Ruotsalainen salakirjoituskone Hagelin BC-38
Swedish mechanical cipher machine Hagelin BC-38
Valmistaja: A.B. Cryptoteknik (Hagelin)

Merkkilaskuri
The character counter
Selväkielinen tulostus
ja salakielinen tulostus
The plain text printer and
cipher text printer
Salaus (C), avaus (D)
-valintakytkin
Enciphering (C) , deciphering (D) -switch

Laite toimi sekä sähköllä (110V tai 220V) tai manuaalisesti. Manuaalikäytön kampi oikealla sivulla.
Laitteessa on kuusi salakirjoituskiekkoa. Kiekoilla on eri määrä kirjaimia. Kiekkoja ohjataan toisistaan
poikkeavilla hammaspyörillä. Merkkilaskuri on kytketty tähän laitteistoon. Näppäimen painaminen aiheuttaa
sarjan toimintoja laitteen mekanismissa joiden tuloksena selväkielitulostin kirjoittaa yhden kirjaimen ja
salakielitulostin kirjoittaa saman kirjaimen salattuna. Sanoman avauksessa kirjoittimen vaihtavat tehtäväänsä.
The machine was using electric power in operation (110V or 220V) but it could be operated also manually.
For manual operation there is a crank handle on the right side.
The machine has six pin-wheel cipher discs. Each wheel includes a different number of letters. The discs were
driven by differential cogwheels. The character counter was part of this process. Pressing a key on the keyboard
initiates a series of actions in the machine resulting both printers writing a plain text letter and a cipher text
letter. In deciphering process the printers change their “jobs”.

Hell-kenttäkaukokirjoitin
Hell- fieldteletype
Hellschreiber

•Moottorigeneraattori
•The motorgenerator

•Vastaanotin
•The receiver

•Linjalähetin/vastaanotin
•The linetransmitter and receiver

•Lähetin näppäimistöineen
•The transmitter and its keyboard

•Paperinauharullakotelo
•The box for the paperbandreel

•Valmistaja (manufactured by) : Siemens & Halske, 1940, Saksa (Germany)
•Kirjoitusnopeus (typeingspeed max): 150 merkkiä/min (150 character/min)
•Linjalähettimen taajuus (the frequency for linetransreceiver): 900 Hz
•Merkkien tulostus paperinauhalle kahdesti
(The received characters were printed twice on paperband)

Toimintaperiaate
Kaukokirjoitin, jonka näppäimistöä käytettäessä lähettää vakionopeudella katkottua
pientaajuussignaalia (900 Hz) vastaanottavaan kaukokirjoittimeen.
Vastaanottavassa kaukokirjoittimessa signaalit aikaansaavat paperinauhan painamisen
vakionopeudella pyörivää spiraalipintaista värirullaa vasten, jolloin nauhalle muodostuu
lähetettyjä kirjainmerkkejä tai numeroita.
Vastaanottavan kaukokirjoittimen moottori tahdistetaan lähettävän kaukokirjoittimen
tahtiin ennen lähetystä.

Simplified working principle
Hellschreiber transmits a low frequency signal (900 Hz) which is cut at constant
speed every time when one key of the keyboard is pressed. Those signals make
the receiving teleprinter (Hellschreiber) to punch the tape towards its rotating
Ink reel. That reel is rotating at constant speed. The result of that is a printed
received message.
The receiving teleprinters motor must be synchronized in the speed of
transmitting teleprinter before sending a message.

1
2
3

1 = vastaanottimella on liian suuri
nopeus (the receiver has too high speed)
2 = vastaanottimella on oikea nopeus
(the receiver has right speed)
3 = vastaanottimella on liian pieni
nopeus (the receiver has too low speed)

Hughes-kaukokirjoitin
Hughes-teletype

David Edward Hughesin (16.5.1831 – 22.1.1900) vuosina 1856 ja 1859 patentoitujen
keksintöjen mukainen koskettimilla käytettävä kaukokirjoitin.
Valmistaja Siemens & Halske, Pietari v 1900.
David Edward Hughes patented this Telegraph with alphabetic keyboard and printer
mechanism at years 1856 and 1859.
This equipment is manufactured by Siemens & Halske, St. Petersburg 1900

Toimintaperiaate
Lähettämiseen käytetään 28:aa kosketinta. Kukin kosketin vastaa yhtä kirjainta, mutta
samalla koskettimella voidaan lähettää myös numeroita ja merkkejä painamalla ennen
lähettämistä erityistä vaihtonäppäintä. Vastaanottoasema tulostaa tuolloin nauhalle
kirjaimien asemasta merkkejä.
Kaikki merkit sisältävä kirjoitinpyörä kiertää vakionopeudella. Kullakin “soittimen”
koskettimella on oma lähetysvuoronsa kirjoitinpyörän tahdissa. Vastaanottava laite on
tahdistettu samaan pyörimisnopeuteen ja merkkitahtiin, eli molemissa laitteissa on
samalla hetkellä vuorossa kirjoitinpyörän sama kirjain. Kirjain tai merkki lähetettiin
linjalle virtapulssina kyseisen merkin “vuorolla”.
Laitteistoa käytettiin ensin punnuksilla varustetulla kellokoneistolla ja myöhemmin
sähkömoottorilla.
Simplified working principle
The transmitter is used by a piano type keyboard with 28 keys. Each key corresponds a
letter or numeral marked on it. The change from letters to figures and back was done by
sending special ‘shift’ signals. The type wheel went round continuously carrying all
letters and marks.
The transmitter and receiver ran in synchronism. Each key had its own sending moment
in the rotation rule of the type wheel. So “a letter” was sent to the line by a single pulse
of current in that “letters” time.
This mechanism was runned by a clockwork and later by a electromotor.

Siemens kaukokirjoitin T 36 b
Siemens telex T 36 b
Elektrischer Streifenschreiber T 36 b

•Painaja
•Printer

•Säätäjä ja stroboskooppikehä
•Motor speed control wheel and
the stroboscope circle

Siemensin valmistama nauhakaukokirjoitinta käytetään suoraan näppäimistöltä.
Erillisen reikänauhalähettimen avulla saavutetaan nopeus 400 merkkiä minuutissa.
Vastaanotetut merkit tulostetaan painajan avulla paperinauhalle.
Kaukokirjoitin on koodikaukokirjoitin jonka yksi koodimerkki koostuu seitsemästä
virtasykäyksestä: aloitus-sykäys, viisi aakkos-sykäystä ja loppusykäys.
Lähettimen ja vastaanottimen yhteisen moottorin pyörintänopeutta säädetään laitteen
päällä olevan säätäjäkiekon avulla. Säätämisessä käytetään laitteen kotelon sisällä olevan
takometrin näyttöä.
Säätäminen voidaan tehdä myös ääniraudan avulla, jolloin ääniraudan värähtelyä verrataan
säätäjäkiekon valaistuun stoboskooppikehään. Nopeus on oikea kun ”kuva” raudan läpi
pysyy paikallaan.
Lisävarusteet: reikänauhalähetin, nauhan reijittäjä, linjapääte, äänijaksopääte

This paperbandtelex has manufactured by Siemens between years 1931 – 1945.
Normally it was used straight from the keyboard. As an extension it was possible to
connect a punch tape transmitter which allowed to reach a speed 400 characters
in a minute. That punch tape must have been prepared before sending.
This telex used a certain code in communication. That code consists of seven marks.
Each code mark includes: start pulse, five alphabetic/numeric pulses and stop-pulse.
(See picture below).
The transmitter and the receiver had common motor which rotating speed was
controlled by a control wheel. The right position for the wheel was adjusted by a
tachometer (inside the equipments cabin). The adjusting was possible to do also
by using a tuning fork. The vibration of the tuning fork must be in synchronism with
the stroboscope (under the control wheel) so that the stroboscopes position looked
steady when you look it through that vibrating tuning fork.
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TFb 2 – yksikkö
TFb 2 - unit
Pääteasema A/B
Endstation A/B
Vahvistuksen säätö
Gain adjusting
Laitteen silmukkatesti
500 Hz:n signaalilla.
Selftest by using 500 Hz
testsignal.

Yksikanavainen kenttäkantoaaltolaite TFb 1 - 5
Single channel field carrier multiplexer TFb 1 – 5
Valmistaja: Siemens & Halske
Lisäpuhelin
Extra phone connection
Jännitteiden mittauskytkin
Measuring switch for voltages
Sulakkeet
Fuses
Vahvistimien ja modulaattoreiden putket
The tubes for amplifiers
and modulators

Kannettavilla kantoaaltolaitteilla TFb 1 -5 voidaan samalle johtoyhteydelle järjestää viisi lisäpuheluyhteyttä.
Kantoaaltokanavat ovat taajuuksilla 5.5 kHz, 11.0 kHz, 16.5 kHz, 22.0 kHz ja 27.5 kHz. Siirretty puhekaista
400 – 2000 Hz. Yhteysetäisyys kuparijohdolla 230 – 500 km (pisin kantama TFb 1:llä ja lyhyin TFb 5:llä).
By using TFb 1 – 5 it is possible to arrange five extra telephone connections at same time in the same line.
The carrier frequencies are 5.5 kHz, 11.0 kHz, 16.5 kHz, 22.0 kHz and 27.5 kHz. Each channel carries speechband 400 – 2000 Hz. The line between TFb:s can be from 230 – 500 km (longest line by using TFb1 and
shortest by using TFb 5).

Ruotsalainen yksikanavainen kantoaaltojärjestelmä ZL420
Swedish single carrier multiplexer ZL420
Valmistaja: Svenska Radioaktiebolaget (Ericsson), v 1936

Oskillaattori ja demodulaattori eri
siirtosuuntia varten
The Oscillator and the Demodulator
for opposite transmission directions
Huoltopuhelimen suuntakytkimet
The Direction Switcing of
The Service Phone

Valvontapaneeli
The Supervisory Panel

Mittapisteet ja soittosignaalilaitteisto
The Current-Distribution and
Singnaling Panel

Yhteysetäisyys kolmen millimetrin kuparijohdolla oli noin 600 km. Laitteen kantoaallot olivat 6,2 kHz ja 9,6 kHz. Siirrettävä
puhetaajuusalue oli 300 – 2700 Hz ja kantoaaltokaistat olivat 3,5 – 5,9 kHz ja toiseen suuntaan 6,9 – 9,3 kHz.
The length of the line between stations could be about 600 km when using open wire of copper and its diameter was 3 mm.
The carrier frequencies were 6,2 kHz and 9,6 kHz. Transmitted voice frequency band were 300 – 2700 Hz and the transmitted
carrier frequency bands were 3,5 – 5,9 kHz and 6,9 – 9,3 kHz to the opposite direction.

Ruotsalainen yksikanavainen kantoaaltolaite ZAF 11
Swedish single channel carrier multiplexer ZAF 11
Valmistaja: LM Ericsson

Vahvistuksen (tason) säätö puhesignaalille ja kantoaaltosignaalille
Adjusting the gain (level) of voicefrequency and carrier frequency
Putkien jännitteiden, virtojen ja
signaalitasojen mittauskytkin
Measuring switch for all voltages,
anode currents and signal levels

Mittausliitännät ja tasonvalvontamerkkilamput
Measuring connections and lamps
for signal level monitoring

Yhteysetäisyys 58 – 700 km kolmen millimetrin avojohdolla ilman välivahvistimia. Kantoaallot eri siirtosuuntiin 6,3 kHz ja
10,2 kHz. Siirretettävä äänitaajuuskaista 200 – 2700 Hz.
The range was 700 km without intermediate repeaters when using an open-wire circuit of copper wires with a diameter of
3 mm. The carrier frequencies were 6,3 kHz and 10,2 kHz in different transmission directions.
Transmitted voice frequency band was 200 – 2700 Hz.

Äänijaksolaitteen käyttö kaukokirjoitinyhteydellä
Siemens T 36 at long distance communications

Yli yhden km:n yhteyksillä ei kaukokirjoittimia (M1, M2) voida kytkeä suoraan yhteen, koska
linjasignaali (25 – 60 mA tasavirta) heikkenee liikaa. Tällöin käytetään äänijaksolaitteita
(Tt1 ja Tt2) joko suoraan tai erityisten kantoaaltolaitteiden kautta.
Normal Teleprinters (M1, M2) cannot get properly working communication link over one km
because the line signal (25 – 60 mA direct current) gets too weak. That is why voice frequency transformers (Tt1, Tt2) are used to get long distance communication lines. These equipments were
early versions of datamodems. The signal of such equipment went through all speech lines.
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