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! Nu moderniseras jjärrsk , 
: Av JAN FLODIN, GÖRAN KIHLSTRÖM och BERNT SÖRESKOG , 
'Inom försvarets planeras en omfattande modernisering av fjärrskriftsambandet. Moderniseringen 
: omfattar förutom en övergång från speciella fjärrskriftförbindelser till förmedlade förbindelser i 
: televerkets (ATN) och försvarets automatiska telefonnät (ATL) även ny abonnentutrustning och nya 
I förmedlingscentraler. I denna artikel beskrivs det nya fjärrskriftsambandets priciper, anskaffad prov 
: och försöksutrustning samt planerade prov. 

: Befintligt fjärrskriftsamband är till över- DT E 
I vägande del uppbyggt med abonnentför-

flTE- SÄNDAR- LI NJE-HANDLE R medlings- och transmissionsutrustningar 
som av olika skäl måste materielomsättas A - STYRANDE BUFFERT 

under 1980-talet. PROGRAM KOMMANDO- UPPRINGNING 
AVKODNING 

~ 
r- ATL Med hänsyn till nätens omfattning och 

till tillgängliga medel kommer modernise
ringen att ske etappvis vilket medför att 
existerande materielarv måste kunna ut
nyttjas parallellt med den nyanskaffade 
materielen. För att möjliggöra nödvandig 
samtrafik och för att kunna utföra moder
niseringen rationellt erfordras en noggrann 
planering. Ett viktigt led i denna planering 
ar harvid de prov och försök med DA TEX 

OCH MOTTAGAR- ANROPSDETEK-
B - -UTFÖRANDE BUFFERT TERING MODEf1 

som avses genomföras 1981/82. 

Teknisk utformning, befintligt nät 
För överföring av skriftliga meddelanden 

I finns inom försvaret ett antal .nät vilka är 
I delvis i trafik under fredstid. Ett för 
I försvaret gemensamt nät är uppbyggt med 
I ett antal manuella och halvautomatiska 
I meddelande-förmedlingscentraler. 
I Förbindelserna som ansluter abonnenter
: na till natet och förbindelserna mellan 
I centralerna ar i stor utsträckning anord
I nade i televerkets nat som tontelegraf- och 
Ilikströmsförbindelser. (princip se fig l) 
I Befintligt nät är baserat på teckenkod 
: enligt alfabete CClTT nr 2 med överfö
I ringshastigheten 50 Baud. Inom natet 
I planeras fn en övergång för vissa förbin
I delser från ton telegraf- och likströmsför
I bindelser till telefonförbindelser med mo-
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dem. Anledningen till att denna övergång 
sker nu är dels en ändrad prissättning från 
televerket och dels nödvändig materieiom
sättning av främst utrustningar för lik
strömsförbindelser. 

Telefonförbindelserna kommer att vara 
dels stela förbindelser och dels kopplade 
förbindelser. Nätets principiella utformning 
framgår av ligur 2. 

lOver det gemen amma nätet finns ett 
antal forsvarsgren nai vilka är uppbyggda 
med i lorl amma materieltyper som det 
gemensamma nätet. 

Teknisk utformning, planerat nät 
Det fjärrskriftnät som beskrevs ovan 

kommer att ersättas av ett nytt trafiksy-
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stem. Detta nya trafiksystem kallas för 
DA TEX (DAta och fjärrskriftkommunika
tion av TELeX). DATEX skall kunna 
ta hand om den trafik som i dag avverkas 
med hjälp av fjärrskrift, med undantag av 
vädertrafiken. För vädertrafiken kommer 
ett särskilt, lerminaIorienterat, informa
tionssystem att införas. Detta system, 
Väder-80, medför att endast en mindre del 
av väderinformation kommer att överföras 
med DATEX. 

DA TEX skall även kunna utnyttjas för 
datakommunikalion . Omsättningen sker 
successivt under nera år, vilket ställer krav 
på samtrafik mellan äldre och ny utrust
ning. Det som är karakteristiskt för 
DA TEX kan sammanfattas i följande 
punkter: 
• kretsförmedling 
• hastighet ca 30 tecken per sekund 
• "Dataalfabetet" CCITT nr 5 
• Automatiska förmedlingscentraler som 

används för specialtjänster 

Kretsförmedling 
Datex utnyttjar uppringda telefonförbin

delser i försvarets telenät (ATL) eller i 
televerkets nat (AT ). Grundprincipen är 
alt abonnenterna ringer upp varandra 
direkt, precis om vid vanliga tclefon amtal. 
Därmed ulnyttjar man bl.a den aUlomati -
ka vagval funktion som finn i ATL. Man 
ilr inle heller beroende av alt någon 
bestämd mellanliggande utrustning måste 
fungera. Detta ger ökad sambandssakerhet. 
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riftnätet 

Samtidigt drabbas man naturligtvis av 
risken att den önskade abonnenten råkar 
vara upptagen då man ringer. För att 
minska den risken är det viktigt att varje 
"samtal" blir så kort som möjligt. Därför 
utnyttjar man automatisk uppringning, 
automatsvar och automatisk nedkoppling. 
Meddelandet överförs automatiskt och i sin 
helhet från minnet i den avsändande 
utrustningen till minnet i den mottagande 
utrustningen. Genom speciella procedurer 
bortfaller behovet av att operatören kvit
terar meddelandet. 

I vissa fall måste man kunna föra en 
dialog med frågor och svar utan att 
förbindelsen kopplas ned. Utrustningen kan 
lätt ställas om för detta ändamål (dialog
mod). Samma mod används i allmänhet vid 
datakommunikation. 

Hastighet 
Hastigheten, ca 30 tecken/sekund, är 

vald med tanke på att DATEX skall kunna 
utnyttja även mycket dåliga telefonförbin
delser. Det är möjligt att vissa DA TEX
utrustningar också kan komma att ha en 
alternativ, högre, hastighet som används 
enbart då telefonförbindelsen medger det. 

Dataalfabet CCITT nr 5 
DA TEX innebär övergång till en ny kod 

som ger större teckenrepertoar än tidigare, 
bl.a både små och stora bokstäver. CCITT 
nr 5 används ofta vid datakommunikation, 
vilket är ett av motiven till att just denna 
kod valts. 

Automatiska förmedlingscentraler 
DA TEX-utrustningen kan inte ha direkt 

samtrafik med äldre fjärrskriftutrustning. 
För att bl.a åstadkomma möjlighet till 
samtrafik inrättas automatiska sk MFC 
(Meddelande Förmedlings Centraler) . 

En MFC skall kunna 
• ta hand om trafik från äldre fjärrskrift

abonnenter på samma sätt som nuvaran
de manuella centraler kan. 

• uppträda som en datex-abonnent 
• uppträda som abonnent i samverkande 

nät, t.ex telex och den civila luftfartens 
nll.t (AFTN) 
MFC skall kunna vidarebefordra med

delanden mellan de olika näten. Det 

medDATEX 
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innebär bl.a att den måste kunna "över
sätta" meddelanden i olika koder och 
procedurer. 

För DATEX-systemets del skall MFC 
dessutom kunna vidarebefordra DATEX
meddelanden till andra datexabonnenter, 
även om grundprincipen är att man ringer 
direkt till varandra . Det är ändamålsriktigt 
för en DATEX-abonnent att ringa in sitt 
meddelande till MFC om samma medde
lande skall sändas till många adressater 
(fleradress) eller om adressaten ofta är 
upptagen. I det första fallet svarar MFC 
för aU fleradressmeddelandet sänds till de 
olika adressaterna. En MFC har fler 
telefonanslutningar. Därför kan utsänd
ningen ske parallellt till flera adressater. 
I det andra fallet köordnar MFC medde
landen som skall till en och samma adressat 
och Sänder dem i en följd till adressaten 
i fråga. 

Krypterad trafik som utväxlas via MFC 
mellan DA TEX och det gamla fjärrskrift
systemet måste "översättas" från ett kryp
tosystem till ett annat. Det är detsamma 
som att först dekryptera och därefter 
kryptera igen. MFC kommer att installeras 
på trafikalt lämpliga punkter i försvarets 
telenät. Anläggningarna är obemannade 
vissa tider. Av säkerhetsskäl kan krypto
konverteringen därför inte alltid utföras 

Figur I 

M C. utan åda n trafik måste dirigeras till 
vissa bemannade sambandscentraler, där 
kryplokonverleringen sker med stöd av 
ärskild utru lning. 

Prov- och försöksutrustning 
För den prov- och försöksperiod med 

Datex som planeras har en pilotserie 
omfattande 30 abonnentutrustningar be
ställts från SATT. 

Pilotserien skall under försöksperioden 
provas dels i Datex provnät för terminal 
- terminalkommunikation, dels för ter
minal - datorkommunikation, som reserv
system för datatrafik med högre ha tighel 
i försva r maktcns data amband . 

Dalex abonnen tutrustning Gr kon truerad 
för all gc en mycket god överföringssäker-

I 

hel vid utväxling av lelegram eller vid 
dialogkommunikation mellan två datater· 
minaler. I första hand skall utrustningen • 
kopplas upp mot utrustningar av samma " 

Systemskiss med tralwnissiot/slö.wingar I 
vid stelt och kopplat fjärrskri[tsamballd. 1 
Anm. I) Vid vissa spridningspunkler an- I 
slurs fjärrskrijrsurrustning direkt till ton-: 
telegrajutrustningen medan övriga kanaler I 
vidarekopplas til! abonnenter med modem 
på stela jörbindelser. Figur 2 

Spridningspunkt 1) 
(Militär onl.) Abonnenter 

L_ 
Teckenförklari ng 

0= Tontetegrofutrustning 

6. = Modemutrustning 

D = Fjärrskriftutrustning 

1 ·-
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cedurtösa system är möjlig. linjen, för lagring av ofta nyttjade nummer text minne, dialogkommunikation eller då 
Utrustningen lir som tidigare framgått (favoritnummer) och egen identitet, buff- en dator lir ansluten till ett terminalgrllns-

avsedd för kretsförmedling i ATL och ATN ring av meddelanden som skall sändas och snitt (datamod) sker lagring endast tem
och använder teckenkod enligt CC/TT nr 5. av mottagna meddelanden samt en klocka porllrt, tills meddelandet sänts iväg och 

Abonnentutrustning 
Datex abonnentutrustning består av föl

jande enheter: 
• terminalutrustning (DTE) 
• linjeanpassningsutrustning (DCE) 

Terminalutrustning 
Till en DCE kan tre terminalutrustningar 

(A, B och C ) anslutas varav två (A, B) 
är operatorsbetjänade och används för 
framställning och sändning av meddelan
den . Terminalutrustning C används för 
pappersutskrift av sända- och mottagna 
meddelanden. Som A- eller B-iermina l kan 
aven en dator anslutas. 

Terminalutrustningar som ingår i abon
nentutrustningen finns i följande versioner 
för anslutning som A- och B-terminal: 
• Textskärmsterminal 
• Skrivmaskinsterminal 

Dessa är standardterminaler som är 
utrustade med 2 sidors textminne, redige
ringsfunktioner samt med ledtext för ett 
blankettformat. 

Som C-terminal ansluts en skrivtermina l 
utan tangen tbord . 

I Be tyckningen med terminale r till DCE 
kan Välja rrill å atll.ex endast A-terminal 
är an. lutcn eller att samtliga terminaler ar 
anslutna. 

Genom all f1era terminaler är anslutna 
till samma DCE och utnyttjar samma 
telefon linjer minskar ko lnaden för am
bandet samtidigt om verkningsgraden på 

som tidsmärker meddelanden vid sändning. kvitteras av motabonnenten. 
All kommunikation mellan terminal och Vid sändning respektive mottagning av 

DCE sker via terminalens tangentbord. För ett meddelande tidsmärks det automatiskt 
styrning av och val av moder i DCE finns aven klockfunktion i DCE. 
två alternativa procedurer: För säkerstllllning av mellan två DCE 
• En van operatör styr DCE till önskad utväxlade meddelanden, används en linje 

funktion med speciella kommandon . procedur med format enligt ISO HDLC 
• En ovan operatör använder ett Meny- (ARQ-funktion) . 

program och leds genom frågor och svar ARQ-funktionen fungerar i princip enligt 
fram till önskad funktion. följande: 
När ett kommando utförts kvitteras detta • Meddelandet delas upp i block om cirka 

med ett meddelande från DCE till termi- 80 tecken. Blocket kompletteras med adress 
nalen. Misslyckas DCE att utföra kom- och styrtecken samt en kontrollkod 
mandot sänder den ett meddelande med (FCS).vilken ar en funktion av innehållet 
uppgift om orsaken till terminalen (t.ex i data blocket och som möjliggör för den 
upptaget) . Meddelanden från DCE skrivs DCE som lir mottagare av blocket att med 
ut på terminalen. stor sannolikhet automatiskt avgöra om 

Sändningsbuffert 
I DCE finns en sändningsbuffert som 

rymmer 8000 tecken. Då ett meddelande 
är färdigskrivet i en terminal kan det lagras 
i sandningsbufferten för senare Sändning. 
ParalIelIt med lagringen skrivs meddelandet 
automatiskt ut på C-terminalen. Lagringen 
inleds med ett kommando som talar om 
från vilken terminal (A eller B) som 
meddelandet sants och meddelandets num
mer (0-99). Dessa uppgifter kan sedan 
användas vid sändning och radering av 
meddelandet. Om kryptoapparaten är ak
tiverad under överföringen av meddelandet 
från terminalen till sändningsbufferten 
kommer meddelandet att lagras i krypterad 
form . 

blocket överförts oförvanskat. Dessutom 
borjar och sluta r blocket med ett unikt 
f1aggtecken. 

Vid mottagning av blocken kontrolleras 
att kontrollkoden överensstammer med 
mottaget datablock varvid om så är fallet 
kvittens sker med ett kort meddelande. Om 
Sändande DCE i ställer erhåller negativ 
kvittens som svar eller inget svar inom viss 
tid sker omsändning av blocket. Efter fem 
misslyckade sändningsförsök kopplas linjen 
ned och ett nedkopplingsmeddelande med 
angivande av orsaken (t ex Bärvågsförlust) 
Sänds från DCE till terminalen. 

DCE kan även ha samtrafik med 
utrustningar utan linjeprocedur. 

telefonlinjen förbättras . 
Samtidigt om en terminal 

lra fik fardigställs meddelanden 
den andra terminalen . 

avverkar Mottagarbuffert 

Dataöverföring på linjen sker via modem 
som omvandlar den digitala informationen 
från DCE till ana loga frekvensskiftssignaler 
i serieform med frekvenser och nivåer enligt 
CCITT standard . Iförsöksutrustningen 
kommer överföringshastigheterna 300 bi
tar/s, full duplex, enligt CCITT-rek V2l 
och 1200 bitar/s, halv duplex, enligt 
CCITT-rek V23 att finnas . 

lokalt på Från linjen mottagna meddelanden lagras 
i en mottagarbuffert som rymmer 8000 
tecken. De mottagna meddelandena num

Krypto och telefonapparat 
DCE har också granssnitt för anslutning 

aven kryptoapparat av typ Edil. KryplO
apparaten ansluts i en linga till D E. 

Gr!!n snillen mOl terminaler och kryp
loa pparat ar standardiserade datagra n snitt 
- enligt CC ITT-rekommendation V24. 

Till D E kan anslutas en telefonapparat 
som används vid uppkoppling genom ma
nuellt betjänade växlar och vid fel ökning. 

DCE har granssnilt fOr samtidig anslu(
ning till tvåtrådiga telefonlinjer i ATL och 
A TN eller till endast ett av näten. 

Linjeanpassningsutrustning (DCE) 
DCE innehåller de funktioner som är 

unika för Datexsystcmel och des huvud
funktioner ar alt. på kommando från 
ansluten terminalULru tning upprätta fOr
bindelse i ATL alterna tivt T am t a tt 
effektuera och äkerställa överföring av 
data till rätt motabonnent. 

reras vid lagringen. Med speciella kom
mandon från terminalen kan operatören: 
• logga buffertens innehåll 
• begära utskrift av ett visst meddelande 
• radera enstaka meddelanden eller hela 

buffertinnehållet. 
När operatOren önskar lamna sin ter

minal markeras terminalen med ett kom-
mando som obemannad varvid sandnings
och mottagarbuffert kopplas ihop och 
bildar en mottagarbuffert som rymmer 
16000 tecken. 

Ramstruktur (/SO 3309) for ARQ
funktionen (Figur 3) 

I HDLC (High-Level Data Unk Control) 
sändes hade styrinformation och annan 
information i en ram. Ramens utseende 
speCIficeras i nedan.Haende fi gur. 

IFlag Address Conh'Ol 

D1111 11J 8 bita r S bit r 

Val av vilken överföringshastighet som 
skall användas och om kommunikation med 
eller utan linjeprocedur skall ske vid ett 
visst trafiktilIfälIe utförs automatiskt av 
DCE på följande sätt : 

Omedelbart efter uppkoppling är DCE 
inställd i en mod utan linjeprocedur och 
med datahastigheten 300 bitar/ s. Erforder
lig information överförs sedan i form av 
statusord. DCE ställer in sig för optimal 
drift med ledning av den information som 
i statusordet mottagits från motabonnen
tens DCE om dess kapacitet (t.ex 1200 
bitar /s med linjeprocedur) . Efter val av 
linjeprocedur och överföringshastighet star
tar DCE automatiskt en sekvens som 
utväxlar identitet och modinformation 
(dialog eller ej, samt obemannad) . Sekven-

Info rma- FeS Flag 

tion 16 bitar 0111111 0 I DCE ingår förutom funktioner och 
procedurer för kommunikation med ter
minaIutrustning och linje även funktioner Flaggan ("FlUK") möjliggör synkronisering av sändare och mOlIagare. 
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sen kan indelas i begäran från A-abonnent 
och svar från B-abonnent.Både begäran och 
svar skrivs ut på terminalerna på båda 
sidor. Denna sekvens utgör kontroll på att 
rätt abonnent nåtts med önskat nummer. 
Identiteten kan utgöras aven sifferkod som 
skrivits in i DCE identitetsregister av 
operatören. 

Uppkoppling av telefonlinje sker dels på 
kommando från terminalens tangentbord 
genom di rekt num mertagning, dels genom 
utpckning av lidigare i DCE lagrat tele
fonnummer (favoritnummer) . DCE lämnar 
nätbesked i form av meddelanden till 
uppkallande terminal (t ex upptaget, hän
visning, spärr. .. ). 

Siffersändning i A TL sker med tonkod
ning 'och i A TN med likströmsimpulsering. 
Anropade DCE svarar automatiskt vid 
anrop via någon av linjeanslutningarna. 

Efter uppkoppling av linjen sänder mo
demet ut bärvåg. Sedan bärvåg från 
motabonnenten detekterats sker modal, 
utväxling av identitet och dataöverföring 
som tidigare beskrivits och som framgår 
av sekvensdiagrammet (bild 4) . 

Efter avslutad dataöverföring kopplar 
DCE automatiskt ned förbindelsen . Ned
koppling kan även initieras på kommando 
från terminalen och vid fel på förbindelsen. 

U tprol'ning och utvärdering 
Den nya utrustningen kommer att provas 

såväl med avseende på trafikala egensom 
tekniska prestanda. Den trafikala provning
en koncentreras till kommunikationen mel-

lan operatör och utrustning. BI a kommer: 
ingående tester att ske av funktionen hos I 
de i DCE inprogrammerade procedurerna. I 
Följande tre procedurer för styrning av I 
DCE kommer att provas: 
• styrning med kommandon 
• styrning med kommandon inprogramme

rade under funktionstangenter på text
skärmsterminal . 

• Menyprogram 
Utöver detta kommer DCE att provas 

med olika typer av lerminaler såväl med 
som utan minne och redigerings funktioner. 
Vid prov med enkla terminaler kommer 
minne och redigeringsfunktioner att finnas 
i DCE. 

Tekniskt kommer utrustningen att provas 
framför allt med avseende på: 
• överföringskapacitet 
• sambandssäkerhet 
• driftsäkerhet 
• underhållsmässighet 

De trafikala proven kommer att utföras 
i ett provnät i vilket ingår olika typer av 
staber och förband . De trafikala proven 
leds av försvarsstaben och de tekniska 
proven av FMV . Provningarna kommer att 
utföras 1981/82. 

Serieanskaffning planeras ske under 
1983 och installationen och idriftSättning 
påbörjas 1984. 

Figur 4. Informationsflöde mellan DTE, 
DCE och när. 
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