
Övning 1, Datorkommunikation 
 

Problem 1 (P6 på sidan 98 i boken) 
Vi ska sända ett paket med 𝐿 bitar från dator A till dator B. A och B är sammankopplade med en länk 

som har kapaciteten 𝑅 bitar per sekund. Avståndet mellan A och B är 𝑚 meter och signalernas 

utbredningshastighet är 𝑠 meter per sekund. 

a) Uttryck fördröjningen för signalerna (𝑑𝑝𝑟𝑜𝑝) som en funktion av 𝑚 och 𝑠. 

b) Vilken sändningstid (𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠) har ett paket uttryckt i 𝐿 och 𝑅? 

c) Hur lång tid tar det från det att man börjar skicka ett paket tills hela paketet har kommit fram till 

B? 

d) A börjar sända ett paket vid tiden 𝑡 = 0. Var finns den sista biten i paketet vid tiden 𝑡 = 𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠? 

e) Antag att 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑝 > 𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠. Var finns den första biten i paketet vid tiden 𝑡 = 𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠? 

f) Antag att 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑝 < 𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠. Var finns den första biten i paketet vid tiden 𝑡 = 𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠? 

g) Antag att 𝑠 = 2.5 ∙ 108, 𝐿 = 120 bitar och att 𝑅 = 56 kbps. Hitta ett värde på 𝑚 så att     

𝑑𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑑𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠. 

Problem 2 (P7 på sidan 98 i boken) 
Vi sänder tal (t ex IP-telefoni) från A till B. A omvandlar den analoga signalen från mikrofonen till en 

digital signal på 128 kbps. Sedan lägger A det digitaliserade talet i paket som innehåller 64 bytes. Det 

finns en länk mellan A och B på 4 Mbps och med fördröjningen 8 millisekunder. Så snart A har ett färdigt 

paket så skickas det till B. När B tar emot paketet så översätts bitarna i det till en analog signal. Hur lång 

tid tar det från det att en bit skapas i A tills den förvandlas till en analog signal i B? 

Problem 3 (P13(a) på sidan 99 i boken) 
Det kommer 𝑁 paket samtidigt till en länk på vilken ingenting sänds just nu. Varje paket har längden 𝐿 

bitar och kapaciteten på länken är 𝑅 bitar per sekund. Hur lång tid får paketen i genomsnitt köa innan de 

kan sändas? 

Problem 4 (P10 på sidan 99 i boken) 
Betrakta ett paket med 𝐿 bitar som skickas från A till B. Paketet ska passera tre länkar på sin väg, dessa 

länkar är sammanbundna av två routrar. Låt 𝑑𝑖, 𝑠𝑖 och 𝑅𝑖 vara längden, utbredningshastigheten och 

kapaciteten för länk nummer 𝑖. Varje router fördröjer paketet med tiden 𝑑𝑝𝑟𝑜𝑐. Hur lång tid tar det från 

det att man börjar skicka ett paket tills det är framme?  Skriv upp ett uttryck för fördröjningen. Vi antar 

att det inte finns några köer i routrarna som fördröjer paketen.  

Om vi antar at utbredningshastigheten är 250 000 km/s på länkarna, att fördröjningen i varje router är 3 

millisekunder, att länkarna har en kapacitet på 2 Mbps att länkarna är 5000, 4000 respektive 1000 

kilometer långa och att paketstorleken är 1500 bytes, hur lång tid tar det då att skicka ett paket?  



Problem 5 (P12 på sidan 99 i boken) 
En router får ett paket och bestämmer på vilken länk det ska skickas ut. När paketet kommer till 

utlänkens buffert finns där redan fyra paket som väntar på att få börja sändas och ytterligare ett paket 

håller på att sändas, halva det paketet är sänt. Alla paket är på 1500 bytes och länken har en kapacitet 

på 2 Mbps, hur länge måste då paketet som kom vänta innan det kan börja sändas? 

Mer generellt: Antag att det finns 𝑛 paket i bufferten som väntar på att börja sändas, att ett håller på att 

sändas och att 𝑥bitar av det är sänt, att alla paket har längden 𝐿 och att länken har kapaciteten 𝑅, hur 

lång tid får då ett anländande paket vänta innan det kan börja sändas? 

 


