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Sammanfattning 
Abstract 
 
This thesis investigates techniques for stealth hydroacoustic communication using spread 
spectrum. The Swedish naval defense organisations have a vision that all their units should be able 
to communicate with each other, even between underwater vehicles. But the properties of water 
makes it a complex channel to use for wireless communications. Radiomagnetic waves have very 
limited range in water, therefore acoustic waves are used. 
 
In this report the basics of wireless communication systems are described including source coding, 
channel coding, modulation techniques as well as different techniques for spread spectrum. The 
fundamental principle for all spread spectrum systems is to use more bandwidth than necessary to 
spread the signal energy in the frequency spectrum. This limits the data rate but results in a robust 
communication link which is difficult to detect, intercept and to jam. 
 
In addition to the theoretical background, this thesis also gives a brief description of a Matlab 
system and a VHDL-system that was developed during the project. Finally the results of this 
project are presented and some suggestions of further developments are given.  
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Sammanfattning  
 
Den här avhandlingen undersöker tekniker för dold hydroakustsisk kommunikation med hjälp 
av bandspridningsteknik. Den svenska marinen har en vision om att alla deras enheter ska 
kunna kommunicera med varandra i ett nätverksbaserat försvar. Det gäller även 
kommunikation med och emellan olika undervattensfarkoster. Men vattnets egenskaper gör 
det till en komplex kanal att kommunicera trådlöst i. Elektromagnetiska vågor har väldigt 
begränsad räckvidd i vatten och därför används istället akustiska signaler, det vill säga ljud. 
 
I avhandligen beskrivs grunderna inom trådlös kommunikation, till exempel kanalkodning, 
källkodning modulationstekniker och olika bandspridningstekniker. Den grundläggande 
principen för alla bandspridningssystem är att använda mer bandbredd än nödvändigt i syfte 
att sprida ut signalens energi i frekvensspektrumet. Detta begränsar överföringshastigheten 
men resulterar i en robust kommunikationslänk som är svår att upptäcka, avlyssna och störa 
ut. De mest lämpliga teknikerna för just denna applikation har implementerats i ett Matlab-
system. Systemet består av en direktsekvens-sändare och mottagare samt en kanalmodell. 
 
Kommunikationsssystemet har också byggts i så kallad SOC-ware (System-On-Chip) av 
FPGA-typ. Kretsen är liten nog för att kunna användas i små undervattensfarkoster. Resultatet 
från testerna med Matlabsystemet användes som utgångspunkt för att skapa ett liknande 
system med hjälp av det hårdvarubeskrivande språket VHDL. 
 
Utöver den teoretiska bakgrunden så ger denna avhandling en kort beskrivning på 
Matlabssystemets uppbyggnad samt systemet i hårdvara. Slutligen presenteras resultatet av 
projektet samt förslag på framtida förbättringar och studier.
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1 Inledning 
SAAB Bofors Underwater Systems har verksamhet inom teknikområdet undervattenssystem. 
Det bedrivs bland annat studier inom undervattenskommunikation. Möjliga 
användningsområden är kommunikation mellan autonoma undervattensfarkoster (AUV), 
ubåtar, ytfartyg eller andra marina enheter. Den höga effekt som krävs för en robust 
undervattenskommunikation gör signalerna lätta att upptäcka. Saab Bofors Underwater 
Systems vill därför undersöka om det går att använda bandspridningsteknik (Spread 
Spectrum) för att uppnå en mer svårupptäckt men samtidigt fortfarande robust 
kommunikation. 

1.1 Bakgrund 

Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete vid institutionen för systemteknik, 
Linköpings Tekniska Högskola, utfört vid Saab Bofors Underwater Systems AB i Motala. 
Examensarbetet utfördes mellan november 2003 och augusti 2004. 

1.2 Syfte och omfattning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka olika tekniker för att kunna kommunicera dolt 
under vattnet. Lämplig teknik ska sedan modelleras, simuleras och till sist byggas i hårdvara. 
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1.3 Disposition 

 Kapitel 1 Inledning 
 

 Kapitel 2 Vatten som kommunikationskanal 
Detta kapitel tar upp vattnet som kommunikationskanal. Varför radiovågor inte är 
något bra alternativ och vilka problem som uppstår vid akustisk kommunikation. 
 

 Kapitel 3 Digitala kommunikationssystem 
Detta kapitel behandlar grunderna för ett digitalt kommunikationssystem i allmänhet. 
De tekniker som anses relevanta för detta projekt beskrivs grundligare. 

 
 Kapitel 4 Bandspridningsteknik 

Kapitlet går igenom de tekniker som är vanligast förekommande vid bandspridning. 
Kapitlet fördjupar sig sedan på den teknik som är bäst lämpad för detta projekt. PN-
koder som är grunden i alla bandspridningssystem förklaras grundligt. 

 
 Kapitel 5 Slutsatser från den tekniska bakgrunden 

Detta kapitel redogör och motiverar valda tekniker och lämpliga parametrar för dessa. 
Slutsatserna utgör grunden för implementeringen av systemet. 

 
 Kapitel 6 Systemet i Matlab 

Detta kapitel ger en grundläggande beskrivning av det Matlab-baserade 
kommunikationssystemet som skapats med hjälp av de tekniker som valdes i kapitel 5. 
För att hålla en lagom abstraktionsnivå så är inte koden beskriven i detalj. Matlab-
systemet finns att tillgå på CD-ROM och användarmanual finns som bilaga till denna 
rapport. 

 
 Kapitel 7 Systemet i hårdvara 

Detta kapitel ger en översiktlig beskrivning av hur hårdvaran är uppbyggd.  
 

 Kapitel 8 Resultat och slutsatser 
Detta kapitel tar upp dom slutsatser som dragits baserat på de resultat som 
framkommit under utvecklingsarbetets gång. 

 
 Kapitel 9 Framtida förbättringar 

Genom att använda mer komplicerade tekniker så skulle prestandan på 
kommunikationssystemet kunna ökas avsevärt. I detta kapitel redovisas några tekniker 
vilka skulle kunna användas för att förbättra systemet i framtiden. 
 

 Kapital 10 Referenser 
Här redogörs för alla källor som det hänvisas till i rapporten. Alla i rapporten 
förekommande figurer, bilder och grafer är sammanställda av författarna själva om 
inte en referens till en annan källa ges. 
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2 Vatten som kommunikationskanal  

Det här kapitlet kommer att ta upp vattnet som kommunikationskanal. Varför 
radiovågor inte är något bra alternativ och vilka problem som uppstår vid akustisk 
kommunikation. 
 
Referenser i detta kapitel: [1-4, 20, 23] 
 

2.1 Radiovågor vid undervattenskommunikation 

Det enklaste sättet att upprätta kommunikation under vattnet är att använda sig av kabel, tråd 
eller fiber mellan sändare och mottagare. Det är dock opraktiskt i många applikationer. Ett 
alternativt sätt är att använda vattnet som utbredningsmedium för en signal som i sin tur 
innehåller information. 
 
Elektromagnetiska radiovågor används flitigt vid trådlös kommunikation i luft. Tyvärr så är 
dessa vågors utbredningsförmåga mycket begränsad i vatten. Radiovågor dämpas så effektivt 
att de i praktiken är oanvändbara vid undervattenskommunikation [1]. Generellt så dämpas 
höga frekvenser effektivare än låga frekvenser. Det går att uppnå räckvidder på ett par hundra 
meter om ELF-bandet (extremely low frequency, 300-3000 Hz) används. Så låga frekvenser 
innebär dock väldigt långa våglängder som kräver stora och opraktiska sändare. Det finns 
nämligen ett samband mellan signalens våglängd och den antennlängd som krävs hos 
sändaren. En annan stor begränsning är att så låga frekvenser ger en liten bandbredd vilket 
påverkar överföringshastigheten negativt. Radiovågor duger till väldigt enkel kommunikation 
med en undervattensenhet men är alltså ett dåligt alternativ vid undervattenskommunikation 
på längre avstånd. Radiovågor kommer därför inte att behandlas mer i detta projekt. 

2.2 Ljudvågor vid undervattenskommunikation 

Ett bättre alternativ är att använda hydroakustiska signaler, det vill säga ljudvågor. De 
fysikaliska lagar som styr ljudutbredningen i grunda vatten är mycket komplicerade. De 
modeller som tagits fram visar ofta på en ganska begränsad räckvidd. Dock går det ofta att 
uppnå betydligt bättre resultat i praktiken om förhållandena är bra. Den stora utmaningen vid 
undervattenkommunikation är att trots flervägsutbredning och begränsad bandbredd uppnå en 
tillräckligt hög datatakt och en låg felsannolikhet [2]. 

2.2.1 Ljudets hastighet under vattnet 

Ljudhastigheten är en viktig faktor att ta hänsyn till vid hydroakustisk kommunikation. 
Ljudets hastighet i luft är tämligen konstant, ungefär 340 m/s men hastigheten under vattnet är 
ungefär fyra gånger högre och varierar. Den beror av faktorer så som vattnets salthalt, 
temperatur och djup.  
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För att beräkna ljudets hastighet i vatten kan följande formel användas [3]: 
 
c = 1449 +  4,6t – 0,055t2 + 0,0003t3 + (1,39 – 0,012t)(s - 35) +0,017d 
 
c = ljudets hastighet i meter per sekund 
t = temperaturen i grader Celsius 
s = salthalten i promille 
d = djupet i meter 
 
Som framgår av formeln så är det vattnets temperatur som har störst inverkan på 
ljudhastigheten. Eftersom tester endast kommer att ske på grunt vatten i sötvattenssjön 
Vättern är de termer som innehåller enbart salthalt och djup nästan försumbara. I havet 
däremot är dessa faktorer av större betydelse eftersom signalerna då eventuellt passerar 
genom flera olika vattenlager som har olika ljudhastighet.  
 
Ljudets relativt låga hastighet i vatten gör också att dopplereffekten blir märkbar redan vid 
små hastighetsskillnader mellan sändare och mottagare. Med dopplereffekt menas de 
förändringar i bärvågens frekvens som uppstår när sändare och mottagare rör sig i förhållande 
till varandra. Dopplereffektens påverkan på bärvågen kan beräknas: 
 
fdopplerbärvåg  =    f bärvåg ×(1 ± v/c)           
 
I ekvationen är v relativ fart mellan sändare och mottagare och c är ljudets 
utbredningshastighet i vatten.  
 
I kapitel  2.2.5 förklaras ytterligare en anledning varför ljudets hastighet är en viktig faktor att 
ta hänsyn till. Figurerna nedan beskriver ljudhastigheten i Östersjön under sommar och 
vinterhalvåret.   
 

 
fig1. Ljudhastigheten i mellersta Östersjön vintertid [1]. 

 

    
fig2. Ljudhastigheten i mellersta Östersjön sommartid [1]. 
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2.2.2 Absorption 

När ljud färdas genom vatten absorberas det. Det innebär att ljudets energi gradvis förloras till 
vattnet. Energin övergår istället till värme. Absorption beror starkt av ljudvågornas frekvens 
och avstånd. Ljudets dämpning  har enheten dB och kan räknas ut med följande formel. 
 
TLabsortion = α R 
 
Där TLabsortion är transmissionsförlusten på grund av absorption i dB, R är avståndet i km och 
α är dämpningskonstanten som beräknas ur följande formel. 
 

27
2

2

102,3
3600

0036,0 fx
f

f −+
+

=α  

 
där f har enheten kHz och α har enheten dB/km. Sambandet mellan dämpningsfaktor och 
frekvens åskådliggörs tydligare i följande graf. 
 
 

 
fig3. Sambandet mellan dämpningsfaktor och frekvens 

Höga frekvenser dämpas alltså mycket kraftigt i motsats till låga frekvenser som klarar sig 
riktigt bra. För att uppnå lång räckvidd så bör frekvenser under 20 kHz användas. 
Dämpningen vid 20 kHz är ca 3 dB/km. Det innebär att signalstyrkan halveras varje 
kilometer. Vid högre frekvenser så dämpas signalerna alldeles för mycket. En högre frekvens 
kan dock vara användbar om syftet är att skapa en kommunikationslänk för korta avstånd med 
hög datatakt. Signalens snabba dämpning medför då att det är svårt för obehöriga att detektera 
signalen om de inte befinner sig i sändarens omedelbara närhet. 

dB 



Hydroakustisk undervattenskommunikation med bandspridningsteknik 
 

 6 

2.2.3 Reverberation 

Reverberation innebär att signalen innehåller ekon som uppkommer när ljudvågorna 
reflekteras under vattnet. Reflektionerna kan ställa till stora interferensproblem vid 
undervattenskommunikation. Reverberationen delas upp i volym-, yt- och 
bottenreverberation. Volymreverberation innebär att ljudet träffar inhomogeniteter i vattnet på 
sin väg mellan sändare och mottagare. Dessa inhomogeniteter kan vara partiklar, små 
luftblåsor, plankton och så vidare. När ljudvågorna träffar dessa sprids de i flera riktningar. 
Ytreverberationen i sin tur beror på reflektioner i ytan. Ljudet studsar mot havsytan och 
spridningen är svår att modellera eftersom vågorna är väldigt oregelbundna. Vågorna skapar 
också brus som stör kommunikationen. Ljudvågorna studsar även mot havsbotten och i våra 
grunda nordiska vatten är det bottenrevberationen som är dominerande. Hårda ytor reflekterar 
mer än mjuka ytor. En stenig botten reflekterar alltså mer än dy eller lerbotten. 

2.2.4 Geometrisk spridning 

Det uppstår även spridningsförluster som orsakas av ljudvågens flervägsutbredning i vattnet. 
Två vanliga spridningsmodeller är sfärisk spridning respektive cylindrisk spridning. Sfäriska 
spridningsförluster kan antas då avståndet är kort mellan sändare och mottagare och djupet 
stort. Den sfäriska spridningsförlusten kan grovt beräknas av: 
 

)log(20 RTLsfärisk ⋅=   
 
där R är avståndet i m och TL förlusten i dB [23].  
 
Cylindriska spridningsförluster kan främst antas vid långa sändningsavstånd och begränsat 
djup[4]. Den cylindriska spridningsförlusten är något mindre än den sfäriska och kan grovt 
beräknas ur: 
 

30)log(10 +⋅= RTLcylindrisk  
 
I havet används normalt bägge dessa spridningsmodeller. Sfärisk spridning i närheten av 
sändaren och cylindrisk en bit bort. Om sändaren till exempel befinner sig på halva 
bottendjupet så används den sfäriska spridningsmodellen ut till ett avstånd av halva 
bottendjupet. Därefter används den cylindriska modellen. I detta fall tas inte den sista 
additionen på 30dB med i den cylindriska modellen eftersom den faktorn istället ges av den 
sfäriska spridningen. Var övergången mellan de båda modellerna ligger beror alltså på 
sändarens position och bottendjupet. I väldigt grunda vatten som till exempel Östersjön kan 
det vara en tillräckligt bra approximation att endast räkna på den cylindriska spridningen. 
 
I figuren nedan visas transmissionsförlusten på grund av geometrisk spridning. I exemplet 
befinner sig sändaren på 1000 meters djup och det är 2000 meter djupt på platsen. 
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fig4. Transmissionsförlust enbart på grund av geometrisk spridning [23] 

2.2.5 Ljudavböjning 

En vattenmassa är sällan helt homogen utan det bildas nästan alltid olika lager. Det kan till 
exempel bero på skillnader i salthalt och temperatur. Ljudvågor har en förmåga att böjas av 
mot kallare vatten [1]. Detta är på grund av att ljudhastigheten är lägre i kallare vatten. 
Eftersom det varmaste skiktet oftast ligger nära ytan så är det svårt att uppnå långa räckvidder 
där då signalen gärna vill vika av mot det djupare kallare vattnet.  
 

 
fig5. Ljudavböjning när ljudhastigheten sjunker vid ökat djup [23] 

På vintern när det är kallt i vattnet kan situationen bli den omvända. Då är djupet den största 
faktorn som gör att ljudhastigheten ökar. Därmed böjs ljudet tillbaka till ytan där den studsar 
mot vattenytan. Här kommer de flesta ljudvågor att konvergera mot ungefär samma punkt på 
ytan vilket gör att signalstyrkan vid ytan får ett antal lokala maximum längs 
utbredningsvägen. Mellan dessa maximum kan signalen nästan vara helt utsläckt. Detta 
scenario kan vara katastrofalt när kommunikationen ska försöka hållas dold. Det kan gå bra, 
men det kan också bli så att en obehörig mottagare får en bättre signal än den mottagare 
sändningen var avsedd för. 
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fig6. Ljudavböjning när ljudhastigheten ökar vid ökat djup [23] 

 
 
Låt oss återgå till sommarscenariot med varmt ytvatten. Under språngskiktet är det ofta en 
mer gynnsam kanalutbredning eftersom signaler med låg infallsvinkel har svårt att passera in i 
det varmare ytskiktet. I praktiken har allt vatten under ett visst djup samma temperatur. Det 
blir inte kallare än 4oC. Det innebär att ljudhastigheten ofta faller ner till det djupet och sedan 
ökar den igen då djupet ökar. Placeras sändaren exakt på det djupet blir resultatet att 
ljudvågorna stängs in i ett vattenlager och kan på så sätt nå mycket långt. 
 

 
fig7. Signalerna instängda i ett vattenlager ger bättre räckvidd [23] 

Räckvidden på hydroakustisk kommunikation varierar alltså starkt beroende på vilket 
vattenskikt som används som kanal. För att hitta den lämpligaste kanalen så mäts 
ljudhastigheten för att på så sätt söka sig fram till en lämplig kanal för den aktuella platsen.  
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2.2.6 Omgivande brus 

I havet finns det brus som kommer ifrån många olika källor. En del är naturligt och en del är 
konstgjort, det vill säga skapat av människan. Havets brusspektrum brukar delas in i tre band. 
Det lägsta bandet är mellan 1 Hz upp till några hundra Hz. Det bandet domineras av brus från 
fartyg på stora avstånd. Mellanbandet innehåller brus som främst är skapat av vindens 
påverkan på vågorna. Vindrelaterat brus har en central pik vid 500 Hz och sjunker sedan med 
cirka 5 dB per oktav vid högre frekvenser. Frekvenser över 50 kHz tillhör det övre bandet och 
där finns mest brus som är orsakat av termiska rörelser i vattenmolekylerna. Detta termiska 
brus ökar med 6 dB per dekad vid ökande frekvens. Den bandbredd som är mest intressant vid 
undervattenskommunikation ligger i mellanbandet och där varierar brusnivån mellan 30 och 
60 dB beroende på vindförhållanden. 

2.2.7 Fädning 

På grund av flervägsutbredningen så kan det uppstå interferens mellan två eller flera skilda 
signalvägar i kanalen. Det leder till amplitudskiftningar och kan i värsta fall leda till att 
styrkan hos den mottagna signalen tillfälligt sjunker kraftigt med en försämring av 
överföringskvaliteten som följd. Detta vågutbredningsfenomen benämns fädning. 

2.2.8 Intersymbolinterferens 

Flervägsutbredningen kommer att göra så att de överförda symbolerna överlappar varandra då 
de anländer till mottagaren. Detta ger en tidsspridning som gör det svårt för mottagaren att 
urskilja de olika symbolerna och den kallas intersymbolinterferens (ISI). Det som inträffar är 
att symboler som har skickats med en tidsskillnad tas emot samtidigt. Digital 
kommunikationsteknik har här en stor fördel eftersom en kanalutjämnare då kan användas. 
Kanalutjämnaren uppskattar kanalens överföringsfunktion med hjälp av en känd 
synkroniseringssekvens. Det är en kort bitström som mottagaren vet hur den såg ut innan den 
passerade genom kanalen. Mottagaren kan då räkna ut kanalens överföringsfunktion och 
sedan använda inversen till att korrigera kanalens inverkan på sändningen. Ett annat, betydligt 
enklare sätt att komma runt problemet är att sänka datatakten till dess att det går att urskilja 
signalen.  

2.2.9 Sammanlagd transmissionsförlust 

För att få den sammanlagda transmissionsförlusten så läggs alla olika förluster ihop till en 
totalförlust. Totalförlusten fås ur: 
 

cylindrisksfäriskabsortionTotal TLTLTLTL ++= + A 
 
Där A är termen för alla avvikelser på grund av reverberation, ljudavböjning och andra 
faktorer. Eftersom ljudutbredningen i vatten är väldigt komplex så är det mycket begränsad 
exakthet i alla matematiska formler för att beräkna transmissionsförluster. Det är alldeles för 
många variabler som inte går att förutse. Därför blir alla beräkningar väldigt ungefärliga och 
med stora variationer. Det går däremot att få en fingervisning om i vilket storleksordning 
transmissionsförlusten är. På grund av ljudavböjning, reverberation och fädning kan det till 
och med bli så att dämpningen har lokala maximum eller minimum där de normalt inte borde 
finnas. En typisk totalförlustkurva visas i figuren nedan. 
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fig8. En typisk totaldämpningskurva med lokala maximum [23]  
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3 Digitala kommunikationssystem 

Detta kapitel behandlar grunderna för ett digitalt kommunikationssystem i allmänhet. 
De tekniker som anses relevanta för detta projekt beskrivs grundligare. 
 
Referenser i detta kapitel: [1], [4-13] 
 

3.1 Översikt 

Ett digitalt kommunikationssystem överför tidsdiskret information mellan en källa och en 
sänka över någon slags kanal. Det kan till exempel vara en kabel, luft, optisk fiber eller 
vatten.  
 
De flesta kommunikationssystem använder källkodning för att komprimera signalen. På så 
sätt minskas mängden data som ska överföras utan att någon information egentligen 
försvinner. Därefter kan signalen kanalkodas vilket innebär information adderas till signalen 
som används för att kunna upptäcka och korrigera fel som uppstår i kanalen under 
överföringen. 
 
Informationen är ofta inte lämplig att skickas som den är utan den måste anpassas till kanalen 
för att kunna överföras. Kanalerna accepterar bara analoga signaler vilket betyder att det i ett 
digitalt system måste finnas någon slags modulator och demodulator som omvandlar den 
digitala signalen till analog och tvärtom.  
 
En översiktlig bild på ett digitalt kommunikationssystem kan se ut så här: 
 
 
 

 
 

fig9. Schematisk bild över ett digitalt kommunikationssystem 

Källa Källkodnin Kanalkodning Modulation 

 
Kanal 

Demodulation KanalavkodareKällavkodare Sänka 
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3.2 Modulationstyper 

Med modulering menas att signalen anpassas för att kunna överföras via en kanal [5]. Det 
sker genom att variera en bärbåg, vanligtvis en sinussignal, med informationssignalen. 
Beroende på vilka prestanda som eftersträvas så moduleras signalen på olika sätt. Behoven 
kan delas upp i tre kriterier. Det går att eftersträva lång eller kort räckvidd, öppen eller dold 
kommunikation samt höga eller låga datatakter [1]. Vid moduleringen kan antingen 
amplituden, frekvensen eller fasen i den utsända signalen moduleras.  

3.2.1 Frekvensmodulering 

Tekniken att modulera frekvensen med en digital signal kallas för Multiple Frequency Shift 
Keying (MFSK). Det är en digital motsvarighet till FM. Den innebär att två eller flera olika 
frekvenser utnyttjas för att överföra information. När två frekvenser används så motsvarar en 
frekvens binär etta och den andra binär nolla. Den tekniken kallas binär FSK. Med fyra 
frekvenser (4-FSK) så kan två bitar per puls överföras. Fler frekvenser innebär att ännu fler 
bitar per puls kan överföras. Fördelen med MFSK är att tekniken är lätt att implementera med 
hjälp av en mottagare som utnyttjar FFT-teknik. En sådan mottagare kan göras tålig mot 
flervägsutbredning genom att använda en låg datatakt. FSK är alltså lämplig vid långa 
kommunikationsavstånd i flervägsutbredningmiljö där kravet på tillförlitlighet är högre än 
kravet på datatakt. 

3.2.2 Amplitudmodulering 

Moduleras amplituden så kallas det Multiple Amplitude Shift Keying, (MASK). Tekniken 
bygger på samma princip som MFSK men amplitudens nivå förändras istället för frekvensen. 
MASK är svårare att implementera vid undervattenskommunikation än MFSK på grund av 
flervägsutbredningens effekter. Detta eftersom mottagarens signalstyrka kan variera kraftigt.  

3.2.3 Fasmodulering 

Multiple Phase Shift Keying (MPSK) använder sig istället av olika faslägen. Fördelen med 
MPSK är att den använder relativt liten bandbredd vid höga datatakter. Nackdelen är att den 
kräver koherent mottagning, det vill säga kunskap om bärvågens fasläge. Detta kan kringgås 
genom att använda differentiell PSK (DPSK) där endast fasen relativt nästkommande bit är av 
intresse. DPSK kräver dock högre SNR än PSK för att kunna detekteras med tillräckligt hög 
tillförlitlighet [4].                                                                                                                                                   
 
Vid undervattenskommunikation är bandbredden väldigt begränsad. Det gör 
fasmoduleringstekniken intressant. Det finns som sagt flera olika PSK-varianter. För att 
avgöra vilken metod som lämpar sig bäst vid undervattenskommunikation så görs en 
fördjupad studie i ämnet nedan. 
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3.2.3.1 Binary Phase Shift Keying 

BPSK går ut på att ha olika fas på signalen beroende på om det är en etta eller nolla i 
bitströmmen (datasignalen) [6]. En enkel PSK-modulator kan se ut som i  fig10. 

 
fig10. PSK-modulator modellerad i Simulink 

 

Principen är att två kopior görs av bärvågen och den ena fasvrids 180 grader. Sedan styr 
datasignalen vilken av bärvågsignalerna som ska komma igenom. En etta släpper igenom den 
ursprungliga och spärrar den fasvridna. En nolla gör tvärtom. I  fig11 nedan visas den 
ursprungliga datasignalen överst och den PSK-modulerade signalen underst. 
 

 
fig11. Binär signal respektive BPSK-modulerad signal 

 

BPSK kräver koherent demodulation. Det vill säga att den mottagna signalen måste vara i fas 
med den referenssignal som används vid demodulationen. Referenssignalen har amplituden 
ett. 
 
 

 
 

fig12. BPSK-demodulator modellerad i simulink 
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I mottagaren bandpassfiltreras signalen för att ta bort alla oönskade frekvenser. Sedan måste 
signalens fas synkroniseras med den referenssignal som ska användas vid demodulationen. 
Det kan till exempel göras med hjälp av en PLL (Phase Locked Loop) som detekterar vilken 
referenssignal som ska användas. Signalen multipliceras sedan med referenssignalen som har 
amplituden ett. Resultatet blir en sinussignal med halva bärvågens amplitud (A/2) som är 
centrerad runt plus A/2 om det är en etta och runt minus A/2 om det är en nolla. Signalerna 
kommer att se ut enligt  fig13. 
 
 

 
 

fig13. a) Demodulerad BPSK-signal b) Efter lågpassfiltrering. c) Efter tröskeldetektering 

 

Som signalen a i  fig13 visar så finns det väldigt mycket högfrekventa delar i signalen. Dessa 
filtreras bort med hjälp av ett LP-filter. Om filtret är bra så blir resultatet snygga DC-nivåer på 
antingen plus A/2 eller minus A/2 beroende på om det är en etta eller nolla. Ett mindre bra 
filter ger signalen b i  fig13. Trots att filtreringen inte är optimal så är det fullt möjligt att 
återskapa datasignalen. Tröskeldetektorn på slutet gör om det som är negativt till binär nolla 
och det som är positivt till binär etta. Därmed är demodulationen klar och den utsända 
signalen är återskapad. 
 
Nackdelen med att använda denna modulationstyp vid undervattenskommunikation är att 
tekniken är känslig för fasskift som kan uppstå i vattenkanalen [1]. Detta problem kan 
undvikas genom att använda differentiell PSK.  
 
Fördelar är att tekniken kräver förhållandevis lågt SNR för att uppnå en låg felsannolikhet 
vilket är en fördel när kommunikationen ska vara dold. Det gör trots allt tekniken väldigt 
intressant vid undervattenskommunikation. 

a) 

b) 

c) 
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3.2.3.2 Differentiell PSK 

För att komma ifrån behovet av en koherent demodulation, där bärvåg och referenssignal 
måste ha samma fas och frekvens, så kan differentiell PSK användas. Vid DPSK överförs data 
med hjälp av diskreta faslägen på liknande sätt som vid vanlig binär PSK [6]. DPSK behöver 
dock inte någon fast fasreferens utan som referens används fasen för föregående symbol. 
Nackdelen med att inte ha en fast fasreferens är att sannolikheten för fel är högre för DPSK än 
vid koherent PSK vid samma signal-brus-förhållande (SNR). Det går med andra ord åt mer 
effekt för att uppnå samma felsannolikhet som vid binär PSK. Det är en stor nackdel vid dold 
kommunikation där så låg effekt som möjligt eftersträvas. DPSK-modulatorn är uppbyggd 
enligt  fig14. 
 

 
fig14. DPSK-modulator modellerad i simulink 

 
 
Fördröjningen i blocket ”Unit Delay” är lika med symboltiden. Signalen passerar genom en 
tröskeldetektor som gör ettor till en positiv spänning och nollor till en negativ spänning. Sist 
multipliceras signalen med bärvågen. En DPSK-demodulator har följande principiella 
uppbyggnad: 

 
fig15. DPSK-demodulator modellerad i simulink 

 
Även för demodulatorn gäller att fördröjningen är lika med symboltiden (bittiden). 
Föregående databits fas utnyttjas som referens för demodulationen. Efter multiplikationen är 
tillvägagångssättet detsamma som vid PSK för att få fram den binära bitströmmen. 
 
Fördelen med DPSK är att fasinformationen inte behöver behållas över hela 
meddelandeperioden utan endast tills när nästa bit ”tar vid”. Nackdelen är att DPSK kräver en 
till tre decibel extra SNR för detektion jämfört med PSK. 
 



Hydroakustisk undervattenskommunikation med bandspridningsteknik 
 

 16 

3.2.4 Hybridmodulering 

Det finns även hybrider mellan tidigare nämnda modulationstekniker. En av dem är 
Quadrature Amplitude Modulation (QAM). Det är en blandning av MASK och MPSK. I 
MASK moduleras amplituden med konstant fas och i MPSK moduleras fasen med konstant 
amplitud. I QAM moduleras binära sekvenser med en variabel fas och amplitud vilket 
möjliggör betydligt högre datatakter.  I till exempel 16-QAM så moduleras sekvenser om fyra 
bitar vilket ger 16 möjliga sekvenser. Varje sekvens har en fas och amplitud motsvarande en 
punkt i  fig16. 
 
QAM kräver visserligen en noggrann amplitudmätning i mottagaren men behöver aningen 
mindre SNR jämfört med MPSK. Den noggranna amplitudmätningen kan eventuellt ställa till 
problem i hydroakustiska tillämpningar på grund av problemen som uppstår av 
flervägsutbredningen. Metoden är dock väldigt intressant och kan tänkas bli föremål för 
framtida studier. 
 
 
 
 
 

 
 

fig16. Signaldiagram för BPSK respektive 16-QAM 
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3.2.5 Synkronisering av bärvåg vid demodulation 

Vid inkoherent kommunikation utnyttjas inte fasen och det spelar ingen roll att den är okänd. 
Vid koherent kommunikation utnyttjas fasen vid korrelation och demodulation och ftersom 
den är okänd på mottagarsidan så måste den detekteras. Detta kan ske med hjälp av en PLL 
(Phase Locked Loop) [1].  
 
En PLL är en faslåsningskrets som är mycket användbar vid demodulering av fasmodulerade 
signaler. Den är uppbyggd kring tre centrala kretsar. En multiplikator, ett lågpassfilter och en 
reglerande krets kallad VCO (Voltage Controlled Oscillator). Multiplikatorn och lågpassfiltret 
utgör tillsammans en fasdetektor som genererar ett värde på fasskillnaden mellan insignalen 
och referenssignalen. Med en VCO går det sedan att korrigera referenssignalen för att på så 
sätt successivt minska felet. 
 
I figuren nedan visas principen. En modulerad signal S(t) är insignalen som multipliceras med 
referenssignalen Sv(t). Frekvensen på Sv(t) regleras av en VCO som styrs av signalen Ev(t). 
Ev(t) är i början nollställd och då ger kretsens VCO en signal som motsvarar 
bärvågsfrekvensen [7]. Efter multiplikationen bildas en signal Sm(t) vilken innehåller 
information om frekvens och fas hos både S(t) och Sv(t). Genom lågpassfiltrering försvinner 
den högfrekventa delen av Sm(t) och kvar finns signalen Ev(t) som är ett mått på fasskillnaden 
mellan S(t) och Sv(t). Denna fasskillnad används nu av VCO:n som justerar frekvensen och 
fasen hos Sv(t) för att på så sätt minska felet. Efter ett antal iterationer har felet utjämnats och 
en fasriktig demodulerad signal har återskapats. Filtrets egenskaper bestäms av dess 
överföringsfunktion [8]. 
 
 

 
 
 

 
 

 
fig17. En enkel PLL-krets 

 

Sv(t) 

S(t)

Ev(t) 

Sm(t)
X LP-filter

VCO



Hydroakustisk undervattenskommunikation med bandspridningsteknik 
 

 18 

3.3 Kodning 

Kodning betyder att uttrycka ett värde i databitar eller att byta digital representation från ett 
format till ett annat [9].  
 
I ett digitalt kommunikationssystem är det viktigt att minimera sannolikheten för bitfel, BER 
(Bit Error Rate). Överföringens SNR (signal-brus-förhållande), begränsar möjligheterna att 
uppnå låg BER. SNR skrivs ibland S/N och beräknas enligt följande: 
 

MN
P

N
E

SNR
R

Rb

20 log22
==  

 
där PR är insignalens effekt, NR är bruseffekten och M är antal tecken som en överförd symbol 
kan anta. Prestandan hos ett digitalt kommunikationssystem bestäms därefter delvis genom att 
undersöka hur mycket SNR som behövs för att nå en viss BER [10]. För att klara högre SNR 
så införs extra information som används av mottagaren för att upptäcka och rätta fel som 
uppstått under överföringen. Det gör det möjligt att sänka sändarens effekt med bibehållen 
BER. För att inte datamängden ska öka används först källkodning för att komprimera källan. 
Skillnaden i SNR mellan det kodade och det okodade systemet kallas kodningsvinst (coding 
gain). 

3.3.1 Källkodning 

Källkodning sker vid informationskällan och har till uppgift att minska datamängden. 
Källkodning är synonymt med komprimering. I undervattenskommunikation så är 
bandbredden begränsad vilket ger låga datatakter. Med hjälp av källkodning uppnås ett 
snabbare informationsflöde än vad som vore möjligt om informationen skulle skickas 
obehandlad.  

3.3.1.1 Bakgrund 

Claude E Shannon presenterade 1948 sin teori om datakompression. Han menade att det finns 
en matematisk gräns för hur mycket en källa kan komprimeras. Shannons övre gräns för hur 
stor kodningsvinst ett givet system kan ha över en brusig kanal representeras av kapaciteten C 
för gausskanalen 
 
C = W log2(1 + SNR) bitar/sekund 
 
där W är bandbredden i kanalen och SNR är signal-brus-förhållandet [10].  
 
Det går att komprimera en källa på två sätt, dels med kriteriet att information inte ska förloras 
på grund av komprimeringen eller så tillåts ett visst mått av förlorad information. Shannon 
arbetade fram matematiska teorier om båda dessa komprimeringsmetoder och gemensamt för 
dessa är att de baseras på statistisk information om källan [11]. 
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3.3.1.2 Blockkoder 

När det gäller undervattenskommunikation är det mest intressant med komprimeringstekniker 
som inte låter någon information gå förlorad, så kallad ”lossless coding”. Shannons teorier om 
”lossless coding” baseras på blockkoder. För att illustrera vad som menas med blockkoder så 
används ett alfabet som består av endast två symboler. 
 
A={a,b} 
 
Då sannolikheten för a och b är lika stor blir första ordningens blockkod:  
 
A1 P(A1) Kodord
a 0,5 1
b 0,5 0  
 
Den genomsnittliga kodordslängden är här 1 bit/symbol. Genom att kombinera flera kodord 
till en sekvens som bildar ett nytt kodord det vill säga ett nytt block så går det att minska den 
genomsnittliga kodordslängden. Ett exempel är andra ordningens blockkod av källan A. 
 

 

A2 P(A2) Kodord
aa 0,45 0
bb 0,45 10
ab 0,05 110
ba 0,05 111  

 
 
Här är sannolikheten större att vissa sekvenser av symboler förekommer i källan. Därför 
kodas dessa med färre bitar och totalt fås en genomsnittlig kodordslängd på 0,825 
bitar/symbol. Kodordslängden beräknas genom formeln [11]: 
 

825,0
2

305,0305,0245,0145,0)()(1
=

⋅+⋅+⋅+⋅
== ∑ nn AgdkodordslänAP

n
R  bitar/symbol 

 
Genom att utnyttja statistisk information om källan går det alltså att minska den totala 
datamängden. Genom att laborera med ännu högre ordningar av blockkoder är det möjligt att 
ytterligare minska den genomsnittliga kodordlängden. Tekniken förutsätter givetvis att det 
finns statistiska skillnader i datan. Den lämpar sig därför bättre för till exempel text än för 
binära data.  
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3.3.1.3 Huffmankoder 

För att bestämma hur kodorden i blockkoderna ska se ut så används exempelvis 
Huffmankoder. Andra ordningens Huffmankoder av källan A i  3.3.1.2 skapas på följande vis: 
 
 

 
 
 
Kodorden med lägst sannolikhet summeras ihop till dess att sannolikheten blir ett. Ettor 
respektive nollor representerar ”vägarna” till summan av kodordens sannolikhet. Ett kodord 
bestäms av dess väg sett från höger till vänster [12]. Exempelvis så blir kodordet för bb 
symbolen mellan 1.0 och 0.55 samt mellan 0.55 och 0.45 det vill säga 10. 

3.3.1.4 Run length coding 

Det finns många andra varianter av kodningstekniker. Ett exempel är ”Run length” kodning 
som är populärt i bland annat faxmaskiner. Den här tekniken lämpar sig väldigt bra för källor 
som innehåller långa sekvenser av en och samma symbol, till exempel monokroma bilder. 
Istället för att tilldela varje symbol en bit så anges antalet likadana symboler i följd och vilken 
typ av symbol det är. Uppträder dessutom dessa följder av symboler med olika sannolikhet så 
kan ytterligare kodning i form av till exempel Huffmankodning appliceras [5]. För vanliga 
skrivna textdokument är det inte ovanligt att det komprimerade dokumentet blir i 
storleksordningen en tiondel av originalet [5]. 

P(aa) = 0,45     
 
P(bb) = 0,45    
 
P(ab) = 0,05   
 
P(ba) = 0,05 

1

1
0

0

0

1

0.10 

0.55 

 1.0 
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3.3.2 Kanalkodning 

Alla kanaler orsakar i större eller mindre omfattning störningar på en överförd signal. Dessa 
kan leda till fel som gör att demodulatorn inte tolkar signalen rätt. För att upptäcka och rätta 
till sådana fel används kanalkodning. Principen är att en kodare närmast före modulatorn 
genererar kontrollbitar som moduleras tillsammans med de informationsbärande bitarna. Efter 
demodulation får en avkodare utnyttja dessa kontrollbitar för att upptäcka och rätta till 
eventuella fel som uppstått. På detta sätt kan felsannolikheten minskas avsevärt även om det 
är svårt att till hundra procent hitta och rätta alla fel.  

3.3.2.1 Hammingkoder 

En populär kodtyp är Hammingkoder. Den lämpar sig väl för binära blockkoder och principen 
är att för varje block om k symboler skapas ett block med n utsymboler där n är större än k. 
Till blocket har ett flertal kontrollsymboler (n-k stycken) adderats som används för att 
upptäcka och rätta eventuella fel [5]. 
 
Som exempel tas Hammings (7,4)-kod. Den innehåller ett block om sju symboler varav sju 
minus fyra det vill säga tre är kontrollsymboler. Kontrollsymbolerna p1, p2 och p3 bildas på 
följande sätt ur meddelandesymbolerna då m = ( m1  m2  m3  m4 ). 
 
p1 = m2 + m3 + m4 
p2 = m1 + m3 + m4 
p3 = m1 + m2 + m4  
 
Sen bildas ett block i form av en kodvektor c = ( p3  p2  m1  p1  m2  m3  m4 ). Placeringen av 
kontrollsymbolerna bestäms av vilka meddelandesymboler som de har bildats utifrån. Den här 
processen utförs normalt med hjälp av kodens generatormatris G. Den definierar koden och 
kodens funktionalitet hänger på hur pass bra generatormatris som tagits fram. Matrisen nedan 
är ett exempel på en generatormatris för en Hamming(7,4)-kod.  
 



















=

1101001
0101010
1001100
1110000

G  

 
Genom att addera de rader i generatormatrisen som motsvaras av ettor i meddelandevektorn 
bildas kodvektorn c. Det är kodvektorn c som skickas av sändaren och den innehåller då både 
meddelandet och information för att upptäcka och rätta fel. 
 
Om m = (  1  1  0  0 ) betyder det att rad ett och två i generatormatrisen ska adderas binärt för 
att skapa kodvektorn c. Det ger att c = ( 0  1  1  1  1 0  0 ). 
 
( )
( )
( )0111100

1001100
1110000
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De fel som kan inträffa vid överföringen medför att vissa ettor omvandlas till nollor och 
tvärtom. Mottagaren kommer att ta emot en vektor r. Beroende på om fel uppstått eller inte 
kan den skilja sig från utsänd kodvektor c. Sambandet mellan c och r kan skrivas  
r = c + e där e benämns som felvektorn. Antag att c = ( 0  1  1  1  1 0  0 ) och  
r = ( 0  1  0  0  1 0  0 ). Felvektorn e blir då e = ( 0  0  1  1  0  0  0 ). Den talar om att fel har 
uppstått på plats 3 och 4 i kodvektorn c. Det vore väldigt enkelt att rätta till om felvektorn e 
gick att beräkna direkt av avkodaren. Nu går inte det och andra vägar måste tas för att 
upptäcka och rätta felen. 
 
Först bildar avkodaren en så kallad syndromvektor s. För att göra det krävs en paritetsmatris 
H som är relaterad till generatormatrisen G genom sambandet HGT = 0 och kodvektorn c 
genom HcT = 0. Paritetsmatrisen bildar syndromvektorn s genom sambandet s = HrT där r var 
av avkodaren mottagen vektor. Vektorn r kan i sin tur härledas till utsänd vektor c genom 
ovan nämnda samband r = c + e där e var felvektorn. Syndromvektorn kan då skrivas som s= 
HrT = H(cT + eT). Då HcT = 0 ger det att syndromvektorn endast beror av felvektorn e genom 
sambandet s = HrT = HeT. Syndromet beror alltså inte på vilket kodord som utsänts. 
 
Det vore smidigt om det gick att bilda felvektorn e direkt ur syndromvektorn s och 
paritetsmatrisen H samt mottagen vektor r men det är tyvärr inte möjligt då en syndromvektor 
kan ge flera olika felvektorer. Istället väljs den felvektor som är mest sannolik, det vill säga 
den med lägst antal fel. Det är ett rimligt val då bitfelsannolikheten är mindre än 0,5. Det 
valda felmönstret används sedan av avkodaren för att upptäcka och rätta till eventuella fel. 
Finns inga fel är s=0. 
 
Antalet fel som kan upptäckas beror på minimiavståndet dmin hos de nollskilda kodorden. Det 
är detsamma som minimivikten hos en linjär kod. Med vikt menas antalet ettor i ett kodord 
eller en summa av flera kodord. Kodvektorn c = ( 0  1  1  1  1 0  0 ) har till exempel vikten 
fyra. Kravet för att en kod ska kunna upptäcka v fel är att 1min +≥ vd  och den kan då rätta t 
fel om 12min +≥ td . Upptäcks ett fel kan mottagaren antingen rätta felet under förutsättning 
att det är möjligt eller begära omsändning av det överförda meddelandet. 

3.3.2.2 Interleaving 

Interleaving är vanligt sätt att minska antalet fel inom ett kodblock. Principen är att i sändaren 
sprida blockens symboler så att de inte längre ligger i följd. Hos mottagaren återskapas 
blocken igen. Uppstår det fel då ett flertal symboler i följd drabbas kommer de felen att vid 
avkodningen spridas över flera block. Det gör det lättare att upptäcka och rätta fel eftersom en 
felrättande kod ofta inte klarar av mer än ett litet antal fel i varje block [13]. 
 

 
fig18.  Interleaving 
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4 Spread Spectrum 

Detta kapitel går igenom de tekniker som är vanligast förekommande vid 
bandspridning. Kapitlet fördjupar sig sedan på den teknik som är bäst lämpad för 
detta projekt. PN-koder som är grunden i alla bandspridningssystem förklaras 
grundligt. 
 
Referenser i detta kapitel: [14-21] 
 
 

4.1 Bandspridningens historia 

Förmågan att kommunicera dolt har spelat avgörande roll under de flesta väpnade konflikter 
det senaste århundradet. Medel föder alltid motmedel och på så vis drivs utvecklingen 
kontinuerligt framåt.  
 
Bandspridning (Spread Spectrum) går ut på att använda all tillgänglig bandbredd för 
dataöverföringen. En stor fördel med bandspridningsteknik är att den är bra vid 
flervägsutbredning. En bandspridd signal är dessutom svår att avlyssna, demodulera och störa 
ut [14]. Tekniken möjliggör att flera användare kan sända på samma bandbredd med liten 
eller ingen interferens [15]. Fördelarna gör att tekniken passar för militära ändamål och den 
används redan i en rad applikationer. Den stora nackdelen är att det är en komplicerad teknik. 
De två i särklass vanligaste bandspridningsteknikerna är frekvenshoppning (FHSS) och 
direktsekvensspridning (DSSS). Det förekommer även hybridmetoder, men de är mindre 
vanliga [16]. 
 
Bandspridningstekniken började studeras under andra världskriget. Både de allierade och 
axelmakterna experimenterade med olika tekniker för att kunna kommunicera dolt. 
Amerikanskan Hedy Lamarr utvecklade och tog patent på en applikation för styrning av 
torpeder som utnyttjade frekvenshoppning redan 1942. Tekniken användes aldrig under kriget 
utan förblev en militär hemlighet under många år. Några civila applikationer började inte 
dyka upp förrän efter patenttiden gått ut i början på 60-talet. 
 
År 1985 ändrades lagen om licensfri användning av radiospektrumet i syfte att stimulera 
produktionen av trådlösa nätverksprodukter. Ändringen tillät licensfri användning av 
Industrial, Scientific and Medical (ISM) bandet för bandspridningsapplikationer. ISM 
frekvenserna är 902-928 Mhz, 2,4-2,4835 GHz samt 5,725-5,850 GHz. De högre banden 
erbjuder större bandbredd och därmed högre datatakter. Under de senaste åren har i stort sett 
alla kommersiella produkter och nya IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers) 
standarder baserats på 2,4 GHz-bandet. Det enda kravet är att sändarna inte får ha högre effekt 
än 0,1 watt (Europa). Detta är för att bandet ska kunna användas av flera olika användare 
samtidigt utan störningar, även om de är placerade i närheten av varandra rent fysiskt. 
 
De trådlösa nätverksteknikerna WLAN och Bluetooth arbetar båda på 2,4 GHz-bandet. 
Bandspridningsteknik används även vid GSM-telefoni och i satellitnavigeringssystemet GPS 
som idag är världens största bandspridningssystem. 
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4.2 Frekvenshoppning 

Frekvenshoppning fungerar precis som det låter. Datasignalen moduleras med en bärvåg som 
varierar som en funktion av tiden mellan ett brett band av frekvenser. Sändaren byter 
bärvågfrekvens efter ett pseudoslumpat mönster. Tekniken bygger på att mottagaren är helt 
synkroniserad med sändaren och kan återskapa den pseudoslumpade sekvensen av frekvenser 
för att hänga med i kommunikationen. Frekvenshoppningstekniken reducerar interferens med 
hjälp av smalbandiga signaler. Interferensen kommer bara att inträffa under den korta 
tidsperiod som sändaren och störsignalen befinner sig på samma frekvens vilket resulterar i ett 
litet bitfel som kan korrigeras med hjälp av felrättande koder. 
 
Det är möjligt att ha flera frekvenshoppningsenheter inom samma frekvensband utan att de 
stör varandra, förutsatt att de har olika hoppsekvenser. På så sätt kommer de sällan eller aldrig 
att befinna sig på samma frekvens. Två hoppsekvenser som aldrig hamnar på samma frekvens 
samtidigt kallas ortogonala. Givetvis finns det en övre gräns för hur många system som kan 
finnas inom samma frekvensområde innan antalet fel blir för stort. Den gränsen beror bland 
annat på hur stort täckningsområde enheterna har och hur många bärvågsfrekvenser som 
enheterna hoppar mellan. Ett system med stort antal frekvenser och kort räckvidd har mindre 
risk för krockar. Bluetooth använder sig till exempel av frekvenshoppning mellan 79 olika 
frekvenser 1600 gånger per sekund. Detta är fullt tillräckligt eftersom räckvidden är 
begränsad till 10-100 meter. 

4.3 Direktsekvensspridning 

Vid Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) sprids istället effekttätheten kontinuerligt ut 
över den tillgängliga bandbredden. Principen är att datasignalen i sändaren multipliceras med 
en brusliknande bitsekvens som har högre datatakt. Den bitsekvensen kallas oftast PN-kod 
(pseudo noise code) eller spridningssekvens men ibland även ”chipping code”. Antalet PN-
bitar per databit ger systemets spridningsfaktor som påverkar hur mycket signalen sprids i 
frekvens. Det är ett värde på skillnaden mellan den smalbandiga originalsignalen och den 
bredbandiga DSSS-signalen. Ett högt värde gör signalen motståndskraftig mot interferens. De 
flesta kommersiella DSSS-system har en spridningsfaktor på mellan tio och tjugo gånger. En 
spridningsfaktor på tio gånger innebär alltså att istället för varje etta i datasignalen sänds tio 
stycken bitar ur den brusliknande PN-koden. 
  
Den spridda signalen liknar brus och innehåller en mängd olika frekvenser. Detta medför att 
signalens energi fördelas över en större bandbredd och den blir inte lika lätt att detektera för 
en motståndare. Det är dessutom väldigt svårt att avkoda signalen utan att känna till PN-
koden. Målet är att sprida signalen så mycket att effekttätheten från sändaren hamnar under 
brusnivån för den mottagare som försöker upptäcka kommunikationen. Tekniken lämpar sig 
väl för fleranvändarsystem. Om endast PN-koden till den användare som är intressant används 
av mottagaren kommer övriga användares signaler att undertryckas som brus och filtreras 
bort. Direktsekvenstekniken tillåter högre datatakter än frekvenshoppning vid användning av 
samma bandbredd. Räckvidden blir dessutom bättre [17].  
 
I undervattensapplikationer där någon som letar efter signaler ofta litar på det mänskliga örat 
är direktsekvenstekniken ett utmärkt sätt att dölja kommunikationen. Direktsekvensspridning 
har nämligen inga regelbundna drag och är mycket svår att överhuvudtaget uppfatta. En 
nackdel är att det krävs en mycket noggrann synkronisering med spridningssekvensen i 
mottagaren. Synkroniseringen är helt avgörande för att få fram ett meddelande. 
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4.3.1 Spridning 

Före modulationen med bärvågen multipliceras datasignalen med PN-koden vilket ger det 
spridda meddelandet. Notera att om det spridda meddelandet multipliceras med samma PN-
kod ytterligare en gång återskapas datasignalen. Det sambandet utnyttjas i mottagaren.  
 
För att en bandspridning ska åstadkommas måste PN-takten vara högre än datatakten. Det vill 
säga att datasignalens symboltid ska vara större än PN-kodens så att det går att koda varje 
databit med flera bitar ur PN-koden. Skillnaden i hastighet avgör med andra ord 
spridningsfaktorn. Signalen bör inte spridas ut mer än den bandbredd som finns tillgänglig i 
kanalen. 
 
Det finns några enkla krav som måste vara uppfyllda för att det ska gå att avsprida signalen i 
mottagaren. Datatakten multiplicerat med spridningsfaktorn måste vara lika med PN-takten 
som måste vara jämt delbar med bärvågens frekvens. Då representeras varje PN-bit av ett helt 
antal perioder av bärvågen.  
 
 
 

 
 

fig19. Data (a), PN-kod (b) och den spridda signalen (c) 

 

b) 

 

c) 

a) 
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I figuren nedan visas effekttätheten i frekvensspektrumet för en vanlig datasignal (a) samt för 
samma signal bandspridd med direktsekvens-teknik (b). 
  

 
fig20. Frekvensspektrum för a) smalbandig signal b) DSSS signal 

I detta exempel används en datatakt på 63 bitar/sekund. PN-kodens hastighet är 2205 
bitar/sekund vilket innebär att det går 2205/63 = 35 stycken PN-bitar på varje databit. 
Datasignalen som förut låg som en stark pik vid 11025 Hz sprids nu ut till en bred loob 
mellan 9 och 13 kHz. 

4.3.2 Avspridning 

I mottagaren multipliceras den mottagna signalen återigen med samma PN-kod. För den 
spridda signalen är det andra gången som den blir multiplicerad med samma kod vilket 
innebär att den återskapas. Detta förutsätter att PN-koden i mottagaren är i perfekt 
synkronisering med den inkommande signalen.  
 
Om det har tillkommit brus, störsignaler eller andra användares signaler i kanalen kommer de 
också att multipliceras med PN-koden i mottagaren. För dem är det första gången de 
multipliceras med PN-koden vilket betyder att de kommer att spridas ut till skillnad från 
datasignalen som återskapas. På så sätt undertrycker systemet brus och andra användares 
signaler vilket betyder att tekniken är väl lämpad i fleranvändarmiljöer där vanlig traditionella 
smalbandiga signaler skulle orsaka svåra interferensproblem för varandra. 
 
I  fig21 illustreras principen. Figur a visar den spridda (grå) signalen och en smalbandig 
störning (vit) i frekvensplanet. Efter avspridning i  fig21 b blir alltså signalen smalbandig (grå) 
och brus, störsignaler och alla andra signaler blir bredbandiga (vit). Figur c visar hur det 
mesta av störningarnas påverkan på mottagningen filtreras bort genom att bara släppa igenom 
datasignalens frekvensomfång. 

a)

b)
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fig21. Principen för undertryckning av störningar 

4.3.3 Pseudo Random Noise-koder 

Random white gaussian noise, även kallat ”vitt brus”, har samma effekttäthet över hela 
bandbredden. Adjektivet ”vitt” används eftersom vanligt vitt ljus innehåller samma mängd av 
alla våglängder. En pseudo noise-kod (PN-kod) liknar till stor del vitt brus men med en 
mycket viktig skillnad. Den förefaller vara slumpmässig men i själva verket är den 
fullständigt förutsägbar [18]. Principen med bandspridning bygger på att mottagaren känner 
till och kan återskapa exakt samma PN-kod.  
 
PN-koderna är hjärtat i alla bandspridningssystem. En längre PN-sekvens förefaller mer 
slumpmässig än en kort. Det gör också att koden blir svårare att identifiera och efterlikna. 
Därmed blir systemet mer avlyssnings- och störningssäkert. Valet av PN-kod är viktigt 
eftersom dess längd och typ sätter gränser för systemets egenskaper. 

4.3.3.1 Viktiga egenskaper hos en PN-kod 

Liksom vitt brus har en bra PN-kod mycket bra autokorrelationsegenskaper. Det vill säga att 
korrelationen (likheten) mellan PN-koden och alla dess tidsskiftade varianter är mycket låg. 
Autokorrelationsfunktionen hos en PN-kod bör ha ett starkt maximum och i princip vara noll 
annars. Synkroniseringen i mottagaren är beroende av denna egenskap för att fungera bra 
[19]. 
 
Korskorrelation är ett mått på likhet mellan två olika koder. Korskorrelationen mellan PN-
koden och alla andra signaler bör vara så låg som möjligt för att inte överföringen ska störas. I 
en fleranvändarmiljö där flera användare sänder på samma bandbredd så är det viktigt att 
användarnas PN-koder har låg korskorrelation för att det inte ska bli interferens mellan 
signalerna. Om korskorrelationen mellan två koder är noll så kallas de ortogonala. Det innebär 
att det inte finns någon likhet mellan koderna och det kommer således inte bli någon 
interferens mellan sändningarna trots att de sker på samma bandbredd.  
 

∑
=

=
N

i
iiba

1
0  (där {ai }och {bi}är två ortogonala sekvenser). 

 
I praktiken stör två användare till viss del varandra ändå trots ortogonala PN-koder. Detta 
eftersom den ena signalen kommer att ses som brus av den andre mottagaren och därmed höja 
brusnivån efter avspridning. Detta gör att det finns en gräns för det maximala antalet 
användare på samma bandbredd. 

a)  b)  c) 
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4.3.3.2 M-koder 

Det finns flera olika typer av PN-koder. Maximum length-koder (m-koder) är en linjär variant 
som inte kan användas för att säkra ett kommunikationssystem mot avlyssning. Hela 
sekvensen kan förutses genom att titta på m-kodens mönster. M-koder har bästa tänkbara 
autokorrelationsegenskaper men mindre bra korskorrelationsegenskaper.  

4.3.3.3 Gold-koder 

Det går inte att få bättre autokorrelationsegenskaper än M-kodens, men 
korskorrelationsegenskaperna går att förbättra vilket är nödvändigt i en fleranvändarmiljö. 
Gold-koder kan förklaras som två stycken M-koder som är modulo2-adderade. Detta kan ske 
med olika fasskillnader varje gång vilket då ger en helt ny sekvens varje gång. Alla dessa 
varianter har en låg inbördes korskorrelation vilket gör dem lämpliga för användning i 
fleranvändarmiljöer. Goldkoderna är mycket användbara vid asynkrona CDMA-system.  

4.3.3.4 Hadamard Walsh-koder 

En typ av PN-kod som är vanlig vid synkrona CDMA-system (se kapitel  4.3.5) är Hadamard 
Walsh-kod. Dessa koder är helt ortogonala och stör alltså inte varandra. Tidskiftade varianter 
av koderna är däremot inte ortogonala mot varandra vilket bara gör dem lämpliga när samma 
sändare skickar flera sändningar samtidigt. Autokorrelationsegenskaperna är dessutom ganska 
dåliga vilket ställer till problem vid synkroniseringen i avspridningen. 

4.3.4 Synkronisering av PN-koden 

För att ett bandspridningssystem ska fungera så krävs det att mottagarens PN-sekvens är 
synkroniserad med sändarens. Sekvenserna måste vara synkroniserade både i hastighet och i 
position. En förskjutning på bara en symboltid gör det omöjligt att avkoda signalen [18]. 
 
Synkroniseringen mellan den lokalt skapade PN-sekvensen och det mottagna meddelandet 
sker normalt i två steg. Första steget kallas acquisition och innebär en grovsynkronisering av 
PN-sekvensen med den mottagna signalen. Efter acquisition är signalen synkroniserad så när 
som på plus minus en halv symboltid. Nästa steg kallas tracking och då finjusteras signalerna 
och hålls sedan synkroniserade under hela avspridningen. 
 
Det finns flera skillnader som måste synkroniseras i mottagaren. Tidsskillnader kan bero på 
avståndet mellan sändare och mottagare. Det kan också bero på relativa klockfel eller 
fasskillnader mellan signal och PN-sekvens. Det kan även uppstå frekvensskillnader som 
också måste synkroniseras. Frekvensskillnader uppkommer till exempel om sändare och 
mottagare rör sig i förhållande till varandra vilket leder till att signalen antingen blir hoptryckt 
eller utdragen hos mottagaren. Fenomenet kallas dopplereffekt och kan orsaka problem vid 
demodulering och avspridning. Om inte dopplereffekten kompenseras kommer mottagarens 
klocka att gå för fort eller för långsamt. Det kommer att innebära att PN-koden går ur fas med 
den mottagna signalen och mottagaren kommer inte att kunna avkoda meddelandet [20].  
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4.3.4.1 Acquisition 

Acquisition är en grovsynkronisering mellan PN-koden och den mottagna signalen. En vanlig 
metod är att först korrelera PN-koden mot den mottagna signalen med grova tidssteg (halva 
symboltiden), i syfte att skapa ett värde för hur lika signalerna är. När värdet överstiger ett 
speciellt tröskelvärde så är signalerna synkroniserade. Många CDMA-system startar då en 
verifikationsalgoritm som under en tidsperiod testar att signalerna verkligen är synkroniserade 
för att förhindra ”falskt alarm”. Om algoritmen bekräftar att signalerna är synkroniserade är 
acquisition avslutad och ”tracking” (se kapitel  4.3.4.2) tar vid. För att detta ska fungera bra 
måste PN-koden ha bra autokorrelationsegenskaper.  
 
På grund av brus kan det uppstå två sorters fel vid acquisition. Det ena är ”falskt alarm”. Det 
inträffar när tröskelvärdet uppnås utan att signalen är i rätt fas. Det andra är att det sker en 
”miss”. Det inträffar om rätt fas passerar utan att tröskelvärdet uppnås. Ett falskt alarm 
innebär att code tracking kommer att misslyckas med att hitta den rätta fasen och acquisition 
måste ta vid igen. Konsten med acquisition är att anpassa integrationstider och tröskelvärden 
för att minimera synkroniseringstiden samtidigt som risken för ett falskt alarm eller en miss 
minimeras.  
 
Det finns flera olika strategier för acquisition. Vid serial sökning testas varje fas en och en 
seriellt. Kretsen som krävs är enkel men den förlorade tiden vid en miss är stor. Serial search 
är en tidskrävande metod för acquisition. Faserna kan även testas parallellt. Det går mycket 
fortare men kräver en mycket komplicerad krets. 
 
Vid seriell acquisition är det svårt att få ett snabbt system som samtidigt sällan gör fel. Ett sätt 
att få med båda egenskaperna är att använda sig av ”multidwell detection”. Det går ut på att 
flera kretsar jobbar ihop. Den enklaste varianten har två. Det första är ett snabbt system med 
hög felsannolikhet som sedan skickar vidare sina träffar till ett annat system som är långsamt 
men har mycket låg felsannolikhet. Den sista kretsen behöver alltså inte jobba i samma tempo 
och kan med stor säkerhet avgöra när fasen är rätt. På detta sätt blir systemet både snabbt och 
säkert [21]. 
 
En annan mer passiv teknik är att använda ett matchat filter som egentligen är ett FIR-filter 
designat att bara släppa igenom en känd sekvens av den inkommande signalen. Utsignalen 
från filtret jämförs kontinuerligt med ett tröskelvärde för att avgöra när signalen är i fas. Den 
totala tiden det tar att grovsynkronisera systemet blir betydligt kortare med denna teknik än 
vid till exempel seriell sökning. Tekniken är bra för tidsskillnader men bör användas sparsamt 
i system där stor dopplereffekt förväntas. Fördelen med matchat filter är att det är enkelt vid 
system där signalen inte är närvarande hela tiden. Det är alltså lämpligt för system som bara 
sänder data i små paket med en känd träningssekvens i början, som hjälper synkroniseringen. 
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4.3.4.2 Code Tracking 

Code tracking finjusterar synkroniseringen och håller PN-generatorn i fas med den mottagna 
signalen. Det här är nödvändigt för att uppnå maximal signalbehandlingsvinst. Vid ett fasfel 
så litet som en halv symboltid av PN-sekvensen så minskas signalbehandlingsvinsten med en 
faktor två [18].  Därför måste finsynkroniseringen fortsätta under hela kommunikationen. Om 
kanalen skulle ändras hastigt så kan låsningen tappas och då får systemet börja om med 
acquisition. 
 
Ett enkelt sätt att sköta trackingen är att använda en delay locked loop, DLL. För att en DLL 
ska fungera så krävs att den lokalt genererade PN-koden har en fasförskjutning τ med 
avseende på den inkommande signalen som är mindre än halva symboltiden. Är 
förskjutningen mer så måste acquisition påbörjas på nytt. 
 
I en DLL så skapas två stycken kopior av PN-sekvensen som inbördes har en fasskillnad på 
en symboltid. De två kopiorna är fasförskjutna en halv symboltid åt varsitt håll från 
originalsekvensen. Kopiorna multipliceras med den mottagna signalen och resultatets 
autokorrelation styr sedan den numeriskt styrda klockan som driver PN-generatorn. När τ är 
positiv ökas frekvensen på klockan och när τ är negativ minskas den. På detta sätt hålls PN-
generatorn i fas med den inkommande signalen. 
 

 
fig22. Principen för en DLL [18] 
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4.3.5 Fleranvändarkapacitet 

Ett direktsekvens-system gör det möjligt för flera användare att sända samtidigt med tillgång 
till hela den tillgängliga bandbredden. Detta kallas Code Division Multiple Access, CDMA. 
  
I CDMA har varje användare sin egen PN-kod som är ortogonal mot alla andra användares 
PN-koder. De kan då sända samtidigt, synkront eller asynkront, utan att riskera att sändningen 
störs ut av någon annan användare. I praktiken finns det dock en begränsning på hur många 
användare det kan finnas inom samma täckningsområde [18].  
 
Låt oss säga att en mottagare vill ta emot meddelandet från sändare ett. Då använder 
mottagaren samma PN-kod som sändare ett använde för att sprida meddelandet. I mottagaren 
återskapas då bara datasignalen från sändare ett och signalerna från de andra sändarna förblir 
brus. 
 
Av det brus som de andra sändarna orsakar är det endast det som ligger mellan A och B i 
figuren som kommer att orsaka interferens. Om det skulle vara så att det finns för många 
sändare i området kommer det brus som alla sändare tillsammans skapar orsaka så mycket 
interferens att det kan bli problem med att återskapa meddelandet. 
 
Detsamma kan hända om till exempel sändare fyra ligger betydligt närmare än sändare ett. Då 
kan signalstyrkan på den spridda signalen från sändare fyra vara så stark att det blir problem 
att avsprida meddelandet från sändare ett. Det brukar betecknas som near-far-problemet. 
 
 
 

 
fig23. Frekvensspektran vid CDMA 
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5 Slutsatser från den tekniska bakgrunden 

Detta kapitel redogör och motiverar valda tekniker och lämpliga parametrar för dessa. 
Slutsatserna kommer att utgöra grunden vid en implementering av systemet. 
 

5.1 Frekvensområde 

I vatten så ligger den användbara bandbredden mellan 0-20kHz. Den lämpliga bandbredden 
för akustisk kommunikation är dock ännu mindre. Vid för låga frekvenser så kommer det in 
för mycket störningar från båtar etc. Vid högre frekvenser dämpas signalen hårt och 
räckvidden försämras.  Av simuleringstekniska skäl används en bärvåg på 11025 Hz. Den är 
fast på grund av att Matlabs uppspelningsfunktion för ljud endast klarar av vissa frekvenser.  

5.2 Modulationstyp 

Phase shift keying är den modulationstyp som är bäst lämpad för kommunikation under 
rådande förhållanden. DPSK förefaller vara den metod som är enklast att implementera 
eftersom demodulationen inte behöver vara koherent. Tyvärr kräver den högre SNR än BPSK 
vilket skulle minska möjligheterna att uppnå dold kommunikation vilket är ett av målen i 
detta projekt. QAM är ett intressant alternativ till PSK-modulering och kan bli föremål för 
framtida studier. 

5.3 Kodning 

Käll- och kanalkodning kan ses som verktyg för att förbättra ett kommunikationssystem. I 
detta projekt har vi valt att inte implementera dessa eftersom vi vill kunna se hur systemet 
beter sig utan extra hjälp. När systemet är färdigt och optimerat kan kanal och källkodning 
implementeras för att ytterligare förbättra prestandan. 
 

5.4 Bandspridningsteknik 

Frekvenshoppande system är svåra att avlyssna och störa ut på grund av de snabba bytena av 
bärvågsfrekvens. Tyvärr befinner sig signalens effekt över brusnivån. Det gör tekniken 
olämplig för dold kommunikation. Direktsekvenssystem är liksom frekvenshoppning svåra att 
avlyssna och störa. De är dessutom betydligt mer lämpade för dold kommunikation och ger 
automatiskt en enkel form av kryptering. Direktsekvenssystem är dessutom väldigt lämpliga 
för kanaler med svår flervägsutbredning. Därför kommer studierna i detta projekt 
koncentreras på direktsekvenstekniken. 
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6 Systemet i Matlab 

Detta kapitel ger en grundläggande beskrivning av det Matlab-baserade 
kommunikationssystemet som skapats med hjälp av de tekniker som valdes i kapitel 5. För att 
hålla en lagom abstraktionsnivå så är inte koden beskriven i detalj. Matlab-systemet finns att 
tillgå på CD-ROM och användarmanual finns som bilaga till denna rapport. 
 
 
För att kunna testa hur ett DSSS-system fungerar för undervattenskommunikation skapades 
ett Matlab-baserat system. Systemet består av en sändare och en mottagare. Som kanal 
används antingen en kanalmodell eller så skickas signalen genom en riktig undervattenskanal 
via två PC-datorers ljudkort. Resultatet visas både med text och via grafer i ett grafiskt 
gränssnitt. I gränssnittet går det dessutom att enkelt modifiera systemparametrar som 
spridningsfaktor, datatakt, bärvåg med mera.  

6.1 Sändare 

Själva meddelandet som ska sändas består av en sekvens av databitar. I Matlab-systemet 
utökas sekvensen med 15 bitar som läggs till i början. De tio första är en träningssekvens som 
används i mottagaren för att veta när meddelandet börjar. De andra 5 bitarna säger hur långt 
meddelandet är i sekunder så att mottagaren stängs av när meddelandet är slut. 
 
I sändaren översamplas meddelandet med spridningsfaktorn. Är spridningsfaktorn till 
exempel 10 så översamplas meddelandet 10 gånger för att meddelandet sedan ska kunna 
multipliceras med PN-koden. Resultatet blir att varje databit istället representeras av 10 PN-
bitar. En högre spridningsfaktor medför alltså att varje databit kodas med fler PN-bitar. Det 
ger i sin tur en större spridning och mer dold kommunikation. Ytterligare en fördel med hög 
spridningsfaktor är att systemet blir mindre känsligt för fel som uppkommit under sändningen. 
Dessa kommer till stor del filtreras bort i mottagaren. Efter spridningen sker en uppsampling 
till samplingsfrekvensen och en bärvåg multipliceras med det spridda meddelandet. Därefter 
är signalen redo att sändas antingen lokalt (skrivs till textfil), eller mellan två datorer via deras 
ljudkort.  
 
I systemet används Matlabs inbyggda funktion för uppspelning av ljudfiler. Den har tyvärr en 
begränsad högsta samplingsfrekvens på 44100 Hz. En bärvåg inom intervallet 5-20 kHz är 
önskvärt för att inte dämpningen ska bli för hög samtidigt som tillräckligt hög datatakt ska 
uppnås. Dessa kriterier och begränsningar medför att det enda lämpliga alternativet är en 
bärvåg på 11025 Hz vilket kommer att betyda en översampling på endast fyra gånger. Det 
hade varit önskvärt med en bärvåg med något högre frekvens och en högre 
samplingsfrekvens. 
 
Spridningsfaktorn måste väljas med omsorg och måste ha ett visst förhållande till övriga 
parametrar. Spridningsfaktorn gånger datatakten ger PN-takten som måste vara jämt delbar 
med bärvågsfrekvensen. Detta för att varje PN-bit ska bestå av ett helt antal perioder av 
bärvågen. Bärvågsfrekvensen måste i sin tur vara delbar med sampelfrekvensen för att varje 
period av bärvågen ska representeras med lika många sampel. Värt att notera är att om 
spridningsfaktorn ökas, vilket ger en mer robust och dold kommunikation, så kommer 
datatakten att minska. Eftersom vår bärvågsfrekvens är 11025 Hz så medför det ett ganska 
begränsat antal praktiskt användbara kombinationer av spridningsfaktor, datatakt och PN-takt. 
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fig24. Schematisk översikt över sändaren 

 

Spridning Datatakt [bit/s] Pn-takt [Hz] 
7 525 3675

15 245 3675
21 175 3675
25 147 3675
35 105 3675
49 75 3675
75 49 3675

7 315 2205
9 245 2205

15 147 2205
21 105 2205
35 63 2205
45 49 2205
49 45 2205
63 35 2205

7 225 1575
9 175 1575

15 105 1575
21 75 1575
25 63 1575
35 45 1575
45 35 1575

7 175 1225
25 49 1225
35 35 1225
49 25 1225

 

fig25. Praktiskt användbara PN-takter, datatakter och spridning vid 11025 Hz 
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6.1.1 Grafiskt gränssnitt - GUI 

Eftersom systemet är dynamiskt och styrs av en mängd parametrar så skapades ett grafiskt 
gränssnitt.  Matlabs layout editor gör det enkelt att skapa och placera grafiska komponenter. 
Dessa programmeras sen med hjälp av vanlig Matlab-kod. Resultatet blir en lättöverskådlig 
och användarvänlig Matlab-baserad simuleringsmiljö.  
 
En stor fördel med det grafiska gränssnittet framför konventionella Matlab-program är 
möjligheten att snabbt kunna justera parametrar och se resultatet av dessa i form av grafer och 
frekvensspektran. Det går också att spela upp signalen innan och efter spridning. Vid varje 
simulering sparas alla parametrar för att det ska gå lätt att återskapa simuleringen vid ett 
senare tillfälle. 
 
I demonstrationssyfte finns även möjligheten att sända text och bilder. Dessa omvandlas till 
binära sekvenser som i mottagaren automatiskt återskapas till en textsträng eller en bild. Detta 
är möjligt då information om bildens storlek och namn eller textsträngens längd bifogas i 
sändningen. 
 
 
 

 
 

fig26. Sändarens gränssnitt 
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6.2 Kanalmodell 

Vatten är som tidigare nämnts en mycket svår kommunikationskanal på grund av problem 
som flervägsutbredning, dopplerskift, temperaturskiftningar med mera. I kanalen uppstår 
intersymbolinterferens (ISI) samt frekvens och fasskiftningar vilka alla förvränger signalen. 
Det kommer att försvåra demodulationen avsevärt. Det är därför önskvärt att kunna simulera 
kanalens inverkan på signalen för att i förväg kunna optimera systemet inför framtida tank- 
och sjötester. 

6.2.1 Undervattenskanalen 

I undervattenskanalen sprids ljudet och reflekteras mot olika typer av ytor så som vattenytan, 
bottenstrukturer och partiklar i vattnet. Eftersom de olika reflektionerna färdas olika sträckor 
så kommer samma symboler att tas emot av mottagaren vid olika tidpunkter. Det innebär att 
flera olika symbolers reflektioner tas emot samtidigt och blandas. Det ger upphov till ISI och 
problem med amplitudskiftningar vilket ger en mycket förvrängd signal. 
 
 

 
 

fig27. Flervägsutbredning i en vattenkanal 

 

6.2.2 FIR-filter 

En enkel kanalmodell simuleras enklast med hjälp av ett FIR-filter. Det består av ett antal 
tappar som föregås av en individuell tidsfördröjning. Varje tapp representerar en reflektion 
och dämpas individuellt för att sedan summeras ihop med övriga tappar. Eftersom 
vattenkanalen är dynamisk så slumpas nya tidsfördröjningar och dämpningar fram med jämna 
mellanrum.  
 
I kanalmodellen används ett FIR-filter med 10 tappar. Tidsfördröjningen är i 
storleksordningen ett par tusendelar upp till ett par hundradelar av en sekund. Varje tapp 
dämpas 70-90 procent. Dessutom kan vitt brus adderas till signalen med valfritt SNR. 
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fig28. FIR-filter med fyra tappar 

 
 

 
 

fig29. Kanalmodellens påverkar på signalen 

 
 



Hydroakustisk undervattenskommunikation med bandspridningsteknik 
 

 38 

6.3 Mottagare 

I  fig30 visas en mycket översiktlig bild på mottagaren. Signalen bandpassfiltreras först med 
hjälp av ett FIR-filter för att ta bort alla andra frekvenser än huvudloben som ligger i 
frekvensområdet 8-14 kHz. Det medför att lågfrekventa ljud som till exempel motorljud 
kommer att filtreras bort. 
 
 

 
 

fig30. Översiktlig bild av DSSS-mottagaren 

 
 
Eftersom systemet använder BPSK så måste mottagaren vara helt synkron, vilket betyder att 
referenssignalen som används vid avmodulationen måste vara helt i fas med den inkommande 
bärvågen. Detta synkroniseras i synkroniseringsblocket. Där söker systemet även efter den 
från sändaren medskickade träningsekvensen för att avgöra var meddelandet börjar. När 
träningsekvensen är hittad så hittas även tidsvektorn som säger hur långt meddelandet är. 
Signalen klipps i början och slutet av meddelandet och skickas sedan vidare till 
demodulationsblocket. 
 
I demodulationsblocket är fasinformationen återkopplad. Systemet demodulerar en PN-bit i 
taget och återkopplar sedan den eventuella fasskillnaden inför demodulationen av nästa PN-
bit. I nästa steg samplas signalen ner från sampeltakt till PN-takt. Därefter avsprids 
meddelandet och efter ytterligare nedsampling från PN-takt till datatakt så har det 
ursprungliga datameddelandet återskapats. 
 
Systemet klarar för tillfället inte dopplerskift som kan uppstå när sändare och mottagare rör 
sig i förhållande till varandra. Ett skarpt system behöver klara av ett varierande dopplerskift. 
Med det menas att den relativa hastigheten mellan sändare och mottagare ska kunna ändras 
under sändningens gång då till exempel två kommunicerande farkoster ändrar riktning eller 
fart. Den här tekniken är komplicerad och en implementation kräver betydligt mera tid än vad 
som fanns att tillgå i detta projekt.  
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6.3.1 Synkronisering 

I mottagaren spelas signalen in med åtta gångers översampling. Det betyder att varje period av 
bärvågen beskrivs av åtta sampel. Om en PN-takt på 2205 Hz används så består varje PN-bit i 
sin tur av fem stycken perioder av bärvågen vilket alltså är 40 sampel. 
Synkroniseringsalgoritmen kommer då att köras 40 gånger för att testa var och en av de 40 
första samplen som startpunkt för sökningarna. Detta i syfte att inte bara hitta början på 
meddelandet, utan även den bästa fasen för demoduleringen.  
 
 

 
fig31. Seriell korrelation för att hitta meddelandets början 

 
 
Varje sökning sker genom att signalen demoduleras och korreleras mot den spridda 
träningssekvensen. Den maximala korrelationen indikerar att början på meddelandet har 
hittats samt den bästa fasen på referenssignalen i demodulationen. Tekniken är en egen 
utveckling av de tekniker som beskrivits i kapitel  4.3.4.1. 
 
För att öka algoritmens hastighet reduceras sökområdet om absolutbeloppet av den maximala 
korrelationen överstiger 80 procent. En så hög korrelation kan bara betyda att 
träningsekvensen är hittad men att fasen på referenssignalen i demodulationen fortfarande inte 
är helt rätt. All fortsatt sökning kommer att ske precis i närheten tills även den bästa fasen är 
hittad. Skulle korrelationen uppnå 99 procent rätt så är det garanterat en fullträff och det finns 
ingen anledning att fortsätta sökningen. Då avbryts hela synkroniseringsalgoritmen. 
 
Det kan hända att det maximala korrelationsvärdet är negativt vilket innebär att algoritmen 
har valt en referenssignal som är 180 grader fasskiftad mot bärvågen. Det påverkar 
demodulationen genom att resultatet blir inverterat. För att undvika det så inverteras signalen 
om det maximala korrelationsvärdet skulle vara negativt. 
 
Ytterligare ett sätt att öka precisionen på synkroniseringen är att använda sig av högre 
översampling. En översampling på 16 gånger skulle ge en mer exakt synkronisering mellan 
bärvåg och referenssignal vilket skulle medföra en bättre demodulation och därmed en bättre 
och stabilare överföring. Nackdelen med en hög översampling är att 
synkroniseringsalgoritmen kommer bli långsammare. Eftersom processorerna i datorerna 
jobbar sekventiellt så tar synkroniseringen lång tid. Förhoppningen är att implementering i 
hårdvara ska öka prestandan eftersom förmågan att arbeta parallellt kommer snabba upp 
synkroniseringen avsevärt. 
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6.3.2 Demodulation 

Efter träningssekvensen kommer det fem bitar som berättar hur långt meddelandet är. När 
signalen kommer till demodulationsblocket är den klippt så att det första samplet är det 
sampel som synkroniseringsalgoritmen valde som startindex och det sista samplet är det sista 
samplet i meddelandet. Detta förutsätter att det inte förekommer något dopplerskift. 
  
För att komma tillrätta med problemet med osynkroniserade ljudkort kontrolleras och 
korrigeras fasen regelbundet under demodulationen. Signalen demoduleras en PN-bit i taget, 
därefter jämförs fasen med föregående bit och en förskjutning läggs till fasen på 
referenssignalen inför demodulationen av nästa PN-bit. Den här tekniken korrigerar inte bara 
osynkroniserade ljudkort utan är även ett av flera nödvändiga steg i att anpassa systemet för 
att klara av dopplerskift. Efter att hela signalen har demodulerats samplas den ner från 
sampelfrekvens till PN-takt. 

6.3.3 Avspridning 

Datameddelandet återskapas genom att PN-koden multipliceras med den demodulerade 
signalen. Vid avspridningen är synkroniseringen helt avgörande. Skillnaden mellan att få fram 
en perfekt datasignal eller bara brus är väldigt liten. Det räcker med en tidsdifferens på en 
symboltid för att mottagningen ska bli helt förstörd. 
 
Synkroniseringsalgoritmen har sett till att signalen är i exakt synk när avspridningen börjar. I 
skrivande stund används inte någon ”tracking” för att hålla avspridningen synkroniserad. Det 
betyder att skulle mottagaren och sändaren röra sig i förhållande till varandra skulle 
avspridningen sakta men säkert bli osynkroniserade. I dagsläget klarar Matlabsystemet alltså 
inte av dopplerskift. 

6.3.4 Anpassning av mottagare för att klara dopplerskift 

Systemet skulle kunna anpassas för dopplerskift genom att implementera en DLL som justerar 
avspridningen enligt principen i kapitel  4.3.4.2. Det är en komplicerad teknik och någon sådan 
implementerades därför inte på grund av tidsbrist. 
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6.3.5 Grafiskt gränssnitt 

Precis som för sändaren har det utvecklats ett grafiskt gränssnitt för mottagaren. Här anges 
vilken bärvåg, datatakt och spridningsfaktor som ska användas. Resultatet visas med hjälp av 
grafer och frekvensspektran samt i rena siffervärden. 
 
Om signalen inte har skickats genom en riktig vattenkanal så kan kanalmodellen i kapitel  6.2 
appliceras på signalen. Detta för att skapa en så verklighetstrogen simulering som möjligt.  
 
 
 

 
 

fig32. Mottagarens grafiska gränssnitt 
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6.4 Tester i tank 

När systemet fungerade tillfredställande lokalt med kanalmodellen så påbörjades tester i en 
vattentank. En dator kopplades till en förstärkare och en undervattenshögtalare. En annan 
dator kopplades till en förstärkare och en hydrofon. Om samma dator skulle användas för 
både sändning och mottagning visade det sig att den utgående signalen tar genvägar på 
ljudkortet och registreras av inspelningskanalen redan innan den hunnit passera ut ur datorn. 
Den intressanta signalen från testtanken kommer att överröstas vilket medför att en närmast 
perfekt signal spelas in som inte på något sätt stämmer med verkligheten. Det är därför 
nödvändigt med två olika datorer för inspelning och mottagning. 
 
Kommunikationsavståndet var cirka fyra meter. Väggarna i tanken är täckta med kakel vilket 
ger bästa tänkbara förhållanden för reverberation (se kapitel  2.2.3) och därmed också sämsta 
tänkbara förhållanden för undervattenskommunikation. För att minska reflektionernas effekt 
på signalen så tillverkades en ljudabsorberande sköld som placerades bakom hydrofonen. På 
så sätt dämpades en del av reflektionerna. 
 
Sändardatorn spelade upp signalerna från det grafiska interfacet och mottagardatorn spelade 
in signalen och sparade ner den som en wav-fil med hjälp av mjukvaran Adobe Audition. Den 
inspelade signalen demodulerades och avspreds sedan med mottagarens grafiska gränssnitt.  
 
Till att börja med skickades bara känd data för att enkelt kunna beräkna antalet uppkomna fel 
i både PN-takt och datatakt. Det underlättar när det gäller att se vilken inverkan på resultatet 
som till exempel olika spridningsfaktorer har. En högre spridningsfaktor medför att fler fel 
kan tillåtas i PN-takt utan att dessa behöver påverka resultatet i datatakt.  
 
Överföringen fungerade felfritt i testtanken vid överföringshastigheter på upp till 147 bitar per 
sekund. Vid högre överföringshastigheter steg felsannolikheten vilket förmodligen beror på 
att systemets filterkonstanter och andra parametrar måste finjusteras ytterligare för att klara de 
högre hastigheterna. Eftersom bithastigheten redan uppfyllde projektmålet så lades ingen mer 
tid på att öka överföringshastigheten. 
 
Innan testerna i tanken avbröts testades möjligheten att i demonstrationssyfte skicka 
textmeddelanden och monokroma BMP-bilder genom vattnet med gott resultat. 
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6.5 Tester i Vättern 

Sjötesterna i Vättern påbörjades i mars 2004. Sändaren placerades i skjutledningstornet för 
torpedtester som är beläget cirka 300 meter från land. Mottagarenheten placerades ombord på 
ett av företagets fartyg. Testerna fick dock tyvärr avbrytas på grund av glappkontakt i en 
hydrofonkabel samt drivis som hotade att stänga till hamnen. Det lilla material som spelades 
in visade sig vara av allt för dålig kvalité för att kunna analyseras.  
 
Ett andra försök gjordes två veckor senare. Som sändare användes nu en ombyggd sonar och 
som mottagare användes den transducer som i tidigare tester använts som sändare. Dessa 
placerades tillsammans med övrig testutrustning på var sin sida om den hamn som finns på 
området. Avståndet mellan sändare och mottagare beräknades vara cirka 40 meter. 
Bottendjupet varierade mellan en och fyra meter och den bestod av mestadels lera samt en del 
sten. 
 
Testdata skickades genom vattenkanalen för att sedan analyseras på plats. Vid datatakter på 
63-105 bitar per sekund var felsannolikheten nära nog noll i samtliga fall. De få bitfel som 
eventuellt uppkommer skulle enkelt kunna justeras med hjälp av felrättande koder.  
 
Vid högre datatakter upp till 245 bitar/s varierade felsannolikheten kraftigt från nästan felfria 
överföringar till sändningar där mottagaren inte ens lyckades låsa på träningssekvensen. En 
möjlig orsak till detta varierande resultat kan vara att dyningarna vid testtillfället fick sändare 
och mottagare att röra sig vilket ger en viss dopplereffekt. Den låga spridningsfaktor som 
används vid högre datatakter och det faktum att mjukvaran är optimerad för lägre datatakter är 
andra faktorer som gör kommunikationen mer osäker.  
 
Värt att nämna är att under testningen av den nya utrustningen vilket skedde i tanken, 
användes datatakter upp till 525 bitar per sekund med en överraskande låg felsannolikhet på 
ända ner till 0,5 procent i vissa fall. Många sändningar med dessa datatakter misslyckades 
dock helt. Troligen är en bättre synkronisering tillsammans med för datatakten optimerade 
filter nyckeln till stabil kommunikation i dessa datatakter, dock blir spridningen så liten att 
datatakter över 245 bitar per sekund i stort sätt är ointressanta så länge som BPSK används 
som modulationsmetod och bärvågen begränsas till 11025 Hz. 
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7 Systemet i hårdvara 

Detta kapitel fokuserar på utvecklingen av hårdvaran och hur den är uppbyggd. 
 
 
När Matlab-systemet fungerade bra påbörjades arbetet med att skapa systemet i hårdvara. 
Systemet implementerades i en systemkrets. I branschen kallas det SoC (System On Chip) 
och innebär att ett traditionellt elektroniskt system som normalt skulle kräva ett eller flera 
kretskort integreras till en integrerad krets - ett chip. Komponenterna i ett SoC är inga fysiska 
komponenter. De kallas därför IP-cores där IP står för Intellectual Property. Det går både att 
bygga egna komponenter eller att använda sig av färdiga komponenter, så kallade IP-block. 
Dessa finns i vissa fall att ladda ner gratis på nätet och konfigureras därefter med lämpliga 
parametrar. I detta projekt används IP-block i största möjliga utsträckning i syfte att snabba 
upp utvecklingen. De komponenter som inte fanns att hitta konstruerades på egen hand.  
 
Konstruktionen skedde i det hårvarubeskrivande språket VHDL och hela systemet 
implementerades sedan i programmerbar logik av typen FPGA. FPGA-kretsen som användes 
var en Xilinx Virtex II FPGA placerad på ett testkort. Ytterligare ett kort med DA- och AD- 
omvandlare användes för att sända ut respektive ta emot analoga signaler. 

7.1 Sändaren 

Mjukvarusystemet var begränsat till en bärvåg på 11025 Hz på grund av Matlabs wavplay-
funktion. Den begränsningen finns inte i hårdvaran, därför valdes en något snabbare bärvåg 
som ger möjlighet till högre datatakter. Hårdvarusystemet har en bärvåg på 12500 Hz. Övriga 
systemparametrar valdes utifrån de bästa testresultaten från det dynamiska mjukvarusystemet. 
Datatakten sattes till 125 bitar per sekund och spridningsfaktorn till 25. Det ger en PN-takt på 
3125 Hz vilket sprider ut meddelandets huvudlob mellan ca 10 och 15 kHz. 

7.1.1 Grafiskt Interface 

Sändaren förses med det data som ska skickas genom en seriellkabel (RS232) från COM-
porten på en vanlig PC-maskin. I demonstrationssyfte utvecklades ett litet GUI i Matlab där 
en textsträng kan skrivas in och sedan översätts till binär data för att skickas ut via COM-
porten. Sändaren börjar sända automatiskt när det kommer data från COM-porten och 
fortsätter tills all data har sänts. 
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fig33. Grafiskt interface till FPGA:n 

7.1.2 Klockorna 

Den inbyggda klockan i FPGA:n jobbar på 100 Mhz. Eftersom de olika komponenterna i 
sändaren är i behov av olika klockor så utvecklades en VHDL-modul som använder 
systemklockan och utifrån den tillverkar och skickar ut alla de olika klockfrekvenser som 
sändaren behöver. En på 200 kHz som driver modulationen och en på 3125 Hz som driver 
PN-generatorn och så en på 125 Hz som driver inladdningen av data.  

7.1.3 Inladdning av data 

Data kommer in seriellt i FPGA:n via RS232-kabeln med en hastighet av 9600 bitar per 
sekund. Det är betydligt snabbare än vad sändaren skickar data så därför samlas data först upp 
till 8-bitars ord i en VHDL-modul som kallas controller. Därifrån skickas orden in i ett ”First-
in First-out”-register (FIFO) som kommer att bli stort eftersom data kommer in mycket fortare 
än den går ut. När det första ordet kommit in i FIFO:n så går en empty-signal låg som 
aktiverar resten av sändaren. De 8-bitars orden laddas sedan från FIFO:n ett efter ett parallellt 
in i ett skiftregister som sedan seriellt skiftar ut data i 125 Hz (datatakt). Detta sker till dess att 
FIFO:n är tom och empty-signalen går hög och stänger av sändaren. Empty-signalen fördröjs 
8 databitar så att även det sista ordet hinner att sändas. 

7.1.4 PN-generatorn 

I MatLab-systemet generarades PN-koden i förväg och sparades i en textfil som sedan lästes 
in av sändaren och mottagaren. I hårdvaran fanns inte någon sådan möjlighet så här skapades 
en PN-generator som genererar samma PN-kod varje gång. För att skapa en M-kod så 
används ett linjärt återkopplat skiftregister. I PN-generatorn används ett register med ett visst 
djup som har ett visst innehåll vid starten. Registret drivs sedan av PN-klockan på 3125 Hz 
och matar tillbaka en funktion av några av dessa bitar. Det är djupet på registret, innehållet i 
registret vid start, samt återkopplingsfunktionen som styr hur PN-koden kommer se ut. 
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En M-kod är dock relativt förutsägbar och har inte tillräckligt bra korskorrelationsegenskaper 
för att fungera bra i en fleranvändarmiljö där kommunikationen ska vara skyddad. Därför 
används istället Gold-koder. Dessa skapas enklast genom att modulo-2 addera (XOR) två M-
koder. Eftersom en M-kod har lägsta tänkbara autokorrelation (likhet mellan tidsskiftade 
varianter av sig själv) så används lämpligen två stycken tidsskiftade varianter av samma M-
kod för att skapa Gold-koden. Olika stort tidsskift ger helt olika Gold-koder som inbördes har 
en väldigt låg korskorrelation och är mycket lämpliga i fleranvändarmiljöer. På testkortet till 
FPGA:n styr en switch denna tidsförskjutning och på så vis skapas olika Gold-koder. Att 
kunna skapa flera PN-koder med låg korskorrelation är en nödvändighet för att på ett rättvist 
sätt kunna utvärdera systemet i en fleranvändarmiljö. 

7.1.5 Spridning 

För att åstadkomma själva spridningen så går data och PN-kod genom en XNOR-grind som 
skapar det spridda meddelandet. Data kommer med 125 bitar per sekund och PN-koden 
kommer med 3125 bitar per sekund vilken kommer att leda till att varje databit representeras 
av 25 stycken bitar ur PN-koden. Antingen är de 25 PN-bitarna inverterade, eller inte, 
beroende på om databiten var en etta eller nolla. 

7.1.6 Modulationen 

Det spridda meddelandet går vidare in i ett modulationsblock som består av ett IP-block kallat 
Direct Digital Synthesizer (DDS) och en VHDL-modul som sköter BPSK-modulationen. Den 
skapar en bärvåg på 12500 Hz som skickas ut på en 12-bitars buss med en sampelfrekvens på 
200 kHz. Bärvågen går sedan in i VHDL-modulen och fasvänds 180 grader varje gång som 
det spridda meddelandet skiftar mellan en etta och nolla. Signalen är nu representerad av 2-
komplementstal som inte DA-omvandlaren klarar av. Detta anpassas genom att teckenbiten 
vänds. Därefter är signalen klar att skickas ut till DA-omvandlaren och vidare ut till 
förstärkaren och hydrofonen. 

7.1.7 Test och verifiering 

Sändaren byggdes upp med en liten del i taget som enskilt testades i testbänken i Xilinx 
programvara. Efter att sändaren laddats ner i kretsen skedde test och felsökning både genom 
mätning med oscilloskop och genom att bygga VHDL-moduler som triggade på vissa 
händelser i kretsen och tände en lysdiod på testkortet för att verifiera att det fungerade. 
 
Det slutgiltiga testet för att garantera att sändaren fungerade som den skulle gjordes genom att 
spela in den utsända signalen på en PC och återskapa meddelandet med den Matlab-baserade 
mottagaren. Matlab-mottagaren är helt dynamisk vilket innebär att systemparametrarna lätt 
kan ställas in för att matcha de som används i hårdvarusändaren. Detta kräver dock att PN-
generatorn först återskapas exakt i Matlab. Testerna gick utmärkt vilket betyder att sändaren 
fungerar som det är tänkt. 

7.1.8 Test av fleranvändarkapaciteten 

I teorin möjliggör bandspridningstekniken fleranvändarkapacitet, CDMA (Code Division 
Multiple Access). Det innebär att flera sändare och mottagare ska kunna kommunicera inom 
samma täckningsområde utan att störa varandra. Detta förutsätter att sändarna använder olika 
PN-koder som har låg korskorrelation med varandra. I detta projekt används Gold-koder vilka 
lämpar sig väl för ändamålet.  
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Fleranvändarkapaciteten testades genom att sända två meddelanden med olika Gold-koder 
och sedan blanda ihop sändningarna till en ljudfil med hjälp av ett ljudredigeringsprogram. 
Därefter togs sändningen emot med mjukvarumottagaren som använde sig av en Gold-kod i 
taget. Båda meddelandena gick att få fram helt felfritt vilket ger oss en tydlig indikation på att 
systemet fungerar bra i en fleranvändarmiljö.  
 
I detta projekt innebär det till exempel att systemet möjliggör full duplex kommunikation 
mellan två undervattensfarkoster, det vill säga kommunikation åt båda håll samtidigt. Det 
innebär också att det finns möjlighet att mångdubbla överföringshastigheten genom att bryta 
upp meddelandet och skicka delarna samtidigt med olika PN-koder. Det finns dock en 
begränsning för hur praktiskt användbar denna teknik är eftersom risken att kommunikationen 
ska bli upptäckt ökar med antalet samtidiga sändningar. Detta eftersom flera sändningar ger 
en något förhöjd brusnivå just runt bärvågsfrekvensen i frekvensplanet.  

7.2 Mottagaren 

Den inkommande analoga ljudsignalen omvandlas i D/A-omvandlaren till en 12 bitars digital 
signal. Den passerar sedan ett bandpassfilter för att ta bort oönskade frekvenser utanför 
signalens huvudlob. Därefter demoduleras signalen med hjälp av en demodulator utvecklad i 
ett tidigare projekt på Saab Bofors Underwater Systems. Den demodulerade signalens 
teckenbitar passerar en korrelator för att lokalisera den träningssekvens som talar om att 
meddelandet börjar. När korrelatorn uppnår ett visst värde går en signal hög som i sin tur 
startar avspridningen av meddelandet. Avspridningen beskrivs mer i detalj i kapitel  7.2.1 
nedan. Därefter skickas data via en serieport till det grafiska gränssnitt som beskrivits i kapitel 
 7.1.1 för nedsampling till datatakt och omvandling till text.  

7.2.1 Tracking och avspridning 

För att hålla avspridningen synkroniserad används en variant av en Delay Locked Loop 
(DLL) som beskrivs i kapitel  4.3.4.2. När signalen går minsta lilla ur fas med PN-generatorn 
kommer det bli mer småfel efter avspridning och därmed en osäkrare nedsampling till 
datatakt. Systemet detekterar säkerheten för nedsamplingen för tre tidsskiftade signaler. Först 
och främst originalsignalen men även två signaler som är tidsförskjutna framåt och bakåt i 
tiden en halv symboltid (Early-Late-Tracking). Skulle någon av de förskjutna signalerna ge en 
säkrare nedsampling än originalsignalen så ändras klockfrekvensen på PN-generatorn för att 
kompensera till dess att originalsignalen ger bäst resultat igen. Det innebär att PN-generatorn 
har låst på den inkommande signalen och det spelar då ingen roll om det förekommer 
dopplerskift som förändrar signalens frekvens. 
 

7.2.2 Mottagarens funktionalitet 

Mottagaren blev aldrig helt färdig. Alla beskrivna delar fungerar men just modulen som 
hanterar serieporten mot det grafiska gränssnittet visade sig orsaka problem. Den modulen är 
tagen från ett tidigare projekt där en senare version av utvecklingsverktyget använts. Det 
verkar som att de olika programversionerna inte är helt kompatibla med varandra vilket har 
orsakat många till synes oförklarliga problem. Dessutom är det svårt att föra över moduler 
utvecklade med samma programversion mellan olika projekt. Det uppstår då lätt konflikter 
mellan de olika modulerna på grund av programmets automatiska namngivning av de logiska 



Hydroakustisk undervattenskommunikation med bandspridningsteknik 
 

 48 

näten. Att helt och hållet använda den senare programversionen fungerade inte heller då den 
största delen av mottagaren redan var utvecklad i den äldre versionen. Det är främst IP-
blocken som skiljer sig åt i de olika versionerna och därför måste genereras om. Men även det 
grafiska verktyg som används för att koppla ihop de olika modulerna med varandra arbetar 
annorlunda i de olika versionerna.  
 
Mottagaren lyckas dock demodulera och avsprida meddelanden skickade både med 
hårdvarusändaren och med mjukvarusändaren vilket innebär att tekniken fungerar. Det sker 
dessutom i realtid till skillnad från det Matlab-baserade programmet som är väldigt långsamt. 
Även signaler med manuellt skapat dopplerskift demodulerades korrekt.  
 
Om en skarp version ska utvecklas så bör alla delar utvecklas i en och samma 
utvecklingsmiljö. Koden bör dessutom skapas manuellt i så stor utsträckning som möjligt för 
att undvika problem med inkompatibilitet. Ett flertal problem hade förmodligen kunnat 
undvikas med större kännedom om utvecklingsverktyget.  
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8 Resultat och slutsatser 

Detta kapitel tar upp de slutsatser som dragits baserat på de resultat som 
framkommit under utvecklingsarbetets gång. 
 
 
 
Vatten är en svår kanal att kommunicera trådlöst i. Vattnets egenskaper sätter gränser för 
datatakt, räckvidd och förmågan att kommunicera dolt. Dämpningen av radiovågor i vattnet är 
så pass stor att de inte alls är lämpliga i denna applikation. Därför används istället ljudvågor.   
Det lämpliga frekvensområdet beror på vilken räckvidd som eftersträvas. Frekvensområdet 
mellan 5-20 kHz är lämpligt i detta projekt. Högre frekvenser dämpas mer med försämrad 
räckvidd som resultat och lägre frekvenser ger dålig datatakt och påverkas för mycket av 
naturliga störningar i vattnet som båtmotorer, propellrar och vågor. 
 
Vattnets höga dämpning är dock inte bara negativt när det gäller att hålla kommunikationen 
dold. En högre frekvens ger ett visst skydd mot upptäckt och avlyssning av kommunikationen 
på längre avstånd. Detta öppnar möjligheter att kunna variera överföringshastigheten 
beroende på situation. Vid långa avstånd bör låga bärvågsfrekvenser, datatakter och 
signalenergier användas. Men vid riktigt korta avstånd är det alltså möjligt att öka på 
bärvågsfrekvens, datatakt och signalenergin. På så vis fås en betydligt snabbare och robustare 
kommunikationslänk men fortfarande utan att risk för upptäckt. Det finns alltså inga 
systemparametrar som är optimala i samtliga fall vilket innebär att ett helt dynamiskt 
kommunikationssystem där alla parametrar går att ändra vore att föredra. 
 
Räckvidden för ljudvågor i vatten är extremt komplex vilket gör att det är mycket begränsad 
exakthet i alla matematiska formler för att räkna ut räckvidden. Väldigt stora variationer kan 
förekomma på grund av vattenkanalens egenskaper. Om formlerna i kapitel 2 används är det 
möjligt att beräkna ett grovt värde på den transmissionsförlust som orsakas enbart på grund av 
geometrisk spridning och absorption. Efter en kilometer så har den signal som använts i 
testerna dämpats 51 dB och efter tio kilometer är dämpningen 80 dB. Sen är det en fråga om 
hur hög effekt som sändaren använder, hur mycket omgivande brus det är och hur låga SNR 
som mottagaren klarar av. Givetvis uppstår även stora variationer runt dessa värden på grund 
av vilket vattenlager man använder och vilket bottentyp det är och så vidare. Om 
bärvågsfrekvensen skulle höjas till 100 kHz så är dämpningen 80 dB redan vid en kilometer 
och 115 dB vid två kilometer. 
 
Bandspridningstekniken är mycket användbar för att uppnå en stabil kommunikation trots 
vattnets påverkan på signalerna. Både de teoretiska studierna och testerna visar en vinst i 
robusthet och doldhet men en förlust i överföringshastighet och ökad komplexitet. Testerna i 
tanken visade att det går att kommunicera i mycket svåra reverberationsförhållanden där 
vanlig traditionell smalbandig kommunikation inte är att tänka på. Trots en mycket trivial 
utrustning så fungerar vår mottagare väl även vid SNR under 1.  
 
I ett direktsekvenssystem är det en avvägning om hög datatakt eller stor spridning önskas. 
Ett av målen i detta projekt var att uppnå robust kommunikation med en datatakt på minst 100 
bitar per sekund. Trots att vi använt oss av en relativt okomplicerad modulationsteknik så har 
vi klarat det målet med god marginal både i testtank och ute i Vättern. I Vättern uppnåddes 
som bäst 525 bitar per sekund med god felsannolikhet. I den hastigheten är kommunikationen 
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knappast robust och inte heller speciellt dold på grund av den låga spridningen. En datatakt på 
100-200 bitar per sekund är lagom när en bärvåg mellan 10-15 kHz används. För att få en 
högre överföringshastighet och samtidigt fortfarande dra full nytta av bandspridningstekniken 
bör en högre frekvens på bärvågen väljas. Alternativt kan en mer komplicerad 
modulationsteknik väljas. Exempelvis ger QAM-64 istället för BPSK en avsevärd förbättring 
i datatakt. Då överförs sex bitar i taget istället för bara en.  
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9 Framtida förbättringar 

Genom att använda mer komplicerade tekniker så skulle prestanda på 
kommunikationssystemet kunna ökas avsevärt. I detta kapitel redovisas några 
tekniker vilka skulle kunna användas för att förbättra systemet i framtiden. 
 
Referenser i detta kapitel: [22] 
 

9.1 Rake-mottagare 

Eftersom ljudvågorna sprids och reflekteras innebär det att samma signal kommer fram till 
mottagaren flera gånger i form av reflektioner.  Det ger upphov till intersymbolinterferens 
(ISI) vilket försvårar avkodningen av signalen och ökar felsannolikheten. För att slippa 
problem som dessa och samtidigt vända nackdelarna till en fördel kan en rake-mottagare 
användas [22]. 
 
Rake-mottagaren tar först emot en känd sekvens för att kunna estimera kanalens 
överföringsfunktion. Sedan använder den sig av kanalens överföringsfunktion för att avsprida 
och bearbeta ett antal tidsskiftade varianter av insignalen. Dessa motsvarar med andra ord ett 
antal inkommande reflektioner. Information om dessa summeras ihop i en beslutsfattande 
krets som avgör utsignalens utseende. 
 
Tekniken är intressant då den passar utmärkt i kanaler med stark flervägsutbredning. 
Nackdelen med metoden är att det krävs en bra uppskattning av kanalens överföringsfunktion 
för korrekt bearbetning av insignalen. 

9.2 Turbokoder 

Turbokodning är idag den kanalkodningsmetod som har bäst överföringsegenskaper. 
Turbokoder används bland annat i trådlösa 3G-system. Prestanda hos turbokoder ligger nära 
Shannons teoretiska gräns för felkorrigerande koder. 
 
Genom att använda turbokoder kan felsannolikheten minskas betydligt vilket medför att 
sändarens effekt kan minimeras med bibehållen robusthet [10]. Det är en extremt värdefull 
egenskap vid dold undervattenskommunikation där sändarens effekt bör vara så låg som 
möjligt. Turbokoder är därför ett intressant område för vidare studier. 

9.3 Quadrature Amplitude Modulation 

Ett sätt att öka överföringshastigheten är att använda sig av en mer avancerad modulationstyp 
än BPSK. En variant är att använda sig av QAM som är en kombination av fas- och 
amplitudmodulering. QAM möjliggör högre överföringshastighet än BPSK vid samma 
bandbredd. Den höga överföringshastigheten i kombination med goda egenskaper för dold 
kommunikation gör tekniken attraktiv i ett direktsekvens-system. QAM kräver dock en 
noggrann amplitudmätning i mottagaren. Amplitudmätningen är problematisk eftersom 
vattnets egenskaper kan påverka signalen med fädning som innebär svåra 
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amplitudsskiftningar. Om QAM ska användas måste alltså vattenkanalens påverkan på 
signalen reduceras. Det kan göras med en kanalutjämnare. 

9.4 Kanalutjämnare 

Vattenkanalen är ett dynamiskt system. Kanalens överföringsegenskaper förändras med tid 
och plats på grund av att väder och vind ändras och sändare mottagare rör på sig. Kanalen kan 
då ses som ett tidsvariabelt FIR-filter vars koefficienter varierar stokastiskt i tiden. Det 
innebär att den signal som passerar genom kanalen kommer påverkas av en 
överföringsfunktion. Med en kanalutjämnare på mottagarsidan kan den överföringsfunktionen 
uppskattas. Därefter inverteras den uppskattade överföringsfunktionen. Efter att den mottagna 
signalen påverkats av även den inverterade överföringsfunktionen så har vattenkanalens 
inverkan på signalen tagits bort. Givetvis är det omöjligt att exakt uppskatta kanalens 
överföringsfunktion men en grov uppskattning går att göra, vilket även det eliminerar det 
mesta av kanalens påverkan. 
Tekniken är testad på företaget och fungerar väl vid smalbandig kommunikation. Tekniken 
bör fungera utmärkt i bredbandiga kommunikationssystem också och skulle förmodligen öka 
prestanda avsevärt. 

9.5 Anpassning av utrustning 

Den kanske största förbättringen skulle vara att använda utrustning som är mer anpassad för 
ändamålet. I våra tester har helt vanliga PC-datorer använts med ljudkort som inte alltid är 
synkroniserade med varandra. Den frekvens som ett ljudkort tycker är 44100 Hz kanske är 
44097 för det andra. Dessutom har vi använt förstärkare, hydrofoner och transducers som inte 
har ultimat karaktäristik för att användas i dessa ändamål. Hydrofonen är till exempel olinjär 
över det frekvensområde som vårt kommunikationssystem jobbar på. 



Hydroakustisk undervattenskommunikation med bandspridningsteknik 
 

 53

10 Källförteckning 
 
Här redogörs för alla källor i den ordning som dom uppträder i rapporten. Alla i rapporten 
förekommande figurer, bilder och grafer är sammanställda av författarna själva om inte en 
referens till en annan källa ges. Matlabkod bifogas inte till rapporten men finns på CD och 
kan vid intresse demonstreras av författarna.  
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Bilaga 1 - Användarmanual för Matlabprogram 
 
1 Sändaren 
 
1.1 Systemkrav 
Pc med ljudkort som klarar 44100Hz 
Matlab 6.5 Release 13 eller senare. 
 
 
1.2 Filförteckning 
GUI.m   // Huvudfil 
GUI.fig   // Styr grafiken 
topbox.m   // Lägger till träningssekvens, tidssekvens, sprider.  
jamming.m  // Adderar störsignaler 
pncode.txt  // Innehåller PN-sekvensen 
vagnen.wav  // En lågfrekvens bredbandig störsignal 
modulation.m // Modulation 
data.txt  // Testdata i binärt format 
text.txt  // Textsträng som ska skickas lagrad binärt 
image.txt  // Bild som ska skickas lagrad binärt 
eyes.bmp  // Testbild 
output.txt  // Utdata färdig att skickas som en ljudfil 
logger.m  // Loggar varje simulering  
logg.txt  // Simuleringsdata som loggats 
count.txt  // Innehåller antalet gjorda simuleringar 
readme.txt  // Innehåller användarmanualen 
pntakter11025.xls // Excel-fil med alla teoretiskt möjliga PN-takter vid 11025 Hz. 
pntakter12500.xls // Excel-fil med alla teoretiskt möjliga PN-takter vid 12500 Hz. 
 
1.3 Körning 
Starta GUI.fig med hjälp av kommandot "guide" vid matlab-prompten. 
 
1.4 Tips 
Tänk på att samplingsfrekvens, PN-takt, bärvåg och datatakt alltid måste vara jämnt delbara 
med varandra. 
 
1.5 Systemparametrar 
 
Simulation 
Visar det totala antalet gjorda simuleringar. 
 
Reconstruct simulation 
Det går att rekonstruera gamla simuleringar genom att skriva in numret på den önskade 
simuleringen och trycka enter. Simuleringens parametrar läses då från logg.txt och 
användargränssnittet uppdateras automatiskt med dessa inställningar. Därefter går det att 
sända som vanligt. 
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Preview Sound 
Vid en skarp sändning så spelas alltid den spridda sekvensen upp. Men vid preview-
sändningar så går det att välja om den ospridda eller den spridda sekvensen ska spelas. Det 
går även att helt stänga av ljudet. 
 
Carrier frequency 
Anger bärvågsfrekvensen.  
 
Oversampling 
Anger hur många gånger bärvågsfrekvensen översamplas vilket ger samplingsfrekvensen. 
Samplingsfrekvensen justeras automatiskt när bärvågsfrekvens eller värdet för översampling 
ändras. 
 
Data rate 
Anger datatakten, vilken måste vara jämnt delbar med bärvågen, samplingsfrekvensen och 
PN-frekvensen (se PN-frequency). Efter datatakten anges hur långt meddelande som önskas i 
antal sekunder. När datakällan består av en bild eller ett textmeddelande (se avsnittet sources) 
kommer tiden att justeras automatisk med hänsyn till datamängden och datatakten. 
 
Sources 
I rutan direkt till höger står vilken källa som är aktuell för tillfället, t.ex. data.txt. 
 
Original data 
Används vid testsändningar. Data.txt innehåller en stor mängd framslumpad binär data. För 
att ändra datakällan så måste det göras manuellt i koden på både sändaren och mottagaren. 
Mottagaren har nämligen en kopia på filen data.txt för att kunna beräkna antalet eventuella fel 
som uppstått i kanalen. Markera radioknappen framför Original data för att välja detta 
alternativ. 
 
Image 
Det går att skicka en bild i demonstrationssyfte. Programmet kommer automatiskt känna av 
parametrar som bildstorlek och bildens namn och inkludera dessa i sändningen vilket gör det 
möjligt för mottagaren att helt automatiskt återskapa den skickade bilden. Observera att bilden 
måste vara en monokrom bmp. Ange bildens namn och tryck enter så laddas bilden in och 
radioknappen framför Image markeras samtidigt som källan byts ut mot image.txt. Detta 
gäller förutsatt att bilden existerar och är placerad i samma mapp som sändaren. 
Meddelandets längd i antal sekunder ska inte ändras utan justeras automatiskt. Däremot går 
det bra att laborera med olika inställningar på t.ex. datatakten för att på så sätt minska tiden 
det tar att skicka meddelandet. 
 
Text 
Skriv ett meddelande i textrutan och tryck enter för att ladda in den textsträng som ska 
skickas. Radioknappen framför Text markeras då samtidigt som Sources byts ut mot text.txt. 
Mottagaren återskapar automatiskt texten. Medellandets längd i antal sekunder ska inte ändras 
utan justeras automatiskt. Däremot går det bra att laborera med olika inställningar på t.ex. 
datatakten för att på så sätt minska tiden det tar att skicka meddelandet. 
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Störsignaler 
Det finns möjlighet att applicera fyra stycken störsignaler. Två är smalbandiga och två är 
bredbandiga. Kryssa i valfri checkbox, och använd preview och studera grafer och 
frekvensspektran för att se hur störsignalen påverkar signalen. 
 
PN-sequence 
Anger från vilken fil PN-sekvensen läses. Det är helt avgörande att exakt samma kod används 
av både sändare och mottagare. 
 
Spreading gain 
Anger hur många PN-bitar som varje databit ska kodas med. Spreading gain multiplicerat 
med datatakten bildar i sin tur PN-frekvensen. Den måste vara jämnt delbar med både PN-
frekvens, bärvåg och samplingsfrekvens. 
 
Source coding 
Källkodning vilket används för att komprimera källan. Är inte implementerat ännu. 
 
Channel coding 
Kanalkodning som används för att upptäcka och rätta till de fel som kan ha uppstått under 
överföringen i kanalen. Är inte implementerat ännu. 
 
Modulation 
Endast BPSK är möjlig att ha som moduleringsmetod. DPSK är inte implementerat ännu. 
 
Grafer 
För att kunna studera hur de olika parametrarna påverkar signalen så finns två grafer och två 
frekvensspektran. I graferna går det att studera signalen i formerna binär, spridd binär 
modulerad och spridd modulerad. Det sker genom att välja valfri radioknapp. Det går att 
studera hela signalen genom att scrolla horisontellt med hjälp av musen eller genom att skriva 
in ett valfritt tidsvärde. Det måste då vara mindre eller lika med meddelandets längd i 
sekunder. De två frekvensspektran som finns visar orginalsignalen samt den spridda signalen. 
 
Knappar 
Det finns tre knappar, Preview, Send och Reset. Preview tillåter en förhandstitt på signalen 
med de inställningar som gjorts. Det går även att lyssna på den spridda respektive ospridda 
ljudsignalen för att studera skillnaden. Send-knappen spelar upp den spridda ljudsignalen via 
datorns ljudkort samtidigt som kopior på den spridda samt den ospridda sekvensen sparas i 
samma mapp som programmet. Reset återställer alla värden till standardvärden.
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2 Mottagaren 
 
2.1 Systemkrav 
Pc med ljudkort 
Matlab 6.5 Release 13 eller senare 
Communication toolbox 
 
2.2 Filförteckning 
demodGUI.m   // Huvudfil 
demodGUI.fig   // Styr grafiken 
bpskdemod.m  // Demodulering via Mdemod.m efter synkronisering 
training10.txt   // Träningssekvens 
Mdemod.m   // Demodulering 
pncode.txt   // Innehåller PN-sekvensen 
data.txt // Original testdata, används för att beräkna BER  
output.txt   // Indata från ljudfilen 
resultat.txt   // Avspridd demodulerad data 
readme.txt   // Innehåller användarmanualen 
pntakter11025.xls // Excel-fil med alla teoretiskt möjliga PN-frekvenser 

vid 11025Hz.  
pntakter12500.xls // Excel-fil med alla teoretiskt möjliga PN-frekvenser 

vid 12500Hz.    
2.3 Körning 
Starta demodGUI.fig med hjälp av kommandot "guide" vid matlab-prompten. 
 
2.4 Tips 
Tänk på att samplingsfrekvens, PN-frekvens, bärvåg och datatakt alltid måste vara jämnt 
delbara med varandra och ha samma värden som vid sändningen. 
 
2.5 Systemparametrar 
 
Simulation 
Här anges numret på den ljudfil som antingen skapats av sändaren eller som spelats in från en 
hydrofon via datorns ljudkort. Ett bra program för det ändamålet är Adobe Audition. 
 
Channel model 
Sker sändningen under optimala förhållanden d.v.s. inte genom någon form av vattenkanal så 
går det att simulera en sådan med hjälp av denna kanalmodell. SNR anger signal-brus-
förhållandet för det vita brus som adderas i kanalmodellen. 
 
Received data 
Beroende på om det är testdata, en bild eller text som skickats från sändaren så bearbetas 
datan på olika sätt. Här anges vilken metod mottagaren ska använda sig av. Resultatet visas i 
textrutan. 
 
Carrier preferences 
För att signalen ska kunna demoduleras rätt så måste samma bärvåg, samplingsfrekvens och 
datatakt anges. Här går det även att ställa in en parameter som heter sound card offset. Den 
används då uppspelning respektive inspelning sker på olika ljudkort. Dessa kan nämligen vara 
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något osynkroniserade jämfört med varandra vilket kan orsaka att fasen hos signalen 
förändras över tiden. Fenomenet kan ses som kraftig konstant doppler. Lämpliga värden för 
testljudkorten har vid en PN-frekvens på 2205 Hz varit 0,00058, och vid 3675 Hz 0,00019. 
För andra ljudkort kan värdena skilja sig något åt. 
 
Spreading parameters 
Spreading gain och PN-frequency måste vara samma som de som användes vid sändningen. 
Se kapitel 1.5 för mer information. 
 
Source coding 
Är inte implementerat ännu. Se kapitel 1.5 för mer information. 
 
Channel coding 
Är inte implementerat ännu. Se kapitel 1.5 för mer information. 
 
Demodulation 
Samma moduleringsmetod som vid sändningen måste användas. För tillfället är endast BPSK-
modulering tillgängligt. 
 
Grafer 
De tre graferna kan användas för att studera signalen i både tidsplanet samt frekvensplanet. 
Appliceras dessutom en kanalmodell på signalen så kan resultatet visas översiktligt eller mer i 
detalj. Radioknapparna ovanför graferna används för att byta till önskad vy. 
 
BER 
Om testdata har skickats kan felsannolikheten beräknas. Antalet fel beräknas både i PN-takt 
och i datatakt och visas som PN-BER respektive Data-BER. Samma textfil med testdata 
måste användas av både sändare och mottagare. Som grundinställning används data.txt som 
datakälla. 
 
Knappar 
Det finns tre knappar. Despread används för att avsprida och återskapa den mottagna signalen. 
Reset återställer grundinställningarna och Channel model applicerar kanalmodellen på den 
valda signalen men gör ingenting mer. För att dessutom avsprida den så går det att antingen 
markera Channelmodel från början och köra Despread eller så körs dom var för sig. 
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