ljudet skuggas av huvudet. Detta fenomen kallas IID, Interaural 
Intensity Delay, och hjälper alltså till att få en uppfattning om hur långt bort en ljudkälla 
är.[17] Det är oftast lättare att lokalisera ett ljud som rör sig i horisontalled än vertikalled.[19] 
 
ITD och IID tillsammans kan således ge en relativt god uppfattning av var ljud kommer ifrån. 
Se bild 6.1 för illustration. ITD och IID gör sig alltså gällande utanför människans huvud. För 
att ljudet ska kunna uppfattas måste ljudvågen nå trumhinnan. 
 

 
Bild 6.1: Illustration av ITD och IID. 
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6.1.2 HRTF-filter 
Då en ljudvåg träffar ytterörat så bearbetas ljudvågen på ett speciellt sätt innan den når 
trumhinnan. Denna bearbetning eller snarare filtrering ser annorlunda ut beroende på 
ytterörats form och djup. Genom huvudets storlek, utseende och öronens utseende och storlek 
kommer olika människor att uppfatta ljud olika när det når trumhinnan.[20] Denna filtrering 
av en ljudvåg från en punkt i rymden till trumhinnan kan uppmätas. Dessa mätningar kallas 
för HRTF, Head Related Transfer Function. När mätningar av dessa HRTF-filter görs 
monteras oftast små mikrofoner inne i öronkanaler som påminner om människans. 
Mätningarna görs på ett artificiellt huvud. Sedan spelas en signal upp från en känd position. 
Efter detta kan den signal som mikrofonerna registrerade analyseras och jämföras med den 
ursprungliga signalen. Efter detta kan ett par av HRTF-filter tas fram, ett för höger och ett för 
vänster öra, för hur ljud uppfattas av trumhinnan då ljudet kommer från den speciella 
ljudpositionen.[16] 
 
Dessa HRTF-filter beskriver ITD, IID och filtreringen av ljud då en ljudvåg träffar ytterörat. 
Efter detta flyttas signalkällan och en ny mätning av ett par nya HRTF-filter görs för den nya 
positionen. Dessa mätningar upprepas för olika positioner runt huvudet tills dess att alla 
positioner, eller så många som möjligt, runt huvudet är uppmätta. Slutligen finns ett helt 
bibliotek med HRTF-filter för det specifika testhuvudet. När sedan ett 3D ljud ska spelas upp 
i ett headset, används det par av HRTF-filter som har mätts upp från den specifika positionen 
som ljudet ska upplevas att komma ifrån. Ljudet, en monosignal bearbetas eller filtreras enligt 
HRTF-filtren och lyssnaren uppfattar ljudet som om det kommer från en speciell plats i 
rummet.[16] 
 
Denna typ av mätningar kan antingen göras med en exakt kopia av en persons huvud och öron 
eller med ett generellt huvud och öron. Otto Carlander, FOI, menar att individuella mätningar 
för olika personer är det bästa alternativet då detta ger överlägset bäst resultat. Men då 
mätningar av HRTF-filter både är tidskrävande och dyra skulle det bli alltför svårt att 
kartlägga varje individs speciella HRTF-filterbibliotek. 
 
I vissa situationer kan det dock vara fördelaktigt att ha individuella HRTF-filter. Detta gäller 
personer som befinner sig i extrema situationer där missuppfattningar absolut inte får inträffa, 
till exempel ett stridsflyg. Oftast räcker det med att använda generella HRTF-filter. Dessa ger 
tillräcklig noggrannhet även om de inte till etthundra procent garanterar att alla människor 
kommer att kunna avgöra varifrån vissa ljud kommer.[17] 
 
Ett annat påtagligt problem med 3D-ljud har redan beskrivits ovan. Det gäller ljud som träffar 
ytteröronen i samma tidpunkt. Detta innebär att ljud som har sin källa rakt framifrån och 
bakifrån kan vara svåra att skilja åt. Detta gäller också ljud rakt ovanifrån och underifrån. I 
båda fallen kommer också intensitetsskillnaden mellan öronen att vara noll. 
 
Det naturliga beteendet i en situation som beskrivs ovan är att huvudet vrids. I och med det 
erhålls en tidsskillnad och intensitetsskillnad mellan öronen. Det är nu betydligt lättare att 
uppfatta var ljudet kommer ifrån. Ett stort problem är dock om headset används. I detta fall 
kommer korrigeringar av huvudet inte att fungera vilket kan leda till förvirring. En lösning på 
problemet kan vara att använda en huvud-positions-sensor eller ”headtracker”.[17] 

6.1.3 Headtracker 
Användning av en headtracker innebär att huvudets position kan avläsas. Med hjälp av denna 
information kan en ljudkälla uppfattas komma från en fast position. Detta trots att headset 
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används och huvudkorrigeringer görs. Det finns många olika tekniker att använda för ett 
headtrackingsystem. Dock är ingen teknik idag felfri eller optimal. När ett 
headtrackingsystem väljs ut kan det vara viktigt att ha vissa saker att tänka på. 
 
• Ett system som ska hålla reda på huvudrörelse får inte vara speciellt stort eftersom denna 

kommer att behöva placeras på huvudet. Storleken är alltså viktig.  
• Noggrannheten hos utrustningen är också en viktig faktor för tillräckligt god 

positionsbestämning. 
• Systemet måste vara robust och inte påverkas av till exempel elektromagnetiska fält. 
• Det skulle underlätta om ett system var trådlöst för att slippa onödigt kablage. 
• För att leverera data i realtid är det önskvärt att ha så kort fördröjning som möjligt. Ett 

headtrackingsystem gör att en liten extra fördröjning adderas. Därför kan det vara 
fördelaktigt om systemet kan förutse en rörelse och på så vis kunna korta ner 
fördröjningen för att leverera en huvudposition.[21] 

 
En av teknikerna är en rent mekanisk lösning. Denna är dock inte speciellt bra då den kräver 
någon form av direkt fysisk kontakt mellan en person och sin omvärld. Ultraljud är en annan 
möjlig lösning. Denna går ut på att en sändare skickar ut ultraljud som sedan registreras av en 
mottagarenhet på huvudet. Metoden kräver dock att vägen mellan sändaren och mottagaren är 
fri och får inte blockeras av något. Ett optiskt system är ännu ett exempel på teknik som kan 
användas. Ett optiskt system består av en ljuskälla och en optisk sensor som mäter 
reflekterade eller utstrålade ljusvågor för att bestämma en position. Liksom ultraljudstekniken 
lider ett optiskt headtrackingsystem av att en fri väg mellan källan och sensorn är ett 
måste.[21] 
 
En vanlig förekommande teknik för att spåra ett huvuds rörelse är att använda magnetfält. Ett 
magnetfält sänds ut och mottagarenheten som består av tre eller fler olika mottagare kan fånga 
upp fältet. Utifrån detta kan sedan huvudets position beräknas utifrån att magnetfältet tar olika 
lång tid på sig att nå fram till mottagarna. Ett magnetiskt system kan vara känsligt för miljöer 
innehållande mycket metall och känsligt för elektromagnetisk strålning.[21] Förutom det 
besitter denna teknik några stora fördelar: 
 
• Oftast är utrustningen mycket liten och en sensor placerad på huvudet leder inte till någon 

större viktökning. 
• Dessutom fungerar tekniken även om exempelvis en kroppsdel skulle komma mellan 

sändaren och mottagaren. 
• En annan stor fördel är att det går att använda en sändare för att detektera multipla 

sensorenheter, vilket kan dra ner kostnaden. 
• Slutligen har denna teknik oftast en relativt liten fördröjning vilket är välkommet i ett 

system som ska leverera data i realtid.[22] 

6.1.4 Slutord 3D-ljud 
Att använda ett headtrackingsystem i en sluten9 ljudmiljö är en lösning för att komma runt ett 
problem som kommer att uppstå vid 3D-ljud. Men att införa 3D-ljud kan också innebära att 
problem uppstår som inte lika lätt kan lösas. Det kan därför vara intressant att titta närmare på 
vad som är viktigt att tänka på innan införandet av 3D-ljud. 
 

                                                           
9 Innebär användning av headset som inte ger möjlighet till huvudkorrigeringar. 
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Det är inte alltid som 3D-ljud underlättar och avlastar en person. I vissa situationer kan det 
leda till stor förvirring. Om det till exempel finns någon form av visuell information som 
utökas med auditiv information, kan detta ibland leda till dubbel bearbetning av hjärnan. 
Tanken var att underlätta situationen men istället kan en person registrera den visuella och 
den auditiva informationen var för sig, och inte som en enda signal.[19] Detta innebär längre 
betänketid hos personen innan handling och kan upplevas mycket förvirrande. Vad som tros 
leda till fördel kan alltså ibland vara till en nackdel. 
 
3D-ljud ska användas i situationer där riktningsinformation är av stor vikt. Detta kan till 
exempel vara varningsmeddelande där snabb uppfattning är viktigt menar Otto Carlander, 
FOI. Vidare menar Carlander att 3D ljud ska vara ett komplement till den visuella 
informationen. Anledningen till detta är att den visuella informationen ger betydligt mer 
information än enbart ljud. I situationer där 3D-ljud är motiverbart fungerar det bäst 
tillsammans med visuell information. Naturligtvis under förutsättning att inte hjärnan 
bearbetar informationen var för sig. 
 
6.2 Varningsmeddelanden 
I vissa speciella miljöer, exempelvis militär miljö, uppstår ibland problem som personer i 
omgivningen så snabbt som möjligt måste få ta del av för att kunna vidta åtgärder. Det kan till 
exempel handla om ett tekniskt problem eller i militära sammanhang att ett fientligt objekt 
upptäckts. Varningsmeddelande i form av ljudmeddelande kan vara ett bra sätt att göra en 
besättningen uppmärksam på fara.  
 
Möjligheter finns också att positionera varningsmeddelandet då detta är motiverat. Detta 
innebär att ljudmeddelandena spelas upp med 3D-ljud. Exempelvis kan en sådan funktion 
nyttjas vid laservarning10 för att direkt få en uppfattning om var fienden befinner sig i 
förhållande till den egna positionen. 
 
För att underlätta är det en fördel om olika varningsljud spelas upp beroende på olika 
varningar. Detta för att en besättning i ett militärt fordon direkt ska kunna avgöra vilken typ 
av varning det handlar om. Ljudsignaler är att föredra framför röstmeddelanden då detta är 
språkoberoende. Detta kan vara en fördel då enbart ett ljudbibliotek behöver utformas oavsett 
språk. 
 
För att ytterligare underlätta för en besättning kan ljuden kunna vara pedagogiskt utformade. 
Detta innebär att det till exempel vid en laservarning ljuder ett ljud som direkt kan knytas till 
laservarning. Vid tekniska problem ljuder istället ljud som ger associationer till felkällan. I 
och med detta kommer en besättning att snabbare uppfatta var problemet eller varningen 
kommer ifrån. Naturligtvis måste varningsmeddelande även ges visuellt för mer detaljerad 
information. Varningsmeddelande i form av ljud är av stor vikt då det direkt uppfattas av 
person eftersom det inte går att blunda för ljud. 
 
6.3 Röststyrning 
I vissa situationer kan det vara önskvärt att kunna ta fram information eller data utan att 
behöva utföra allt för många val i menyer på olika nivåer genom knapptryckningar. 
Röststyrning är en metod som skulle kunna reducera dessa val. Istället skulle ett enkelt 
röstkommando kunna ges för att erhålla önskad information. Röststyrning går i enkelhet till 
på så sätt att det analoga kommandot samplas och omvandlas till en digital representation. 

                                                           
10 Laservarning innebär att en lasersignal registrerats från en eventuell fiende. 
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Detta jämförs sedan med ett röstbibliotek där det kommando som matchar det riktiga 
kommandot bäst, utförs eller skickas till den som begärde det. 
 
Det finns olika typer av taligenkänningssystem, och vilken som ska nyttjas beror helt och 
hållet på situationen. Antingen kan ett röststyrningssystem bygga på att känna igen enskilda 
ord eller kommandon, alternativt kan systemet klara av att identifiera flera ord i en fras eller 
kort mening. Den senare tekniken är mer komplex och kan i vissa fall leda till att systemet 
blandar ihop enskilda ord då risken finns att ord smälter samman för systemet.[23] 
 
Vidare kan också talaroberoende- och talarberoende system användas. Ett talaroberoende 
system är precis som namnet antyder oberoende av talare. Systemet har då lärt sig att känna 
igen ord och fraser genom att det tränats och känner igen ett stort antal typer av 
människoröster. Ett sådant system kan användas i full skala i samma ögonblick det är 
installerat. Ett problem som dock uppstår med ett talaroberoende system är att det inte passar 
alla talare. Vissa ord eller fraser kan vara svåra för systemet att identifiera på grund av att det 
inte klarar av alla typer av människotal. En lösning skulle kunna vara att kombinera ett 
talaroberoende system med ett talarberoende. Personen får då lära systemet de ord och fraser 
som inte direkt kan identifieras.[23] För att säkerställa identifikationen av kommandon är det 
fördelaktigt om dessa skiljer sig mycket åt i uttal. På så vis minskar också risken för 
förväxlingar av kommandon i systemet. 
 
Ett talarberoende system måste först tränas av användaren innan det kan tas i bruk, se bild 6.2. 
En stor fördel med ett sådant system är att det är språkoberoende. Oavsett vilket språk som 
talas av användaren kan systemet användas. Detta under förutsättning att samma person också 
tränat systemet. Ett talarberoende system är också mer personligt då sättet att tala, dialekt och 
betoningar inte spelar så stor roll. Otto Carlander menar att denna teknik är överlägsen den 
talaroberoende då det gäller säkerheten i att matcha ord mot varandra. 
 

 
Bild 6.2: Principen för ett talarberoende röststyrningssystem. 

 
Ett röststyrningssystem kan också bestå av ett litet eller stort bibliotek med kommando. Större 
bibliotek används oftast vid diktering av texter då det krävs ett stort antal ord. I dessa system 
identifieras oftast ord genom fonemen och de är komplexa och kräver mycket minnesplats. 
Alternativt används mindre bibliotek innehållande upp till 100 ord. Detta är fördelaktigt och 
passar bra för ett ”command-and-control” system. Fördelen med ett mindre 
kommandobibliotek i jämförelse med ett större är också att det är mindre komplext och kräver 
inte heller så mycket minne.[23] 
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Aktiveringen av röststyrningen kan ske på olika sätt. Om systemet ska användas under en 
längre sammanhängande tid kan aktivering ske genom att användaren ställer sig i 
röststyrningsläge. I och med en sådan lösning förtas samtidigt lite av iden med röststyrning. 
Meningen är att ett röststyrningssystem ska underlätta/minska en besättnings letande efter 
kommando i menyer genom att använda så små medel som möjligt. Om då en aktivering av 
röststyrningssystemet sker med en switch eller knapp förtas lite av idén. Detta är mer påtagligt 
då något enstaka röstkommando ska ges. 
 
En annan möjlighet är att ge ett röstkommando för att aktivera röststyrningen. Systemet 
behöver då vara aktivt hela tiden för att kunna identifiera startkommandot. Denna teknik kan 
uppfattas lite konstig då ett röstkommando behövs för att starta röststyrningen. Det är således 
viktigt att kartlägga exakt vad ett röststyrningssystem kan tillföra och vad man vill att det ska 
kunna utföra för att närmare bestämma hur det aktiveras. 
  
Slutligen kan konstateras att röststyrningssystem och dess kommando ska användas i 
planeringsfaser och absolut inte i situationer där stress kan uppstå. I pressade situationer kan 
bland annat en persons röst ändra tonläge vilket kan leda till att röststyrningen inte alls 
fungerar. I en sådan situation är röststyrning helt meningslöst menar Carlander, FOI. 
 
6.4 Omvärldsljud 
Miljön inne i ett militärt fordon är ganska instängd. Det vill säga att besättningen har 
begränsad uppfattning om miljön utanför vagnen både visuellt och auditivt. För att få bättre 
kännedom om exempelvis en fiendes position skulle fordonets besättning ha möjlighet att 
lyssna till omvärlden, utanför fordonet. 
 
För att detta ska vara möjligt måste ljud tas upp utanför fordonet. En möjlig lösning kan vara 
att placera mikrofoner på fordonet så att ljud från omvärlden kan registreras. För att få en 
tillräckligt god uppfattning av varifrån en ljudkälla kommer ifrån måste ljudet som tas upp 
kunna återges i headsetet på ett sådant sätt att positioneringen av ljudet kan avgöras. 
 
Ett problem är dock att ett ljud från en utomstående ljudkälla uppkommer från en riktning 
som inte är känd. I och med att riktningen inte är känd kan inte ljudet bearbetas och återges på 
samma sätt som vid 3D-ljud. Det vill säga att de rätta HRTF-filtren inte kan appliceras på 
monosignalen som registrerats. En annan möjlig lösning för att undgå detta problem kan 
istället vara att använda stereoupptagning av ljud. 
 
Genom att ta upp en stereosignal med två mikrofoner och sedan koppla mikrofonerna till 
höger respektive vänster öra i ett headset kan en enkel ljudbild av omvärlden erhållas. För att 
få ytterligare bättre uppfattning av omvärlden skulle ljudet kunna kombineras med video av 
omvärlden. Bild och ljud tillsammans ger oftast ett mycket bättre resultat än enbart ljud.  

 
Bild 6.3: Roterande ”huvud” med inbyggda mikrofoner för registrering av omvärldsljud. 

Mikrofoner
Ljudkälla 
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För att uppnå så god kvalitet som möjligt bör mikrofonerna vara skilda åt med ungefär samma 
avstånd som ett par öron skiljer i avstånd på ett huvud. Detta för att ge en så människoidentisk 
upptagning av ljud som möjligt. Det skulle också vara önskvärt att mikrofonerna registrerar 
ljudet på samma sätt som ett par öron, där ytterörat och hörselgången påverkar hur ljudet 
upplevs. 
 
Ett problem då två enskilda ljudströmmar tas upp är att ljudet inte går att ”vrida” med hjälp av 
ett headtrackingsystem. Detta uppstår i en situation då lyssnaren vrider huvudet. Eftersom 
stereosignalen inte kan bearbetas likt en monosignal från en känd position, behöver alltså 
mikrofonerna kunna följa lyssnarens huvudrörelser. Detta innebär att de fiktiva öronen, 
mikrofonerna, registrerar ljudet på ett sådant sätt som de riktiga öronen är positionerade. 
 
En lösning skulle vara att montera ett par mikrofoner inuti ett roterande objekt som följer 
lyssnarens huvudrörelser. På så vis tar mikrofonerna upp ljud på samma sätt som lyssnarens 
öron skulle ha gjort. Lyssnaren kan alltså söka av ljudmiljön utanför fordonet genom att vrida 
på huvudet och på så vis rikta mikrofonerna. Se bild 6.3. 
 
Att utnyttja 3D-teknik med HRTF-filter är som ovan nämnts svårt då ingen 
positionsbestämning av ljudet kan göras. En möjlig lösning för att använda 3D-teknik är att 
utnyttja flertalet mikrofoner. Dessa mikrofoner placeras runtom fordonet så att var och en av 
dem täcker en sektor, se bild 6.4. För att sedan lyssna till omvärlden levereras enbart en 
monosignal från den mikrofon som för tillfället registrerar högsta intensitet. I och med detta 
kan det registrerade ljudet ges en given riktning då det är känt var mikrofonen är placerad på 
fordonet. 
 

 
Bild 6.4: Registrering av ljudsektorer med hjälp av flera mikrofoner på fordon. 

 
Denna lösning ger ingen exakt beskrivning var ljudkällan befinner sig. Med ett större antal 
mikrofoner skulle däremot en mer detaljerad riktning kunna ges. Det är dock inte troligt att ett 
större antal mikrofoner placeras utanpå ett fordon. Men genom att nyttja ett fåtal mikrofoner 
kan en ungefärlig riktning bestämmas vilket kan vara fullt tillräckligt. 
 
6.5 Interface med utomstående 
Ibland kan det vara lättare att få en bild av omgivningen genom att helt enkelt lämna fordonet. 
I ett sådant fall är det önskvärt att hålla kontakt mellan fordonets kvarvarande besättning och 
den utomstående besättningen. Detta för att kunna rapportera om vad som sker eller informera 
om fara. För att lösa detta så effektivt som möjligt är det önskvärt att någon form av trådlös 
kommunikation kan föras mellan de utomstående in på det befintliga fasta interkomsystemet i 
fordonet. I detta fall krävs någon form av gateway som kan kommunicera mellan 
interkomsystemet och de utomstående. 
 
Saab Communication system har tagit fram en produkt som i detta fall skulle kunna vara 
intressant. Produkten heter SRR, Short Range Radio, och är en digital frekvenshopp radio 

Ljudkälla 
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som är utvecklat för militär miljö. Radioutrustningen kopplas in på det befintliga 
interkomsystemet genom en AP, Access Point och kan användas både utanför och inuti 
fordonet. Den mobila radion är relativt liten och klarar avstånd upp till 800 m. För att 
ytterligare säkerställa eller öka täckningen mellan radio och fordon besitter SRR också en 
funktion som länkar vidare signalerna mellan de två kommunicerande punkterna. Detta 
innebär att en av de utomstående besättningsmedlemmarna kan länka vidare information till 
någon som inte direkt kan nås av fordonet.[24] Mer information om SRR i bilaga B. 
 
I dagsläget har produkten inte möjlighet att anslutas mot ett IP nät men enligt Ingi Björnsson, 
Saab Communication, kommer detta med stor sannolikhet att kunna vara möjligt inom en snar 
framtid. Dock finns inga planer för att bygga ett helt IP baserat system. 
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7 LAN i fordon 
De olika lager och protokoll som kan vara intressanta har nu presenterats samt de möjliga 
ljudapplikationerna. I följande kapitel ska lösningar som lämpar sig för ett militärt fordon 
studeras närmare. Den LAN-topologi som lämpar sig bäst presenteras samt protokoll som är 
aktuella. Vidare studeras också vilken teknik som bör nyttjas för att uppnå god QoS. I korta 
drag kommer också krav på hårdvara presenteras och olika möjliga lösningar på 
ljudapplikationerna. Till sist presenteras också de olika kommunikationsmöjligheter som en 
interkomenhet bör kunna kontrollera. 
 
7.1 Topologi 
För att kunna avgöra vilken design eller topologi ett LAN i ett fordon ska ha måste en del 
saker tas i beaktning. Det interna nätverket kommer inte enbart utnyttjas som interkom för 
ljud. Det är meningen att all form av media ska trafikera samma LAN. Detta innebär att 
nätverket också kommer att delas av olika noder, exempelvis PC-noder. Att nätverket 
kommer att vara av stjärntyp kan slås fast då användning av switchteknik introducerar stora 
fördelar. Bland annat för att accessmetoden CSMA/CD inte används. 
 
En nätverkslösning kommer bland annat att påverkas av besättningens placering i ett fordon. 
Det är därav intressant att titta närmare på de förutsättningar som finns. I följande fall antas 
stridsfordonet utgöra två delar. Dels själva fordonet och dess roterande torn, se bild 7.1. 

 
Bild 7.1: Fordonet antas bestå av ett roterande torn och en vagn. 

 
Detta innebär att information måste flöda mellan vagnen och tornet. I och med detta är det 
fördelaktigt om det placeras en switch i vagnen och en switch i tornet som kommunicerar med 
varandra då det annars skulle behövas ett stort antal överföringslänkar mellan torn och vagn. 
 
Det går också att nyttja redundanta länkar. Det vill säga ”överflödiga” länkar. Detta gör sig 
tydligare i ett större nätverk då det kan finnas många olika alternativa vägar för ett paket att nå 
sitt mål på. Den väg som för tillfället är effektivast kan då utnyttjas. Redundanta länkar 
introducerar också större säkerhet. Om en länk av någon anledning inte kan överföra data, kan 
denna omdirigeras över en annan länk så att den ändå når fram till mottagaren. Därav kan det 
ur säkerhetssynpunkt vara aktuellt att det finns dubbla överföringslänkar mellan switcharna. 
 
Hur ska då slutnoderna vara anslutna mot switcharna? Nedan resoneras kring två olika 
tänkbara lösningar. Aspekter som säkerhet, pålitlighet och fördröjningar är viktiga att beakta. 
I följande resonemang antas varje besättningsmedlem ha tillgång till en interkomenhet och en 
arbetsstation i form av en PC-plattform. 
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7.1.1 Integrerad interkom och PC-plattform. 
I följande lösning antas interkomenheten och PC-plattformen vara integrerade. Med detta 
menas att de är anslutna mot sin närliggande switch över gemensam fysisk länk, se bild 7.2. 
Detta innebär minskad användning av hårdvara i form av mindre kablage och färre NIC´s, 
Network Interface Card. 
 
Då mindre mängd information trafikerar en gemensam länk kommer förmodligen inga större 
problem att noteras. Men då framtida mål att sända all form av media på samma LAN blir 
aktuellt kan problemen bli tydligare. I detta fall kommer då realtidapplikationer som ljud och 
video samt övrig data att trafikera och konkurrera om samma överföringslänk. Detta innebär 
att köbildning i switcharna kan uppstå. Problemet med köbildning leder till att 
överföringshastigheterna av data försämras och i vissa fall kanske data över huvud taget inte 
når fram i tid vilken leder till paketförluster. Detta gäller först och främst realtidsdata som 
ställer höga krav på fördröjningar. Jitterproblemet kommer också göra sig mer märkbart. I 
detta fall behövs sannolikt någon form av kvalitetsmekanism för att kunna säkerställa QoS. 
 

Bild 7.2: Integrerad interkom och PC-plattform. 
 
Ytterliggare en nackdel med denna lösning som också uppkommer genom att all trafik 
transporteras över samma länk är ur säkerhets och pålitlighetssynpunkt. Skulle en situation 
uppstå då överföringen över länken mellan switch och nod inte är möjlig är 
besättningsmedlemmen helt onåbar genom systemet. Varken ljud- eller textinformation 
kommer att kunna utbytas. Detta skulle kunna inträffa om PC-noden kraschar eller om den 
fysiska länken bryts. Den senare orsaken är dock inte speciellt trolig. 
 
De viktigaste egenskaperna med följande lösning kan sammanfattas i följande punkter:  
 
• Risk för paketförluster. 
• Jitter. 
• QoS behövs. 
• Om PC-noden kraschar är besättningsmedlemmen helt onåbar. 
• Relativt liten mängd hårdvara krävs. 

7.1.2 Separat interkom och PC-plattform 
En annan lösning är att separera interkomenheten och PC-plattformen. I detta fall får 
interkomstationen och PC-plattformen varsin fysisk anslutning mot switchen, se bild 7.3. 
Detta innebär att de två realtidsapplikationerna video och ljud inte längre behöver dela på en 
och samma anslutningslänk. Denna lösning gör det mindre troligt att ljudpaket blir fördröjd av 
annan data. Detta gäller först och främst länken mellan switch och interkomenhet. Problem 
med paketförluster och jitter kan förekomma men kommer alltså inte vara lika påtagliga som 
vid en integrerad interkom och PC-lösning. Däremot kommer länken mellan de två switcharna 
i vagnen respektive tornet, liksom i föregående lösning att delas av all data.  
 

Switch Switch
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Fler nätverksanslutningar behövs i detta fall vilket kräver mer utrustning i form av kablage 
och NIC´s. Även högre krav på antal interface mot switcharna ställs. 

Bild 7.3: Interkom och PC-plattform med egna anslutningar mot switchar. 
 
Att utnyttja QoS är även i detta fall motiverbart. Även om belastningen på de flesta länkarna 
kommer att vara mindre i jämförelse med föregående lösning, kommer trafiken mellan 
switcharna att kunna bli något större. Detta på grund av att finns fler noder som kan generera 
paket vid samma tidpunkt. 
 
Att separera arbetsstationen och interkomenheten leder således till att besättningsmedlemmar 
fortfarande kan vara nåbara via ljud eller text även då något problem skulle uppstå med 
överföringen över en länk. Problem kommer dock att uppstå vid användandet av någon form 
av videoapplikation. Eftersom ljud och bild ska levereras till olika noder kommer någon form 
av synkronisering att behövas mellan dem. 
 
De viktigaste punkterna kan sammanfattas i följande punkter: 
 
• Data sprids på fler länkar vilken innebär mindre närvaro av paketförluster och jitter. 
• Besättningsmedlem nåbar även om en av länkarna till en station inte kan leverera data. 
• QoS behövs. 
• Video kräver synkronisering. 
• Mer hårdvara krävs samt större krav på switchar. 

7.1.3 Slutsats topologi 
De ovan beskrivna lösningarna besitter både för- och nackdelar. Båda lösningarna kommer 
dock att behöva någon form av QoS. Enkelt sammanfattat är den integrerade interkom och 
PC-lösningen mindre kostsam men mer äventyrlig när det gäller pålitlighet och säkerhet. 
Detta medan den separerade interkom och PC-lösningen är dyrare men har större pålitlighet 
och säkerhet. 
 
I så pass utsatta miljöer som nätverket kommer att befinna sig i är det av stor vikt att systemet 
är pålitligt. Besättningsmedlemmarnas säkerhet ligger till stor del i att de kan kommunicera 
med varandra på ett säkert och tillförlitligt sätt. Att sedan den mer pålitliga lösningen kommer 
att kräva mer hårdvara känns i sammanhanget mindre betydande. 
 
Att sprida ut data på fler länkar ger en mer flexibel lösning än fallet att adressera all data till 
samma nod. Färdiga interkomenheter eller andra tänkbara noder kan direkt anslutas mot 
nätverket istället för att modifieringar måste göras för att exempelvis interkom och PC ska 
kunna dela på samma länk.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den separerade interkom och PC-plattform-lösningen 
lämpar sig bäst för användning i militärt fordon. Framförallt för sin något större pålitlighet 
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och flexibilitet. Problemet med att stor trafik mellan switcharna kan uppstå går att kontrollera 
dels genom val av överföringsmedier men också med någon form av QoS. Små eventuella 
luckor i tal uppkomna genom paketförluster kan mildras genom att låta mottagaren spela upp 
föregående ljudpaket igen. Denna kompensation kommer att ge tillräcklig kvalitet då det inte 
är troligt att allt för stora paketförluster kommer att vara aktuella. Genom att låta fördröja 
uppspelningen kan jitter kontrolleras. Denna fördröjning kommer att behöva vara relativt liten 
då skillnaden i ankomsttid mellan ljudpaket inte kommer att vara allt för påtagliga. 
 
7.2 Slutsats protokoll 
Utifrån tidigare resonemang gällande att olika typer av media ska trafikera samma LAN, går 
det att konstatera att olika krav ställs på protokoll beroende på typ av data. Att återsända 
förlorad data vid realtidsapplikationer kommer inte att vara aktuellt. Ljud och video kan ses 
som färskvara och prioriterar liten fördröjning före kvalitet. I och med detta ska 
realtidsapplikationer använda UDP protokollet. Övrig data som inte ställer samma krav på 
fördröjning ska då använda TCP protokollet. Detta då TCP ger en säker och tillförlitlig 
överföring.  
 
När det gäller distributionen av data över nätverket bör multicast utnyttjas i de fall som fler än 
två noder utbyter information. Exempelvis interkomfunktionen. Genom att låta noderna stödja 
IGMP protokollet kommer nätverket utnyttjas effektivast, både när det gäller bandbredd och 
fördröjning. I och med att switcharna måste stödja multicast och IGMP kommer det heller inte 
behövas något extra protokoll för kommunikationen mellan switcharna. Detta blir tydligt i de 
fall en nod ansluten till switch i vagnen vill gå med i en multicastgrupp som startats vid en 
nod som är ansluten till switch i tornet. Naturligtvis bör systemet ha möjlighet att utöver 
multicast i vissa fall kommunicera genom unicast och broadcast.  
 
Routingprotokoll kommer inte att vara aktuellt då ett fordons LAN kommer att vara mycket 
litet. Ett routingprotokoll skulle i detta fall inte göra någon nytta. Detta innebär dock inte att 
närvaron av routingprotokoll helt ska försummas. En framtida möjlighet kan vara att koppla 
upp ett fordon mot andra fordon eller fasta stationer. I detta fall växer nätverket och 
kommunikationsmöjligheterna och routingprotokoll kan då bli aktuellt för att distribuera data 
den effektivaste vägen. I fallet med det växande nätverket blir också användandet av ett 
specifikt IP-telefoni-protokoll motiverbart. Detta för att lättare kunna sätta upp sessioner 
mellan olika noder eller fordon. SIP är med stor sannolikhet det protokoll som kommer att ta 
över IP markanden. I och med att protokollet är mindre komplext än sin konkurrent H.323 och 
mer utvecklarvänligt ska SIP vara det protokoll som brukas. 
 
Att RTP protokollet ska användas kräver ingen längre diskussion. RTP förser realtidsdata med 
information som underlättar behandlingen av den samma hos mottagaren. Detta leder till ökad 
kvalitet. 
 
Frågan är då om ytterligare QoS ska uppnås genom reservation av bandbredd genom RSVP 
eller prioritering av data? Att utnyttja de båda kommer inte att vara aktuellt då nätverket 
kommer att vara litet. Bandbredden kommer att vara mycket stor i ett fordon vilken innebär 
att konkurrensen om den samma inte bör bli allt för stor. Prioritering är mycket enklare än 
RSVP och bör ge tillräcklig QoS i ett LAN. För övrigt är RSVP först och främst avsett att 
agera på routernivå. 
 
Prioritering kommer att ge tillräcklig QoS. Ett problem som då inträder är att klassificera 
vilken data som ska prioriteras före någon annan. Realtidskritisk data bör prioriteras högre än 



 32

annan data då den är fördröjningskänslig. Sedan går det i sin tur att prioritera realtidsdata 
olika. Detta förutsätter dock att tillräckligt med prioriteringsnivåer stöds av switcharna. Allt 
för många prioriteringsnivåer kan i sin tur ge stora problem då data måste rangordnas 
sinsemellan. De flesta switcharna idag stödjer dock två eller fyra nivåer. Två nivåer kan 
tyckas få då antingen data prioriteras eller inte prioriteras. Fyra nivåer är då mer användbart 
och ger större möjligheter att påverka en typ av data. 
 
7.3 Hårdvarukrav 
Miljön i ett militärt fordon är mycket tuff. Det ställer stora krav på hårdvara. Detta gäller inte 
minst att överföringsmediet inte störs alltför mycket av annan utrustning. I och med att 
avstånden som informationen ska sändas över kommer att vara relativt korta kommer inte 
alltför stora signaldämpningar att förekomma. Överföring med fiber ger absolut bäst resultat 
även om 100BaseT-tekniken förmodligen kommer att vara tillräcklig. Med tanke på att den 
kritiska delen av nätverket är mellan de båda switcharna skulle det vara motiverat att använda 
fiberteknik med Gigabitöverföring. Med tanke på att switchar tillåter olika 
anslutningshastigheter skulle 100BaseT teknik med STP-kabel användas mellan noder och 
switchar medan switcharna kommunicerar sinsemellan över fiberkabel. Detta för att hålla nere 
kostnader. 
 
Att nyttja överföringshastigheter som 1 Gbps ställer naturligtvis också krav på att switchen 
kan hantera sådana hastigheter. För att utnyttja multicast måste switcharna också stödja IGMP 
snooping samt  prioritering för att klara av att ge olika PHB beroende på klassificeringen. 
Switcharna bör stödja fyra olika prioriteringsnivåer då två kommer att vara otillräckligt. 
 
Switcharna ska också kunna kontrollera redundanta länkar. Skulle en länk inte kunna överföra 
data kan switchen omdirigera trafiken till den redundanta länken. Detta innebär att en liten 
fördröjning adderas som följd. Switcharna ska också stödja full duplex överföring. Detta 
innebär att data kan sändas och tas emot samtidigt över samma interfaceport. 
 
Ljudkommunikation ställer också krav på headset och mikrofoner. Detta blir än mer tydligt i 
fordonsmiljö. Headset måste klara av stereoanslutning för att kunna stödja eventuella 
ljudapplikationer. Sedan krävs också ANR, Active Noise Reduction. Detta innebär att vanligt 
ljud och tal kan höras relativt bra genom headsetet, men då buller eller andra för örat 
obekväma ljud uppstår skickas motljud ut i hörselkåporna. Detta medför att bullret inte 
upplevs som störande. 
 
De mikrofoner som kan komma att bli aktuella bör kunna öppnas och slutas vid vissa 
tröskelnivåer. Eftersom det är onödigt att interkomsystemet sänder ljudmeddelanden då ingen 
i besättningen talar kan det vara en lösning att utnyttja en viss tröskelnivå då mikrofonen 
öppnas och börjar registrera ljud. Denna tröskelnivå bör också vara justerbar för att göra 
inställningar som passar den rådande miljön. Mikrofonen bör också vara av sådan art att den 
först och främst tar upp ljud som uppkommer mycket nära den samma. Mikrofonen behöver 
också kunna utnyttja DNR, Dynamic Noise Reduction. Detta innebär att brus och annat oljud 
filtreras bort. DNR är mycket viktigt dels för att talet i interkomsystemet ska kunna uppfattas 
korrekt och dels för att röststyrningen ska fungera. Headset med ANR och mikrofoner med 
tröskelnivåer och DNR är idag mycket vanligt på marknaden och bör därför inte vara speciellt 
svårt att få tag på. 
 
För att ytterligare säkerställa kvaliteten på tal kan ljudet ytterligare bearbetas digitalt innan det 
sänds. För att bearbeta ljud på ett effektivt sätt är DSP, Digital Signal Processning, en god 
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lösning. Att bearbeta ljud kan innebära allt från brusundertryckning till röststyrning. I normala 
former av IP telefoni är det framförallt funktioner som att reducera eko och brus, ersättning av 
paketförluster och naturligtvis talkodning som är vanligast för att erhålla god funktion och 
god ljudkvalitet. Ljudprocessningsenheten bör också stödja en funktion som VAD, Voice 
Activity Detection. 
 
VAD är en digital signalprocessningsmetod för att undvika att paket som innehåller tystnad 
ska skickas. Om det under en kortare period inte existerar något tal, kommer VAD se till att 
dessa tysta ljudpaket inte skickas över nätverket. För att undkomma en ryckig konversation 
kan också VAD mäta de tomrum som uppstår, i och med att tystnad inte skickas, och 
informera mottagaren om detta. Mottagaren kan då lägga till så kallat ”comfort noise” för att 
samtalet ska låta mindre ryckigt.[25] VAD tillsammans med en mikrofons tröskelnivå 
kommer att ge god talkvalitet. 

 
Bild 7.4: DSP:n laddar sin firmware vid uppstart via ett flashminne. 

 
Förutom de mer grundläggande funktioner som beskrivits, kan också en DSP användas för 
mer speciella och avancerade ljudprocessningsmetoder. Bearbetning av ljud för röststyrning, 
3D-ljud eller varningsmeddelande kan också utföras. Dessa specialfunktioner kräver dock mer 
minne då de kommer att vara mer kodkrävande. 
 
Med DSP finns också möjlighet att lägga till ljudapplikationer i efterhand. DSP-enheten 
laddar vid uppstart sin firmware från ett flashminne, se bild 7.4. Att kunna uppdatera 
flashminnet med nya program, antingen för att lägga till funktioner eller för att på annat sätt 
modifiera en DSP´s funktioner är alltså möjligt. Detta är en stor fördel då applikationer eller 
uppdateringar kan göras i efterhand. Ljudprocessning genom DSP ger alltså ett flexibelt 
system som är möjligt att modifiera. 
 
7.4 Lösningar på ljudapplikationer 
I kapitel 6 beskrevs funktionen av möjliga ljudapplikationer. I följande delkapitel studeras 
närmare hur dessa applikationer skulle fungera över ett LAN placerat i ett militärt fordon samt 
vad de tillför. Fokus ligger på 3D-ljud och röststyrning men övriga applikationer kommer 
också att nämnas. 

7.4.1 3D-ljud 
Det interna kommunikationssystemet mellan besättningen är mycket viktigt. Genom att det är 
det enklaste och snabbaste sättet att förmedla informationen är det av stor vikt att systemet 
fungerar säkert och är pålitligt samtidigt som det ger tillräckligt god ljudkvalitet så att det är 
lätt att identifiera vem som talar. 3D-ljud kan därför vara en lösning för mer lättförståelig 
kommunikation. 
 
Besättningen i ett fordon har specifika positioner och genom att till exempel en 
besättningsmedlems tal tycks komma från en viss riktning kan mottagaren med hjälp av ljudet 
positionera varifrån ljudet kommer och således lättare avgöra vem det är som talar. 
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För att skapa 3D-ljud över ett nätverk är det viktigt att känna till på vilket sätt som ljudet 
sänds för att utnyttja nätverket på effektivast sätt. Vid skapandet av 3D-ljud utgår 
processningen från en monosignal. Genom att utnyttja ett par HRTF-filter på denna 
monosignal erhålls två olika signaler som tillsammans ger lyssnaren upplevelsen av att ljudet 
kommer från en viss position. Det finns olika lösningar var denna ljudbearbetning ska äga 
rum. Antingen hos: 
 
1. Sändarnoden som genererar ljudet, interaktiv processning. 
2. Mottagarnoden som ska lyssna till det, distribuerad processning. 
3. En central nod som utför 3D-processning för alla interkomnoder, central processning. 
 
Snabbt kan konstateras att den enda skillnaden mellan lösning 1 och 2 handlar om hur mycket 
data som skickas. Vid interaktiv processning av 3D-ljudet kommer en stereosignal skickas 
över nätverket. Vid distribuerad processning däremot behöver mottagaren enbart ta emot en 
monosignal. Lösning 1 kommer således att belasta nätverket dubbelt så mycket som lösning 2. 
 
Interaktiv processning innebär också vissa andra problem. Då flera olika interkomnoder ska ta 
emot ett meddelande kommer dessa stationer att ha olika positioner i jämförelse med 
sändaren. Detta innebär att sändaren måste skicka en specifik stereosignal till varje mottagare. 
Denna signal måste då innehålla den speciella 3D effekt som varje enskild mottagare ska 
uppleva. I och med detta kommer inte multicast att kunna användas och då blir det dels 
svårare att sända talet i realtid men också ett större utnyttjande av bandbredd. Om däremot en 
monosignal skickas på en multicastadress kommer sändaren att enbart behöva skicka 
ljudpaketen vid ett tillfälle. 

 
Bild 7.5: Bearbetning av 3D-ljud vid distribuerad processning. 

 
Distribuerad processning skulle då fungera på följande vis. Mottagaren tar emot en 
monosignal, se bild 7.5. Utifrån sändarens adress kan noden avgöra från vilken riktning som 
ljudet ska spelas upp. Med tanke på att ett headtrackingsystem bör användas tillsammans med 
3D-ljud kommer huvudets position att rapporteras till interkomenheten. Genom sändarens 
adress och huvudets position kan nu den exakta riktningen för ljudet beräknas fram. Efter 
detta kan korrekt HRTF-filter plockas fram för höger och vänster öra och appliceras på 
monosignalen. 
 
En central 3D-processningsnod däremot skulle innebära att en monosignal skickas till en 
central enhet som genererar 3D-ljud åt alla noder. Den stora fördelen med denna lösning 
innebär att endast en 3D enhet behövs, innehållande bibliotek över HRTF-filter, istället för en 
vid varje interkomenhet. Detta innebär mindre utrustning och mindre komplexa 
interkomnoder. En nackdel är dock att fördröjningen kommer att vara något större än vid 
distribuerad processning. Själva processningen av 3D-ljudet kommer inte att ta längre tid, 
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däremot kommer den centrala enheten att behöva sända ut flera olika stereosignaler med hjälp 
av unicast och på så vis kommer fördröjning att adderas. 
 
Den största nackdelen med en central 3D-nod ligger dock i att ta del av de olika 
besättningsmedlemmarnas huvudpositioner från headtrackingsystemet. I och med att 
huvudpositionerna är en del av den data som används för att beräkna fram korrekta HRTF-
filter kommer problem att uppstå. Den centrala 3D-enheten kommer att behöva ta del av 
huvudpositionerna innan stereosignalerna sänds iväg. Detta kommer att leda till än mer 
fördröjning då det är tveksamhet om 3D-enheten hinner processa ljudet för flera olika 
interkomnoder som alla har olika huvudpositioner. Med tanke på att kommunikationen ska 
ske i realtid är förmodligen en central 3D-enhet inte trolig. En variant kan då vara att införa 
fler 3D-enheter som delas mellan interkomnoderna. Exempelvis kunde interkomenheterna i 
tornet ha tillgång till en gemensam enhet på samma sätt som enheterna i vagnen utnyttjar sin 
egna 3D-processningsenhet, se bild 7.6. I detta fall kommer fördröjningen minska avsevärt 
samtidigt som endast två 3D-enheter behöver nyttjas. 

 
Bild 7.6: Principen för två separata 3D-enheter som processar ljud för flera interkomnoder. 
 
Lösning 2 med distribuerad processning är den lösning som bör användas. Den ger minst 
fördröjning och är minst komplicerade lösningen även om den kräver 3D processning hos 
varje nod. Dock bör också tekniken med två centrala 3D-enheter beaktas. Beroende på 3D-
processningens fördröjning kan denna lösning vara mer motiverad då mindre mängd hårdvara 
krävs. Tillsammans med 3D-ljud måste också ett headtrackingsystem användas. I annat fall 
finns risk för större missförstånd vilket då innebär att 3D-ljud ger mer skada än nytta.  
 
Eftersom korrigeringar av huvudet är det naturliga sättet att lokalisera ljud är det viktigt 
besättningen i ett militärt fordon under en pressad situation kan agera som de skulle gjort i 
vanliga fall. I och med att besättningen har headset på sig finns ingen möjlighet att korrigera 
huvudet i jämförelse med ljudet. Således behövs någon form av headtrackingsystem som 
återger huvudets position i förhållande till en referenspunkt. I och med detta kan ljud 
lokaliseras genom att huvudet vrids trots att ett headset används. 
 
Att ange en huvudposition med hjälp av magnetfält har de största fördelarna för användning i 
ett militärt fordon. Det stora problemet är möjliga störningar från elektromagnetiska fält och 
att miljön runt omkring till största del består av metall. Det finns dock headtrackingsystem 
som skyddar sig relativt bra mot elektromagnetisk störning. Att sända ut magnetfält för 
huvudpositionering är också fördelaktigt då en eventuell hand eller arm kommer emellan 
sändare och sensor. Magnetfältet går nämligen genom armen. Headtrackingsystem som 
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bygger på magnetteknik är också storleksmässigt relativt små. Ett headtrackingsystem är 
enbart motiverat då 3D-ljud är aktuellt. 
 
Att lösa de tekniska problemen kring 3D-ljud är alltså möjligt. Men frågan är då hur motiverat 
det är att använda 3D-ljud i ett interkomsystem i ett militärt fordon. Den egentliga enda 
fördelen ligger i att besättningen förhoppningsvis lättare kan uppfatta vem som talar. I och 
med att god 3D-effekt kräver ett headtrackingsystem kommer det att bli en dyr ljudapplikation 
som ger väldigt lite. 3D-ljud ska användas i situationer där riktning är av stor betydelse, 
exempelvis för att ge riktning åt något som befinner sig utanför fordonet . I ett 
interkomsystem är riktningen inte det primära. Kvalitet på tal och realtid är av mycket större 
betydelse för god förståelse. 3D-ljud är förmodligen också ett relativt stort hot mot det ställda 
realtidskravet. 

7.4.2 Röststyrning 
Vid användning av röststyrning i militära fordon är det viktigt att inga missuppfattningar sker. 
Två möjliga tekniker kan nyttjas. Talaroberoende och talarberoende. Ett talarberoende system 
bör användas då detta ger större säkerhet och är oberoende av språk. Vid användning av 
talarberoende system behöver besättningen kunna identifiera sig för vagnen så att rätt 
ljudbibliotek används. 
 
Röststyrningen skulle fungera bäst genom att korta kommandon ges. Detta för att matchning 
av hela ord då kan göras direkt mot ljudbiblioteket istället för att behöva dela upp orden i en 
mening i mindre delar och analysera dessa för att hitta korrekt kommando. Denna metod 
sparar mycket tid. Genom att också bara tillåta en viss begränsad mängd röstkommandon kan 
en matchning gå fortare då en genomsökning av ett ljudbibliotek går snabbare. 
 
Röststyrningen över nätverket skulle kunna lösas på följande vis. Antingen genom att varje 
interkomenhet tolkar röstkommandot eller genom att en central röststyrningsenhet ansluts mot 
nätverket som sköter tolkningen. 
 
I fallet då ljudmatchningen mellan talkommandot och kommandobiblioteket sker hos varje 
enskild nod kommer bandbredden att utnyttjas effektivare. I och med att ljudkommandot 
matchats mot ett bibliotek kan ett vanligt datapaket skickas ut på nätverket för att verkställa 
det önskade kommandot. Detta till skillnad mot en central röststyrningsenhet där 
ljudkommandot kommer att behöva skickas över nätverket innan det kan matchas mot ett 
bibliotek. 
 
Det finns dock vissa fördelar med en central röststyrningsenhet som gör denna lösning mer 
attraktiv trots utnyttjandet av mer bandbredd. I och med att personliga röstbibliotek bör 
användas kan den centrala röststyrningsnoden lagra dessa olika röstbibliotek och använda 
dem beroende på vilken interkomnod som ett kommando kommer ifrån. I annat fall måste de 
olika röstbiblioteken antingen vara lagrade i varje interkomnod vilket är en mycket osmidig 
lösning. Alternativt så får varje interkomnod ladda hem sitt speciella röstbibliotek vid 
uppstart. Även denna lösning kan ses som osmidig. 
 
En central röststyrningsenhet ger också den fördelen att det grundläggande interkomsystemet 
inte behöver modifieras nämnvärt för att klara av röststyrning. Istället kan en helt oberoende 
röststyrningsnod anslutas mot nätverket. 
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Med tanke på att vanlig kommunikation ska kunna föras direkt i mikrofonen kan det vara 
lämpligt att låta aktivera röststyrningen genom att göra ett val på interkomkontrollen. I annat 
fall kan röststyrningssystemet ligga och lyssna hela tiden. Med en sådan lösning finns risk att 
röstkommandon begärs felaktigt mitt i den vanliga kommunikationen. Att välja 
aktiveringsmetod kan bero på i vilka situationer som systemet är tänk att användas. Med tanke 
på att röststyrning enbart ska utnyttjas i avstressade situationer bör fysisk aktivering genom en 
knapptryckning kunna accepteras.  
 
Fördelen med röststyrning ligger i att arbetet kan underlättas för besättningen. Det är i 
planeringsfaser som systemet bör nyttjas för enklare kommandon. Detta innebär att 
röststyrning inte ska användas för att avfyra ett vapen utan snarare för att underlätta den 
enskilde besättningsmedlemmens arbete vid sin PC-station. Huruvida det finns motiv att 
använda röststyrningssystem beror på om det existerar moment i arbetet i ett militärt fordon 
som underlättas av röststyrning. Därför behövs närmare studier kring detta göras. 

7.4.3 Varningsmeddelande 
Varningsmeddelande och felindikering är av stor betydelse för besättningens säkerhet och bör 
ses som den viktigaste informationen på ett nätverk. Således bör dessa varningsmeddelande 
ha högsta prioritet. Alltså högre prioritet än realtidskritisk data. 
 
Enklaste sättet att implementera denna funktion på ett LAN är genom att låta en speciell nod 
generera varningsljuden. Vilken nod som helst som är ansluten till det interna nätverket kan 
besitta denna centraliserade varningsfunktion. Eftersom det kan komma att uppstå 
varningsmeddelande från andra informationsnät som inte direkt är anslutna mot 
interkomsystemet kan det vara lämpligt att generera varningsljuden i en gateway mellan ett 
yttre informationsnät och interkomsystemet. 
 
Den nod som då genererar varningsljud kan då innehålla ett ljudbibliotek med olika former av 
meddelande. Att använda ljudmeddelande istället för röstmeddelande är i de flesta fall bättre 
och är inte språkberoende. Noden kan antingen broadcasta ut data eller mer effektivt utnyttja 
en multicastadress där berörda interkomnoder ingår. 
 
Att använda 3D-ljud vid varningsmeddelande är motiverat där riktningen är av betydelse. 
Riktningen spelar större roll då en varning genereras för något utomstående. Det vill säga en 
fiendes position eller liknande. Att använda 3D-ljud för att exempelvis indikera överhettning 
av motor är alltså inte meningen. 
 
Då 3D-ljud används kommer det återigen vara aktuellt med ett headtrackingsystem. I annat 
fall kommer riktningar att misstolkas då besättningen kommer att vrida på sina huvuden. 
Detta gäller inte minst de som är placerade i tornet. I och med att tornet är vridbart 360º 
kommer missuppfattningar lätt att uppstå om inte headtracking används. 
 
Problemet med att använda 3D-ljudvarningar är att det medför extra utrustning i form av 
headtracking. Å andra sidan kan en sådan funktion förkorta reaktionsförmågan till dess att 
handling kan vidtas av besättning. Varningsmeddelande är ett effektivt sätt att göra 
besättningen uppmärksam på fara. Däremot beror användandet av 3D-ljud helt på typen av 
meddelande och situation. 
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7.4.4 Övriga ljudapplikationer 
Att lyssna till ljud utanför fordonet skulle kunna vara en funktion som ger en bättre bild av 
omvärlden. Genom att kombinera ljud och visuell uppfattning erhålls än bättre resultat. Därför 
kanske det inte är aktuellt att alla interkomstationer har denna möjlighet. Med tanke på att 
chefen i tornet är den som har bäst uppfattning av omgivningen utanför fordonet rent visuellt, 
kan det också vara mest motiverat att denne ska ha tillgång till funktionen att kunna lyssna till 
omvärlden. 
 
Vilken lösning som lämpar sig bäst för denna funktion är dock svårt att avgöra. Med tanke på 
att det är en så pass speciell funktion behövs vidare efterforskning göras. Det går dock att 
konstatera att en lösning med ett roterande mikrofonhuvud, som följer 
besättningsmedlemmens huvudrörelse, är en komplex lösning som kräver mycket extraarbete. 
Att däremot använda ett antal fasta mikrofoner på fordonet ger en enklare lösning. Däremot är 
det dock osäkert hur bra en sådan lösning skulle fungera.  
 
För att erhålla en bättre uppfattning av omvärlden än att lyssna till den är det aktuellt att 
lämna fordonet. Att då kunna kommunicera mellan utomstående och kvarvarande besättning 
genom det befintliga interkomsystemet är då av största vikt. Med tanke på att produkter redan 
finns tillgängliga på marknaden kommer en sådan lösning att snabbt kunna tas fram. 
Funktionen med ett interface mot utomstående besättning bör ses som en av de viktigaste 
ljudapplikationerna då det är högst motiverat att en sådan funktion existerar. SRR kan också 
användas i fordonet vilket gör att systemet kan användas som ett extra interkomsystem. Detta 
ger större säkerhet då det finns flera möjligheter för besättningen att kommunicera över 
interkomsystemet. 
 
7.5 Interkomenhet 
Till sist ska interkomenhetens kontrollmöjligheter presenteras. Dessa kontrollmöjligheter är 
besättningens sätt att styra kommunikationen i systemet. De kontrollmöjligheter som bör 
finnas är: 
 
1. Tal med alla. Detta är standardläge och aktiveras vid tal i mikrofon. Tröskelnivå för 

aktivering av mikrofon måste kunna justeras. 
2. Tal med enskilda interkomnoder genom unicast. 
3. Tal med flera interkomnoder genom multicast. Dessa multicast-kanaler sätts upp då 

systemet startas. 
4. Chefens tal överröstar allt annat. Denna funktion gäller enbart chefens nod och bör ha 

”switch back”11 funktion. 
5. Röststyrningsaktivering. 
6. Lyssna till omvärldsmikrofoner. Begäran skickas till den noden som står i kontakt med 

omvärldsmikrofonerna som sedan börjar sända till den station som skickade förfrågan. 
7. Volymkontroll 
8. I fall där 3D-ljud är aktuellt bör denna funktion kunna aktiveras samt inaktiveras. 
 
Kommentar till punkt 4. 
Chefen ska kunna ha möjligheten att överrösta all kommunikation. Även då kommunikation 
pågår mellan besättningsmedlemmar ska chefen kunna avbryta denna kommunikation för att 
själv kunna göra sig hörd. De övriga besättningsmedlemmarna kommer inte att kunna göra sig 
                                                           
11 Switch back innebär att funktionen bara är aktiv under den tid som exempelvis en switch fysiskt hålls i ett 
läge. Då switchen släpps återgår den automatiskt till ursprungsläge. Detta för att undvika att systemet av misstag 
blir kvar i överröstningsläge. 
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hörda under den tid chefen aktiverat denna funktion. Detta löses enklast genom att en 
multicastadress används. Då dessa meddelande når fram till de övriga stationerna kan de med 
hjälp av destinationsadressen och mjukvara avbryta alla pågående kommunikationer och bara 
se till att datapaket kan tas emot och inte skickas. När sedan chefen återgår till vanlig 
kommunikation kan alla besättningsmedlemmar återigen skicka och ta emot meddelande. 
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8 Beräkning av fördröjning 
Fördelarna med ett IP baserat interkomsystem i ett fordon är många. Nästa kapitel studerar 
detta närmare. Det stora frågetecknet i sammanhanget handlar om huruvida kravet om realtid 
kan hållas. Detta beror på de fördröjningar som uppstår i ett paketswitchat LAN. I följande 
kapitel kommer därför närmare studie kring fördröjning göras för att få en uppfattning om 
fördröjningens inverkan i den föreslagna lösningen. 
 
För att kunna vara säker på att ett system klarar av att leverera data inom en viss tidsram kan 
det vara nödvändigt att ta reda på hur stor fördröjning som ett tidskritiskt paket utsätts för. 
Denna fördröjning kan vara olika beroende på hur hårt trafikerat nätverket för tillfället är. 
Nedan presenteras de fördröjningar och antaganden som är aktuella samt några olika 
beräkningsexempel för att få en uppfattning om den totala fördröjningen av en paket från 
sändare till mottagare. Principen för prioritering kommer också att illustreras. 
 
8.1 Fördröjningar 
De aktuella fördröjningarna, som presenterades i kapitel 4, är processningsfördröjning, 
switchfördröjning, Store-and-forward fördröjning, överföringsfördröjning och köbildning.  

8.1.1 Processningsfördröjning 
Processningsfördröjning uppstår vid bearbetning av ljud. Det tar till exempel en viss tid att 
sampla en analog ljudsignal och göra om den till digital representation. Förutom det kan 
fördröjning uppstå för brusreduktion, 3D-processning, processning för möjlighet till 
reparation av paketförluster, eko undertryckning, VAD och jitterfördröjning. 
 
Följande antagande görs för processningsfördröjning: 
Kodning av talet antas göras med PCM-kodning, Pulse Coded Modulation, 64kbps och 20ms 
tal i varje paket.[6] Detta ger 160 byte ljuddata. När sedan protokollhuvud adderats enligt bild 
8.1 kommer det totala ljudpaketet bestå av 226 byte. Den totala tiden det kommer att ta att 
packa ned ljudet kommer vid PCM-kodning att vara lika lång som talet i det aktuella paketet. 
Det vill säga 20ms hos sändaren. 
 

 
Bild 8.1: Protokollhuvud för en Ethernet-frame. Preamble är till för att ”väcka” mottagarnoder och för att 
synkronisera klockorna med sändaren. Type-fältet talar om vilket nätverkslager som används. CRC, Cyclic 
Redundancy Check, talar om för mottagaren om något fel har uppstått i framen. 
 
Övrig sändarprocessning antas vara 20ms. Detta omfattar exempelvis brusundertryckning, 
VAD, ekoundertryckning.[6] 
 
Mottagarens fördröjning antas uppkomma från jitterbuffert, 20ms[6] och eventuell 3D-
processning, 30ms. 
 
Den totala processningsfördröjningen antas då bli: 
 
Kodning/paketering av tal  20ms 
Övrig DSP processning  20ms 

Preamble Dest. adress Source adress Type IP UDP RTP DATA CRC 

4 byte 12 byte 22 byte 20 byte 8 byte 160 byte 
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3D-ljud   30ms 
Jitterfördröjning  20ms 
 
Totalt   90ms 
 

8.1.2 Switchfördröjning 
Switchfördröjningen beror på tillverkaren av switchen och kan inte påverkas. I följande fall 
antas switchfördröjningen vara 15µs enligt uppgift från Øyvind Holmeide, Ontime Networks.  
Denna fördröjning gäller för att switcha ett paket och är statiskt. 

8.1.3 Store-and-forward 
Varje paket erhåller en store-and-forward fördröjning då de läggs ut på en länk. Denna 
fördröjning uppkommer genom att paketets bitar måste samlas innan det kan skickas ut på 
länken. Om ett paket består av L bitar och ska skickas ut på en länk som har en bithastighet på 
R bps kommer store-and-forward-fördröjningen att vara L/R.  

8.1.4 Överföringsfördröjning 
Med tanke på att den fördröjning som uppkommer genom överföring över en fysisk länk är 
mycket liten kommer denna att försummas. I geografiskt större nätverk kan däremot 
överföringsfördröjningen spela större roll. 

8.1.5 Köbildning 
Ett av de största problemen som kan komma att uppstå i en switch är köbildning av paket som 
ska ut på samma utgång. Ett paket kommer då att få vänta L/R sekunder på varje enskilt paket 
som är framför i kön innan det kan skickas. Prioritering kan vara en lösning för att undgå att 
viss data ska behöva fördröjas i köbildning och på så kunna skickas mycket snabbare. 
 
8.2 Övriga antaganden 
Eftersom det inte enbart är ljudpaket som ska trafikera nätverket kommer här några 
kompletterande antaganden att göras vad det gäller video och övrig data. 
 
Beräkningar med video görs enbart med inverkan på switch- och överföringsfördröjningen 
och hur dessa paket påverkar ljudpaket. Processningsfördröjningar av video tas inte upp i 
denna rapport. (Detta görs då undersökning om i vilka situationer videoapplikationerna ska 
användas inte gjorts i denna rapport. Samtidigt som kvaliteten då också spelar roll). 
 
Ett problem som måste uppmärksammas är att en videoström normalt sett består av både ljud 
och video. Med den topologi som nätverket bör ha kommer dock de noder som tar emot och 
behandlar ljud respektive video att vara skilda åt. Det vill säga de har olika anslutningar mot 
switchen. Video antas därför i följande exempel generera både ljudpaket och videopaket.  
 
Videopaket bör ha en storlek av 256-512 byte.[26] I exemplen antas storleken vara 400 byte. 
Ljudpaketen antas att vara 226 byte enligt ovan. 
 
Övriga datapaket antas vara av maximal storlek för ett Ethernet-paket, 1522 byte. Det är 
sällan verklighet att datapaket är av maxstorlek men detta ger ett så kallat ”worst case” i 
exemplen. Vidare antas alla länkar på nätverket klara av en överföringshastighet på 100Mbps. 
Detta gäller även mellan switcharna. 
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8.3 Exempel 1 
För att få en uppfattning om vilka tider det handlar om då ett ljudpaket skickas över ett 
nätverk kan det vara intressant att studera ett pakets färd utan närvaro av annan data. Antag att 
en ljudström ska skickas mellan två noder, se bild 8.2. Ingen annan data antas flöda på 
nätverket. 

 
Bild 8.2: Det tar L/R s. att lägga ut ett paket på varje länk. 

 
Då nod 1 genererat ett ljudpaket med en storlek av 226 byte läggs detta ut på första länken. 
Paketet kommer sedan att switchas genom två switchar innan det når nod 2. Den totala 
fördröjningen blir då: 
 
Processningsfördröjning:  90ms 

Överföringsfördröjning:  s
MR

L µ543
100

82263 =⋅
⋅

=⋅  

 
Switchfördröjning:  sµµ 30152 =⋅  
 
Totalt:   90,084ms 
 
Utifrån detta mycket enkla exempel ses att den fördröjning som uppkommer genom att skicka 
paket över nätverket i princip är försumbar i jämförelse med den tid det tar att processa och 
paketera ljudet innan det kan skickas. Det ska dock påpekas att denna beräkning byggde alltså 
på att ingen annan data var närvarande på nätverket under samma tidpunkt. I fall då annan 
data skickas samtidigt uppstår eller kan det uppstå fördröjning i switcharna på grund av 
köbildning. Framförallt gäller denna möjliga köbildning mellan switcharna där all form av 
data kommer att flöda. Därav kan det vara intressant att se vad som händer mellan switcharna. 
 
8.4 Exempel 2 
För att få en uppfattning om hur stora fördröjningar det kan handla om i ett nätverk ska nu två 
lätta exempel illustrera hur det skulle kunna se ut. Först beräknas fördröjningen mellan två 
switchar utan prioritering av olika data och sedan görs samma beräkningar med prioritering. 

8.4.1 Fördröjning i switch utan prioritering 
För att göra ett enkelt exempel antas följande data flöda mellan två switchar. Nod 1, se bild 
8.3, genererar ljudpaket varje 20ms. I exakt samma ögonblick kan också interkomnoderna 2 
och 3 generera ljudpaket som ska transporteras över till switch 2. 
 
Vidare antas också PC-nod 4, 5 och 6 skicka vanliga datapaket av full storlek vid samma 
tidpunkt som övriga noder. Paketen antas alltså anlända i samma tidspunkt och den inbördes 
ordningen mellan dem i kön spelar ingen roll. Dock antas att ljudpaketet som nod 1 genererat 
hamnar sist i kön. 
 

L/R L/R L/R 
Switch Switch Nod 2 Nod 1 
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Bild 8.3: Tänkt LAN för Exempel 2. 

 
Då paketen anländer till utgången på switch 1 har i samma ögonblick ett datapaket av full 
storlek påbörjats att sända. Således kommer utgångskön i switchen att bestå av 3 ljudpaket (L) 
och 4 datapaket (D), se bild 8.4. 

 
Bild 8.4: Utgångskö från switch 1 där det skuggade paketet genererats av nod 1. 
 
Fördröjningen i switch 1 för ljudpaketet genererat av nod 1 blir då den tid det tar att sända 
iväg de framförvarande paketen: 
 

Datapaket:  s
M

µ487
100

815224 =
⋅

⋅  

Ljudpaket:  s
M

µ36
100

82262 =
⋅

⋅  

 
Totalt ger detta en fördröjning i switch 1 på 523µs för paketet genererat av nod 1. Det kan nu 
vara intressant att jämföra denna fördröjning då prioritering av ljud är närvarande. 

8.4.2 Fördröjning i switch med prioritering 
Samma scenario antas återigen med skillnaden att switchen har två olika prioriteringsköer på 
samma utgång. Vanliga datapaket antas inte ha någon prioritering och placeras då i den 
ickeprioriterade utgångskön medan ljudpaketen är prioriterade och således placeras i den 
prioriterade kön. Ett datapaket antas precis ha påbörjats att sända och berörs då inte av 
prioriteringen. Utgångskön från switchen ser då ut på följande vis, se bild 8.5. 

 
Bild 8.5: Utgångskö i switch 1 med prioritering. Det skuggade paketet antas vara generat av nod 1. 
 
Eftersom ett datapaket redan påbörjats att sändas så kommer de prioriterade paketen att få 
vänta tills detta paket är ivägsänt, trots att det är icke prioriterat. 
 

Switch 1 Switch 2 

Nod 2 

Nod 5 

Nod 4 

Nod 3 

Nod 1 

Nod 6 

D DD

D

L L LPrioriterad kö 

Ickeprioriterad kö 

D D D DL L L
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Om fokus åter läggs på paketet som genererats av nod 1 kommer följande fördröjning genom 
switchen uppstå: 
 

Datapaket:  s
M

µ122
100

81522
=

⋅  

 

Ljudpaket:  s
M

µ36
100

82262 =
⋅

⋅  

 
Totalt ger detta en fördröjning på 158µs. Skillnaden mot fallet utan prioritering leder alltså till 
att ljudpaketet skickas innan de tre datapaketen trots att de egentligen anlänt före. Skillnaden 
är dock inte speciellt stor, 365µs är inte mycket tid i detta sammanhang. 
 
Prioriteringen ger alltså inte speciellt mycket tidsvinst i förhållande till om prioritering inte 
används. Det är i fall då många olika noder är anslutna till en switch och samtidigt skickar 
mycket data som prioriteringen kan ge lite större skillnader och då fördelen med tekniken 
tydligare märks. Prioritering är dock något som de flesta switchar idag stödjer och med tanke 
på att denna teknik är relativt enkel finns ingen anledning att inte utnyttja prioritering. Den 
ger lite tidsvinst som lika gärna kan utnyttjas. 
 
8.5 Exempel 3 
Det kan också vara intressant att se hur lång tid ett ljudpaket behöver för att nå fram till sin 
mottagare i ett värsta fall. Antag att nod 1 skickar en ljudström ut på nätverket, se bild 8.6. 
Om nu det värsta fallet ska uppstå, det vill säga längsta möjliga fördröjning, måste ljudpaketet 
färdas den längsta möjliga vägen, det vill säga igenom båda switcharna samtidigt som alla 
andra noder också skickar ljudströmmar. Detta innebär att alla talar i mun på varandra. 
 
Vidare antas också att data skickas över nätverket från alla noder, till alla noder. För att ställa 
till det ytterligare skickas också någon form av videopaket genom switcharna. 
Varningsmeddelande antas också kunna trafikera nätverket. 
 
Tre olika prioriteringsnivåer antas, ickeprioriterad data (datapaket), prioriteringsnivå 2 
(realtidsdata, ljud och video) samt prioriteringsnivå 1 (larm och varningsmeddelande). Det är i 
switcharna som problemen kan komma att uppstå. Antag nu att ljudpaketet anlänt till den 
första switchen. 
 
I prioriteringskö 2 kan det nu ha köats 4 stycken ljudpaket, dels 2 från nod 2 och 3, och 
videoljud från nod 4 och 5. I samma kö har också videopaket från nod 4 och 5 ankommit. PC-
nod 6 antas också generera datapaket. 

 
Bild 8.6: Tänkt LAN i Exempel 3. 

 

Nod 1

Switch 1 Switch 2 

Nod 2 
Nod 3 

Nod 4 
Nod 5 Nod 6 Nod 9 

Nod 8 

Nod 7 



 45

I den ickeprioriterade kön har sändningen av ett paket precis påbörjats då övrig data anländer. 
Vissa switchar har också en utgångsbuffert som där köar paket som precis ska skickas ut på 
länken. Oftast har denna utgångsbuffert plats för två paket. Funktionen är till för att kunna 
utnyttja full överföringshastighet enligt Øyvind Holmeide. Därför antas det i samma 
ögonblick också befinna sig två ickeprioriterade paket i denna buffert som inte påverkas av 
prioriteringen. Således kommer högre prioriterad data att få vänta tiden det tar att skicka ut 3 
datapaket. 
 
Efter en liten stund anländer också ett högprioriterat paket innehållande ett 
larm/varningsmeddelande (!). Detta antas ha en maximal paketstorlek. Utgången på switchen 
ser då ut på följande vis, se bild 8.7. 

 
Bild 8.7: Utgångskö i switch 1 med tre prioriteringsnivåer. 

 
Den totala fördröjning ljudpaketet som genererats av nod 1 erhåller i första switchen är då: 
 

Datapaket:  s
M

µ365
100

815223 =
⋅

⋅  

Varningsmeddelande: s
M

µ122
100

81522
=

⋅  

Videopaket:  s
M

µ64
100

84002 =
⋅

⋅  

Ljudpaket:  s
M

µ72
100

82264 =
⋅

⋅  

 
Totalt:  623µs 
 
I switch två kan då följande fördröjning uppstå. Om ljudpaketet är adresserat till nod 7 som 
antas vara en renodlad ljudnod är det inte troligt att det ligger ickeprioriterade datapaket på 
utgången från switchen till nod 7. Istället antas att alla ljudproducerande noder, nod 8 och 9, 
har skickat ljud som hamnat före ljudpaketet genererat av nod 1 i kön. Ett högprioriterat 
larm/varningsmeddelande har också anlänt till utgången. Utgången på andra switchen ser då 
ut på följande vis, se bild 8.8. 

Bild 8.8: Utgångskö i switch 2 med tre prioriteringsnivåer. 
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Den totala fördröjningen för paket skuggade paketet L i andra switchen blir då: 
 

Varningsmeddelande: s
M

µ122
100

81522
=

⋅  

Ljudpaket:   s
M

µ36
100

82262 =
⋅

⋅  

 
Totalt:  158µs 
 
Anledningen till att fördröjningen inte blir speciellt stor i den andra switchen i jämförelse med 
den första beror dels på frånvaron av datapaket. Men den stora orsaken är att de flesta av 
ljudpaket som låg före i kön i den första switchen hinner fram till slutmålet under den tid som 
ljudpaketet från nod 1 får vänta i första switchen. 
 
Den totala tiden för ett ljudpaket i värsta fallet enligt exemplet ovan kommer att vara 90,865 
ms. Då har processnings- , switch- och store-and-forward-fördröjning adderats till de 
beräknade köfördröjningarna ovan. 
 
Alltså går det konstatera att med 100Mbps länkar kommer datapaket färdas oerhört snabbt 
över nätverket, även i en sådan situation där värsta scenariot inträffar. I och med att det är 
relativt få noder anslutna till en switch kommer noderna inte kunna hinna belasta switcharna 
med så mycket data innan switcharna redan gjort sig av med tidigare data. Med inte fullt 1ms 
fördröjning för ett ljudpaket över nätverket i exemplet ovan är det uppenbart att de stora 
förlusterna av tid ligger i processningen av ljudet hos sändaren och mottagaren. Fördröjningen 
i ett IP baserat interkomsystem kan alltså antas vara så pass liten att den inte kommer att 
utgöra något hot mot realtidskravet. Fokus måste därför vara på att hålla 
processningsfördröjningarna nere då dessa ger betydligt större inverkan på den totala 
fördröjningen. Eventuella paketförluster kan repareras genom att föregående ljudpaket åter 
spelas upp. Detta kommer att ge tillräcklig kvalitet då det inte kommer att uppstå 
paketförluster i någon större mängd. Till sist går det också att konstatera att jitterbufferten inte 
kommer addera speciellt stora fördröjningar då tidsskillnaden mellan ljudpaket kommer att 
vara mycket liten mellan sändaren och mottagaren. 
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9 Fördelar med LAN i fordon 
I föregående kapitel kunde konstateras att den vanligast påpekade nackdelen med ett 
packetswitchat nät inte alls gör sig så tydlig i ett IP-baserat interkomsystem. I följande kapitel 
studeras närmare de positiva effekter som ett IP LAN skulle ge i ett militärt fordon. Förutom 
de positiva effekter som IP telefoni för med sig inom den kommersiella tillämpningen, 
tillkommer utöver detta en del fördelar inom militär tillämpning. I slutet av kapitlet studeras 
också markandens syn på IP telefoni inom det militära området.  
 
I en militär miljö är möjligheterna stora. Ett mindre lokalt IP LAN i ett fordon skulle kunna 
kopplas samman genom SIP med ett annat fordon på ett enkelt sätt. Kontakt skulle enkelt 
kunna upprättas mellan olika divisioner och grupper samt att möjligheten till att koppla upp 
mot vanligt PSTN nät finns. Kommunikation utanför ett enskilt fordon eller det lokala nätet, 
kräver någon form av radiobaserat system. Detta innebär i sin tur vissa begränsningar när det 
gäller överföring av data. 
 
Om fördelarna fokuseras inuti det militära fordonet kan konstateras att ett IP nätverk skulle 
leda till mindre mängd utrustning och mindre mängd kablage. Detta leder i sin tur till mindre 
vikt och lägre kostnader. I och med färre anslutningar och att mindre utrustning krävs erhålls 
ett mer överskådligt system, lättare att handskas med och underhålla. 
 
Ett IP nätverk ger också möjligheten till att enkelt implementera fler och olika applikationer i 
noderna. I och med att bandbredden kommer att vara stor internt i vagnen kommer det att öka 
funktionsmöjligheterna avsevärt. Hänsyn måste dock tas så att fördröjningar i systemet inte 
blir alltför stora så att realtidskravet inte kan uppfyllas. IP system kan uppdateras med 
applikationer i efterhand och är helt oberoende av tillverkare. 
 
En annan orsak till varför ett IP nätverk med fiberöverföring skulle vara motiverbart i ett 
militärt fordon gäller överföringen av data mellan vagn och torn. Eftersom tornet är roterbart 
på vagnen så finns idag ett så kallat släpringsdon där data idag överförs mellan vagn och torn. 
Överföringen av data mellan själva vagnen och det roterande tornet fungerar idag på följande 
vis. Sett från ovan består släpringsdonet av många kopparcirklar separerade från varandra, där 
varje cirkel motsvarar en överföringskanal. 

 
Bild 9.1: Princip för släpringsdonet. Införande av fiberoptisk överföring mellan vagn och torn i ett IP nät 
kommer att reducera släpringsdonets storlek. 
 
Överföringen sker sedan genom släpkontakter som är placerade på så vis att de släpar mot de 
olika kopparcirklarna beroende på vilken kanal som de ska överföra. Se bild 9.1. Ett problem 
som kan komma att uppstå, och som med säkerhet också kommer att uppstå, är att dessa 
släpringskontakter tar slut då allt fler funktioner och information ska överföras mellan vagn 
och torn. Det går naturligtvis att införskaffa släpringsdon som klarar av fler överföringar men 
detta medför dock att släpringsdonet blir större. Storleken innebär i sin tur mer vikt, samt att 



 48

det kommer att bli en hel mängd med olika kanaler som behövs vilket gör släpringsdonet mer 
komplext. Här skulle en ny lösning där olika typer av data, samtidigt kan överföras över 
samma överföringslänk vara önskvärd. Ett IP nät med fiberoptisk överföring är en sådan 
lösning. 
 
Ett interkomsystem byggt på IP kanske inte direkt ger några stora fördelar i förhållande till 
dagens analoga interkomsystem, förutom att det är enklare att lägga till nya applikationer. 
Men att göra en jämförelse på det viset är inte rättvist. Ett IP nät kan integrera olika typer av 
media, data, ljud och video, och det är också på det viset som ett IP nät ska användas och det 
är också då som de stora möjligheterna och fördelarna lättare ses. I och med detta är det 
befintliga analoga interkomsystemet inte jämförbart med ett IP nät då det egentligen är två 
helt olika system som klarar av att behandla olika typer och olika mycket data. 
 
9.1 Marknad 
Frågan är då huruvida tekniken finns tillgänglig eller om det finns kunnande för att ta fram ett 
IP nät som uppfyller de krav som ställs på ett militärt interkomsystem. 
 
IP telefoni marknaden växer för närvarande mycket fort och tveklöst är det SIP som kommer 
att vara det kommunikationsprotokoll som tar över efter H.323. SIP är sedan tidigare bestämt 
att stödja det nya 3G mobiltelefoninätet UMTS. De flesta aktörer på VoIP-marknaden idag är 
inriktade mot den kommersiella industrin. Det handlar bland annat om företag som vill sänka 
sina telefonkostnader, öka flexibiliteten och ha möjligheten att använda nya applikationer. Att 
fokus hos VoIP-företagen först och främst ligger inom detta område är egentligen inte svårt 
att förstå. Denna marknad kommer att växa de närmsta åren och således är det inom dessa 
områden som det går att tjäna stora pengar. Detta skulle kunnas se som en nackdel för den 
militära industrin då VoIP företagen till största del fokuserar på den kommersiella tekniken 
och användningen. 
 
Sanningen är förmodligen en annan. Företag inom VoIP-branschen ser ingen egentlig skillnad 
i grunden av ett IP nät mellan en kommersiell produkt och en tänkt militär. I och med detta 
finns mycket kunnande och teknik redan tillgänglig. Den stora skillnaden för militär 
användning kommer förmodligen att ligga i högre krav på hårdvara, säkerhet och större 
minneskrav då applikationsmöjligheterna i ett militärt system förmodligen kommer att vara 
mer sofistikerade än inom icke militär IP-telefoni. I och med att mycket av tekniken redan 
finns tillgänglig kommer kostnaderna för att ta fram ett interkomsystem som baseras på IP 
kunna hållas nere. Detta i mottsatts till många andra teknologier då den militära industrin 
brukar vara först ut och således får satsa större pengar på ny teknik och långa 
utvecklingstider. 
 
Är då interkomsystem som bygger på IP intressanta och något att satsa på? Enligt Tadiran 
Communications som är ett av de ledande företagen på sitt område har ett tydligt svar på den 
frågan. De har själva utvecklat IP baserade kommunikationsnätverk som integrerar VoIP, 
telefoni, data och video genom att använda COTS produkter och lösningar. 
 
Enligt Tadiran Communications kommer VoIP-tekniken med stor sannolikhet att vara den 
teknik som tillverkare av militär telekomuttrustning bör rikta in sig på i framtiden. Eftersom 
det är möjligt att utnyttja den enorma erfarenhet och det kunnande som finns inom IP 
branschen är det möjligt att integrera all typ av media oberoende i vilken storleksskala det 
används. IP telefoni är enligt dem nästa generations telefoni- och interkomteknik som 
kommer att ge stora möjligheter inom den militära marknaden. 
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10 Resultat 
Med tanke på den speciella miljön som ett interkomsystem kommer att befinna sig i kommer 
den separerade interkom- och PC-nod lösning lämpa sig bäst. Denna lösning ger störst 
säkerhet och pålitlighet och blir mer överskådlig och tydlig då specifika ljudnoder finns. 
Noder anslutna mot switcharna ansluts med STP-kabel med 100 Mbps hastighet. Detta 
överföringsmedie kommer att räcka även om fiberoptiskt överföring är överlägset. Switcharna 
bör anslutas mot varandra med fiberoptisk överföring 1 Gbps då detta dels kommer att vara 
den mest trafikerade länken men också för att släpringsdonets storlek kan reduceras. 
 
Realtidsapplikationer ska transporteras av UDP-protokollet tillsammans med RTP och 
distribution av data med flera noder inblandade bör nyttja multicast genom IGMP. För 
ytterligare god kvalitet bör prioriteringen användas med 4 nivåer. För framtida bruk då olika 
interna LAN kopplas samman ska SIP-protokollet användas då detta protokoll besitter de 
största fördelarna. 
 
Om 3D-ljud är aktuellt bör detta användas antingen genom distribuerad processning eller 
genom att utnyttja två centrala 3D-enheter, en i tornet och en i vagnen. Val av lösning beror 
på 3D-processningenens fördröjning. 3D-ljud kommer också att kräva headtracking där ett 
system som bygger på magnetfält rekommenderas. Röststyrning bör lösas genom en central 
röststyrningsenhet. Detta då ett språkoberoende system som är individuellt bör användas. 
Övriga ljudapplikationer där framförallt interface med utomstående och varningsmeddelande 
kan ses som de mest motiverade bör inte vålla några större problem vid distributionen över 
nätverket. 
 
Till sist går det att konstatera att den av många påstådda nackdelen med oberäkneliga 
fördröjningar i IP-kommunikation inte gör sig speciellt tydlig i den föreslagna lösningen. Den 
mest påtagliga fördröjningen är processningsfördröjningen. Då denna i princip är konstant 
kommer den inte att ge upphov till några oförutsedda och oberäkneliga fördröjningar. 
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11 Slutsats 
Att konstruera ett Ethernet-baserat interkomsystem i militärt fordon med utnyttjande av COTS 
som uppfyller kraven på realtid och säkerhet är möjligt. Det går att konstatera att marknaden 
besitter mycket god kunskap som kan användas för framställa ett IP-baserat interkomsystem. 
Den egentliga skillnaden mellan civil- och militär teknik ligger i att kraven på hårdvara är 
större i det senare fallet.  
 
De olika ljudkraven som tagits upp är alla olika komplicerade att införa och deras tillförande 
effekt skiljer sig också. Framförallt är det varningsmeddelande, interface med utomstående 
och i viss mån röststyrning som kan ge de tydligaste avlastningarna. Att nyttja 3D-ljud för 
interkom bör inte ses som någon primär funktion. Det är dock klart att mer noggrannare 
studier behövs kring varje enskild ljudapplikation för att klargöra exakt vad dessa tillför en 
besättning i ett militärt fordon. 
 
Vidare går det konstatera att fördelarna överväger för ett Ethernet-baserat interkomsystem där 
de få nackdelar som finns närvarande är kontrollerbara. I jämförelse med analoga 
interkomsystem så finns mer möjligheter än begränsningar hos paketswitchade interkomnät. 
 
11.1 Förslag på fortsatt arbete 
Noggrannare studier kring de olika ljudapplikationerna måste göras. Detta för att undersöka 
hur motiverade dessa egentligen är i ett militärt fordon. Det gäller framförallt användning av 
3D-ljud men också röststyrning och omvärldsljud. 
 
Vidare behöver också situationer där videoapplikationer kan tänkas användas studeras. Någon 
form av synkronisering av video behövs då det är aktuellt att video kombineras med ljud. 
 
Vidare är den trådlösa kommunikationen mellan olika fordon intressant att studera. I och med 
trådlös kommunikation kommer inte tillgången på bandbredd vara den samma som i fordonets 
interna LAN. Även om överföring av exempelvis ljud i paketform reducerar 
bandbreddsutnyttjandet kan det vid trådlös kommunikation vara aktuellt att studera 
kompressionsmetoder för protokollhuvudena. Mer avancerad ljudkodning är också intressant 
att studera närmare. 
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13 Förkortningsordlista 
 
3D 3 dimensionell. 
3G 3:e generationens mobiltelefoninät. 
 
ANR Active Noise Reduction, dämpning av oljud genom att motljud skickas ut, 

exempelvis i ett headset. 
ARP Adress Resolution Protocol, protokoll som översätter mellan IP-adresser och 

LAN-adresser. 
ATM Asynchronous Transfer Mode, ett länklagerprotokoll. 
 
COTS Commercial Of The Shelf, utnyttjande av redan befintlig teknik för att bygga 

nya lösningar. 
CRC Cyclic Redundancy Check, teknik för feldetektering. 
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, den accessmetod standard-

Ethernet använder. 
 
DiffServ Differentiated Services, teknik för QoS, data klassificeras och behandlas utefter 

denna klassificering. 
DNR Dynamic Noise Reduction, filtrering av brus i exempelvis en mikrofon. 
DNS Domain Name System, översätter mellan användar-ID och IP-adresser över 

Internet. 
DSCP Differentiated Service Code Point, del av ToS-fält som definierar vilken klass 

data tillhör. 
DSP Digital Signal Processing. 
 
FEC Forward Error Correction, metod för att minska innebörden av förlorad data. 
FIR Finite Impulse Response. 
FTP File Transport Protocol, vanligt applikationslagerprotokoll. 
 
HRTF Head Related Transfer Function, huvudrelaterad filtrering av ljud på grund av 

exempelvis riktning av ljudvåg, storlek på huvud, örats utformning. 
HTTP HyperText Transfer Protocol, vanligt applikationslagerprotokoll. 
 
ICMP Internet Control Management Protocol, errorprotokoll som rapporterar fel som 

uppstått i datagram. 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering. 
IETF Internet Engineering TaskForce. 
IGMP Internet Group Management Protocol, protokoll för multicastkommunikation. 
IID Interaural Intensity Delay, intensitetsskillnad mellan öronen beroende på 

ljudkällans riktning. 
IntServ Integrated Services, teknik för QoS genom att bandbredd reserveras. 
IP Internet Protocol, nätverksprotokoll som transporterar data. 
IPv4 Internet Protocol version 4. 
IPv6 Internet Protocol version 6. 
ITD Interaural Time Delay, tidsskillnad mellan öronen beroende på riktningen av 

ljudkällan. 
ITU International Telecommunications Union. 
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LAN Local Area Network, nätverk. 
 
MAC Media Access Control, 6 byte lång fysisk adress. 
 
NIC Network Interface Card, nätverkskort. 
 
OSI Open System Interconnection. 
 
PCM Pulse Code Modulation, en ljudkodningsmetod. 
PHB Per Hop Behavior, beskrivning av en behandling ett paket ska erhålla hos ett 

nätverkselement som stödjer DiffServ. 
PPP Point to Point Protocol, datalänklagerprotokoll. 
PSTN Public Switched Telephone Network, det vanliga analoga telefonnätet. 
 
QoS Quality of Service, säkerställning av bandbredd samt kontroll av fördröjningar. 
 
RAS Registration/Admission/Status, protokoll som ingår i H.323. 
RSVP Resource Reservation Protocol, protokoll som reserverar bandbredd. 
RTCP Real Time Control Protocol, kontrollprotokoll till RTP. 
RTP Real Time Protocol, protokoll som ger förutsättningar för att sända data i realtid. 
 
SAP Session Announcment Protocol, protokoll för uppsättning av sessioner där man 

från början inte vet vilka som ska delta sessionen. 
SIP Session Initiation Protocol, protokoll för uppsättning av sessioner där man vet 

vilka som ska delta i sessionen. 
SMTP Simple Mail Transport Protocol, applikationslagerprotokoll. 
SRR Short Range Radio, kommunikationssystem från SAAB Communication. 
STP Shielded Twisted Pair, skärmad partvinnad nätverkskabel. 
 
TCP Transport Control Protocol, transportprotokoll med omsändningsfunktion då 

data går förlorad. 
TOS Type Of  Service, fält i IP-datagrammet som talar om klassificeringen 

datamängden skall erhålla. 
TP Twisted Pair, partvinnad kabel. 
 
UDP User Datagram Protocol, snabbt transportprotokoll, återsänder ej data som 

förlorats. 
UMTS Universal Mobile Telecommunications Service, mobilnät för 3G-teknik. 
UTP Unshielded Twisted Pair, oskärmad partvinnad kabel. 
 
VAD Voice Activity Detection, metod för att inte sända tystnad över en länk. 
VoIP Voice over Internet Protocol, all form av röstkommunikation med hjälp av IP-

protokollet. 
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14 Bilaga A 

 
Bild A.1: Illustration av problemet med CSMA/CD. 

 

 Bild A.2: Flödesschema  för CSMA/CD. 
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15 Bilaga B 
 
Short Range Radio 
 
Teknisk Specifikation 
Vikt/radioenhet: 200g 
Mått:  110x75x27 mm 
Kommunikationsavstånd: 800 m 
Operation time: 24h 
Temperaturområde: -40 till 55° C 
 
Övrigt 
Full duplex, möjliggör att flera talar samtidigt. 
Digital frekvenshopp radio, 2,4GHz. 
Brusreduktion. 
Manuell kommunikation eller röstnivå kommunikation, VOX. 
Ingen basstation behövs. 
 
Via en Access Point, AP, kan ett befintligt interkomsystem kopplas samman med SRR. AP:n 
fungerar som en gateway mellan den fasta och trådlösa kommunikationen. 
 

Bild B.1: Bild på Saab Communications SRR. 
 


