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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle har en snabb uppkoppling mot Internet blivit ett stort behov för många 
människor, detta har lett till att en rad nätverkslösningar har kommit till. En av dessa är 
Internet över kabel-TV nätet som den här rapporten beskriver närmare. Kort kan man säga att 
man använder det befintliga kabel-TV nätet för uppkopplingen, det man måste modifiera i 
nätet är att man måste se till att en användare kan skicka data från sig själv upp över nätet till 
leverantören. Detta är något som befintliga nät inte tillhandahåller i vanliga fall, därför måste 
de byggas om för att klara detta. I detta arbete tittar vi på hur man försöker åstadkomma detta, 
bl.a. går vi igenom olika standarder som specificerar hur en tvåvägskommunikation över ett 
kabel-TV modem kan gå till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
 
Sammanfattning ......................................................................................................................... 2 
Innehållsförteckning................................................................................................................... 3 
1. Inledning................................................................................................................................. 4 
2. Systembeskrivning ................................................................................................................. 5 

2.1 Introduktion till kabelnät ............................................................................................... 5 
2.2 Förbereda för tvåvägskommunikation........................................................................... 6 
2.3 Nätverket ....................................................................................................................... 7 
2.4 Installation i hemmen .................................................................................................... 8 
2.3 Data interface................................................................................................................. 8 

3. Problem och möjligheter ........................................................................................................ 9 
3.1 Problemen med kabel-TV näten som accessnät ............................................................ 9 
3.2 Möjligheter .................................................................................................................... 9 

4. Standardisering..................................................................................................................... 10 
4.1 DOCSIS MCNS........................................................................................................... 10 
4.2 DVB/DAVIC ............................................................................................................... 11 
4.3 IEEE 802.14................................................................................................................. 11 

5 Tekniska beskrivningar ......................................................................................................... 12 
5.1 DOCSIS standarden..................................................................................................... 12 

5.1.1 En beskrivning av DOCSIS enligt en protokollstack............................................ 13 
5.1.1.1 Lager 0................................................................................................................ 13 
5.1.1.2 Lager 1................................................................................................................ 13 
5.1.1.3 Lager 2................................................................................................................ 15 
5.1.1.4 De övre lagren .................................................................................................... 15 
5.1.2 Intimitet ................................................................................................................. 16 
5.1.3 Kvalitets service .................................................................................................... 16 
5.1.4 Data fragmentering................................................................................................ 16 

5.2 DVB/DAVIC ............................................................................................................... 17 
6. Slutsatser .............................................................................................................................. 18 
7. Referenser: ........................................................................................................................... 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inledning 
 
I den här rapporten ska vi behandla hur kabel-TV nätet kan användas för att sända data precis 
som ett gammalt vanligt hederligt telefonmodem, alltså hur man med hjälp av detta nät kan ge 
kunder en snabb uppkoppling till t ex Internet. Det finns idag flera konkurrerande 
uppkopplingsmöjligheter som kan ersätta de långsamma uppringningsmodemen, de största 
alternativen är ADSL, LAN och via kabel-TV nätet. I ADSL näten utnyttjar man de befintliga 
telefontrådarna, man skulle kunna kalla denna teknik för att trimma koppartrådarna. LAN 
kräver mer ingrepp då man oftast bygger ett helt nytt nät enbart för datortrafiken. Det finns 
också trådlösa alternativ och på vissa försöksställen har det erbjudits uppkoppling via elnätet. 
Men vi fokuserar på en snabb Internet uppkoppling via kabel-TV nätet, vad finns det för 
begränsningar, möjligheter och problem. Vad krävs för att få ihop ett sådant nät och hur ser 
framtiden ut, behövs denna teknik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Systembeskrivning 

2.1 Introduktion till kabelnät 
Kabeltelevision gick mot dess nuvarande form någon gång i mitten på 70-talet då teknologi 
utvecklades för att sända ut satellit sändningar via kabel. Den nya tekniken gjorde det möjligt 
för kabelföretagen att erbjuda ett större utbud än den tidigare marksända televisionen.  
Kabel-TV utvecklades sedan genom att kunna erbjuda speciella kanaler mer riktade till en 
viss publik.  
 
Historiskt sett så var alla kabelnät av koaxialkabel och var konstruerade i en trädliknande 
struktur utgående från nätens utsändningspunkt, även kallad headend. Signaler från satelliter 
och lokala kanaler togs emot eller gjordes i denna headend. Funktionsmässigt gick det till så 
att en huvudkabel förde signalen från headend till matarkablarna som avtog från huvudkabeln 
in i bostadsområden, se figur 2.1. Förstärkare placeras i detta nätverk för att öka signalstyrkan 
för längre sträckor. Slutligen går det en mindre kabel från matarkablarna in i de tänkta 
kundernas hem.   

 
Figur 2.1 Nätbeskrivning 
 
1. Headend 
2. Noder 
3. Bostäder 
4. Matarkabel 
5. Huvudkabel 
 
 
 
 

 
Enbart i Amerika finns det över 103 miljoner hem som har tillgång till någon form av 
kabelnät, och mer än 73 miljoner är kabel-TV abonnenter [15]. I Sverige finns också ett antal 
mindre och större kabel-TV nät i drift, ca 40 % av de svenska hushållen var 1996 kopplade till 
kabelnät [14]. På grund av den stora utbredningen av dessa koaxialkabel nätverk så finns det 
en stor potential för ägarna av dessa nät att tjäna lite extra pengar genom att erbjuda en access 
mot Internet. Även för användarna skulle en väl fungerande och snabb uppkoppling genom 
kabelnäten vara att föredra då inga nya ledningar behövs dras in i lägenheter för att ge 
bredband. Internet via kabel-TV näten bygger på att användarna har ett kabelmodem som likt 
vanliga telefonmodem omvandlar de digitala pulserna från datorn till signaler som enklare 
sänds i näten. Kabelmodemen kan erbjuda en höghastighetskommunikation ut mot Internet, 
det kan bli en leverantör av video, tal och data kommunikation. 
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2.2 Förbereda för tvåvägskommunikation  
 
Kabel-TV näten byggdes enbart för TV, en enkelriktad kommunikation. Program är sända på 
speciella kanaler till TV-mottagarna och dessa har ingen möjlighet att svara. Figur 2.2 
beskriver hur ett nät ser ut. Först kommer det som vi tidigare kallade huvudkabeln, de sneda 
linjerna på figuren mellan headend och de optiska omvandlarna, dessa kablar består numera 
oftast av fiberoptiska lösningar. Där det sedan inte finns några optiskakablar behövs 
förstärkare med jämna mellanrum för att försäkra att inte signalnivån sjunker för lågt.  
 

 
Figur 2.2 
 
Det som krävs för att transportera data över kabel-TV nätet är först och främst en dubbelriktad 
kommunikation. I ett datanät måste alla parter kunna kommunicera, detta till skillnad från 
TV-distribution då endast en part ”pratar” medan alla andra lyssnar, eller snarare tittar. 
Förstärkare och filter är i ett vanligt kabel-TV nät enbart gjorda för denna enkelriktade 
kommunikation, och dessa måste bytas ut för att möjliggöra ett dubbelriktat nät. Figur 2.3 
föreställer ett förändrat kabel-TV nät, anpassat för tvåvägskommunikation. 
 
 

 
Figur 2.3 
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2.3 Nätverket 
 
I den här figuren (2.4) jämförs 3 olika accessmetoder till Internet. Headend i den här bilden 
innebär den centrala distributionspunkten vilket är kabel-TV nätets kärna. Videosignaler 
mottas här oftast från satelliter men även andra alternativ finns. Frekvenserna ändras till de 
kanaler som man internt inom nätet vill ha, härifrån sänds även lokala TV-kanaler ut på nätet. 
Oftast är kabelmodemen sammankopplade till terminationssystemet i headend.  
Som vi ser på figuren så kan man med telefonmodem, obs vanligt telefonmodem inte ADSL, 
komma upp i hastigheter av ca 50 kbit/s, och detta över riktigt stora avstånd. Det sker över 
kopparkabel in i hemmen. Med Ethernet kan man komma upp i mycket höga hastigheter  
10-100 Mbit/s, idag finns även möjligheter att komma upp i gigabit/s. Dessa LAN-nät är 
precis som kabelmodemtekniken en delad access, vilket gör att siffrorna inte är för varje 
användare utan för samtliga inom nätet. Ethernet räcker inte över så stora distanser, ca 1 km. 
Längst ned på figuren har vi kabelmodemsystemet, detta sträcker sig upp till ca 100 km och 
kan komma upp i hastigheter av ca 50 Mbit/s nedströms och ca 10-30 Mbit/s uppströms. 
Utifrån de optiska noderna, som vi sett på de tidigare bilderna, kan det kopplas upp till 2000 
användare. 
 

 
Figur 2.4 [16] 
 
Äldre kabelnätverk använde enbart koaxialkabel, hela vägen ända från kundens tv till 
headend. Numera används oftast en hybrid mellan fiber och koaxialkablar, dessa nät kallas för 
HFC nät (Hybrid fiber-coaxial). Dessa moderna HFC nät använder fiberkablar från headend 
ut till en optisknod som ligger i närheten av användarna, detta för att öka bandbredden och 
minska systemets brusnivå. Fiberkablarna är oftast stjärnkopplade från CMTS medans den 
sista biten inne i husen kan vara kaskadkopplade eller stjärnkopplade. Alltså kan man se den 
ensamme headend som roten medan de många kabelmodemen är löven i kabelnätens 
trädstruktur.   
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2.4 Installation i hemmen 
 
Om man ska förbereda kabelnätet för datatrafik måste man göra vissa modifieringar i 
nätstrukturen. Bland annat så behöver man ersätta de nuvarande TV-uttagen hos kunden ute i 
lägenheterna, dessa har idag 2 kontakter, dels för TV och dels för radio, här måste det till ett 
uttag för kabelmodemet. Det som görs är att man sätter dit en fördelare som fördelar upp 
signalen i dels den gamla (TV/Radio) delen och ett nytt segment som kabelmodemet ska 
kopplas till. Några TV-apparater går inte att koppla till kabelmodem kontakten.  
Figur 2.5 visar hur en koppling i huset skulle kunna se ut, den tomma vita rutan är fördelaren. 
I figuren syns också ett högpassfilter (HP) innan signalerna går ut till den vanliga TV-
mottagaren, detta har flera förklaringar dels så kan kabelmodemen sända med en ganska stark 
sändningssignal vilket skulle störa TV-sändningarna. Isolationen från fördelaren är inte alltid 
tillräcklig. Den andra anledningen till HP-filtret är att om det inte skulle finnas så skulle 
vanligt lågfrekvent brus från tv-kablarna inne i huset kunna sprida sig ut på huvudkabeln, och 
ett sådant brustillägg från alla lägenheter skulle ge en signifikant ökning av bruset i 
uppströmsdelen för Internet uppkopplingen, vilken opererar på låga frekvenser. Det är alltså 
viktigt att minimera bruset som varje användare kan tillföra systemet.  

 
Figur 2.5  [4] 
 

2.3 Data interface 
 
Den sista biten mellan kabelmodemet och datorn kan se ut på lite olika sätt. Själva modemet 
kan också konstrueras antingen som en extern enhet eller en intern enhet. Det externa 
kabelmodemet utgörs av en liten extern box som kopplas till datorn genom ett vanlig 
Ethernetkort. Nackdelen är just att ett Ethernetkort behövs. Till fördelarna hör att flera datorer 
då kan vara uppkopplade genom Ethernätet. Externa kabelmodem fungerar också tillsammans 
med de flesta operationssystem och hårdvaruplattformar, inklusive Mac, Unix och Windows.  
Med den externa varianten, som är det absolut vanligaste används ofta Ethernet teknik då 
oftast med en data port interface på 10 Mbit/s. Det kan tyckas märkligt då nätet har en 
nedström, alltså från Internet till datorn, som maxar mellan 27-56 Mb/s. Men i verkligheten 
kommer aldrig en användare upp i sådana hastigheter därför räcker 10 Mb/s mycket väl. Även 
om man skulle ha ett väldigt bra installerat kabelnät så skulle modemet aldrig komma upp i 
hastigheter av 10 Mb/s Ethernet, just därför att uppkopplingen är delad.      
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3. Problem och möjligheter 

3.1 Problemen med kabel-TV näten som accessnät 
Ett av problemen är att kabel-TV näten är byggda för analog-TV som sänds från en punkt ut 
till många hem. Det fanns inte några tankar på att datorer, eller liknande, skulle använda dessa 
nät. Trädstrukturen är oswitchad och inte förgrenat på ett sätt som man helst vill ha inom 
datadistribuering. Att näten gjordes för analog-TV gjorde att dessa inte byggdes så noga, utan 
skarvar och ihopkopplingar gjordes ofta ganska amatörmässigt, i den analoga utrustningen 
märktes inte detta då analog teknik inte är lika känslig för störningar, det blir en sämre kvalitet 
på bilden men man ser fortfarande och kraven på jättebra bild var inte så höga. Nu när man 
ska sända data över dessa nät är det viktigt att all data kommer fram, vilket innebär att 
operatörerna ofta måste se över sina nät för att kunna ge en bra tjänst till sina kunder. Det kan 
tyckas besvärligt och inte värt denna översyn av näten men faktum är att det kommer att 
behövas i vilket fall då även digital-TV kräver bra nät, och digital-TV är något som inom 
några år ska ha ersatt den analoga-TV:n helt.   
Ett annat problem är den begränsade uppströmmen från kabelmodemen, i de tidigare 
standarderna fanns enbart ca 10 Mbit/s, vilket skulle delas på mellan olika användare. I 
Internets historia har det varit så att användarna oftast antas ladda ner mer än de laddar upp till 
nätet, tex så var förhållandet mellan nedström och uppström i mitten på 90-talet 20:1 [5] för 
en användare. Detta har lett till att kunderna erbjudits en asymmetrisk uppkoppling där man 
har betydligt mer bandbredd åt ena hållet, så är också fallet med kabelmodemen. Idag har 
dock förhållandet ändrats ganska dramatiskt och förhållandet ligger nu nära 3:1 [5]. Det är 
kraven på nya tjänster som ökat, tjänster där man inte längre bara sitter och tankar information 
från nätet utan tjänster som även kräver stora bandbredder på uppströmmen, tjänster som IP-
telefoni, onlinespel och videokonferenser. I uppgraderade standarder har man därför jobbat 
hårt för att öka uppströmmen. Nerströmmen är däremot inte några större problem eftersom 
näten alltid har använts för kommunikation den vägen. 
Säkerhetsmässigt kan en fast uppkoppling mot internet innebära viss fara, då man har en fast 
access mot Internet och då enklare kan utsättas för ingrep i sin dator. Detta problem är något 
som även de andra bredbands accessteknikerna brottas med. Även den informationen man 
sänder ut via nätet och den man tar emot inom nätet skulle kunna läsas av andra användare 
inom kabelnätet men informationen är krypterad inom nätet så det ska inte vara något 
problem.  
För att sända TV över kabelnät så skippade man de låga banden upptill ca 50 MHz, detta för 
att det helt enkelt inte var värt att sända på så låga frekvenser, pga. av för höga störningar. 
I kabelmodemen har man däremot valt att använda dessa tidigare oanvända frekvenser till 
nedströmmen. Dessa frekvenser kräver en robust moduleringsteknik som då dessvärre går ut 
över spektraleffektiviteten. Det är ganska mycket störningar vid dessa låga frekvenser allt från 
matmixar till gräsklippare. 

3.2 Möjligheter 
 
Att använda kabel-TV näten till annat än att transportera TV-utsändningar vad kan det ha för 
fördelar? Det första som man kommer att tänka på är att det är ganska smidigt då kablarna 
redan ligger där nedgrävda och färdigkopplade, inga större ingrepp behövs göras inne i huset. 
En stor del av infrastrukturen är betald och ligger där redo att användas. Näten täcker 
dessutom ofta mycket stora områden, betydligt större än vad LAN-nät skulle klara av.  
Möjligheterna att öka nedströmmen för ägaren av näten är istort sett inga problem. Idag 
används de vanliga TV-kanal platserna som nedströms kommunikation och vill man ha mer 



av den varan, alltså flera abonnenter, så är det bara att i CMTS ta flera TV-kanaler i anspråk. 
Det finns till och med de som är rädda att det ska bli ont om TV-kanal platser i tätbebyggda 
områden då Internet accessen upptar mer och mer plats. Detta borde inte bli några problem då 
man inom kort kommer att gå över enbart till digitala TV-utsändningar vilka tar betydligt 
mindre plats i näten.     

4. Standardisering 
 
Fram till mitten av 90-talet fanns det inga standarder för kommunikation på kabel-TV nät. 
Istället var lösningarna helt och hållet leverantörsspecifika, alltså att bara modem från samma 
tillverkare kan användas för att kommunicera på en kabel-TV kanal och med dess 
centralutrustning. Men i slutet av 90-talet började några olika standarder dyka upp, dessa ska 
vi behandla utförligare strax. Först ska vi dock fråga oss vad fördelen är med att ha en 
standard? 
 
I praktiken innebär en standard att modem från flera olika leverantörer ska kunna samsas på 
samma kabel-TV kanal. Vilket innebär att kunden kan få välja vilket modem han vill ha 
beroende på vilka funktioner kunden önskar få tillgång till. Dessutom är det så att om flera 
leverantörer kommer att kunna konkurrera på samma nät så kommer det att innebära att 
priserna pressas nedåt. En standard är också mycket viktigt i ett större perspektiv. För om man 
inte kommer upp med en ordentlig standard så kommer Internet via kabel-TV att snabbt bli 
utkonkurrerad av andra Internetteknologier såsom xDSL (t.ex. ADSL m.fl.) som redan har 
världsstandarder.  
 
Så p.g.a. detta började det dyka upp några standarder i slutet av 90-talet. De som framförallt 
kom fram var DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifikation) och euroDOCSIS 
som då är den europeiska varianten av DOCSIS samt DVB/DAVIC. 
I Nordamerika var det DOCSIS som gällde från starten även om en standard som heter  
IEEE 802.14 också konkurrerade men fick snabbt se sig slagen. I Europa var det framförallt 
båda varianterna av DOCSIS som konkurrerar med DVB/DAVIC som är en standard för 
europeiska förhållanden. Vi ska i följande avsnitt behandla dessa olika standarder, [1], [2], 
[8].  

4.1 DOCSIS MCNS 
 
DOCSIS är alltså en specifikation för kabelmodem för att sända data över kabel-TV nätet. 
Specifikationen togs fram av MCNS (Multimedia Cable Network services) som är en 
sammanslutning av kabel-TV operatörer på den amerikanska marknaden. Sedan maj 1998 
finns ett forum som heter CableLabs i USA. Detta är en medlemsorganisation för kabel-TV 
operatörer som utvecklar DOCSIS standarden. CableLabs fungerar också som den instans 
som certifierar olika leverantörers utrustning för DOCSIS specifikationen. Standarden var 
från början amerikansk men stödet för den från övriga världen har också varit stort. Många 
Europeiska kanaloperatörer är anslutna. 
 
Specifikationen blev godkänd som en standard i mars 1998. Första versionen var 1.0, i mitten 
av år 2000 började DOCSIS 1.1 levereras och för tillfället har även DOCSIS 2.0 börjat 
användas. Vi kommer att behandla hur dessa olika versioner fungera och skiljer sig från 
varandra i avsnitt 5. 
 
EuroDOCSIS är en anpassning av DOCSIS till Europeiska förhållanden. 



 

4.2 DVB/DAVIC 
 
DVB-RCCL/DAVIC specifikationen utvecklades av DAVIC (Digital Audio Visual Council), 
IEEE 802.14 och ATM Forum. Standarden är också en specifikation för data över kabel-TV, 
men för Europeiska förhållanden.  
Specifikationen blev klassad som den fördelaktigaste teknologin av ECCA (European Cable 
Communication Assosiation) som är en sammanslutning av Europeiska kabel-TV 
leverantörer. 
 
Vissa leverantörer i Europa anslöt sig till denna specifikation men det var dock så att de 
ledande kabelmodem leverantörerna inte gjorde det, de väntade sig att den Euromodifierade 
versionen av DOCSIS skulle slå också i Europa.  
 
År 2000 var det så att DOCSIS hade 68% av världsmarknaden, 32% var kundspecifika 
lösningar utan någon standard och endast 0,4% var DVB/DAVIC. [9] 
Så vi förstår att DOCSIS trots allt är den dominerande standarden.  

4.3 IEEE 802.14 
 
IEEE 802.14 bildades i början på 90-talet och hade för avsikt att skapa en specifikation för 
data över kabel-TV nätet som skulle bli en internationell standard. Men p.g.a. att MCNS kom 
upp med DOCSIS standarden mycket snabbare än vad IEEE kunde göra så blev man frånåkta. 
Men trots att ITU gav DOCSIS godkännande som den internationella standarden så fortsatte 
IEEE 802.14 sitt arbete med sin specifikation. 
 
Trots det så lyckades man aldrig få någon genomslagskraft på marknaden. Det trots att man 
hade en bättre teknologi än DOCSIS men man hade inte snabbheten och timingen och därför 
lyckades man aldrig ordentligt. 



5 Tekniska beskrivningar 
 
Nu när vi har sett lite bakgrund till hur olika standarder kom till ska vi gå in lite mer på djupet 
i dem och se hur dem fungerar rent tekniskt. 
Framförallt kommer vi att behandla hur DOCSIS fungerar eftersom detta är den ledande 
standarden och kanske också intressantast att titta på. Men vi kommer också att kort beskriva 
hur DVB/DAVIC fungerar. Däremot kommer vi inte att beskriva IEEE802.14 eftersom den i 
princip inte används överhuvudtaget och dessutom liknar den de andra standarderna.  

5.1 DOCSIS standarden 
 
DOCSIS standarden har kommit ut i tre huvudsakliga versioner, vi tänker ta upp vad som är 
nytt i en ny version på det ställe där det passar, alltså i det område där den har tillfört nått nytt. 
Transmissionen över kabelnätverket sker mellan CMTS (Cable Modem Termination System) 
alltså kabel-TV leverantörens modem och CM (Cable Modem) kundens modem. Detta kan 
ses i figur 5.1. En CMTS kan köra upp till 2000 CM:s över en TV-kanal. PSTN (Public 
Switched Telephone Network) är alltså det vanliga telefonnätet. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 
 
En mer detaljerad figur kan ses i 5.2, där vi har ritat upp några gränssnitt enligt följande: 
 

• Data gränssnitt, (1) och (2) i figuren där då (1) är gränssnitten mellan CMTS och det 
utomliggande data nätverket. (2) är gränssnittet mellan kundens kabelmodem och 
kundens datautrustning.   

• (3) är ett nätverkshanterings gränssnitt och (4) är ett gränssnitt mellan kabelmodemet 
och telefonretur väg för fall där den vanliga returvägen inte är åtkomlig eller inte ens 
tillhandahållen. 

• (5) och (6) är radiofrekvens gränssnitt som finns mellan kabelmodemet och kabel-TV 
nätverket och mellan CMTS och kabel-TV nätverket. 
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Figur 5.2 DOCSIS 
referens arkitektur [10] 



5.1.1 En beskrivning av DOCSIS enligt en protokollstack. 
 
Det är vanligt att man i datanätverks världen beskriver sitt nätverk enligt en protokollstack, 
därför ska vi nu göra just det. Vi kan se en DOCSIS struktur som är i linje med OSI:s referens 
modell för nätverkskommunikation (protokollstacken alltså) i figur 5.3. 
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Figur 5.3 DOCSIS protokoll stack [5] 
 
 
Här följer då en kort presentation av varje lager [11]. 
 

5.1.1.1 Lager 0 
 
Längst ner under det fysiska lagret har vi lager 0, eller det fysiska mediet som används. I det 
här fallet så bygger det på hur kabel-TV nätverken är uppbyggda från början. I många fall så 
bygger dem ursprungligen på koaxialkabel. Men nu så byggs många kabel-TV nätverk som en 
hybrid mellan optiskfiber och koaxialkabel. 
 

5.1.1.2 Lager 1 
 
Lager 1 specificerar gränssnittet mot det fysiska mediet och beskriver på vilket sätt man 
sänder signalen. I DOCSIS fall så gör man så att man använder två olika standarder för att 
sända uppströms och nedströms.  
 
I nedåtströmmen alltså från kabeloperatörens modem till användarens modem använder man 
sig av en teknik som heter TDM (Time Division Multitplex)  eller närmare bestämt MPEG2. 
Detta är det sätt man redan sänder information på kanalen, man gör alltså inget särskilt med 
den kanal man sänder nedströms på utan istället så använder man den bara att skicka data på. 
Detta är alltså kontinuerlig ström av data som alla modem tar emot, givetvis tar dock inte alla 
upp och läser allt det som kommer. Man har möjlighet att använda två olika modulations 
teknologier eftersom man stödjer både 64 QAM och 256 QAM vilket innebär att man har 6 
respektive 8 bitar för varje symbol. Detta betyder att man kan få en hastighet på cirka 27 
Mbps för 64 QAM efter felkorrigering och 38 Mbps för 256 QAM, detta gäller dock för de 
amerikanska systemen där man kör 6MHz per kanal. I de europeiska näten använder man sig 
av kanaler på 8 MHz vilket innebär att man kan få en hastighet på ända upp till 56 Mbps för 
256 QAM. Nedåtströmmen ligger i de amerikanska nätverken i frekvensområdet mellan 42 
och 850 MHz medan det i de europeiska ligger mellan 65 och 850 MHz [7]. 
 



I uppåtströmmen kunde man dock inte ta en redan i kabel-TV nätet befintlig teknologi istället 
var man tvungen att använda sig av någon annan. I DOCSIS 1.0 och 1.1 valde man då att 
använda TDMA (time division multiple access) alltså att man delar upp sändningen i 
tidsluckor. Även här hade man möjlighet att använda två olika modulations tekniker, antingen 
QPSK eller 16 QAM och fem olika symboltakter. Vad detta innebär för bithastigheten kan 
man se i tabell 5.1. Och en sammanfattning av det fysiska lagret för DOCSIS 1.0 och 1.1 kan 
ses i tabell 5.2 
 

Tabell 5.1 Bithastigheter för olika bandbredder [12] 

Tabell 5.2 Lagerkarakteristik för DOCSIS 1.0 och 1.1 [5] 
 
Det var som sagt för versionerna 1.0 och 1.1 av DOCSIS. Dessa är väldigt asymmetriska 
siffror och detta har varit eller åtminstone förväntats bli ett stort problem inom datavärlden 
eftersom många tjänster går mot att vara mer symmetriska, alltså att man behöver lika mycket 
bandbredd uppströms som nedströms. Det var med detta som bakgrund man började plocka 
fram en ny standard som bara skiljer sig från dem gamla i just hur man hanterar 
uppströmmen. Vi tycker det därför är på sin plats att vi beskriver DOCSIS 2.0 här. 
 
De huvudsakliga förändringarna man har gjort i den nya versionen är att man har lagt till 
ytterligare två metoder som kan arbeta i det fysiska lagret, dessa är då S-CDMA och  
A-TDMA, vilka båda ger ungefär samma förbättring. Dessutom har man lagt till ytterligare en 
nivå på vilken bandbredd man kan använda nämligen 6.4 MHz och man har utökat antalet 
möjliga modulationer uppströms med 32 och 64 QAM. 
 
S-CDMA står för Synchronous CDMA och det är då en form av DSSS (Direct sequence 
spread-spectrum). DSSS går till så att varje symbol är multiplicerad med en unik kod, en chip 
sekvens, vid sändaren detta för att sprida symbolen över ett större spektrum. När dessa 
används då många dataströmmar sänds samtidigt och varje är multiplicerad med sin kod på 
detta sätt kallas det CDMA som står för code division multiple access. S-CDMA använder 
dessutom ortogonala koder som är tidsgrupperade för att behålla synkronisation och eliminera 
störningar mellan simultana användare. S-CDMA synkroniserar multipla användare så att 
dem kan dela på uppströms kanalen alltså sända på den samtidigt.  
En stor fördel med S-CDMA är att den blir väldigt motståndskraftig mot impuls brus eftersom 
den sprider varje symbol i tiden. S-CDMA kan använda sig av 128 QAM i DOCSIS 2.0 men 
då använder man en extra bit för TCM (Trellis Coded Modulation). Detta innebär om man 
kombinerar den med FEC (Forward Error Correction) att den blir väldigt AWGN tålig. 
 

Uppströms symbol 
takt 

QPSK data takt. 
(kbps) 

16QAM data takt 
(kbps) 

Använd bandbredd 
(kHz) 

160 320 640 200 
320 640 1280 400 
640 1280 2560 800 
1280 2560 5120 1600 
2560 5120 10240 3200 

Fysiska lagret karakteristik för DOCSIS 1.0 och 1.1 
 Uppströms Nedströms 
Frekvens: 5-42 MHz i USA och 5-65 MHz i 

Europa 
42-850 MHz i USA och 65-850 

MHz i Europa 
Bandbredd/kanal: 200 kHz till 3.2 MHz 6 MHz i USA 8 MHz i Europa 
Modulation: QPSK eller 16-QAM 64-QAM eller 256-QAM 
Data takt 0.32 till 10.24 Mbps 27-56 Mbps 
Sändnings modell: Sänder med TDMA Kontinuerlig ström av data 



Den andra tekniken A-TDMA (Advanced TDMA) är en påbyggnad av den gamla TDMA i 
DOCSIS standarden. CMTS schemaläggaren ger varje modem en tidslucka där modemet bara 
får sända vid just den tidpunkten, till skillnad från S-CDMA då alla kan sända samtidigt. I den 
nya A-TDMA kan man modulera upp till 64 QAM. F.ö. så tillhandahåller också A-TDMA en 
bättre FEC än den gamla TDMA och dessutom den dubbla bandbredden (6,4 MHz). 
Dessutom så använder den Reed-Solomon kodord för bättre fel korrigering och den använder 
ett multiväg skydd mot signal reflektioner. 
 
I tabell 5.3 kan vi se vilken skillnad vi får när vi använder DOCSIS 2.0 jämfört med de äldre 
versionerna. Observera att både S-CDMA och A-TDMA ger ungefär samma resultat. Man ska 
också lägga märke till att S-CDMA egentligen kör 128 QAM men eftersom en bit används till 
Trellis kodaren så blir det ju samma sak som att köra 64 QAM. Vi ser alltså att man har ökat 
uppströms hastigheten tre gånger från 10 till 30 Mbps vilket är en ganska kraftig ökning. 
 

DOCSIS 1.0/1.1 Extra resurser i DOCSIS 2.0 
Modulation Bandbredd 

(MHz) 
Data hastighet 

(kbps) 
Modulation Bandbredd 

(MHz) 
Data hastighet 

(kbps) 
QPSK 

16 QAM 
QPSK 

16 QAM 

1.6 
1.6 
3.2 
3.2 

2560 
5120 
5120 

10240 

32 QAM  
64 QAM 
16 QAM 
32 QAM 
64 QAM 

3.2 
3.2 
6.4 
6.4 
6.4 

12800 
15360 
20480 
25600 
30720 

 
Tabell 5.3 Jämförelse mellan modulationstekniker, bandbredd och datatakt för olika versioner av DOCSIS [6] 

5.1.1.3 Lager 2 
 
Lager 2, datalänk lagret innehåller båda dellagren MAC (Media Access Control) och 
IEEE802.2 logisk länk kontroll. MAC lagret tillhandahåller mekanismer som är nödvändiga 
för att kunna dela på kabeln t.ex. ska den tilldela frekvenser till kabelmodemen och så ska den 
allokera tidsluckor för dataflödet uppströms. 
 
För uppåtströmmen används DOCSIS MAC ramar som är sammansatta av Ethernet ramar. 
Dessa är sedan segmenterade till det fysiska lagrets s.k. kodord som kan vara mellan 16 och 
53 bytes långa. Dessa innehåller också FEC (Forward Error Correction) paritets bitar som kan 
vara mellan 0 och 10 bytes. Sedan används också ett antal bitar för preamble och guardbitar 
som används i synkroniserings avseende. Dessa kodord sänds sedan i det fysiska lagret i 
miniluckor som kan vara av variabel längd men som måste vara multiplar av 6,25 µs 
åtminstone vid användning av TDMA 
 
I nedåtströmmen sätts DOCSIS MAC ramarna in i MPEG2 ramar, bestående av ett 4 bytes 
huvud 1 byte pekarfält och 183 bytes nyttolast. Varje MPEG2 ram kan innehålla flera 
DOCSIS MAC ramar, men en MAC ram kan också sträcka sig över flera MPEG2 ramar. 

5.1.1.4 De övre lagren 
 
I de övre lagren från 3 och uppåt så används TCP/IP protokollet för nätverkslagret och uppåt. 
Kompabilitet med TCP/IP försäkrar om att Internet kan stödjas över kabel-TV nätet. DOCSIS 
definierar också sina egna applikationer för att klara av och kontrollera DOCSIS funktioner. 
 
 



 

5.1.2 Intimitet 
 
Eftersom det man sänder nedströms egentligen passerar alla användare även dem som inte har 
begärt en viss information så hade man redan i DOCSIS 1.0 något man kallade BPI eller 
Baseline Privacy. Det man gör där är att man använder sig av en 56 bitar DES nyckel för att 
kryptera sina meddelanden. Nyckeldistributionen går till så att man använder sig av en RSA 
kryptering med 786 bitars nyckel. RSA:s publika och privata nycklar är då installerade i 
kabelmodemet redan vid tillverkningen.  
 
När man kom ut med DOCSIS 1.1 hade man en nyare modell BPI+ vilken framförallt har två 
förbättringar gentemot 1.0. Först har man en förlängd RSA nyckel, som nu är 1024 bitar 
sedan definierade man även ett digitalt certifikat för varje kabelmodem för att ha möjlighet att 
autentisera sig hos CMTS något man inte hade möjlighet till i den första versionen. 
 

5.1.3 Kvalitets service 
 
Kvalitets service eller QoS tillåter kabel-TV operatörer att betygsätta en dataservice, t.ex. 
ange hastighet och sändningstids begränsningar. I det första DOCSIS systemet, alltså 1.0 så 
hade operatören möjlighet att begränsa en användares hastighet för att spara bandbredd, något 
som är speciellt viktigt uppströms. Detta för att undvika att någon användare roffar åt sig all 
bandbredd, vilket skulle gå att göra om man inte hade sådana begränsningar eftersom 
genomströmningen i princip är en först in först betjänad tjänst. 
 
Detta var dock allt som tillhandahölls med DOCSIS 1.0. I DOCSIS 1.1 lade man till tjänster 
för att kunna variera den maximala datatakten under körning. Först kan man erbjuda olika 
datatakter för olika kunder beroende på deras behov och hur mycket de betalar förståss. Sedan 
har man också i DOCSIS1.1 möjlighet att låta kabelmodemet anpassa sig till användarens 
aktiviteter t.ex. om användaren ska se en video snutt så ”ser” modemet att användaren 
behöver högre bandbredd under tiden videon ses. Detta gör naturligtvis bildkvaliten bättre.  
 
DOCSIS 1.1 ger en möjlighet att märka paket med olika SID (Service identifiers) för att ange 
vilken typ av service ett paket till och från kabelmodemet behöver. En annan ny sak man 
gjorde i DOCSIS 1.1 var att man lade informationen om datakonsumtionen i CMTS:n i stället 
för att ha det inne i nätverket som i DOCSIS1.0 då man var tvungen att explicit plocka ut 
informationen [3]. 

5.1.4 Data fragmentering 
 
I DOCSIS 1.1 erbjuds också data fragmentering som hjälp för typer av tjänster som t.ex. 
rösttjänster som är i stort behov av tidssynkronisering och kanske inte behöver så mycket 
bandbredd.  T.ex. kan man tänka sig att det skulle vara högst irriterande om man när man 
talade i en IP telefon fick något paket några sekunder för sent. Detta löser man då genom att 
dela upp paketen i mindre bitar så att inte ett sent paket ska förstöra en hel konversation. 
 
 
 
 



5.2 DVB/DAVIC 
 
Figur 5.4 visar en referens modell av ett DVB/DAVIC system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 5.4 DVB referens  arkitektur [12] 
 
 
 
I systemmodellen ser vi att vi har två kanaler som är etablerade mellan leverantören och 
kunden. Den ena är broadcast kanalen och den andra är interaktions kanalen. Broadcast 
kanalen är en enkelriktad kanal som kan sända video, ljud och data. Interaktions kanalen är en 
dubbelriktad kanal som användaren kan använda för att sända information till leverantören. 
Nätverks gränssnittet används som ett gränssnitt mellan set-top boxen (modemet) och  
broadcast kanalen och även mot den interaktiva kanalen. Vid uppströmmen använder man sig 
av 64 bytes luckor för att sända data på, därav är 53 bytes nyttolast och 6 bytes är  
Reed-Solomon paritets bitar för FEC. I nedströmmen lägger man precis som man gör i 
DOCSIS in datat i MPEG2 ramar. Nedströmmen ligger precis som DOCSIS i hastigheten 38 
Mbps för 64 QAM och 52 Mbps för 256 QAM. Uppåtströmmen har man dock sämre 
hastighet på man kommer som max upp i 6.176Mbps, här använder man sig av differentierad 
QPSK [12]. 
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6. Slutsatser 
 
Vad har då kabelnäten för framtidsutsikter som leverantör av Internet access? Det man 
erbjuder är ett enkelt system där man använder befintlig teknik till att ge kunderna en 
höghastighetskommunikation, en länk mot det övriga nätet. Precis som inom LAN (Local 
Area Network) påverkas hastigheten av hur många som samtidigt utnyttjar anslutningen, 
eftersom man delar på en gemensam kapacitet. I USA finns idag mycket väl utbyggda kabel-
TV nät, och det är framförallt där som den här tekniken kan skörda stora framgångar. Den 
idag största konkurrensen kommer från xDSL tekniker som använder sig av telefonnäten som 
accessnät. En sådan uppkoppling ger till skillnad från kabelmodemen en garanterad 
bandbredd i accessnätet, ut mot Internet, medan det inom kabelsystemen kan variera mycket i 
hur mycket bandbredd man får tillhandahålla, beroende på hur många andra som också vill ha 
tillgång till nätet samtidigt. Med kabelnätet kan man komma upp i en högre bandbredd än 
xDSL teknikerna, givet att det är få som använder nätet. De konkurrensfördelar som 
kabelföretagen skulle kunna utnyttja är att de skulle kunna erbjuda 3 viktiga tjänster till en 
och samma kund. Dessa tjänster är TV, Internet uppkoppling och telefon. Erbjuda en 
telefontjänst skulle utan större problem kunna göras via IP-telefoni och en koppling till PSTN 
(Public Switched Telephone Network) från Headend.     
Man skulle kunna sammanfatta fördelar och nackdelar med denna accesstyp på följande sätt   
 
Kabel-TV för access 
Den överföringsteknik som används vid kabel-TV nät är vanligen Ethernet. 
Kabel-TV operatören garanterar vanligen en viss hastighet till varje 
hushåll, t.ex. 512 kbit/s vid kabelmodem avsedd för 10 Mbit/s. 
Kommunikationen är asymmetrisk. 
 
Positivt                                                                 

• Kan utnyttja den befintliga anslutningen för kabel-TV-nätet, dock krävs mindre 
kompletteringar av anslutningen i bostaden. 

• Ingen tids- eller volymsbaserad taxa. 
 
Negativt 

• Delar kapaciteten med andra användare inom samma hus, område eller liknande fram 
till anslutningen till Internet (graden av delning varierar vid kaskadkopplade 
respektive stjärnkopplade nät). 

• Asymmetrisk kommunikation. 
• Vissa äldre kabel-TV-nät måste byggas om med ny typ av koaxialkabel. 
• Begränsad tillgång utanför tätorter. 
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