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Sammanfattning 
När olika datatyper överförs mellan två platser har, historiskt sett, detta skett på skild 
infrastruktur; analoga signaler för sig, och digitala data för sig. Inom flygindustrin 
hanteras båda dessa datatyper än idag, då övergång från analoga röstsamtal till digitala 
röstsamtal tar tid. För att förenkla infrastrukturen är det önskvärt att skicka all data på 
samma medium. Time Division Multiplexing (TDM) möjliggör detta och har studerats med 
fokus på robusthet och prestanda. Studien har fokuserat på hur TDM-enheter ska 
konfigureras med avseende på Ethernet-frame-storlek för att till fullo utnyttja 
länkkapaciteten. Teoretiska resonemang har validerats av experimentella data som 
utförts på TDM-enheter sammankopplade med en fiberlänk. Antalet förlorade frames för 
systemet har mätts med varierande datatillförselshastighet. Detta upprepades för ett 
flertal Ethernet-frame-storlekar. Mindre frame-storlekar gav en högre möjlig 
överföringshastighet innan data förloras, och uppvisade koherens mellan teori och 
experiment. Stora frame-storlekar fyllde i snitt TDM-tidsluckorna sämre, och gjorde att 
databuffert på enheten fylldes snabbare än för mindre framstorlekar. Detta ledde till 
dataförluster i systemet. Andra faktorer, som overhead och payload, gjorde att frame-
storleken borde väljas efter applikation. Mindre datamängder som skickas ofta kan med 
fördel använda mindre frame-storlekar, medan stora datamängder som behöver 
överföras snabbt effektivare överförs med större frame-storlekar. 
 
 
 
 
 

Abstract 
When transferring different data types between two sites, they have historically been 
transferred on separate infrastructures; analog signals separately, and digital data 
separately. Within the aviation industry, both these data types are still handled today, as 
transition from analog voice data to digital voice data takes time. To simplify the 
infrastructure, it is desirable to send all data on the same medium. Time Division 
Multiplexing (TDM) makes this possible and has been studied with focus on robustness 
and performance. The study has focused on how TDM devices should be configured with 
respect to Ethernet frame size to fully utilize link capacity. Theoretical reasoning has been 
validated by experimental data performed on TDM devices coupled with a fiber link. The 
number of lost frames for the system has been measured while varying data rates. This 
was repeated for several Ethernet frame sizes. Smaller frame sizes showed a higher 
possible transfer rate before data loss was recorded. This shows coherence between 
theory and experiments. Larger frame sizes were less good at filling the TDM time slots, 
causing data buffer on the device to overflow faster than for smaller frame sizes. This 
created data loss in the system. Other factors, such as overhead and payload, implies that 
the frame size should be chosen by application. Smaller data volumes that are sent 
frequently have an advantage when using smaller frame sizes, while when handling larger 
amounts of data that need to be transmitted quickly, it is more efficient to use larger frame 
sizes.  
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1. Inledning 
För att möjliggöra säkerhet i luftrummet hanteras och kontrolleras flygplans position, 
flygriktning och destination av en flygledning. Flygledningen organiserar luftrummet och 
handhar kommunikation med flygplan.  Kommunikationen mellan flygledning och 
flygplan hanteras av flygledartorn där samtal och flygdata samlas. I militära sammanhang 
är dessa flygledartorn utsatta eftersom en liten insats kan slå ut hela systemet, allt från 
teknik till operatörer. Genom att flytta dessa operatörer till radioplatser i omgivningen 
kring flygledartornet begränsas denna risk. 
 
Datatrafik som skickas mellan flygtrafikledningstorn och radioplatser är av varierande 
typ. Digital Ethernet-trafik i form av enhetsövervakningstrafik är viktig för att säkerställa 
att all utrustning beter sig som den ska. Analoga röstdatakanaler hanterar samtal till och 
från flygplan. Analog radiokommunikation är vanlig inom flygindustrin, och övergång till 
digitala tekniker sker under väldigt långa tidsperspektiv. Därför är det viktigt att 
överföringstekniken mellan flygledartornet och radioplatserna är bakåtkompatibel 
(analoga system) såväl som framåtkompatibel (digitala system). 
 
Olika datatyper överförs i dagsläget separat med hjälp av skild infrastruktur mellan 
flygledningscentral och radioplatser. I militära sammanhang kan detta innebära 
säkerhetskomplikationer eftersom överföringstekniken både måste vara robust och 
säker mot påverkan och avlyssning. Ett alternativ till detta är att använda ett gemensamt 
transportmedium för alla olika datatyper. Detta transportmedium kan exempelvis bestå 
av en datafiber, en trådlös datalänk eller digital överföring på kopparlina. Figur 1 visar 
tilltänkt användningsområde för av systemet. 
 

 

Figur 1 Schematisk bild över kommunikation mellan flygplan, flygledningstorn och radioplats. 
Flygledartornet kommunicerar med flygplanen, och skickar data till radioplatser. Flygplanen 
kommunicerar med flygledartornet med radio. Mellan flygledartornet och radioplatsen finns en 
fiberlänk (röd). Radioplatsen hanterar Ethernettrafik (gul) och analoga röstdata (grön). 

Combitech AB hanterar denna typ av system och detta arbete är utfört i samarbete med 
dem, på företagets kontor i Arboga. Combitech AB är ett konsultbolag som ägs av 
försvarskoncernen SAAB AB. Företaget har cirka 1900 anställda på omkring 30 olika orter 
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i Norden. Verksamheten inkluderar vitt skida områden som miljö, försvarsteknik och 
produktutveckling [1]. 
 
Eftersom arbetet inriktas för militära ändamål så uppstår det begränsningar på 
rapportinnehållet. Med hänsyn till Combitech AB samt deras slutkund så diskuteras 
tekniken och problemet i allmänna ordalag. Arbete och dokumentation med 
testutrustning och dess konfiguration, mjukvara och hårdvara, begränsas också i 
rapporten. 
 

1.1. Problemformulering 
Syftet med studien, och Combitechs eftersträvan, är en modulär lösning som har möjlighet 
att hantera ett stort antal datatyper och skicka dessa i ett gemensamt transportmedium.  
Eftersom tillämpningen har militära ändamål i åtanke begränsas studien till tekniker som 
är godkända med hänsyn tagen till exempelvis säkerhet och robusthet.  Studien 
utvärderar lämpliga tekniker för ändamålet, men fokuserar främst på multiplexing, 
eftersom Combitechs tidigare erfarenheter av denna teknik är goda. Multiplexing innebär 
att tillgången till transportmediumet delas upp, exempelvis i ett antal tidsluckor, Time 
Division Multiplexing (TDM). Olika kanaler kan då kopplas till en eller flera tidsluckor, och 
en viss typ av data skickas (eller tas emot) i sin specifika tidslucka. Tekniken möjliggör att 
ett flertal system kan använda en gemensam databuss på ett predikterbart sätt. Studien 
utvärderar funktionen och prestandan av TDM, lämpliga inställningar samt framtida 
möjligheter och begränsningar i systemet. 
 
Målet för undersökningen är att fastställa på vilket sätt Ethernet-trafiken bör vara 
konfigurerad för att på bästa sätt utnyttja kvarvarande tidsluckor då analoga röstkanaler 
allokerats. En viktig aspekt är att utvärdera lämplig storlek på skickade Ethernet-frames, 
samt hur det påverkar systemets maximala överföringshastighet och dataförluster. Detta 
är intressant för att avgöra systemets kapacitetsbegränsningar för olika typer av 
datatrafik och utgör en viktig grund för att utvärdera kompabilitet för framtida 
användningsområden. 

 
1.2. Notation 

Ett antal begrepp är essentiella för denna rapport. Begreppet frame syftar på Ethernet-
frame om inget annat anges. Ordet har ett svenskt namn, ram, men inom området 
datanätverk är frame mer vedertaget, och används därför istället. Ordet frame används 
också inom multiplexing som minsta repetitiva enhet, och benämns då TDM-frame. De 
gånger som konfiguration diskuteras, avses mjukvarukonfiguration av utrustningen, inte 
enhetens hårdvarukonfiguration. 

2. Metod 
Initialt har en litteraturstudie utförts som innefattar genomgång av vetenskaplig 
litteratur inom ämnet samt manualer för utrustning inom området. Litteraturstudien är 
ämnad att skapa en grundläggande förståelse för tekniker gällande överföring av olika 
datatyper via en gemensam buss. Detta ger en kunskapsbas inom området som ligger till 
grund för förståelse och möjliggör uppsättning av en fungerande nätverksmiljö. Genom 
diskussioner och samtal med erfaren personal på Combitech har det säkerställts att 
önskvärd topologi och funktionalitet med avseende på tillämpningen uppnås. 
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Då en fungerande nätverksmiljö uppnåtts har systemet testats empiriskt för att 
säkerställa att det uppför sig som förväntat. Enheter har konfigurerats och olika 
datatyper, röstdata och Ethernet-trafik, har skickats mellan dessa på en gemensam buss. 
Genom att ansluta datorer till enheterna, och skicka meddelanden mellan dessa, har det 
fastställts att data skickas den väg och till den destination som förväntats. Analoga 
anslutningar har kontrollerats med hjälp av en tongenerator. Den ansluts till en port på 
den ena enheten, och signalen kontrolleras med multimeter på motsvarande port på den 
andra enheten. 
 
För att undersöka hur stor systemets överföringshastighet är för specifika frame-
storlekar, har för ändamålen avsett instrument använts, Fluke EtherScope Series II, 
Network Assistant. Med hjälp av instrumentet skickas data genom TDM-systemet och 
genom att variera hastigheten för skickade data, och samtidigt mäta antalet förlorade 
frames, kan den tillgängliga överföringshastigheten undersökas. Detta har sedan 
upprepas för olika Ethernet-frame-storlekar. Resultaten har sedan jämförs med den 
teoretiska studien. 

3. Teori 
För att möjliggöra datatransport från flera olika källor eller med olika datatyper via ett 
gemensamt transportmedium krävs regelverk som hanterar trafiken. Det finns olika 
tekniker för detta vilka alla har olika egenskaper, fördelar och nackdelar. För att kunna 
utvärdera dessa tekniker för en vald applikation är det viktigt att ta hänsyn till systemets 
krav. Eftersom kraven ofta kan vara motsägelsefulla, till exempel lågt pris och hög 
robusthet, måste dessa även rangordnas och prioriteras. 
 

3.1. Krav 
Olika system kan ha vitt skilda kravbilder. Ett röstsamtal har exempelvis som krav att ha 
minimal tidsfördröjning, vilket är mindre viktigt vid skickade av ett e-postmeddelanden. 
E-postmeddelandet har och andra sidan högre krav på att minimera datapaketfel 
eftersom hela meddelanden kan bli korrupta, medan enskilda datapaketförluster har en 
begränsad inverkan på ljudkvalitet med röstdata [2]. 
 
Systemkrav delas upp i två kategorier, funktionella krav och icke funktionella krav. 
Funktionella krav beaktar till exempel vad som ska ingå i systemet, vilka datatyper som 
ska användas och hur kommunikationen ska hanteras [3, s. 3]. Icke funktionella krav 
behandlar mätbara egenskaper. Exempel på icke funktionella krav är fördröjning och 
paketfelssannolikhet [3, s.10]. 
 
Vid överföring av röstdata fokuserar kraven på att maxfördröjningen för paketen ska vara 
begränsad och predikterbar. Predikterbarhet innebär att maximal fördröjning är känd, 
och med kunskap om samtliga ingående system, så är fördröjningen möjlig att beräkna. 
Anledningen till att trafiken ska vara predikterbar är att deadline, den tidpunkt då 
datapaketet måste nå målet, är hård. En missad hård deadline innebär att paketet inte 
längre anses användbart och kastas [3, s. 3]. Anledningen till detta är att ett försenat 
röstpaket upplevs som mycket mer störande än avsaknaden av samma paket. Enstaka 
tappade paket påverkar inte kvaliteten på röstsamtal nämnvärt men om tillräckligt många 
paket kastas för att de kommer för sent, så upplevs ljudet som hackigt och 
samtalskvaliteten lägre. Kraven på överföringshastighet för röstdata begränsas av 
paketstorleken på data, det vill säga kvaliteten på samtalet. Kravet på 
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överföringshastigheten anges ofta som en hastighet som kan överföra enskilda paket med 
maximalt 20 – 30 millisekunders fördröjning [4, s. 274]. Avsnitt 3.6 diskuterar detta med 
ingående. För TDM kan överföringstider beräknas och systemet anpassas till röstdata för 
att få en kort fördröjning. I andra system, exempelvis switchade nätverk är detta mer 
påtagliga problem [2]. När tillämpningar med höga krav på tillförlitlighet men olika krav 
på fördröjning ska samexistera i ett system krävs pålitliga arkitekturer med stöd för vad 
som på engelska kallas mixed criticality. Exempel på detta återfinns just inom 
flygindustrin [5]. 
 

3.2. Multiplexing 
På 1870-talet skapade utbyggnaden av telegrafin ett problem; telegraftrådarna kunde 
bara användas av två stationer, en i varje ände. Jean-Maurice-Émile Baudot utvecklade ett 
telegrafsystem byggt på elektromagneter och som möjliggjorde multiplexering. I 
multiplexering så kan flera olika källor dela på transportmedium enligt specifika 
regelverk. Systemet som Baudot utvecklade delade upp tiden på telegrafförbindelser i 
små tidsenheter, tidsluckor. Dessa tidsluckor repeterades sedan cykliskt och olika 
telegrafenheter tilldelades olika tidsluckor då de fick sända. På detta sätt kunde ett flertal 
olika meddelanden med olika avsändare och adressat hanteras på samma förbindelse till 
synes simultant [6]. 
 
Det finns flera olika typer av regelverk för multiplexing. I TDM skiljs data från varandra 
med hjälp av uppdelning av tidsluckor, men även andra uppdelningar är viktiga att beakta. 
Denna studie fokuserar på TDM, men det ska observeras att det finns alternativa tekniker. 
I exempelvis Frequency Division Multiplexing delas istället ett transportmedium upp i 
olika frekvenser. När dessa tekniker appliceras på fiberlösningar beror prestandan för på 
tidsupplösningen för fiber-lasern, alternativt på frekvensupplösningen [7]. 
 

3.3. Time Division Multiplexing 
TDM separerar trafik genom att definiera ett tidsintervall, en TDM-frame. I ett 
initialiseringsstadie schemaläggs denna TDM-frame och delas upp i mindre tidsluckor där 
olika datakällor tilldelas en eller flera luckor. När systemet är schemalagt påbörjas stadiet 
då data kan skickas och denna TDM-frame repeteras cykliskt. Varje datakälla skickar 
eventuella data inom sin tilldelade tidslucka och om tidsluckan inte räcker till för att 
skicka all data så får källan vänta på nästa tilldelade tidslucka [8]. 
 
Tidsluckorna kan vara olika stora beroende på applikation. Datamängden för röstdata är 
typiskt 64 kilobit per sekund [4, s. 282], vilket medför att tidsluckor för röstdata måste 
anpassas för att denna datamängd ska hinna skickas. Om det är stor skillnad mellan 
tidsbehovet mellan olika källor kan olika källor antingen tilldelas olika stora tidsluckor, 
eller så kan en källa tilldelas flera tidsluckor. I och med schemaläggningen riskerar 
systemet att bli statiskt men det kan vara en fördel i system med fördefinierade 
datamängder som exempelvis olika kanaler med röstdata. I [9] används liknande teknik, 
med tidsluckor, för att överföra data med olika krav. De föreslagna metoderna utvärderas 
med avseende på fördröjning, tillförlitlighet, komplexitet och overhead. 
 
TDM är en predikterbar teknik. Det innebär att med tillräcklig indata kan egenskaper som 
fördröjning och bandbredd beräknas för systemet. Alla enheter i ett TDM-system måste 
känna till när en TDM-frame och när deras egen tidslucka börjar. För system där källorna 
inte är synkroniserade riskeras data att skicka vid fel tidpunkter, exempelvis i andra 
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enheters tidslucka, vilket orsakar krockar i mediet. Om krockar sker kan skickade data 
korrumperas eller så kan målenheten misstolka från vilken källa data kommer. För att 
motverka dessa problem tidssynkroniseras samtliga enheters klockor. För att minimera 
risken med korrumperade data i system med mindre exakta klockor, används små delar 
av varje tidslucka som marginaler. Dessa tidsmarginaler är tysta perioder i början och i 
slutet av tidsluckan och minskar risken för att enheter som är dåligt synkroniserade 
inkräktar på angränsande tidsluckor [10]. När tysta perioder introduceras i varje 
tidslucka påverkas dock överföringshastighet på systemet eftersom en mindre andel av 
tillgänglig tid används för dataöverföring. Ju noggrannare enheternas tidssynkronisering 
är, desto mindre marginaler kan användas vilket ger källorna möjlighet att använda mer 
tid i sina tidsluckor till att sända data.  
 

3.4. Databuffert 
Data genereras generellt asynkront mot TDM-schemat eftersom datakällan ofta är skild 
från TDM-systemet. Data kan komma från externa sensorer eller andra enheter. När det 
sker måste denna data lagras i väntan på enhetens tidslucka. Denna lagring sker i en 
buffert som är en First-In-First-Out-kö. När enhetens nästa tidslucka inträffar skickas den 
data som finns i buffert sekventiellt med början på de data som först kom in i kön. De 
eventuella data som inte hunnit skickas i tidsluckan ligger kvar i kön tills nästa tidslucka. 
Skulle buffert någon gång vara fullt så kommer ny inkommande data ibland att skrivas 
över, vilket gör att den förloras [11, s. 249]. För att skapa ett effektivt system är det viktigt 
att anpassa buffertstorleken till tidsluckornas storlek [12]. 
 
I system med krav på en begränsad maximalfördröjning begränsas den lämpliga 
buffertstorleken eftersom det inte är någon ide att lagra data i en buffert om data ändå 
skickas för sent. Buffertstorleken bör då anpassas så att data inte lagras längre tid än dess 
deadline. Med information om systemets maximala fördröjning relativt kraven för datas 
maximala fördröjning kan den maximala tid som data kan lagras i buffert beräknas. Med 
kunskap om dataöverföringen per tidsenhet kan därmed också den maximalt effektiva 
buffertstorleken beräknas. 
 

3.5. Dataförluster 
Det finns ett flertal anledningar till att data kan förloras i ett system. Det kan bero på att 
mottagaren inte förväntar sig denna data och därför inte tar emot den. Den vanligaste 
felorsaken är att fyllt buffertminne på enheten kastar data [13, s. 75–76]. Andra 
möjligheter är bitfel på systemet där, på grund av exempelvis interferens, data förändras 
i transportmediumet. Detta är dock en begränsad risk i datafiber [14]. 
 
Varje Ethernet-frame har en 18 byte stor header som inkluderar destination, källa, typ 
och kontrollsumma. Till detta kommer en payload som kan vara 46 till 1500 byte. Detta 
innebär att om en definierad datamängd skickas med mindre frame-storlek så behövs fler 
frame, och därmed också mer overhead. På samma sätt med större frame-storlekar 
kommer därmed andelen overhead att minska, och payload öka. 
 

3.6. Digital sampling av analog signal 
Information som anländer via en analog röstkanal måste omvandlas till digitala data 
innan den kan skickas. Figur 2 visar hur tekniken omvandlar den kontinuerliga analoga 
signalen till diskreta digitala värden. Spänningen på den analoga signalen mäts med jämna 
mellanrum, och värdet omvandlas till en digital signal. 
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Figur 2. Analoga vågor samplas vid diskreta tidpunkter. Den svarta linjen är den analoga vågen som 
samplas vid de röda linjerna. 

 
Kvaliteten på den digitala omvandlingen beror på hur ofta datavärden avläses, 
samplingsfrekvensen. En ökad samplingsfrekvens ger även en ökad storlek på den digitala 
signalen. I TDM är ofta bandbredden och tidsluckor anpassade för att möjliggöra 
kontinuerlig sändning på analoga signaler. En vanlig samplingsfrekvens för röstdata är 8 
kilohertz [4, s. 283].  

4. Experiment 
Testerna har utförts på ”skarp utrustning”, det vill säga utrustning som ska placeras hos 
kund. Användningsområdets säkerhetskänsliga natur innebär därför att vissa hänsyn 
måste tas vid hanterandet. För att minska risken för att skadlig mjukvara infekterar 
systemet tillåts endast att specifika enheter kopplas mot utrustningen. Detta introducerar 
vissa komplikationer för experimenten. Data och mätvärden antecknas manuellt vilket 
riskerar att göra mätningar mer tidskrävande och introducerar samtidigt en eventuell 
felkälla med felskrivningar. Enheternas inställningar och mjukvarukonfiguration, samt 
arbetet med dessa, beskrivs därför heller inte i detalj utan i mer allmänna ordalag för de 
delar som är relevanta för mätningar och slutsatser. 
 

4.1. Topologi 
Testmiljön består av två mätenheter Fluke Networks Etherscope Series II Network Assistant 
(FLUKE) som skapar data, skickar den och gör mätningar. FLUKE-enheterna är anslutna 
till Ethernet-portar på två RAD Megaplex-4104-enheter (RAD) vilka är sammankopplade 
via en fiberlänk, enligt figur 3.  
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Figur 3. Topologi för experiment. En FLUKE (gul enhet) används som sändare och kopplas till Ethernetport 
på en RAD. RAD-enheterna är konfigurerade för att överföra trafik från en port via TDM genom den blåa 
fiberlänken till motsvarande port på den andra enheten. Bilder från http://radproductsonline.com samt 
http://www.directindustry.com 

När testtrafiken skapats i den ena FLUKE-enheten skickas den till den första RAD-enheten 
via en 1Gb port. Trafiken buffras och med TDM skickas den vidare via en fiberlänk till den 
andra RAD-enheten. Därifrån vidarebefordras data till den andra FLUKE-enheten där den 
registreras. 
 

4.2. RAD Megaplex 4104 
RAD Megaplex-4104 är multiplex-enheter som använder sig av TDM. Enheterna har stora 
möjligheter för anpassning till specifika behov med hjälp av instickskort och 
mjukvarukonfiguration. Utrustningen hanterar transparent Ethernet-trafik. Detta 
innebär att enheten inte anses vara ett nätverkshopp och enheten har ingen egen 
adressering i ett nätverkshänseende [15]. Kopplade RAD-enheter kan tidssynkroniseras 
på olika sätt, en intern kristalloscillator på den ena enheten, via en extern port eller via 
adaptiva metoder. För de adaptiva metoderna använder enheterna kommunikationen och 
Synchronization Status Messaging för att gemensamt finjustera varandras klockor [15]. 
 

4.3. Konfiguration av RAD 
RAD-enheterna är konfigurerade för att överföra data via ett-till-ett-förhållande. Detta 
innebär att data som skickas via en specifik port på den ena enheten hanteras, överförs, 
hanteras av den andra enheten och slutligen lämnar den andra enheten via en 
motsvarande port. Denna konfiguration gör enheten nätverksmässigt transparent och 
den anses inte vara ett nätverkshopp. RAD-enheterna konfigureras med en Ethernet-
kanal samt instickskort med analoga röstkanaler. Tidsluckornas storlek motsvarar 64 
kb/s bandbredd för att säkerställa att de analoga kanalerna kan sända oavbrutet.  
Ethernet-kanalen är konfigurerad enligt Flexible Ethernet Transport over TDM och 
tilldelas därmed de tidsluckor som inte är upptagna av andra kanaler [15]. 
 

4.4. Fluke EtherScope Series II  
Som testverktyg används Fluke EtherScope Series II, Network Assistant (FLUKE). 
Instrumentet är ämnat för nätverksanalyser och kan utföra ett stort antal tester som 

http://radproductsonline.com/
http://www.directindustry.com/
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bland annat inkluderar datasäkerhet, överföringsmätningar av hastigheter eller förlorade 
frames. För att möjliggöra mätningar med överföringshastighet i närheten av 
utrustningens begränsning (1Gbit/s) används två stycken FLUKE-instrument; ett som 
skickar data och ett som tar emot data [16]. 
 

4.5. Mätningar 
För att undersöka på vilket sätt buffertstorlek och skickad datas frame-storlek relateras 
till antalet förlorade frames för systemet utfördes en serie mätningar. Ett FLUKE-
instrument används som sändande enhet och kopplas till Ethernet-porten på den ena 
RAD-enheten. Det andra FLUKE-instrumentet används som mottagare, och kopplas in på 
motsvarande relaterad port på den andra RAD-enheten. På det sändande instrumentet 
skapas data med en specifik hastighet och vidarebefordras till RAD-enheten med specifik 
Ethernet-frame-storlek. På mottagande FLUKE mäts hur många frame som tas emot. 
Mätningen pågår i 10 sekunder och när den är utförd sammanställs antalet förlorade 
frame, samt procentuellt hur många frame som förlorats. Mätningen repeteras för olika 
datamängder för att undersöka vid vilka datamängder förlorade frame inträffar. För att 
relatera frame-storleken till antalet tappade frame har mätningen utförts för sju olika 
frame-storlekar, 64 byte, 128 byte, 256 byte, 512 byte, 1024 byte, 1280 byte samt 1518 
byte.  
 
I en given tidslucka kan enheten maximalt skicka det antal Ethernet-frames som fyller 
tidsluckan, men om frame-storleken inte är en jämn multipel av tidsluckans möjliga 
överföringsmängd så avrundas detta värde neråt enligt figur 4. Den övre delen i figuren 
visar att fem frames hinner skickas, medan den sjätte inte får plats i tidsluckan. Den 
verkliga överföringen i tidsluckan blir därmed fem frames, medan den teoretiska är över 
fem. 

 
Figur 4. Hur möjlig överföringshastighet begränsas av framestorleken. I den övre bilden får de fem första 
frame plats i tidsluckan men medan den sjätte inte får plats. Den sparas då tills nästa tidslucka. I den nedre 
bilden ses den verkliga överföringsmängden. 

Maximal teoretisk överföringshastigheten på ett system beror på 
utklockningshastigheten på mediet samt hur stor andel av tiden som enheten kan skicka 
data. Möjlig sändningstiden på mediet begränsas av de faktorer som tidigare diskuterats; 
hur stor andel av systemets tidsluckor som kanalen kan skicka data i och hur stor del av 
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varje möjlig tidslucka som används. Om marginalerna runt varje tidslucka är större än 0, 
tillsammans med insikten att fyllnadsgraden varierar från 0 (inga frame får plats i 
tidsluckan) till 1 (frames fyller hela tidsluckan), blir den verkliga sändningstiden strikt 
mindre än teoretisk sändningstid. 
 
Fyllnadsgraden är därmed ett mått på hur stor överföringshastigheten på systemet är. 
Denna faktor visar hur pass väl en multipel av frame-storleken passar in i en given 
tidslucka.  

 
Figur 5. Hur frame-storleken påverkar fyllnadsgraden i en tidslucka. Större frame har statistiskt lägre 
fyllnadsgrad än mindre frame-storlekar. 

Fyllnadsgraden för en tidslucka beräknas med 
 

𝑝 =
𝑇𝑠

𝑇𝑙
   (1) 

 
där p är fyllnadsgraden, Ts är använd tid i tidsluckan, och Tl är den totala tiden i tidsluckan 
som kan användas för sändning. Den maximala tidsförlusten per tidslucka är en frame 
stor, se Figur 5, vilket innebär att den verkliga överföringshastigheten statistiskt ökar 
med minskad frame-storlek. 

5. Resultat 
Mätningarna visar att den möjliga överföringshastigheten för TDM-systemet påverkas av 
frame-storleken. Tabell 1 visar vid vilka överföringshastigheter förlorade frame uppstår. 
För mätningar med lägre datatakt förloras inga data utan 100% av alla Ethernet-frame 
når fram. 
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Frame-storlek [B] Datatakt [Mb/s] 

64 615 

128 559 

256 529 

512 515 

1024 507 

1280 506 

1518 505 
Tabell 1. Vid vilken hastighet av tillförda data där förlorade frame uppstår för olika framestorlekar. 

 
Mindre frame-storlekar uppvisar en högre överföringshastighet innan data förloras än 
större frame-storlekar. Utan förluster kan exempelvis systemet överföra data 22% 
snabbare med en frame-storlek på 64 B i jämförelse med 1518 B innan dataförluster 
inträffar. 
 
Figur 6 visar kurvor för mätningarna med datatakt mot andelen förlorade frame för olika 
frame-storlekar. Datatakten då förlorade frame uppstår varierar med frame-storleken 
men kurvornas lutning och form är påtalande lika.  
 

 
Figur 6. Andel förlorade frame mot datatillförselhastighet för olika storlekar på Ethernet-frame-storlek. 

Kurvorna går mot en asymptot vid 100% dataförlust då överföringshastigheten går mot 
oändligheten.  
 
För att undvika frame-förluster i ett system är det viktigt att beakta den verkliga 
överföringshastigheten för systemet. När datatillförseltakten överstiger systemets 
verkliga överföringshastighet kommer buffert att fyllas, och slutligen leda till tappade 
data. Enligt ekvation 1 är den verkliga överföringshastigheten beroende av 
fyllnadsgraden för varje tidslucka, vilken i sin tur beror på frame-storleken för skickade 
data. Detta innebär att, för att maximera överföringshastigheten och samtidigt minimera 
förlorade data, bör frame-storleken antingen anpassas till tidsluckans längd, eller 
minskas så mycket som möjligt. Beroende på om lite data ska skickas ofta eller mycket 
data ska skickas snabbt är en av de två lösningarna att föredra. Om lite data ska skickas 
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ofta är det bättre att välja så liten frame-storlek som möjligt för att vara säker på att en 
frame får plats i tidsluckan, alternativt få plats med så många frames som möjligt per 
tidslucka. Om mycket data ska skickas snabbt så är det viktigt att ta hänsyn till payload 
och overhead. Varje frame behöver någon typ av header, och ju mindre frames det blir, ju 
större blir andelen overhead i form av headers. Detta i sin tur minskar mängden rådata, 
payload, per tidslucka.  

6. Diskussion 
Resultatet för mätningarna stämmer bra med de teoretiska resonemangen. Vid 
överföringar med större frame-storlekar börjar data förloras vid lägre 
överföringshastighet. Anledningen till förlorade frame är att buffertminnet på den 
sändande RAD-enheten är fullt, och när minnet är fullt kommer och data förloras. En lägre 
fyllnadsgrad i varje tidslucka innebär därmed att buffertminnet fylls snabbare. Större 
frame-storlekar har statistiskt en lägre fyllnadsgrad i varje tidslucka, vilket därmed leder 
till tidigare förlorade data än för mindre frame-storlekar. 
 
Värden för möjlig överföringshastighet för specifika frame-storlekar ska beaktas med en 
aning försiktighet. Det specifika värdet är beroende av tidsluckornas storlek samt hur stor 
andel tidsluckor som tilldelas för Ethernet-trafik. Dessa faktorer beror bland annat på hur 
utrustningen är konfigurerad och hur många analoga kanaler som används. Mätningarna 
är utförda med testutrustning och testdata. Det tas inte hänsyn till overhead eller payload 
för varje frame. Detta innebär att den faktiska överföringshastigheten för payload är 
mindre än Tabell 1 visar. 
 
Mätningen är utförd under 10 sekunder och förlorade data inträffar när buffertminnet är 
fullt. Figur 7 är en schematisk bild som visar att initialt kommer ingen data förloras även 
om datatillförseltakten är större än överföringshastigheten på länken. Istället kommer 
buffertminnet att fyllas. När det är fullt kommer data börja förloras. 
 

 
Figur 7. Distribution av förlorade frames per tidsenhet vid mätning med avseende på tid med konstant 
datatillförsel som överträffar överföringshastigheten. Även om datatakten är större än 
överföringshastigheten så kommer dessa frames lagras i buffertminnet. Inte förrän buffertminnet är fullt 
kommer frames att förloras. Det innebär att ingen data kommer förloras under den första delen av 
experimentet. 
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När andelen förlorade frames anges har detta inte tagits i beaktande. Därmed kommer 
andelen förlorade frames att rapporteras som lägre än det borde. Detta fel blir mindre när 
mätperioden ökar men introducerar även risken att använt buffertminnet långsamt ökar, 
men inte hunnit bli fullt när mätningen avslutas. I det fallet kommer mätningen visa att 
ingen frame tappats, men i verkligheten är mätningen för kort för att ge en korrekt 
observation. 
 
Resultatet visar att det är, för att maximera överföringshastigheten på systemet, viktigt 
att välja en passande storlek på Ethernet-frame. Små frame-storlekar som skickas ofta kan 
uppvisa en högre överföringshastighet än större som skickas mer sällan. En viktig aspekt 
är dock att minskade frame-storlekar också ger en ökad overhead. För att minimera 
denna effekt bör frame-storleken anpassas till tidsluckans storlek för att minimera 
overhead, men samtidigt maximera fyllnadsgraden. 

7. Slutsatser 
Studien visar att för TDM-systemet påverkar storleken på skickade Ethernet-frames vid 
vilken överföringshastighet som dataförluster inträffar. Mindre frame-storlekar klarar en 
betydligt högre hastighet än större storlekar. Dataförlusterna inträffar när buffertminnet 
i enheten är fyllt. Det har visats att den teoretiska överföringshastigheten är mindre än 
den verkliga, där den verkliga överföringshastigheten beror på fyllnadsgraden hos 
tilldelade tidsluckor. Detta gör att valet av frame-storleken bör anpassas till tidsluckans 
storlek, men även för given applikation. Om behovet är att skicka många små 
datamängder, så passar mindre frame-storlekar bättre, om behovet är att snabbt skicka 
stora datamängder är större frame-storlekar att föredra. 

8. Framtida arbete 
Intressanta områden för framtida undersökningar vore att göra samma mätningar med 
andra storlekar på tidsluckor. Storleken på tidsluckan påverkar fyllnadsgraden och 
därmed också överföringshastigheten för kanalen. Initialt planerades det att undersöka 
tidsfördröjningar med varierad buffertstorlek. Denna mätning visade sig i praktiken vara 
svårt att genomföra. Det vore dock intressant att se hur storleken på buffertminnet 
påverkar överföringshastigheten för förlorade frames. 

9. Författarens tack 
Författaren skulle vilja tacka Combitech AB för möjligheten att få utföra examensarbetet 
i deras regi. Företaget har uppvisat sin bästa sida med hjälpsamma människor och trevliga 
fikaraster. Stort tack till handledaren på Combitech Tim Panajott som har varit ett enormt 
tekniskt stöd från början till slut. Utan Tim och hans kunskap om utrustningen hade 
arbetet varit mycket svårt att utföra under denna tidsram. Även tack till Håkan Tomasson 
och Magnus Holm som har hjälp mig med allt från idéer till testutrustning. Ett stort tack 
även till min handledare på Mälardalens högskola Elisabeth Uhlemann vars idéer och stöd 
har varit ovärderligt när jag har fastnat i detaljer. 
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11. Bilagor 
Här presenteras rapportens bilagor. 

I. Bilaga 1. Mätvärden överföring vs paketförluster 
Mätvärden från mätningar med FLUKE och RAD enheter. Gulmarkeringar är de värden då 
förlorade data inträffar för en ny frame-storlek. 

         

 Datatillförsel [Mb/s] 350  Datatillförsel [Mb/s] 375  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 0 0  1024 0 0  

 1280 0 0  1280 0 0  

 1518 0 0  1518 0 0  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 400  Datatillförsel [Mb/s] 425  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 0 0  1024 0 0  

 1280 0 0  1280 0 0  

 1518 0 0  1518 0 0  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 450  Datatillförsel [Mb/s] 475  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 0 0  1024 0 0  

 1280 0 0  1280 0 0  

 1518 0 0  1518 0 0  
  



II 
 

         

 Datatillförsel [Mb/s] 500  Datatillförsel [Mb/s] 501  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 0 0  1024 0 0  

 1280 0 0  1280 0 0  

 1518 0 0  1518 0 0  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 502  Datatillförsel [Mb/s] 503  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 0 0  1024 0 0  

 1280 0 0  1280 0 0  

 1518 0 0  1518 0 0  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 504  Datatillförsel [Mb/s] 505  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 0 0  1024 0 0  

 1280 0 0  1280 0 0  

 1518 0 0  1518 0,2 685  
  



III 
 

         

 Datatillförsel [Mb/s] 506  Datatillförsel [Mb/s] 507  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 0 0  1024 0,1 344  

 1280 0,2 795  1280 0,4 1744  

 1518 0,4 1507  1518 0,6 2320  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 508  Datatillförsel [Mb/s] 509  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 0,3 1526  1024 0,4 2712  

 1280 0,6 2698  1280 0,7 3653  

 1518 0,8 3138  1518 1 3946  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 510  Datatillförsel [Mb/s] 511  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 0,6 3902  1024 0,8 5098  

 1280 0,9 4613  1280 1,1 5577  

 1518 1,2 4781  1518 1,4 5607  
  



IV 
 

         

 Datatillförsel [Mb/s] 512  Datatillförsel [Mb/s] 513  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0 0  

 1024 1 6299  1024 1,2 7504  

 1280 1,3 6545  1280 1,5 7516  

 1518 1,5 6438  1518 1,7 7132  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 514  Datatillförsel [Mb/s] 515  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0 0  512 0,1 1244  

 1024 1,4 8713  1024 1,6 9912  

 1280 1,7 8491  1280 1,9 9471  

 1518 1,9 7968  1518 2,1 8808  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 516  Datatillförsel [Mb/s] 518  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 0,3 3624  512 0,7 8345  

 1024 1,8 11140  1024 2,2 13600  

 1280 2,1 10450  1280 2,5 12430  

 1518 2,3 9650  1518 2,7 11200  
  



V 
 

         

 Datatillförsel [Mb/s] 520  Datatillförsel [Mb/s] 525  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0 0  256 0 0  

 512 1,1 13070  512 2 25160  

 1024 2,6 16050  1024 3,5 22020  

 1280 2,8 14210  1280 3,8 19070  

 1518 3,1 12910  1518 4 16950  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 529  Datatillförsel [Mb/s] 530  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 0,1 177  256 0,2 4857  

 512 2,8 34980  512 3 37470  

 1024 4,2 26800  1024 4,4 28090  

 1280 4,5 22970  1280 4,7 24010  

 1518 4,7 20180  1518 4,9 21070  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 535  Datatillförsel [Mb/s] 540  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 1,2 28190  256 1,9 47190  

 512 3,9 48750  512 4,7 60240  

 1024 5,3 33940  1024 6,2 39910  

 1280 5,6 28630  1280 6,5 33540  

 1518 5,8 25120  1518 6,6 29090  
  



VI 
 

         

 Datatillförsel [Mb/s] 545  Datatillförsel [Mb/s] 550  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0 0  128 0 0  

 256 2,9 71360  256 3,9 96020  

 512 5,6 71940  512 6,5 83860  

 1024 7 45990  1024 7,9 51840  

 1280 7,3 38330  1280 8,2 43210  

 1518 7,5 33130  1518 8,3 37250  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 559  Datatillförsel [Mb/s] 560  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 0,2 9557  128 0,2 9561  

 256 5,4 136500  256 5,6 141600  

 512 8 105600  512 8,1 106900  

 1024 9,4 62770  1024 9,5 63850  

 1280 9,6 51850  1280 9,8 52780  

 1518 9,8 44560  1518 10 45390  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 570  Datatillförsel [Mb/s] 580  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 2,1 100900  128 3,6 176600  

 256 7,1 183600  256 8,9 232500  

 512 9,8 130900  512 11,3 154300  

 1024 11,1 75930  1024 12,6 87690  

 1280 11,4 62470  1280 12,9 72010  

 1518 11,5 53490  1518 13,1 61700  
  



VII 
 

         

 Datatillförsel [Mb/s] 590  Datatillförsel [Mb/s] 600  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0 0  

 128 5,5 274500  128 7 356000  

 256 10,4 277600  256 11,7 318400  

 512 12,9 178500  512 14,3 202000  

 1024 14,1 99860  1024 15,5 111600  

 1280 14,4 81630  1280 15,8 91320  

 1518 14,6 69840  1518 16 77890  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 610  Datatillförsel [Mb/s] 615  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0 0  64 0,2 18530  

 128 8,5 439900  128 9,3 482900  

 256 13,3 366400  256 14 391100  

 512 15,7 224600  512 16,4 236200  

 1024 17 123800  1024 17,6 129800  

 1280 17,2 100800  1280 17,9 105800  

 1518 17,4 86020  1518 18 90180  

         

 Datatillförsel [Mb/s] 620  Datatillförsel [Mb/s] 630  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 0,9 86880  64 2,4 226100  

 128 10,1 526800  128 11,6 616400  

 256 14,6 409900  256 15,9 454800  

 512 17 248000  512 18,4 272200  

 1024 18,3 135900  1024 19,6 147600  

 1280 18,6 110500  1280 19,8 120100  

 1518 18,7 94210  1518 20 102200  
  



VIII 
 

         

 Datatillförsel [Mb/s] 640  Datatillförsel [Mb/s] 650  

 

Frame 
Size %Loss 

Frames 
Lost  Frame Size %Loss 

Frames 
Lost  

 64 3,9 369600  64 5,3 517200  

 128 12,7 685900  128 14,2 781100  

 256 17,3 501200  256 18,7 549000  

 512 19,6 295400  512 20,9 319200  

 1024 20,8 159600  1024 22 171500  

 1280 21,1 129600  1280 22,3 139200  

 1518 21,2 110300  1518 22,4 118400  

         

 


