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Introdukti on 
All är ett landsomfattande helauto
matiskt trafiknät ingående i försvarets 
telenät (FlN) för överföring av telefo
ni och data. ATl skall såväl i krig 
som i fred tillgodose viktiga delar av 
totalförsvarets sambandsbehov och 
därvid utgöra ett komplement och en 
förstärkning till det allmänna telefon
nätet (AlN). 

Man bör komma ihåg att All är 
dimensionerat för krigsbruk. Det 
fredsmässiga utnyttjandet av ATL får 
därför endast ses som ett komple
ment/a lternativ till AlN. 

Vilka abonnenter, som är anslutna 
till All, framgår dels ur en speciell 
telefonkatalog för A Tl med öppna 
uppgifter, dels ur KTK-M (krigstele

fonkatalog, militär del), där ATL
abonnenter ingår som en del . 

Syftet med denna publ ikation är 
att ge en översiktlig information om 
A TL:s uppbyggnad och de möjlighe
ter, som erbjuds anslutna abonnen
ter. 



ATL:s uppbyggnad 
ATL-trafiken framförs fn till största 
delen över förbindelser i försvarets 
fasta radiolänknät - FFRl . I vissa 
knutpunkter i FFRl fi nns helautoma
tiska, programminnesstyrda växlar, 
typ AKE 129. En utbyggnad av A TL 
pågår till att även utnyttja förbindel
ser i försvarets trådnät samt transmis
sionsresu rser i televerkets nä t. U t
byggnaden innebär dessutom att nya 
automatiska nätväxl ar ( FTR) placeras 

främst i trådnätet och sammankopp
las dels med varandra, dels med tidi 
gare befintliga AKE-växlar. 

All karaktäriseras av föl jande 
egenskaper: 
D Stor tå I ighet mot skador och tra 

fikmässiga snedbelastningcr 
D Kort uppkopplingstid för semtal 
D Specialtjänster kan erbjudas an

slutna abonnenter 

D 	 God transmissionskvalitet - bl a 
4- trådsförbi ndelser 

D 	 Effektiv övervakning av tekniska 
fun ktioner och ingående förbin
delser 

D 	 Effektivt utnyttjande av ingående 
förbindelser - jämfört med stela 
förb indelser 

O 	 Nya sambandsbehov kan lätt till 
godoses 
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I A TL finns funktioner tö r automa
tisk trafikdirigering. Vi d skador på 
exempelvis en växel eller en förbin 
delse söker de ingående väx larna au
tomat isk t upp alternJtiva kopp lin gs
vägJr . 

Ett exempel på automati sk tralikdiri
gering: 

Traf iken mellan abonnenterna A och 
B överförs normalt den kortaste vä
gen - väga Iternat iv l . .. 

... men vid en skJda på väga ltem a
ti v l dirigeras trafiken ClutomJtiskt 
enligt väga iternati v 2 ... 

... och om även väga lternJti v 2 
sku lle slås ut tas vägaltemJtiv 3 i an
språk . 

Funktionen hos ATL kontrolleras 
kontinuerl igl av ett omtattande och 
effektivt övervakningss ystem , som 
snabbt upptäcker, loka l iserar och 
rapporterar ett onormalt drifttill
stånd. Dessutom utförs trafikmi:i t
ningar, so m ligger till grund tör olika 
typer av stati stik. 
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Abonnentsidans uppbyggnad 

På abonnentsidan finns utrustningar 
för överföring av både telefoni och 
data . Abonnenterna är ofta anslutna 
ti ll ATL över ett antal abonnentför
bindelser, som tillsammans utgör en 
abonnentvia. Viktigare objekt är an-

Telefonabon nenter 

Tele fonabonnenterna ansluts nor
malt ti ll ATL över sin manuella - el
ler automatiska - abonnentväxel. 
Abonnentväxeln ansluts i sin tur till 
en eller i vissa fall flera knutpunkter. 
I vissa fall ansluts abonnenterna över 
snabbtelefonväxel ti II A TL. 

Dessutom förekommer att indiv i
duella tele fonapparater ansluts direkt 
till ATL över en egen abonnentför
bindelse. 

slutna till flera punkter i nätet över 
skilda vägar. Större abonnentvior de
las ibland av trafikmässiga skäl i tre 
delar: en del för ankommande, en 
del för avgående och en del för dub
be l r iktad trafik. 
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Rörliga förband ansluts till ATl på 
förberedda i n kopp I i ngsplatser. Obe
roende av inkopplingsplats kan ett 
förband nås med samma abonnent
nummer, eftersom systemet automa
tiskt söker reda på var förbandet för 
tillfället är anslutet. 

Dataabonnenter 

Dataabonnenterna är utrustade med 
någon form av dataterminalutr-ust
ning (DTE), som anpassas till ATL av 
en datakommunikationsutrustning 
(DCE). Uppkoppling av förbindelsen 
mellan två dataabonnenter kan göras 
manuellt eller automatiskt från den 
anropande abonnentens datatermi
nal. Använda överföringshastigheter 
är 300 bitar/s och 2400 bitar/s . 

Under 1980-talet kommer nuva
rande krigs- (freds) fjärrskriftsnät att 
successivt ersättas med datex (300 
bitar/ s). Datex kommer i stor ut
sträckn ing att utnyttja A TL. 
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Anslutning av abonnentväxlar till ATL 

Abonnentvä x lar ansluts till ATl på i 
princip sa mma sä tt som till telever
kets allmänna telefonnät. 

Automatiska abonnentväxlar an
sluts antingen för helt manuell betjä
ning av trafiken eller för helt eller 
del v is automatisk koppl in g i abon
nentväxe ln. Vid au tomati sk kopplin g 

av avgående trafik till All från abon
nentväxe lns ankn ytningar, krävs in
om abonnentväxeln en speciell för
valssiifra för ATl - dvs en annan fö r
va lss iffra än den för avgående trafik 

till det allmänna telefonnätet. An
kommande trafik från ATl betj änas 
va nl igtvis av t lelonisten. Förbindel
ser fö r trafik fran All kan i många 
fall anslutas t ill den automat iska väx
eln på ett sådant sätt att helt automa
ti sk förmedling - direktval- till öns
kad anknytning inom abonnentväx
eln möjliggörs. 

Hos abonnenterna förekommer en 
mängd olika typer av abonnentväx
lar. Därför kan man inte här ge någ ra 
generella reg ler för hur dessa växlar 
skall anslutas till Al l utan detta mås

te utredas från fall till fall. Till hjäl p 
fö r de tekniker, som skall utföra an
slutningsarbetet, finns tekniska spe
cifikationer över olika anslutningsal
terna tiv . 
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5?4-2 
v idnumret hänför sig till en v iss fö r
bindelse i växe lvian. Rent praktiskt 
innebär detta att vid uppka iln ing mot 
gruppnummer koppl as samtal et över 
en förbindel se, som för tillfäll et är 
led ig i abonnentvian. V id uppkall
nln g på individnummer kopplas 
samtalet över en på förhand bestämd 
abon nentförbi ndelse. 

Tack va re att all a abonnentda ta 
finns lagrade i knutpunktväxlarn as 
minne, kan man på ett relativt enkelt 
sä tt göra förändringar i Jbonnent
numrerin g etc. En abonn ent kan nor
malt behålla sitt abonnentnummer 

Abonnentnu m reri ng 
Inom ATl anvä nds 4-siffri ga abon
nentnummer, v ilka tördelas utan 
hänsyn till abonnenten s geog rafi ska 
läge, anslutningsknutpunkt etc. Som 
tidi gare nämnts återfinn s samtliga 
abonnenter, deras abonnentnummer 
m m i en telefonkatalog för ATl . 

1 362 
~46431 Vid direktval genom Jutom Jtisk 

abonnentväxel (PABXJ, erfordras ut
över abo nnentnumret~ fyra siffror 
upp till fyra siffror för Jngivande av3529~581 90 
öns kad Jnknytning. Sam tli gJ siffro r 
tas härv id i en följd. 

729 
Det 4-siffriga abonnentnumret an

vä nds för all a dnrop tiil abonnenten , 
oberoende av va rifran anropet kom
mer. Detta gälle r även tra fik mot 
abonnenter, som är anslutna till flera 
knutpunkter. 

Abonnentnumret kan antingen 
vara ett gruppnummer eller ett indi
v idnummer. Gruppnumret hänför sig 
ti II abonnentv ian och omfa ttar samt
li ga förbindel ser i denna medan indi

v id en fl yttning och vid behov kan en 
abonnentvi a ges flera 01 ikJ abon
nentnummer. 
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Trafi kmöj Iigheter 
De trafikmöjl igheter, som en abon
nent kan erhålla, bestäms dels av vil 
ka tjänster den egna abonnentväxeln 
erbjuder, dels aV tjänsterna i An. 
Tilldelning av tjänster görs med hän
syn till operativa krav , tekniska möj
ligheter, kapacitet mm. 

De tjänster, som ATL kan erbjuda, 
framgår av följande sammanställ
ning. (Beträffande tjänster i moderna 
abonnentväxlar hänvisas till separata 
redovisningar.) 

Koppling utan val 
Den anropandes abonnentiörbindel
se kan vara markerad för kopp I ing 
utan val till en viss abonnent. Det 
innebär att redan själ va anropet 

dvs avlyftningen av mikrotelefonen 
resulterar i uppkoppling mot den för
utbestämda abonnenten och den an
ropande erhåller rington direkt. 

Kortnummer 
Abonnenter anslutna till nätväxlar 
kan tilldelas kortnummer. Det inne-

l 245 

bär bl a att en uppringande abonnent 
endast behöver slå två siffror (gäller 
viss nummerserie) för att bl i kopplad 
till sådan abonnent. Hur tjänsten 
"kortnummer" i övrigt kan användas 
framgår av följande exempel: Abon
nenter inom en sektor kan med ett 
visst kortnummer bli kopplade till en 
viss bestämd funktion i tillhörande 
Ifc. Motsvarande kan göras i en an
nan sektor med exakt samma kort
nummer och abonnenterna blir då 
kopplade till motsvarande funktion i 
denna sektors Ifc. 

Direktval 

Vid anrop mot vissa moderna PABX

växl ar kan man genom att välja 1-4 

siffror efter abonnentnumret bli 

kopplad direkt till önskad anknyt

ning utan medverkan av telefonist. 
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Dolt direktval 

Anknytningar i vissa moderna PABX
växlar kan i ATl tilldelas eget abon
nentnummer för dolt direktval. Det 
innebär att uppringande abonnent 
kopplas till den markerade anknyt
ningen genom att slå ett fyrsiffrigt 
abonnentnummer. (Funktionen "do lt 
d irektval" används fn hu vudsa kl igen 
för koppling till växeltelefonist i 
PABX.) 

Slutna abonnentgrupper 
Slutna abonnentgrupper innebär att 
v issa abonnenter ges begränsad 
åtkom I ighet, dvs att de endast kan 

nås från behöriga abonnenter. Tjän s
ten "slutna abonnentgrupper" an
vänds fn i första hand för datakom
munikation. 

Prioritet 
Om den anropande abonnenten har 
prioritetsbehörighet, kan han vid för
sä mrad framkomlighet i nätet utnytt
ja sin prioritetsbehörighet genom att 
sl å siffran "1 " före det önskade 

abonnentnumret. Därmed får samtiJ
let även till gå ng till den del av ATl:s 
kapacitet, so m har reserverats tör 
prioritetstrafik. Om den anropade 
abonnenten är upptagen eller 
blockerad medför dock inte priorite
ten någon fördel jämfört med ett 
va nligt samtal. 

Enstaka abonnentförbindelser är 
markerad e för fast prioritet, vilket in
nebär att alla avgående anrop över 
förbindelsen behandlas som priori
tetsanrop. 

Om man försöker koppla priori
tetssamtal från en abonnentförbin
del se, som saknar prioritetsbehörig
het, erhålls spärrton. 
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Ändring av abonnentförhållanden 

Önskemål från abonnenter beträf
fande ändringa r av förbindel seantal , 
v iauppdelning, specia ltjän ster etc 
framlörs på sa mma sätt som övriga 
sa mbandsön skemål. Den tekniska 
driftpersonalen sa knar befogenhet att 
ändra ATL i dessa avseenden. 

För närvarande handläggs frågor 
rörande nyanläggninga r och änd
ringa r av abonnentfö rhåll anden 
centralt vid FMV-F. I korthet gå r ar
betet till så, Jtt er forderliga uppgifter 
matas in i ett speciellt ADB-system 
(katalogsystem AKE respektive ETSS). 
De katJlogdatJremsor, som ma n 
därv id erhåller , till ställs sedan den 
driftan sva ri ge lör inmatning i berörd 
nä tväxe l. En så da n uppda teri ng sker i 
fred stid 3-4 gånger per år. 

Felanmälan och hänvisning 
AnmälJn om fel inom ATL görs via 

egen sa mbandscentral eller motsva

rande till någon av driftcentralernJ III 

(teknisk driftledning i sektorstab). Be

träffJ nde tel efonnummer hänvisas bandsupplysning eller direkt hos na

ti ll te lefonkJtal ogen för ATL. gon av d riftcentralerna. Även i detta 


Förfraga n om anledningen till fall återfinns telefonnumren i te le
hänvi sningston görs hos egen sam- fonkatJl ogen för A TL. 
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Litteraturförteckning 


Sy~tembes kri vn ing AKE-1 29 
Teleton vaxe l ET SS Operdt ion and mclinten clnce in struction del l och 2 
Telefonväxe l ET SS DJtJ base mc1intenc1nce del l 
Anv isningar fö r m<lnöversigna lering pc1 av FMV-F an ordnade telel·on
fö rbindelser. M 77IH)-40001 o. 

Förkortningar och fackuttryck 
i ATL-sammanhang 
AKE Progra mminnesstyrd nJtv;ixel som ingJ r i ATL. 

ATl AutomJ ti ~ k land somta ttande törmedl ing av teletrJt ik I fö r
SVJrets te lenat. 

AlN Allmanna te lelonn ~itet. 

ATN-F AllmannJ .tel efonnäte t, förmedlingss tJt ion. 

ATN-l Allmänna tel eto nnatet, lokalstati on . 

BF Bjrlrekvens. 

13 it Enh etse lement i ett d 'Ha tlöde. 

DCE Da tJ c ircuit term in,tt ing eq uipment, t ex ett dJtJmodem . 

DH DJ ta termin al equ ipment, t ex en dat,lbeh,tndlingsutru st
nlng. 

ETSS I>rogrammin nesstyrd nätv~ixe l som ingar i ATL. 

FDM F rekvensdeln ingsmulli p lexeri ng. 

FFRl Försvarets tJ stJ radiol änknät. 
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FTN 	 Försvarets telenät - en sammanfattande benämning på de 
transmlsslonsresu rser, nätförmedl i ngsutrustn ingar mm 
som anordnas av försvarsmakten inklusive erforderlig an
slutning till och utnyttjande av televerkets nät. 

FTR 	 Automatisk nätväxel i FTN 

Förbindelse 	 Ett medel för dubbelriktad överföring mellan två änd
punkter, sammansatt aven kanal i vardera riktningen. 

CK-signalering 	 Cemen<;am kanalsignalering. En signaleringsprincip som 
exempelvis används mellan ETSS-växlar i ATL. 

MFC 	 Multi-frequency compelled - tvångsstyrd flerfrekvenssig
nalering. En signaleringsprincip som används mellan väx
lar i ATL. 

MFP 	 Multi-frequency pulse - pulsad flerfrekvenssignalering. 
En signaleringsprincip som används för sifferöverföring 
mellan ATL och vissa kval ificerade abonnentväxlar. 

MUX Multiplexutrustning. 

PABX Privat automatic branch exchange - automatisk abon
nentväxel. 

PCM 	 Pu Iskodmodu lering. 

RL 	 Radiolänk . 

TOM 	 Tidsdel ni ngsmul tiplexeri ng. 
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