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Sammanfattning 
Den här rapporten syftar till att lösa ett delproblem i en serie projekt som går under 
paraplynamnet Det intelligenta stetoskopet. Huvudprojektet är grundat på en vision att 
konstruera ett digitalt stetoskop som kan ge läkare beslutsunderlag vid diagnos. Projektet 
inriktar sig på hjärtljud och drivs av institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings 
universitet. Det här examensarbetet har hittat en lösning som gör Det intelligenta stetoskopet 
trådlöst. Lösningen gör det möjligt att skicka hjärtljud mellan mycket långa avstånd. Läkare 
kan därför fastställa patientens diagnos på distans.  
 
I många fall är det viktigt att snabbt och enkelt kunna ställa en preliminär diagnos. Det kan 
röra sig om dem som ofta är sjuka och regelbundet behöver hjärtundersökningar. Det kan 
också röra sig om akutsjukvård där en omedelbar uppfattning om patientens tillstånd är 
nödvändig. I dessa fall blir en viktig länk att kunna förmedla information om patienten. 
Rapporten visar att det är möjligt att skicka stetoskopljud över långa avstånd och att på så vis 
kunna ge en läkare en uppfattning om patientens hjärttillstånd långt före han eller hon kan 
vara på plats. Det finns olika sätt att överföra stetoskopljud. Den här rapporten redovisar vilka 
olika tekniker som är tänkbara att använda och under vilka omständigheter de lämpar sig bäst. 
Den största delen av examensarbetet har bestått av att utveckla två praktiska lösningar; en 
som är baserad på datorer och en som är baserad på inbyggda system. 
 
GPRS lämpar sig bäst som överföringsmedium för att göra Det intelligenta stetoskopet 
trådlöst. Den lösning som utarbetades för att skicka ljud genom datorer programmerades i 
J2SE. Datorlösningen användes som en utvecklingsgrund för att fortsätta mot det inbyggda 
systemet. Det inbyggda systemet baserades på Siemens TC45-modul, J2ME och ett kretskort 
utvecklat av institutionen för medicinsk teknik på Linköpings universitet.   
 
 
 

 



Abstract 
This report aims to solve a part of a series of projects that all fall under the same larger project 
called The intelligent stethoscope. The vision of this larger project is to develop a digital 
stethoscope that can help the doctor in the decision making process. The focus of the project 
is on heart sounds and it is managed by the Department of Biomedical Engineering at 
Linköping University. This student thesis is the result of the development of a solution that 
will make the intelligent stethoscope wireless. The solution makes it is possible to send 
cardiovascular data over very long distances. The doctor can therefore make a diagnosis from 
a long distance.  
 
In many cases it is important to quickly and easily be able to set at preliminary diagnosis. This 
is specially desired for those who are often ill and regularly need heart examinations. It is also 
desired in an emergency situation when urgent medical care is required and an immediate 
understanding of the patient’s condition is necessary. In these cases transmitting information 
about the patient is an important link. This report has examined different approaches on how 
to send stethoscope sounds over long distances. The thesis aims to show which technologies 
are possible to use and under what circumstances they are most fit. Two practical prototypes 
were also developed and at some extent built. One solution is based on computers and the 
other is based on embedded technology. The development of these two systems and to realize 
such a transmission in practice has been the main focus on the thesis. 
 
GPRS is best suitable as a transport medium to make The intelligent stethoscope wireless. 
The solution based on computers is mainly programmed in J2SE and developed to be a 
research ground for the embedded solution. The embedded solution is based on Siemens 
TC45 module, J2ME and circuits developed at the Department of Biomedical Engineering, 
Linköping University.  
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Det trådlösa stetoskopet – Inledning 

Inledning 
Vid institutionen för medicinsk teknik på Linköpings universitet (IMT) forskar man kring 
olika typer av kroppsljud och hur man kan tolka dessa ljud. Genom att analysera kroppsljud 
från exempelvis hjärtat kan man ställa en diagnos och påvisa eventuella hjärtsjukdomar. En 
del i det arbetet går inom ett projekt som kallas Det intelligenta stetoskopet. Det är baserat på 
en vision att utveckla ett digitalt stetoskop med möjlighet att ge läkare beslutsunderlag för 
diagnos av patient. Andra led i det här projektet är att analysera ljudet enligt algoritmer för att 
kunna behandla det på olika sätt med statistik och andra analysmetoder. 
 
En viktig del i det här projektet är ett elektriskt stetoskop som finns på IMT. Det är ett 
stetoskop som dels kan användas som ett vanligt stetoskop, men också har möjlighet att 
skicka ljudsignalerna till en analog ljudutgång som finns integrerad i handtaget på 
stetoskopet. Med hjälp av stetoskopet görs datoranalyser av framförallt hjärtljud när 
stetoskopet kopplas till ljudingången på en dator. Att skicka signalen som kommer ut ur 
stetoskopet över långa avstånd är kärnan i examensarbetet som den här rapporten beskriver. 
 
 

 
Figur 1  Ett elektroniskt stetoskop. 

(Källa: Bruk av elektronisk stetoskop for å overføre hjerte- og lungelyder over 
videokonferanse, ISBN 82-92092-35-8, Nasjonalt senter for telemedisin, 2003, 

http://www.telemed.no) 
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Problembeskrivning 
 

Syfte 
Den här rapporten är baserad på uppgiften att, som en länk i projektet Det intelligenta 
stetoskopet, göra ett stetoskop möjligt att användas över långa avstånd. Tanken är att den som 
ska analysera stetoskopljud inte behöver vara på samma plats som stetoskopet och patienten. 
Stetoskopet måste inte nödvändigtvis göras trådlöst men måste kunna fungera oberoende av 
avståndet mellan patient och läkare - ett telestetoskop. Härav följer tre kriterier som måste 
uppfyllas för överföringen: 
 

• Så nära realtidsöverföring som möjligt 
 
• Fungera över stora avstånd 

 
• Oförändrad kvalitet på datan som kommer fram 

 
Det är först och främst hjärtljud som är intressant för den här uppgiften. Dessa ljud finns 
under 3000 Hz. Alltså behövs inte frekvenser över 3000 Hz tas i hänsyn i den här uppgiften.  
 
 

Analys av problemet  
En analysmetod för att fokusera på ett problem är MoSCoW-metoden. Den baserar sig på 
prioritering av kriterier för det färdiga systemet. Metoden ger rum för fyra prioriteringsnivåer. 
Dessa är Must have, Should have, Could have och Won’t have. De fyra nivåerna representerar 
uppfyllanden av kriterierna. MoSCoW-metoden har här använts för att ställa upp egenskaper 
som det färdiga systemet kommer att ha. Systemets MoSCoW-modell ser ut på följande sätt: 
 

Must have: 
 

• Överföra data så att den är användbar för mottagaren 
 
• Så nära realtidsöverföring som möjligt 

 
• Kunna användas av oinsatt operatör hos patienten och läkaren 

 
• Fungera över långa avstånd 

 
• Vara pålitligt med tanke på till exempel täckning, operabilitet och utbyggnad 

 
• Ha tillräcklig bandbredd för överföringen 

 
 

Should have: 
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• Ha allt i ett. Slår man på stetoskopet ska det fungera utan ytterligare åtgärder 
 

• Ha funktionalitet i svårttillgängliga områden i händelse av akutsjukvård på olycksplats 
 

• Ha portabla sändarterminaler 
 

• Vara ekonomiskt 
 

• Vara lätt att massproducera 
 

• Ha enkel lösning via befintlig teknik (KISS – Keep It Simple, Stupid) 
 

• Får inte störa sjukhusutrustning 
 

Could have: 
 

• Fungera i andra länder än Sverige 
 
• Kryptera data för att säkerställa skydd och integritet för patienten 

 
• Ha tvåvägskommunikation där läkare kan ge realtidsinstruktioner till operatör av 

stetoskopet 
 

• Kunna byta till det mest fördelaktiga telekommunikationssystemet vid ändrade 
förhållanden 

 
• Byta terminal för ena parten medan andra parten fortfarande använder samma som 

tidigare 
 

• Möjlighet att för mottagarterminalen ta emot data från flera sändare 
 

• Ha portabel mottagarterminal 
 

• Kunna dela på samma anslutning om ytterligare data än stetoskopljud skickas 
 

Won’t have: 
 

• Analys vid sändarterminalen 
 
 

Tänkbara lösningsmetoder 
Efter att problemet analyserats togs olika tänkbara lösningsmetoder för överföringen fram. 
För att en lösningsmetod ska vara aktuell måste den ha potential för att kunna uppfylla 
MoSCoW-analysens kriterier. Nedan redovisas de sju tänkbara förslag som var intressanta för 
en djupare analys. Alla sju förslag är beskrivna kortfattat. För utförligare beskrivning av varje 
teknik se kapitlet Teori.  
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Förslag 1 – General Packet Radio Service (GPRS) 
Genom GPRS utnyttjas det befintliga mobiltelefonnätet för att skicka ljudet. Med en 
mobiltelefon kopplad till en dator kan man överföra signalerna till en annan mobiltelefon eller 
till en dator ansluten till Internet. 
 

Förslag 2 – Terrestrial Trunked Radio (TETRA) 
TETRA är ett trådlöst nätverk speciellt konstruerat för akutsjukvård och andra myndigheter. 
Det finns i en del länder men är ännu inte utbyggt i någon högre grad. 
 

Förslag 3 – Fast bredbandsanslutning 
Med en fast bredbandsuppkoppling kan man använda befintliga program och tekniker för att 
snabbt och enkelt kunna överföra data. Det förutsätts att båda parter har en 
bredbandsanslutning för att kunna kommunicera med bredbandshastighet. 
 

Förslag 4 – Tredje generationens mobilnät (3G) 
Med tredje generationens mobilnät kan man uppnå höga hastigheter. Utbyggnaden av nätet 
pågår fortfarande. 3G finns dessutom bara i ett fåtal länder. Eftersom tekniken inte är 
beprövad kan det förekomma barnsjukdomar. 
 

Förslag 5 – Fast telefoni 
Genom det fasta telefonnätet kan man skicka ljud antingen digitalt eller analogt. Nätet är fullt 
utbyggt men medför att sändaren inte kan vara mobil. 
 

Förslag 6 – Nordic Mobile Telephone (NMT) 
Det analoga mobiltelefonnätet av så kallade första generationen. Det är fullt utbyggt och har 
bra täckning. NMT finns bara i Skandinavien och det kan vara svårt att få tag på utrustning 
eftersom nätet inte längre används i stor utsträckning. Det har flera gånger hotats av 
nedläggning. 
 

Förslag 7 – Kretskopplad dataförbindelse över GSM 
Genom att använda GSM-nätet kan man skapa en anslutning till Internet via en modempool. 
Dataöverföringen sker över en GSM-talkanal. Dataöverföring med kretskopplad 
dataförbindelse är en beprövad metod som kan ge högre hastigheter än andra mobila tekniker.  
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Teori 
I kapitlet Problembeskrivning presenterades tänkbara lösningsförslag för problemet. I det här 
kapitlet beskrivs de olika lösningsförslagens tekniker i detalj för att lägga grund för en djupare 
analys. Fokus har lagts vid de tekniker som är mest intressanta och därmed mest 
betydelsefulla för vår applikation.  
 
 

General Packet Radio Service (GPRS) 
General Packet Radio Service (GPRS) är en teknik som implementerar paketöverföring av 
data över Global System Mobile Communications (GSM) och Time-Division Multiple Access 
(TDMA). GSM är den ledande tekniken för mobil kommunikation i Europa, och IS-136 
TDMA den ledande i Nord- och Sydamerika.  
 
I GPRS delas data upp i separata paket innan den skickas och på mottagarsidan sätts paketen 
ihop igen. Med GPRS över GSM kan användaren därför välja att använda dataöverföring 
baserad på paket istället för så kallad kretskopplad teknik som GSM. Istället för att använda 
en dedikerad radiokanal för varje användares dataöverföring delas radiokanalen med andra 
användare som också använder GPRS-tekniken. Ett stort antal användare kan alltså dela 
samma bandbredd och arbeta mot samma basstation. En av de stora fördelarna med GPRS är 
därför att tekniken endast använder det mobila nätverkets resurser då data skickas och tas 
emot. Ingen överföringskanal kan blockeras av en enskild användare.  
 
GPRS används ofta som databärare tillsammans med Wireless Application Protocol (WAP). 
WAP förklaras närmare nedan i det här kapitlet. Man kan generellt betrakta GPRS som ett 
extra lager över ett andra generationens mobilnät (2G). GSM är ett andra generationens 
mobilnät, medan GPRS ofta benämns som 2.5G. Det är därför viktigt att förklara GSM för att 
kunna förstå GPRS.  
 
 

Systemarkitekturen för GSM 
Den generella systemarkitekturen för ett offentligt GSM-nätverk på land (PLMN1) 
demonstreras i Figur 2. Räckvidden hos varje enskild basstation (BTS2) utgör en cell. Flera 
basstationer kontrolleras av en baskontrollenhet (BSC3). Tillsammans utgör BTS och BSC ett 
undersystem av basstationer (BSS4). Den gemensamma trafiken från radioenheterna routas 
genom det mobila växlingscentret (MSC5). Anslutningar till, eller från, det fasta nätverket 
sköter den mobila gatewayen (GMSC6).  
 
Strukturen i ett GSM-nätverk är hierarkiskt. Det är konstruerat av minst en region som är 
förordnad till en MSC. Varje region är i sin tur konstruerad av minst en mindre täckningsarea. 
En täckningsarea innehåller flera celler. Varje grupp av celler är förordnad till en BSC. Det 

                                                 
1 Public Land Mobile Network 
2 Base Transceiver Station 
3 Base Station Controller 
4 Base Station Subsystem 
5 Mobile Switching Center 
6 Gateway Mobile Switching Center 
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finns fyra olika databaser som sköter kopplingen av samtal och styrning av nätverket; 
hemregistret (HLR7), besöksregistret (VLR8), centret för autentisering (AUC9) och katalogen 
för registrering av utrustning (EIR10). Alla abonnenter har sin användarprofil och den 
nuvarande basstationen som används registrerad i operatörens HLR. När ett samtal ska 
kopplas till en radioenhet frågas alltid HLR först om den sökta abonnentens nuvarande 
position. Varje enskild VLR innehåller data om de radioenheter som för tillfället befinner sig 
inom dess ansvarområde. I AUC sparas och genereras data för att bevara nätets säkerhet. Det 
kan till exempel vara mjukvarunycklar. EIR lagrar data som berör nätverkets utrustning, och 
innehåller alltså inte någon information angående användarna av nätverket.  
 
 

 
Figur 2  De grundläggande komponenterna i GSM. 
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Varje enskild radioenhet innehåller ett internationellt identifieringsnummer (IMEI11). Numret 
tillhandahålls vid produktionen av radioenheten. Då enheten startas för första gången och 
ansluter till GSM-nätet sparas det i EIR av operatören. Varje enskild användare är också 
identifierbar genom den internationella abonnemangsidentiteten (IMSI12). IMSI sparas i 
användarens abonnemangskort (SIM13). En radioenhet kan bara använda GSM-nätet om ett 
SIM-kort med ett giltigt IMSI-nummer används i en utrustning med ett giltigt IMEI-nummer.  
 
 

Systemarkitektur för GPRS 
GPRS-nätet tillhandahåller en dataöverföring från 9,6 kbps till 172,2 kbps. I GPRS 
tidsmultiplexeras datan. Det innebär att data skickas i tidsluckor. Det finns maximalt åtta 
tidsluckor. För att uppnå den maximala överföringshastigheten på 172,2 kbps måste en 
enskild användare utnyttja alla åtta tidsluckorna och bortse från eventuella fel i överföringen. 
Många äldre GPRS-terminaler hos operatörerna har inte kapacitet att utnyttja fler än en, två 
eller tre tidsluckor. De flesta operatörer tillåter dessutom inte användare att utnyttja alla åtta 
tidsluckorna. Den maximala hastigheten bör således ses som en teoretisk övre gräns och 
måste studeras i jämförelse med varje enskild operatör.  
 
När GPRS utformades var tanken att tekniken skulle återanvända 2G-teknologi så mycket 
som möjligt. För att göra det möjligt har GPRS-stödnoder (GSN14) integrerats i GSM-nätet. 
GSN är ansvariga för leveransen och routing av datapaketen mellan de mobila radioenheterna, 
till exempel mobiltelefonerna, och det externa nätverket (PDN15). Det externa nätverket är 
paketbaserat. En stödnod (SGSN16) ansvarar för leveransen av paket mellan de mobila 
radioenheterna. SGSN sköter bland annat paketrouting, paketöverföringen och ansvaret för de 
logiska kanalerna. I SGSN hålls även register med information om abonnenternas position 
och användarprofil för alla som använder GPRS-nätet. Positionen anges i nuvarande cell, det 
vill säga radioområde, och den aktuella VLR som används. I användarprofilen anges till 
exempel aktuell IMSI och eventuella adresser som används i det externa nätverket. 
Systemarkitekturen för GPRS illustreras i Figur 3.  
 
Mellan GPRS-nätverkets stomme och det externa nätverket finns en brygga (GGSN17). 
Bryggan agerar som gränssnitt mellan de två olika nätverken. GGSN konverterar GPRS-
paketen som skickas till det externa nätverket till lämpligt protokoll. Ett lämpligt protokoll 
kan till exempel vara IP18 om GPRS-paketen ska skickas mot Internet. GGSN konverterar 
också inkommande paket från det externa nätverket och tilldelar de inkommande paketen 
mottagarens GSM-adress. De inkommande paketen skickas sedan till mottagarens aktuella 
SGSN. Det är även GGSN som sköter autentisering av mottagaren och kontroll av dataflöden 
från och till mottagaren. På så vis kan operatören ta betalt för utnyttjade tjänster.   
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17 Gateway GPRS Support Node 
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Mellan BSC och SGSN agerar gränssnittet Gb. Via Gn- och Gb-gränssnittet överförs 
användardata och signaldata mellan nätverkets olika GSN. Om SGSN och GGSN är inom 
samma PLMN används Gn-gränssnittet. Är de inte inom samma PLMN används istället Gb-
gränssnittet. Alla nätverkets GSN är anslutna via en IP-baserad GPRS-stomme. Inom 
stommen skickar GSN de externa nätverkens paket genom att använda GPRS egna protokoll 
för just den här specifika uppgiften (GTP19). Det finns två typer av GPRS-stommar. Den 
första typen ansluter flera GSN inom samma PLMN och kallas intra-PLMN. Det är ett privat 
IP-baserat nätverk som tillhör GPRS-operatören. Den andra typen ansluter flera GSN inom 
olika PLMN och kallas Inter-PLMN. För att kunna skapa ett inter-PLMN krävs avtal mellan 
GPRS-operatörerna, så kallat roaming.  
 
 

 
Figur 3  De grundläggande komponenterna i ett GPRS-nätverk. 
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GPRS tillsammans med IP 
Det är inte några problem att integrera GPRS med ett IP-baserat nätverk som till exempel 
Internet eller ett intranät. GPRS stödjer både IPv420 och IPv621. I Figur 4 illustreras Gi-
gränssnittet. Det är det gränssnitt som ansluter GPRS-nätverket till ett IP-baserat nätverk. 
Från det externa nätverkets perspektiv liknar GPRS-nätverket ett IP-baserat nätverk och 
GGSN uppfattas som en vanlig router.  
.  
Figur 4 visar ett exempel på hur ett GPRS-nätverk kan vara utformat. Exemplet visar två intra 
PLMN-nätverk med olika PLMN som är ihopkopplade genom ett inter PLMN-nätverk. 
Bryggorna mellan de olika PLMN och det externa inter PLMN-nätverket kallas för 
gränsbryggor. En viktig funktion för gränsbryggorna är att skydda intra PLMN-nätverket mot 
otillåtna användare. Gi-gränssnittet ansluter PLMN med det externa nätverket. Gf-gränssnittet 
är placerat mellan två SGSN. Gränssnittet gör det möjligt för de två SGSN att utbyta data då 
en radioenhet rör sig från en SGSN till annan. I HLR lagras användarprofil, den nuvarande 
SGSN-adressen, samt PDP-adressen för varje GPRS-användare inom PLMN. Genom Gr-
gränssnittet utbytes användarprofiler, SGSN-adresser och PDP-adresser mellan HLR och 
SGSN. För att utbyta korta textmeddelanden (SMS22) över GPRS har Gd-gränssnittet 
definierats. 
 
Då en användare i GPRS-nätverket ska utbyta data med ett IP-nätverk tilldelas en IP-adress 
till användaren från operatören. Eftersom det ska vara möjligt att låta ett stort antal användare 
utnyttja GPRS-nätverket är IP-adressen oftast dynamisk och tilldelad av en DHCP-server23. 
Konverteringen mellan IP-adresser och GSM-adresser sköts av GGSN. För att kunna sköta 
översättningen mellan ett externt IP-nätverk och GPRS-nätverk kan en domännamnsserver 
(DNS) installeras i antigen mobiloperatörens nätverk eller i det externa nätverket. För att 
skydda PLMN från intrång kan en brandvägg installeras mellan GPRS-nätverket och det 
externa IP-nätverket. De flesta mobiloperatörerna som har valt att installera GPRS-tekniken i 
sina nätverk har följt den här typen av konfiguration. GPRS-nätverket kan då ses som en 
trådlös förlängning av Internet. Mobilabonnenterna med radioenheter har direkt åtkomst till 
Internet.  
 
I Figur 4 ges ett exempel på hur datapaket routas i GPRS. Vi antar att det externa nätverket är 
ett IP-nätverk. En radioenhet som stödjer GPRS befinner sig i PLMN1. Den skickar IP-paket 
till en PC som i sin tur är ansluten till IP-nätverket. Det kan till exempel vara en webbserver 
eller en FTP24-server som är ansluten till Internet. Den SGSN som radioenheten är registrerad 
hos packar in IP-paketen. Efter att paketen packats in skickas de genom intra-PLMN till 
lämplig GGSN. I GGSN packas paketen upp och skickas ut på IP-nätverket. Väl inom IP-
nätverket behandlas alla IP-paketen likvärdigt och de fortsätter sin resa genom routrar.  
 
Anta att PLMN2 är radioenhetens hemnätverk. En IP-adress har blivit tilldelad till enheten. 
Det har gjorts av PMLN2-nätverkets GGSN. Radioenhetens IP tillhör därför GGSN:s i 
PMLN2 subnätverk. Paketen som skickas från PCn överförs till IP-nätverket och routas till 
GGSN i PMLN2. GGSN inbakar IP-paketen och tunnlar dem genom inter-PLMN till rätt 
SGSN i PMLN1. Slutligen packar SGSN upp paketen och levererar dem till radioenheten.  
 
                                                 
20 Internet Protocol version 4 
21 Internet Protocol version 6 
22 Short Messaging Service 
23 Dynamic Host Configuration Protocol 
24 File Transfer Protocol 
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mobilradiokommunikation (PMR25). Till följd av standardiseringen som ETSI har gjort är 
TETRA världsstandard för digital radiokommunikation på motsvarande sätt som GSM är 
inom mobiltelefonin.  
 
TETRA är en standard som är speciellt framtagen för att användas av samhällets nöd- och 
hjälporganisationer. Det kan till exempel vara polismyndighet, militär, brandkår och sjukvård. 
Målet är att TETRA ska ge betydande fördelar gentemot nuvarande radiosystem. Gemensamt 
för dessa organisationer är att de behöver snabba och säkra kommunikationer av ljud och 
data. Det kan röra sig om kommunikationer från en part till en annan, eller från en part till 
flera.   
 
Ett konventionellt radiosystem består av en eller flera basstationer. Basstationerna tar emot 
signaler från radioenheter. Eftersom radioenheternas signaler är relativt svaga förstärker 
basstationerna signalerna innan de skickas vidare. Av den anledningen benämns ofta ett 
konventionellt radiosystem för ett upprepande system. I ett upprepande system sker inte 
någon intelligent växling. Alla som har en radioenhet inställd på en frekvens kan höra, prata 
och störa andra radioenheter på samma frekvens. Det finns således inte någon direkt integritet 
i radiosystemet. Dessutom måste alla användare bestämma innan vilken frekvens som ska 
användas.  
 
I TETRA definieras användargrupper i radioenheterna. Kommunikation mellan grupper sker 
genom att enskilda användaren väljer grupp och trycker på en knapp. Genom att hålla 
knappen nertryck kommunicerar användaren till och från gruppen. Endast de som har 
behörighet att lyssna på gruppen kan vara delaktig i kommunikationen. Radiokanalfrekvensen 
är alltså inte intressant för användarna i sig. TETRA placerar automatiskt gruppmedlemmarna 
i en fri kanal på ett visst frekvensband.  
 
 

Fast bredbandsanslutning 
 

Bakgrund 
Bredband är ett begrepp som dök upp under 1990-talet och stod ursprungligen för en 
Internetanslutning med hastigheten 4 Mbit/s både uppströms och nedströms. Sedermera har 
definitionen modifierats och hastigheten är numer inte fixerad utan endast rekommenderad till 
2 Mbit/s.  
 

Uppbyggnad och teknik 
Vad som här menas med fast bredbandsanslutning är en anslutning till bredband med en 
fysisk anslutning. Även om exempelvis 3G teoretiskt ger bredbandshastighet räknas inte den 
och liknande tekniker med i detta stycke. Viss rörlighet medges emellertid med fast 
bredbandsanslutning om man använder sig av lokalt trådlöst bredband, till exempel WLAN26.  
Det finns olika typer av bredbandsanslutningar. Det som ibland kallas för klassiskt bredband 
är en anslutning med Ethernet. Ethernet är en standard för datakommunikation som är 
dominerande på Internet. Samtliga bredbandsanslutningar bygger på att ha en anslutning till 

                                                 
25 Professional Mobile Radio 
26 Wireless Lokal Area Network 
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Internet med hög hastighet och med kontinuerlig uppkoppling. En vanlig bredbandsanslutning 
med Ethernet är 10BASE-T27 som medger en hastighet av 10 Mbit/s. Stamnäten i Internet är 
uppbyggda av optiska fibrer som medger höga hastigheter. Anslutningen fram till den 
individuella användaren är den som huvudsakligen avgör den slutgiltiga hastigheten.  
 

Användningsområden 
Vid en fast bredbandsanslutning är hastigheten hög nog för att kunna skicka ljud även i 
realtid. Så länge en bredbandsanslutning finns i båda ändar av en överföring kan 
bredbandshastighet uppnås. En bredbandsanslutning kan hållas ständigt aktiv vilket innebär 
att en dator som är ansluten till bredband kan göras ständigt tillgänglig för andra på Internet. 
Fast bredbandsanslutning är tänkt att användas till en dator och med det öppnas många 
möjligheter för funktioner som kan integreras i systemet. Exempelvis kan data krypteras 
innan det skickas vidare för att förhindra att obehöriga får tillgång till den.  
 
 

Tredje generationens mobilnät (3G) 
I allmänna sammanhang brukar GSM-nätet refereras till som andra generationens mobilnät. 
Det nya UMTS-nätet28 som byggs över stora delar av världen kallas därför i vardagligt tal för 
det tredje generationens mobilnät (3G). 3G kommer att tillhandahålla en rad av mobila 
tjänster, bland annat mobil telefoni, funktioner för personsökare, IM-tjänster29, samt Internet 
och höghastighetsöverföring. Det var ETSI30 som standardiserade Europas 3G-nät. I Europa 
har utbyggnaden för 3G börjat ta fart. I Sverige har redan några operatörer startat igång sina 
3G-nät, men täckningen är starkt begränsad.  
 
UMTS gör det möjligt att överföra binär data mellan nätverk. Det är möjligt att skicka data 
från en sändare till en mottagare, eller från en sändare till flera mottagare. Som alla 
radionätverk beror överföringshastigheterna mycket på kringmiljön. Om radioenheterna och 
basstationen befinner sig inomhus, eller extremt nära varandra, kan data överföras i en 
teoretisk hastighet på upp till 2 Mbit/s. Utomhus i bebyggt område är den teoretiskt högsta 
hastigheten 384 kbit/s. Utomhus utanför stadsområden har UMTS en teoretisk högsta 
hastighet på 144 kbit/s.  
 
 

UMTS arkitektur 
Ett UMTS-nätverk består av tre delar som samarbetar; kärnnätverket (CN31), radionätverket 
(UTRAN32) samt de mobila radioenheterna. Arkitekturen för kärnnätverket är baserat på ett 
GSM-nätverk som använder GPRS. All utrustning i ett UMTS-nätverk måste således 
modifieras för att stödja 3G. UTRAN ansvarar för radioöverföringen mellan de mobila 
radioenheterna och kärnnätverket.  
 

                                                 
27 En standard för kabel som använder så kallat twisted pair; ett par snurrade ledningar 
28 Universal Mobile Telecommunications System 
29 Instant Messaging 
30 European Telecommunications Standards Institute 
31 Core Network 
32 UMTS Terrestrial Radio Access Network 
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Kärnnätverket är uppdelat i kretskopplade och paketkopplade domäner. Exempel på 
kretskopplade delar i nätverket är MSC, VLR och MSC-bryggan. Paketkopplade enheter är 
SGSN är GGSN. Alla delarna återfinns även i ett GPRS-nätverk. Med paketkopplade enheter 
är bandbredden dynamiskt fördelad på länken mellan startpunkten och slutpunkten. All data 
som skickas är fördelad i flera paket, därav namnet. Storleken på paketen kan variera, men det 
finns ett maximum. Varje paket har ett informationsfält och ett huvud. De innehåller 
information om vilken väg och hur de ska bli behandlade mellan varje delpunkt innan de når 
sitt slutmål. Informationen som skickas delas därför upp innan den skickas och sätts sedan 
ihop igen vid slutnoden. Eftersom paketens väg definieras av en router måste inte paketen ta 
samma väg på sin resa.  
 
Överföringen inom kärnnätverket sköts av ATM33-standarden. ATM är en serie protokoll för 
modern telekommunikation. Man kan se ATM som ett helhetskoncept för att erbjuda B-
ISDN34. ATM är alltså ett samlingsnamn på de standarder som specificerar det 
nätverkskoncept som används för att erbjuda tjänstekonceptet B-ISDN. ATM-teknologin 
används primärt i huvudstommen i nätverk, däribland UMTS-nätverk.  
 
Kärnnätverket i UMTS överför data med AAL2-protokollet35 definierat i ATM-standarden. 
AAL-2 är konstruerad så att information kan överföras isosynkront. Till exempel har 
videokompression nytta av AAL-2. I videoformatet för 3G varierar kompressionen i 
förhållande till hur många bilder som ändras i tiden. 
 
 

Fasta telefonnätet 
 

Bakgrund 
Med fasta telefonnätet menas vanliga telefonledningar som ansluts fysiskt mellan varandra 
och bildar telefonnätet. Tekniken uppfanns på 1800-talet och började även byggas i Sverige 
då. Sedan dess har telefonnätet vuxit och finns i nästan varje svenskt hem. 
 

Uppbyggnad och teknik 
Det fasta telefonnätet är utbyggt över hela Sverige och används utan problem för att föra över 
både tal och data. Det fasta telefonnätet medför ingen mobilitet utan bygger helt på fysiska 
ledningar. Däremot är det möjligt att få viss lokal mobilitet i kombination med andra tekniker. 
Med hjälp av ett modem som ansluts till ett telefonuttag är det möjligt att komma åt Internet 
genom att ringa upp en modempool. Härigenom kan man enkelt föra över data till vilken 
internetansluten dator man vill. Modemet som används konverterar data till ljudsignaler som 
skickas på flera ljudfrekvenser över telefonledningen. Det kallas att modemet modulerar 
datan. På omvänt sätt demodulerar modemet på mottagarsidan den mottagna signalen. 
Hastigheten är begränsad till 55,6 kbit/s nedströms och 28,8 kbit/s uppströms. När modemet 
används är telefonledningen upptagen och kan inte användas för andra saker samtidigt. 
Telefonnätet använder sig av automatiska växlar för att koppla fram samtalen. De så kallade 
AXE-växlarna är den typ av växel som började byggas ut under 1990-talet i framförallt 

                                                 
33 Asynchronous Tranfer Mode 
34 Broadband Integrated Services Digital Network 
35 ATM Adaption Layer type 2 
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Sverige. Systemet tillåter bland annat tonvalssignalering där varje siffra eller tecken som slås 
på en telefon motsvarar en kombination av två toner. 
 

Användningsområden 
Det finns möjligheter att dels skicka ljud analogt över en telefonledning och lyssna av vid 
andra sidan. Det innebär att ljudkvaliteten begränsas till den kvaliteten som är anpassad för tal 
över telefon. Detta är i sig inget större problem eftersom de hjärtfrekvenser som är intressanta 
för projektet ligger så pass lågt att de bör passera utan problem. En annan lösning är att skicka 
ljudet digitalt med ett modem. Då finns möjlighet att både koppla upp sig direkt mot en annan 
dator eller att ansluta till Internet. 
 
 

Nordic Mobile Telephone (NMT) 
 

Bakgrund 
NMT står för Nordic Mobile Telephone och är ett analogt mobiltelefonnät som sattes i bruk 
1981. Nätet är ett resultat av samarbete mellan de nordiska länderna. Idag har det nästan helt 
och hållet ersatts av framförallt GSM-nätet, men det är fortfarande i drift. Den främsta 
anledningen till att NMT fortfarande är i drift är att det har en hittills oslagbar täckning i 
Sverige. Post- och Telestyrelsen (PTS) har rekommenderat att nätet ska hållas i drift fram 
minst 2007. 
 
Det ursprungliga NMT-nätet är vad som kallas NMT-450. 450 står för frekvensen 450 MHz 
på vilken NMT-telefonin utförs. När man efter ett tags användning av NMT-450 upptäckte att 
frekvensbandet inte räckte till infördes NMT-900. NMT-900 finns emellertid inte kvar idag. 
 
 

Uppbyggnad och teknik 
Ju lägre frekvens en signal har desto bättre kan den följa jordens krökning. Det betyder att 
lågfrekventa signaler kan nå bortom horisonten medan signaler med högre frekvens tenderar 
att bara gå rakt fram. Eftersom NMT använder en frekvens som är lägre (450 MHz) än 
exempelvis GSM som ligger på banden runt 900 och 1800 MHz har NMT en klar fördel för 
dem som befinner sig långt ifrån en basstation. Det blir synnerligen påtagligt på sjön där ytan 
är jämn och inget kan störa signalerna såsom träd eller berg. I de fallen kan det finnas många 
fördelar att använda NMT framför GSM. Detta tillsammans med den goda utbyggnaden av 
NMT-nätet gör att 95 % av Sverige har NMT-täckning. 
 
Vad som däremot talar till NMTs nackdel är att mängden samtal som kan hanteras är låg på 
nästan alla håll i landet. En klart bidragande orsak till det är att NMT inte använder sig av 
tidsmultiplexering. Det innebär att ett individuellt frekvensband används helt och hållet av en 
mobil station (användare). I fallet med tidsmultiplexering hade flera användare kunnat 
använda samma frekvens när de alla sänder vid olika tidpunkter. NMT tilldelar varje 
basstation ett visst antal frekvenser och kan inte lämna över frekvenser mellan varandra. 
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NMT-nätet är uppbyggt av basstationer (BS) och mobiltelefonväxlar (MTX). De mobila 
stationerna (MS) eller användarna kopplar upp sig mot en basstation och därifrån kopplas 
telefonsamtalet vidare. På samma sätt som GPRS använder sig NMT av radiovågor för att 
skicka signaler.  

 
 

 

MS MS MS 

BS BS 

MTX 

Andra växlar och övriga nät 

Figur 5  Översiktlig schematisk beskrivning av NMT. 

 

Användningsområden 
Med hjälp av NMT-nätet är det möjligt att skicka ljud som ett vanligt telefonsamtal. Det är 
också möjligt att ansluta med ett modem precis som till det fasta telefonnätet. Därmed kan 
man överföra digital data. Det skulle medföra att man kan ringa upp ett modem hos 
mottagaren och ha en direkt uppkoppling bara mottagaren och sändaren emellan. Det är alltså 
möjligt att koppla upp sig mot Internet genom att ringa upp en modempool hos en 
internetleverantör. Tekniken är trots allt inte anpassad för att användas till något annat än tal. 
Därför kan det komma att bli komplicerat att få systemet att fungera för dataöverföring och 
man kan också vänta sig att överföringen skulle bli långsam. 
 
 

Kretskopplad dataförbindelse över GSM  
Wireless Application Protocol (WAP) är ett protokoll som möjliggör trådlös kommunikation 
för mobiltelefoner. En vanlig databärare för WAP är en kretskopplad dataförbindelse. WAP-
baserad överföring med kretskopplad dataförbindelse innebär att radioenheten ansluter till 
Internet via en WAP-förmedlingsnod över en vanlig GSM-talkanal. När användaren vill 
komma åt Internet ringer den upp en internetleverantör via en ordinär GSM-kanal. 
Internetleverantören tillhandahåller därefter WAP-förmedlingsnoden till enheten. WAP-
förmedlingsnoden kan liknas vid en trådlös modempool. När anslutningen är upprättad kan 
GSM-enheten kommunicera med omvärlden via Internet.  
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En normal kretskopplad dataförbindelse via GSM-talkanal har en teoretisk högsta hastighet på 
9,6 kbit/s. På senare år har vissa operatörer uppdaterat mjukvaran i basstationerna och lyckats 
höja hastigheterna från 9,6 kbit/s till 14,4 kbit/s per kanal. En kretskopplad dataförbindelse 
via GSM har en högsta teoretisk hastighet på 57,6 kbit/s. Den här typen av höghastighets-
kretskoppling benämns HSCSD36 och kan bara uppnås om fyra tidsluckor i GSM-nätet 
används samtidigt, vardera på 14,4 kbit/s.  
 
 

WAP Protokollstack 
När en användare upprättar en anslutning mellan GSM-radioenheten och WAP-
anslutningsnoden sker kommunikationen via WAP-protokollet Wireless Session Protocol 
(WSP). WAP-anslutningsnoden översätter WSP till och från HTTP. WSP hanterar kopplingen 
mellan radioenheten och WAP-anslutningsnoden. Den är utformad för att klara av instabila 
och långsamma uppkopplingar samt för att minimera den datamängd som förs över det 
trådlösa nätverket. 
 
WAP-protokollet är konstruerat i en lagerstruktur, se Figur 6. Överst är Wireless Application 
Environment (WAE). WAE möjliggör användandet av ett flertal olika applikationer hos 
radioenheterna. WAE är indelat i två huvudlager; användargränssnittet och 
användargränssnittets underlager. Användargränssnittet kan till exempel vara webbläsare, e-
post klient eller FTP-server. Användargränssnittets underlager är den mjukvara som gör det 
möjligt för till exempel webbläsaren att kommunicera med de lägre lagren i protokollstacken. 
WAP och WAE är en öppen standard och kräver inte någon speciell typ av applikation så 
länge utvecklarna har följt de specifikationer som standardiserats.  Wireless Transaction 
Protocol (WTP) är ett gränssnitt för hantering av telefonspecifika tjänster. WAE använder 
samma adresseringsmodell som för Internets URL. URL specificerar sökvägen till en unik 
adress på Internet. Ytterligare ett adresseringssätt är Uniform Resource Indicator (URI). URI 
lokaliserar resurser som inte nödvändigtvis kan adresseras med kända standarder för WAP-
protokollet. Exempelvis skulle URI vara användbart vid utnyttjande av de lokala 
telefonifunktioner som finns hos en klient. 
 
Wireless Transportation Layer Security (WTLS) är ett valfritt lager som kan kryptera 
överföringskanalen om så önskas. Utöver kryptering kan även WTLS identifiera och testa 
tillförlitligheten hos överföringskanalen. Syftet är att data inte ska kunna manipuleras av en 
tredje part samt att de kommunicerande parterna inte kan förneka att paket skickats från dem. 
Längst ner i protokollstacken arbetar Wireless Datagram Protocol (WDP) och User Datagram 
Protocol (UDP). De är båda protokoll för transformering av data till paket. Valet av antingen 
WDP eller UDP bestäms av vilken typ av data som ska skickas.  
 
 

                                                 
36 High-Speed Circuit Switched Data 
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Wireless Application Protocol (WAP) 

Wireless Application Environment (WAE) 
 

Wireless Session Protocol (WSP) 
 

Wireless Transaction Protocol (WTP) 
 

Wireless Transport Layer Security (WTLS) 
 

Wireless Datagram 
Protocol (WDP) 

User Datagram 
Protocol (UDP) 

Databärare 

Figur 6  Protokollstacken för WAP. 

 

Java 
Java är ett programmeringsspråk som är utvecklat av Sun Microsystems och blev allmänt 
tillgängligt 1995. Det är objektorienterat och är plattformsoberoende. En javakod kompileras 
samtidigt som den körs och en exekverbar kod som är bunden till ett visst operativsystem 
genereras på varje maskin som javakoden körs. Java finns i flera utföranden som alla är 
anpassade för att passa en viss typ av system beroende på maskinprestanda och maskinens 
ändamål. Den utmärkande idén bakom Java är att det ska vara ett programmeringsspråk att 
användas för Internet. Det finns emellertid inga begränsningar till Internet för att använda 
Java utan det är ett fullfjädrat programmeringsspråk.  
 
 

Java 2 Micro Edition (J2ME) 
En nykomling till programmeringsspråket Java är Java 2 Micro Edition (J2ME). J2ME är 
speciellt utvecklat för elektroniska apparater med kraftigt begränsat arbetsminne och 
processorkraft. Det kan till exempel röra sig om mobiltelefoner, TV-apparater eller styrsystem 
i hissar. J2ME härstammar från de två större javaplattformarna J2SE och Java 2 Enterprise 
Edition (J2EE). J2SE är till största del utvecklat för datorer med normal kapacitet. J2EE är 
utvecklat för företagsservrar och högpresterande databaser.  
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Precis som sin föregångare har J2ME kvar några av Javas nyckelegenskaper:  
 

• Kan köras på flera olika typer av hårdvara  
 
• Är objektorienterat 
 
• Har inbyggd säkerhet för överföring av data över nätverk 
 
• Kan även köras på de två större javaplattformarna J2SE och J2EE 

 
Det finns i huvudsak två kategorier som J2ME i skrivandets stund riktar sig till:  
 

• Delade, fasta och nätverksanslutna enheter. I Figur 7 tillhör de gruppen Connected 
Device Configuration (CDC). Exempel på apparater som faller inom CDC-gruppen 
kan vara TV-apparater, Internet-TV, videotelefoner, underhållningssystem och 
navigationssystem i bilar. Gemensamt för CDC-apparater är att de ofta har väl 
utvecklade användargränssnitt. De har ofta relativt stor minneskapacitet på mellan 2 
till 16 MB och anslutningar mot ett nätverk över TCP/IP.  

 
• Personliga, mobila och nätverksanslutna enheter. I Figur 7 tillhör de gruppen 

Connected, Limited Device Configuration (CLDC). I den här kategorin faller till 
exempel mobiltelefoner och personsökare. Det som kännetecknar CLDC-enheter är att 
de ofta har minimal minneskapacitet på 128 kb och en långsam anslutning mot ett 
nätverk. I den här kategorin är ofta TCP/IP ett allt för avancerat protokoll för 
enheterna.  

 
Skillnaden mellan CDC och CLDC är otydlig. Eftersom utvecklingen inom 
telekommunikation, mjukvara och elektronikbranschen är så pass snabb blir gränserna ännu 
otydligare. Till exempel kan mobiltelefonerna idag göra betydligt mer än vad datorerna kunde 
göra för tio år sedan. Den största skillnaden mellan kategorierna är därför minneskapaciteten 
hos apparaterna.  
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Figur 7  Javaplattformarna och respektive målgrupp. 

 
 
Java är flexibelt och skalbart för att stöda en rad av olika plattformar. För att göra det möjligt 
har Java en rad olika virtuella maskiner. De virtuella maskinerna är optimerade för den 
kapaciteten som målgruppens apparater har. För utrustningar med låg kapacitet finns Kilobyte 
Virtuell Machine (KVM). Den är anpassad för apparater med extremt lite minne och 
processorkapacitet. För de apparater som har lite mer minne körs Java på Java Virtuell 
Machine (JVM). Slutligen finns Hotspot för de maskiner med mest kapacitet och kraft.  
 
För att göra J2ME fullständigt självständigt och portabelt har en rad så kallade Profiler 
definierats. Profilerna kombinerar egenskaperna och syftet hos en viss typ av apparater. De 
definierar bland annat apparaternas användargränssnitt, livscykeln hos applikationerna och 
apparatens specifika egenskaper. Det finns i skrivandets stund fyra stycken olika profiler:  
 

• Mobile Information Device Profile (MIDP). Profilen är utformad för mobiltelefoner 
och mindre avancerade handdatorer. MIDP ger den grundläggande funktionaliteten 
som mobilapplikationer kräver. Det kan till exempel vara användargränssnitt, 
anslutningsmöjlighet till nätverk, att spara data lokalt på apparaten, och att ha kontroll 
över applikationer.  Tillsammans med CLDC ger MIDP en stabil grund för att 
utveckla och köra applikationer för handhållna, mobila apparater.  

Java programmeringsspråk 

Java 2 Micro Edition 

Java 2 
Standard 
Edition 

Java 2 
Enterprise 

Edition 
CDC CLDC 

 

 

 

 

Hotspot JVM KVM 

10 MB 1 MB 512 kB 32 kB Minneskapacitet: 
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• Foundation Profile (FP). Definitionen av CDC är konstruerad så att nya profiler ska 

kunna läggas till om det krävs. FP är den mest grundläggande profilen i CDC. Den ger 
djupt inbyggda applikationer nätverksstöd utan användargränssnitt. Profilen kan även 
kombineras med andra profiler om ett användargränssnitt krävs.  

 
• Personal Profile (PP). PP är riktad till apparater som kräver fullt grafiskt 

användargränssnitt och/eller stöd för Internet appletprogram. Profilen riktar sig därför 
mest mot avancerade handdatorer, spelkonsoler, eller till exempel avancerade 
mobiltelefoner.  

 
• Personal Basis Profile (PBP). PBP är en påbyggnad av PP och ger en programmiljö 

för nätverksanslutna apparater som klarar av ett grundläggande grafiskt 
användargränssnitt. Profilen lämpar sig således för till exempel videoapparater, TV-
apparater eller navigationssystem. Både PP och PBP är profiler över CDC och FP.  
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Problemlösning 
 

Analys av metoder 
De framtagna lösningsförslagen som tidigare presenterats ställs här under analys och 
jämförelse mellan varandra för att den bästa lösningen ska kunna tas fram. Bland de olika 
förslagen har deras mest påtagliga för- och nackdelar lyfts fram och dessa presenteras efter 
kriterierna anslutningsförmåga, kompabilitet, mobilitet, säkerhet och tillgänglighet. 
 
 

Analys av GPRS 
 

Anslutningsförmåga 
Med en radioenhet för GPRS är det möjligt att alltid vara ansluten mot GPRS-nätverket. Det 
här är inget tekniskt unikt för GPRS. I till exempel ett GSM-nät är det också fullt möjligt att 
vara kontinuerligt linjekopplad och överföra data via modem över en GSM-kanal. På en 
modemanslutning via det fasta telefonnätet kan man också vara kontinuerligt uppkopplad. 
Skillnaden ligger i hur operatörerna debiterar för tjänsterna. I både GSM och det fasta nätet 
reserveras en kanal för abonnenten. Kanalen är unik för en användare och det spelar ingen roll 
vilken kapacitet användaren utnyttjar av kanalens bandbredd. Som förklarats ovan är GPRS 
en paketbaserad teknik. Kanalen tidsmultiplexerar informationen och på så vis kan flera 
användare nyttja samma kanal för att överföra data. De flesta mobiloperatörer har valt att 
därför debitera abonnenterna för mängden data som skickas och tas emot, och inte för hur 
länge användaren är ansluten mot GPRS-nätet. Resultatet är att en radioenhet, i detta fall 
stetoskopet, kan vara kontinuerligt ansluten mot GPRS-nätet utan att kostnaden ökar. Största 
fördelen med att alltid låta stetoskopet vara anslutet är minskade tider i nödsituationer och 
tillgängligheten till tekniken. Vid en olycksplats eller under ambulanstransport kan det vara 
viktigt att sjukvårdspersonalen har möjlighet att skicka hjärtljud till läkare. Tekniken bör vara 
lättillgänglig och utan hinder. Om stetoskopet alltid är anslutet och redo att skicka data 
minskar hindren att använda tekniken.  
 
För de flesta tekniker för dataöverföring krävs en anslutningstid. Utrustningen måste startas 
och initieras med överföringsmediet. För ett modem anslutet till det fasta telefonnätet och för 
en linjekopplad modemförbindelse över GSM är den tiden från ett par sekunder upp till 30 
sekunder. För GPRS krävs ingen initieringstid eftersom radioenheten alltid är ansluten efter 
att den slagits på. I nödsituationer kan det vara viktigt att det går så kort tid som möjligt innan 
systemet är redo att skicka data. 
 
 

Kompabilitet 
GPRS fick aldrig riktigt det genombrott som operatörerna hade hoppats på. Trots det har 
tekniken blivit väl implementerad över stora delar av världen och används kontinuerligt av 
miljontals människor. Det har funnits stora kommersiella vinster för företag att utveckla 
applikationer för GPRS. Med företagens intresse av att tjäna pengar på tekniken samt det 
stora antalet användare av GPRS har många olika typer av applikationer vuxit fram. Många 
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hade aldrig varit möjliga att utveckla i det gamla kretskopplade GSM-nätet eller genom SMS. 
GPRS gör det fullt möjligt for abonnenten att använda internetapplikationer som de är vana 
att använda på sin stationära dator i sin mobil. Det kan till exempel vara att surfa på nätet, läsa 
och skriva e-post, chatta eller att överföra filer. Det finns även applikationer som gör det 
möjligt att kontrollera hus eller maskiner på distans. Då GPRS har lyckats integrera Internet 
utan problem, finns helt enkelt samma typer av nätverks-applikationer numera i det mobila 
nätverket som i den stationära datorn.  
 
Det datum som den här uppsatsen skrivs37 har 210 mobiloperatörer i 92 olika länder 
implementerat GPRS i sina mobilsystem38. Det gör GPRS till den mest spridda tekniken för 
mobil dataöverföring i världen. En stor anledning till att GPRS har växt sig så stort är att 
tekniken är förhållandevis billig att implementera i ett redan befintligt GSM-nät. Det finns 
därför stora anledningar att tro att GPRS kommer att växa sig ännu större - inte minst i 
utvecklingsländer där GSM börjar blir mer och mer utbyggt. Eftersom det är viktigt för 
stetoskopet att fungera i så många länder som möjligt är GPRS väl lämpat som 
dataöverföringsteknik. Det är värt att notera att det bara är nödvändigt att GPRS finns på den 
plats där stetoskopet befinner sig, och alltså inte på mottagarsidan. Om stetoskopljudet kan 
skickas via GPRS och ut på till exempel Internet behöver mottagaren inte vara inom 
täckningsområde för ett GPRS-nät. Då räcker det med att mottagaren har möjlighet att vara 
uppkopplad mot Internet. Mottagaren kan naturligtvis vara uppkopplad mot Internet via 
GPRS, men även via till exempel en bredbandsuppkoppling, modemanslutning eller via 
satellit.  
 
 

Mobilitet 
GPRS skulle ge en mycket värdefull mobilitet till det intelligenta stetoskopet. Om man jämför 
med till exempel en fast modemkanal för att överföra stetoskopljudet har GPRS många 
mobila fördelar. Som beskrivet ovan är GPRS väl utbyggt. Med en liten handenhet som 
sändare för stetoskopet och en rejält tilltagen batteritid skulle stetoskopet vara väldigt mobilt 
och lätt att ta med sig for sjukvårdspersonalen. Enda gången som stetoskopet inte skulle vara 
mobilt med GPRS är när batteriet måste laddas.   
 
Då en radioenhet rör sig snabbt mellan olika celler inom GSM-nätet kan korta avbrott ske i 
överföringen. Ett GSM-nät är konstruerat av en eller flera basstationer. Varje basstation 
ansvarar för radiotäckning för ett specifikt område. Det här området kallas för en cell. Om en 
radioenhet har anslutit ett GSM-samtal och rör sig snabbt mellan olika celler kan det uppstå 
problem då basstationerna överlämnar samtalet vidare mellan varandra. Eftersom GPRS-nätet 
ligger ovanpå GSM-nätet kan problem i överföringen av stetoskopljudet inträffa i liknande 
situation. Det kan till exempel äga rum då en patient transporteras snabbt i ambulans.  
 

 
37 Mars 2004 
38 Enligt EMC 
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Figur 8  En aktiv radioenhet rör sig snabbt mellan olika celler. 

 
 

Säkerhet 
Eftersom GPRS tidsmultiplexerar paketöverföringen är det liten risk att nätet ska vara 
blockerat av för många användare, och ingen överföringskanal reserveras åt en enskild 
användare. Det här är extra fördelaktigt i en nödsituation. Under en nödsituation är det mer 
sannolikt att människor börjar ringa med sina mobiltelefoner över GSM. Om för många 
försöker ringa samtidigt överbelastas helt enkelt basstationerna och samtalen kan inte koppla 
fram. Det är mindre sannolikt att människor kommer att börja skicka data över GPRS-nätet. I 
en nödsituation skulle resultatet därför bli att sjukvårdspersonal fortfarande kan använda det 
intelligenta stetoskopet, även om GSM-nätet är överbelastat med telefonsamtal.  
 
Säkerheten i GPRS bygger på samma säkerhetsmodell som för GSM. Den är således väl 
använd och beprövad. När en enskild radioenhet initieras autentiseras användaren av hemlig 
information på SIM-kortet. GPRS stödjer även att användare autentiseras av ytterligare 
säkerhetsprocedurer. Säkerhetsprotokollet RADIUS39 är ett exempel på en beprövad 
säkerhetsteknik som GPRS kan använda. GPRS stöder även möjligheten att använda 
säkerhetsnycklar i den trådlösa kommunikationen mellan radioenheter och SGSN. Dessa 
metoder förklaras inte närmare eftersom de inte är direkt relevanta för den här rapporten.  
 
Radioenheter som använder GSM-teknik kan störa känslig elektronisk utrustning som till 
exempel sjukvårdsutrustning. Extra utsatt har det visat sig att vissa typer av pacemakers är. 
Elektromagnetisk störning mellan mobiltelefoner och pacemakers har varit känt sedan tidigt 
1990-tal. Radiostörningarna kan orsaka pacemakern att inte fungera korrekt. På senare tid har 
nya typer av pacemakers kommit som har keramsiska filter som skyddar mot 
elektromagnetisk strålning. Det är mycket troligt att ett stetoskop som använder GPRS för att 
                                                 
39 Remote Authentication Dial-In User Service 
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överföra kvalitetskritiskt ljud till viss mån kommer att störa annan elektronisk utrustning. För 
att minska störningen kan stetoskopet avskärmas och en extern antenn kan anslutas.  
 
 

Tillgänglighet 
Som nämnts ovan är GPRS en paketbaserad överföringsteknik. GPRS-paketen skickas i alla 
olika riktningar även om de ska till samma mottagare. Det finns därför en potentiell risk att ett 
eller flera paket försvinner eller förstörs under transport via radiokanalen. GPRS-tekniken har 
inbyggda metoder för att kunna identifiera när ett överföringsfel sker. Om 
överföringsintegriteten påverkas negativt skickas paketen på nytt. Hos mottagaren kommer 
alltså ingen data ha gått förlorad. Däremot kan vissa tidsfördröjningar uppstå i den ström av 
data som mottagaren tar emot. Om inte mottagaren av stetoskopljudet har en buffert för att 
justera sammanställningen av inkommande data kan störningar uppstå.  
 
Hos operatörerna finns en övre begränsning för hur mycket samtal som GSM-nätverket kan 
hantera. Eftersom GPRS arbetar ovanpå GSM-nätet drar GPRS-nätverket också resurser från 
den totala kapaciteten hos operatörernas GSM-nät. Begränsningen ligger också i 
begränsningen hos radiomottagaren och radiosändaren i basstationerna. Den övre 
begränsningen för hur mycket GPRS-nätverket kan använda av GSM-nätverket beror på de 
enskilda operatörernas konfiguration av nätverken. Vissa operatörer har dedikerat ett antal 
tidsluckor i multiplexeringen till och från radioenheterna till GPRS. Då kan naturligtvis 
GPRS-nätverket använda större del av GSM-nätets kapacitet. Skulle GPRS-nätverket vara 
överbelastat går det alltså inte att skicka data från det intelligenta stetoskopet.  
 
 

Analys av TETRA 
 

Anslutningsförmåga 
Att koppla upp ett samtal till en annan person eller grupp över TETRA går väldigt snabbt. 
Under normala omständigheter tar det inte längre än 250 ms att skapa en kanal för data- eller 
talkommunikation. Det gör att stetoskopet skulle kunna upprätta en överföringskanal mycket 
snabbt till läkare och sjukvårdspersonal.  
 
 

Kompabilitet 
TETRA är en standard som är speciellt framtagen för att användas av samhällets nöd- och 
hjälporganisationer. Det är till exempel polismyndighet, militär, brandkår och sjukvård. 
Resultatet är att TETRA är den enda standarden för mobil radiokommunikation som från 
början är byggd för de hårda säkerhetskrav som gäller vid kommunikation för samhällsviktiga 
organisationer. Det skulle vara fördelaktigt om stetoskopet använde samma nätverk som 
resten av Sveriges säkerhetsmyndigheter.  
 
Eftersom TETRA är en helt ny radioteknik måste också en helt ny infrastruktur byggas upp 
för systemet. Det kommer med stor sannolikhet ägas och förvaltas av staten, landstingen eller 
någon annan offentlig inrättning för att säkra samhällets säkerhet och självständighet. Det 
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finns därför stora chanser att de som använder TETRA inte är beroende av en privat operatör. 
Det kan tilläggas att nästan alla världens GSM-nät och GPRS-nät ägs av privata företag.  
 
TETRA är en mycket intressant teknik för RAKEL. RAKEL är en förkortning för 
Radiokommunikation för effektiv ledning. RAKEL-systemet är namnet på ett nytt gemensamt 
nationellt radiokommunikationssystem för skydds- och säkerhetsfrågor som ska byggas i 
Sverige. I skrivandets stund har inte upphandlingen för RAKEL avslutats så det är inte 
bestämt vilken teknik RAKEL ska använda. Om TETRA ska användas kommer TETRA-
standarden bli väl etablerad i Sverige med ett stort täckningsområde. Eftersom stetoskopet i 
främsta hand är tänk att användas av sjukvård skulle det vara mycket fördelaktigt om det 
använde samma kommunikationsteknik som resten av sjukvårdsutrustningen. Det kan även 
finnas fördelar med att stetoskopet använder samma standard som resten av Sveriges 
säkerhetsmyndigheter, såsom polis och brandkår. Tekniken skulle väl möta de hårda krav 
RAKEL förutsätts uppnå. Trots det har i skrivandets stund inte upphandlingen för RAKEL 
avslutats. Det är därför osäkert att säga om TETRA har möjlighet att etablera sig i Sverige 
genom RAKEL.  
 
 

Mobilitet 
Två eller hela grupper av TETRA-terminaler kan kommunicera inom ett par kilometers 
avstånd utan att någon basstation krävs. Terminalerna kommunicerar alltså direkt mellan 
varandra och bildar ett slutet TETRA-nätverk. Man kan ponera att ett sjukhus har sitt eget 
TETRA-nätverk inom sjukhusområdet. Om stetoskopet bara ska överföra hjärtljud mellan till 
exempel två avdelningar inom sjukhuset, behöver inte kommunikationen ske via ett nätverk 
av basstationer. Hjärtljuden skickas direkt mellan de två avdelningarna.  
 
 

Säkerhet 
Även om TETRA-nätet belastas till full kapacitet kan nödsignaler från terminaler skickas och 
kommuniceras över nätet. I TETRA-standarden finns det nämligen möjlighet att prioritera 
paketen. Ett nödanrop har högsta prioritet och kan således fortfarande använda nätet även om 
det är överbelastat. Vid till exempel en olyckplats kanske inte hjärtljud är det mest akuta att 
överföra till en läkare på distans, men i nödfall skulle stetoskopets prioritet kunna ändras.  
 
 

Tillgänglighet 
Om man jämför TETRA med GSM och traditionell PMR är det ett system som utnyttjar det 
tillgängliga frekvensspektrat på ett mer effektivt sätt. Figur 9 är en jämförelse över hur många 
logiska kanaler respektive kanaler man får om man har ett tillgängligt spektra över 200 kHz. 
Som man kan se i Figur 9 har TETRA mer kapacitet med sina 32 logiska kanaler. TETRA har 
därför god kapacitet vilket förenklar att skicka både data och ljud samtidigt. TETRA kräver 
bara en frekvens för alla användare som deltar i ett gruppsamtal, till skillnad från GSM som 
kräver en frekvens per användare. Det är en ansenlig fördel för stetoskopet att kunna skicka 
tal och data samtidigt. Till exempel kan en läkare och hemsjukvårdspersonal som befinner sig 
långt ifrån varandra föra en dialog via stetoskopet. Samtidigt kan även kardiologiska ljuddata 
överföras på distans mellan de båda parterna.  
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200 kHz

200 kHz bärvåg + 8 tidsluckor ⇒ 
8 kanaler/200 kHz GSM

Tidslucka

25 kHz bärvåg + 8 frekvenser ⇒ 
8 kanaler/200 kHz Traditionell PMR

Frekvens

25 kHz bärvåg + 4 tidsluckor ⇒ 
32 kanaler/200 kHz TETRA

4 tidsluckor 

Figur 9  En jämförelse i spektrumeffektivitet mellan TETRA, GSM och PMR. 

 
 
I dagsläget är TETRA-standarden inte utbyggd vare sig i världen eller i Sverige. Även om 
tekniken är intressant är det svårt att säga vilka länder som kommer att börja använda den. 
Om stetoskopet ska kunna fungera mellan länder bör man inte lita på att TETRA kan överföra 
datan från sändare till mottagare. Det är naturligtvis möjligt att bara använda TETRA i till 
exempel det område som stetoskopet används, och sedan konstruera bryggor mellan TETRA-
nätverket och till exempel Internet. Om inte ytterligare bryggor skickade vidare datan från 
Internet över andra medium skulle mottagaren vara tvungen att vara uppkopplad mot Internet  
 

Analys av fast bredbandanslutning 
 

Anslutningsförmåga 
Ständig uppkoppling. Detta medför att systemet kan skicka ljud eller data mellan sig utan att 
någon behöver initiera processen. En läkare behöver alltså inte vara på sitt kontor för att ta 
emot stetoskopljud utan kan välja att lyssna på det som tagits emot närhelst han vill. En fast 
bredbandsanslutning erbjuder i särklass det snabbaste alternativet ifråga om överförings-
hastighet. 
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Kompabilitet 
Bredband är standardiserat för Internet. Varhelst man kan hitta en Internetanslutning skulle 
det vara möjligt att använda stetoskopet. Utrustningen för att ansluta till Internet via bredband 
är billig tekniken är väl etablerad. . 
 
 

Mobilitet 
Fast bredbandsutrustning ger ingen mobilitet i sig. I kombination med trådlösa tekniker finns 
däremot möjlighet att få viss rörlighet inom lokalt område såsom inom byggnaden. 
 
 

Säkerhet 
En fast bredbandsutrustning sänder inte ut radiovågor som kan störa sjukhusutrustning. 
Säkerhetsfunktioner som exempelvis kryptering finns att bygga in i systemet om så önskas. 
 
 

Tillgänglighet 
Det kan tänkas att många vårdinrättningar där stetoskopet ska användas inte har tillgång till 
bredband. Även om vårtinrättningarna har tillgång till bredband är det inte säkert att 
bredbandet finns tillgänglig i anslutning med patientvården.  
 
Fast bredbandsanslutning innebär en hög hastighet och det öppnar upp för att bygga in fler 
tjänster i systemet för att underlätta undersökningen. Det skulle inte påverka överföringen av 
stetoskopljudet att ha fler tjänster på samma sätt som det skulle med andra tekniker. 
 
 

Analys av tredje generationens mobilnät (3G) 
 

Anslutningsförmåga 
Eftersom UMTS är radio påverkas överföringshastigheterna mycket av radioförhållandena. 
Som nämnts tidigare är hastigheterna mellan radioenhet och basstation betydligt snabbare 
inomhus än ute i skogen. Trots det har UMTS väldigt höga hastigheter jämfört med andra 
tekniker. Fördelen för det trådlösa stetoskopet skulle naturligtvis vara att det skulle gå snabbt 
att skicka över hjärtljud till läkare.  
 
3G-tekniken är en utveckling av GSM/GPRS. Det finns därför många fördelar med UMTS 
som är samma som för GSM. UMTS har till exempel lika snabb uppkopplingstid som GPRS. 
Det har samma mobilitet och möjlighet att kopplas till datorer, och ingen kanal blockeras om 
data måste skickas.  
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Kompabilitet 
Efter 3G inte är fullt utbyggt och ännu har en dålig täckning finns det stora områden där det är 
omöjligt att få en anslutning med 3G. I de fall där täckning för 3G saknas kan GSM användas 
istället med samma mobila enhet. För att få en täckning överhuvudtaget förutsätts att det 
måste finnas antingen 3G- eller GSM-täckning. 
 
 

Mobilitet 
I UMTS finns det inbyggda funktioner för att lokalisera radioenheter. Kravet är att enheten 
måste finnas som mest 125 meter från en basstation. Att söka upp radioenheter ingår inte i det 
här projektet. Trots det öppnar upp det nya funktioner för det trådlösa stetoskopet. Man skulle 
kunna tänka sig att en läkare kan spåra upp och hitta patienter som får problem med hjärtat. 
Till exempel kan patienter med svåra hjärtfel få ett trådlöst stetoskop placerat på bröstet över 
en längre tid. Kanske sys stetoskopet in under huden på en människa med hjärtproblem. Om 
ett hjärtproblem uppstår kanske patienten inte har möjlighet att själv ringa efter hjälp eller 
kanske till och med blir medvetslös. Det intelligenta, trådlösa stetoskopet skulle då själv 
kunna bli lokaliserat av läkare efter att det slagit larm.  
 
 

Säkerhet 
Eftersom 3G-näten är en vidareutveckling av GSM/GPRS finns liknande nackdelar. UMTS 
har också vissa problem med byte av basstation vid höga hastigheter. Det finns också 
begränsningar hos operatören för varje basstations kapacitet. Eftersom UMTS är baserat på 
paketöverföring kan tidsfördröjningar uppkomma.  
 
 

Tillgänglighet 
I första hand är 3G tänkt att användas i mobiltelefoner för privatpersoner. För dem är det ofta 
viktigast att ha möjlighet att ladda ner en tjänst eller information snabbt till mobiltelefonen. 
Det är ofta mindre intressant att sända data från mobiltelefonen. Av den anledningen är 3G-
näten snabbare på att skicka information till radioenheter än att skicka data från radioenheter. 
Eftersom stetoskopet i första hand ska skicka data från sig självt till en mottagare, är det här är 
en nackdel. Faktum är att ett stetoskop som använder sig av GPRS och använder alla åtta 
tidsluckor skickar data snabbare än med UMTS med stora avstånd till basstationerna.  
 
Den största nackdelen med 3G är att det inte är utbyggt. I Sverige pågår utbyggnaden och 
vissa operatörer har öppnat sina nät. Det råder dock en hel del barnsjukdomar och näten är 
starkt begränsade i täckning och kapacitet. Det är viktigt för det trådlösa stetoskopet att 
fungera mellan väldigt stora avstånd. Eftersom 3G inte är utbyggt i de flesta länder begränsas 
möjligheten att skicka hjärtljud mellan länder kraftigt. Det räcker att stetoskopet befinner sig 
inom täckning för att kunna skicka ljud till Internet. Via Internet kan läkaren lyssna på ljudet 
även om inte han eller hon befinner sig inom 3G-täckning. Trots det begränsas stetoskopets 
flexibilitet mycket om UMTS används.  
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Analys av fasta telefonnätet 
 

Anslutningsförmåga 
Ett telefonabonnemang måste finnas på anslutningen. Det innebär att ägaren av 
telefonabonnemanget står för kostnaden. Det innebär också att ett telefonjack måste finnas i 
närhet där stetoskopet ska anslutas. Resultatet är att stetoskopet skulle förlora en stor del av 
sin mobilitet. Eftersom ägaren av telefonjacket måste betala anslutningen kan det medföra 
problem för vårdpersonalen att utföra sitt arbete. Ett scenario kan vara att patienten helt enkelt 
inte vill att vårdpersonalen ska använda stetoskopet i rädsla för höga telefonkostnader.  
 
 

Kompabilitet 
Telefonanslutningar finns över hela världen och det finns gemensamma standarder för 
modemuppkopplingar. 
 
 

Mobilitet 
Mobilitet saknas. Även om man med utrustning för trådlös överföring på nära håll som 
exempelvis blåtand kan få viss mobilitet, krävs en fast anslutning till telefonnätet. 
 
 

Säkerhet 
Utrustningen för fast telefoni kan användas i samband med sjukhusutrustning eftersom den 
inte ger störningar. 
 
 

Tillgänglighet 
I stort sett alla vårdinrättningar som kan tänkas vilja använda sig av överfört stetoskopljud har 
fast telefon ansluten. 
 
 

Analys av NMT 
 

Anslutningsförmåga 
Det finns ingen etablerad teknik för att sända data, utan endast tal. Därför är därför en 
ofördelaktig teknik att använda sig av ifall dataöverföring är nödvändig. 
 
 

Kompabilitet 
NMT finns inte utanför Norden. Det innebär att om systemet utvecklas på NMT finns det inga 
intressenter utanför Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
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Mobilitet 
NMT medger full mobilitet och kan användas varhelst i Norden där det finns täckning. 
Täckningen är mycket god även långt ifrån en mast. Speciellt över öppet landskap såsom 
vatten där radiovågorna kan färdas fritt utan att stöta på hinder. 
 
 

Säkerhet 
Radiovågorna som sänds ut från en NMT-telefon kan störa annan elektronisk utrustning. Det 
kan innebära fara i exempelvis sjukhusmiljöer. 
 
NMT har en låg kapacitet i fråga om antalet användare vid varje basstation. Det kan leda till 
att nätet blir upptaget. Om det skulle inträffa i vid ett akut behov av att över stetoskopljud kan 
det få katastrofala följder. NMT har emellertid få användare och risken att nätet skulle bli 
upptaget är därför inte överhängande. 
 
 

Tillgänglighet 
NMT täcker 95 % av Sveriges yta och har därmed den bästa täckningen av samtliga mobila 
nätverk. NMT är därför ett tillförlitligt alternativ vad gäller täckningsfrågor. 
 
NMT är ett gammalt system som kanske inte kommer användas länge till. En lösning som 
utvecklas för att användas med NMT kan komma att bli meningslöst ifall NMT läggs ner. 
 



Det trådlösa stetoskopet – Problemlösning 

 –   31   –

 

Analys av kretskopplad dataförbindelse över GSM 
 

Anslutningsförmåga  
Kretskopplad överföring kan använda flera talkanaler samtidigt för att föra över data. 
Begränsningen är ofta fyra kanaler. Det betyder att hjärtljudet som ska skickas kan delas upp 
på fyra parallella kanaler och skickas samtidigt. Om alla fyra används för att skicka data är 
kretskopplad GSM faktiskt snabbare än till exempel GPRS.  
 
 

Kompabilitet  
Kretskopplad dataöverföring som använder GSM har funnits sedan 1990-talet. Det var en av 
de tidigaste dataöverföringsteknikerna för mobiltelefoner i Sverige och i många andra länder. 
Tekniken är därför väl beprövad och det finns många applikationer.  
 
Det är inga problem att ansluta en mobiltelefon som använder kretskopplad GSM till en dator. 
Fördelarna är samma som att ansluta en mobiltelefon som använder GPRS.  
 
Kretskopplad dataförbindelse över GSM är med stor sannolikhet den mest utbyggda tekniken 
för mobil datakommunikation. Tekniken kom före GPRS och har funnits sedan början av 
1990-talet. Stetoskopet skulle därför fungera i de länder där till exempel GPRS och 3G inte 
ännu är utbyggt. Det är fler länder som stöder kretskopplad dataförbindelse över GSM än till 
exempel GPRS.   
 
 

Mobilitet 
Eftersom kretskopplad dataförbindelse över GSM är byggt för mobiltelefoner och mobila 
radioenheter skulle det ge en värdefull mobilitet för stetoskopet.  
 
 

Säkerhet 
En av de största nackdelarna med kretskopplad dataförbindelse över GSM är 
uppkopplingstiden. Det kan ta så länge som 30 sekunder innan modemkanalen har initierats 
och det är möjligt att överföra data. Om täckningen är dålig kan det ta ännu längre. I en 
nödsituation är det viktigt att stetoskopet kan skicka data snabbt och utan väntetider. Om det 
har inträffat en olycka kan 30 sekunder vara skillnaden mellan liv och död.  
 
Dataöverföringen sker via en vanlig talkanal. Det finns begränsningar hos operatören hur 
många mobiltelefoner som kan prata samtidigt. Det är därför en påtaglig risk att stetoskopet 
inte kan ansluta till GSM-nätet om en olycka har uppstått. Under terroristattentatet i USA den 
11:e september var mobilnätet i New York överbelastat. Det var omöjligt att ringa ett 
mobilsamtal eftersom alla försökte samtidigt. En stor nackdel med kretskopplad 
dataförbindelse är att det använder en vanlig talkanal för att överföra data. Om en olycka 
skulle uppstå är det mer troligt att människor börjar ringa varandra istället för att till exempel 
använda GPRS-nätet. Resultatet blir att GPRS-nätet är ledigt och har kapacitet att överföra 
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data, medan GSM-nätet är överbelastat och kretskopplad dataförbindelse över GSM satt ur 
spel. Stetoskop är ett medicinskt verktyg och det finns det stor chans att det behöver användas 
när en nödsituation uppstår.  
 
 

Tillgänglighet 
Kretskopplad dataförbindelse över GSM är baserad på GSM-nätet. Därför är nackdelarna i 
stort sett de samma som för GPRS. Det innebär att tekniken kan ha problem med byte av 
basstation då radioenheten rör sig snabbt mellan nätverkets celler. Det finns även 
begränsningar hos operatören hur många som kan använda nätverket samtidigt. Kretskopplad 
dataförbindelse över GSM kan störa sjukvårdsutrustning som finns i närheten.  
 
 

Diskussion och beslut 
Mycket talar för att stetoskopet behöver göras mobilt för att göra succé. Om stetoskopet måste 
anslutas till ett fast nät som telefonnätet eller en fast bredbandsanslutning faller en stor del av 
betydelsen att skicka ljudet. Det blir komplicerat att alltid se till att ha patienten i närheten av 
en anslutning. Tanken med projektet är att flera patienter snabbt ska kunna få en 
undersökning. Det behöver heller inte vara sagt att dessa patienter befinner sig i närheten av 
varandra utan kanske i flera olika rum eller inrättningar. Att behöva hitta en anslutning vid 
varje tillfälle blir för tidsödande för att vara värt besväret. Det talar emot förslagen att 
använda sig av fasta telefonnätet eller av fast bredbandsanslutning, och lämnar öppet för de 
övriga trådlösa förslagen.  
 
TETRA kan tyckas vara det alternativ som verkar mest intressant för vårt projekt eftersom det 
är uppbyggt just för att ombesörja tjänster inom telemedicin. Vad som talar emot TETRA är 
att det ännu inte är utbyggt och att det är fortfarande ovisst om och när utbyggnaden kommer 
påbörjas. Det verkar därför osäkert och kanske även dumdristigt att basera en lösning på ett 
system som kanske aldrig kommer att finnas. Om vi tänker vidare i mobila nätverk kommer 
närmast 3G på tal eftersom det är det nätverk som ligger i mobila utvecklingens fokus idag. 
3G öppnar upp för höga hastigheter och många olika nya tjänster. Som exempel kan man med 
en 3G-lösning tänka sig att en läkare inte bara kan få lyssna på stetoskopljud av bra kvalitet, 
men också få ett visuellt intryck av patienten vid videoöverföring. 3G-nätet är under 
utbyggnad och finns ännu inte på många håll i landet. Det kan därför vara svårt att få täckning 
till och med i mindre städer. Tekniken är också så pass ny att den fortfarande bär med sig en 
del barnsjukdomar som nya tekniker brukar göra.  
 
Även om fördelarna med 3G är många är det på bekostnad av tillförlitligheten. Den dåliga 
täckningen av 3G tillsammans med att tekniken är ny leder till att mycket talar för att 
GSM/GPRS är det bästa alternativet. Det lämnar alternativen GPRS och kretskopplad 
dataförbindelse över GSM. Båda teknikerna finns och är väl beprövade. Det som talar emot 
att använda dem båda men framförallt GPRS är den låga hastighet de tillhandahåller. De 
använder i övrigt samma band att sända på och har ungefär samma täckning. Det som är en 
viktig skillnad mellan dem är att en GSM-anslutning har en mycket längre uppkopplingstid. 
Dröjsmålet kan i jämförelse med GPRS vara upp till tre gånger så stort. Det kan vara både 
frustrerande och riskfyllt att behöva vänta den tiden i en nödsituation. Likaså är GPRS mer 
sannolikt att ha tillgång till nätet i vid en hård belastning. Dessa två faktorer spelar en 
avgörande roll för att slutligen välja GPRS som överföringsmedium. Även om den lösning 
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som tagits fram i den här rapporten är avsedd att arbeta med GPRS är det möjligt att utnyttja 
funktionerna även med andra överföringstekniker. 
 
Den slutgiltiga lösningen för det intelligenta stetoskopet är en liten prototyp som passar i 
handen. Innan prototypen utvecklades planerades en mjukvarulösning som gick att använda 
på en vanlig PC. I de flesta operativsystem är det enkelt att konfigurera en anslutningspunkt 
till Internet som använder sig av GPRS. För PC-programmet spelar det ingen roll om 
anslutningspunkten till Internet är via GPRS eller via till exempel ett LAN.  Operativsystemet 
tar hand om överföringsmediet. Eftersom det finns väl fungerande och beprövad mjukvara för 
GPRS i operativsystemen finns det stora möjligheter att integrera det intelligenta stetoskopet 
med PC-datorer över GPRS. Även modulprototypen skulle ha stora fördelar med GPRS. 
Mottagaren kommer till största sannolikhet att vara en läkare som använder en PC. Det är 
därför viktigt att överföringsmediet för stetoskopet är lätt att integrera med en PC-miljö. 
 
 
 

Planering runt problemlösning 
Beslutet togs att utveckla två lösningar med olika typer av teknik. Den ena linjen av 
problemlösningen avses användas på en PC. Denna refereras till som PC-lösning. Den andra 
avsågs att utveckla lösningen på en portabel mindre krets, en modul. Denna refereras till som 
modullösning. Det finns olika programspråk att utveckla programvara av vårt slag i. I ett 
tidigt skede valdes att skriva all programmeringskod i Java. Det är även det 
programmeringsspråk som främjas inom andra projekt av Det intelligenta stetoskopet. 
 
 

Utveckling av systemet för PC-lösning 
Java är ett plattformsoberoende programmeringsspråk vilket innebär att oavsett vad för 
operativsystem som används (Windows, Linux etcetera) fungerar ett program som är skrivet i 
Java likadant. Det betyder också att datorn på vilken programmet ska användas måste ha Java 
installerat. Detta kan vara ett problem eftersom det kan vara komplicerat att starta 
programmet och även naturligtvis att installera Java. Av programmen som utvecklats för PC-
lösningen togs exekverbara versioner fram som inte kräver att programmen startas inifrån 
Java utan kan startas direkt som andra program. Fortfarande är det däremot nödvändigt att ha 
Java på datorn. 
 
 

Ljud 
Två nyckelfrågor skulle lösas för att kunna få fram ett fungerande program. Den första var att 
kunna ta in ljudet från en mikrofon och kunna sampla ljudet till ett ljudformat. Den andra var 
att kunna skicka ljudet från en punkt till en annan. Ljudet kunde med en viss funktion spelas 
in och sparas ner till WAV-format. Detta är ett ganska skrymmande format, men det fick duga 
tills vidare eftersom det åtminstone är ett ljudformat som är behändigt i många andra 
avseenden. Det kan läsas av i stort sett alla ljuduppspelande program och det är lätt att 
bearbeta eftersom det inte är komprimerat. Formatet låter ljudet vara i ursprungsform och tar 
inte bort delar av ljudet som kan anses vara umbärliga. 
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Kvaliteten på ljudet måste vara tillräcklig för att en läkare ska kunna förlita sig på det. 
Möjlighet finns att kunna ställa in inspelningsljudet till den kvalitet som önskas. En 
huvudsaklig påverkan på ljudkvaliteten är samplingsfrekvensen. Samplingsfrekvensen 
innebär det antal gånger per sekund information sparas om ljudet. Om samplingsfrekvensen är 
10 Hz finns det information om ljudet för varje 1/10 av en sekund. Nyquistteoremet ger att 
samplingsfrekvensen måste vara minst det dubbla av den högsta förekommande frekvensen i 
ljudet. I praktiken måste samplingshastigheten ofta vara ännu högre för att kunna uppnå en 
tillfredsställande ljudkvalitet. Med inspelningsfunktionen som används finns möjlighet att 
välja samplingsfrekvens mellan 8000, 11025, 16000, 22050 och 44100 Hz40. Om vi utgår från 
att hjärtljuden inte överskrider 3000 Hz innebär det att samplingsfrekvensen måste vara minst 
6000 Hz. Det innebär den lägsta samplingsfrekvensen (8000) kan användas för att få fram en 
tillfredsställande kvalitet. 
 
Exempel på olika ljudkvaliteter spelades in och jämfördes. Ljudet ut från stetoskopet innehöll 
i sig en hel del störningsljud, så kallat brus. En markant del av det störande bruset har en 
högre frekvens än hjärtljuden. Det visade sig att detta brus försvann till viss del med lägre 
samplingsfrekvens. Det kunde också avgöras att ljudet vid samplingsfrekvensen 8000 Hz var 
gott nog att kunna urskilja hjärtljuden.  
 
 

Överföring 
Nästa steg var att skicka data från en dator till en annan. En lösning utvecklades där data 
skickas över Internet från en IP-adress till en annan. Så länge mottagarens IP-adress är känd 
kan en anslutning göras. Eftersom GPRS skulle användas för överföringen medförde detta en 
del problem. Genom GPRS har man visserligen åtkomst till Internet, men IP-adressen är 
dynamisk. Det innebär att för varje gång man kopplar upp sig mot Internet med en GPRS-
enhet tilldelas en IP-adress. Den tilldelade IP-adressen varierar och behöver inte vara samma 
för varje gång. Den IP-adress som används under en uppkoppling kan komma att redan 
tillhöra någon annan vid nästa. 
 
För att uppkopplingen ska fungera krävs endast att mottagens IP-adress är känd för sändaren, 
inte vice versa. Endast sändaren är avsedd att använda GPRS så egentligen skulle problemet 
med dynamisk IP över GPRS inte vara något hinder. Endast mottagarens IP-adress är viktig 
att känna till för överföringen och så länge mottagaren inte byter anslutning kommer inte 
olika mottagaradresser behöva anges vid olika sändningstillfällen. Dynamiskt IP är emellertid 
något som även förekommer vid exempelvis modemuppkopplingar över fasta telefonnätet. 
Det betyder att om mottagaren inte använder en fast uppkoppling med ett stationärt IP måste 
IP-numret meddelas för varje gång. Man skulle kunna anta att några vårdinrättningar hos 
vilka systemet är avsett att användas har fasta uppkopplingar. I dessa fall räcker det med att 
mottagaren meddelas IP-numret endast en gång för att överföringen ska fungera. Programmet 
är emellertid konstruerat så att sändaren varje gång skriver in en IP-adress att skicka till. I 
programmet finns en inbyggd funktion för att minnas den senast använda IP-adressen vid en 
fullständig överföring. Här fanns tankar på att ta fram en lösning där mottagarens terminal 
automatiskt meddelar sin IP-adress till sändarens. Bland andra lösningar på det problemet 
skulle det finnas möjlighet att använda sig av SMS41 för att förmedla IP-numret. SMS är 
avsett att skickas till ett specifikt telefonnummer och sändarens telefonnummer skulle aldrig 

 
40 Hz = Hertz, antal förekomster av någonting per sekund 
41 Short Message Service 
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komma att ändras även om dennes IP-adress gör det. För att enkelt kunna skicka ett SMS från 
mottagaren skulle även denne behöva använda en GPRS-anslutning, och eftersom mottagaren 
inte är avsedd att behöva använda någon specifik typ av anslutning till Internet har den idén 
inte vidareutvecklas. 
 
I de tester som utförts för att skicka data med programmet har en mobiltelefon som är kapabel 
att hantera GPRS använts. Med hjälp av blåtand har telefonen anslutits som ett GPRS-modem 
till datorn. Just i den här länken av kedjan kan ett GPRS-kort att ansluta fysiskt till datorn vara 
att föredra för enkelhetens skull.  
 
Då det finns två parter, en sändare och en mottagare har ett program för vardera parten 
utvecklats. Det är endast sändarvarianten som har möjlighet att spela in ljud och skicka det 
vidare. Mottagaren kan endast få reda på sin IP-adress för att meddela till sändaren, ta emot 
data och slutligen spela upp den mottagna filen. 
 
Härnäst diskuterades kriteriet att skicka i så nära realtidsöverföring som möjligt. Låt oss anta 
att läkaren behöver 20-30 sekunders hjärtljud för sin analys, och att det sedan tar 3-4 minuter 
att skicka över ljudet från sändare till mottagare. Med detta fall i åtanke, som bygger på 
ganska realistiska förhållanden, enades om att det är acceptabelt att ljudet spelas in före det 
skickas. De 20-30 sekunder som blir fördröjningen innan överföringen kan påbörjas är ett 
acceptabelt dröjsmål med tanke på att överföringen i sig tar flera minuter och med tanke på 
fördelarna det ger att inte använda absolut realtid. Om stetoskopet inte är anslutet till 
nätverket kan det dessutom anslutas samtidigt som inspelningen pågår. Den största fördelen 
med detta enande var att funktionerna kunde göras enklare och att systemet lättare skulle 
fungera felfritt. Med en variation i hastighet på överföringen, som ofta kan förekomma med 
GPRS, skulle det kunna bli problem i både sändningen och mottagningen ifall absolut realtid 
erfordrades. Det scenario av överföringen vi skulle komma att jobba mot skulle hädanefter 
vara att först spela in ljud, därefter skicka det, och sedan spela upp det.  
 
 

Komprimering 
En GPRS-anslutning kan vara mycket långsam i förhållande till hastigheterna hos andra 
Internetanslutningar. Överföringshastigheten varierar beroende på hur många som använder 
GPRS-nätverket och ofta kan hastigheten vara så pass låg som 9 kbit/s. Inspelningarna sker i 
formatet WAV och vid långa inspelningar kan filerna komma att bli väldigt stora. Med den 
låga överföringshastigheten blir också överföringstiden lång. Det var därför nödvändigt att 
bygga in någon form av komprimering av ljudet. Det finns en uppsjö av metoder och format 
för komprimerat ljud. Bland de vanligaste är formatet MP3 som är ett filformat just för 
komprimerat ljud. MP3 är förklarat utförligare i kapitlet MPEG Lager 3 (MP3) och Micronas 
MAS3587F. En nackdel med att konvertera formatet till MP3 är att komprimeringsprocessen 
är relativt långsam. Dessutom kan ljud förloras på vägen. Det kan låta lika för örat, men ljud 
på vissa frekvenser kan ha försvunnit i det komprimerade ljudet. En annan form av 
komprimering som kan tillämpas på varje typ av filformat är komprimeringsfunktionen GZip. 
Eftersom GZip inte är speciellt avsett för ljud eller något annan typ av filformat ändras inte 
heller data som komprimeras med den funktionen. För GZip finns inbyggda funktioner i Java. 
Nedan visas en tabell med exempel på inspelningar vid samplingsfrekvens 22 kHz och deras 
storlekar. 
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Längd (s) Storlek WAV (kbyte) Storlek GZip (kbyte) Komprimeringsgrad 
20 866 624 72 % 
30 1286 865 67 % 

Tabell 1  Storleksjämförelse av WAV-filer i okomprimerad och komprimerad form. 

 
 
Som ses i Tabell 1 är komprimeringsgraden för WAV ganska dålig. Komprimeringstester på 
andra typer av filformat visade prov på betydligt bättre resultat. Som exempel kan nämnas 
XLS-formatet för kalkyler i Microsoft Excel som gav en komprimeringsgrad på 22 % vilket 
innebär komprimering till mindre en fjärdedel av ursprungsstorleken. Efter att ha kommit 
fram till de här resultaten väcktes ambitioner om att förbättra komprimeringsgraden till 
mindre storlek än vad GZip gett, för att åtminstone ge sändaren en möjlighet att välja att 
komprimera ljudet till MP3 om så önskas. Komprimeringsfunktioner fanns för att konvertera 
till MP3, men inte i Java. Funktionen kunde inte heller fås att fungera i Java eftersom den var 
extern. Beslut fattades om att inte implementera någon komprimering till MP3 utan att istället 
bygga in GZip som standard för komprimering. Hursomhelst lyckas komprimerings-
funktionen GZip åtminstone reducera storleken på ljudfilerna med nästan en tredjedel och det 
innebär trots allt nästan en tredjedel kortare överföringstid. 
 
 

Utveckling av systemet för modullösning 

 

Konstruktion 
Modullösningen gör Det intelligenta stetoskopet mobilt. Det är en hårdvaru- och 
mjukvarukonstruktion som är baserat på Siemens TC45 GPRS-modul, Micronas MAS3587F 
MPEG-1/2 Layer 3 encoder/decoder, Java 2 Micro Edition (J2ME) och programspråket C.  
 
Visionen med projektet var att konstruera en lösning för systemet som fungerade på en 
modul. Med modul menas en liten, lätt och elektriskt självförsörjande prototyp av 
sammankopplade elektriska kretsar. Tanken med detta var först och främst att det skulle vara 
praktiskt, lätt att använda och mobilt. Istället för att bära med sig en PC skulle sändaren i 
systemet kunna nöja sig med en apparat som inte behöver vara mycket större än annan 
utrustning som en sjuksköterska eller läkare kan tänkas bära med sig. 
 
Till att börja med undersöktes vad som fanns på marknaden inom GPRS-teknik. Det visade 
sig att det fanns en hel del att välja mellan. De flesta komponenter som fanns att tillgå var 
avsedda för enklare typer av system där kraven på produkten är lägre än nödvändigt för det 
här projektet. Modulen skulle vara tvungen att kunna sampla ljuddata och skicka över den via 
GPRS. Det finns många GSM/GPRS-moduler på marknaden. I slutändan fanns det tre olika 
moduler som skulle vara aktuella för det trådlösa stetoskopet. Det är Nokia 12 GSM-modul, 
Ericsson DM25 Cellullar Communication-modul och Siemens TC45-modul. Gemensamt för 
dessa moduler är att de alla har integrerade GSM/GPRS-sändare, inbyggt RAM- och ROM-
minne. Alla tre är små, har möjlighet att implementeras på ett kretskort och har 
användargränssnitt för inkommande dataströmmar.    
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För att skicka GPRS-data valdes Siemens TC45. Det som slutligen gjorde att TC45-modulen 
användes var att den var mer modern än de två andra. TC45 stöder J2ME som är ett nytt, 
modernt programmeringsspråk för integrerade kretsar. De två andra stöder programmerings-
språket C. C är beprövat och det finns mycket information i form av böcker och på Internet. 
J2ME är nytt på marknaden det fanns inte lika mycket färdiga lösningar att inspireras av. 
Eftersom vi som utvecklade modulen hade goda kunskaper i Java var det avgörande för att 
valet blev TC45. Siemens modul förstår även AT-kommandon som är inflätade i 
programkoden. Det här är ovanligt och till stor fördel för utvecklingen av mjukvaran.  
 
Bedömningen gjordes att modulen skulle uppfylla alla de krav som ställdes. Modulen 
beställdes och samtidigt påbörjades jobbet med programvaran runt systemet. Beställningen 
blev försenad.  Dels på grund av problem med leverantören men också för att ytterligare 
komponenter behövdes för att få modullösningen att fungera. Tanke med modulen var att det 
skulle vara möjligt att koppla in stetoskopet direkt in i modulen och därefter skicka ljudet 
färdigsamplat till en mottagare via GPRS.  
 
Så småningom insågs det att modulen inte skulle kunna sampla ljuddata. Modulen kunde ta 
emot data, men inte sampla ljud. Lösningen var att skicka en dataström av samplat ljud in i 
modulen för att sedan kunna skicka det. Det skulle behövas en enhet före GPRS-modulen som 
samplade ljudet till lämpligt format och sedan skicka det ut som en dataström till modulen. 
Det fanns några sådana codecs42 att få tag på men det skulle vara svårt att få dem i tid och att 
kunna få dem att fungera. Beslutet togs att skicka dataströmmen från en dator istället. Från en 
dators seriella port skulle det vara möjligt att skicka en dataström direkt in i modulen. 
Modulen sätts sedan ihop med en batterienhet, en SIM-korthållare och seriella portar för att 
skicka data till och från en dator. Däremot finns där inte någon display utan modulen är tänkt 
att fungera utan fortlöpande kommandon. 
 
Tanken är att en elektronisk sensor43 placeras på patientens bröst över hjärtat. Sensorn skickar 
vidare hjärtljudet elektriskt via en 3.5 mm stereoutgång. På vänstra kanalen skickas hjärtljud, 
och på den högra kanalen en elektrokardiografisk signal (EKG-signal). Ljudet och EKG-
signalen skickas analogt. Sensorns analoga utsignal sänds till en codec. Modullösningen 
använder Micronas MAS3587F MPEG-1/2 Layer 3 encoder/decoder. MAS3587F är ett 
hårdvarubaserat chip som använder ett fast program44 skrivet i C. Ljuddatan kodas ner i 
standarden MPEG-1 Layer 3 (MP3). EKG-signalen ignoreras eftersom det bara är hjärtljudet 
som är aktuellt att skicka. Om läkaren eller mottagaren vill få en EKG-kurva ritad går det att 
rita upp utifrån hjärtljudet. Chippet kodar kontinuerligt ner 30 sekunders hjärtljud i 6000 Hz 
och sparar det i sin inbyggda buffert. Efter att inspelningen är färdig sänder chippet datan 
vidare till en seriell ingång på TC45 GRPS-modul. TC45 innehåller ett fast program skrivet i 
J2ME. Programmet initierar en GPRS-anslutning till GPRS-nätet när indata strömmar in via 
den seriella porten. Därefter paketerar modulen om datan till IP-paket och sänder den 
komprimerade ljuddatan strömmande över GPRS. Adressaten är angivet i modulens 
mjukvara.  Mottagaren tar emot ljudet via en internetanslutning och spelar upp hjärtljudet 
genom en MP3-decoder. MP3-decodern kan vara mjuk- eller hårdvarubaserad.  
 
Modullösningen är konstruerad utifrån samma schema som PC-lösningen. I Figur 10 
åskådliggörs ett blockschema över den hårdvara som utgör modullösningen.   

 
42 Akronym för encoder-decoder. Den är en komponent för kodning och avkodning av information på ett visst 
sätt. 
43 Stetoskop av modell ”thestethoscope” från tillverkaren Meditron 
44 På engelska firmware 



Det trådlösa stetoskopet – Problemlösning 

 –   38   –

 
 

 

GPRS-paket via radio

Antenn 

Figur 10  Schematisk bild över modullösningens konstruktion. 
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MPEG Lager 3 (MP3) och Micronas MAS3587F 
MPEG 1-standarden45 är en standard för att bland annat komprimera och dekomprimera 
digitalt ljud och bild. Standarden stöder bithastigheter mellan 32 kbps till 448 kbps och 
samplingsfrekvenserna 32 KHz, 44.1 KHz och 48 KHz. Standarden har tre tydliga lager 
beroende på vilken typ av kompressionsalgoritm som ska användas. Lager 1 är den enklaste 
och minst komplexa algoritmen. Lagren 2 och 3 är mer komplexa och har mer avancerade 
kompressionstekniker.  
 
MP3 är en av de mest använda ljudkompressionsteknikerna på Internet. Genom empiriska 
testar har man byggt upp en modell över hur de flesta människor uppfattar ljud. Algoritmen 
analyserar och komprimerar ljuddata enligt modellen. Vid komprimeringen kvantiseras 
ljuddatan och den passerar ett MDTC46-filter innan den lämnar processen.  
 
Micronas MAS3587F är ett MPEG47-chip som kan koda ner och koda upp MP3-ljud. Chippet 
är utrustat med inbyggt RAM- och ROM-minne samt en digital ljudprocessor (DSP48). 
Kretsen har seriellt digitala gränssnitt för kommunikation med andra applikationer, bland 
annat över digitalt PCM49-format. Den innehåller även en inbyggd A/D-konverterare och 
funktioner för energisparläge. Den inbyggda mjukvaran i kretsens ROM-minne är kapabel att 
koda ner och koda upp MPEG lager 2 och MPEG lager 3. Mjukvaran innehåller även olika 
typer av lågpassfilter, högpassfilter och bandpassfilter. För att styra kretsen ytterligare har den 
möjlighet att anslutas mot en mikrocontroller över ett Inter-IC-gränssnitt (I2C).  
 
Enligt utvecklingsföretaget är kretsen i första hand utvecklad för mobila MP3-spelare. 
Kretsen är liten med måtten 12 (±0.2) * 12 (±0.2) * 1.5 (±0.1) mm och möjlighet att anslutas 
till ett portabelt batteri. Kretsen styrs av en kristallklocka. Den rekommenderade frekvensen 
på kristallen är 18.432 MHz, men chippet kan arbeta på andra frekvenser. Kristallen verkar 
som en referens för den egna inbyggda klockan.  
 
Det finns många fördelar med att använda MP3 för att komprimera och koda ner hjärtljudet. 
Den viktigaste orsaken är att MP3 har en mycket hög komprimeringsgrad jämfört med 
konkurrerande algoritmer. Vi jämförde MP3 med SHN50 och WAV51. Vi utgick från 1 MB 
WAV-fil och räknade ut hur stor en SHN-fil och en MP3-fil med samma samplingsfrekvens 
och bittal blev. Testerna verifierades senare genom att testa att spela in ljud via en PC. Det 
visade sig att SHN blev omkring 1/2 storleken av WAV, och MP3 blev 1/6 av WAV. En 
nackdel med MP3 är att komprimeringen inte är reversibel. Det betyder att då MP3-
algoritmen komprimerat ljudet går det aldrig att koda upp originalljudet utan en viss 
dataförlust. Rådata-WAV och SHN å andra sidan är reversibla. Det är också av den 
anledningen som de har så låg komprimeringsgrad. Det är värt att notera problemet med icke-
reversibel komprimering, men för det trådlösa stetoskopet är det inte så kritiskt.  
 
MP3 är kanske den mest använda ljudkomprimeringstekniken i världen. Det följer en rad 
fördelar med att använda en populär teknik. Det finns väl fungerande och beprövad mjukvara 
och hårdvara. Samtidigt blir det trådlösa stetoskopet lätt att integrera med annan, kanske ännu 

 
45 ISO/IEC 11172-3 
46 Modified Discrete Cosine Transform 
47 Moving Picture Experts Group 
48 Digital Signal Processing 
49 Pulse Code Modulation 
50 Shorten File 
51 Wavefile 



Det trådlösa stetoskopet – Problemlösning 

 –   40   –

                                                

inte utvecklad, utrustning. Det blir också mer lättillgängligt för mottagaren. Tanken med det 
trådlösa stetoskopet är att mottagaren har tillgång till en arbetsstation där ljudet kan 
analyseras. Det kan vara en mobil eller fast arbetsstation. Om läkaren befinner sig på annan 
plats måste han eller hon anpassa sig efter förhållandena där. Det är då stor chans att kunna 
spela upp MP3 eftersom det är ett väl använt ljudformat. Det kan till exempel vara om läkaren 
befinner sig på en flygplats. Han har inte tillgång till sin vanliga arbetsplats. En kollega 
skickar därför filen till läkaren via e-post. Läkaren laddar ner filen via flygplatsens 
Internetanslutningar och söker sig till en tyst plats. Med MP3 kan läkaren till största 
sannolikhet spela upp hjärtljudet med sin standardspelare på datorn. Om till exempel SHN 
eller WMA52 användes minskar möjligheten att ljuduppspelaren stöder formatet. Exemplet må 
vara långsökt, men det är viktigt att inte sätta upp hinder för mottagaren att tillgodogöra sig 
informationen.  
 
MAS3587F är speciellt designat för bärbara MP3-spelare. De flesta MP3-chip som finns att 
beställa kan endast koda upp MP3-data. Det unika med just det här chipet är att det även 
klarar av att koda ner MP3. Enligt bioakustikexperter och kardiologer ligger de intressanta 
hjärtljuden mellan 0 till 3000 Hz. Enligt Nyqvistteoremet bör ljudet alltså samplas i 6000 Hz 
för en tillfredsställande ljudkvalité. Tester gjordes med olika typer av bittal på en PC för att 
undersöka hur många bitar ljudet borde ha. För att få en tillfredställande kvalitet beslöts det 
att sampla i 16 bitar. Eftersom MAS3587F i första hand är tänkt för MP3-spelare finns många 
funktioner som inte är relevanta för det trådlösa stetoskopet. Chippet har bland annat stöd och 
gränssnitt för externt seriellt och externt parallellt minne, DVD-spelare, Minidisk, hörlurar, 
mikrofon och FM-radio. De gränssnitt som är intressanta för stetoskopet är 
mikrofoningången, mikrocontroller-anslutningarna och strömförsörjningen. Tillverkarna av 
kretsen har konstruerat ett typexempel på hur den kan anslutas till omkringliggande 
utrustning, se Figur 11.  
 
Eftersom MP3-kretsen i sig har en avancerad fast mjukvara behöver inte mikrocontrollern 
vara sofistikerad. En PIC-krets53 programmerad i C lämpar sig. PIC-kretsen instruerar MP3-
kretsen vad den ska göra och i vilken ordning. Instruktionerna skickas som bitsekvenser. 
Chippet kodar kontinuerligt ner 30 sekunders hjärtljud i 6000 Hz från mikrofoningången. Den 
sparar kontinuerligt ljuddatan i sin inbyggda buffert och komprimerar den till MP3. Efter att 
inspelningen och komprimeringen är färdig sänder chippet datan vidare till en seriell ingång 
på TC45 GRPS-modul. Den komprimerade datan skickas från MP3-chippets parallellport 
(S/PDIF) till TC45-modulen. 
 
 

 
52 Windows Media Audio 
53 Programmable Interrupt Controllers 
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Figur 11  Exempel på hur kringliggande utrustning kan anslutas till MAS3587F. 

(Källa: MAS3587F, MPEG Layer 3 Audio Encoder/Decoder, Micronas, 2001) 
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Siemens TC45 
Siemens TC45 är en tvåbands GSM/GPRS-modul som arbetar på GSM 900 MHz och GSM 
1800 MHz och kan sända och ta emot data på 8 tidsluckor. Den har blivit godkänd av flertalet 
standardiseringsorganisationer därav bland annat R&TTE-direktivet 1999/5/EC54. Enheten 
programmeras med Java 2 Micro Edition och kan tolka AT55-kommandon.  
 
Modulen är konstruerad för mobila utrustningar och väger 10 gram. Den har måtten 53 
(±0.15) * 34 (±0.15) * 3.5 (±0.3) mm. TC45 innehåller en GSM/GPRS-radioenhet, TCP/IP-
stack, effektförstärkare och gränssnitt för bland annat antenn och SIM-kort. Den har även 
gränssnitt för två binära seriella RS232-ingångar och gränssnitt för PCM-signaler. Ingångarna 
heter ASC056 och ASC157. Det finns möjlighet att ansluta ett portabelt batteri eller mata 
spänning via ett stationärt aggregat om ytterligare komponenter ansluts till modulen. 
Modulens mjukvara lagras i ett flashminne. Det finns möjlighet att ansluta ytterligare minne 
till modulen.  
 
Det fysiska gränssnittet utgörs av en 50-pinnars kontakt, se kapitel X nedan. Via gränssnittet 
sköts kommunikation mellan modulen och kringutrustningen, överföring av data från 
modulen och kringutrustningen samt spänningsmatningen till modulen. Av dessa 50 pinnar 
kan 9 användas till generella ändamål, såsom till exempel överföring av data från codec.  
 
Om TC45 är inaktiv en längre tid slås det inbyggda energisparläget på. Får modulen 
kommandon slås energisparläget automatiskt av och modulen är redo att skicka och ta emot 
data. Enheten har funktioner för att kontrollera och sköta uppladdningen av mobila batterier. 
Batteriets komponenter måste anslutas externt till modulen. I Tabell 2 redovisas några av 
modulens viktigaste egenskaper för det här projektet.  
 
 
Egenskap Fakta  

Spänning Drivs av en spänningskälla mellan 3,2V och 4,5V. 

Frekvensband GSM 900 och GSM 1800 

GPRS Stöd för 8 tidsluckor  
Nedströms: 85,6 kbps. Uppströms: 21,4 kbps 

Plattform för mjukvara J2ME 

Temperaturintervall Modulen kan arbeta mellan -20°C och +55°C 

Seriella gränssnitten 
ASC0 och ASC1 

2,65V. Kan kommunicera AT-kommandon och data. Hastigheter 
mellan 300 bps till 230 kbps.  
ASC0: 8-ledningars seriellt gränssnitt.  
ASC1: 4-ledningars seriellt gränssnitt.  

Tabell 2  Egenskaper och fakta för TC45. 

 
                                                 
54 Radio- och teleterminalsdirektivet. Direktiv från Europeiska Parlamentet och Rådet den 9 mars 1999 om 
radioutrustning och utrustning för telekommunikationsterminaler och deras konformitet.  
55 Attention-kommandon. Används för att kommunicera med modem, telefoner och annan teleutrustning.  
56 Asynchronous Controller 0 
57 Asynchronous Controller 1 
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TC45 samverkar med de kringliggande komponenterna enligt Figur 10. En PC skickar över 
modulens fasta mjukvara via en kommunikationsport. Porten är ansluten till TC45 via 
modulens ASC0. Mellan kommunikationsporten och ASC0 ligger en konverterare. TC45 och 
PC använder nämligen inte samma protokoll när de kommunicerar. Se Figur 14 för utförligare 
beskrivning av anslutningen mellan PC och TC45. På ASC1 ansluts MAS3587F som matar 
ljuddata till modulen. Modulen synkroniseras via en extern oscillator. Siemens 
rekommenderar Molex SIM-korthållare för modulen så denna anslöts via SIM-
kortgränssnittet, beskrivet i Figur 13.  
 
Modulen valdes att matas med spänning från ett litet, portabelt batteri - mycket likt ett batteri 
i vanliga mobiltelefoner. För att mata spänning till TC45 krävs det ytterligare komponenter 
och kretsar som måste lödas fast runt TC45-modulen. På institutionen som det trådlösa 
stetoskopet utvecklades arbetades det parallellt med att ta fram ett blåtandskort för att skicka 
medicinsk data över korta avstånd. Beslutet togs att utgå från blåtandskortet och modifiera 
det. Ett nytt kretskort löddes samman, men blåtandssändaren placerades inte ut på kortet. 
Endast de kretsar som sköter den digitala spänningsmatningen på 5,2V till blåtandskortet 
löddes fast. TC45 kräver en spänningsmatning på 3,2V – 4,5V. Efter några mindre 
förändringar på blåtandskortet var spänningsmatningen gångbar för TC45-modulen. På 
kretskortet placerades även en lysdiod för att markera att kortet var aktiverat samt en av- och 
på-knapp.  
 
GPRS-modulen har 50 in- och utgångar. Alla anslutningar gjordes via Hirose DF12 
anslutningsdon. Figur 12 illustrerar hur alla kringliggande komponenter ansluts till TC45-
modulen. Det visar också vilket pinnummer som komponenterna ska anslutas till via 
modulen. Det är ingen skillnad på kopplingarna i figuren. Linjerna är endast olika för att 
underlätta för läsaren.  
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Figur 12  Anslutningar och respektive kontakter mellan TC45 och kringliggande utrustning. 
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SIM-korthållaren samt hårdvaruanslutningar mellan SIM-kortet och TC45 
TC45 har gränssnitt för att ansluta en extern SIM-korthållare. Gränssnittet och Molex SIM-
korthållare är kompatibla med internationell standard58. Korthållaren består av ett plastfack 
där ett SIM-kort passar samt in- och utgångar för att kommunicera med ansluten 
teleutrustning. Det är nödvändigt att ansluta en väljare som kan identifiera SIM-kortet i 
hållaren. En radioenhet kan bara använda GSM-nätet om ett SIM-kort med ett giltigt IMSI-
nummer används i utrustningen. 
 
I enlighet med internationell standard59 måste SIM-gränssnittet omedelbart slås av då SIM-
kortet avlägsnas från SIM-kortshållaren. CCIN-kanalen (se Figur 13) måste därför kopplas 
ner innan SIM-kortet avlägsnas från hållaren. Det är också viktigt att CCIN-kanalen kopplas 
ner för att undvika skador på TC45-modulen. SIM-korthållaren ansluts via sex av GPRS-
modulens femtio in- och utgångar, se Figur 12. Talen intill anslutningarna anger vilket 
pinnummer som motsvarar den aktuella kopplingen.  
 
 

 

1 2 

Figur 13  Hårdvaruanslutningarna mellan SIM-korthållaren och TC45. 

 
 

                                                 
58 ISO 7816 IC 
59 ISO/IEC 7816-3 
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Programmering och överföring av program till TC45 
Programvaran utvecklad för PC-lösningen innehöll funktioner som var avsedda för just en PC. 
Det var därför inte möjligt att överföra samma programkod direkt på modulen. Dels stödde 
modulen en enklare variant av Java, J2ME, som inte stödde en del av de funktioner som 
använts i PC-lösningen. Dels var PC-lösningen utvecklad för att interaktivt användas av 
användaren. På modulen var planen att inte ha några ingångar för att styra programmet, även 
om det är möjligt. Modulen är tänkt att sköta sig självt efter att den startats och användaren 
ska inte behöva bekymra sig med att ge den direktiv. Erfarenhet från utvecklingen av PC-
lösningen underlättade och i stora drag bantades samma programkod ner den till en enklare 
variant skriven i J2ME.  
 
Eftersom modullösningen inte var färdigkonstruerad när vi började programmera i J2ME 
användes en emulator. All programmering för modulen utvecklades i Sun Microsystems 
Wireless Toolkit. Det är en utvecklingsplattform speciellt utformad för programmering av 
mobila enheter. I plattformen finns det möjlighet att emulera olika typer av hårdvara. 
Mjukvaran till TC45 utvecklades i MIDP-profilen, version 1.0. Koden sparas i så kallade 
MIDlets. En MIDlet är ett paket med programkod för mobila enheter.  
 
Mjukvaran till modulen använder sig i huvudsak av två javaklasser; RS232 och Inputstream. 
RS232-klassen gör det möjligt för modulen att kommunicera till och från 
kommunikationsportarna på en PC. Inputsream läser av en bitström av rådata från modulens 
ASC1-port.  Först får modulen sin mjukvara skickat till sig från en PC. Mjukvaran sparas och 
försvinner alltså inte när modulen slås av. För att kunna skicka mjukvaran till modulen är det 
nödvändigt att bygga en fysisk anslutning mellan PC och modul. Se Figur 14 för att se hur 
den utformas. I figuren nedan är det en PC som är ansluten till ASC0. Codecen som var tänkt 
att användas hade för lång leveranstid så istället användes en PC som codec. Av den 
anledningen är det en PC som är ansluten både till ASC0 och till ASC1.  
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Figur 14  Anslutning mellan PC och TC45-modulen. 

 
 

V.24 
 RS232 

V.24 
 RS232 

 
 

COM2-kontakt (hane) 

R
IN

G
 9 

C
TS

 8 

R
TS

 7 

D
S

R
 6 

G
N

D
 5 

D
TR

 4 

TX
D

 3 

R
X

D
 2 

D
C

D
 1 

COM1-kontakt (hona) 

 R
IN

G
9

C
TS

 8

R
TS

 7

D
S

R
 6 

G
N

D
 5

 D
TR

4

TX
D

 3

R
X

D
 2

D
C

D
 1

 
 

COM1-kontakt (hane) 
R

IN
G

 9 

C
TS

 8 

R
TS

 7 

D
S

R
 6 

G
N

D
 5 

D
TR

 4 

TX
D

 3 

R
X

D
 2 

D
C

D
 1 

COM2-kontakt (hona) 

9

C
TS

 8

R
TS

 7 6 

G
N

D
 5 4

TX
D

 3

R
X

D
 2 1

 
PC 

COM1- 
port 

 
TC45 

ASC0 ASC1 

COM2-
port 



Det trådlösa stetoskopet – Problemlösning 

 –   48   –

 
När modulens mjukvara är överförd och startar utförs en händelse av steg. Modullösningen 
följer till stor del samma händelseförlopp som PC-lösningen, se Figur 14. Det första som 
händer är att modulen börjar lyssna på sin ASC1-port. Det är alltså modulens ingång för 
ljuddatan som kommer från MP3-codecen. Då data börjar strömma in lagrar modulens 
mjukvara det i ett minne. Eftersom det bara rör sig om 30 sekunder MP3-kodat ljud i 6000 Hz 
räcker modulens inbyggda minne. Om betydligt mer ljud behöver sparas kan mer minne 
anslutas till modulen. Då flödet från ASC1 har slutat inleds nästa fas av programmet. Den 
upprättar en GPRS-anslutning genom en kombination av J2ME och AT-kommandon. AT-
kommandona är inflätade i programkoden. Programvaran skickar sedan data till en 
fördefinierad IP-adress. Eftersom det inte finns möjlighet att ange till vilken finns i 
modulprogrammet en statisk IP-adress som alltid används som mottagare. Efter att all data 
skickats stänger modulen ner GPRS-anslutningen och tömmer sitt minne. Därefter återgår den 
till att lyssna på inkommande data på ASC1. Om data börjar strömma in på ASC1 startas hela 
processen igen.  
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Resultat 
 

Presentation av PC-lösning 
 

Schematisk beskrivning 
Här ges en teknisk beskrivning av de olika funktioner som ingår i en fullständig överföring. 
Figur 15 visar en schematisk bild över systemet. Alla referenser som görs till var man kan 
hitta funktioner och klasser refererar till sökvägen bland de medföljande funktionerna i 
standardutförandet av Java. Java är uppbyggt av klasser som i sin tur kan innehålla funktioner. 
 
 
 

 

Figur 15  Schematisk bild över ingående funktioner i en lyckad överföring. 

 
 
Från stetoskopet skickas en analog utsignal som går in i sändarenheten. Där samplas ljudet till 
digitalt format. Analogt ljud är kontinuerligt, vilket innebär att varje ögonblick innehåller ljud. 
I digitalt format är ljudet istället tidsdiskret, vilket innebär att ljudets uppbyggnad sparas ner i 
vissa ögonblick. När samplingshastigheten 8000 Hz väljs, innebär det att var 8000:e del av en 
sekund sparas data ner om ljudets uppbyggnad. Ju högre frekvens som väljs till 
samplingshastighet desto bättre kvalitet får ljudet. Klassen som används för att spara ljudet är 
AudioSystem med AudioInputStream och AudioFileFormat som finns under 
javax.sound.sampled i Java. Ljudet samplas till formatet WAV. 
 
Därefter komprimeras ljudet till formatet GZip för att minska mängden att överföra. 
Funktionen som används till det är GZIPOutputStream och finns i java.util.zip. Efter 

Sampling Stetoskop Komprimering Uppkoppling 

SÄNDARENHET 

Sändning 

MOTTAGARENHET 

Mottagning Dekomprimering Spara ljuddata Uppspelning Läkare 

trådlös dataöverföring på Internet med GPRS 
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komprimeringen ordnas med en uppkoppling mot mottagarenheten. Mottagarenheten måste 
naturligtvis vara igång i det här skedet. Uppkopplingen sker med en funktion som heter Socket 
och den finns under java.net. Motsvarande på mottagarsidan finns en funktion ServerSocket 
för att koppla upp emot. Sändningsfunktionen som följer är en OutputStream som associeras 
till Socketobjektet. På motsvarande sätt görs en InputStream till ServerSocketobjektet på 
mottagarsidan. Dessa funktioner kombineras med buffertar för att säkra överföringen och 
finns att hitta under java.io. Den fysiska uppkopplingen förutsätts vara installerad i 
operativsystemet som ett GPRS-modem. Ett GPRS-kort eller en mobiltelefon läggs till som 
ett GPRS-modem och därefter väljs den installerade enheten som anslutningsenhet till 
Internet.  
 
Datan skickas över och därefter följer dekomprimering. Det innebär att datan packas upp från 
GZip till WAV igen. Med GZIPInputStream packas data upp till sin ursprungliga form och 
även den funktionen finns under java.util.zip. När datan är uppackad sparas den ner till disk i 
sitt ursprungliga WAV-format och ges ankomsttiden som namn. Funktionerna för att få fram 
tiderna vid ankomsten finns som underfunktioner till klassen Date som hittas under java.util. 
För att sedan spela upp ljudet används åter klassen AudioSystem och funktionen 
audioInputStream. 

 
 

Grafisk presentation 
Här visas några bilder av programmen och vad de åstadkommer i de olika skedena. 
Avsändaren i systemet som vill skicka stetoskopljud möts av följande fönster. 
 
 

 
Figur 16  Öppningsfönster för sändare. 

 
 
Motsvarande fönster för mottagaren visar det egna IP-numret och talar om när det är redo för 
överföring. 
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Figur 17  Öppningsfönster för mottagare. 

 
 
Stetoskopet som använts genererar en del brus och det har till och med varit omöjligt att 
urskilja några hjärtljud med vissa inställningar. Tester med olika inställningar för ljudet visade 
på några optimala inställningar. Inställningarna för de optimala villkoren skrevs ner och finns 
att hämta under knappen ”Ljudinställningar”. Märkligt nog tycktes ljudet bli som bäst när 
inspelningsvolymen från stetoskopet var på minimum och funktionen ”1 MIC Boost” var 
aktiverad. Det här är instruktioner som är anpassade efter Windows XP och det är även 
möjligt att de optimala inställningarna förändras från dator till dator. 
 
Efter att sändaren har spelat in en ljudsekvens av valfri längd blir alternativet att skicka 
möjligt att välja. Med funktionen ”Skicka” skickar avsändarprogrammet den senast inspelade 
ljudfilen i komprimerat format till mottagarprogrammet. Där dekomprimeras filen och sparas 
till hårddisken och knappen ”Spela upp” blir möjlig att använda.  
 
 

 
Figur 18  Avsändarfönster efter lyckad överföring. 

 
 

 
Figur 19  Mottagarfönster efter lyckad överföring. 
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Både avsändare och mottagare meddelas att överföringen slutfördes och i mottagarfönstret 
skrivs namnet på den sparade filen ut. Namnet tilldelas alltid datum och tid för överföringen 
enligt ååååMÅNdd-hhmm.wav där åååå står för år, dd för dag, hh för timmar, mm för minuter 
och MÅN för den aktuella månaden utskriven i text. Filerna sparas i ett underbibliotek 
”Mottaget” till det som programmet ligger i. Det här kan förstås skapa problem om flera filer 
tas emot under samma minut. Vanligtvis kommer förmodligen inte överföringshastigheten 
tillåta så pass frekventa överföringar. Systemet är förstås applicerbart på andra snabbare typer 
av Internetanslutningar än GPRS där det kan tänkas vara ett större problem med den här typen 
av filnamn. 
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Presentation av modullösning 
Modullösningen är färdigutvecklad sånär som på att den behöver monteras med dess olika 
delar. En elektronisk sensor60 placeras på patientens bröst över hjärtat. Sensorn skickar vidare 
hjärtljudet elektriskt till Micronas MAS3587F. Ljuddatan kodas ner i MP3. Chippet kodar 
kontinuerligt ner 30 sekunders hjärtljud i 6000 Hz och sparar det i sin inbyggda buffert. Efter 
att inspelningen är färdig sänder chippet datan vidare till den seriella ingången på TC45. 
J2ME-programmet initierar en GPRS-anslutning till GPRS-nätet när indata strömmar in via 
den seriella porten. Därefter paketerar modulen om datan till IP-paket och sänder den 
komprimerade ljuddatan strömmande över GPRS. Modullösningen följer i teorin samma 
schematiska bild som för PC-lösningen, se Figur 15 Schematisk bild över ingående funktioner 
i en lyckad överföring.  
 
Ett kretskort konstruerades för att mata spänning till TC45. Kretskortet är det blåtandskort 
som institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet utvecklat fast utan 
blåtandssändare. Kortet innehåller även en av- och på-knapp. Kretskortet visas i Figur 20, 21 
och 22. Alla anslutningar mellan TC45 och kretskortet är gjorda via Hirose DF12 
anslutningsdon. Javaklassen Inputstream läser av en bitström av rådata från modulens ASC1-
port. En fysisk anslutning mellan PC och modul konstruerades.  
 
Modullösningens skilda delar kunde dock inte sammanställas till en komplett fungerande 
prototyp då Micronas MAS3587F inte kunde levereras inom utsatt tid.  
 
 

 
Figur 20  Spänningsmatningen till TC45.  

 
 

                                                 
60 Stetoskop av modell ”thestethoscope” från tillverkaren Meditron 
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Figur 21  Av- och på-knapp på kretskortet.  

 



Det trådlösa stetoskopet – Resultat 

   –   55   –

 
Figur 22  Bild av GPRS-modulen TC45.  

 (Källa: Siemens) 

 
Figur 23 visar kretskortet med monterat batteri. Batteriet ger den strömförsörjning som ska 
driva modulen. 
 

 
Figur 23  Bild på kretskort med tillhörande batteri.  

 
Sista delen i överföringen på sändarens sida är antennen. Figur 24 visar standardmodellen för 
antenn som är avsedd att användas med Siemens TC45. 
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Figur 24  Bild på antenn tillhörande Siemens TC45.  
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Diskussion 
 

Funktionalitet 
Upprepade tester har gjorts för att föra över stetoskopljud från en dator till en annan och alla 
med lyckat resultat. Kvaliteten har kraftigt minskats från ursprungsljudet som hörs i 
stetoskopet för att kunna skicka ljudet i önskvärd hastighet, och det märks också tydligt. 
Hjärtljuden från stetoskopet kan urskiljas tydligt men den låga samplingen medför att övriga 
ljud får en sämre kvalitet. Icke desto mindre är systemet fullt funktionellt och kan tillämpas 
utan problem med samplingsfrekvensen 8000 Hz. 
 
Modullösningen kunde aldrig konstrueras till en fungerande prototyp. Anledningen var 
tidsbristen för projektet. Tidsbristen var ett resultat av återförsäljarna av elektroniska 
komponenter. Det var många återförsäljare som levererade sina produkter på upp till tre 
gånger längre tid än lovat. Micronas MAS3587F han aldrig levereras innan examensarbetet 
hade nått sitt slut.  
 
Trots det är teorin för modullösningen väl utvecklad och dokumenterad i den här rapporten. 
Det bör inte vara ett stort projekt att sätta ihop modulens delar så att en fungerande prototyp 
kan testas. Ljudkvaliteten på hjärtljudet bör vara mer än acceptabelt för läkare. Genom att 
använda GPRS är stetoskopet ekonomiskt, säkert och mobilt. Det är därför vår bestämda tro 
att modullösningen är ett realistiskt och värdefullt hjälpmedel inom sjukvården. 
 
 

Framtida åtgärder 
En framtida åtgärd är att få sändaren att kunna fungera fristående från en dator. Först när 
systemet är tillräckligt litet att kunna bära med sig utan att det är besvärande kan det komma 
att vara riktigt praktiskt för användning. Den sändande enheten ska inte behöva orsaka mer 
besvär att bära med sig än stetoskopet i sig för att det verkligen kan ses som praktiskt. 
 
Modullösningen bör konstrueras klart och utvärderas. Om utvärderingen faller ut väl kan fler 
punkter under Could Have i MoSCoW-metoden implementeras i stetoskopet. En 
vidareutveckling av prototypen kan även vara att bygga in elektroniken i ett handtag. 
Handtaget kan med enkelhet placeras på bröstet.  
 
 

Nyttovärde 
I många sammanhang kan man anta att en läkare i mångt och mycket föredrar att själv 
undersöka en patient. Ett klassiskt stetoskop är tillförlitligt på ett annat sätt än vad ett 
elektroniskt är. Det behöver exempelvis inte batterier för att fungera. Vidare kan det alltid 
komma att bli problem i undersökningen med ett telestetoskop. Personen som håller i 
stetoskopet kanske håller det på fel ställe eller kanske får problem att hantera tekniken vid 
överföringen. Läkaren som ska lyssna på stetoskopljudet får svårt att kontrollera någonting 
själv och blir utlämnad till andras bästa förmåga att försöka skicka ljud som är bra nog för att 
kunna ställa en preliminär diagnos till. Alla sådana faktorer talar emot att använda sig av 
överfört stetoskopljud. Ju fler flaskhalsar som finns i systemet desto större sannolikhet är det 
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att någonting går fel. När något väl går fel kommer det att göra större intryck än när det 
fungerar. Eftersom fungerande stetoskop redan finns är det inget nytt att få fram stetoskopljud 
även om det är överfört på distans. Det går att komplettera med ett vanligt stetoskop på plats 
ifall det skulle behövas. Därför ställs mycket hårda krav på ny teknik att den måste kunna 
leverera minst samma goda resultat som den gängse.  
 
Tekniska data som här redovisats visar å andra sidan att ljuddata kan skickas med fullgod 
kvalitet via GPRS. Om verktyget ses över rutinmässigt och underhålls kommer det fungera 
när det behövs. Det är viktigt att tilltron till tekniken är realistisk och inte över förväntan, men 
samtidigt kan inte de stora fördelarna bagatelliseras. Om sjukvårdens vanor ändras så att 
distansdiagnos kommer in i den vardagliga arbetsrutinen kan det trådlösa stetoskopet utgöra 
ett ytterst värdefullt verktyg. Man kan göra stora ekonomiska och personliga vinningar om 
läkare kan ge diagnos på distans. Patienter behöver inte söka sig till sjukhus och läkare 
behöver inte åka ut till patient. En undersköterska kan till exempel gå hem till en hjärtsjuk 
patient och sända hjärtljudet samtidigt som andra sysslor utförs. Eventuellt kan patienter 
själva ta sitt eget hjärtljud. Ett annat scenario där det trådlösa stetoskopet kan vara viktigt är 
när en tredje part faktiskt inte kan komma till patient. Det kan till exempel vara i en militär 
situation eller under nödsituationer. Båda exemplen ger omständigheter där nyttan med 
distansdiagnos är tydlig.  
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