FÖRSVARETS MATERIELVERK

FÖRSVARETS TELENÄT

Med denna information
vänder vi oss till målgrupper som inte tidigare
känner till Försvarets Telenät.

örsvarets elenä
Försvarets telenät (FIN) är benämningen på ett för
försvaret gemensamt landsomfattande telenät för
överföring av ljud, data, text och bild.
FTN används för de landsomfattande lednings- och
vapensystemen inom försvaret vilka alla är bero
ende av telekommunikation ("samband").
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Försvarets stridande förband medför egna sam
bandsresurser och är inte beroende av ITN för sin
primära verksamhet, ofta sker dock anslutning till
ITN via anslutningslådor som finns placerade vid
ITN-anläggningarna.
FTN har utformats med hänsyn taget till de speciella
krav som militärt nyttjande av ett telenät ställer.
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Begreppet telenät omfattar all materiel (utom
abonnentutrustningar) som krävs för att anslutna
abonnenter ska kunna etablera och hålla kontakt
för överföring av information.
Den vanligaste informationen som överförs i ett
telenät är tal, men bildöverföring mellan telefaxi
milutrustningar (telefax) samt dataöverföring (digi
tal information) mellan exempelvis datorer och
dataterminaler blir allt vanligare.

ele ät
Moderna telenät, både civila (t ex Televerkets nät)
och militära (Försvarets telenät), representerar
mycket stora värden i investerat kapital.
Några begrepp som man talar om är transmission,
överföringsmedier, nätförmedling, stödsystem och
trafiknät.

Transmlss·onsresu er
När man talar om transmissionsresurser i ett tele
nät menar man de samlade resurserna för själva
överföringen av informationen, mellan geografiskt
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skilda platser. Överföring sker med hjälp av signa
ler på något överföringsmedium.

Overföringsmedier
Överföringsmedierna i ett telenät består av kablar
och radiolänk.
Kablar utgör fysikaliska förbindelser från en ut
rustning till en annan. Flera olika slags kablar före
kommer:
•

par- eller flerparkablar

•

koaxialkablar

•

fiberoptiska kablar

Vid långa avstånd krävs förstärkning av signalerna .

•

I radiolänksystemen sker överföringen mellan radio
länkstationerna med hjälp av radiovågor.

RadiolbnkW/o.st

Nä örmedlingsresurser
Nätförmedlingsresurserna representeras i första
hand av växlar för förmedling av traftken i telenätet.
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ödsystem
Med speciella datorsystem bygger man upp över
vaknings- och stödresurser avseende ADB-rutiner
för nätdrift, katalogsystem och funktionsövervak
ning.

Stödsystemen terminerar i och hanteras av nätdrift
centraler där information, t ex larmar om funk
tionsstörningar, utlöser underhållsaktiviteter.
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Trafiknätet är den funktion som abonnenterna an
sluter till, den trafikavverkande funktionen. Traftk
näten utnyttjar transmissionsutrustningar i tele
näten för överföring, och för sina funktioner även

telenätets förmedlingsresurser (nätväxlar) samt
stödsystem för styrning av nätet (vägval). Ett tele
nät innehåller ofta flera olika trafiknät.
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Försvarets telenät
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Försvarsanläggningar av olika slag måste, för att
klara tillgänglighetskraven, vara bättre rustade än
andra anläggningar mot skadegörelse i olika former.
Sabotage, granat- och bombträffar och EMP-på-

verkan (ElektroMagnetisk Puls) är välkända ex
empel. Telekrigföring är ytterligare en form av
störning som kan åstadkomma stor skada på på
gående traftk.
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För att försvaret ska kunna lösa sin uppgift, måste
meddelanden komma fram till rätt adress och med
oförfalskat innehåll. Avvikelser kan få ödesdigra
konsekvenser, mer här än i annan verksamhet
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Man talar därför om riskspridning, dvs att ha till
gång till flera olika överföringsmedier kabel, radio
länk och radio. Man har då större möjligheter att
säkerställa funktioner trots störningar av olika slag.
Radio, t ex kortvåg och ultrakortvåg, används som
komplement till Försvarets telenät.

De militära kraven på tillgänglighet och säkerhet i ett telenät,
som är sammanfattade nedan, är i många avseenden så höga att de
allmänna näten inte kan uppfylla dem.

•

•

•

Hög skadetålighet - viktiga funktioner är
förlagda till bekämpningsskyddade anlägg
ningar som är geografiskt spridda
Stor flexibilitet - nätet måste erbjuda
många alternativa vägval för omdirigering
av trafik vid skador och störningar
Speciella tjänster t ex gruppsändning och
prioritet

•

Korta uppkopplingstider

•

Förberedd anslutning av rörliga abonnen
ter, möjliggör bl a att reservfunktioner
snabbt kan sättas in

•

God övervakning under fredstid för att
säkerställa funktion i krig

•

Hög reparationsberedskap.

De militära kraven på nätets utformning är fastställda i av ÖB utarbetad
"Systemmålsättning för försvarets gemensamma telesamband" (SYMM FGT).
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FTN

FIN innehåller transmissions- och nätförmedlings
resurser samt tekniska och traftkala stödsystem.
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ransmissIonsresurser
Transmissionsresurserna i Försvarets telenät utgörs av resurser i såväl
försvarets eget transmissionsnät som i Televerkets.

•

försvarets fasta radiolänknät

•

•

försvarsägda kablar i stomnät och anslut
ningsnät

av Televerket och Försvaret samägda kablar
(försvarets del)

•

från televerket förhyrda och förberedda
kabelpar och kanalgt"Upper.
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Nätförmedlingsresurserna i Försvarets telenät består huvudsakIingen
av nätväxlar, dataförmedlare och meddelandecentraler.

•

nätväxlar för telefontrafik vilka utgör
grundläggande förmedlingsutrustning för
trafiknätet ATt

•

dataförmedlare (DF) för datatrafik vilka
utmärker trafiknätet MILPAK
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•

meddelaodeförmedllngscentraler (MFC)
för textmeddelandetratlk vilka utmärker
trafiknätet MnTEX.
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I Försvarets telenät ingår följande stödsystem för tekniska och
traflkala funktioner.

•

FMVs ADB-system, FUN (Förbindelse-,
Uppkopplings-, Nätregistrerlng).

•

Katalogsystem AD.

•

Fjärrövervakning (FÖ ATt)

D ift och

•

Katalogsystem MFC och DF

•

Fjärrövel'V'akning FI'N (FÖ FIN)
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För ledning av drift och underhåll av FfN ytnyttjas bl a
Sektorflottiljernas Marktelekontor där driftövervakningen bedrivs på de
regionala nätdriftcentralerna (RNDC).
Marktelekontoren utför följande uppgifter för FfN.

•

Planerar och följer upp förvaltad materiel
med avseende på ekonomi och befintlig
het samt leder drift och underhåll

•

Beslutar om genomförande av förebyg
gande och avhjälpande underhåll

•

I tekniskt avseende planerar och leder
driftproduktionen för FI'N

•

Svarar för regional nätdriftcentralverksam
het för FI'N

•

Svarar för regional och decentraliserad
FMV-produktion för FfN

•

Svarar för tekniskt stöd åt kunder, specieRt
med avseende på systemfunktloner utan
för deras egen anläggning

•

Samverkar med televerket

•

Medverkar i mob- och krigsplanerings
arbetet

För underhåll av FfN nyttjas bl a resurser ur Verkstads
förvaltningen (VF) där de bakre regionala underhållsresurserna utför
felavhjälpning och förebyggande underhåll.

•

•

I

I

serna för överföring, men utnyttjar för sin funktion
även ändutrustningar, dvs nätväxlar och stödsystem
för styrning av nätet (vägval m ro).

Trafiknätet är den funktion som abonnenterna an
sluter till, den traftkavverkande funktionen. Traft.k
näten sammansätts av delar ur transmissionsresur-
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Trafiknäten i FIN åskådliggörs i bilden nedan.
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Man kan tala om transmissionsmässig utformning
och trafikal utformning av FIN.

•
ässig utfor ni• g
Tra sml• slons
Försvarets fasta radiolänknät är ett fast utbyggt
transmissionsnät som är uppdelat i en stomdel
bestående av huvudstråknät och en anslutningsdel
med ett antal bistråk.
Stomdelen har en sammanhängande, maskfor
mig och landsomfattande struktur. Mask
ornas skärningspunkter benäms knut
stationer (noder).
Ett stråk mellan två knutstationer
kallas huvudstråk. Stråk som
förbinder försvarsanläggningar med huvudstråket
kallas anslutningsstråk.
Vid långa avstånd i stråken
eller vid ogynnsamma geografiska
förhållanden erfordras relästationer.
Nätet är försett med anslutningspunkter
(anslutningslådor ) för transportabel radio
länk i både knutstationer och relästationer.
Anslutningspunkterna används vid ersätt
ning av utslagen nätdel och vid anslut
ning av rörliga förband.
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Några olika principer för hur kontakt etableras mellan nätets
abonnenter förekommer.

•

•

Stela förbindelser är en trafiknätskategori.
Här sker ingen fönnedUng i nätet, utan de
abonnenter som ska utväxla trafik är för
bundna med en kontinuerligt uppkopp
lad, stel förbindelse. Detta är vanligast
mellao befattningshavare i stridslednings
centaler och taktiskt viktiga abonnenter.
Stela förbindelser utnyttjas för tal och för
överför.ing av data såsom måldata, styrdata
etc.
Kretsför.medling etableras mellan abon
nenter genom att en förbindelse kopplas
upp vid ett speciellt tillfålle, Uppkopp-

Ungen initieras aven abonnent och hålls
uppkopplad så länge aboWlentema önskar
(AU).

•

Meddelandeförmedling innebär att abon
nenten överlåter ett adresserat medde
lande till nätet som förmedlar detta till
utpekad abonnent(er). Finns i FfN som en
funktion i textöverföringssystemen.

•

Paketförmedling utnyttjas i datanät.
Informationen styckas upp i paket om ett
visst antal bitar. Paketen sänds oberoende
av varandra genom nätet till adressaten
(MII.PAK).

onnen er
Abonnenter i FIN är försvarsanläggningar av olika
slag.
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Man kan följa viktiga funktionskedjor i nätet, som i
vårt exempel representeras av luftbevakning,
målföljning och ledning av flygföretag.

Med hjälp av radarinformation som överförs i FIN
utförs luftbevakning i Uc/Rrgc. Insatsbeslut mot
mål görs vid behov och beordras över FIN till
flygplan. Ledningen av flygplanen sker över radio.
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Abonnentutrusningar ingår inte definitionsmässigt i
FIN. De ansluts till FIN och kan utgöras av t ex
PABX, telefonutrustning, linjetagare, MILTEX-abutr,
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N-samverkan

Samverkan mellan FIN och Tvt sker bl a i stomnä
tets samverkanspunkter. I dessa punkter finns bl a

anpassning mellan de olika näten, t ex övergångar
mellan digital och analog teknik.

De två nätkonfigurationerna i Tvt och FIN kom
pletterar varandra och bildar ett fullständigt mask-

formigt nät som möjliggör många olika vägval vid
skador och dylikt.
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De olika försvarsanläggningarna ansluts oftast också
var och en till det allmänna telefonnätet, antingen
AiN-L

ATN-F

ATN-L

tilllokalstation (ATN -L) eller till förmedlingssta
tion (ATN-F).

flN (.f\TL)

lra ik
o erativ/administratlv teletrafik
Operativ och administrativ traftk förekommer inom alla ledningssystem
och kan avverkas över både ATN och ATL.
Denna traftk kännetecknas av följande.

•

Trafiken terminerar i regel hos anknyt

•

För tio procent av den avverkade trafiken
finns krav på prioritet

•

Krav på uppkopplingstid är 5-10 sekunder
i fönnedlade nät.

rungar under en abonnentväxel, t ex PABX

•

Trafiken kan avverkas av abonnent som är
direktansluten till ATN eller ATL för viss
telefon- eller datattaflk

Försvarets gemensamma stabsplatser (Gpl) innehåller många exempel
på operativ-/administrativ trafik.

ATN-L

ATN-F

ATN-L

Siffrorna, 0,15, 0,25 etc, som anges vid förbindel
serna i bilderna på detta uppslag anger belägg
ningen på förbindelserna, angivet i Erlang.

l Erlang = Total trafikbeläggning under en viss
tidsrymd per förbindelsefunktion.
LU = långtidsuppkopplade förbindelser
(l LU = l Erlang).

Takt

trafl

Taktisk trafik förekommer bl a i flygvapnets stridslednings- och flyg
bassystem och kan avvecklas enbart i ATL.
Denna traftk kännetecknas av följande.

•

Trafiken terminerar l regel hos anknyt
ningar under särskild automatisk telefon
växel.

•

Kraven på tillgängliga förbindelser är så
höga att trafik ska kunna avvecklas

-

kontinuerligt
omedelbart
eller med uppkoppUngstid på max
2-5 sekunder i förmedlade RäL

I en luftförsvarsanläggning förekommer såväl operativ/administrativ
traftk som taktisk trafik.
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Syftet med denna broschyr om FTN är
att ge läsaren en allmän information i ämnet
Mer information om FTN finns i Kompendium Försvarets Telenät M 7730-400419
som kan beställas från Försvarets Bok- och Blankettjörråd
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