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ilmeisessä käsirysyssä vihollisen kanssa. Yleensä
etäiyyden ollessa 50 m. pienempi voi sen käyttämi-
sestä odottaa varmaa menestystä; paras etäisyys
on 25 m. tai sitä pienempi. Sillä missä tilanah-
taus estää menestyksellä käyttämästä kivääriä am-
puma-aseena,kuten syöksyjoukontunkeutuessa vihol-
lisen juoksuhautaan,on ensimmäistenosastojen edul-
lisinta käyttää pistoolia metri metriltä puhdistetta-
essa juoksuhautaa vihollisesta. Pimeässä, esim. yö-
partioilla,on pistooli edullinen ase.

Pistoolilla tähtäämisen ja ampumisen täytyy ta-
pahtua nopeammin kuin kiväärillä. Tämä suorite-
taan siten, että ensin suunnataan jyvän kärki tähl-ä-
-yspisteeseen, ja samalla vedetään liipasintaniin pal-
jon taaksepäin, kunnes tuntuu vastus. Samanai-
kaisesti kohotetaan perää, jyvän kärjen pysyessä
koko ajan paikallaan,sekä vedetään varovasti kai-
ken aikaa liipasinta, kunnes jyvä näkyy tasaisena
tähtäimen raossa, jossa silmänräpäyksessä pistoolin
täytyy laueta. Vihollisen edessä tämäkin käy usein
liian hitaasti, jonka vuoksi täytyy käyttää n. s. heit-
tolaukausta. Tätä käytettäessä lasketaan (heite-
tään) tähtäysviiva nopeasti tähtäyspisteeseen ja pis-
tooli laukaistaan samassa silmänräpäyksessä.

6. Etäisyydenmittari 14.

Tulen teho ja vaikutus sodassa riippuu erittäin
suuressa määrässä oikean tähtäimen valitsemisesta,
siis sen etäisyyden määräämisestä, jolla vihollinen
on ampuvasta osastosta. Paitsi etäisyydenarvioijia,

Sotilaskftsikirja. 2. Osa.

Yleistä.
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joiden antama tulos perustuu vain silmäniäärään,
on konekiväärikomppaniassa, jonka kuudella kivää-
rillä on erittäin suuri tulivoima, myös erikoinenko-
ne etäisyyksien aivan tarkkaa määräämistä varten.

Tällä koneella voidaanmitata etäisyyksiä 400—
10,000 in. Mekaanisen tähtäimen avulla suunnataan
etäisyydenmittari ensin annettua maalia kohti. Sen
jiiIkeen katsotaan okulaarin läpi.

i*. Jalustan
ai kuula, ((
li; okulaari, VV.
ci makaaninou tähtein. M^dl okulaarin kansi, |e) oli.jektiivien sulkureiikaiU, i
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10 olkaisuasteikko,
0 oikaisurullain Bulkurengas,
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1) aukko mitta-asteikon valai

seinistä varten,
mj etäisyyden oikaisurulla.
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Jollei nähdä selvää kuvaa, asetetaan okulaari
sopivalle näkötarkkuudelle. Silloin näkyy silmään
vasemmanobjektiivin kautta tuleva pyöreä näköala,
lukuunottamatta suorakaiteenmuotoista leikkausta,
jossa nähdään oikeanpuolisesta objektiivista saa-
tu ylösalasin seisova kuva. (Objektiivit ovat ku-
vassa näkyviin putken toisella puolella,sulkurenkai-
den alla). Näköalan vasemmassa laidassa näkyy
liikkuva asteikko sekä nuoli, josta voidaan lukea mi-
tattu matka. Nyt käännetään etäisyydenmittariapi-
tuusakselinsa ympäri siksi kunnes molemmat maali-
kuvat juuri koskettavat suorakaiteen alasivua ja sen
jälkeen asetetaan mittarullaa kiertämällä kuvat täs-
mälleen kolmikulmaisen nuolen kohdalle asteikossa.

etäisyyksien mittaaminen etäisyydenmittarilla 14.
Jalusta (statiivi) asetetaan maahan ja sitten

kiinnitetään telineen yläosa jalustaan. Sitten ase-
tetaan niatkanmittaaja-koje paikoilleen,avataan mo-
lemmat objektiiviaukot sekä okulaarin kansi ja
suunnataan se mekaanisen tähtäimen avulla maalia
kohti. Sen jälkeen katsotaan okulaariin ja asetetaan
se silmälle sopivaksi. Kusiksi käännetään konetta
siksi, että nähdään oikeat kuvat- edessä. Sitten kier-
retään mittarullaa niin kauan, kunnes molemmat
kuvat ovat täsmälleen kohdakkain ja pystysuora vii-
va jakaa maalin keskeltä kahtia. Silloin voidaan
matka lukea suoraan vieressä olevasta asteikosta.

Etäsyydenmittarin oikaiseminen.
Etäisyyden oikaiseminen.

Jos niitattu etäisyys ei vastaa luonnossa olevaa
todellista matkaa, on etäisyydenmittari oikaistava.
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Se tehdään ensinnäkin maalla seuraavasti. Ensin
kierretään mittarulla äärettömään (oo). Otetaan
luonnosta joku maali, joka on vähintään 10,000 m.
päässä. Jolleivät molemmat kuvat nyt ole tarkasti
päällekkäin,niin kierretään etäisyyden oikaisurullaa
siksi, kunnes pystysuora viiva leikkaa molempia
maalikuvia aivan keskellä. (Jotta etäisyydenoikai-
surullaa voitaisiin käyttää on sitä kiinnittävä ruuvi
avattava). Kun tämä on tehty, on kone oikaistu
etäisyyden suhteen ja luku, joka silloin nähdään
etäisyyden oikaisurullan vieressä, on pantava muis-
tiin ja kiinnittävä ruuvi pantava uudestaan kiinni.
Varmin etäisyydenmittarin oikaisumaali on kuu.
Menettely on aivan sama.

Jos luonnossa ei ole löydettävissä sopivaa pis-
tettä etäisyyden oikaisemista varten, niin tehdään se
oikaisulaatan avulla. Senjälkeenkun oikaisulaatta on
asetettu vähintään 100 askeleen (70 m.) päähän, jol-
loin on huomattava, että oikaisulaatan okulaarin,
jossa on pieni risti näkyvissä, tulee osoittaa täsmäl-
leen matkanmittaajan kuulaan,sen keskelle, menetel-
lään aivan samoinkuin luonnossa oikaistaessa. Mat-
kanmittaajan okulaarissa nähdään ensinnäkin oikai-
sulaatta luonnollisena ja sen suorakaiteensuuntai-
sessa leikkauksessa ylösalasin seisovana. Kun nyt
oikaisulaatan mustat juovat ovat saadut tarkalleen
kohdakkain, on etäisyys oikaistu.

Korkeuden oikaiseminen.
Korkeuden oikaisurulla on sitä varten, että saa-

taisiin molemmista objektiiveistäsama kuva. Oikai-
su voidaan tehdä ensinnäkin maalla. Valitaan esim.
joku talo, mitataan etäisyys siihen ja annetaan as-
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teikon osoittaa todellista etäisyyttä (siis ei co)
Silloin voivat kuvat olla esim. seuraavassa asen
nossa:

Siis toinen katonharja on lähempänä suorakai-
teen alareunaa kuin toinen. Silloin kierretään vain
korkeiidenoikaisurullaa kunnes molemmat katonhar-
jat ovat yhtä kaukana. Kiertämällä putkea pituus-
akselinsa ympäri saadaan molemmat katonharjat
ensin lähenemään vaakasuoraa viivaa, jolloin pa-
remmin voidaansilmällä huomata, milloin katonhar-
jat ovat yhtäkaukana suorakaiteen alasivusta.

Oikaisulaatan avulla korkeutta oikaistessa on
molempienmustien juovienoltava yhtäkaukana leik-
kauksen peruslinjasta.

7. Konekiväärikomppania (K. K. K.)
Konekiväärikomppanian kokoonpano.

Konekiväärikomppaniaan kuuluu 6 konekivää-
riä, joista kutakin johtaa aliupseeri tai jefreitteri
(yleensä siihen kykenevä sotamies). 2 kivääriä yh-
dessämuodostavat joukkueen, jonka johtaja on luut-




