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morsenauhat ja kaikenlaisetkäsillä olevat kirjoituk-
set.

Sisäjohdot rikotaan ja viedään pois.

6. Koneellinen tiedonanto.
Nykyaikaisessa sodassa on käytettävä joukko-

jen yhteistoimintaa varten kaikkia keinoja, mitä
tekniikka voi tietojen, käskyjen, ilmoitusten j. n. e.
nopeaa välitystä varten tarjota. Näihin keinoihin
kuuluu, paitsi autoa ja polkupyörää, optillinen tie-
donanto, puhelin, sähkölennätinsekä kipinäsähkötin.
Eri tiedonantokeinojen on olosuhteista riippuen toi-
siaan korvattava.

Optillinen tiedonanto.
Optilliseen tiedonantoon käytetään joko valoa,

tai lippuja. Optilliset tiedonantoasematovat vihol-
lisen tulen vaikutukselle vähimmän alttiita. Kuiten-
kin saattaa helposti tapahtua, että myös vihollinen
voi annetut merkit lukea. Sentähdenon aina, missä
tämä on pelättävissä, käytettävä salakirjoitusta.

Viittoilu.

Viittoilua käytetään lyhyiden tietojen ja käsky-
jen välittämiseen etupäässä taistelussa ja etuvartio-
palveluksessa. Etenkin räme- ja tiettömissä seu-
duissa on tällainen tietojen välitys edullinen. Mai-
sema-, ilmasto- ja valosuhteet ovat aina otettavat
tarkoin huomioon. Hyvällä säällä voidaan täten
tietoja välittää aina 2— 3 km päähän. Viittoiluyhtey-
den aikaansaamiseksi tarvitaan kaksi osastoa:
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merkkien antaja- ja vastaanottaja eli lukijaosasto,
jotka molemmat ovat lipuilla, lyijykynillä ja pape-
rilla varustetut. Merkkien anto tapahtuu siten, että
lyhyeen keppiinkiinnitetyllä lipulla annetaanlyhyi-
tä ja pitkiä merkkejä Morsen järjestelmän mukaan.
Viittoilijan täytyy olla tottunut kartan ja kompassin
käyttöön, tuntea etäisyyden, sään, valon ja taustan
vaikutus, osata valita viittoiluun sopiva paikka.
Jos tulee pitempi matka kysymykseen, on asetettava
yksi tai useampia väliasemia, jolloin tiedot kulke-
vat asemalta toiselle.

Viit toilv tapahtuit seuraa v alla
tavalla

Merkinantaja seisoo haara-asennossa pitäen
lippua vasemmassa kädessä rinnan korkeudella, 30°

Kuva 123. Kuva 124. Piste.
VHttoiluasento. ... --- -1- - " „,
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kulmassa vasemmalle vinossa asennossa, oikean kä-
den ollessa noin kämmenenleveyden lipun alapuo-
lella (kuv. 123). Merkkien anto selviää
kuvista 124 ja 125. Eri kirjainten merkit
seuraavat toisiaan lyhyillä väliajoilla. Kahden
eri sanan välillä pidetään parin sekunnin
väliaika lyömällä lippu suoraan alas. Eri
liikkeet ovat tarkasti toisistaan erotettavat; ne ovat
tehtävät terävästi tarpeellisilla väliajoilla. Valon-
heijastajalla, lyhdyllä tai taskusähkölampulla näyte-
täänmerkit jokolyhyinä taipitkinä valovälähdyksinä.

Viittoilupaikanvalinnassa on otettavahuomioon
hyvä silmäyhteys vastakkaisen aseman ja omien
joukkojen kanssa sekä suoja vihollisen huomiolta.
Tuuli, sade ja lumituisku vaikeuttavat merkkien an-
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taa sekä vastaanottoa. Matkan ollessa pitkän sekä
epäsuotuisissa olosuhteissa on sijoittamalla useam-
pia väliasemia muodostettava viittoiluketju. Lipun
väri on riippuva olosuhteista sekä taustasta. Kir-
kasta taustaa vastaan on sininen lippu, tummaa
taustaa vastaan valkoinen lippu edullisin.

Morsen merkit.
Kirjaimot
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on tämän jälkeen ilmoitettava esimiehelle. Viittoilu
topetetaan merkillä "—"— " Ellei jotainmerkkiä
lai sanaa ymmärretä, näytetään merkkiä """"".
jolloin koko sana annetaanuudestaan. Lyhyitä, edel-
täpäin sovittuja ilmoituksia (esim. ilmoitus viholli-
sen hyökkäyksestä) voidaan yöllä näyttää raketeilla
tai valopommilla, etenkin siinä tapauksessa, että
muut tietlonantokeinot eivät toimi.

Puhelin.
Tärkein koneellinen tiedonantokeino sotajou-

koille on puhelin. Puhelinjohtoja asetetaan
etenkin varustettuihin asemiin käskyjen ja tie-
tojen välittämiseksi. Puhelinjohto muodostaa yh-
teyden esikuntien ja taistelevien joukkojen
välillä. Yleensä ovat kaikki eri joukot ja ase-
lajit väliasemien kantta saatettavat tois-
tensa kanssa puhelinyhteyteen. Erittäin tärkeä on
pikaisen yhteyden aikaansaaminen sekä sen säilyttä-
minen. Esim. joukko-osasto on joutunut taisteluun
ylivoimaisen vihollisen kanssa ja on vaarassa tulla
saarretuksi. Jos tällä osastolla on puhelinyhteys
toisten joukkojen kanssa, niin voidaan saada apua
siksi ajoissa, että vihollinen itse tulee lyödyksi.
Myös etuvartiopalveluksessa on puhelinyhteys erit-
täin tärkeä eri kenttävahtien ja etuvartiokomppa-
nian välillä, sillä täten voidaan suuressa määrin
lisätä lepäävien joukkojen turvallisuutta äkkinäisiä
hyökkäyksiä vastaan.

Johdon laittamiseen tarvitaan kaksi osastoa,
jotka ovat varustetut tarpeellisella määrällä johto-
lankaa, kojeilla sekä muilla tarveaineilla eri asemia
varten.' Marssirivistössä kulkevat puhelinosastot
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tavallisesti etujoukkojen mukana. Kaksi osastoa
muodostaa tällöin aina ryhmän. On tarkoinharkit-
tava aika, milloin puhelinosastojen on ryhdyttävä
toimintaan. Jos on vähän johtolankaa käytettä-
vissä ja on aikaa, on johto jälleen purettava ja ke-
rittävä. Pimeässä on johdon keriminen erittäin vai-
valoista ja vaatii paljon aikaa. Ennenkuin anne-
taan määräys johtojen asettamisesta, on siis tarkoin
harkittava, milloin tai missä vastedes tulee johtoja
laitettaviksi.

Puhelinyhteydet eivät saa missään tapauksessa
vaikuttaa alempien johtajien itsenäiseen toimintaan.

Puhelinkoneiston arvo käskyjen ja tietojen vä-
littäjänä lisääntyy, jos sitä käytetään siten, että joh-
dot yhdistetään keskus- ja väliasemien kautta puhe-
linverkoiksi.

Puhelinjohtojen laittaminen.
Jokaiseen puhelinosastoon kuuluu johtaja sekä

3 miestä. N:o 1, 2 ja 3 kantavat puhelinkaluston,
johtaja taasen kirjoitustarpeet.

Puhelirikalusto jaetaan: asemakalustoon, johtoi-
hin, rakennuskalustoon sekä varakalustoon.

Asemakalustoon kuuluu: puhelin,erityinen kuu-
lotorvi, ruuviavain,patterilaatikko, 50 m maajohtoa,
kirjoitustarpeet sekä volttimittari.

Joka osastolla on noin 3 km eristettyä johtoa,
joka on 500 m osissa teräsrullilla, sekä 50 m eristys-
nauhaa.

Rakennuskalustoon kuuluu: kerin, purkain, vii-
siosainen johtotanko, työkalut,lapio sekä neulalaa-
(ikko.
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Varälcalustoon kuuluu: kaksi elementtiä ja
kaksi mikrofoonia. Sitäpaitsi on puhelinjohtajalla
polkupyörä.

Puhelinjohtajan toiminta.
Puhelinjohtaja määrää, minkä osaston milloin-

kin on johto rakennettava, sekä valvoo itse toimin-
taa. Hän on vastuunalainen käskyjen ja tietojen
nopeasta välityksestä. Hän määrää lähettejä,
polkupyöräilijöitä sekä apumiehistöä johtojen kun-
nossapitoa ja korjauksia varten. Erityisellä huolel-
lisuudella tulee hänen valita asemapaikat. Jotta eri
aselajit voisivat paremmin toimia yhdessä, ovat ase-
mat koetettavat saada samaan paikkaan; ainakin
ovat ne joka tapauksessa keskenään yhdistettävät.
Osastojen johtajat rakennuttavat johdot ja asemat
puhelinjohtajan antaman määräyksen mukaan. Hei-
dän on joka tapauksessa laitettava sekä pidettävä
kunnossa määrätty yhteys.

Johtojen laittaminen tapahtuu siten, että toinen
pää hyvin eristyksestä paljastettuna kiinnitetään
lähtöasemalla patterilaatikon päässä olevaan L:llä
merkittyyn ruuviin. Johto laitetaan tavallisesti tien
laitaan ja asetetaan johtotangon avulla siksi kor-
kealle, että ratsastajat pääsevät hyvin kulkemaan
sen alitse. Metsässä käytetään puunoksia, kylissä
talojen räystäitä ja aitoja, avonaisilla paikoilla
inaahanlyötyjä seipäitä kannattajina. Missään ta-
pauksessa ei johtoa saa kiinnittää rautapylväisiin
eikä muihin helposti sähköä johtaviin esineihin.
Joka 200 m päässä on johto lujasti kiinnitettävä
kiertämällä se puiden runkojen tai lujienoksien ym-
päri. Kähkölennätin- sekä muita puhelinjohtoja on
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tarkoin vältettävä. Tämmöisessä tapauksessa on
käytettävä aina vapaana olevaa tiensivua.
Vahvavirta- ja erittäinkin korkeajännitys-
johtojen läheisyyteen ei puhelinjohtoja saa
missään tapauksessa asettaa, sillä ne saattavat
induktion kautta tehdä puhelun kokonaan
mahdottomaksi. Tien yli vedetään johto suorakul-
maisesti, ja se on kummallakin puolella tietä lujasti
kiinnitettävä. Jos johtoa kannattajani puutteessa ei
voida asettaa korkealle, on se vedettävä maata pit-
kin asettamalla kiviä tai puita sen päälle ainakin
joka 100 m päähän siten, että siihen ei voi miten-
kään kompastua, jossa tapauksessa se voisi helposti
vioittua. Tien poikki menevä johto on viimemaini-
tussa tapauksessa kaivettava maahan; tämä kuiten-
kin, jos johto on huonosti eristettyä, jossain määrin
vaikuttaa puhelun selvyyteen. Jokienylion johto ve-
dettävä joko kireälle ilmaan tai käytettävä vesikaa-
pelia. Silloissa on johto kiinnitettävä siltakaiteen
ulkoreunaan. Rautasilloissa on kiinnityskohtiin
sidottava paperia tai kattohuopaa ja sideaineena
käytettävä eristysnauhaa. Uutta, hyvin eristettyä
johtoa voidaan jonkunaikaa käyttää vedessäkin.

Jos johto kulkee pitempiä matkoja maata pit-
kin, on puhelu aina epävarmaa, etenkin sateella ja
läheisyydessä tapahtuvien suurempien joukkojen
siirtojen aikana. Vastakkaiselle asemalle saavut-
tua on johto kiinnitettävä lujasti johonkin esinee-
seen sekä yhdistettävä patterilaatikon päässä ole-
vaan L:llä merkittyyn ruuviin.

Tällöin on johdon pää tarkoin eristyksestä
paljastettava.

Johdon purkaminen on pääteaseman tehtävä.
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Se tapahtuu siten, että N:o 1 kiinnittää kerimen
vyösolkeensa sekä hihnalla kaulaansa vaakasuoraan
asentoon, hammasratas oikealle puolelle. Sitten ase-
tetaan tyhjä rulla kerimeen, johon johdon pää eris-
tyksestä paljastettuna kiinnitetään. Keriminen ta-
pahtuu siten, että N:o 2 vetää johtotangolla kaapelin
alas kannattajista, N:o 3 pitää sitä jännitettynä.
N:o 1 jää keriessä vähintäin 50 m etäisyydelle N:o
3:sta.

Peräännyttäessä on yhteyttä pidettävä yllä niin
kauan, kuin se on omille joukoille välttämätöntä.
Asemakaluston ja johtojen menetyksestä ei ole täl-
löinmitään välitettävä. Missään tapauksessa ei niitä
kuitenkaan käyttökunnossa saa jättää vihollisen
käsiin. Ellei ole mahdollista pelastaakojeita ja joh-
toja, niin ovat koneet perinpohjin rikottavat ja joh-
dot useammastakohdasta poikki leikattavat'.

Paikallisjohtoja ja kojeita tulee aina käyttää
tietojen ja ilmoitusten välitykseen, missä siihen vain
on tilaisuutta. Paikallisjohdot ovat eristämätöntä
lankaa, joka on kiinnitetty pylväisiin ruuvattuihin
porsliinieristäjiin.

Jos puhe kuuluu huonosti, on vika tavallisesti
siinä, että johto on jossain kohdin joutunut maan
kanssa yhteyteen. Tällöin on parasta lähettää joko
ratsastaja tai pyöräilijä kaapelitangolla varustet-
tuna johtoa tarkastamaan. Hänen tulee silloin tar-
kasti pitää silmällä, että johto kulkee aivan vapaana
ilmassa ja että kaikki porsliinieristäjät ovat ehyet,
Jos esim. johto on useammassa eri paikassa oksien
kanssa yhteydessä, niin voi tapahtua, ettei sade-
ilmalla puhelusta tule mitään, sillä tällöin johtuu
virta hyvin helposti puiden kautta maahan. Tällai-
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sissa kohdissa ovat oksat niin taitettavat, ettei mis-
tään voi syntyä yhteyttä maan kanssa.

Armeijapuhelimen yhdistämiseksi paikallisjoh-
toihin käytetään induktori-apulaatikkoa. Paikallis-
johto yhdistetään tällöin apulaatikon sivulla olevaan
ruuviin La, ruuvi Lb yhdistetään maahan (kuv.
128). Armeijakojeen patterinasta tulee silloin pat-
teri]aatikon ylimäiseen reikäpariin, johtonasta taa-
sen apulaatikon päässä olevaan reikäpariin. Eri
patterilaatikot ja apulaatikko yhdistetään yhdistys-
nauhalla.

Asemien järjestäminen.
Armeijapuhelimen yhdistäminen patterilaatikon

kanssa selviää kuvasta 126.
Pistin, lapio tai joku muu hyvin sähköä johtava

metalliesine työnnetään mahdollisimman märkään
paikkaanmaassa. Sopivia paikkoja ovat esim. vesi-
ojat, suoperäiset niityt, lampienrannat j. n. e. Usein
voidaan myöskin pistimen asemasta käyttää maa-
johtona rautatiekiskoja, vesijohtoja tai vanhoja maa-
johtoja. Pistin tai joku edellämainituista esineistä
yhdistetään maajohdollapatterilaatikon päässä ole-
vaan E:llä merkittyyn ruuviin. Kuta parempi
maajohto on, sitä selvempi on puhelu. On siis
edullista yhdistää läheisyydessä olevat metalli-
esineet, kuten rauta-aita, maajohtoon tai
työntää maahan useampia pistimiä noin 1 m etäi-
syydellä toisistaan. Niin pian kuin aika myöntää,
on pistin korvattava maahan kaivetuilla keskenään
johdollayhdistetyillä metallikappaleilla,jotka peite-
tään maalla; maa poljetaan lujaksi. Patterilaatikko
sekä armeijapuhelin ripustetaan puuhun tai aitaan
lyötyihinnauloihin. Varmuuden vuoksi pitää puhe-
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Kuva 126.
Armeijapuhellmella varustettu puhelinasema

Johto

liuta hoitava mies varakuulotorvea hihnalla päähän
kiinnitettynä korvassaan. Myöhemmin voidaan
myöskinkuulotorvi ripustaa naulaan. Puhelin sekä
patterilaatikko ovat mikäli mahdollista suojeltavat
kosteudelta. Johto yhdistetään pyöreällämutterilla
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kiristettävään patterilaatikon päässä olevaan ruuviin
L. Johdon pää on tällöin tarkoin eristyksestä pal-
jastettava,raaputettavakiiltäväksi sekä lujasti mut-
terilla puristettava.Jos samaan asemaan tulee kaksi
johtoa, voidaan ne molemmat kiinnittää joko sa-
maan patterinruuviin L tai asettaa kumpaakin joh-
toa varten eri patterilaatikko.

Tässä tapauksessa on eri pattereille asetettava
oma maajohtonsa muutaman metrin päähän toisis-
taan.

Jos on vain yksi koje yhdistetty kahteen eri
johtoon, niin on sillä se haitta, että kaikki, mitä
esim. asema A puhuu asemanB:n kanssa, samanai-
kaisesti voidaan myöskin asemalla C kuulla ja että
C:n täytyyy vaieta siksi kunnes A ja B ovat pu-
heensa lopettaneet. Toiselta puolen taas voidaan
esim. käskyjä, joita yhdeltä näistä asemista anne-
taan, ottaa vastaan molemmilla toisilla asemilla.

A B C
O O O

Jos taasen B:ssä on kaksi kojetta olemassa,
niin voidaan B:stä puhua samaan aikaan sekä A:n
että C:n kanssa. Tässä tapauksessa olisi kummin-
kin hyvin haitallista, ellei A voisi myöskin välittö-
mästi C:n kanssa keskustella.

Tämän haitan ehkäisemiseksi on olemassa yh-
distyslaite. Yhdistys kojeiden välillä tehdään käyt-
tämällä yksinkertaista johtoyhdistystä, s. o. käyttä-
mällä vanhanmallista armeijapuhelinpatteria kuv.
127 mukaan.

AO O B O -O0
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Kojeet työskentelevätkuten ennenkin erikseen,
vasenB:stä A:han päin,oikea taasen C:hen päin.Jos
nyt toisesta patterista ulosvedetty yhdistysnasta
pistetään johonkin toisen patterin reijistä, niin että
molemmat ovat yhdistysnauhalla yhdistetyt, niin on
se kone puhelusta eristetty, jonka patterilaatikossa
ainoastaanpienempinasta on.

Toisesta kojeesta voidaan tällöinpuhua saman-
aikaisesti A:n ja C:n kanssa. A voi myös välittö-
mästi puhua C:n kanssa tai B:n ja C:n kanssa sa-
manaikaisesti. Jos jollain asemalla on 3 tai useam-
pia kojeita, niin on käyttämällä vanhanaikaista ar-
meijapatteria kaikki varustettavat yhdistyslait-
teella. Kaksi uusimallista patterilaatikkoa yhdis-
tetään kaksoisjohtoyhdistysnauhalla siten, että yh-
distysnauhan toinen nasta pistetään soivan koneen
reikään A ja toisessa koneessa reikään B. Ensin-
mainittu koje on tällöin johdoonkanssa yhteydessä,
jotavastoin jälkimäinen on johdosta eristetty, sillä
B:hen pistetty nasta katkaisee yhteyden kojeen ja
johdon välillä. Yhdistys useampien johtojen kesken
tapahtuu kuvan 128 mukaan. Tällöin jää ainoastaan
ensimäinen koje johdon kanssa yhteyteen, jotavas-
toin kaikki toiset tulevat siitä eristetyiksi, niin ettei
niitä voida käyttää kuunteluun.

Johtojen lukumäärän ollessa yli viiden käyte-
tään yhdistysten aikaansaamiseksi erityisiä puhelin-
kaappeja.

Jokaisella asemalla on oma puhelumerkkinsä.
Esim.A:11a "«■», B:llä*oM» jaC:llä«««a« Jos
A tahtoo puhua B:nkanssa, niin on A:sta B:hen an-
nettavamerkki*«bb <mmm,jokatapahtuu siten,ettäpai-
netaan koneessa olevaa väräyskosketinta pisteen ja
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Kuva 128

SoUlftöktlslJjirjA, 4. Osr M
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viivojen mukaan lyhyesti tai pitkästi. Asema B
vastaa silloin täällä asema B", tai esim. etuvartiok-
omppania", jonka jälkeen puhelu voi alkaa. Ellei
värähdin toimi, voidaan merkit antaa puhaltamalla
pillillä kuulotorveen. Jos tahdotaan puhua esim.
A:sta C:hen, annetaanensin merkki «««»«na jonka
jälkeen B vastaa: täällä, täällä asema B". A sanoo nyt:

asema, asema C, olkaa'hyvä!"; B vastaa:„asemaC,odotta-
kaa hiukan" ja yhdistää C:n kanssa sekä antaamer-
kin "«»"». Kun C on vastannut, sanoo A: täällä
asema A", ja puhelu voi alkaa. Puhelun loputtua
annetaan merkki ««■■»"■«■■" jotta väliasemalla tie-
detään yhdistys katkaista. Missään tapauksessa ei
se saa kumminkaan tapahtua, ennenkuin B on kah-
desti kysynyt: »puhutaanko vielä''?

Ellei mitään vastausta tule, katkaistaan yhteys.
Puhuttaessa on puhelukosketinta painettava. Kuun-
neltaessa se ei ole tarpeellista.Jos puhe kuuluu huo-
nosti, voidaan sitä parantaa painamalla vahventaja-
kosketinta. Puhuttaessa ei sitä saa milloinkaan pai-
naa, sillä silloin tulee vastakkaiselle asemalle liian
vähän virtaa. Väliasemilla on sen painaminen an-
karasti kielletty. Jokainen ilmoitus on vastaanot-
tajan toistettava. Jos vastaanottajan on kirjoitet-
tava ilmoitus,on parasta, että lähettäjä sanelee sen
ryhmittäin, .'-? — 4 sanaa kerrallaan, jolloin vastaan-
ottaja toistan joka sanan sen mukaan kuin hän on
kirjoittanut. Puhuttaessa tulee kojetta pitää siten,
että mikrofoonin väräyslevy on kohtisuorassa ase-
massa. Ellei vastaanottaja jotain sanaa ymmärrä,
on se saneltava kirjaimittain käyttämällä apuna
etunimiä, Esim. A sanoo Kncis" sanellen kirjai-
met: Kaarlo, Niilo, Esko, livari, Simo. B toistaa
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saman. Jos lukuja ei ymmärretä, niin lasketaanky-
symyksenalaiseen lukuun asti, esim. 45: 1, 2, 3, 4 ja
lOQ 4 K1, Z, O, 4, 0.

Nelinumeroiset ja suuremmat luvut annetaan
ryhmittäin, esim. 25 34 kaksikymmentäviisi kolme-
kymmentäneljä.

Jos tahdotaan asemalta B puhua asemien A ja
C kanssa, tulee patterit ensin yhdistää keskenään,
jonka jälkeen johdon kanssa yhteydessä olevalla ko-
jeella annetaan merkki """"""".s. o. painetaan vä
räyskosketinta useamman kerran lyhyesti. Niin
pian kuin merkki on annettu sanoo B: Asema A,
asema C?", jolloin asemat ilmoittautuvat. Jos jo-
takin asemaa tullaan muuttamaan tai jostakin
muusta syystä koje ei ole toiminnassa, on siitä heti
vastakkaiselle asemalle ilmoitettava, sillä muussa
tapauksessa voidaan otaksua johdon olevan epä-
kunnossa.

Jolitovikojen etsiminen.
Ellei vastakkaisen aseman kanssa saada yhte-

yttä, niin voidaan otaksua johdon olevan epäkun-
nossa, etenkin jos tarkastus omalla asemalla on
osottanut sen olevan kunnossa. Tässä tapauksessa
lähetetään mies heti johtotangolla, kuulotorvella
sekä pillillä varustettuna sitä korjaamaan. Mies
tarkastaa johtolankaa kalsein. Yhdistyskohdat hän
irrottaa toisistaan ja asettaa ensin yhden ja sit-
ten toisen pään kuulotorven johtoruuviin; toisen
johtoruuvin hän yhdistää maahan. Sitten hän antaa
pillillämerkin. Jos hän tällöin saa vastauksen läh-
töasemalta,mutta ei vastakkaiselta asemalta, yhdis-
tää hän jälleen johdon ja menee eteenpäin. Jos hän
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saa vastauksen vastakkaiselta asemalta, mutta ei
lähtöasemalta, niin on vika johdossa lähtöasemaan
päin viimeksi koetellussa 500 m osassa, joka on täl-
löinkatsein huolellisesti tarkastettava. Jos johto ei
ole poikki, vaan puhe kuuluu muuten huonosti,niin
on vika sen aseman puolella, jonka kanssa puhe
kuuluu tuntuvasti huonommin. Tässä tapauksessa
voi tulla kysymykseen ainoastaan johtovuoto tai
huono maajohto. Tällöin on tarkastettava, että kiin-
nityskohdat ovat hyvin eristetyt.

A s em akaln st o:

lArmeijapuhelin, joka on kokoonpantu:
mikrofoonista (johon puhutaan),
värähtimestä (jota käytetään merkinantoon),
kuulotorvesta, lyhyestä johdosta sekä eri kos-

kettimista (kuv. 129).
Vnnlianmallinen puhelinpatteri.
Siihen kuuluu kääntökannella varustettu 21,5

cm pitkä, 8,5 cm leveä ja 15 cm korkea puulaatikko.
Sen sivulla on lukko, joka erityisen läpän avulla
avataan. Laatikon sisällä on kolme sarjaan kytket-
tyä kenttäelementtiä. Sarjakytky merkitsee, että
joka elementissä sinkki on johdolla yhdistetty seu-
raavan elementin hiilen kanssa, niin että lopuksi
hiili ja sinkki jäävät vapaiksi. Vapaa hiili yhdiste-
tään johdolla laatikossa olevaan K:lla merkittyyn
ruuviin,sinkki yhdistetään taasen Z:llä merkittyyn,
ruuviin (kuva 130).

Uudet elementit ovat laitettavat käyttökuntoon
täyttämällä ne vedellä, ellei sitä ole jo tehtaassa teh-
ty, jolloinne ovat punaisellalapullamerkityt. Tämä
tapahtuu siten, että ne täytetään vedellä ja annetaan
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Kuva ISO. Armeijapuhelinpatterikansi avattuna.
C/o luonnollisesta koostaan).
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■seisoa noin 5 minuuttia, jonka jälkeen ne uudestaan
täytetään. Sitten annetaan niiden seisoa pysty-
suorassa asennossa noin vuorokausi, jonka jälkeen
ne käännetään ylösalasin, jotta mahdollisesti vielä
sisällä oleva neste voisi juosta ulos. Patterilaatikon
päässä on kaksi lnutteririuivia, L ilma-E maa-
johtoa varten. Laatikon etupäässä on ensin ylhääl-
lä G reikää, joista viisi on yhtäsuurta, sekä näiden
alapuolellakaksi reikäparia. Alimmaiseen reikäpa-
riiv työnnetään kojeen
johtonastat, sen ylä-
puolella olevaan reikä -
pariinpatterinastat.Toi-
set reijatovatyhteyden f
aikaansaamista varten
eri asemien välillä.
(Kuvat 131 ja 132).
Kannen päällä olevaan
valkoiseen tauluun on;
kirjoitetta va.minne laa-
tikkoon yhdistetty johto
vie, esim,: etuvartiore-
servi. Sitäpaitsi on
kannessaaputaulukirja
imittain sannlua varten.
Yhdistysnauha on yk-
siosainen johto, jonka
toisessa päässä on iso,
toisessapienempi,nasta.
Asemalla, jos saon use-
ampia kojeita, on pie-
nempi nasta aina pi-
dettävä reijässään. Vh-

Kuva 131.
Armeijapuhelinpatteri a/A. ■

('/■/.luonnollisesta koostaan).
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Kuva 183, Anneijapuhelinpatteri.
luonnollisesta koostaan),(Va

distettäessä työnnetään
suurempi nasta johonkin
näistä viidestä yhtä-
suurestä reijasta (kuva
133).

seen tarvittavan virran.
Seei juokse itse johtoon

Kuva 133. Yhdistysnauha. vaan kiertää ainoastaan
(V2 luonnonisosta koostmuu omassa koneessa, jossa

se synnyttää korkealle
jännitettyä vaihtovirtaa,
'jokalähetetään sittenvas-
takkaiselle asemalle.

Virta syntyy elemen-
tissä kemiallisen yhdis-

tyksen, hajoamisen,
kautta.Tästä selviää,että
elementit virran kulutuk-
sesta alituisesti heikkene-
vät ja ovat siis ajan-
mittaan uusillakorvatta-
vat. Volttimittarilla mää
rataan, milloin tämä on

Patteri antaa kojee
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b a

b a

tarpeellista, Patterilaätikkoa ei saa yleensä pitää
syrjällään, sillä elementistä mahdollisesti ulosjuok-
seva neste turmelee laatikossa olevat metalliosat.

Uudenmallinen armeijapatteri eroaa edellisestä
siinä suhteessa, että siinä on vain kaksi yhdistysrci-
kää. Yhdistysnauha on kaksiosainen nauha, jonka
kummassakin päässä on kaksoisjohtonasta. Kum-

Kuva 134.
Yhdistysnauha.

/'..;

":"■

«i;'

massakin nastassa on kaksi toisistaan eristettyä
kontaktia, nimittäin kärki a sekä siitä eristetty
rengas b. (kuv. 134). Uusimallisen armeijapatterin
kytkemisen esittää kuva 135.

Armeijakaapeli on kokoonpantu kuudesta 2 mm
vahvuisesta teräslangasta, joiden keskellä on 0,25
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Kuva 135.
Armeijapuhelinpatterinkytkeminen.
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mm vahvuinen kuparilanka. Teräslangat antavat
kaapelille tarpeellisenvetolujuuden,kuparilanka pa-
rantaa taas sen johtamiskykyä. Langat ovat puu-
villalla ja kumilla ympäröidyt, ja päällä on vielä
erityinen lankapunos, joka — jotta se paremmin
eristäisi sekä pilaantumisen varalta - - on kastettu
eristysaineessa. Ärmeijakaapeli on aina 500 m osis-
sa kierretty teräsrullille. Jos kaksi kaapelia on yh-
distettävä, paljastetaan lankojen päät ja liitetään
toisiinsa. Jotta langat paremmin pysyisivät yhdes-
sä, jätetään 1 cm pituudelta päästä laskien eristys
jälelle (kuv. 130).

Kuva isä.

::gg:z^:
Kaapeliyhdistys.

Yhdistyskohta ei saa tulla maan eikä kannatta-
jan yhteyteen, muussa tapauksessa on se hyvin eris-
tysnauhalla päällystettävä. Maajohtona käytetään
tavallisesti eristämätöntä alumiiniumilankaa tai
sinkittyä teräsiankaa.

Pulielinkaluston käsittely.
Puhelinkalustoa on säilytettävä mahdollisim-

man kuivassa paikassa. Kojeita tulee suojella sy-
säyksiltä, lyönneiltä,kosteudelta j. n. e. Jos ne ovat
käytännössä ollessa kastuneet, ovat ne jälestäpäin
tarkoin kuivattavat. Kojeiden hajottaminen on
kielletty. Ainoastaan seuraava on luvallista: Uutta
mikröföonia vaihdettaessa on mikrofoonikehyksen
kantta kannattavat ruuvit irroitettava.

Värähdyslevy on paperinvahvuinen hiililevy.
Vähäinenkin paine sitä vastaan voi sen helposti rik-
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koa, joten sitä ei saa sormin eikä millään työaseella
koskettaa. Kojeen sivussa oleva, neljällä ruuvilla
kiinnitetty kansi voidaan irrottaa. Pienen levyvie-
terin yläpuolella oleva värähdinkontaktiruuvi on sen
kärjen sekä leveysvieterin päällä olevan platinavie-
terin puhdistamista varten irrotettava. Tätä varten
on sen vieressä oleva puristimuuvi konekotelossa
olevalla puikolla hiukan höllennettävä. Tämän jäl-
keenon värähdin taasen tarkistettava. Tarkistus ta-
pahtuu siten, että puristinruuvia hiukan tiukataan.
Koje yhdistetään patteriin, jossa on vain kaksi ele-
menttiä kytkettyinä. Värähdinkosketinta painetaan,
samalla kun värähdinkontaktiruuvia aivan verkal-
leen ja varovasti puristetaan, kunnes värähdin
antaa selvän ja kovan äänen. Tavallisesti ovat ku-
luneet patterit syynä äänenvaihteluun tai värähti-
men toiminnan lainautumiseen. Ennenkuin väräh-
dintä tarkistetaan, on koje yhdistettävä hyvän pat-
terin kanssa. Kojeen tarkistuksessa ovat patterilaa-
tikon molemmat ruuvit L ja E keskenään yhdistet-
tävät. Jos kojeen toiminta kokonaan lakkaa, on syy
kuluneessa patterissa. Elementtejä on usein tarkas-
tettava, ulosjuossut neste on tarkoin vaatepalalla
pyyhittävä, sillä muuten voisivat pntterilaatikossa
olevat metalliosat helposti mennä pilalle. Kaikki
metalliosat, etenkin yhdistyskohdat, ovat pidettävät
kirkkaina, jotta ne paremmin johtaisivat sähköä.
Kuulotorvea oh myöskin toisinaan tarkastettava.
Tätä varten ovat patteriruuvit L ja E kuulotorven
kautta keskenään yhdistettävät; painetaanpatteriin
yhdistetyn kojeen värähdinkosketinta ja väännetään
kuulotorven takana olevaa ruuvia edestakaisin, kun-
nes ääni on kovimmillaan; muuttumatta sorise-
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vaksi. Kuulotorven värähdyslevyjä ei saa sor-
milla painaa, sillä ne owat erittäin ohuet ja
siis helposti taipuvat. Missään elementissä ei saa
sinkkiä ja hiiltä yhdistää keskenään, sillä tämän
kauttatuleeelementtiaivanlyhyessäajassakäytetyksi.

Armeijakojeeseen tarvitaan vähintään 3,5 vol-
tin patteri]ännitys, s. o. 3 elementtiä. Jos jännitys
menee alle tästä määrästä, ovatelementit uusittavat.

Sähkölennätin.
Valtion sähkölennätin on parhain tietojen vä-

lityskeino pitkillä matkoilla. Johdot ovat joko ilma-
tai kaapelijohtoja. llmajohtoja varten asetetaan
puupylväitä noin 80 m päähän toisistaan, joihin on
ruuvattu rautakoukuilla varustettuja eristäjiä johto-
jen kiinnittämistä varten. Johtolangat ovat prons-
sia taikka sinkittyä teräs- tai rautalankaa. Kaapeli-
johdot ovat taasenkokoonpannutyhdestä tai useam-

masta johtolangasta, jotka ovat koko pituudeltaan
hyvin eristetyt. Ulkonaista vahingoittumista vas-
taan ovat ne joko rautalanka- tai rautalevysuojuk-
sella suojatut tai paikottain myös rauta- tai sement-
tiputkiin sijoitetut. Kojeet ovat tavallisia morsekir-
joituskoneita. Päälinjoilla työskennellään pikalen-
nätinkojeilla, joita tarpeen tullen voidaan käyttää
useamman sanoman lähettämiseen. Sodassa tulee
mahdollisuuden mukaan käyttää vanhoja johtoja.
Näiden korvaamiseksi tai lisäksi kuljetetaan seuraa-
via johtolajia mukana:

Avmeijakaapelia, joka on hienoa, ohuesti eris-
tettyä, yhden km pituisissa osissa olevaa metallilan-
kaa; sitä käytetään ainoastaan lyhyillä matkoilla.

KentttikuapcUa, joka on paksumpaa, paremmin
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eristettyä sekä raskaampaa, käytetään pitemmille
matkoille.

Jokikaapclia, erittäin hyvin eristettyä, käyte-
tään, kun johto on asetettava veteen.

Eristämätöntä lankaa, joka on paksua sekä ras-
kaampaa ja pylväisiin ruuvattuihin eristäjiin kiin-
nitettävä, käytetään pitenimillä välimatkoilla. Se
on hyvin luotettavaa, mutta johdon rakentaminen
vaatii aikaa. Sähkölennätin on luotettava sekä il-
mastosuhteista melkein riippumaton tietojen välitys-
keino.

Langaton sähkölennätin eli kipinäsähkötin.
Kipinäsähkötintä voidaan edullisesti käyttää

tiedonantoon kaukana toisistaan olevien joukkojen
välillä. Se on aivan riippumaton välilläolevan maan
laadusta ja on heti käyttökunnossa. Kuitenkin voi
se ilman sähköpurkaustensekä vihollisen lennätiu-
laitosten kautta joko kokonaan tai osittain tulla häi-
rityksi. Ilmoitusten tulee olla lyhyitä, ei enempää
kuin 100 kirjainta; pitemmät ilmoitukset ovat an-
nettavat eri osissa.

Tarvittava virta saadaan tavallisesti sähköko-
neesta. Virta johdetaan lähettäjäkoneistoon, jossa
se muutetaan korkeajännitys-vaihtovirraksi, joka
lähetetään korkealle mastoon johdettuun ilmalan-
kaan. Ilmalangasta leviävät sähköaallot joka suun-
taan, niin että jokainen muu korkealle ilmaan joh-
dettu lanka ottaa vastaan osan niistä. Myöskin vas-
taanottoaseman ilmaan johdetut langat ottavat vas-
taan pieniä hiukkasia lähetinaseinan virrasta ja
johtavat ne äärettömän herkkätuntoisiin vastaan-
ottokojeisjin, Nämä vahvistavat virtaa niin paljon,
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että kuulotorvissa voidaan erottaa eri ääniä, jotka
vastaavat lennätinasemalta lähetettyjä morsemerk-
kejä. Nämä merkit kirjoittaa vastaanottaja kuulon
mukaan.

Aallonsäätäjät antavat vastaanottokojeille erit-
täin hyvän vastaanottokyvyn määrätyn pituisille
aalloille. Vastaanottoasemien aallonsäätäjät asete
taan lähetinaseman kanssa edeltäpäin sovitulle
aallonpituudelle,jotta ääniaallot voitaisin paremmin
kuulla eikä toiset asemat niitä häiritsisi. Tämän pe-
rusteella voivat useat eri asemat yhtaikaa olla tois-
tensa kanssa yhteydessä, silti häiritsemättä toisiaan.

Asemien suuruuden mukaan jaetaan ne ras-
kaihin ja kevyihin asemiin. Raskaaseen langatto-
maan asemaan kuuluu 3— o valjakkovaunua. Näi-
den vaikutussäde on, riippuen maisemista sekä il-
mastosta, 100— 250 km. Kevyeen asemaan kuuluu
2— 6 valjakkovaunua.Vaikutussäde on 40— 80 km.

Jokainen asema voi vaihtaa sähkösanomia jo-
kaisen muun vaikutusalueensa piirissä olevan ase-
man kanssa. Käytettävien aaltojen pituudet määrää
aseman johtaja.Aseman rakentamiseen sekä purka-
miseen tarvitaan noin 5— 20 min. Häiriöttä voidaan
lähettää ja ottaa vastaan noin 400 sanaa tunnissa.
Ilmalaivoissa ulottuu langattoman lennättimen vai-
kutussäde yli 300 km. Tärkeimmät linnoitukset ovat
varustetut asemilla, joiden vaikutussäde on aina 500
km. Meriväessä on juuri langaton sähkölennätin
tärkein tietojen välityskeino laivaston ja maa-ase-
mien välillä. Sitäpaitsion melkein joka maassa ase-
mia, joiden vaikutussäde on useampia tuhansia ki-
lometrejä. Esim. Saksasta on kipinäsähkötinyhteys
aina Etelä-Afrikkaan saakka.
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