
Albregtsen og Skagestein: Digital representasjon 

Løsningsforslag til kapittel 1 – Innledning 

Skulle du finne feil i et løsningsforslag, vennligst rapporter dette til 
ragnhilk@ifi.uio.no 

Oppgave 1 - Optiske og elektriske telegrafer 

<For illustrasjoner, se oppgaveteksten> 
Over er vist tre ulike telegrafsystemer fra høyst ulike tidsepoker, fra venstre mot 
høyre Polybius system, Murrays optiske telegraf og Bauduts elektriske telegraf. I 
tillegg har vi Morse-systemet med sine prikker og streker (henholdsvis kort og langt 
signal) med pause mellom ordene og enda lengre pause mellom setningene. 

a. Ved første øyekast skulle man tro at Polybius system kunne greie å håndtere 
32 * 32 = 1024 ulike tegn, men det håndterer bare 25. Hvorfor?  
Det kommer av at Polybius ikke brukte et posisjonssystem, man telte bare 
antall brennende fakler. (Dette var det sikkert gode grunner til – det hadde 
sikkert vært vanskelig å observere posisjonen på en sikker måte uten kikkert!) 
Å slukke alle faklene på ett tårn kan gi 5 tegn til – ikke 10, fordi det er umulig 
å vite på hvilket tårn faklene brenner. 

b. Hvor mange parallelle overføringslinjer er det i de fire systemene? Merk at det 
er tilstrekkelig med en eneste linje - i dette tilfellet overføres bitene etter 
hverandre - såkalt seriell overføring. 
Polybius: 2 (evt. 10, men de er bare delvis ordnet), Murray: 6, Baudot: 5, 
Morse: 1  

c. Hvilke av de fire systemene bygger på det binære tallsystemet? 
Murray og Baudot. Polybius bygger på et system med 5 nivåer, Morse har i 
tillegg til prikk og strek en pause (den lange pausen mellom setninger kan 
betraktes å bestå av et antall pauser).  

d. Hvis vi skulle bygge et Polybius system med elektrisk overføring - hvordan 
burde det gjøres for å være tro mot prinsippene bak det opprinnelige systemet? 
To overføringslinjer, hver med 5 mulige spenningsnivåer i tillegg til 
nullspenningen.  

Oppgave 2 - Bit-stuffing i HDLC 

Anta at vi skal sende bitmønsteret 0101 1111 0101 1111 1100 under HDLC-
protokollen.  

a. Vis bitmønsteret som sendes over sambandet.  
Vi skal sende flagg + "stuffed" bitmønster + flagg (ser bort fra adresse og 
CRC) – fet og understreket 0 er "stuffed": 
01111110 0101 1111 0 0101 1111 0 1100 01111110 

b. Vis at algoritmen som fjerner innsatte 0'er fra det oversendte bitmønsteret 
virkelig fører til at vi gjenvinner det opprinnelige bitmønsteret. 
Fjerner 0'er som kommer etter 5 påfølgende 1'ere: 
01111110 0101 1111 0101 1111 1100 01111110 
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Flaggene berøres ikke: Kommer det 6 påfølgende 1'ere, kan det ikke være noe 
annet enn et flagg.  

Oppgave 3 - Signalhastighet og overføringskapasitet 

Forsinkelser i sambandet skyldes dels begrensninger i signalhastigheten, dels i 
overføringskapasiteten. 
Vi er ofte interessert i forholdet a = Tp / Tx  
der signalforsinkelsen Tp er avstand i m dividert med signalhastighet i m/s, og 
kapasitetsforsinkelsen Tx er antall biter som skal overføres dividert med 
overføringskapasiteten i bps.  
Hvis a < 1, bidrar overføringskapasiteten mest til forsinkelsen. 
Hvis a > 1, bidrar signalhastigheten mest til forsinkelsen. 
Hvis a = 1, bidrar overføringskapasitet og signalhastighet like mye. 
Anta at vi skal overføre en melding på 1000 biter. Bestem forholdet a for følgende 
samband, under forutsetning av at signalhastigheten er 200 000 000 m/s i 
kobberledninger, 300 000 000 m/s i fritt rom:  

a. 100 m tvunnet parkabel med overføringskapasitet 10 kbps 
Tp = 100/(2*108) = 5 * 10-7 s 
Tx = 1000/(10 * 103) = 0,1 s 
a = (5 * 10-7)/0,1 = 5 * 10-6 

b. 10 km koaksialkabel med overføringskapasitet 1 Mbps 
Tp = 10 * 103/(2*108) = 5 * 10-5 s 
Tx = 1000/(1 * 106) = 1 * 10-3 s 
a = (5 * 10-5)/(1*10-3) = 5 * 10-2  

c. 50 000 km fritt rom (satelittsamband) med overføringskapasitet 10 Mbps 
Tp = 5 * 107/(3*108) = 1,67 * 10-1 s 
Tx = 1000/(10 * 106) = 1 * 10-4 s 
a = (1,67 * 10-1)/(1*10-4) = 1,67 * 103  

d. I tilfelle c, hvor mange biter vil senderen ha sendt før den første biten når fram til 
mottakeren?  
10 * 106 *1,67 * 10-1 = 1.67 * 106 biter – altså ganske så mye! 

Oppgave 4 - Dataoverføring med sykkel 

a. En syklist som sykler 18 km/t har med seg en minnepinne med 1 GB data. For 
hvilke distanser overfører syklisten dataene fortere enn et datasamband med 
overføringskapasiteter i) 9600 bps, ii) 10 Mbps? 
For syklisten er det signalforsinkelsen som dominerer, for datasambandet er det 
forsinkelsen som følge av begrenset overføringskapasitet.. 
Kapasitetsforsinkelsen i datasambandet er 
i) 1*109*8 biter / 9600 bps = 833 333 s  
ii) 1*109* 8 biter/ 10 * 106 bps = 800 s 
Syklisten sykler 18 km/t = 18000/3600 m/s = 5 m/s 
Syklisten er overlegen for avstander kortere enn 
i) 833 333 s * 5 m/s = 416667 m = 416,667 km 
ii) 800 s * 5 m/s =  4000 m = 4 km 

b. Anta at syklisten istedenfor har med seg 1 dobbeltsidig tolags DVD-plate med 17 
GB med data. For hvilke distanser overfører nå syklisten dataene fortere enn et 
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datasamband på i) 9600 bps, ii) 10 Mbps?  
Tilsvarende regnestykker gir: 
Kapasitetsforsinkelsen i datasambandet er 
i) 17*109*8 biter / 9600 bps =14  166 666 s  
ii) 1*109* 8 biter/ 10 * 106 bps = 13 600 s 
Syklisten sykler 18 km/t = 18000/3600 m/s = 5 m/s 
Syklisten er overlegen for avstander kortere enn 
i) 14 166 666 s * 5 m/s =  70 833 333 m = 70 833,333 km  
(ekvator = ca 40 000 km) 
ii) 13 600 s * 5 m/s = 68 000 m = 68 km 
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