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Jeg uttrykker
min glede over at Telegraf reikets forskningsinstitutt
nu er blitt
i» realitet og håper at det raskt ril rokst
til i a r i Inf i ast 11 forsknings- og utviklingsavdeling som i meit samarbeid med undervisning og industri vil bidra til å styrke
tele kom mn n ikas jons miljøet i landet.
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FORORD

Dette er den første årsberetning fra Telegrafverkets forskningsinstitutt
som begynte sin
virksomhet høsten 1967. Den beskriver planene
og opplegget for instituttet og det arbeidet som
er utført.
Det er hensikten å fortsette med årsrapportering slik at dette er første bind av en serie.
De framtidige bind vil i tillegg til oversiktene
over opplegg og prosjekter inneholde tekniske
artikler over utvalgte emner hvori TF har vært
aktivt engasjert.
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1

OPPRETTELSE

Opprettelsen av Telegrafverkets forskningsinstitutt (TF) har
vært diskutert både i og utenfor Telegrafverket i flere år.
I 1961 uttalte Telegrafverkets laboratorieutvalg at det var et
sterkt behov for en egen forskningsvirksomhet i tillegg til driftslaboratorienes funksjoner, og dette ble ytterligere understreket i
forskningsutredningen av 1964 fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF).
I løpet av 1967 ble det første personale for TF tilsatt og virksomheten kom i gang i løpet av høsten.
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PROGRAM

2

2.1

GENERELT

2.2

PLANLEGGING

TF's primære oppgave er a drive forsknings- og utviklingsarbeider som kan bli direkte nyttbare for Telegrafverkets utbyggingsplaner. Disse arbeidene gjelder:
— nettet som helhet
— dettes forskjellige systemer
— deres apparatur og komponenter.
Virksomheten vil omfatte teoretiske studier og eksperimentelle
undersøkelser og vil bli utfort i nært samarbeid med Telegrafverkets øvrige instanser enten innen instituttet eller under kontrakt med norsk teleteknisk industri og høgskolene universitetene.
Programmet for virksomheten i de nærmeste år ble vedtatt av
Telegrafstyret i desember 1967.
Telegrafstyrets avdelinger og distriktskontorene ivaretar den
detaljerte føwøtidsplanlegging og utbyggingen i overensstemmelse
med denne. Anskaffelser av utstyr og iverksettelse av aktuelle
deler av utbyggingsplanene skjer i samsvar med økonomiske retningslinjer fastlagt i rullerende fireårsbudsjetter. Med de uhyre
raske tekniske og teknologiske framskritt er det selv innen en slik
tidsperiode nødvendig å følge meget nøye med i utviklingen. På
dette område vil TF, som ikke er belastet med byrden av den daglige drift, yte assistanse ved å vurdere nyskapninger og utrede
deres anvendelse.
Det er imidlertid nødvendig med planlegging også pa meget lang
sikt. Denne /./Vrwtidsplanlegging, som er en av Telegrafverkets viktigste oppgaver, består av følgende trinn:

I

(i)

Prognose for landets befolkningsvekst og -tetthet og for utviklingen av handel, industri, undervisning og forbindelser med
utlandet.
(ii) Kvantitativ utledning av de framtidige behov for telefoni,
telegrafi, dataoverføring, telefoto og lyd- og bildeoverføring,
basert på prognosen under (i).
(iii) Bestemmelse av forskjellige mulige nettkonfigurasjoner og
tekniske prinsipper, med tilhørende omkostningsoverslag,
som tilfredsstiller behovene under (ii). Disse nett vil omfatte
både analog- og digitalsystemer.
(iv) Valg blant mulighetene under (iii) av konfigurasjonen og
prinsippene for det «optimale nett», det vil si det mest fordelaktige ut fra samlet hensyn til kvalitet, utførelse, drift,
vedlikehold og omkostninger.
Dette «optimale nett» skal være rettesnoren for de framtidige
byggetrinn og sikre at disse sikter mot et definert mål.
I denne forbindelse vil det bli nødvendig å vurdere effektiviteten
av eksisterende systemer for å fastlegge i hvilken utstrekning det
er økonomisk fordelaktig å bibeholde eller erstatte dem.
Fjerntidsplanleggingen krever en integrert innsats innen Telegrafverket. TF vil først og fremst være et rådgivende organ, og
særlig bidra ved:
— å tilrettelegge moderne planleggingsmetoder og hjelpemidler
som kan rasjonalisere beregningene,
— å vurdere og utvikle nye systemer, apparatur og komponenter,
— å utarbeide grunnspesifikasjoner.
2.3 VEILEDNING OG INSITAMENT TIL INDUSTRIEN

Da hensikten med TF's teoretiske studier og eksperimentelle
undersøkelser er å bidra til å finne fram til de riktige systemer,
apparatur og komponenter for bruk i Telegrafverkets nett, vil
nært samarbeid med industrien være ikke bare gjensidig fruktbringende, men absolutt nødvendig. Industrien bør til enhver tid
holdes orientert om Telegrafverkets planer.
Ved inngåelse av utviklingskontrakter vil TF naturlig komme
sterkt inn i bildet ved valg av emne, utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner, tilsyn med arbeidet og kontroll av resultatene.
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2.4 DELTAKELSE I INTERNASJONALE STUDIEGRUPPER

Telegrafverket må delta i CCITT's og CCIR's tekniske studiegrupper for:
— å bli informert om utviklingen i andre land
— å presentere utad sine egne syn.
Det kan ventes en betraktelig øket aktivitet i disse grupper i de
nærmeste år særlig vedrørende digitalsystemer for dataoverføring
og pulskodemodulasjon.
2.5

MATERIALUNDERSØKELSER

I NTNF's forskningsutredning av 1964 er det pekt på at Telegrafverket bør ivareta visse oppgaver innen materialfysikk med
målrettet forskning av elektrisk ledende, halvledende, isolerende
og magnetiske materialer og opprette et materiallaboratorium for
undersøkelse av komponenters driftssikkerhet.
Telegrafstyret har bedt TF om å utrede disse spørsmål. I 1967
er det undersøkt hvordan elektronisk utstyr for militære formål
blir spesifisert og miljøprøvet her i landet. Sivile spesifikasjoner
for tilsvarende undersøkelser av elektronisk utstyr er imidlertid
meget mangelfulle.
Dette utredningsarbeidet vil fortsette i 1968, og først når det er
avsluttet, vil det bli tatt en avgjørelse om TF's framtidige engasjement i dette felt.
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3

ORGANISASJON

3.1

EKSTERNT

3.2

INTERNT

Forskningssjefen står direkte under Telegrafdirektøren og deltar i Telegrafstyrets styremøter. Full koordinering på høyeste
hold med de eksisterende avdelinger er dermed sikret.
Den interne organisasjon skal være fleksibel og til enhver tid
avstemt etter de aktuelle arbeidsoppgaver.
Under forskningssjef og nestsjef står gruppeledere med hver
sin gruppe av beslektede prosjekter.
Det blir i første omgang etablert tre grupper:
Gruppe D: Datatransmisjon
Gruppe P: Pulskodemodulasjon
Gruppe S: Switching.
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SAMARBEID

4

4.1

TELEGRAFVERKET

Det er av største viktighet at det etableres et meget nært samarbeid og full forståelse mellom Telegrafverkets øvrige instanser
og TF på alle nivåer. Dette gjelder både Telegrafstyrets avdelinger
og distriktskontorene og telefonanleggene med deres detaljerte
lokalkjennskap til de forskjellige deler av landet.
4.2 HØGSKOLENE OG UNIVERSITETENE

Høgskolene og universitetene vil kunne gi verdifulle bidrag til
TF's prosjekter, enten som et resultat av egen virksomhet eller
oppdrag finansiert av TF. Et slikt samarbeid vil også styrke
undervisning og forskning ved læresetene, og således by på gjensidige fordeler. Diskusjoner med Elektronikklaboratoriet ved NTH
under SINTEF er allerede i gang.
Mange av de prosjekter som TF skal arbeide med vil ventelig
by på oppgaver som kan passe for licentiat- eller store eksamensarbeider, og TF vil søke å holde instituttene ved NTH orientert
om disse mulighetene.
4.3 ANDRE TELEADMINISTRASJONER

TF skal ikke bare holde seg selv underrettet om teknisk utvikling i andre land, men bør også være i stand til å gi bidrag i
utvalgte felt, og derved internasjonalt bli anerkjent som et levende
forskningsinstitutt.
CCITT og CCIR studiegruppene er et godt forum for utveksling
av tekniske ideer og resultater.
Direkte kontakt vil også bli etablert med de andre teleadministrasjonenes forskningsinstitutter.
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