
ES101-systemet - där ES står för expeditionsplatssystem och 101 utgör ett serie
nummer - är televerkets första internt utvecklade mikrodatorbaserade expedi
tionsplatssystem. Det togs i drift för första gången 1979 vid länsalarmeringscent
ralen i Stockholms län, LAC-AB. I artikeln redovisas bakgrund, utveckling, teknik, 
driftserfarenheter och tillämpningar samt planerad vidareutveckling av systemet. 

ES101 
Televerl<ets första 

mil<rodatorbaserade 
expeditionsplatssystem 

ES101 används bland annat vid Utlandsupplysningen i Stockholm. 

Per Abrahamsson 
Alrik Joelson 
Eva-Christina Nilsson 

Flera utredningar har sedan 1970-ta
lets början bedrivits inom televerket, 
såväl beträffande interna som delvis 
externa telefonist (operatörs) betjä
nade telefontjänster (se bland annat 
sidan 1 i TELE nr 1/1982) . De teknis
ka förutsättningarna har därvid un
dersökts inom den för aktuellt ut
vecklingsarbete ansvariga enheten 
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på nätavdelningen vid televerkets 
huvudkontor, Nfm (och dess före 
gångare) . 

Som exempel på utförda under
sökningar och studier kan nämnas 

1. Hur intentionerna enligt MAN
TEL-PLAN-utredningens förslag skul
le realiseras. 
2 . Hur kraven förs k storstads-LAC 
- innebärande dels större enheter 
än tidigare implementerade LAC (av 
Västeråstyp) , dels utökat datorstöd 
för operatörerna - skulle realise
ras. 

3. Hur erfarenheter om viss datori
sering vid telefonistexpedierad tra
fik skulle utvinnas . 

Resultatet av undersökningarna 
enligt punkterna 1 och 2 visade att 
det inte var realistiskt att vidareut
veckla något av televerkets konven
tionella expeditionsplatssystem för 
att i alla avseenden tillgodose de 
uppställda kraven. I stället stod det 
klart att någon form av elektronik
konstruktioner borde tillämpas . 

Skälen till detta var främst två . 
Dels skulle vid tillämpning av kon
ventionell teknik systemen bli onö
digt utrymmeskrävande och mindre 
flexibla, dels var det redan beslutat 
att datorstödsutrustningarna, som 
utvecklades av andra enheter inom 
televerket eller inköptes från exter
na leverantörer, skulle vara elektro
nikbaserade. 

Bland annat kommunikationen 
mellan dessa utrustningar och expe
ditionsplatssystemet, liksom drift 
och underhåll, skulle underlättas om 
samtliga systemdelar var elektronik
baserade . 

Fortsatta undersökningar och stu
dier ledde så småningom fram till ett 
beslut om att utveckla ett mikroda
torstyrt expeditionsplatssystem, ES-
101. Innan detta beslut fattades ha
de olika förslag och ideer om logik
styrda elektroniksystem prövats och 
förkastats av skilda skäl. 

Erfarenheter enligt punkt 3 har 
inhämtats genom dels studier hos 
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och samarbete med andra teleför
valtningar och -industrier, dels si
mulerade och fältmässiga prov av 
skilda datorutrustningar i Örebro, 
Malmö, Stockholm och Gävle m fl 
platser (se bland annat sidan 23 i 
TELE nr 1/1982). 

Teknik 

Allmänt 

ESlOl är ett autonomt system, som 
kan anslutas till valfri typ av förmed
lingsstation (FS). Anslutning kan 
även ske till annan - transmissions
mässigt likvärdig - typ av station. 

ES101 är uppbyggt av de tre delar
na expeditionsplatsdel, FS-del samt 
drift- och underhållsdel, se figur 1. I 
LAC-varianten finns även en fjärde 
del, nämligen EG-delen (figur 2). 

Med undantag för själva expedi
tionsplatsernas utrustning är de oli
ka delarna utförda i byggsätt BYB 
101, dvs samma som AXE-systemet. 
Samtliga delar styrs av mikrodato
rer (Motorola 6800 och 6809). 

Expeditionsplatsdelen 

För att erhålla samverkande expedi
tionsplatser på skilda orter har en 
del av systemet brutits ut och place
rats i särskilda delar (E-delar). 

Dessa kan placeras på valfritt av
stånd från den centrala utrustning
en (FS-delen). 

E-delarna innehåller utrustning 
för kommunikation mellan FS-delen 
och expeditionsplatsernas tangent
bord. Dessutom finns utrustning för 
förstärkning och strömmatning av 
expeditionsplatsernas talförbindel
ser. 

44 

Alrik Joelson, te
lefonstationssek
tionen, nätavdel
ningen, telever
kets huvudkon
tor . Arbetar med 
utveckling av sys
tem och utrust-
ningar för bland 
annat teletjänst
avdelningar. 

Till varje E-del kan upp till åtta 
tangentbord anslutas. E-delarna an
sluts till FS-delen via en dataförbin
delse (1 200 bit/s) samt en talförbin
delse per expeditionsplats. Tangent
bordet, som visas i figur 3, kommu
nicerar med E-delen via en dubbel
riktad dataförbindelse (64 kbit/s). 

På länsalarmeringscentralerna är 
varje expeditionsplats utrustad med 
ytterligare ett tangentbord för radio
och larmkommunikation, även det 
anslutet till E-delen, se figur 4. 

Eftersom varje expeditionsplats i 
LAC kräver två tangentbordsanslut
ningar kan i detta utförande endast 
fyra expeditionsplatser anslutas till 
varje E-del. 

I LAC-varianten är dessutom 
E-delen försedd med väljare för an
slutning av radio- och väntförbindel
ser till talanordningen. 

FS-del 

I Förmedlingsstation 

Figur 1. 8/ockschema över ES101 . 

FS-del 

FS-delen 
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för ombyggnad av 
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ternationell sam
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holm. 

FS-delen innehåller följande delar: 
Styrdel, snörlinjer (SNT), expedi
tionsplatsväljare (EV), talanordning 
(GAF), kodmottagare (KM), kodsän
dare (KS) samt talmaskin (TAM). 

Styrdelen. FS-delens styrde! är av 
säkerhetsskäl dubblerad. Den be
står av CPU-enhet och minnen samt 
kretskort för olika funktioner. Dit 
hör kretskort för in- och utmatning 
(IN/UT), väljarmanöverkort (VMA), 
kort för avläsning av KM och styr
ning av KS (KMTG) samt slutligen 
en serie-parallellomvandlare (SPO) 
för kommunikation med E- och/eller 
EG-delarna. 

Principen för dubblering visas i fi
gur 5. Den vilande sidan av styrde
len uppdateras kontinuerligt från 

Exp.pl. 
utrustn. 

Exp.pl. 
utrustn. 

I Förmedlingsstation 
Till Till 
larmdel dator 

Figur 2. 8/ockschema över ES101, LAG-varianten. 
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Figur 3. Tangentbordet innehåller från vänster ett teckenfönster för 10 siffror samt tangenter och lysdioder för åtta snörlinjer. Till 
höger därom en grupp gemensamma tangenter såsom tal, nedkoppling, kvarhåll, förfrågan, transport m m. Längst till höger finns 
bland annat en knappsats för siffersändning. 

Figur 4. Figuren visar radiolarmdelens 
tangentbord. Det innehåller två tecken 
fönster varav ett visar radioanrop och det 
andra visar upptagna radiokanaler. 
Under teckenfönstren finns knappar för 
olika larm typer. Till höger finns 14 lysdio
der som visar situationen för brandbilar
na för aktuell brandstation. Under lysdio
derna sitter knappar för bland annat 
manövrering av bandspelare. 
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Figur 5. 8/ockschema över ES101:s analoga del. Av figuren framgår även principen för styrde/ens dubblering. 
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Figur 6. Expeditionsplatsens anslutning till ett förmedlat samtal. 

den verksamma sidan och kan utan 
avbrott ta över vid växling. Växling 
sker automatiskt vid fel eller vid 
uppdatering av program. 

SNT. Snörlinjerna utgör, tillsam
mans med IN- och UT-korten, gräns
snitt mot förmedlingsstationen. 

Till varje SNT ansluts två förbin
delser. Den ena är antingen inkom
mande eller utgående, sett från 
ESlOl, under det att den andra alltid 
är utgående. De två förbindelserna 
sammankopplas i SNT till en trans
missionsmässigt fullgod förmedling. 

SNT är även ansluten till en in
gång i EV. 

Linjesignalering mot förmedlings
stationen sker via IN- och UT-kor
ten, under det att sifferöverföringen 
sker med MFP (pulsad multifrekvens
kod). 

EV. Väljaren är uppbyggd av RVR
kort (samma som används i AXE). 
Med väljaren kan SNT anslutas till 
expeditionsplats via GAF samt till 
KM eller summer. I EV finns även 
väljarkort för anslutning av kodsän-
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dare och talmaskin till GAF (figur 
5). 

GAF. Som tidigare beskrivits kan 
två förbindelser sammankopplas i 
SNT. Då man från expeditionsplat
sen vill kunna samtala på båda för
bindelserna samtidigt, fordras en 
gaffelkoppling (se figur 6) . Gaffeln 
innehåller dessutom förstärkare och 
dämpare för anpassning av förbin
delsens nivåer mot förmedlingssta
tionen. 

KM. Kodmottagaren har till uppgift 
att ta emot siffror från förmedlings
stationen. Dessa används för dirige
ring av trafik till rätt expeditions
plats, identifiering av telefonvakts
abonnent samt, i LAG-varianten, för 
ursprungsidentifiering av 90 000-an
ropen . 

KS. Kodsändarens uppgift är att 
överföra siffror till förmedlingssta
tionen vid utgående trafik . Siffer
överföringen mellan E- och FS-de
larna sker via dataförbindelsen. 

TAM. Talmaskin kan anslutas dels 
till SNT, medan abonnenten väntar 
på svar, dels till GAF vid svar. 

Det förstnämnda beskedet ges när 
svarstiden pverskrider en viss, in
ställbar tid. 

Utöver dessa besked finns även 
möjlighet att ansluta talmaskiner el
ler telefonsvarare vid vissa tider för 
besked om att avdelningen är stängd 
eller överbelastad eller att det upp
stått något fel. 

Drift- och underhållsdelen 

Drift- och underhållsdelen har tre 
funktioner. 

Den första är att samla in data för 
statistik, såsom svarstid, expedi
tionstid, antal anrop samt behandla 
och skriva ut resultatet vid vissa ti
der eller efter kommando från betjä
ningscentralen. 

Den andra uppgiften består i att ta 
emot larmar från FS- och E-delarna 
och översätta dem till klarskrift och 
presentera denna för rätt instans vid 
rätt tidpunkt. 

Den tredje funktionen slutligen 
består i att förmedla kommandon 
från underhållspersonal till FS-de
len och skriva ut FS-delens svar på 
dessa kommandon. 
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EG-delen 

I LAC-varianten av ES101 ansluts 
E-delarna till FS-delen via en kon
centrator, EG-delen. 

Förutom kommunikationsdel m-
nehåller EG-delen 

kortnummerminne 
dataförbindelse till larmdelen för 
mottagning av automatlarmar 
dataförbindelser till administra
tiva datorer. Via dessa överförs 
bland annat ID-nummer samt 
nummer på inblandad(e) expedi
tionsplats(er) till datorn 
tonmottagare och tonsändare för 
radiokommunikation 
utrustning för in- och urkoppling 
av passningshögtalare för radio
förbindelserna. 

Programvaran 

Programvaran för ESlOl är skriven 
i assembler. Den är lagrad i s k 
EPROM och omfattar i E-delen ca 20 
kbytes, i EG-delen ca 16 kbytes, i 
FS-delen ca 32 kbytes samt i drift
och underhållsdelen ca 36 kbytes. 

Programmen är uppdelade i block 
om vardera 4 kbytes. Varje sådant 
block länkas var för sig, vilket inne
bär att endast två EPROM behöver 
bytas i varje styrdel vid mindre pro
gramändringar. 

Programmet är uppbyggt av pro
grammoduler kring en realtidskär
na. Principen för programhante
ringen framgår av figur 7. Program
modulerna är konstruerade så att de 
maximalt tar 4 millisekunder att ex
ekvera. Det enda avbrott i exekve
ringen som förekommer är tidsav
brott var fjärde, alternativt var åt
tonde, millisekund. 

Eftersom varje program exekve
ras färdigt, innan något annat pro
gram anropas, blir programhante
ringen enkel och snabb. 

Signaler, som når utrustningen 
från omgivningen är sekvensiella, 
dvs signalerna har olika betydelse i 
olika skeden av t ex ett anrop. 

I ES101 används ett för telefonsy
stem vanligt sätt att behandla såda
na signalsekvenser. Man tilldelar 
organet en post, dvs ett antal data
celler i ett minne. I denna post sätter 
man ett tillstånd för organet. Alltef
tersom signaler når utrustningen 
ändras detta tillstånd, och man vet 
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Figur 7. S = Startrutiner; F = Fe/rutin; PI, P2 ... P, = Program som skall exekveras. 
De program som har högst tidskrav läggs först; IRQ = Avbrottsprogram som exe
kveras var fjärde millisekund i E-delen och var åttonde millisekund i övriga delar. I 
programmet uppräknas tidsde/en och eventuella data från tangentbord och datakom
munikation avläses. 

på så sätt alltid vad signalen bety
der. 

I posten skrivs också in vilka and
ra organ som för tillfället är knutna 
till organet. 

SNT, KM, KS och expeditions
plats har sådana poster. Expedi
tionsplatsposter är uppdelade på 
E-delen och FS-delen. 

Dirigering 

Vid ett anrop överförs ett antal siff
ror till ES101. Med ledning av dessa 
kan anropet dirigeras till önskad ex
peditionsplats eller grupp av expedi
tionsplatser. I expeditionsplatserna 

kan å andra sidan anges vilka an -
ropskategorier som skall kunna 
kopplas fram till dem. Detta sker 
från tangentbordet när expeditions
platsen bemannas eller vid annan 
tidpunkt. 

I LAC-varianten kan anropet till
delas en eller flera av sju kategorier. 
I senare utföranden kan man välja 
mellan 48 olika kategorier. Det finns 
även möjlighet att ange alternativ 
kategori, om den första inte skulle 
ha någon ledig expeditions plats. 
Med ledning av anropsnumret ges 
också olika talmaskinbesked, dels 
medan abonnenten väntar i kön, dels 
vid svar från expeditionsplats. 

En speciell typ av anrop är telefon-
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vakts anrop. Här överförs, utom det 
speciella ID-numret för identifiering 
av trafiktyp, även abonnentnumret, 
helt eller som kod. Detta nummer 
visas i ett teckenfönster (display) i 
expeditionsplatsernas tangentbord. 
Genom att göra en förfrågan till en 
dator kan man ge den anropande ett 
för telefonvaktsabonnenten speci
fikt svar. I en senare version är det 
meningen att telefonvaktsabonnen
tens nummer skall överföras till da
torn direkt från FS-delen och kunna 
presenteras på expeditionsplatsens 
bildskärm, kanske t o m innan ope
ratören besvarar anropet. 

Kö- och turordning 

Vid trafik av det slag som ESlOl är 
konstruerat för, uppträder så gott 
som alltid ett av två tillstånd. An
tingen är trafiken så stor att kö upp
står eller är trafiken så liten att det 
förekommer lediga expeditionsplat
ser. Det idealiska tillståndet att en 
expeditionsplats blir ledig just när 
ett anrop inkommer förekommer 
nästan aldrig. 

Som beskrivs under rubriken Di
rigering kan anrop med olika kate
gori dirigeras till samma expedi
tionsplatser. För att få rättvisa mel
lan de anropande, köordnas därför 
anropen i samma kö, oavsett vilken 
kategori de tillhör. Det finns tre oli
ka ingångar till kön, i fallande pri
oritetsordning. Den första katego
rin ger förtur och avser anrop som 
varit framkopplade till expeditions
plats, men ej blivit besvarade inom 
en förutbestämd tid. Därefter kom
mer anrop som givits prioritet 1 
samt, slutligen, anrop som givits pri
oritet 2. 

När en expeditionsplats blir ledig 
avsöks kön från början, tills ett an
rop med samma kategori som expe
ditionsplatsen är inställd för, påträf
fas. Detta anrop plockas ur kön. 

För turordningen finns en kö för 
expeditionsplatserna. När en expe
ditionsplats blir ledig placeras den 
sist i kön. Ett anrop kopplas fram till 
den expeditionsplats som ligger 
längst fram i kön av dem som är in
ställda för att ta emot den kategori, 
som anropet har. När anropet be
svaras, tas expeditionsplatsen ut ur 
kön. En expeditionsplats tas inte ut 
ur kön, om den blockeras. Några 
samtal kopplas dock inte fram till 
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expeditionsplatsen, så länge den är 
blockerad . (Undantag: Förfråg
ningsanrop och transporterade sam
tal till viss bestämd expeditions
plats). 

Tillämpningar 

Genom sin flexibla uppbyggnad er
bjuder ESlOl-systemet redan i sitt 
grundutförande ett stort antal funk
tioner. För varje användningsområ
de väljs de funktioner ur grundutfö
randet som erfordras. Ytterligare 
funktioner, unika för varje särskilt 
användningsområde, tillgodoses i 
första hand genom mindre program
ändringar av standardfunktioner el
ler helt enligt särskild specifikation 
för den nya funktionen. 

Inom televerket används ESlOl
systemet för närvarande för följande 
verksamheter: länsalarmeringscent
raler (LAC), Utlandsupplysningen, 
gruppsamtalsexpediering samt 
rundradiocentraler (RRC). 

MODELL-MUMRICK 

TYP R .. ,,_ .. 
C10------0D 

CRON" 

En telefonkonstruktör ifrån Töre 
vid en besparingskampanj hållit före 
att en bra apparat 
för långväga prat 
fås av burkar förbundna med snöre. 

Text och bild: Crona 

Grundfunktioner 

Automatisk anropsfördelning. 
Genom den automatiska anropsför
delningen styrs inkommande anrop 
till den expeditionsplats som varit le
dig längst. Om inkommande anrop 
inte besvaras av utpekad plats, bloc
keras denna, och anropet flyttas au
tomatiskt till nästa plats i turord
ningen. Blockering av expeditions
plats respektive flyttning av anrop 
kan styras med tidsparameter. Olika 
typer av anrop kan också ges olika 
prioritet. På så sätt kan arbetet för
delas jämnt, resurserna utnyttjas på 
bäst~ sätt och kunderna ges en god 
service. 

Telefonistfunktioner för inkom
mande och utgående nationell och 
internationell telefontrafik. Speciel
la funktionstangenter finns för 
sändning av code 11 och 12. 

Förfrågningsanrop. Förfrågnings
anrop kan göras såväl internt inom 
systemet som externt. 

Transport och vidarekoppling av 
anrop. Transport inom systemet kan 
göras till speciellt utpekad expedi
tionsplats eller till grupper av plat
ser. 

Vidarekoppling kan göras till ex
ternt telefonnummer . 

Olika typer av talmaskinbesked 
kan inkopplas vid anrop till syste
met, tex svars-, vänte-, och köbe
sked . Inkoppling av väntebesked är 
valbart och styrs med parametern 
svarstid. Inkoppling av köbesked 
styrs efter svarstid och antal upptag
na inkommande ledningar. 

Trafik- och serviceuppföljning. 
Uppgifter för svarstid, expeditions
tid och besvarade anrop redovisas. 

Speciella tillämpningar 

Länsalarmeringscentraler (LAC) 
LAC tar emot anrop via det allmän
na larmnumret 90 000, speciella 
larmnummer och automatlarmar. 

Samtliga anrop via 90 000 tas 
emot i särskilda mottagarexpedi
tionsplatser, varifrån de vidarekopp
las eller transporteras antingen till 
abonnenter i publika nätet (polis, jour-
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Figur 8. Tangentbord för utlandsupplysningen. Figur 9. Tangentbord för gruppsamtal. 

havande präst osv), särskilda larm
expeditioner för ambulansdirigering 
eller särskilda expeditionsplatser 
för brandkårsalarmering. Samtalen 
till speciella larmnummer dirigeras 
direkt till rätt grupp av expeditions
platser. Till dessa larmnummer ring
er man när det gäller kommunala 
larmar, bilbärgning mm. 

Automatlarmar styrs också till 
ärskilda expeditionsplatser. 

Förutom de vanliga grundtjäns
terna har LAC tillgång till ytterliga
re hjälpmedel. 

Dit hör radio för dirigering av am
bulanser och brandbilar. LAC kan 
anropas antingen selektivt eller via 
allmänt anrop. I det förra fallet visas 
anropande station och kanal i radio
larmdelens teckenfönster. Allmän
na anrop övervakas via passnings
högtalare. 

Utgående anrop kan också vara 
allmänt eller selektivt. 

Även personsökning kan göras via 
radio. 

Till alarmeringscentralernas 
hjälpmedel hör också datorer, som 
ia dataförbindelser har direktkon

takt med ES101. 
När ett anrop besvaras i en expe

ditionsplats överförs ID-numret 
samt uppgift om inblandad expedi
·onsplats till datorn. Via datatermi

nalens tangentbord informeras se
dan datorn om larmets typ (ambu
ans, brand m m). Datorn kan med 
edning av detta, samt ID-numret, vi

sa lämpligt formulär på bildskärmen 
Ör operatören. Om anropet trans
porteras till någon annan expedi-
. onsplats, eller operatören gör en 
örfrågan till en annan operatörs-
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plats, uppdateras datorn från ES101 
och därmed visas rätt bild i den nya 
expeditionsplatsen. Automatlarmar 
sänds också till datorn, där de avko
das, varefter rätt åtgärdslista visas 
för operatören. 

U tlandsupplysning 
Verksamheten vid televerkets Ut
landsupplysning är en kombination 
av flera tjänster. Dels kan upplys
ning ges om telefonnummer i utlan
det och information om främst auto
matisk - men även telefonistexpe
dierad - telefontrafik till utlandet 
åt kunder i Sverige. Dels ges upplys
ning om telefonnummer i Sverige 
och information rörande telefontra
fik till och i Sverige åt telefonister 
vid utländska teleförvaltningar. 

Utlandsupplysningens version av 
ESl0l-systemet omfattar förutom 
grundfunktionerna också ett antal 
funktioner, anpassade till speciella 
krav för denna tjänst. De viktigaste 
funktionerna är programmering av 
expeditionsplatsen, presentation av 
anrop, nedkoppling av förbindelse, 
kortnummer samt statistik och upp
följning . Funktionerna beskrivs 
närmare i det följande. 

När expeditionsplatsen öppnas, 
programmeras den av telefonisten 
genom att information sändes till sys
temet om vilken typ av anrop som 
skall styras till expeditionsplatsen. 

För närvarande görs indelning i 
två grupper, från telefonist i utlan
det med respektive utan fransk 
språksiffra. 

När ett anrop besvaras, visas i tec
kenfönstret om anropet kommer 
från en kund i Sverige, från telefo-

nist i utlandet (nordisk respektive 
engelsk, tysk och fransk språksiffra 
redovisas) eller från expeditions
plats inom systemet. 

Vid anrop till nummerupplysning 
i utlandet förekommer ibland svårig
heter att komma fram i utlandsnä
tet. För att snabbt kunna göra upp
repade kopplingsförsök kan det an
ropade numret lagras i systemet, en
bart förbindelsen nedkopplas och ny 
förbindelse erhållas med ett förenk
lat förfarande vid efterföljande 
kopplingsförsök. 

Eftersom verksamheten till myc
ket stor del bygger på att förfråg
ningsanrop görs till utländsk num
merupplysning är det viktigt att kun
na förkorta själva uppkopplingspro
ceduren så mycket som möjligt. Som 
ersättning för de ordinarie, upp till 
15 siffror långa, utländska telefon
numren används därför kortnum
mer. Maximalt 100 kortnummer är 
möjliga. Genom en enkel procedur 
kan kortnummer inprogrammeras, 
ändras och raderas ut. 

Till systemet hör ett drift- och un -
derhållssystem som kan producera 
olika typer av statistik och uppfölj
ningsunderlag. Uppgifter om ser
vice, trafikvolym och expeditionstid 
för olika typer av anrop samt belägg
ning per expeditionsplats kan tas ut 
på en skrivare som finns i samma 
lokal som expeditionsplatserna. 
Mät- och presentationstidpunkter 
kan lätt ändras. I figur 8 visas tan
gentbordet för utlandsupplysning. 

Gruppsamtal 
När det gäller tjänsten gruppsamtal 
utnyttjas ESlOl-systemet för upp-
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Figur 10. Separata telefoni- och datorde/ar. 

koppling, övervakning, tidmätning 
och nedkoppling av samtalen. Kund
anrop för beställning av gruppsam
tal terminerar i annan utrustning. 
Gruppsamtal beställs nästan alltid i 
förväg. Ett visst administrativt arbe
te föregår alltid uppkopplingen av 
ett gruppsamtal. Bland annat måste 
alla deltagare förvarnas om samta
let, så att de är tillgängliga vid den 
tidpunkt, då samtalet skall äga rum. 
Med ledning av beställningsuppgif
terna samt av i ES101-systemet upp
mätt samtalstid debiteras avgift för 
ett gruppsamtal enligt gällande rutin 
för telefonistexpedierade samtal på 
sk OCR-kort. Expediering av grupp
samtal kräver, förutom normala tele
fonistfunktioner för nationell och 
internationell telefontrafik, också 
vissa särskilt utformade funktio
ner. För att kunna ge god kundser
vice och sköta verksamheten på ett 
rationellt och ekonomiskt sätt, mås
te den tekniska utrustningen vara 
flexibel, snabb och enkel att använ
da. Det skall alltså finnas goda möj
ligheter att formera grupper av för
bindelser till varje samtal, uppkopp
ling skall kunna göras snabbt, och 
övervakning och tidsmätning skall 
vara enkla. I ES101-systemet er
bjuds detta genom följande funktio
ner: 

- Formering av förbindelser för 
gruppsamtal. Förbindelserna är 
hopkopplade i grupper om 3, 4 eller 5 
förbindelser. Grupperna är sedan 
sammanförda till block, med 8 grup
per i varje . Inom varje block finns 3 
tre-grupper, 2 fyra-grupper och 3 
fem-grupper, dvs 32 förbindelser per 
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Figur 11. Integrerad telefoni- och datordel. 

block. Maximalt kan 8 block ingå i 
utrustningen. Grupperna numreras 
från 11 till 88, där första siffran an
ger blocknummer och andra siffran 
grupp inom blocket. Grupperna kan 
kopplas samman i valfria kombina
tioner, även från olika block. Vid 
maximal utnyttjning av systemet 
kan ett gruppsamtal med 30 deltaga
re formeras . 

- Uppkoppling. Ett gruppsamtal 
kan förberedas i systemet, innan 
uppkoppling sker, genom att erfor
derlig grupp formeras och telefon
numret till deltagarna inprogram
meras i systemet. När uppkoppling 
skall ske, behöver telefonisten en
dast initiera uppringning av vart och 
ett av de redan tidigare inprogram
merade telefonnumren till respekti
ve deltagare. I figur 9 visas tangent
bordet för gruppsamtal. 

Övervakning. Efter expediering 
kan samtal transporteras till viss ex
peditionsplats, där samtidigt alla på
gående gruppsamtal kan övervakas. 

Tidmätning sker automatiskt och 
individuellt för varje deltagare i ett 
samtal. 

Rundradiocentraler 
En särskild variant av ESlOl har ta
gits fram för rundradiocentralerna. 
Den används som kopplingsorgan 
när förbindelser i publika nätet skall 
användas av Sveriges Radio, t ex 
som konferensledningar. 

Denna variant skiljer sig från and
ra typer främst genom att E-delen är 

hopbyggd med i FS-delen. RRC-av
delningarna är i regel små; två expe
ditionsplatser vardera . En variant 
kommer dock att ha upp till 15 expe
ditionsplatser. 

Vidareutveckling 
av systemet 

Nya tillämpningar 

Utöver de tillämpningar - och där
av följande nya och/eller ändrade 
funktionskrav - som redogjorts för 
tidigare i artikeln föreligger nu be
slut om att ESlOl skall användas 
även för den nyligen beslutade och 
MBL-förhandlade framtida organi
sationen för expediering av tele
tjänsttrafik, den sk TTJ-80-organi
sationen (se referens 3) . 

Arbetet med att vidareutveckla 
ES101 förTTJ-80-avdelningarna har 
därför påbörjats vid nätavdelning
en. 

För denna tillämpning skall syste
met kombineras/integreras med da
torstödsutrustningar av olika slag . 
Utvecklingsarbetet bedrivs därför i 
nära samråd med skilda enheter 
inom främst televerkets ADB
avdelning, och med hänsyn tagna till 
erfarenheter från tidigare nämnd 
datorisering vid telefonistexpedie
rad trafik. 

De tjänster som skall kunna av
vecklas via systemet är 
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Figur 12. Telefonistarbetsplats för det vidareutvecklade ES101-systemet, där expe
ditionsutrustningen består av enbart en dataterminal med dator- och telefonifunktio
nerna integrerade. Terminalen är placerad på TELEBORDET, som är ett av televerket 
utvecklat terminalbord med bland annat motoriserad höjdinställning, och där den 
inställda höjden anges i ett teckenfönster. 

nummer- och namnupplysning 
hänvisning 
telefonvakt 
texttelefonförmedling 
Centraliserad abonnentväxel-
tjänst (Centrex) 4 

S~j~ 

Databaserna för nummerinforma
tionstjänster och sannolikt även för 
telefonvakten, lagras i externa dato
rer. 

För omstyrning av telefonvakts
trafik till ESlOl krävs antingen att 
respektive lokalstation är av AXE 
(SPC) typ, eller att stationen är för
sedd med med speciell utrustning 
(TFV-A). I samband med omstyr
ningen överförs även information 
om TFV-kopplad abonnents nummer 
till vald expeditionsplats . 

J :), / I ett första skede kommer uppgif
ten att visas i ett teckenfönster i 
tangentbordet och inmatning till da-

eJ.. Z l torn görs av telefonisten. I ett sena
re skede överförs uppgiften om anro
pad telefonvaktsabonnent direkt till 
datorn, som sedan automatiskt över
för och visar aktuellt telefonvakts-
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uppdrag på bildskärmen i anropad 
expeditionsplats. 

Erforderligt datorstöd för textte
lefonförmedling - främst automati
serad debitering (eliminering av 
samtalskort) - kommer att realise
ras antingen i externa datorer eller i 
lokala datorer, direktanslutna till 
expeditionsplatsutrustningarna på 
betj äningscen tralerna. 

Datorstödet för automatiserad de
bitering kan givetvis användas även 
för samtalstjänsterna, om dessa 
skulle integreras med teletjänsttra
fiken vid vissa betj äningscentraler. 

Centrex, som betecknar abonnent
växelfunktioner inbyggda i AXE
systemet, är främst avsett för mindre 
abonnentväxelanläggningar. Dessa 
abonnenter behöver då inte förses 
med egna abonnentväxlar. 

Systemet innebär att anknytning
arna kan nås antingen via direktval 
eller via en till AXE ansluten tele
tjänstavdelning försedd med ESlOl. 

I det senare fallet presenteras på 
bildskärmen en förteckning över ak
tuella anknytningar, och telefonis
ten kan då på vanligt sätt förmedla 
samtalet till önskad anknytning. 

Expeditionsplatssystemet ESlOl 

På liknande sätt som ovan angetts 
för telefonvaktstrafik kommer i ett 
senare skede anropat abonnentväx
elnummer att överföras till datorn. 
Härvid överförs och visas vissa för 
anropad abonnent unika uppgifter -
exempelvis firmanamn, önskade 
svarsfraser, upplysningar om service 
och förteckning över aktuella an
knytningar - på bildskärmen för te
lefonisten. 

Den första teletjänstavdelningen 
med Centrexservice via ES 101 plane
ras bli introducerad i Västerås un
der 1984. 

Expeditionsplatsernas ut
rustning 

Arbetsplatserna vid teletjänstavdel
ningarna kommer till en början att 
vara försedda med ett tangentbord 
för telefonisystemet och ett för da
torsystemet. Se figur 10. 

Även tangentbordet för ESlOl 
kommer, vid sidan av datorsystemets 
bildskärm, att medge viss visuell in
formation . 

I ett senare skede planeras inte
grering av de båda tangentborden, 
varvid även erforderliga visuella sig
naler för telefonisystemet kommer 
att överföras till och visas på bild
skärmen. Se figur 11 . 

Denna vidareutveckling planeras 
samordnas med tidigare nämnd vi
dareutveckling för texttelefonför
medling och telefonvakt. 

I den slutgiltiga utformningen 
kommer således expeditionsplatsut
rustningen i telefonistarbetsplatsen 
att bestå av enbart en dataterminal. 
I denna har dator- och telefonifunk
tionerna integrerats, så att en tele
matikutrustning för text och ljud er
hållits. Se figur 12 . • 
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