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li2 1. Kenttäkaukokirjoitin.
(Hell-lennätin)

V l- PA
A. KäyttömahdoIIisuudet.

(j,i

li7
1. Viestitys kenttäkaukokirjoittimella tapahtuu yleensä

lankayhteyksiä käyttäen. Kirjoittimet voidaan liittää toi-
iinsa joko kaksi- tai yksijohtimisilla yhteyksillä.

Kenttäkaukokirjoitusta voidaan lähettää myös radio-
teitse. Kirjoitin on kytkettävä silloin sekä lähettimeen
että vastaanottimeen.

2. Kenttäkaukokirjoittimen yksinkertainen rakenne,
käyttö ja hoito ekä mukautuvaisuus myös tilapäisjohtoi-
hin, tekevät sen erikoisen soveltuvaksi kenttäkäyttöön.

3. Kenttäkaukokirjoittimessa on lähetin- ja vastaan-
otino a, joten sillä voidaan sekä antaa että ottaa viestejä.
\ iesti annetaan painamalla lähettimen kirjoitusnäppäimiä,
jolloin sekä oman että vasta-a eman va taanotin merkitsee
sen paperinauhalle. Vasta-aseman nauhalle tullut viesti
liimataan viestilomakkeelle ja toimitetaan vastaanottajalle.
Viestittäjä äilyttää oman aseman nauhalle tulleen viestin
tai toimittaa sen lähettäjälle tarki tusta varten. Kirjoitti-
men käyttö ei vaadi pitkäaikaista koulutusta.

4. Kenttäkaukokirjoittimen virtalähteeuä käytetään
tavalli 'e ti suurivarauksista 1 V akkua, joten sen käyttö
on riippumaton sähköverkosta. Virta voidaan ottaa myös
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vahvavirtaverkosta 12 V jännitteistä virtaa kehittävän tasa-
suuntaajan tai muuttajan avulla.

5. Kenttäkaukokirjoitinjohdoilla saa olla kondensaatto-
reita, muuntajia ja vahvistimia. Yhteys ei ole arka häiriöille,
joten se toimii puutteellisilla tilapäisjohdoillakin. Tavallinen
kaukokirjoitin sitävastoin edellyttää hyviä lennätinjohtoja.

Kenttäkaukokirjoitinta ei voida liittää kaukokirjoitus-
välitys-, jakosilta- tai vaihtovirtalennätinjohdoille.

6. Kenttäkaukokirjoitinyhteyden kantomatka riippuu
yhdysjohtojen vaimennuksesta, joka saa olla korkeintaan
noin 5 Neperiä. Puhelinyhteyteen verrattuna kantomatka
on siis miltei kaksinkertainen.

7. Työskentely kenttäkaukokirjoittimeUa on hitaam-
paa kuin tavallisella kaukokirjoittimella. Kun kaukokir-
joitinliikenteessä saavutetaan jopa 428 merkin nopeu
minuutissa (reikänauhamenetelmällä), on kenttäkaukokir-
joittimen suurin nopeus vain 150 merkkiä minuutissa.

8. Kenttäkaukokirjoittimessa ei ole laitetta vasta-ase-
man kut umiseen. itä varten liitetään kaukokirjoittirneen
puhelin, jolla liikenteen aloittamisesta sovitaan, tai liikenne
aloitetaan etukäteen sovittuina aikoina.

B. Ulkoiset osat ja niiden toiminta.

9. Kenttäkaukokirjoittimessa ovat (kuvat 2 ja 3):

laatikko tarvikkeineen, I
lähetin,
vastaanotin, kirjoituskoje ja
alusta,
moottorigeneraattori,

lisäkoje.

9

1. Laatikko tarvikkeineen.

10. Laatikossa on kannin, kantohihnojen kiinnikkeet
ja selkäpehmike, niin että sitä voidaan kantaa myös selässä,
kun siihen kiinnitetään kantohihnat (kuva 1).

Laatikon kansi on vesitiivis. Kun neljä sivulla olevaa

Jännelukko

Kuva 1. Kenttäkaukokirjoitin
suljettuna.

jännelukkoa avataan, irtaantuu kansi ja kirjoituskoje ja
lisäkoje ovat näkyvissä.

11. Laatikon kannen sisäpuolelle on kiinnitetty kojee-
seen kuuluvat lisätarvikkeet. e ovat (kuva 2):

kaksoisj ohto , jonka toisessa päässä ovat kaapelikengät
ja toisessa kaksoiskosketin, virtalähteen lisäkojeeseen liit-
tämistä varten;

kaksoisjohto, jonka molemmissa päissä ovat kaksois-
pistokkeet radiovastaanottirnen liittämiseksi kenttäkauko-
kirjoittirneen radiolla liikennöitäessä;
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2. Lähetin.

12. Lähettimessä on kirjoituskoneen 43-koskettimiuen
näppäimistö (kuva 3), Aakkosten 26 kirjainta ja numerot
O-Q ovat normaalijärjestyksessä kuten kirjoituskonee a
tai tavallises a kaukokirjoittimessa. Välimerkkejä +, -,
/ ja ? varten on lisäksi 4 kosketinta, Oikealla on sana-
välinäppäin, jottei kirjoitustahtia tarvitsisi keskeyttää.
Lisäk i on vielä taukonäppäin ja morsenäppäin.

Vaihtolaitetta uuria ja pieniä kirjaimia varten ei ole,
vaan kirjoitus tapahtuu aina suurin kirjaimin. amoin ei
ole vaihtolaitetta numeroita eikä välimerkkejä varten, kuten
tavallisessa kaukokirjoittimessa. itä ei tarvitakaan, koska
kullakin kirjaimella, numerolla ja välimerkillä on oma näp-
päimensä.

13. Näppäimistön oikeassa reunassa olevaa punaisella
E-kirjainta muistuttavalla taukomerkillä varustettua tauko-
näppäintä käytetään kenttäkaukokirjoitinta tahdistettaessa
vasta-aseman kanssa sekä ilmoitettaessa vasta-asemalle,
että yhteys jatkuu tauon jälkeen.

Päinvastoin kuin muut näppäimet jää taukonäppäin
painettaessa alas. Tällöin koje lähettää jatkuvasti tauko-
merkkiä piirtäen kuitenkin vain joka kolmannen merkin
nauhalle. Painettaessa jotakin muuta näppäintä kohoaa
taukonäppäin.

14. Morsenäppäin, jossa on vihreä täplä, on näppäi-
mistön vasemmassa reunassa. Sen avulla voidaan esim,
häiriöiden sattuessa antaa morsemerkkejä vasta-asemalle,
JO a ne voidaan joko lukea nauhalta tai ottaa kuulon
mukaan lisäkojee een kytketyillä kuulokkeilla. Morsemerk-
kejä nauhalta luettaessa 011 lähettäjän sähkötettävä hitaasti.

Kuva 2. Kenttäkaukokirjoitin kansi avattuna.

varao salaatikko , jo- 'a 011

kaksi väri rullaa, kukin ilmatiiviisti suljetussa pelti-
rasiassa,

kolme sulaketta (' A) lisäkojetta varten,
tarkastuslamppu (12 V, ') W) Ii äkojetta vart 11,

kaksi moottorin hiiltä,
kaksi lähettimen kosketinvalssiu hiiltä,
pullo erikoisväriä,
värisivellin ,
kaksi värirullaa; sekä
kojeen käyttöohje kytkeutäkaavioineen.

I = käyttöohje

2 = laatikon kansi
3 = varaosalaatikko

.,= laatikko
5 = virt ajohto
(i = radiojohto
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]5. Merkin antaminen kestää .4 sekuntia. Jotta toista
näppäintä ei voitaisi painaa liian aikaisin, ovat kaikki näp-
päimet tänä aikana lukittuina. Merkin tultua kokonaan
annetuksi näppäimet vapautuvat hetkeksi. Vaikkei mitään
näppäintä tällä hetkellä painetakaan. menevät kaikki näp-
päimet jälleen lukkoon yhden merkin antoajaksi.

Lähettimen rakenne edellyttää siis rytmillistä kirjoi-
tusta, jonka nopeus on Z 1/2 merkkiä sekunnissa.

16. Näppäimistön takana, irroitettavan suojalevyn alla
on ko ketinvalssi, jota moottorigeneraattori pyörittää. Val -
. in pinta on eristeainetta, johon kaikkien merkkien vasti-
neet on upotettu eri pitkistä ja eri välimatkojen päähän
a etetuista palasista koottuna metalli ena ko ketinrenkaana.

Painettaessa näppäintä painuu liukukosketin vastaavaa
kosketinrengasta vasten.
. Kun valssi pyörähtää kerran ympäri, katkoo kosketin-

rengas virran yhtä merkkiä vastaavak i sysäyssarjaksi.
Lähetin muuttaa siis kunkin kirjaimen, numeron ja väli-
merkin määrätynlaiseksi virtasy äyssarjaksi.

3. Vastaanotin.

Kuva 3. Kenttäkaukokirjoitin käyttövalmiina.

= laatikko
2 = lähetin näppäinJistöineen
3 = vastaanotin
•J = alusta
5 = moottorigeneraattnn

(i = lisäkoje
7 = johdot vasta-asemalle
S = virtalähteen johto
9 = sal van vipu

17. Vastaanotin piirtää lähetysasemalta tulleet virta-
sysäykset paperinauhalle annettujen merkkien kuvina.

Lähetettäe ä toimii myös oma vastaanotin piirtäen
lähetetyt merkit omalle paperinauhalle .

18. Virtasysäysten muuttaminen kirjaimiksi tapahtuu
. -uraavasti:

Virtasysäykset johdetaan va taanottimeen asennettuun
.lhkömagneetfiin , joka liikuttaa ankkuria s . äysten tah-
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I = vastaanottimen laatikko
2 =, kirjoitinrulla
3 = paperi nauha
·f = paperi nvetorulla
5 = paperinpainovipu

6 = paperinpainorutln
7 = väri ruljanvipn
8 = värirulla
!) = salvanvipu

Alustaan kiinnitetyssä värirullavivu: sa PYOTll värirulla,
joka koskettaa kevyesti kirjoitinrullaa ja antaa sille värin.

20. Asetettaessa paperinauhaa paikoilleen käännetään
painovipua hieman va emmalle ja kohotetaan värirulla-
vipua, kunnes se salpautuu painovivussa olevaan loveen.
Tällöin paperinauhan kulku pysähtyy ja värinauharulla
lakkaa antamasta väriä kirjoitinrullalle. Nyt voidaan
paperinauha asettaa paikoilleen. Kuu painovipua käänne-
tään vasemmalle, värinauharulla putoaa paikoilleen. Pääs-
tärnällä painovipu irti se laskeutuu myös paikoilleen.

21. Ellei koneen tahdistus ole oikea, vasta-asemalle
tuleva kirjoitus kääntyy joko ylös- tai alaspäin vinoon.
Kun kirjoitinrulla piirtää kirjaimet kahtena alakkain ole-
vana kappaleena, voidaan vinoakin kirjoitusta lukea, koska
jokaisesta kirjaimesta ainakin toinen kappale piirtyy koko-
nai ena.

Vastaanotin voidaan summittaisesti tahdistaa kääntä-
mällä moottorigeneraattorin keskipakoissäädintä.

Kuva 4. Vastaanotin.

4. Alusta.

dissa. Ankkuriin on kiinnitetty terä, joka painaa paperi-
nauhaa samassa tahdissa kirjoitinrullaa vasten.

Kirjoitinrulla piirtää sysäykset paperinauhalfe viivoina,
joista merkkien kuvat muodostuvat (kuva 4).

19. Paperinauha liukuu paperinvetorullan vetämänä
tasaisen hitaasti kirjoitinrullan ja ankkurin terän välit e.
Paperia painaa vetorullaa vasten painorulla, joka pyörii
jousella varustetussa painovivussa.

Päinvastoin kuin tavallisessa kaukokirjoittimessa paperi-
nauha kulkee myös kirjoituksen taukoaikoina.

22. Alustassa ovat: vaihdekammio, paperikotelot ja
pidätinlaitteet.

23. Vaihdekammio on va taanottimen takana moottori-
wmeraattorin alla. iinä ovat vaihteet lähettimen kosketin-
valssin ja taukornerkkihimmentim n (kammion sisässä) sekä
vustaanottimen kirjoitinrullan ja paperinvetorullan käyttä-
mistä varten.

24. Molemmat paperikotelot ovat lähettimen alla kan-
uvlla uljetussa lokero sa. Kan i aukeaa painamalla näp-
p.ii1llitön kehällä olevaa nuppia. Painamalla jompaakuru-



paa lokeron oikeassa laidassa olevista pidikenupeista tulee
vastaava paperikotelo esiin. Jos k.o. nuppia painetaan
jatkuvasti, voidaan kotelot vetää kokonaan pois (kuva 5).

25. Paperirulla pyörii myötäpäivään. Kotelossa on
ohjain, jonka läpi paperinauha kulkee liimapuoli alaspäin.

Kuva 5. Paperikotelo avattuna.

I = lokeron kannen pidikenuppi
2 = lokeron kansi
3 = ylempi pidikenuppi
4 = ylempi paperikotelo

5 = paperirulla
6 = paperinohjain
7 = paperinohjainrako

Paperi kulkee edelleen lokeron einässä olevan raon lävitse
va taanottimeen.

Täydessä paperirullassa on noin 50 m nauhaa. Käyttö-
tunnissa kuluu sitä noin 2 Dl. Rulla riittää iis lähe 9 tun-
nin yhtämittaiseen käyttöön.

26. Va taanottimen alla näkyvällä salvanvivulla luki-
taan kirjoitin joko lepo- tai työasentoon tai otetaan ulos
laatikosta.

Lepoasennossaan on vipu oikealla. Koje aadaan työ-
asentoon kääntämällä salvanvipu vasemmalle ja vetämänä
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kojetta sentin verran esun. en jälkeen vipu lasketaan
vapaaksi ja kojetta vedetään ulospäin, kunnes salpa sul-
keutuu. 'illoin sekä lähetin että vastaanotin tulevat niin
paljon ulos laatikosta, että näppäimistöä voidaan käyttää
ja paperinauha pääsee tulemaan vapaasti vastaanottimesta.

27. Koje saadaan kokonaan pois laatikosta, kun salvan-
vipua käännetään jatkuvasti vasemmalle ja kojetta vede-
tään samalla ulospäin. Kun koje halutaan saada takai in
laatikkoonsa, käännetään salvanvipu vasemmalle ja koje
asetetaan laatikon sisäseinissä oleville kiskoilleen sekä työn-
netään jonkin matkaa sisään. Senjälkeen päästetään salvan-
vipu irti ja koje työnnetään kokonaan laatikkoonsa.

5. Moottorigeneraattori.

28. Moottorigeneraattori käyttää vaihdepyörästöä ja
kehittää aJ?-odivirran lisäkojeen putkille.

29. Moottorigeneraattoria syötetään 12 V akusta tai
12V:n verkkotasasuuntaajasta.

Virran kulutus on noin 4.4 A..
Koje pannaan käyntiin lisäkojeessa olevalla kytkimellä.
Moottorin harjabiilet ovat rnoottorikammion yläosassa

sen oikealla ja vasemmalla sivulla.
30. Moottorigeneraattorin akseli on yhdistetty kytki-

mellä vaihdepyörästöön, josta saadaan sopivat kierrosluvut
lähettimen kosketinvalssia ja taukomerkkihimrnennintä sekä
vastaanottimen kirjoitinrullaa ja paperinvetorullaa varten.

31. Moottorikäämin lisäksi on ankkurissa generaattori-
käämitys, joka 165V tasajännitteellä antaa enintään 15mA
unodivirtaa lisäkojeen putkille.

~ Kaukok ir.ioi t iuopus.
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Generaattorin harjahiilet ovat generaattorikammion ala-
osassa sen etu- ja taka ivuilla,

32. Jotta kirjoitus paperinauhalle tulisi suoraan, OIl

moottorigeneraattorin kierrosluvun oltava tasainen ja
samanlainen vasta-aseman moottorigeneraattorin kierros-

®

Ku va (5. Moottorigeneraattori.

1 = Säätökupu

2 = Johtimet lisä kojecse n
:1= Generaattorin harjahiili

luvun kanssa. Kierrosluvun pysyttämi eksi tasaisena 011

moottorigeneraattori sa keskipakoissäädin, joka Iisäkojeessa
olevan säätöputken avulla pitää kierrosluvun tasai ena.
Tahdistaminen vasta-aseman kojeen kanssa tapahtuu moot-
torikammion päällä olevaa äätökupua kiertämällä.

äätökuvussa on asteikko 0-10, joka kupua kierrettäes ä
liikkuu moottorikammion ivus a olevan merkin ohi. Kier-
rettäes ä kupua myötäpäivään uuren e moottorigeneraat-
torin kierrosluku ja kierrettä sä va tapäivään se pienenee.

33. Asemien välineri kierro lukueroavaisuus huomataan
vain vastaanottoasemalla. Kierroslukuero ei vaikuta lähet-
täjän vastaanottimen tekstiin, sillä saman kojeen lähetti-
men ja vastaanottimen välillä on kiinteä välivaihtoyhteys.
Tahdistus suoritetaan sen vuoksi aina vasta-asemalta annet-
tujen merkkien mukaan.

Jos va taanotettu kirjoitus kääntyy vinoon ylös (kuva
7a), on omaa kierroslukua pienennettävä (säätökupua kier-
rettävä vastapäivään) . Jos vastaanotettu kirjoitus kään-
tyy vinoon alas (kuva 7c), on omaa kierroslukua lisättävä
[säätökupua kierrettävä myötäpäivään).

34. Moottorigeneraattorin takapuolella 011 kaksi 6-säi-
kei tä johtoa, jotka kytkevät moottorigeneraattorin sekä
lähettimen ja vastaanottimen Ii äkojeeseen. Kytkentä
tapahtuu kahdella pakko-ohjatulla 6-napaisella kosketti-
mella. Etummaise sa koskettimessa on punainen ja taaem-

nt:F< n~·I••JJ' •.•• l c:CHRr. ''''' •...'. DIEN'" ,: l.J /"'.
a rELDFE~N~CHREIBER ~IUF:JJ t:F: nlE'NT ,l.._....., T'It"'r~,.N~ .~, T",cQ ••_1 II""

LI Er,;: fELDFERNSCHREIBER DIt:r'H -::'UF1b( ,1... ,

FELDFERNSCHREIBER r /'~~'r "1" 'RDER .1 r:., I ,'J I/to •••• .., I

,lli:: F;: r :.~·,L.;r t:..f'Nr.:i:· ;""~ I f:rp :~ , L:,1'1 r "

D/1:r,,}')" ". /..J F;:.DER 'ElDrE~r~-HREIDi~ ,2/jF~n- - \1', [" •. '-1 1"1 I J::"., •..•.'.•... .. I 'r.,.. ..•.... ...) "" I-IJ:.'r· 'M' . I

I u va 7. Vastaanottonauha a) liian uurcn. b) oikean ja c) liian
pienen kierrosluvun vallitessa.
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massa vihreä merkki. Kytkimet voidaan irroittaa lisäkojeesta
vasta, kun lisäkojetta on vedetty jonkin matkaa laatikosta
ulospäin.

6. Lisäkoje.

35. Lisäkojeessa on äänijaksogeneraattori (putkiväräh-
elin DOOj/s), vastaanottovahvistin ja säätölaite.

36. Äänijaksogeneraattori kehittää DOO-jakoisia. ähkö-
värähtelyjä. Merkkejä lähetettäessä katkotaan nämä väräh-
telyt lähettimen kosketinvalssin avulla erilai iksi sysäys-
·arjoiksi. Katkottu 900-jak oinen värähte1y siirtyy johtoa
pitkin .vasta-asemalle sekä myös omaan vastaanottovahvis-
timeen.

Jos sysäys arjat siirrettäisiin vasta-asemalle ta avirralla,
ei johtoihin mahdollisesti kytkettyjen kondensaattorien ja
muuntajain aiheuttamaa vastusta voitettaisi. Käyttämällä
900-jaksoisia värähtelyjä läpäisevät sysäykset kaikki ääni-
jaksoiset kytkinelimet.

37. Vastaanottovahvistimen etu asteessa vahvistetaan
omasta ja vasta-aseman lähettimestä tuleva äänijakso.
Samalla tasasuunnataan sysäykset kahdella kuivatasa uun-
taajalla. äin saaduilla tasavirtasysäyksillä ohjataan pääte-
asteen putkea, jonka anodivirta herättää vastaanottimen
magneetin.

38. Säätöputki pitää moottorigeneraattorin kierrosluvun
tasaisena. Moottorin käyde sä joko liian hitaasti tai liian
nopeasti aiheuttavat keskipakoissäätäjäin ohjaamat kos-
kettimet säätöputken kytkennässä muutoksia, jotka joko
pienentävät tahi suurentavat putken anodivirtaa. Kun
anodivirta kulkee myös moottorin säätökenttäkäämityksen
kautta, muuttuu moottorin kierro luku vastaava ti.
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Kuva 8. Lisäkojeeri etu levy.

8 = kenttäpuhelimen liitinjakki
9 = radiovastaanottimen kosketti-

met

10 = kuunteJukoskettimet
II = virtalähteen pistokkeet
12 = maadoitusruuvi

mittarin painonuppi 13 = 12-reikäinen kosketin
\·.\sla-aseman kytkinnlUvit 14 = kiinnitysruuvi

pääkytkin
Iarkistuslamppu

\ .rhvistu: säädin

1lniSllotimen kytkin
mit tar!

".'.: ~/i äkojeen etulevyllä on kenttäkaukokirjoittimen
1, t t unusessä tarvittavat alla luetellut kytkinrivat ja iiit-

11111t'1 (kuva 8).
1"lli/~vt/~i'lltessii on k l

'0 me asentoa: »Aus», »Bereit» ja
1'1110' A

, 1l110S a » us» On virta katkaistu. Asennossa
II. ,,'!I,) lämpiävät lisäkojeen putket ja punainen tarkastus-
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Asennossa »Ein» saa

virtaa ja käynnistyy.
valo näkyy kytkimeri yläpuolella.
myös moottorigeneraattorin käämi
Tarkistusvalo ei pala.

Valmiusasennosta »Bereits edelleen käynnistysasentoon
saadaan kytkin kääntää vasta minuutin kuluttua, muuten
putket vahingoittuvat.

Punainen tarkistuslamppu palaa, kun pääkytkin on asen-
nossa »Bereit», ja ilmaisee, että kenttäkaukokirjoitin on
kytketty virtalähteeseen. Rikkinäinen lamppu voidaan
vaihtaa varaosalaatikossa olevaan varalamppuun, senjälkeen
kun punainen lasi on irroitettn.

Vahvist'ussäädin ohjaa jännitteen jakajaa vastaanotto-
vahvistimen hilapiirissä alentaen ja suurentaen tulojänni-
tettä. Säätimellä voidaan myös häiriöiden vaikutusta vai-
mentaa.

Vahvistussäädintä on aina käännettävä niin paljon
vasemmalle, että vastaanotin juuri vielä kirjoittaa moittee-

. tonta tekstiä.
Suotimee (900 i/s) kytkin, jossa on asennot »Mit» ja

»Ohne», on vastaanottovahvistimen hilapuolella. Asennossa
»Mit»häiriöjaksot vaimentuvat, mutta työjakso 900 ainoas-
taan vähän heikentyy.

Suodinta on käytettävä ainoastaan vastaanoton pahoin
häiriintyessä.

uotimen vaimennus asennossa »Mit» pienentää kenttä-
kaukokirjoittimen kantomatkaa noin 15%.

Mittarin kaksi mitta-aluetta näyttää sekä akku- että
anodijännitteen.

Pääkatkaisimen ollessa asennossa »Bereit» tai »Ein» rnit-
tari näyttää akun jännitteen (12 V). Asteikolle on punai-
sella viivalla merkitty sallitut poikkeamat (11-13 V).
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Pääkatkaisimen ollessa asennossa »Ein» ja painettaessa

mittarin sinistä nuppia, mittari näyttää generaattorin kehit-
tämän anodijännitteen (165 V). Sallitut poikkeamat (150-
lOOV) on merkittyasteikolle sinisellä viivalla.

Kahteen kytkinruuviin (»Lal)ja »Lb/E») liitetään vasta-
asemalle menevät johtimet.

J akki on kytketty ruuvien »Las.n ja »Lb/E»:» kanssa
ruman. Siihen liitetään välijohdolla vasta-aseman kutsu-
mista varten tarvittava puhelin.

Kaksoiskosketinta, jossa on merkintä »Empfänger», käy-
tetään radioliikenteen aikana. Silloin kytketään kenttä-
kaukokirjoitin laatikon kannessa olevalla johdolla radio-
vastaanottimen kuulokekoskettimiin,

Kaksoiskoskeitimeen, jossa on merkintä »Mithören», lii-
l tään kuulokkeet, joilla puheliikenteen aikana kuuluvai-
!iUUS vahvistuksen ansiosta on parempi kuin puhelimitse.
Morseliikenteen aikana taas (morsenäppäintä käytettäessä)
kuuJokkeilla kuullaan morsemerkit .

Kaksoispistokheeseen; jossa on merkintä »+ 12 Volt -1),

k ketään kenttäkaukokirjoittimen virtalähde laatikon kan-
II ssa olevalla akkujohdolla.

M aadoitusruuvista kenttäkaukokirjoitin maadoitetaan.
I: -napaista pistorasiaa käytetään radioliikenteen aikana.
Kiinnitysruuvi, jonka ympärillä on punainen rengas,

II r ittamalla voidaan lisäkoje vetää esiin ja ottaa ulos
luutikosta.

40. Lisäkojeen kausilevyyn on upotettu (kuva 9) 4
putk a, kaikki mallia RV 12 P 4000. Ne ovat värähdin-
pII! ki, säätöputki, pääteputki ja tuvahvistinputki.

Ii A sulake liittyy 12 V virtalähteestä tulevaan johtoon.
Vaihtokytkimessä 011 asennot »Sammler» ja »Netzgleich-
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richter». Akkukäytössä se On asetettava »Sammlen>-asen-
teon, verkkokäytössä »Netzgleichricbten>-asentoon. Pää-
kytkimen ollessa »Bereits-asennos a kytkeytyy l:l V joh-
toon vastus, joka on oikosuljettu vaihtokytkimen ollessa
»Sammlen>-asennossa. Ilman tätä etuva tu ta kuumenisi-

vipu työnnetään vasemmalle, tartutaan näppäimistön kaa-
ressa ede ä vasemmalla olevaan loveen ja vedetään kojetta
sentin verran eteenpäin, lasketaan vipu irti ja vedetään
kojetta, kunnes salpa napsahtaa kiinni.

Paperi rullan a etus: Painetaan näppäimistön kehällä
olevaa nuppia, jolloin lokeron kansi putoaa alas. Paine-
laan lokeron oikeassa reunassa olevaa nuppia. Vastaava
paperikotelo ponnahtaa esiin, ja se vedetään ulos pidikkee-
s en asti. Paperinauhan pää irroitetaan rullalta ja rulla
asetetaan koteloonsa kulkemaan myötäpäivään. Paperi-
nauha asetetaan kotelossa olevaan ohjaimeen liimattu puoli
alaspäin. Kotelo työnnetään lokeroon ja paperi nauha ohja-
taan samalla kulkemaan lokeron reunassa olevassa raossa.
l.okeron kansi suljetaan.

Paperin johtaminen vastaanottimeen: Värirullavipu nos-
tvtaan lepoasentoonsa. Paperi asetetaan kulkemaan kir-
joit inrullan ja ankkurinterän sekä vetorullan ja painorullan
v.ilit e. Painovipu käännetään hetkeksi vasemmalle, jol-
loi II värirulla laskeutu u kirj oitinrullalle.

42, Virtalähteen laadusta riippuen tapahtuu sen liittä-
min 11 kojeeseen seuraavasti:

J virtalähteenä käytetään 1~ V akkua, kytketään se
"Jl' een kannessa olevalla akkujohclolla. Johtoon kiinni-

1 II y ko ketin työnnetään lisäkojeessa olevaan »+ 12
011 »-pistokkeeseen siten, että plus- ja miinuspuolet

1111. vut kohdalleen. Väärinpäin kytkettäessä kosketin ei
l' uuu pistokkeeseen. Johdon toisessa päässä olevat kaapeli-

II 'Oli kiinnitetään akun napoihin, plus-merkillä varustettu
1,111 napaan ja miinus-merkillä varustettu miinusnapaan.

( II .ttaessa virtaa vahvavirtaverkosta avataan lisäkojeen
uuuitysruuvi ja Ii äkoje vedetään ulos. en kansilevyssä

Kuva 9. Lisäkojeeri karisile vv,

J = värähdinputki 4 = etuvahvistinputki
:l = säätöputki 5 = 6 ulake

:l = pääteputki 6 = vaihtokytkin: akku-verkk tasasuuntaaja

. vat putket verkkotasasuuntaajakäytö sä liikaa virtalähteen
pienen kuormituksen vuoksi.' Paristokäytössä tätä vaaraa
ei ole.

c. Käyttö.

1. Paperinauhan asettaminen sekä virtalähteen ja
yhdysjohtojen kytkentä,

41, Paperinauha asetetaan kenttäkaukokirjoittimeen
euraavasti:

Kansi poistetaan avaamalla neljä jannelukkoa. Salvan
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Puhelin kytketään yh lysjohdolla lisäkojeessa olevaan
jakkiin (kuva 10). .

Koje maadoitetaan liittämällä maacloitusjohto lisäkojeeri
maacloitu sruuviin.

44. Kenttäkaukokirjoittimen liittäminen radioon suori-
tetaan kutakin lähetin- ja vastaanotin-mallia varten annet-
tu j en ohjeiclen mukai esti.

Radiolähetin ja -vastaanotin pitää virittää täsmälleen
samalle jaksoluvulle. Vastaanottimen takaisinkytkentä on
säädettävä siten, ettei vastaanotin värähtele.

2. Ku tsuminen, käynnis tys ja tahdis tus .

45. Vasta-aseman kutsuminen:
Langallisessa liikenteessä vasta-asema hälytetään puhe-

limella. Jos puhe kuuluu, sovitaan liikenteen aloittamisesta
puhelimitse. Ellei puhe kuulu, on yritettävä siitä huoli-
iuatta liikennöidä kirjoittimella. Puhelinyhteyden olle 'sa
epävarman on etukäteen ovittava määräaikaisesta Iiiken-
t • stä, esim. yhteyttä kirjoittim.illa on yritettävä ottaa
10 minuutin ajan joka täysi tunti.

Radioliikenteessä vasta-asema kutsutaan työskentelyyn
ludioteitse. Vastaanotin on viritettävä täsmälleen vasta-
uscrnan lähettimen jaksoluvulle.

46. Kenttäkaukokirjoittimen käynnistys suoritetaan
«uraavasti:

Pääkytkin käännetään »Bereits-asentoon, jolloin punai-
111'11 tarkastuslamppu syttyy. Mittari näyttää punaisella
.tlucclla akun jännitteen. Odotetaan yksi minuutti, jotta
II .rkoj n putket ehtisivät lämmetä. Pääkytkin kåäune-

Kuva 10. Kenttäkaukokirjoittimen asentaminen lankaliikcntcessä.

1 = maajohto 2 = johdot va ·ta-asemalle

oleva vaihtokytkin asetetaan J)Netzgleichricllten)-asentoon,
minkä jälkeen lisäkoje työnnetään paikoilleen ja ruuvataan
kiinni. Akkujohdon kosketin työnnetään lisäkojeen pistok-
keeseen edellä selostetulla tavalla ja johdon kaapelikengät
kiinnitetään 12 V tasasuuntaajan tai muuttajan saman-
nimisiin napoihin.

43. Jos vasta-asemalle on kaksijohtiminell yhteys, lii-
tetään molemmat johtimet Iisäkojeen J)LaJ)-ja J)Lbj"JHUt1-
veihin , Yksijobtimisessa yhteydessä johdin kiinnitetään
»Lae-ruuviin ja maajohdin J)LbjEJi-rUllviin.
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tään l)Eim-asentoon. Silloin tarka tuslamppu sammuu ja
moottori käynnistyy. Sinistä nuppia painettaes a mittari
näyttää sinisellä alueella anodijännitteen. Vahvistus
asetetaan kymmenen kohdalle. ÄänijaksosuOdinkytkir
käännetään l)OhneJ)-asentoon.

47. Käynnin tahdistus: Moottorigeneraattorin säätö-
kuvun a teikko käännetään viiden kohdalle ja vasta-asemaa
pyydetään antamaan taukomerkkiä.

Jos kirjoitus kiertyy ylöspäin, käännetään säätökupua
vastapäivään. Jos kirjoitus kiertyy alaspäin, käännetään
äätökupua myötäpäivään.

Kirjoitus talldistetaan vain vastaanottoasemalla. Lähet-
tävän kojeen kirjoitus on ilman muuta uoraa.

Jos säätökuvun säätöalue ei riitä, on vasta-aseman
säädintä tarpeen mukaan käännettävä suuremmalle tai pie-
nemmälle arvolle ja va ta-asemalla uusittava iäätö.

täe: sä ei omaan lähettimeen saa kajota, ellei lähetystä
jostain syystä ole pakko keskeyttää. .. ..' ..

Lyhyen tauon aikana painetaan taukonäppäintä mer-
kiksi siitä että lähetys jatkuu.

Radioliikenteessä on oma vastaanotin kytkettävä lähe-
tyksen ajaksi virrattomaksi.

49. Vastaanotto:
Vahvistussäädin käännetään sellaiseen asentoon, jossa

kirjoitus on selvimmin luettavaa. . , .
Suurten häiriöiden vallitessa vahvistussäädintä kaa.n-

netään vasemmalle niin paljon, että kirjoitus ~äkyy mort-
t· . .... iiaksosuodin asetetaan »Mits-asentoon.teettomas 1, Ja aan J. . .

Radioliikenteessä on oma lähetin vastaanoton ajaksi
kytkettävä virrattomaksi. .

äk tk käännetään »Aus»-Lopetettaessa liikenne pää y 111

as ntoon.

3. Työskentely. D. Hoito.

48. Lähetys:

Kirjoitettaessa salpautuvat näppäimet määrätyssä tah-
dissa. Sen vuoksi on niitä sorrneiltava kevyesti ja painet-
tava vain silloin, kun näppäin helpo ti laskeutuu. en-
jälkeen sormi on heti nostettava siltä ja kosketettava seu-
raavaa näppäintä,

uurimmalla nopeudella kirjoitettaessa menee sekunnissa
21/2 merkkiä. Ellei siihen pystytä, on kirjoitettava ainoa _
taan puolella nopeudella. Kirjoitus 011 silloin harven-
nettua.

Liikennekuria on noudatettava. Vasta-aseman lähet-

1. Yleistä.

50. Kojetta o~ suojeltava kosteudelta, lialta, ~om~.~~a
ElI . k . tt käytetä pidetäänja liialta kuumenemi elta. • ei toje a a ,

~ laatikkoon suljettuna. . .
51. Jäljempänä selostetaan, missä mä~nn kojetta kor-

jattaessa Ja voideltaessa saa purkaa. Pun~lsella .rengas~~tut
it sekä jäljempänä mainitut IUUVlt, vaikka nllde~

l\LUVl . . t M
kanta onkin peitetty valkealla maalilla, saa irroit aa. UI-
liin ruuveihin ei aa koskea.

Kojeeri tarpeeton purkaminen ja asentelu on kielletty
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2. Puhdistus.

52. Noin 1ilO käyttötunnin jälkeen ja vähintään joka
neljäs viikko on koje pubdistettava liiasta öljystä, pölystä
ja liasta pölysiveltimellä ja rievuUa.

53. Lähettimen kosketinvalssin puhdistami eksi kir-
joitin otetaan laatiko ta, mutta lisäkojeen yhdysjohtoa ei
irroiteta. Valssinsuojus irroitetaan avaamalla molemmat
punaisella rengastetut päällysruuvit. Moottorigeneraattori
käynnistetään ja pyörivä vai si ja erittäinkin valssin sul-
jettu kosketinrenga puhdistetaan petrooIilla hieman kostu-
tetulla puhtaalla rievulla. Kosketinvalssia ei saa öljytä
eikä hioa.

3. Voitelu.

54. 100 käyttötunnin jälkeen ja vähintään joka neljäs
viikko 011 koje puhdistarni en ohella voideltava kauko-
kirjoituskoneöljyllä. Voitelu suoritetaan parhaiten noin
1 mm 0 metaUi1angalla, joka kastetaan öljyyn noin 5 mm
pituudelta.

55. Kaikki kitka-, liuku- ja laaketipaikat sekä jou ien
ripustinkohdat on voideltava. Voideltavat kohdat on
kuvi sa 11, ]') ja J 3 merkitty kolmioilla.

56. Voitelua varten lähetin puretaan seuraavalla tavalla.
Kirjoitin otetaan kokonaan laatikosta, ja ko ketinvalssin

SllOjUSpoistetaan irroittamalla pääUysruuvit. äppäimis-
tön kaaren molemmat punaisella rengastetut kiinnitys.
ruuvit ja takapuolella olevan kiinnikelillskan punaisella
rengastettu ruuvi irroitetaan. Lähetin nostetaan alustaltaan.

Tämän jälkeen voidellaan kuvien 11,1 Z ja 13 osoitta-
mat kohdat.,

Kuva J 1. Lähettimen voitelupaikat edestä katsottuna.

Ivuva 12. Lähettimen voitelupaikat takaa katsottuna.
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Kuva 13. Lähettimen voitelupaikat alta katsottuna.

l = morsenäppäimen työ-
kosketin

2 = taukornerkkinäppäimen
lepokosketin

Irroitettu lähetin pannaan paikoilleen seuraavasti:
Vaihdekammion takakansi poistetaan irroittamalla neljä

ruuvia.
Moottorigeneraattoria kierretään käsin akselistaan, kun-

nes jousiston (kuva 13) ohjausjousi on nokkalevyn (tauko-
merkkihimmentimen) jonkin nokan keskellä. Kosketin-
valssia kierretään, kU1111esliukukoskettimien kärjet ja kos-
ketinvalssin päissä olevien nokkapyörien nokat ovat koh-
dakkain. Lähetin asetetaan alustalle huomioi malla ham-
paiden pureutuminen. Näppäimistön kaaren kiinnitysruuvit
kiinnitetään. Kiinnikeliuska pannaan paikoilleen ja ruuva-
taan kiinni. Vaihde.kammion kansi ja kosketinvalssin S110- .

jus ruuvataan kiinni. Kirjoituskoje pannaan laatikkoonsa.
57. Vastaanotinta ei tarvitse irroittaa voitelua varten,

Voideltavat kohdat näkyvät kuva ta ]fJ,

Kuva 14. Vaihdelaatikko takaa, avattuna.

1 = jousisto
2 = ohjausjou i
3 = taukornerkkihimmennin

Kuva 15. Vastaanottimen. alustan ja moottorigeneraattorin
voiteluparka t.

Kaukoklrfo itlnopas.
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Alustan voitelupaikat näkyvät samoin kuvasta 1[').
58. Moottorigeneraattori irroitetaan voitelua varten

alustasta (vaihdekammiosta) seuraavasti:
Kirjoituskoje otetaan kokonaan laatikosta. Kosketin-

valssin suojus ja vaihdelaatikon kansi ·poistetaan. Samoin
poistetaan generaattorin takapuolella oleva suojakupu irroit-
tarualla kiinnitysruuvi. Kirjoituskojeen johdon sinkilä irroi-
tetaan ja johdot irroitetaan toisistaan. Moottorigeneraat-
torin neljä punaisella rengastettua kiinnitysruuvia irroite-
taan ja moottori nostetaan varovasti pois.

Voitelu suoritetaan kuvan lG mukaan ja irroitetut osat

kiinni tetään seuraavasti:
Moottorin alustassa oleva kytkin asetetaan siten, että

sen ja keskiöimisrenkaan punainen viiva ovat kohdakkai~.
Nivelkappale asetetaan kytkimen punaisen viivan. suu rrtat-
seksi. Moottorigeneraattorissa olevaa kytkintä kierretään~
siten että sen ja renkaan punainen viiva ovat kohdakkain.
Moo;torigeneraattori asetetaan varovasti paikoilleen siten,
että ylemmän kytkimen tappi tarttuu alemman kytkimen
nivelkappaleen poraukseen. Moottorigeneraattoria kierre-
tään käsin akselistaan edestakaisin, jolloin kosketillvalssin

pitää liikkua molempiin suuntiin. . .. .
Moottorigeneraattori ja vaihdelaatikon k.ansi kiinnite-

tään ruuveillaan. Kirjoituskojeen johdon sinkilä kiirtnite-
tään ja molemmat johdot sidotaan toisiinsa sekä gene-
raattorin takana oleva suojakupu ja kosketinvalssin suojus
ruuvataan paikoilleen. Kirjoituskoje työnnetään laatikkoon.

59. Kierroslukusäätimen voitelerniseksi sen kansi pois-
tetaan irroittamalla neljä ruuvia. Säädin tulee silloin esiin.
Kappale paperinauhaa kostutetaan öljyyn ja liika öljy
poistetaan vetämällä paperi kahden sormen valitse. Sen-
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jälkeen paperinauha asetetaan säätövivun kuulan (kuva 10)
ja alimman kosketinjousen eristekappaleen väliin ja paina-
malla niitä kevyesti vastakkain vedetään paperiliuska läpi.
Kansi ruuvataan kiinni.

Säätimeri purkaminen tai tarki tarniuen 011 kielletty.

Kuva Ili. Krerroslukusäät imen
voiteJukoh lat.

1 = erist.yskappa l..
2 = säätövipu

:3 = [ännr jousi

4. Hiilien vaihto.

60. Moottorigeneraattorissa on kak i paria hiiliä. Toi-
II 11pari moottorivirran syöttöä (pienjännitehiilet) ja. toinen
generaattorivirran ottoa (suurjännitehiilet) varten.

Lähettirue sä on val sihiili kosketinvalssin kytkemiseksi.
Hiilet 011 uusittava. kun ne ovat kuluneet Gmm vahvui-

iksi,
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61. PienjänniteIJiiliä saavat vaihtaa ainoastaan koulu-

tetut henkilöt.
Hiiltä vaihdettaes a sen johtopunos ensin irroitetaan.

,elljälkeen irroitetaan hiilijousi pulti taan ja hiilenkaari
laakeritapistaan. Varaosalaatikossa oleva uusi hiottu hiili

J{uv~>7. Pienjällnitehiilien vaihto.

1 = hiilijohdon Iiitoskappal
2 = hiilijousi
3 = laakeritappi

asetetaan vanhan tilalle ja irroitetut osat pannaan paikoil-
leen päinvastaisessa järjestyksessä kuin purettaessa. .

62. Suurjännitehlilien (kuva 6, harjahiilet) vaihto suon-
tetaan seuraavasti:

Kansi ruuvataan irti. Hiili otetaan ulos. usi hiottu hiili
varaosalaatikosta asetetaan tilalle. Kansi ruuvataan kiinni.

Kenttäkaukokirjoitinta ei saa käyttää ilman suurjännite-

hiiliä.
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63. Valssihiiltä (kuva 12) vaihdettae . a kirjoituskoje

otetaan laatikosta ja kosketinvalssin suojus poistetaan.
Lukkoruuvi irroitetaan ja hiili poistetaan. Varaosalaatikossa
oleva uusi hiottu hiili asetetaan tilalle huomioonottaen hiilen
hionnan. Lukkoruuvi ja suojus kiinnitetään.

64. Hiiliä vaihdettaessa on moottorigeneraattorin kol-
lektorit puhdistettava. Vähäinen likaisuus voidaan puhdis-
taa bensiinillä kostutetulla rievulla.

5. Värirullan vaihto ja värjäys.

65. J 05 kirjoitus va taanottimessa esiintyy hyvin heik-
kona, on värirullassa liian vähän väriä. Värirulla on silloin
värjättävä varaosalaatikossa olevalla erikoisvärillä ~)HB45
violett». Värjäystä varten värirullan vipu käännetään
oikealle. Varaosalaatikossa olevalla siveltimellä sivellään
pullosta väriä tasaisesti huoparullalle. Värin sively suorite-
taan 8-10 kertaa. 4-6 tunnin kuivuruisajan jälkeen 011

värirulla käyttövalmis.
66. Jos värirulla on liiaksi kulunut, on sen tilalle pan-

tava varaosalaatikosta uusi.
Vaihdettaessa värirullavipu nostetaan ylös ja pitämällä

siitä vasemmalla kädellä kiinni vedetään rulla oikealla
kädellä pois. Uusi värirulla asetetaan paikoilleen painamalla.

6. Korjaus.

67. Rakenteen yksinkertaisuuden ansiosta kenttäkauko-
k~rjoitin vikaantuu huolellisesti h idettaessa hyvin harvoin.
Useimmiten häiriöt eivät aiheudu kojeen vioista vaan asian-
tuntemattomasta ja virheellisestä käsittelystä. Häiriöiden
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e iintyessä on aina sen vuoksi ensin otettava selvä, onko
kojetta käsitelty oikein.

68. Kojeessa esiintyvien häiriöiden laatu saadaan useim-
miten elville va taanotettujen kirjainmerkkien laadun peru -
teella. Häiriön poistamisek i on en in todettava, onko vika
oman kojeen, yhdysjohdcn, vaiko va ta-aseman aiheuttama.

69. Omaa kojetta tarkistettaessa irroitetaan ensin vasta-
a eman yhdysjohto kytkinruuveista »La» ja ,)Lb/E,). Tar-
ki tus suoritetaan seuraavan taulukon ohjeiden mukaan.

Vika •'yy ja. korjaus

1. Tarkastuslamppu ei
pala "Be]'eit~-ascnnossa,
mittari ei toimi.

a) Virtalähde ei ole kytketty.
b) (i A sulake palanut. !'antava tilalle
uusi varaosalaat ikosta .

2. Tarkastuslamppu ei
pala .1 ereite-asennossa ,
mittari toimii.

3. Tarkastuslamppu pa-
laa »Berei te-a en nossa,
mi ttar i ei toimi.

Tarkastuslamppu palanut. Pan lava
tilalle uusi va raosalaat ikosta.

Virtalähde vääri n kytketty.
Tarkastettava, että samanuimiset navat
on kytketty toi iin a.

.1. Kirjainmerkit
vät heikkoina.

Huoparulla värjät tävä

esitetyllä tavalla,

kohda a 65
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5. Kirjainmerkit tuh-
ri intunei ta.Poi kki vi iva 1

sekaantuvat toisi insa.

Huoparullassa liian paljon väriä. Rul-
laa pyöritcltävä imupaperia tai sanoma-
lehtipaperia vasten. Kirjoitinrulla ja
kirjoituslait puhdistet tava spriihin
hieman kost utet.ulla. spri in puutteessa
ku ivalla ricvulla. Bensiiniä ei ole

käytettävä.

Vika I Syy ja korjaus

6. Kirjainmerki t nau- a) Huoparulla virheellisesti värjätty.
han yläosa . a värjään- Värjättävä uudelleen kohdassa 65
tyneet, mutta alaosassa esitetyllä tavalla.
erittäin heikot, tai päin- b) Huoparullan kosketuspiuta ei ole
vastoin. lieriömäinen. Uusi rulla vaihdettava

kohdassa 66 esitetyllä tavalla.

7. Kirjaiumerkit paikoi- Väri rullan liuskajousi painaa liian hei-
tellen heikosti värjään- kosti paperiliuskaa vasten. Jousi tar-
tyneet. kistettava ja äädet tävä siten, että se

koskettaa paperia koko leveydeltä, kun
värirullan vipua kohotetaan noin ö mm.

8. Useiden kirjainrnerk- a) Kosketinvalssin kosketinrengas puh-
kieri kuvassa jää sama distettava kohdassa 53 csitetyllä tavalla.
piirtorivi pois. b) Valssin hiili otettava pois kohdassa

63 esitetyJlä tavalla. Kosketinpinta
puhdistettava ja hiili asetettava pai-
koilleen. Se saa koskettaa ainoastaan
kosketinrenga ta, ei eristeai netta.

9. Eräät.piirtorivit Piir-I Kosketinvalssi likaantunut. Puhdistet-
tyvät huouosti. tava kohdassa 53 esitetyllä tavalla.

10. Tarkastusnauha ta Kirjoitus uudelleen tarkistettava. Sitä
voidaan lukea ainoas- varten on pääkytkin käännettävä
taan keskimmäinen rivi, »Berei ta-asen toon. Vastaanotin otet-
sen ylä- ja alapuolella tava pois. Kirjoi ti nrullan hamrnaspyö-
siintyy vain puoli riviä. rää kierrettävä vetopyörään nähden

siksi, kunnes kirjamrnerkki tulee lähe-
tettäessä kaksi kertaa esiin. (Kierret-

I
täessä kirjoitin rullaa myötäpäivään
hampaan verran, siirtyy kirjajnrivi
1 mm ylemmäk i.)

Jatkuu. Jatkuu.
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Vika I Syy ja korjaus

11. Taukomerkit esiin- Taukokosketin ei ole oikea a suhtec a
tyvät epätäydellisinä. kosketinvalssi in. ASCIlDU tarkistettava

kohda a 56 esi tetyllä tavalla.

12. Kirjainmerk it ovat a) Paperi lopussa. u 'i rulla asetet-

liian tiuhassa. Paperi- tava paikoilleen kohcla sa 41 esitetyllä

liuska ei kulje. tavalla.
b) Tarkastctta va kohda .sa ·11 sitetyllä

tavalla, onko paperi asetettu oikein.

Paperiliuskan pitää kulkea helposti.

e) Paperinvetorulla likaantunut. Rul-
lan hampaat puhdistettava teräsharjalla.

--
13. Linjaruuvien ollessa [ isäkojeen 1 äätcput.ki vaihd Hava.

oikosulussa esiintyy jat-
kuva. viiva..

70. Seuraavassa taulukossa 011 esitetty vikoja, jotka
voidaan korjata vain liikennöitäessä vasta-aseman kanssa.
Tarkistusta varten pyydetään vasta-asemaa antamaan jat-
kuvasti taukomerkkiä.

Vika \
yy ja korjaus

14. Kirjoitusrivit ~er-I Säätökupua kierrettävä vastapäivään.

tyvät ylös.

15. Kirjoitusrivit kier-I Säätökupua kierrettävä myötäpäivään.

tyvät alas.

Jatkuu.
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Vika

16. Kirjoitusrivit kier-
tyvät jyrkästi alas ja

moottorigeneraattorin
kierro luku la kee.

17. Kirjoitusrivit kier-
ty vät jyrkästi ylös.
lIIoottorigeneraa ttori n
kierrosluku nousee,

18. Jos asemien välinen
yhdysjohto on pitkä,
e iintyvät kirjainmerkit
kahden nettu ina.

yy ja korjaus

a) Akun jännite ja generaattorin kehit-
tämä anodijännite tarkistettava.
b) Lisäkoje otettava ulos, yhdysjohtoa
ei ole kuitenkaan irroitettava. Säätö-
laitteen putki ja sen jälkeen muutkin
putket vuorotellen otettava piti mistään.
Jo. kierrosluku silloin nousee suunnil-
leen nor maahrnäärääusä, on irroitettu
putki viallinen ja vaihdettava uuteen.
e) Pienjännitebiilet tarkistettava koh-
dassa 61 si tctyllä tavalla. Kollektori
puhdistettava kohdassa 6-1 esitetyllä
tavalla.

a) Jos sitäpaitsi mittarin osoittama
anodijännite on liian pieni, on säätö-
putki tarkistettava.
b) Suurjännitehiilet tarkistettava koh-
dassa 62 esitetyllä tavalla.
e) Kollektori puhdistettava kohdassa
64 esi tety lIä tavalla.

Syynä on johdolla ilmenevä sähköinen
kaiku. Vahvistuksen heikentäminen
poistaa useimmiten häiriön. Vahvi tus
~äädettävä niin pieneksi, että nauhalle
saadaan juuri ja juuri luettavaa kirjoi-
tusta. Tällaista kaikua voi esiintyä
myös omassa nauhassa, ellei johto ole
täysin homogeeninen.

71. Kojeeseen kajoaminen muuten kuin kohdissa 50-70
selostetulla tavalla on kielletty.
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Jos esiintyisi häiriöitä, joita ei voida poi 'taa kohdissa
:-0-70 annettujen ohjeiden mukaan, on koje lähetettävä
Viestivarikolle korjattavaksi.

Joka tapauksessa on kenttäkaukokirjoitin lähetettävä
kerran vuodessa Viestivarikolle yleistä tarkistusta varten.

B. Sisäinen rakenne ja toiminta

1. Kirjainmerkkien hajoitus lähettimessä.

72. Tavallisessa kaukokirjoittimessa vapautuu näp-
päintä painettaessa määrätty kirjain. Laite on kirjain-
lennätin. Kutakin kirjainmerkkiä vastaa viiden virtasysäyk-
sen muodostama virtasysäysyhdistelmä. Kenttäkaukokir-
joittimes a sitävastoin on kunkin kirjainmerkin hajoitetut
kuvat järjestetty lähettimen kosketinvalssille kosketinre-
kaiden muotoon ja niihin kytkeydytään liukukoskettimilla
näppäimiä painettaessa. Siten syntyvät lyhyemmät tai
pitemmät virtasysäykset lähetetään vasta-asemalle, jonka
vastaanottimessa ne muuttuvat vastaaviksi lyhyemmiksi tai
pitemmiksi viivoiksi. iistä muodostuu kyseessäolevan mer-
kin kuva. Kenttäkaukokirjoitin on siis kirjainkuvalennätin.

Tästä eroavaisuudesta johtuu' kenttäkaukokirjoittimen
pieni häiriöherkkyys tavalliseen kaukokirjoittimeen verrat-
tuna ja sen soveltuvaisuus kenttäolosuhteisiin.

Kaukokirjoittimessa voi häiriön takia tulla vasta-ase-
malle väärä virtasysäysyhc1istelmä ja en johdo ta vapautua
väärä kirjain. Kenttäkaukokirjoittirnessa häiriö aiheuttaa
lisäsysäyk iä tai yksityisten sysäysten poisjääntiä, minkä

joh 10 ·ta kirjainrnerkin kuva tule jonkin verran epäsel-
väksi mutta kuitenkin luettavak i.

73. Kirjainmerkkeinä käytetään latinalaisia kirjaimia
ja arabialaisia numeroita. Yksityiset kirjainmerkit on jaettu
7-viivajärjeste1män mukaan. Kirjainmerkkiä varten varattu
tila jaetaan seitsemään pystysuoraan viivaan. joista viisi
tulee varsinaisen merkin ja kaksi merkkien välin osalle
Kukin viiva voidaan jakaa 7 kappaleeseen. Jättämällä

l\:uva 18. Kirjai n rnerkk ien E:nja
(l:n hajoitus 7-viivakirjoituk iessa.

kustakin viivasta näitä kappaleita sopivasti pois, saadaan
:) viiva ta muodostumaan kirjainrnerkki. Kullakin kirjain-
merkillä on luonteenomainen, käytännössä kokeiltu muo-
tonsa, niin että merkkien sekaantuminen häiriöiden sattuessa
on mahdotonta. Kuvassa 18 on esimerkki yksinkertaisen
E-merkin ja mutkikkaan 6-merkin muodostamisesta. Leveät
mustat viivat syntyvät virtasysäyksien aikana ja valkoiset
viivat sysäysten välillä. Sysäykset taas syntyvät silloin,
kun kosketin liukuu kosketinrenkaan metallikielekkeellä,
ja sysäysten välit silloin, kun kosketin liukuu k . ketin-
valssin eristysaine lla (mustaa). Kuvasta l näemme minkä-
muotoinen Evkirjairueu kosketinreugas 011.
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Kirjoitinrulla piirtää pystysuorat viivat alhaalta ylös

ja vierekkäin olevat viivat vasemmalta oikealle.
74. Kaikkien kirjainmerkkien kosketinrenkaiden me-

tallikielekkeet on liitetty johtava ti yhteen (kuva '.20) kos-

IIU'V\!\~

/,[,/,
/'lQll~

päirnet näppäinsalvalla (0). [okka (II) ohjaa välivivulla
(10) näppäin alpaa siten, että näppäimet ovat vapaina
kosketusta varten lyhyen ajan ja juuri silloin, kun vapau-

Kuva 19. E·kiriaimen koskctinrcnga ..

1 = eri te
2 = metalli
3 = liukukosketin

ketinvalssiksi (1). Kunkin kosketinrenkaan kohdalla on
liukukosketin (2). Painamalla näppäintä (3), vetää väli-
jä en (4) sulkuvivun (5) alas ja liukukoskettimen lukitus
vapautuu. Jousi (7) vetää liukukoskettimen laakeritapin
(8) ympäri kosketinvalssia vasten. Liukukoskettimen kos-
kettaes a kosketinrenkaan metallikielekkeisiin annetaan
valssin yhden kierrok 'en aikana kirjainmerkkiä vastaavat
virtasysäykset johtoon. Jotta kosketus ei voisi alkaa ko - .
ketinrenkaan mistä kohdasta tahansa, sulkeutuvat näp-

Kuva 20. Ken ttäkaukokirjoi tt imeu lähetin.

(1) = Kosket invalssi
(2) = Liukuko sket in
(3) = Näppäi n

(1) = Välijäsen
(~)= Sulkuvipu
(Ii) = Liukukoskettimen

kynnys

(7) = Jousi
(8) = Liukukoskett iruen

laakeritappi
(9) = Näppäinsalpa

(10) = Välivipu
(11) = lokka
(12) = Valssihiili

tunut liukuko ketin koskettaa valssia ennen kosketinren-
kaan alkua. Kosketinrenkaan pyörähdettyä liukukosketti-
men ohi työntää näppäinsalpa liukuko kettimen takaisin
lukitusuraan a ja vapauttaa näppäimet.
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75. Taukomerkkinäppäintä painettaessa asettuu sen
liukukosketin vastaavalle kosketinrenkaalle. Sitäpaitsi uap-
sahtaa kiinni salpa, joka lukitsee näppäimen ala-asentoonsa,
Painettaessa jotain toista näppäintä, vetäytyy näppäimi -
tön alla oleva laukaisukisko takaisin oikealle ja salpa jälleen
avautuu. Taukomerkkinäppäinvivun alla on lepokosketin
(kuva 13), joka avautuu taukomerkkinäppäintä painet-
taessa. Silloin katkeaa tässä kohdassa virtapiiri ja
siirtyy kulkemaan vaihdekammiossa olevan taukomerkki-
himmentimen kautta. Tämä on hitaasti pyörivä nokka-
pyörä (kuva 14), joka sulkee virtapiirin vasta valssin
pyörähdettyä kolme kertaa ympäri, joten vain ensim-
mäinen, neljäs, seitsemä. jne. taukomerkki tulee anne-
tuksi.

76. Sanavälinäppäimeen ei kuulu kosketinrenga ta eikä
Iiukukosketinta, joten näppäintä painettaessa ei anneta
mitään merkkiä.

77. Kaikki liukukoskettimet on kytketty johtava ti
toisiin sa ja maadoitettu. Toiselta puolen on myös kosketin-
renkaat kytketty johtavasti toisiinsa kosketinvalssin avulla.
Virra njohtamiseksi on valssin toi essa päässä urnpinainen
liukurengas, jota pitkin valssihiili (12) liukuu.

78. Morsenäppäimellä ei ole kosketinrengasta eikä
liukukosketinta. Sitäpaitsi se on ainoa sulusta riippumaton
näppäin. Sen sijaan on mor enäppäimen näppäinvivun alla
työkosketin (kuva 13), joka sulkeutuu näppäintä painet-
taessa. Se on kytketty rinnan liukukoskettimien ja valssi-
hiilen kanssa. Morsemerkit lähetetään siis valssin asennosta
riippumatta.

79. Moottori pyörittää kosketinval sia täsmälleen 2.[,
kierrosta kunnissa. Kirjoitusnop us on iis ~.5 m rkkiä
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tai 7 x2.5 = 17.:) kuvaviivaa sekunni a. Kuvaviivan piir-
tämiseen kuluu siis l/l7 .. = O.0f>7'2.sekuntia tai rl7: msek.
Kun jokainen virtasysäys ja tauko on vähintään 1/7 viivan
pituudesta, on lyhin virtasysäys tai tauko 57.2 x 1/7 =

1000
.16 rnsek, s.o. suurin pistejaksoluku = = 61.20 j/R.

2 X 8.10

2. Kirjainmerkkien kokoonpano vastaanottimessa.

80. Antoaseman omasta lähettimestä tai vasta-asemalta
saapuvat virtasysäykset johdetaan, vahvistuksen tapahdut-
tua lisäkojee a, vastaanottimen (kuva 2L) magneettiin (1).
Magneettijärjestelrnän ankkuri (2) painaa paperin (4) terän
(3) avulla kirjoitinrullaa (5) vasten saapuvien virtasysäys-
ten tahdissa. Ankkurin jousella (0), joka vetää ankkurin
iskunastaan (7), keskeytetään painarninen sysäysten tau-
kojen ajaksi. Paperinvetorulla ( ) ja painorulla (9) vetävät
paperia tasaisesti kirjoitinrullan ja terän välitse. Kirjoitin-
rulla pyörii moottorin käyttämänä tasaista vauhtia ja vär-
jäytyy jatkuvasti sen päällä kevyesti oleva ta väri-
rullasta.

81. Kirjoitinrnllalla on kaksi kohokierrettä, jotka ank-
kurin painae sa koskettavat paperinauhaa kumpikin yhdestä
ainoasta pisteestä. Kun rulla pyörii, iirtyy tämä pi te
edestä taakse poikittain paperinauhaan nähden, niin että
kirjoitinrullan puolen kierroksen aikana syntyy kaksi alak-
kain olevaa poikkiviivaa. Kun kirjoitinrulla piirtää ainoas-
taan silloin, kun ankkuri painaa terän avulla paperinauhaa.
syntyy todellisuudessa kaksi sysäysten tahdissa katkeavaa
viivaa, s.o. kaksikierteisen kirjoitinrullan pyörähtäessä puoli
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kierrosta tulee piirretyk i kak i amanlaista alakkain olevaa
viivaa tai katkoviivaa.

Kirjoitinrullan pyörähtäes ä puoli kierrosta ehtii paperi
kulkea viivan leveyden verran. Kirjoitu on sen vuoksi
heikosti oikealle kallistuvaa.

Kuva 21. 'Kenttäkaukokirjoittimen vastaanotin.

(1) = Magneetti
(2) = Ankkuri
(3) = Ankkurinterä
(~)= Paperinauha
(5) = Kirjoi tinrulla

(6) = Ankkurijousi
(7) = Iskuna ta
(8) = Paperinvetorulla
(9) = Painorulla
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3. Moottorigeneraattorin kierrosluvun säätö ,

83. Jotta kirjoitu tulisi vasta-aseman nauhalle suo-
rana, on moottorin kierrosluvun pysyttävä mahdollisimman
tasaisena. iitä huolehtivat itsetoimivat kierrosluvun säätö-

Kuva 22. Moottorigeneraattorin ke kipakoi

(l) = Moottorinakseli
(2) = Levy
(3) = Laakeripukki
(el) = Paino
(5) = Vipu
(6) = Jännejousi

äädin.

82. Seuraava viiva painautuu edelli en rinnalle, niin
että viiden yhteen kuuluvan viivan jälkeen täysilevyinen
kirjainrnerkki näkyy kokonai ena paperilla kaksi kertaa
alakkain. Syyt kaksinkertai een kirjoitukseen on mainittu
jo kohdassa 21.

(7) = Kynnys
(8) = Ko. ketinlevy
(9) = Tappi

(10) = Jousi
(11) = Rengas
(12) = Säätökupu

limet, moottorin päällä oleva ke kipakoi äädin yhdes ä

lisäkojeen säätöasteen kanssa.
84. Kuvasta 22 näemme keskipakoi säätimen raken-

teen. Moottorinak elilIe (1) on amankeskisesti asennettu
I vy, johon on kiinnitetty laakeripukki (3). Siihen 011 laake-
4 - Kaukok ir Io itlnopas.
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roitu paino (4) vipuineen (:'1). Jännejousi (G)vetää painon
kynnykseen (7) aakka ja vivun pää pain~u al~s. .Kun
moottorinakseli pyörii, ajautuu paino keskipakoisvoiman
vaikutuksesta ulo ja vivun pää painuu alas.

85. Pääkäärnien lisäksi On moottorissa sivuvirtakäämi
(säätökäämi), jonka virtapiirissä säätöputki (anodi-katodi)
on. Keskipakoissäätimen ko kettimien asennon mukaan sa.a
säätöputki erilai en hilaetujännitteen, mikä vaik~tta~ a~o~-
virran (säätövirran) voimakkuuteen. Säätöputki t~llU1~SllS
muuttuvana vastuksena. Säätövirta vahvistaa sivuvirta-
käämin avulla enemmän tai vähemmän pääkäämin kenttää.
Kuta vahvempi säätövirta, sitä voimakkaampi on kokonais-
kenttä ja sitä hitaammin moottori pyörii. Moottorin kierros-
luku pysyy siten tasaisena. .

86. Yksityi skohdissaan tapahtuu säätö seuraavastI

(kuva liitteessä 2):
a) Jos kierrosluku on liian pieni, ovat molemmat kos-

kettimet auki. Säätöputken (44) ohjaushila on kytketty
hilavastuksen (45) avulla akun negatiiviseen nap~a.n, ~n
että syntyy negatiivinen hilaetujännite. Ano~lvlr.ta Ja
myöskin kenttä on tällöin heikko, joten moottonn kierros-

luku nousee.
b) Keskisuurella kierrosluvulla on ylin ~oske~in sul-

jettu, alin vielä avoin. äätöputken (44) ohJ.~ushi1~.kY:-
keytyy suoraan akun po itiiviseen napaan, Jlll!~ ~tta h a
saa positiivisen etujännitteen. Sen johdosta anodivirta nou-
see ja kenttä vahvistuu. Kierre luvun kasvu estyy.

c) Liian suurella kierro luvulla ovat mol~mmat kosket-
timet suljettuina. Ohjaushilakytkeytyy anodm plus-napaan,
niin että säätökäämin virta kasvaa suurimpaan arvoonsa,
kenttä vahvi tuu ja m ottorin kierrosluku laske.
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87. Kosketinlevyä (.) ohjaa kak: i tappia (!l) ja jousi
(10) painaa sitä ylö reuga ita (11) vast J1, joka äätökupua
(12) kierrettäessä myötäpäivään painuu alaspäin.

Kierrettäessä säätökupua kosketinlevy nousee tai las-
kee. Siten pienenee tai suurenee molempien koskettirnien
väli, ja säädön alkamishetki tulee aikaisemmak i tai myö-
häisemmäk i.

Kierrettäes ä säätökupua vastapäivään sulkeutuvat ko _
kettimet jo pienemmällä kierrosluvulla, ja moottorin kierros-
luku pysyy pienempänä. Kierrosluku kasvaa, jos äätö-
kupua kierretään myötäpäivään.

4. Lisäkojeen kytkentä.

88. Lisäkojeen peruskytkentä on selostettu jo koh-
dissa 37ja 3 , säätöasteen kohdissa 85 ja 86 ja lähettimen
kohdissa 75-78.

Liitteessä 2 on esitetty periaatteellinen kytkentäkaavio
kenttäkaukokirjoittimen koko sähköisestä rakenteesta. Siitä
on jätetty pois moottorigeneraattorin häiriönpoistoelimet
ja Ii äkojeen pistokkeiden 12-napaiset koskettimet.

Lisäkojeen yleiskytkentä näkyy kuvasta 23.
89. Äänijaksovärähdin on kolrnipistel.7tkentäinen putki-

generaattori (oskillaattori) (43) ja viritetty kiinteästi 900 j/s.
Iuuntajan (17) avulla johdetaan lähettimen virtapiiriin

iiänijaksovärähtely, mikä katkotaan lähettimessä kuvamer-
kin tahdissa. Katkottu äänijaksovärähtely johdetaan muun-
tajan (23) välityksellä johtoruuveihin »Lat ja ,}Lb/E,) ja
va taanottovahvistimeen.

90. Vastaanotettae sa johdetaan vasta-asemalta tule-
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IV \2 P.4OXI

vat äänijaksomerkit johtoruuvien I}Lal}j~ I~Lb/EI}ja muun-
tai ("3) välityksellä vastaanottovahVlstlmeen.
aJan " . t Emp-

Muuntajan ('23) toisiopuolella on koskettime l} .
. . t 11 Rinnan sen kanssa onfänger» radiovastaanotmta var e .

3

sitäpaitsi voimakkuossäädin (24), j Ila säädetään vahvis-
timen syöttöjännitettä.

91. Vahvistimeen on kytketty 900 j/s:n suodin. Siinä
on kytkin (26), joka a ennossa »Ohne» oikosulkee vastuk-
sen ('25),

Vastuksen (25) suotovaikutusesiintyy seuraavasti: voi-
makkuussäätimestä saatu äänijaksovärähtely johdetaan
äänijaksoiseen värähtelypiiriin ('27 ja 28) (muuntajan ensiö-
käämi ja kondensaattori), joka on viritetty täsmälleen
900 j/s, Värähtelylle 900 j/s se aiheuttaa erittäin suuren
vaihtovirtavastuksen, mutta häinöjaksolle yl, ja alle 900 j/s
sitävastoin sitä pienemmän vastuksen, kuta suurempi on
poikkeama 900 j/s:sta.

Asennossa »Ohne» kulkee virta vastuksen (25) ohi, asen-
nossa »Mit» 30000 ohmin vastuksen (25) kautta,

a) Käyttöjakso 900 j/s:
Asennossa »Ohne» on värähtelypiirissä täysi jännite,

asennossa I}Mib>suurin osa jännitteestä vaikuttaa värähtely-
piiriin vain värähtelylle 900 j/s, koska vastus (25) on pieni
verrattuna värähtelypiirin omaan vastukseen tällä jakso-
luvulla ja ainoastaan pieni osa jännitteestä vaimentuu vas-
tuksessa (25).

Ollessaan kytkettynä äänijaksosuodin alentaa 900 j/s
jännitettä ainoastaan vähän, siis aiheuttaa pienen vaimen-
nuksen.

b) Häiriöjaksot yli ja alle 900j/s:
Asennossa »AUSI}on häiriöjännite väråhtelypiirissä täysi-

voimainen, ellei oteta huomioon vahvistinsäätimen vastusta,
Asennossa »Mits on värähtelypiirin vastus etuvastuksen
(25) suuruinen tai huomattavasti pienempi kuin tämä, jos
häiriöjakso huomattavasti eroaa arvosta 900 j/s. Sen vuoksi

RV 11 P 4000
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Kuva 23. Lisäkojeeri yleiskytkentä.

1 = äänijaksovärähdin
2 = johdot vasta-asemalle
3 = radiovastaanottimen

lokkeet
4 = kuulokkeet
!'i = vastaanottovahvistin

.:

Imu-

6 = vastaanotin
7 = lähetin
8 = hehkut
9 = moottorigeneraattori

10 = anodi
1t = säätöaste
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vaikuttaa värähtelypiiri sä ainoastaan pieni murto-o a
häiriöjännitteestä.

Äänijaksosuotimen ollessa kytkettynä vaimentuu häiriö-
jaksolukuinen värähtely sitä enemmän, kuta enemmän se
poikkeaa 900 jfs: ta.

92. Muuntajan ('l7) kautta tulevat äänijaksoiset merkit
etu asteeseen , vahvistuvat putkessa (16) ja siirtyvät muun-
tajan (33) kautta kuivata asuuntaajaan (34, 35), mi ä ne
tasasuunnataan. Muuntajan (33) toisessa toisiokäämissä on
sitäpaitsi koskettimet »Mithören». Suodon tapahduttua vas-
tus-kondensaattorijärjestelmässä, johtuvat ta avirtasysäyk-
set pääteasteeseen. Putkessa (29) ne ohjaavat anodivirtaa,
joka taas ohjaa vastaanottimen magneetin (55) ankkuria.

F. Liikenne.

1. Sanoman anto.

93. Jos kenttäkaukokirjoitinasemien välillä ei ole pysy-
vää yhteyttä, tilaa antoasema puhelinkeskuksesta sanoman
kiireellisyy luokkaa vastaavan lennätinpuhelun. Puhelun
aikana ei saa antaa puhelun kiireellisyysluokkaa alemmassa
kiireellisyysluokassa olevia sanomia.

Lennätinsanomien kiireellisyysluokat vastaavat puhelu-
luokkia seuraavasti:

LES = Lenn. HIV K S S = Lenn. KV
K 0 S = Lenn. K T S = Lenn. V
94. Saatuaan puhelinyhteyden käyuni tävät molem-

mat asemat koneensa.
Ottoasema aloittaa liikenteen ~oittamal1a peitenimensä.

Antoasema vastaa antamalla oman peitenimensä, merkin

~ -._-- - .
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PO sekä kiireellisimmän sanomansa kiir llisyysluokkamer-
kinnän. Tähän ottoasema va taa PA-merkillä.

Jos ottoasemalla on annettavana korkeampaa kiireelli-
syysluokkaa olevia sanomia, on illä oikeus antaa ne ensin.
PA-merkin aseme ta se tällöin antaa PO-merkin ja ilmoit-
taa sanomansa kiireelli yy luokan. Esim. »PO KO ».
Vasta-asema vastaa PA-merkillä ja anoman viestitys alkaa.

Molempien asemien sanomat annetaan siis kiireelli yys-
järjestyksessä. Jos molemmilla asemilla on paljon amaa
kiireellisyysluokkaa olevia sanomia, annetaan ne yleensä
vuoroitellen 5-10 sanoman sarjoina.

95. Kenttäkaukokirjoitinliikenteessä käytetään liitteessä
3 olevaa liikennesanastoa. Sanomien alussa ja lopussa sekä
peräkkäin annettavien sanomien välillä annetaan aina +.

Esimerkki sanoman viestittämisestä:
Asema »Voirnai on tilannut ja saanut lennätinpuhelun

asemalle »Mänty», joka aloittaa liikenteen antamalla:
KT MÄNTY KM
»Voima» vastaa:
KT VOIMA PO TSS
»Mänty» vastaa:
PA
Tämän jälkeen »Voima» antaa sanoman seuraavasti:
Sanoman kiireellisyysluokka ja numero - - muu

otsikko - - osoite -:- - sisältö - - allekirjoitus +
TOI ALIK LEHTI TARK A S. anoman osat erote-

taan siis erotusmerkillä (katso kohta 98).
96. Annossa tehdyt virheet korjataan heti antamalla
-merkki ja toistamalla viimeinen oikein annettu sana.

Jälkeen päin huomatut virheet on, mikäli mahdollista,
korjattava ennenkuin vasta-asema on aloittanut omien säh-
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keittensä annon. enjälkeen havaitut virheet korjataan
viipymättä keskeyttämällä vasta-aseman anto heti, kun
annettavana oleva sanoma on päättynyt. Virhe korjataan
tällöin siten, että annetaan sähkeen numero, kolme kaksois-
pistettä (katso kohta 98) ja toistetaan virheellinen kohta
sekä sen molemmin puolin olevat oikein annetut sanat.
Viimeksi annetaan merkki OK. Es~erkki: MEID ..
TSS 12M +-+ +-+ +-+ LÄHETTÄKÄÄ ALI-
UPSEERI J" JOHTAMA KOME JNUSK TA OK.

Jos antovirhe huomataan va ta viestityksen päättymi-
sen jälkeen, on korjaus tehtävä viipymättä korjau ano-
malla. Esimerkki tällaisesta sanomasta: KSS 1515 --
KARHUN SANOMA 15+~+1j3 - - II AK+-+N
KOMENTAJALLE MIEKKA -- MEIDÄN 'rss 1405
15+2+43 KORJ ATAA ELJ" SANAA JÄLKEEN
KOMENNETTA VA KAPTEE 1 ERKKI VILHO TAP-
PARA - - KARHUN VIESTITYSTOIMISTO +.

Jos sanoman anto jostain syystä halutaan keskeyttää,
painaa ottaja morsenäppäintään niin kauan, että antaja
lopettaa sanoman annon,

97. Kirjaimet U, A, Ä ja Ö puuttuvat kenttäkauko-
kirjoittimen 'näppäimistöstä. e annetaan seuraavia vasti-
neita käyttäen:

U = DE, A = AO, Ä = AE ja Ö = OE.
Suomenkielisissä sanomissa voidaan ..- ja Ö-kirjaimieu

asemesta käyttää A- ja O-kirjaimia, ellei sanojen oikein
lukeminen tämän vuoksi huomattavasti vaikeudu.

98. seimmat välimerkit puuttuvat myös kenttäkauko-
kirjoittimen näppäimistöstä. iiden asemesta käytetään
sovittuja merkkejä. Siten voidaan antaa seuraavat väli-
merkit:
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Pi te
Pilkku
Kaksoispiste
Kysymysmerkki

Yhdysviiva
EI tu merkki
Poikkiviiva
'ulkumerkki (

=+
=++
=+-

? =?

==--

/ = /
) = / /

2. Sanoman otto.

99. Otetun paperinauhan liimau ianomakaavakkeelle
on uoritettava huolellisesti, sii tisti ja siten, että alemman
nauhan reuna liimataan limittäin ylemmän nauhan ala-
reunan päälle. Kaavakkeen vasempaan reunaan jätetään
2 sm marginaali. Otsikko, osoite, sisältö ja allekirjoitus
aloitetaan aina uudelta riviltä.

100. Tehtyään tarvittavat kyselyt, saatuaan pyytä-
mänsä korjaukset ja suoritettuaan mahdollisesti tarvittavat
vertailut, ottaja antaa kuittauksen ilmoittaen samalla otta-
mainsa sanomain luvun. Esimerkki: 0'1'1'1 LOTTA SAARI
KLO 1725 8 +. Tämän jälkeen hän voi välittömästi aloit-
taa omien sanomainsa annon. Jos hänellä ei ole sanomia
annettavana, hän antaa heti kuittauksen jälkeen merkin SK.

101. Ennen sanoman toimittamista vastaanottajalle on
viestittäjän tarkastettava, että sanoma on luettavassa kun-
no sa, mahdolliset korjaukset oikein tehty ja sanoman
viestitystä koskevat kaavakkeen kohdat täytetty.

Viestittäjä on vastuussa siitä, että sanomaan tehdään
annetut korjaukset. Hänen on myös valvottava, että kir-
joitu tulee nauhalle selvänä, siistinä ja oikein.

Jos koneessa ilmenee sellaisia vikoja, joita viestittäjä
itse ei pysty korjaamaan, on hänen viipymättä kutsuttava
mekanikko vikaa korjaamaan.
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3. Sanomien kirjaaminen.

102. Kaikki annetut ja otetut sanomat on huolellisesti
kirjattava joko aseman päiväkirjaan ja viestitystoimiston
diariokirjaan tai vain jompaankumpaan näistä.

4. Antonauhan käsittely.

103. Autonauha on kaikkine merkkeineen kierrettävä
uauhakiekoksi, ellei toisin ole määrätty. iitä täytyy siis
löytyä kaikki kuittauksia, korjauksia, tiedu teluja, vertai-
luja jne. koskevat merkinnät.

Vuorokauden vaihtuessa on nauhaan merkittävä uusi
päivämäärä.

Täyteen tulleet nauhakiekot säilytetään kuten salai-
set asiakirjat. Ennen säilöönpanoa tehdään kiekkoori
merkintä, josta ilmenee kirjoitintyyppi (tässä tapauksessa
»Kenttäkaukokirjoitine), kiekon numero, kiekon aloittamis-
ja lopettamispäivämäärä sekä viestittäjän nimi.

II. Hughes-kaukokirjoitin.
(H ughe -lennäiin )

A. Yleistä.

1. Alkuperä.

104. Hughes-kaukokirjoitin on ollut ensimmäinen uo-
raan paperinauhalle kirjoittava lennätinkone. Nerokas
ja suhteellisen yksinkertainen rakenne sekä suuri toiminta-
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varmuus tekevät sen käytön edulliseksi nun kauan kuin
nykyistä kalustoa voidaan korjaamalla pitää toirninta-
kelpoisena. Kun hugbes-sähköttäjien koulutus kuitenkin
on aikaaviepää ja kun monia uudempia kirjoittavia lennät-
timiä on kehitetty, ei uusia hughes-koneita enää hankita.

2. Periaatteellinen toiminta.

105. Koueistona on avoimeksi asennettu yhdistetty
lähetin ja vastaanotin (kuva 24), johon kuuluu käyttö-
voiman antajana joko moottori tai punnukset, Lähettä-
mineu tapahtuu näppäirniä painamalla koneen olle a
jatkuva ti käynnissä. Vastaanotin kirj ittaa sanoman kir-

!(uva 24.

flight
Text Box
For Hughes pages: see "Ordering manuals" at www.radiomuseo.fi




