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1 EB 20175 

Förord 

Denna beskrivning behandlar en av Standard Radio & Telefon AB 
tillverkad frekvensmodulerad datatransmissionsterminal M3981
103010 typ T1G2. I beskrivningen ingår detaljerade uppgifter 
och ritningar över de enheter som terminalen omfattar. Beskriv
ningen har tre textdelar och en del som innehåller bilder, 
stycklistor och scheman. För stycklista och kretsschema an
vänder Standard Radio & Telefon AB benämningarna komponent
lista respektive principschema. De olika delarna omfattar 
följande: 

DEL 1 Allmän beskrivning 

DEL 2 Detaljerad beskrivning 

DEL 3 Inmätningsföreskrift 

DEL 4 Bilder, komponentlistor och scheman 
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1.0 ALLMÄNT 

1.1 Elektrisk uppbyggnad 

Datatransmissionssändare typ T1G2/S är byggd för överföring av bi
nära basbandssignaler över tele fonförbj.ndelser. 

Datatransmissionssändaren h~står av: 

modulator, distributionsenhet transmisE;ionssida, kontrollenhet och 
nätenhet. 

Sändaren är frekvensmodulerad • Transmieisionssignalens frekvens 
styrs av basbandssidans dubbelströmssi@:naler. Moduleringen sker så 
att ton av högre frekvens (f2 ) sänds vj.d pluspolaritet i basbands
sidans sändarkrets och ton av lägre frekvens (f1 ) vid minuspola
ritet i samma krets. Genom strappningaI' i modulatorn kan polari
teten skiftas så att ton av högre frekyens (f2 ) i stället sänds när 
basbandssidans sändarkrets har minuspolaritet och ton av lägre fre
kTens (f1) när sändarkretsen har plusp"laritet. Tabell 1 visar sam
bandet mellan signifikativt tillstånd ,'ch signalrepresentation vid 
binärkodad transmission. Pluspolaritet i sändarkretsen anses före
ligga när a-tråden har positiv polaritE~t i förhållande till b-tråden. 
Frekvensskiftet är 2400 Hz och kanalmittfrekvensen på transmissions
sidan 3600 Hz. 

Datatransmissionssändaren har ett larllEiystem som kontinuerligt över
vakar drift och funktion. Om ett fel ul'pstår, · ges larmsignal och 
information om felets karaktär. En yttre larllkrets kan anslutas till 
reläkontakter i utrustningens interna larmsystem, varigenom kontroll 
och övervakning kan ske från en central plats. 

Datatransmissionssändaren är helt tranflistoriserad och drivs med 
enfasspänning , 45-65 Hz. Nätenheten finns i två utföranden. Den 
ena, SU 3123 A, är omkopplingsbar för nätspänningar inom området 
90-255 V och den andra, SU 3123 e, för nätspänningar inom områdena 
100-150 V och 190-260 V. Erforderlig niitspänningsstabilitet är i 
bägge fallen +10/-15 %. 

TABELL 1 

Sambandet mellan signifikativt -tillstånd och signal
representation vid binärkolJ.ad transmission 

Signifikativt 
tillstånd i 
binär kod 

Dataöverföring NOLLA ETTA 

Signalrepre

sentation 

Likspännings
modu.lering, 
polaritet vid 
dubbelströms
drift 

PLUS MINUS 

Bärvågsmodu
lering, 
FM 

HÖGRE 
naVENS (f

2
) 

LÄGRE 
FREKVENS (f1) 
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1.2 Elektrisk funktion 

(Se blockschema SE 20025-7-1) 

1.2.1 Kontrollenhet 

När kontrollenhetens omkopplare S2 stå.r i läge NORr1 ( n or1llal t 
driftläge) kopplas de ~ver uttagen B6-B7 inkommande bnsbands
signalerna till modulatorn genom uttagen B9-B10. Med 82 ~an 
man även mata modula torns basbandssida med f~ljande sie;nale:r: 
PLUS-signal (läge +) , MINUS-signal (läge -) eller växolsig~al 
1 : 1 (läge ru). Dessa signal'?r används vid inmätning samt vid 
kontroll och unde rhållsmätningar. 

på kontrollenhetens omkopplare S1 finns mätlägen för kon t:r oll 
av matars~änningarna U1 , U2 , U3 och U4 samt ett mätläce, 
märkt NIVA, f~r kontroll av signalnivån i modulatorn. Dess
utom kan distorsionen hos utgående basbandssi~nal mätas. I 
kontrollenheten ingår även en larmkrets, som ger larm om 
någon av matarspänningarna fall e r bort, eller om den utg&E~de 
transmissionssignalen har f~r låg nivå. 

1.2.2 Modulatorn 

I modulatorn omvandlas de över uttagen B1-B2 inkommande bas
bandssignalerna till transmissionssignaler i två separata 
steg. I det första steget alstras frekvensmodulerade signalp~ 
med en bärfre kvens av 51,6 kHz. Det härvid erhål~na fr E. !rv ,):~L-· 
bandet flyttas i nästa steg ned till ett frekvensomrtd~ sern 
är lämpligt med hänsyn till l e ä.ningens överföringskarak 
teristik. Mittfrekve nsen för detta områ~e ä r 3600 Hz. 

Från modulatorn matas transmissionssignalerna över utta ~8~ 
A14-A15 till en e ller två distributionsenheter, tra nsmjs sions
sida. Om terminalen inte är bestyckad l'1eri. cistribTl~i8ns'.: n' lcc 

transmissionssida, matas transmis s ionssignalerna fr1 n modu
latorn direkt till ledn~ngen. 

Transmissionssignalern2 frå.n l'1odula t orn kan överföras ti~l 
flera ledningar geno~ att datatransmissions t e rminalen be
styckas med e n e ller två distributionsenheter transmis s ions 
sida. Modulatorns utgång aVGl~tas d~ automatiskt med ett in-
byggt motstånd och i stället erhålls fy r a respektiv '? &tta 
från varandra skilda utgå.ngar. 

I distributionsenheten ingår e n förstärkare me d fyra galv~
niskt skilda utgångar; B1-B2, B4-B5, B6 -B7, B9-B10. Med 
dämpare kan man ställa in olika u t nivåer. 

1.2.4 Nätenhet 

Nät e nh e ten ger samtliga enheter e rforderliga driftspänningar , 
med undantag av spänninben -24 V (eller -36 V) för larm
lampan i kontr011enheten. Nätenhet e ns utspänningar är stabi
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7 EB 20175 ALLMÄNT 

liserade och kan ställas in till nominella värden med poten
tiometrar åtkomliga från enhetens front. Spänningen U3
(+2,5 V) saknar separat potentiometer, men den blir automa
tiskt inställd till värdet +2,5 V ±20 % vid inställning av 
spänningen U2(+10 V) . Nätenhetens nätsida skyddas aven 
termisk automatsäkring vilken även är huvudströmbrytare. 

Ark.nr 65/115 DATATRANSMISSIONSTERMINAL M3981-103C i2 
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1.4 Använda blockschemasymboler 

/ Inställbarhet 

Halvledarventil1>1 

Signallampa 

0 Oscillator 

@ Växelsignalkälla 

0 Visande instrument 

Transformator~I~ 

~ Lågpassfil ter 

00 Bandpassfilter 
~ 

Dämpare 

Ledningsbalans[ill 

§ Differentialtransformator 

Förstärkare~ 

~ Modulator (Demodulator) 

El Diskriminator 

~ Omformare 
växelström/likström 

[B Regene"ra tor 

Ark.nr 65/11 5 DATATRANSMISSIONSTERMINAL M3981-103010 



9 EB 20175 

2 . 0 MEKANISK UPPBYGGNAD 

2.1 Inledning 

Datatransmissionsterminalen består av ett antal funktionsenheter~ 
som är placerade stående bredvid varandra i en låda . Enheterna är 
lätt löstagbara, varför utbyte aven eventuellt felaktig enhet kan 
ske snabbt. Lådan monteras på en stativram . 

2.2 Låda 

Lådan består av över- och underdel samt gavlar av bockad stålplåt 
som pressvetsats ihop. Lådan har ytbehandlats genom förzinkning och 
kromatering. Gavlarna och skyddslocket är dessutom målade. Lådan 
har på baksidan hål, så att den kan skruvas fast istativramen. 

på ovansidan av lådan sitter inkopplingsplintar för inkommande kab
ling . Från dessa plintar utgår även den interna kablingen till de 
mångpoliga uttagen som sitter längs lådans främre över- och under
kant. Från lådan erhålls elektrisk förbindelse över ett antal fem
poliga överkopplingsproppar till enheterna i lådan. 

Lådan har ett skyddslock som hålls fast av två snabblås, vilka har 
sin låsning i lådgavlarna. För att ta bort locket, behöver man 
endast trycka in snabblåsen i pilarnas riktning och sedan dra locket 
rakt utåt. 

Lådan har följande mått: 

Bredd: 509 mm 
Höjd ; 222 mm 
Djup: 195 mm 

2.3 Enheter 

I enheternas främre del finns plats för detaljer som skall vara 
lätt åtkomliga, t ex mätuttag och inställningsdon. Där sitter även 
hermetiskt ingjutna transformatorer och resonanskretsar. 

på enheternas bakre del finns utfällbara monteringsplåtar på vilka 
i första hand mindre komponenter monteras. Enheterna har en bredd 
motsvarande två eller tre fempoliga överkopplingsproppar. 

Ark . nr 65/115 DATATRANSMISSIONSTERMINAL M3981-103010 
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3.0 TEKNISKA DATA 

3.1 Transmissionssida 

Utimpedans 600 ohm 

Sändnivå, inställbar 
i steg om 2 dB Max +4 dBm 

Min -26 dBm 

Antal utgångar Max 8 

Bärfrekvens i första 
modulationssteget 51 , 6 kHz 

Bärfrekvens i andra 
modulationssteget 48 kHz 

Kanalmittfrekvens 3600 Hz 

Frekvensskift 2400 Hz 

3.2 Basbandssida 

Basbandssida, polaritetsdefinition Pluspolaritet på basbandssidan 
anses föreligga när a-tråden 
har positiv polaritet i för
hållande till b-tråden 

Impedans 3000 ohm ±10 % 

Skillnad mellan impedan
serna vid PLUS och MINUS Mindre än 5 % 

Inspänning 

PLUS Min 
Max 

+3 V 
+25 V 

MINUS Min 
Max 

-3 V 
-25 V 

Polaritetskonvention Valbar; PLUS eller MINUS in 
ger den högre karakteristiska 
frekvensen ut 

3.3 Datahastighet 

Datahastighet, 
område 

tillåtet 
0-3000 baud 

Datahastighet för optimal 
störningsokänslighet 2000-3000 baud 

DATATRANSMISSIONSTERMINAL M3981-103010Ark . nr 65/115 
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3.4 	 Nätenhet 

Nätspänning, omkopplingsbar 
i steg om 5 volt 

Nätfrekvens 

Nätspänningsstabilitet 

Nätspänningssprång 

Effektförbrukning 

Utspänningar: 

3.5 	 Temperaturområde 

Tillåten omgivningstemperatur 

3.6 	 Strömförbrukning, larmlampa 

-24 V 

3·7 	 Säkringar 

Låda: 	 F1 1 A trög (5x20 mm) 
F2 1 A trög (5x20 mm) 

Nätenhet: 	 F1 1 A (5x20 mm) 
F2 1 A (5x20 mm) 
F3 350 mA (5x20 mm) 

90-255 V (SU 3123 A) 
100-150 V eller 190-260 V 
(SU 3123 C) 

45-65 	Hz 

+10/-15 % 

±25 % 

ca 35 	VA 

-10 V max 1 A 
+10 V max 1 A 
+2,5 V max 0,10 A 
-30 V max 0~35 A 

ca 50 mA 

AB 
AB 

Prestoteknik 
Prestoteknik 

Svensk Finsäkring typ 
Svensk Finsäkring typ 
Svensk Finsäkring typ 

53 
53 
53 

DATATRANSMISSIONSTERMINAL M3981-103010Ark.nr 	65/11 5 
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4. O 	 LARMSYSTEM 

I datatransmissions terminalen ingår ett larmsystem som ständigt över
vakar terminalens funktion. 

4.1 	 Larmsystemets uppgift 

Larmsystemets uppgift är att ge: 

a) Larm vid för låg utgående nivå hos transmissionssignalen. 

b) Larm vid spänningsbortfall. 

4.2 	 Larmsystemets funktion och konstruktion 

Larmsystemets funktion enligt a) bygger på följande princip~ 

Om signalnivån från modulatorn minskar mer än 4 dB, ger modulatorns 
interna larmkrets en larmspänning som kopplas till kontrollenheten. 
Larmspänningen påverkar en larmkrets i kontrollenheten och genom 
ett larmrelä sluts kretsarna för yttre larm. Samtidigt tänds en 
larmlampa på kontrollenheten. 

Larmsystemets funktion enligt b) är baserad på indirekt larm genom 
nivåIarm vid bortfall av nätspänning eller transistorspänning och 
på direkt larm genom speciella kopplingar i kontrollenheten och 
nätenheten. 

4.3 	 Nätspänningsindikering 

Utöver ovanstående larmsystem finns i kontrollenheten en lampa 
märkt NÄT TILL för indikering av nätspänning. Lampan tänds när nät
enhetens nätströmbrytare ställs i läge "till ll och anger då att nät
spänning är påförd nätenhetens nättransformator. 
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5.0 	 SPECIELLA ANVISNINGAR 

5.1 	 Utrustningens montering på stationsplatsen 


Lådan skall skruvas fast på en stativram. 


Yttre kabling ansluts enligt principschema SU 3122-7-1. 


Lådan bestyckas enligt bestyckningsplan SE 20025-3-1. 

Se även inmätningsföreskrift EB 20188. 

5.2 	 Ersättnin&senheter 

Om terminalen inte skall fullbestyckas,dvs om kontrollenhet eller 
distributionsenhet transmissionssida inte skall ingå, skall mot
svarande ersättningsenheter sättas i. 

a) 	 !r~ä!t~i~g~enh~t_S~ 22~1_B_fir_Dis!rib~tio~s~n~e!,_b~s~a~d~sid~ 
~c~ Qi~t~i~u!i~n~enh~t~ !r~n~mis~i~n~sid~ 

I enheten genomkopp las basbandssignalerna respektive transmis
sionssignalerna. 

Förbundna uttag: 

A6 	 - B9 
A7 	 - B10 
A9 	 - B6 
A10 	 - B7 

I enheten genomkopplas basbandssignalerna från basbandssidan 
till modulatorn. 

Förbundna uttag: 

B6 - B9 
B7 - B10 
B11 - B14 
B12 - B15 
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