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Alkulause.
Soweliain keino wasta-alkajalle selittää mitanto-

alkeita on tosin Wiiwanto. Kun oppilas taitaa wiiwata
mitannollisen kuwion, niin selkenee jo siitä hänen tajunsa
paljo paremmin asiaa käsittämään, kuin maan määritys-

ten sullomalla muistiin. Tämä oppikirja on sentähden
jaettu kahteen osaan, joista edellinen sisältää silmämää-
rin ja käsiwllralta wiiwaamisen opin (Wiiwanto-
opin) ja jälkimäinen Mitanto-opin.

Edellisen osan käytännössä on olletiki muistettawa,
että siinä annetut neuwot kuwioita wiiwata owat aimo-
tut, joka ainoa, neuwojan korkcesti luettawaksi oppilaau
wiiwatessa. Niihin liitetyt kumaukset ikään kuin ojen-
tamat mitä määrin lienee tehty eli ymmärretty. Opet-
tajan tulee katsoa, että kuwioita ei alati wiiwata ku-
mausten mukaan, waan, mitä mahdollista, waihetcllen
eritiloissa. Paitsi sitä on kntsottawa, ctt'ei oppilas
puuttuko uusiin wiiwanto-kokeistin, ennenkuin edelliset luon-
nistuwat ja mnös owat ymmärretyt.

Jälkimäiseen osaan kuuluu jo koneinen wiiwanto,
s, o. mitannollisten kuwioin koneilla wiiwaanunen. En-
sin wiiwatlllln lytjyksellä; senjälkeen pitawäisyyden wuoksi,
lyijyswtiwat läkillä eli muulla musteella. Tämänlaatui-
seen wiiwantoon tarwitann, paitsi tumallista wiiwa intä



(linjaalia), seuraamat koneet: 1-ksi Harppi eli sirkkeli,
jonka yhdessä kylessä on kolo, josta teräs-tnren woi ir-
roittaa ja sen siaan panna lyyjys- eli muun tarcn, ja
2-ksi Piirustin, suorien wiiwain wetämiseksi musteella.
Molemmat nämät loytywät tamalliscssa wiiwanto-

kotelossa.
Loppupuolella jälkimäistä osaa on muutamissa pai-

koin semmoinen todistus laiminlyöty, joka perustaikse
kirjan tarkoitusta ulompiin toteihin.

Näin lausuu tästä kirjasta kirjan itse tekiä E. M.
Lllgcrhanm. Suomentajan tulee maan sanoa, että har-
ras halunsa omistaa jos wähintäkin tieteellistä hyötyä
armahan maamme sekä kielelle että kansalle, on wetänyt
hänet tähän outoon yritykseen. Ehkä tie ei ole marsin
raiwaamaton, on yhtähywin kielemme uutuus tieteellisissä
asioissa kyllä tuntuma, näkyäksensä jo tässäki kirjassa.
Mitä uutta tässä tawattaneen, siitä woi tosin olla eri-
mielensä kullllki. *) Tohtinen toki sanoa, sen tehneeni
asiaa tarkasti mietittyä. Itse käännöksen olen kokenut
saada, niinkuin koulukirjan tulisi olla, semminki selwän
ja sujuman. Lienenkö näissä onnistunut wai en, sen
arwatkoot asianymmärtäwämmät. Minulle on kyllä, että
olen saanut Isänmaamme alttarille minäki puolestani
panna nöyrän, ehkä wähäarwoisen, lahjani.

") Tässä toisessa painoksessa hylätyt entiset nimisanat omat sulku-
merkkien mäliin säilytetyt, Kielen-koijaajan muist.Kielen-korjaajan muist.
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Nimi-sllNllsto.
Ala (pinta-ja kuutio-), innLlriM.
Asema, dliB.
Epäkäs, ti'äp62iuln.
Epäsiwuinen,
Esine, odjeot, Ki'6ni3,l.
Halkasia, äiä^nnal.
Harppi (piiritin), eirkLlinZtru-

rnent.
Janne, «tinräa.

Kaari, (eii'Kel)däA6.
Kaawa, rnoäsU.
Kappale, Kropn.
Kartio (pyörö-suippo, teili), Kon.
Kartion-kanta (tartioleikkaama),

Katsantll-oppi, vei^^e^tivlära.
Kehä (Piiri), nei-ilsi-i.
Kertawa, Bnrnir>BNBatt, Koin-

Keske, keskipiste (napa), rnLäkl-
nnnlct i eirKÄn.

Keskeistulma, meäelMnKts -

Keskiö, äiliinLtei'.
Kirjain, d«kBtak.
Kitvettää,
Kohtisuora, viickeli-ät.
Kolmio, triän^kl.
Kotelo, deBtiok.
Kone, inBti-umont.

Koneinm, ineKaniLk.
Korko, (i en tiAur).
Kulma, vinkel.
Kuwata, afrita.
Kuwio,
Kuutio, Knd.
Kuutio-ala, KirdiK-iuuelMl.
Kylki, villkelben.
Kymmenpykälikkö, äeeiinal-

«Kala.
Kärki, BpetB.
Koyrywiiwa, Ki-oiilinie.
Lappein, i iaB«cl.

Liuska, «Kilvl».
Lohkare (leikkale), ZeKtm-.

Lohko (kanta), «eFrnsut.
Lyijys, dl^m-ts.
Mitanto-oppi,
Mitannollinen, F6c)iir6ti-iBk.
Mittakaan, äBii-oladiuiri.
Mukainen, Ukkoiini^.
Muodostua, lm-m.
Muotoinen
Muste, wB<:K (bläek).
Muutin, ti-airBpoi-töi-.
Määritys, uennitiou.
Napa, mkdslpuiilit i en ellinB
Neliskulma, f^i-Irm-ninA.
Neliö,
(Neliön, i yvnä,'kt,)
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Nolla (tyhjykkä), noll.
Numero (lastin), 8ill'r».
Osuus (osamäärä), yuot.
Pallo, Bl6i-.
Paritöin, uääa.
Piirustin, äi-a^titt.
Pilkku-lviitua (piirto-wiiwa),

Pilkku (piirrute), r^riek.
Pilkuta, -tsen (piirrustaa), u,t-

Pinta, M.
Pinta-ala, ai-ealiunLlMl.
Piste, puukt.
Poitkiwiiwa, tväi-linie.
Pykälä (aste), Ar-aä.
Pykälllliusta, Fi-B,äBkitva.
Pytälämertki (piirike), ssr»ä-

tselieii.
Pystysuora, loärät.
Päätepiste, änäpunkt.
Rahtu, Fr»n.
Rajata, deFi-änBa.
Rcunata, («nviukel).
Ristitulina, vei-tik»lviiili«l.

Samakeskeinen (samanapaincn),
lf0U«6ntl'l8l!,

Sisoittaa, inBlli-!tvll,
Sisäkulma, wi'« vinkel,
Sisältää, inned^lla,
Sjwuta, -uan, t»n^ei'll.
Ziwuuja, tanssent.

Soikio, Mips,

Suhteinen(werrannollinen), pro-
purtiauLi.

Suippo (särmä-tartio),
rnicl.

Suora, rB,t.

Suorakaide, r-Lkt^n^Ll.
Suorakaiteinen särmiä, rätvink-

Supistunut (knwio), i
loi^nrtninF.

Suunnikas,
Suuntainen, parallel.
Syrjin, i prosil.
Sade, raäie.
Säihkö,säihtöpiste(terä),di-änii'

prlnkt i en 6lli^B.
Särmiö,
Särmä, IlÄnt.

Säännöllinen, i-eFeldnnäsn.
Säännötöin,
Tahko, Biäo^tl>.
Tasan, i pillu.
Tasanjuoksewa,

Tasapinta, pllln,
Tawalllnen mitta (kauppa- eli

työ-mitta), vei-KinKtt,
Tawalllnen tuuma (tekotuuma),

vm'Ktuin.
Teliö (tulio),
Teräwll, BpetBw.
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Tilawa, soliä.
Tulo, proänkt.
Tulontetiä,
Tylsä, ti-übdiF.
Täysi lutu, lielt t»1.
Täyttiö, Kropv, solic!
Ulkokulma, Mi-6 vinkel.
Waatasuoill, v^^i-ät.
- motBt3,euäe.
Wastakulma, ä:o vinkel.
Werho-kaawll, inoäell atBuliäa

utbreMa Bicioi'.
Weihottaa, WvetBei-a.
Wcrrannollinen, gnaloF.
Wenanto-laskii, pi-ovoi-tionB-

eäKninZ.
Wiiwa, Ilnie.
Wiiwain, line»l.
Wiiwanto, linelliteeknin^.

Wiiwanto-totelo, i-itbestiek.
Wiiwata, i-ita.
Wino, «necl.
Winokaide, rnnmdoid.
Winoneliö (tasawino), rhnmb.
Wuoleke, «Kitva.
Wuorokulmll, »Itei-nät-viiillel.

Uhtätulmllinm (tasatulmainen),
liKvinKliZ.

Yhtätyltinen (wsakylkinen), 11K-
dent.

Dhtllsiwuinen (tasasiwuinen), liK-
-Biäi^.

Mspuolinen, enkel.
Dmpyrä (phöiö), oii-Kel
Umpyrä-rengas,
Umpärys, oinki-ets, vei ime-

ter.

Mmpäröioä, c>mBkiit'v».
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Miimanto-Oppi.
Silmiimiiiirin lasiwaralta wiiwaaminen.

Ennen ruwettuansa warsinaiseen wiiwaamiseen tottukoon
wasta-alkaja wetämään joksiki suoria wiiwoja (lineg) seuraa-
miin suuntiin:

H. Wasemmalta oikealle, a,

h. Oikealta wasemmalle, >d

e. Ullllllta alas, °

ä. Alaalta ylös,
o. Wasemmalle alaspäin,
k. Oikealle ylöspäin, / !

Oikealle alaspäin, X
li. Wcyemmalle ylöspäin. X <>

Tähän itseänsä taiwuttaissa pitää hänen ensiksi oppia tar-
kasti eroittamcmn, mitä milläkin näistä summista merkitään; sen-
jälkeen selittäköön opettaja, mikä ftiora wiiwa (iÄt linea) on

s. o. semmoinen, joka, aina saman suuntansa pitämä, ei mihin-
kään mutkistu.

I. Wiiwain jakulmain (viuksl) uiiiwaamisesta.
1. Wcdetäcm waaknsuora eli wllaklltasllinen wiiwa

(trui'i2ont3,l-linL9,) waseunnlllta oikealle. (Kuw. i).

Suora wiiwa, jonka tumpiki päätepiste on yhtä korkealla,
kutsutaan waatasu oraksi, (tasapainoisen waakaselan eli weden
pinnan mukaan). K""' i
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Mui st. Suoria wiiwoja tasiwciralta wetäetzsä ou waarin-
otettawa, että wiiwan setä alku- että päätepiste (Mickt) ensin
merkitään, ja että sitten wetäessä silmä alati tähtää sitä pistettä,
kuhun wiiwa. on wedettäwä.

2. Wedetään waakllsuora wiiwa oikealta wascm-
malle. (Kuw, i).

3. Wedetään pystysuora p6i-

pencliliulär) wiiwa alaspäin. (Kuw, 2),

Huora wiiwa, jonka toinen päätepiste on suoraan toisensa
alla, kutsutaan pystysuoraksi (eli luotisuoraksi, riippuwan luoti-
siiman mutaan).

4. Wedctään pystysuora wiiwa ylöspäin. (Kuw. 2).

5. Wedetään wino wiiwa wasemmalle alas- K- 3 /

päiu. (Kuw. 3). /

/VK. 4.Suora wiiwa, jota ei ole pysty- eikä waakasuora, X
on wino.

6. Wedetään wino wiiwa oikealle ylöspäin. (Kuw. 3).

7. 'Wedetään wino wiiwa oikealle alaspäin. (Kuw. H).

8. Wedetään wino wiiwa Vasemmalle ylöspäin. (K. 4).

9. Pitennetään annettu suora wiiwa kummalle puo-
Len tahansa. (Kuw. 5. 2.) Kuw, 5. «,.

Tässä tarkatkoon silmä pitkin annettua wiiwaa, jota sitten
ajatuksessa jatketaan mihin asti tahansa; senjälteen merkitään pis-
teellä se paikka, johon silmä pysäytyi; tätä pistettä kohden wede-
tään nyt wiiwa edespäin.

10. Wedetään murtowiiwa lbrntsn li- sd.

N69,). (Kuw. 5. b). >

Murtowiiwatsi sanotaan sitä wiiwaa, jota /

on yhdistetty useammista suorista, erisuuntaisista wii- / /



woista. Ensin merkitään wiiwojen päätepisteet, jotta sitten yhdis-
tetään murtowiiwatsi.

11. Wcdetään könrywiiwa (lii-olllineg,). (Kuw. 6),

Köyryksi kutsutaan sitä wiiwaa, jota on
yleensä niin muttistuwa, ettei yksikään osa siitä ole
oikein suora.

12. Wiiwlltlllln kulina *) (vinkel). (Kuw. 7),

Wedä suora wiiwa mihin suuntaan hywänsä ja aseta sen
yhteen päätepisteesen suora wiiwa, joka ensimäisen kanssa ei ole
yhtä- eitä warsin wastasuuntainenkaan. Näiden wii- Kuw. ?.

wain wäliankeema sanotaan kulmaksi; itse wiiwat
kulman kyliksi («iäa) ja piste, jossa ne yhtywät,
kulmapisteeksi eli kulman käreksi (B^LtB).

13. Wiiwlltaan kulma, joka on annettua suurempi,
ja toinen, joka on pienempi. (Kuw. 8, 9, in).

Wiiwaa kulma (K. 9), jonka kylet tekewät laa-
jemman llukeemcm, luin annetun (K. 8) lylet, niin xK'
on se kulma annettua suurempi. Wiiwaa sitten -

kulma (K. M, jonka lylet tekewät taidemman autee- K.9/XX
mau, luin annetun lylet, niin se on annettua pienempi.

Muist. Kylkien pitentämisellä kulmat eiwät suurene.
14. Wedetään waakasuora ja pystysuora ruiiwa uiin

että tekewät kulman. (Kuw. ii, 12, 13, i.y.

Sen, woipi tehdä neljällä eri tawalln: „

~

!i) Wedä wllllkasuora wiiwa ja sitten pystysuora
wiiwa sen oikeasta päätepisteestä ylöspäin

b) wastmmasta
e) oikeasta alaspäin
ä) wastmmasta K. 13. .KIH.

') Tässä on ainoastaan puhe suorawiiwaislsta kulmista s. o.

semmoisista, joita suorat wiiwat reunoowat.

11
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Kulmat, jotka näin sijntywät, sanotaan suoriksi, ja samate
kaikki muut niiden kotoiset.

15. Asetetaan winowiiwan paätepistcesen suora
kulma, (s. o. sen kulman kokoinen, kun pystysuora
wiiwll tekee waakllsuorall mastaan). (Kuw. 15).

Wedä annetun wiiwan päätepisteestä toinen suora tuuma
niin, että molemmat kohtaamat toisensa siihen mukaan, kuin mantu-
ja pystysuora keskenänsä. Jos sitten wäännat taulun «

eli paperin niin, että yssi wiiwll seisoo pystysuorana, xv
niin tulee toinenkin samalla kertaa waakasuoraksi. / X
Tästä on nähtäwä, että se on suora kulma.

Muist. Jos kaksi wiiwaa keskenänsä tekewät suoran kul-
man, niin sanotaan ne olewan toinen toistansa ivastaan kohtisuorat.

16. Wedetään eräästä pisteestä, joka on waaka-

suoralla ruiiwllllll/kohtisuora wiiwll sitä was-
tllllN. (Kuw, 16).

Wedä annetusta pisteestä pystysuora wiiwll ylös- Kuw. ic>.

eli alaspäin, niin tekee se waakasuoran kanssa kats)
suoraa kulmaa.

Mui st. Jos tämä pystysuora wiiwa pitennetään
myös toisapäin, niin saadaan taas kaksi suoraa kulmaa.

17. Wedetään eräästä pisteestä, joka on annetulla
winowiiwlllla, kohtisnora wiiwa sitä was-
taan. (Kuw. 17).

Wedä annetusta pisteestä suora wiiwa niin, että Kuw, 17.

se kohtaa ensimäisen winowiiwan siihen mukaan, kuin X
waaka- ja pystysuora keskenänsä. >

Muist. Jos tämä wiiwa pitennetään myös '

toisapäin, niin saadaan, samate kuin Nnossa 16, neljä suoraa
kulmaa.
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18. Wedetääu, wllllkasuoran wiiwun ulkopuo-
lella annetusta pisteestä, kohtisuora wiiwa sitä
wastlllln.

Weda annetusta pisteestä pystysuora wiiwa alaspäin, jos
piste on waatcisuoran yläpuolella; mutta ylöspäin, jos on ala-
puolella. (Kuw, 18).

Muist. Jos annettu piste olisi etempänä
oikealle eli wasemmalle puolelle, kuin waakasuora ,

wiiwa ulottuu, niin pitää waakasuora wiiwa sinne-
päin pitennettämän siksi, että wiiwat yhtywät.

Tämä on muistettawa myös N:roissa 19 ja 20.

19. Wedetääu, eräästä pisteestä pystysuoran
wiiwan ulkopuolella, kohtisuora wiiwa sitä
wastaau. (Kuw. 19). K. 19.

20. Wedetääu, eräästä pisteestä wino-
wiiwan ulkopuolella, kohtisuora —/

wiiwa sitä wastaau. (Kuw. 20). ' 20,

21. Wiiwatllllu tylsä kulma vinksl). (K.21).

Wiiwan ensin suora kulma ja sitten toinen sitä suurempi.
Tämä knlma, joka on suoraa suurempi, kutsutaan tylsäksi (laa-
jaksi). (Kuw. 21). , » 22,K. 22,

22. Wiiwatlllln teräwä kulma (svewiF
vinkki). (Kuw. 22).

ensin suora kulma ja sitten toinen sitä^'^'
pienempi. Tämä kulma, joka on suoraa pienempi, kutsutaan
terawätsi eli terätulmaksi (laidaksi).

Muist. Tylsät ja teräwat kulmat sanotaan, yhteisellä ni-
mellä, wino kulmiksi.

23. Asetetaau auucttuuu pistcescu, joka ou suoralla
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wmucilla, toinen suora wiiwa, jota ensiuiäisen
kanssa tekee tylsän eli terämän kubnan. (K, 23).

Aseta annettuun pistcesen suora wii- 23.
wa, jota ei ole ensimäistä ivastaan tohti-
suora; silloin tulee toiselle puolelle tylsä ja

toiselle teräwä tulma.

24. WtiwatllllN ristikulmat. (Kuw. 24).

Wedä kaksi suoraa wiiwaa, jotka leit- Kuw. 24.

kaawcit toisensa kuinka hywänsä. siäin syn-
tyneestä neljästä kulmasta nimitetään ne,
jotka owat wastapäin (»vastapäiset), ristikulmiksi.

25. Wedetään waakasuoran wiiwan ulkopuolella an-
netun pisteen lävitse toinen sen kanssa tasan-
juoksewa wiiwa. (Kuw. 25).

Wedä annetusta pisteestä waatasuora wiiwa 25.
kummalle puolen tahansa ja pitennä sama wiiwa
toisellekin puolelle.

Muist. 1. Alussa wedettäköön wiiwa tällä keinoin; mutta
senjälkeen pitää se wedettämän yhtä haawaa niin muodoin, että
wähän oikealle eli wascmmalle puolelle tätä pistettä waliwan piste
sellaiseen paikkaan, että jos siitä wedetään waatasuora wiiwa, se
tulee juoksemaan annetun pisteen läpitse.

Muist. 2. Tascinjuotsewat wiiwat kutsutaan myös suun-
taisiksi. Semmoiset wiiwat eiwät koslaan yhdy, ja owat kaikin
paikoin yhtä etäällä toisistansa.

26. Wedetään pystysuoran wiiwan ulkopuolella
annetun pisteen läpitse toinen sen kanssa Kuw. 26.

tasllnjuoksewa WUWII. (Kuw. 26).

Wiiwa wedetään annetusta pisteestä aluksi pysty-
suorin ylös- ja alaspäin. Sittemmin tehdään samate,
knin edellisessä muist. sanottiin.
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27. Wcdctään ulkopuolclla wiuowiiwaa annetun pis-
teen läpitsc sen kanssa tasllnjuokscnm wiiwa. (K, 27),

Alussa tehdään tämä sillä tapaa, että anne- 2?,

tusta pisteestä ensin yhdelle puolelle ja sitten toiselle
wedctään suora wiiwa, jota kaikin paikoin on yhtä //
etäällä annetusta winowiiwasta. Senjalleen tottu- //
koon oppilas yhtä haawaa wctämään woaditun wii- /

wan, niinkuin N:roissa 25 ja 26 muistutettiin.
Mnist. Piste, jonka läpitse wiiwa on wedcttäwä, pitää

alussa otettaman liki annettua winowiiwaa, mutta sitten aina
etcmpänä ja etempänä siitä.

11. Wiiwain ja tuimain jakamisesta.
28. Jaetaan waakllsuora wiiwa kahtia. (Kuw, 28),

Muist. Tässä ja seuraamissa toteissa, aina
Nuoon 37, wiiwat eiwät alussa ole otettawat
liian pittät, sillä ne owat waikeammat silmämäärin arwata.

' 29. Jaetaan waakasuom wiiwa neljään uhdeuvitui-
secn osaan. (Kuw. 28).

Wiiwa jaetaan ensin kahtia; sitten « 29
kumpiti puolisto taas kahtia.

30. Jaetaan wllllkasnora wiiwa kolmeen uhdcnpitui-
sccn osaan. (Kuw. 30),

Ensin katkaistaan wiiwan yhdestä ,„

päästä niin suuri osa, tuin silmämää-
rällä arwotacm puoleksi jälellä olemasta; tämä jääpä jaetaan
sitten tahtia.

31. Jaetaan waakllsuora wiiwa kuuteen nhdcnvitni-
secn osaa». (Kuw, 31).
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Wiiwa jaetaan ensin lahtia; «

sitten kumpiki puolisko toimeen yhden- —-<

pituiseen osaan.
32. Jaltaan pystysuora wiiwa kahteen, Kuw. 32.

neljään, kolmeen, kuuteen, yhdenpitui- s
seen osaan. (Kuw. 32).

33. Jaetaan suora wiiwa, minsuuntainen
hywänsä, wiiteen, seitsemään, yhdek-
sään eli useampaan yhdcnpituiscen
osaan. (Kuw. 33).

Jos osien luku on paritöin (niin- Kuw. 33.

tuin 3, 5, 7, 9, j. n. e.) tehdään N:o
30:ncn jälteen. —>

34. Jos on kaksi eripituista suoraa wii-
wllll, uiin leikataan pitemmästä osa,
joka on lyhemmän pituinen. (K. 34).

Jos wiiwcit owat tasanjuotsewat ja niin ase^
tetut, että niiden alkupisteet owat toinen toisensa tasalla, katkais-
taan pitempi wiiwa lyhemmän päätepisteen kohdalla. Totuttua
wiiwoja näin määräilemään, ruwetaan samate leikkaamaan toi-
stuki asetettuja wiiwoja.

35. Wedetään annetusta pisteestä ja annettuun suuu-
taan snora wiiwa, joka on toisen pituinen. (K. 35).

Wedä annetusta pisteestä annettuun suun- 35.
taan suora wiiwa, joka on annettua pitempi;
leikkaa sitten pitemmästä osa, jota on lyhem-
män pituinen.

Kum. 36.
36. Wedetään annetusta pisteestä ja an- >—>

ncttunn suuntaan suora wiinm, joka !m!m!
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on kaksi, kolme j. n. e. kertaa pitempi annettua
wiiwaa *). (Kuw. 36).

37. Jaetaan anncttn kulma kahtia. (Kuw, 37).

Pane piste mihin tahansa kulman yhdelle ky-
lelle ja toinen toiselle yhtä etäälle kulman täresta;
yhdistä pisteet suoralla pilttu-wiiwallo. (piirtowii-
walla); ja'a tämä kahtia ja wedä tuiman tarestä
suora wiiwa jakopisteetse. Sillä tapaa hutaistaan
kulma tähdeksi, jotka, ollen yhtä aukeematci, myös owat yhtä suuret.

Muist. Kulmia useamman terran näin halaistua woipi
sen tehdä apuwiiwattati.

38. Jaetaan annettu kulma neljään Kuw. 38.

yhtä suureen osaan. (Kuw. 38).

la'a kulma ensin kahtia ja sitten tumpiti
puolisko taas kahtia.

39. Jaetaan annettu kulma kolmeen yhtä suureeu
osaan. (Kuw. 39).

' Kuw. 39.
Wedä silmämäärällä suora wiiwa, joka jakaa

kulman sillä tapaa, että toineu tulmcm osa on kahta
suurempi toista; ja'a sitten suurempi näistä kahtia.

Muist. Kulmaa ei tay jakaminen kolmeen
osaan sillä keinon, tuin N:rossa 37 näytettiin.

40. Asetetaan annetun piZteen ympärille kahdeksan
yhtä suurta kulmaa. (Kuw. 40).

-Wedä ensin annetun PiZteen lävitse kaksi keskenänsä kohti-
suoraa wiiwaa, niin saat neljä yhdentokoiöta kulmaa; wedä sitten

") Totuttaa oppilasta unissa toteissa wnrmemnnn nrwanmnan
kappalten pituuden, lewyuden j. n. e. sopii taulun reunaan tehdä kort-

teliin ja tuumiin jaettu kyynärä-mitta, jonka jälkeen hän sanpi opetella
wctämaän wiiwoja, kahden, kolmen korttelin pituisia j. n. e. Pitäwäi-
syyden ja tarkkuuden wuoksi maalattakoon mitta.
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suoria wiiwoja, jotka hallaisewat katsi toistansa
likintä kulmaa, ja pitennä jatowiiwat toiselleti puo-
lelle, niin saat kahdeksan yhdentotoista kulmaa an-
netun pisteen ympärille.

Kuw, 40.

41. Asetetaan annetun pisteen ympärille kuusi yhtä
suurta kulmaa. (Kum. Hi).

Wedä annetun pisteen läpitse kaksi keskenänsä
kohtisuoraa tuumaa, niin saat neljä yhdentokoista
kulmaa; ja'a taksi toistansa litinta kulmaa kolmeen
yhtä suureen osaan ja pitennä jatowiiwat toiselleti
puolelle, niin saat kaksitoista yhdentokoista kulmaa;
pyyhi sitten pois jota toinen wiiwa, niin jääpi tunsi yhdenko
koista kulmaa asetettuna annetun pisteen ympärille.

Muist. 1. Jos pyyhitään wielä pois jota toinen tuiman
tylli, niin saadaan to lme yhdentokoista tulmaa.

Muist. 2. Näihin koteihin tarkemmin totuttuansa woipi
heti annetun pisteen ympärille asettaa kolme yhdentokoista kulmaa,
ja sitten pitentää kaikki tulma-kylet toiselleti puolelle, jolloin saa-
daan ne waaditut tuusi yhdentokoista kulmaa.

42. Asetetaan annetun pisteen ympärille
nnisi yhtä suurta kulmaa. (Kum. 42).

Kun,. 42.

Tehdään silmamäärältä ilman apuwiiwoitta;
waan maatii pitkällistä harjoittamista.

43. Wiiwatlllln kulma, joka ou toisen annetun ko-
koinen. (Kum. 43).

Alussa wiiwataan tuimia samaan tiloitutseen,
tuin annettuti, jolloin tumpiti uuden tuiman kylistä
tulee tasan juoksemaan tätä wastaawan annetun
kulman kylen kanssa. Senjalleen woipi wiiwata
mihin tilaan hywänsä.



19

111. Suorawiiwmsteii tuwioin (ti^ur)
wiilmmnisesta.")

44. Wiiwataan kolmio (kolmisiwuincn kmvio, kob
misiwukaZ, ti-illnz-kl). (Kuw, 44),

Wedä suora wiiwa ja aseta sen yhteen Kuw, 44.
pllätepisteesen kulma; yhdistä sitten tulmakyltien >x

päätepisteet suoralla wiiwalla. Tila,
jota suletaan näillä kolmella wiiwalla, kutsutaan
kolmioksi, ja ne kolme wiiwaa sen siwuitsi.

Muist. Jokainen kolmio on kolmisiwuinen ja kolmi
kulmainen.

45. Wiiwataan suorakulmainen kol-
mio. (Kuw. 45),

Wedä suora wiiwa; aseta sen yhteen 45.
päätepisteesen tnlma, joka on suora, ja yh-
distä kylkien irtaat päätepisteet suoralla wii-
walla. Näin saatu kolmio sanotaan suora-
kulmaiseksi, scntähden, että sen yksi kulma
on suora.

Muist, Kolmiolla ei woi olla useampi, kuin yksi suora
kulma; silla jos wedetään suora wiiwa ja sen kumpaisecuki pääte-
pisteesen asetetaan kohtisuora wiiwa, niin siitä ei koskaan kolmiota
synny, sillä ne latsi wiiwaa eiwät itänänsä yhdy, waan tulewat
tasanjnokscwitsi.

46. Wiiwataan tnlsäkulmaincn (trnddvinkli^)
kolmio. (Kuw. 46),

') Suornwiiwainen kuwio on jokainen tila, joka suljetaan suo-
rilla wiiwoilla.

--) Wiiwan päätepiste on irras, jos se ei satu toiseen wiiwann.
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Wedä suora wiitua; aseta sen yhteen pääte- Kuw. 46.
pistcescn tylsä kulma, ja yhdistä kylkien irtaat >

päätepisteet suoralla wiiwalla. Näin saatu kolmio
kutsutaan tylsäkulmaiseksi, sentähden, että sen
yksi kulma on tylsä.

Muist. Kolmiolla ei woi olla kuin yksi tylsä tulina, sillä
muuten eteneisi etenemistään kolmion taksi siwua toisistansa, sitä
mastoin, kuin niiden pitäisi lähestyä. Onnä sen ymmärretään,
että samassa kolmiossa ei saata olla tylsä ja suora kulma.

47. Wiiwatllllu teräwllkulmllinen (Bp6l,BvwKliZ)
kolmio. (Kuw. 47).

Wedä suora wiiwa; aseta sen yhteen pääte- Kuw. 4?.

pisteesen teräwä kulma ja wedä yhden kulmakylen
irtaasta päätepisteestä suora wiiwa semmoiseen
suuntaan toista kylkeä ivastaan, että tumpiti, tä-
män wiiwan tehtäwä, kolmion kulma tulee myös teräwäksi. Tä-
män tolmion joka kulma on siis teräwä, josta nimensäti teräwä-
tulmainen.

48. Wiiwatlllln nhläsiwuinen (tasasiwuinm, HK
kolmio. (Kuw. 48).

Wedä suora wiiwa ja ja'a se kahtia; pii- Kuw. 48.
tutse sitten jakopisteestä kohtisuora wiiwa; pane
sitten piste yhtä etäälle ensiksi wedetyn wiiwan
päätepisteistä, kuin ensi wiiwa on pitkä. Dhdistä
näin saatu piste ensi wiiwan päätepisteiden kanssa.

Näin wiiwatuu tolmion laitti tolme siwna owat yhden
pituiset, jonka wuotsi se kutsutaan yhtäsiwuiseksi (tasasiwuiseksi).

Muist. Jota yhtäsiwuinen tolmio on myös teräwä-
tulmaincn.

49. Wiiwataan nhl älyllinen (lasakylkincn, lilcdknt)
kolmio. (Kuw. 49).
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Wedä suora wiiwa; aseta sm yhteen päätepis- Kuw. 49.

teesen kulma; te'e molemmat kulmatylet yhdenpituisitsi
ja yhdistä niiden irtaat päätepisteet suoralla wiiwalla.
Näin saadun kolmion taksi kylkeä omat yhdenpitmset,
josta se sanotaan yhtäkyltisetsi, sentähden, että ne
molemmat yhdenpitmset siwut owat itään kuin tyltinä yhdelle kol-
mion kulmalle.

Muist. Jos näiden yhdenpituisiin kylkien wälitulma teh-
dään suora, niin on kolmio myös suorakulmainen; jos tylsä,
niin tylsäkulmllinen; jos teräwä, niin teräwäkulmainen.

50. Wiimatlllln epäsiwuinen (olillsiäiF) kol-
mio. (Kun,. 50). Kmu. 50.

Wiiwaa kolmio, jonka ei yksikään siwu ole
toisensa pituinen.

Muist. Epäsiwuiset kolmiot woiwat olla suora-, tylsät
eli teräwäkulmaisct.

51. Wiirvatalln nelisituuklls siFui-). (K. 51).

Wedä neljä suoraa wiiwaa niin, että sulke- K. si.

wat tilan; tämä tila kutsutaan nelisiwuttaaksi eli
nelisiwuiselsi kuwiotsi.

52. Wnwatllcm neliö (Kuw. 52).

Wedä suora wiiwa ja aseta sen molempacm Kuw. 52,

päätepistcesen, samalle puolen, kohtisuora wiiwa; te'e
ne tumpiki ensi wiiwan pituiseksi ja yhdistä niiden
irtaat päätepisteet suoralla wiiwalla. Näin saatu
nelisiwutas kutsutaan neliöksi.

Muist. Neliön laitti siwut owat yhdenpitmset ja kaikki
kulmat suorat.

53. Wiiwawcm suorakaide (i-6otan- 53.

F6l). (Kuw, 53).
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Wedä suora wiiwa ja aseta sen molempaan päätepisteescn,
samalle puolelle, kohtisuora wiiwa; te'e ne molemmat keskenänsä
yhdenpituisiksi ja yhdistä niiden irtaat päätepisteet. Näin wii-
wattu nelisiwutas on suorakaide.

Muist. Suorakaiteen joka kulma on suora, waan ainoas-
taan wastasiwut yhdenpituiset.

54. Wiiwatlllln winoneliö (tasaruino, Kum, 54.

i-twmd). (Kum. 54). / Z'
Wedä suora wiiwa ja sen päätepisteistä sa-

malle puolen tasanjuoksewat wiiwat, mutta ei kohti-
suorin ensimäistä wastaan; te'e kumpiki tasanjuoksewa wiiwa ensi-
mäisen pituiseksi ja yhdistä ne irtaat päätepisteet. Tällä tawoin
saatu nelisiwutas kutsutaan winoneliöksi.

Muist. Winoneliön kaikki siwut owat yhdenpituiset, waan
ei yksikään kulma suora.

55. Wiiwatlllln winokllide (i-nonrdoiä). (Kum. 55).

Wedä suora wiiwa, ja sen päätepisteistä
samalle puolen tasanjuoksewat wiiwat, mutta ei

kohtisuorin ensimäistä wastaan; te'e ne molemmat
tasanjuoksewat wiiwat yhdenpituisiksi keskenänsä ja
yhdistä niiden irtaat päätepisteet. Näin saatu nelifiwukas sano
taan winokaiteetsi.

Muist. 1. Winokaiteessa ei ole yksikään kulma suora ja
ainoastaan wastasiwut yhdenpituiset.

Muist. 2. Neliöt, suorakaiteet, winoneliöt ja winotaiteet
kutsutaan yhteisellä nimellä suunnikkaiksi (Mi-kllLlnAi-aininer)
sentähden, että niiden wastasiwut owat suuntaiset (tasanjuoksewat).
Neliöt ja suorakaiteet owat suorakulmaisia, mutta winoneliöt
ja winotaiteet winotulmaisia suunnikkaita.

56. Wedetään hallaisia (äiaFonkll) annettuun

sunnnikkllllscn. (Kum. 56).
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Wedä suora wiiwn, jota yhdistää suunnit- Kuw. 56.

taan taksi wnstntulmaa: tämä suora wiiwa kutsu- /^^/
taan haltai sintsi.

Muist. Kuhunti suimniktaastn woipi wetää katsi hallaisina.
57. Wiiwlltacm epätäs fti'Qp62iuni). (Kuw. 57).

Wiiwna nelisiwutas, jolla ei ole molemmat Kuw. 57

siwupnrit tasnnjuotsewia. Semmoinen nelisiwutas
kutsutaan epättnätsi.

58. Wiiwatlllln miissiwuklls Kuw. 58,

llAUl'). (Kuw. 58).

Wedä wiisi suoraa wiiwnn niin, ettn sultewat
tilan; tämä tila kutsutaan wiissiwuktaaksi.

59. Wiiwlltaau säännöllinen nnissiwuklls. (Kuw.s9)

Ota piste kussa hywänsn jn pilkutse seu Kuw. 59.

ympärille wiisi yhdenkokoiötn tuiman; te'e laitti
kulmnkylet yhdenpituisiksi jn yhdistä niiden irtnnt
päätepisteet, ne muta, jotta owat toistansa
litimmät.

Muist. Tämmöistä wiissiwukasta sanotaan säännölli-
seksi sentähden, ettn sen tnitki siwut owat yhdenpituiset ja tnikti
kulmat yhtä suuret. Koittnatsensa, jos paperille näin wiiwnttu
wiissiwukns ou oikein säännöllinen, woipi kaikki ne wiisi kolmiota
leitntn erikseen ulos ja panna niin toistensa päälle, että ne kul-
mat, jotta yhtywät wiissiwuttaan kestessä, tulewnt päälletytsin:
kolmioin pitää nyt toinen toisensa täydesti peittämän.

60. Wiiivawlln knnssiwnklls. (Kuw. 60).

Wedä /uusi suoran wiiwnn niin, että sulte- Kuw. 60.

wnt tilan; tämä tila on nyt tuuSsiwutns.
61. Wiiwlltlllln säännöllinen knns-

siwnklls. (Kuw. M).
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Pane piste mihin hywänsä ja piltutse sen
ympärille kuusi yhdenkokoista kulmaa; tee kaikki
kulmakylet yhdenpituisiksi ja yhdistä niiden irtaat
päätepisteet, ne muka, jotka owat toistansa li-

Kuw. 61.

timmät. Kuusstwukas, joka näin saadaan, on

säännöllinen (Katso Muist. N:o 59).
Muist. LoS wiiwataan säännöllinen kolmisiwukas, niin

saadaan yhtäsiwuinen kolmio; jos wiiwataan taas säännöllinen
nelisiwukas, niin saadaan neliö.

62. Sisoitetlllln suorawiiwamm knwio (tiAui-)
toiseen. (Kuw. 62).

Wiiwaa suorawiiwainen kuwio annetun sisään Kuw. 62.
sillä tapaa, että sisäkuwion taitki kulmakäret tapaawat
itsekuhunti ultotuwion siwuun. Sisätuwio sanotaan nyt
sisoitetuksi ultokuwioon, ja ulkokuwio taas ympä-
röidyksi sisäkuwion ympärille.

63. Kuwlltaan annettu kolmio. (Kuw. 63)

Wedä annetun kolmion mistä kulma- K«w. 63,

tärestä itäänsä kärkeä waZtaawaa siwua koh- /?X /s
Den kohtisuora pilkkuwiiwa. Tämä kohtisuora
wiiwa kutsutaan kolmion koroksi (KHä),
ja se siwu, jota kohden se wedetään, kolmion
asemaksi (dllZis). Wedä sitten suora wiiwa mihin tahdot tau-
lulle, niin että se tarpeeksi yltää molemmin puolin, ja pane sille
piste mihin hywänsä; piltutse siitä kolmion koron pituinen kohti-
suora wiiwa, ja merkitse toiselle wiiwalle kaksi, aseman päätepis-
teitä' wastaawaa, pistettä. Uhdistä wiime pilktuwiiwan irras
päätepiste näiden kahden pisteen kanssa, niin saat kolmion, joka
kaikin puolin on kuwattawan kokoinen.

Sillä, jos asemat pannaan päälletyksin niin, että toistansa
wastaawllt pisteet sattuivat yhteen, niin sopiwat myös kolmioin
torkowiiwat ja siwut toinen toisensa päälle.
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Muist. Jos tuwattawa kolmio on tylsätulmainen ja
asemaksi otetaan kumpi hywänsa tylsän kulman kylistä, niin tu-
lee korkowiiwa lankeamaan ulkopuolelle asemaa. Silloin täytyy
jatkaa asema, tunneta torkowiiwcm tapaa. Kohtisuora lvali kulma-
tärestä jatkettuun asemaan on nyt kolmion korko. Kuivaaminen
käy sitten entisessä järjestyksessä.

64. Kuwlltaan annettu suorawiiwainen kuwio,
kuinka monisimuinen hnwcmsä. (Kum. 64),

Pitcnna yksi kuwion siivuista; siihen Kuw. 64.

sattuu nyt kaksi kuwion kulmakärkea. Pilkutse /X ?X
toisista kulmakäristä kohtisuoria wiiivoja piten- V^"
nettyä siwua (asemata) wastann. Wedä sitten —/I"
suora wiilva mihin tahdot taululle ja leikkaa -^—i—-
siitä yhdenpituiset osat, kuin annetun kuwion korkowiiwat leikkaa-
wat pitennetysta asemasta. Piltutse näin saaduista pisteistä kohti-
suorat wiiwat ja tee ne yhdenpituisiffi, kuin kuwion niitä wastaa-
wat korkowiiwat. Dhdistä wiimein ne pisteet, jotka wastaawat
annetun kuwion kulmatarkia.

IV. Köyrywiiwain ja löyrywiiwaisten luwioin
wiiwaamisesta.

65. Wcdctään arvoin könrnwiiwa. (Kuw. 65).

Wedä töyry wiiwa niin, että sen päätcpis- Kuw. 65.

teet eiwät yhdy; tämä kutsutaan nyt aw oim etsi
toyrywiiwaksi.

66. Wcdctään umpinainen kömmvii- 66.
wll. (Kuw. 66).

Wedä köyry wiiwa niin, että sen päätepis
teet yhtyivät; semmoinen taas kutsutaan umpinai
seksi toyrywiiwaksi.
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67. Wiiwataan ympyrä (pyörö, oii-Kel) rihmalla
ja nastalla. (Kuw. 6?)

Jos rihma solmitaan yhdestä päästänsä nas- Kuw. 67,

taan, jota on pistetty tauluun, ja sen toinen pää,
yleensä yhtä kiinteästi pidettynä, liitupalaisella wie-
dään taulnn ynipäri, niin syntyy umpinainen köyry-
wiiwa, jota on kaikin paikoin yhtä etäällä nastapis-
teestä. Tila, jonka tämmöinen köyrywiiwa sulkee, sanotaan ym-
pyräksi (Möröksi). Itse köyrywiiwa kutsutaan ympyrän kehäksi
(piiriksi, pei-iksri) ja osa siitä kaareksi Piste, jossa
nasta on, sanotaan ympyrän kes teeksi eli keskipisteeksi (na,°
watst, intzäeliiirnkt, eLntrrrm) ja jokainen teskcestä kehään we-
detty suora wiiwa säteeksi (raäius).

Muist. Ympyrän taikti sateet owat yhdenpitniset, sillä
tnkin niistä on rihman pituinen.

68. Wiinmtaau käsimaralta, sekä sisä- cttä ulkopuo-
lin näin wiimattna ympyrä-kehää, muita sen
kanssa rinnanjuoksewia. (Kuw, 68).

Wedä waaditut ympyrakehät niin, että ne Kuw. 68.

taitin paikoin owat yhtä etäällä annetusta. /X^">X
Muist. Nämä ympyrät, joilla nyt on yh- s

teinen keste, sanotaan samakesteisiksi (sama- Vv^>v
napaisiksi). —^

69. Wiiwataan ympyrä annetun keskeen ympä
rille. (Kuw. 69).

Pilkutse annetun teskeen ympärille kahdeksan Kuw. 69.

eli useampikin yhdenkokoincn kulma; tee kaikki
kulmakylet yhdenpituisitsi ja wedä niiden irwiden
päätepisteiden läpitsc köyrywiiwa niin, että se,
lulmakyltienki Malilla, aina on yhtä etäällä tes-
kcestä.



27

70. Wedetään keskiö (äiainetoi') annettuun uin

pnraän. (Kuw. 70),

Ota piste omin mielin ympyrän kehällä ja Kuw, 70,

wedä siitä suora wiiwn, joka täy teskeetse ja ylet-
tää aina kehän wastapuoleen. Tämä suora wiiwa
on nyt ywpyrän keskiö.

M ui st. 1. Keskiö on sädettä toisen wer
ran pitempi.

Muist. 2. Keskiö leikkaa ympyrän kahteen puoliskoon,
joista kumpiti kutsutaan puoli-ympyräksi. Puoli-ympyrä on

siis tila, joka suljetaan keskiöllä ja puolikehällä.
71. Wiiwatlllln puoli-ympyrä (liMeii-KÄ) anne-

tulle wiiwlllle. (Kuw. 71). Kuw. 71.

Leikkaa annettu suora wiiwa kahtia, niin on
keskipiste saatu. Sitten tehdään N:o 69: n jälteen.

72. Wiiniataan kulma annetun ympyrän kes
teelle. (Kuw. 72).

Wedä taksi sädettä, jotka tekewät minlaisen Kuw. 72.

kulman tahansa.
Muist. Se kehän osa, joka suljetaan taa

rella ja kahdella säteellä, kutsutaan ympyrän loh
kareeksi (leikkaleeksi, Zeetnr).

73. Wmvlltaan lohkare, joka on neljäs osa ym
Pyrää. (Kuw. 73), Kuw, 73,

Wiiwaa ympyrän lohkare, jonka' keskeiskulma on
suora, niin on lohkare neljäs osa ympyrää.

74. Wiiwlltlllln lohkare, joka on kahdet- Kuw, 74,

sas osa ympyrää. (Kuw, 74). "^^/

75. Wiiwatlllln lohkare, jota on kolme kllh-
dekslltta osan ympyrää. (Kuw, 75).



76. WiiwatllllN lohkare, joka on kolme
neljättä osaa ympyrää. (Kuw. 76),

77. Wedetään jänne (otioräk,,) annet-
tuun ympyrään. (Kuw, 77),

Pane kaksi pistettä mihin hywänsä ympy-
rän kehälle jayhdistä ne suoralla wiiwalla. Tämä
wiiwa tutsntaan jänteeksi (jousen jänteen mukaan).

Muist. Jänne jakaa ympyrän kahteen
osaan, joista kumpiki kutsutaan lohkoksi (kannaksi,

Lohko on siis se tila, joka suljetaan
rella ja jänteellä.

78. WiiwatllllN ympyrä-lohko, joka on
puoli-ympyrää pienempi. (Kuw, 78).

79. WiiwatllllN ympyrä-lohko, joka on
puoli-ympyrää suurempi. (Kuw.79,)

80. Wedetään annetun, ympyrä-kehällä
olewan, pisteen läpitse suora wiiwa.
joka siwnu (tg>riK'6i'9.r) ympyrää.

Wedä annetun pisteen läpitse suora wiiwa
niin, että se ainoastansa siinä pisteessä ympy-
rää tapaa; wiiwan sanotaan sillain ympyrää
siwuuwan.

Muiöt. Umpyrää näin tapaawa wiiwa sa-
notaan siwun jaksi (wnFtziN).

81. Wedetään ympyrän ulkopuolella
aunctuZtll pisteestä kaksi siwuujaa

samalle ympyrälle. (Kuw, 81.)

82. Si soitetaan annettuun ympyrään

suorawiiwaincn kuwio. (Kuw, 62),

Kuw, 78,

Kuw, 77

/ >

V

ympyrän kaa-

Kuw. 78.

Kuw. 79.

(Kuw, 80).

Kuw. 80.

Kuw, 81,
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Niiwllll suorawiiwainen tuwio sisäpuolen
annettua ympyrää niin, että suorawiiwaisen tuwion
kaikki kulmakäret siwuuwat ympyrän kehää. Suora-
wiiwainen tumia sanotaan nyt olewan ympyrään
sisoitcttu; ympyrä taas ympäröity suorawii-
waisen tuwion ympärille.

Kuw, 82,

83. ympäröidään suorawiiwainen kuwio annetun
ympyrän ympärille. (Kun,. 83),

ILiiwaa suorawiiwainm kuwio annetun ympy- Kmu. 63.

rän ympärille sillä tawoin, että suorawiiwaisen tuwion
joka siwu siwuupi annettua ympyrää. Suorawiiwai- I

nen kuwio sanotaan nyt ympäröidyksi ympyrän
ympärille; ympyrä taas sijoitetuksi suorawiiwaiseen kuwioon.

84. Wiiwataan soikio (ellipZ) nastoilla ja rih^
Mllllll. (Kuw. 84).

Jos tauluun pistetään kaksi nastaa Kuw. 84

wähän toisistansa ja niiden ympäri pan-
naan Piustansa solmittu rihma, ja se sitten
liitupalaisellll wiedään ylen ympäri yhtä
kiinteästi pidettynä, niin saadaan toyrywii-
wainen kuwio, jonka nimi on soikio.

Pisteet, joihin nastat pantiin, kutsutaan soikion säihköitsi
(säihto-pisteitsi eli teriksi, ineus). Suora wiiwa, joka wedetaän
molempien saihköjen läpitse ja pirillänsä sattuu itse töyrywiiwaan,
on soikion pitempi teskiö. Jos tämä leikataan kahtia ja leikkuu-
pisteetse wedetaän kohtisuora wiiwa kuminallet! puolelle, tunneta
pälliänsä tapaa töyrywiiwaan, niin on se kohtisuora wiiwa soikion
lyhempi teskiö. Pitempi keskiö on siis soikion pituus, ja
lyhempi lcwyys. Piste, jossa keskiöt leittaawat toisensa, kutsu-
taan soikion nawatsi. Kuta litemmälle toisiansa säihtopisteet
pannaan, sitä pyöreämmätsi tulee soikio.

29
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85. Wiuuataan soikio käsiwaraltll. sKuw, 85),

Wedä suora wiiwa niin pitkäksi, tuin Kuw, LL,

soikion tahdot; ja'a tämä wiiwa kahtia ja i -
wedä jakopisteetsc tuminalleti puolelle kohti- /

suora wiiwa; tee se yhtä pitkäksi, tuin soikio >
ou leweä, mutta niin, että puoli siitä tulee
molemmin puolin napaa. Wedä wiimein näin saatujen keskiöin
päätepisteitse kohtuullisesti mutkistuwa köyrywiiwa.

86. Kuwatlllln annettu tönrnwiirva. (Kuw. 86).

Wedä pitkin annettua töyrywiiwaa suora Kuw. 86,

wiiwa; pane töyrywiiwcille eräitä pisteitä mi-
hin hywänsä; pilkutse niistä suoraa wastaan
kohtisuoria wiiwoja. Wedä sitten kuhun ta-
hansa - taululle uusi suora wiiwa ja leikkaa siitä samanlaiset osat,
tuin ne, joihin kohtisuorat piltkuwiiwat jatoiwat ensin wedetyn
wiiwan. Pilkutse uuden wiiwan jakopisteistä kohtisuoria wiiwoja
ja tee ne yhdenpituisiksi, kuin töyrywiiwan niitä wastaawat piir-

rokset. Wiiwaa wiimein se uusi köyrywiiwa kohtisuorien wii-
wllin päätepisteitse.

V. Tasapintaisten (pian) tunnoin suftistu-
ncina wiiwaamisesta.

Pinta on joko tasainen tahi köyreä. Niin on esim. pöy-
dän pinta tasainen, wacm pallon pinta köyreä. Tasainen pinta

sanotaan myös tasa pinnaksi. Tätä ennen wiiwatut kolmiot,
nelisiwukkaat j. n. e. niin myös ympyrät ja soikiot owat kaikki
pinnaltaan tasaisia ja kutsutaan sentähden tasapintaisiksi
tuwioikft.

Jos paperista leikkaa tasapintaisia tuwioita esim. kolmioita,
neliöitä, ympyröitä j, n. e,, ja itsctutati niistä laitin puoli» kat-

30
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stlee ja kääntelee, niin hawciitsee: Että, kun jotu näistä tasapin-
taisista tunnoista asetetaan lappeelleen eli koto pinta silmää
wasten, niin se on näöltänsä tawallinen ja semmoisena wiiwat-
tawn, niinkuin ennen on neuwottu. Mutta jos se asetetaan toto-
nansa pitkittäin silmää wasten, niin ei mitataan pinnasta näy,
wnan silmää litimmat tuwion rajawiiwat peittäwät takimmaiset
niin, että, jos tuwio näin asetettuna wiiwnttaisiin, ei tarwit-
taisi kuin snora wiiwa.

Mutta jos tuwio käännetään niin, että se ei ole lappeellaan
eikä pitkittäin, waau sillä wälillä, niin näyttää se silmissä enem-
min eli wähemmin supistuneelle.

Olkoon nyt esim. neliö, jonka tällä tapaa näen supistuneena,
ja olkoon, että neliön silmusta minua likin o» waakasuora. Was-
tasiwunsa, jota on etäisin silmistäni, on silloin myös waakasuora,
wnan ylempänä (eli alempana) sitä siwua, joka on minua liki»;
toiset siwut sitä wastoin owat molemmat kallellaan edespäin ylös
(eli edespäin alas), ja se on tämä heidän tllllellisuutensa, joka te-
kee, että ne kuwatessa eiwät ole samanpituiset, kuin kumpiti toinen.

87. Wiiwatlllln supistunut ueliö, jolla on kaksi
wastllsiwua, wllllkasuorall, uiinkuin nut mainit-
tiin. (Kuw. 87),

Wiiwaa ensin tawallinen neliö niin llsctet- Kuw, 87.

tuna, että taksi wastllsiwua on waatasuoraa; toi- /

set molemmat owat silloin pystysuorat; wedä mi-
hin tahdot, yläpuolen tätä neliötä, tummalleti puo-
lelle tarpeeksi yltäwä waakasuora wiiwa. Pitennä
pilkuilla neliön kumpiti pystysuora wiiwa ylöspäin waatasuoran
wiiwan poltti. Ota piste omin mielin waatllsnoralla wiiwalla ja
wedä siitä suora wiiwa winoon ylöspäin, yhtä kallelleen, tuin
tumpiti neliön siwu arwellaan olewan edespäin ylös; tee wino-
wiiwa yhdcupituisetsi, tuin joku neliön siwu, ja piltutse sen irtaasta
päätepisteestä waatasuora wiiwa ensimäisteu piltlnwiiwojeu poitti;
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wiiwaa wiimein suorilla wiiwoilla st suorakaide, jonka pilkkuwii-
wat tekewät, niin on tämä suorakaide anottu supistunut neliö.

Muist. Kumpiki siwu, jota oli kallellaan edespäin ylös,
tuli wiiwatessa pystysuoraksi, sentähden että ne alusta aikain ei-
wät kallistuneet wasemmalle eikä oikealle.

88. Wiiwatlllln supistunut ne- Kuw. 88,

liö, jonka pinta on yhtä
kallellaan, kuin wiimeksi
wiiwatun, maan jonka ei
yksikään siwu ole waaka-
suom. (Kuw, 88.)

Wiiwaa ensin tawallinen neliö ja wedä johonkuhun ylä-
puolelle neliötä waakasuora wiiwa; pilkutse neliön jota tulma-

täretse sekä waaka- että pystysuoria wiiwoja; pitennä pystysuorat
pilktuwiiwat ylöspäin wacikasnoran wiiwan poikki; pane piste ku-

hun hywänsä waatasuoralle wiiwalle ja wedä siitä winowiiwa
ylöspäin yhtä kallelleen, tuin neliön arwellaan olewan edespäin
ylös; tee winowiiwa yhdenpituiseksi, luin yksi pystysuora siwu
siinä piltutussa nelisiwuktaassa, jota on ympäröity neliön ympäri;
ja'll winowiiwa samalla tawoin, kuin tämä pystysuora siwu on
jaettu, ja piltutse winowiiwan jatopisteistä waakasuoria wiiwoja

entisien pystypiltutusten poikki. Näin on aluksi saatu neliön ympärille
ympäröidyn nelisiwutkaan supistunut muoto, kaikkine waaka- ja
pystysuora-wiiwoincnsa; nyt tulee maan suorilla wiiwoilla yhdis-
tää ne pisteet, jotka wastaawat neliön kulmakarkiä.

69. Wiiwatlllln supistunut Kuw. 89,

suorllwiiwlliuen ku-
in io, mikä hywänsä. !.,,),. !^ll,^
(Kuw. 89), !^^!"^H^

90. Wiiwatlllln supistunut
ympyrä. (Kuw. 90),



33

Wiiwaa tawallinen ympyrä; piltutse sii°
hen setä maata- että pystysuora keskiö; pil-

tutse sitten keskiöin paatepisteitse lvaaka- ja
pystysuoria wiiMoja, niin saadaan ympyrän
ympäri ympäröity nelisiwukas. Supista, niin-
kuin äsken neuwottiin, tämä netisiwukas mo-
lempine ympyräkeskiöineen, ja wedä käsimaralta töyrywiiwa näiden
uusien keskiöin paatepisteitse, että se supistunut ympyrä tulee soi-
kion muotoiseksi.

Muistutus.
Nämät osoitukset tuwioita supistaa owat oikeastaan silloin

noudatcttawat, kun ajatellaan katsojan oleman määrättömän loi-
tolla kuivattamasta esineestä (kappaleesta). Meensä tuleeki se tu-
wion siwu, joka on etempänä silmästä, näkymään pienemmältä,
kuin silmää litempi. Niinmuodoin näyttäisi esim. N:rossa 87
supistettu neliö epättäälle, eikä suorakaiteiselle. Esineiden erinäkö
loittoutensa suhteen silmästä kuuluu Katsanto-oppiin.

VI. Tilawain (8oUä) luwioin eli tciyttiöin
(kappalten) wiiwaamisesta.'')

Jokainen kappale rajataan yhdellä eli useammalla pinnalla.
Niin esim. rajataan pallo ainoastaan yhdellä köyrypinnalla, kuutio
kuudella tasapinnalla, kartio tasa- ja köyrypinnalla j. n. e.

Jos kappale rajataan paljailla tasapinnoilla, niin kutsutaan
pinnat yleensä kappaleen siivuiksi eli tahkoiksi; siivujen raja-
wiiwat särmiksi, ja niiden päätepisteet kulmiksi.

Tilawa kuwio, täyttiö ja kappale on yksi ja sama.
91. Wiiwataan suippo (särmä-kartio, p^rk>,niiä).

(Kuw. 91).

") Alkajan hyödyksi woipi nämä kappaleet tehdä puusta eli pak-

susta paperista, niin selkenee hänen tajunsa nniwatuitn katsellessa.
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Wiiwcm supistunut suorawiiwainen kuwio, mitä
hywänsä; ota sitä ylempänä joku piste ja wedä siitä
suorat wiiwat jota tulmatarkeen. Näin wiiwattu täyt-
tiö on suippo. Suorawiiwainen kuwio, joka on
suipon pohjapintana, sanotaan suipon asemaksi. Ne

Kuw. 91,

muut pinnat, jotka aina omat kolmioita, kutsutaan suipon si muiksi.
Piste suipon huipussa, jossa siwut yhtymät, kutsutaan suipon kä-
reksi. Jos kärki on suoraan aseman yli, niin sanotaan suippo
suoraksi; jos ei, niin winoksi Jos asema on kolmio, niin
sanotaan suipon oleman kolmitahkoisen; jos nelisiwutas, niin

nelitahkoisen j. n. e.

92. WiiwlltllllN nelitllhkoinen
suippo. (Kuw. 92).

93.. Wiiwlltaan 'Mi stal)k oinen
suippo. (Kuw. 93).

94. WiiwlltllllN kuustahkoinen
suippo. (Kuw. 94).

95. WiiwlltllllN särnnö lp 1-181719,).
(Kun). 95)..

Wiiwaa supistunut suorawiiwainen ku-
wio ja wedä sen kulmakäristä tasansuoksewat
wiiwat ylöspäin; tee ne yhdenpituisitsi keskenänsä ja yhdistä nii-
den iitaat päätepisteet suorin wiiwoin, samassa järjestyksessä, kuin
pohjapinnan rajawiiwat. Näin wiiwattu tilawa kuwio on sär-
miä. Pohja- ja yläpinta kutsutaan särmiön asemiksi. Toiset
pinnat, jotka aina omat suunnikkaita, sanotaan särmiön siwuiksi.
Jos särmiön asemat owat kolmioita, niin sanotaan särmiön olewcm
kolmitahkoisen; jos nelisiwuttaita, niin nelitahkoisen; j. n. e.

Muist. Jos tasaujuotsewat wiiwat pohjapinnan tulma-
täritztä wedetään pystysuorin, niin on täyttiö suora särmiö;
jos wedetään ne taas winoon, niin on särmiö wino. Suoran
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sälmiön kaikki siwut owat suorakulmaista suunuittaita; waan wi-
non särmiön siwut winokulmaisia suunuiktaita.

96. Wmulltaan nelitahkoi- Kuw. 98. Kuw. 9?,

ncn särmiö. (Kuw. 96).

97. Wiiwataau wiistahkoi-
ncn särmiö. (Kuw. 97).

98. Wnwataan kuutio (eud). (Kuw. 98)

Wiiwaa supistunut neliö ja wedä
sen kulmapisteistä pystysuorat wiiwat
ylöspäin; pane neliön supistowiiwcm *)

päätepisteesen sitä wastaan kohtisuora
wiiwa; tee se supistamattoman neliön
siwnn pituiseksi; piltutse kohtisuoran wiiwan irtaasta päätepisteestä
waakasuora wiiwa pystysuorien poikki, niin on yhden pystysuoran
wiiwan korko saatuna; tee jokainen pystysuora wiiwa tämän pi-
tuiseksi ja yhdistä tawallisesti suorin wiiwoin heidän ylä-pääte-
pisteensä. Tilawa kuwio, jota näin syntyy, kutsutaan kuutioksi
ja on rajattu kuudella yhdmtokoisella neliöllä, jotka kutsutaan kuu-

tion siwuitsi.
Muist. Kuutio on itselaatuinen suora nelitahkoinen särmiö.

99. Wiinmtllllu kartio (pnörösuippo, teili, Kuw. 99.

eon). (Kuw. 99.)

Wiiwaa supistunut ympyrä ja piltutse siihen '/ ! V
waakasuora keskiö; leikkaa se kahtia ja piltutse leikkaus- /""7'

pisteestä pystysuora wiiwa ylöspäin kuhun saakka tah-
dot; wedä sitten pystysuoran wiiwan irtaasta päätepisteestä tah-
denpuolen suora wiiwa, joka siwuu soikiota. Näin wiiwattu tilawa
tuwio kutsutaan kartioksi. Kartion rajaa ympyrä ja toyrypinta.

") Wino wiiwa, joka wedetään kuwion supistamiseksi, kutsutaan
supistuwiimnksi.



36

Mmpyrä, joka o» pohjapintana sanotaan kartion asemaksi ja
köyrypinta tartiopinnaksi.

100. Wiiwatlllln telio (kulio, eMnäki-). (Kuw, 100),

Wiiwaa supistunut ympyrä ja pilkutse siihm
wllllkasuora keSkiö; wedä sen kummastaki päätepis-
teestä pystysuora wiiwa ylöspäin; tee ne keskenänsä
yhdenpituisiksi ja wiiwaa niiden irtaiden päätepisteiden
läpitse pohjapinnan mukainen soikio. Näin saatu ti-
lllwa kuwio kutsutaan teliöksi. Teliön rajaa kaksi ympyrää ja
köyrypinta. Kumpiti ympyrä kutjutaan teliön asemaksi ja köyry-
pinta teliöpinnatsi.

101. WiiwlltllllN pallo (Bk«i-). (Kuw, 101).

Pallo on tilawa kuwio, jonka rajana on yksi 101
ainoa sentalttainen köyrypinta. että kaikki sen pisteet
owat yhtä etäällä eräästä pallon sisäpisteesta, joka
kutsutaan pallon keskeetsi. Köyrypintaa sanotaan
pallopinnaksi.

Liite.
Niinkuin ennen sanottu on, pitää wasta-alkajan, täsittääk-

sensä tilawain tuwioin omituista luontoa, silmin näkemän ne ko-
lonansa. Sentähden liitetään tähän niiden werhokaawat, joita
käytetään, kuin seuraa:

Ensin wiiwatacm paksulle paperille wiiwaimella ja harpilla
tilawan kuwion werho, niinkuin seuraawissa 9:Bsä kuwassa on
wiiwattu, waan wähän suurempi; scnjälkecn leikataan se rajawii-
woitse irti paperista; sitten piirretään jollakulla tylsällä pisteko-
neella pitkin wäliwiiwoja juowa, että taawa taipuisi keweämmin,
kappaleeksi sitä muodostaissa; wiimein liimataan särmät ohuella
paperilla yhteen.

Kuwaukset 102, 103, 104 owat semmoisien suomin suip-
pojen werhoja, joidenka asemat owat säännölliset. Näitä werhoja
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wiiwatessa on muistettawa, että suipon laitti siwusärmät tehtätöön
yhdenpituisiksi keskenänsä ja siivujen joka alinen rajalviiwa saman-
pituiseksi, tuin säännöllisen aseman siwu. Sama on waarinotet-
tawa werhoiösa 105, 106, 107, joista muodostuu suorat särmiöt,
säännöllisillä asemilla. Kumaus 108 on kuution werho. Kartion

werhoa wiiwatessa muistetaan, että kaari siinä ympyrän lohka-
reessa, joka on kartion leivitetty pinta, olkoonFen ympyräkehän
pituinen, joka on kehänä kartion pohjapinnassa. Scntähden woipi
jo alusta tehdä kesteiskulma mahan laajemmaksi, tuin tarwitaan,
ja sitten koettaen määrätä kaaren pituus. Samate saattaa teliön
werhoa wiiwatessa tehdä se suorakaide, joka on teliön leivitetty
pinta, wähän pitemmäksi ja sitten tarwista myöten sowittaa.
Pallon omituista werhoa ei woi lviiwata, ja on sentähden pa-
rasta sorwata se puusta.
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Miwnto-OjM.
Mitanto-oppi osoittaa, kuinka suuruuksia mitataan, joilla

on ulotus tilassa.
Suuruukset owat ulotuksensa puolesta kolmenlaisia:

Wiiwoja, Pintoja ja Täyttiöitä (tilciwia kuwioita).
Wiiwalla on ainoastaan Pituus,
Pinnalla Pituus ja Lewyys,
Täyttiöllä Pituus, Lewyys ja Korkeus (sywyys ja

paksuus).

I. Suorista wiiwoista ja suorawiiwaisista tul-
mista"), ja tmnla niitä mitataan.

1. §. Kahden pisteen wälillä ei moi wetää
useampaa kuin yhden suoran wiiwan, ja
tämä on se lyhyin, kuin näiden wälillä wetää
saattaa.

2. §. Kuinka wiiwainta (linjaalia) koitetaan, jos se
on tarkka.

Wcdä wiiwa pitkin wiiwaimen koitettawaa särmää. Muuta
sitten sama särmä toisapäin niin, että sen ja wiiwan päätepisteet
tulewat päälletytsin ja wedä uudestaan wiiwa. Jos tämä uusi
wiiwa sattuu ihan toisen päälle, niin on wiiwain tarkka; muu-
ten ei (§. 1).

") Waikkll kulmat tulewat mitattnwiksi, niin eiwat ne kuitenkaan
ole mitnnnollisill suuruuksia, »iin ymmärtäen, kuin wiiwat, pinnat
ja tiinttiöt.
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3. §. Wcdctään suora wiiwa kahden pisteen ja
N-n wälilla. (Kuw, iii).

Kuw, 111,

,v I> N ? n ll' '

"«

Paperille wedetääu suora wiiwa wiiwaimella.
Waimolla pistetään kepit ja L-hcn, pingoitetaan

niiden wälillä nuora eli witjat ja wedetään sitä myöten tante-
reelle wiiwa.

Mutta jos ja L-n wäli on nuoraa pitempi, niin tar-
witaan katsi henkeä linjan *) kepittämiseen. Toinen asettaikse nyt

pisteesen O, muutama astele kepin eteen. Sitten antaa hän
kumppalinsa, joka seisoo liki pistettä I), tutse wiiwa käy, »viittaa-
malla eli huutamalla tietää, jos keppi on lyötäwä likemmälle eli
etcmmälle hänestä, v-ssä seisoma, tawattucmsa sen kohdan, jossa

hänen keppinsä peittyy (warjontuu) toisen silmistä kepillä
pistää keppinsä maahan niin kohdalleen, kuin mahdollista on.
Samalla tawalla pistetään keppiä N-hen, N-ään j. n. e. Linjan

näin kepitettyä, woipi osat VN wetää nuoraa myöten.

4. §. Pitcunctäan annettu suora wiiwa. (Kuw, 112).

Paperille tehdään tämä wiiwaimella.
Kuw. 112.

s> > I ! , !. 1 ,

Wainiolla pitennetään suora wiiwa H.L päätepisteetse L
sillä tawoin, että sen suunta, niinkuin tässä edellä, merkitään kep-
pilöillä pisteissä H, X j. n. e.

5. §. Jaetaan suora wiiwa useampaan yhdenpituisecn
osaan.

Paperille. Jos esim. wiiwa on jacttawa kuuteen yhden-
pituisccn osaan, niin c»i'aistaan harppi ensinnä toctteeksi ja ote-
taan sillä kuusi askelta pitkin wiiwaa, alkaen päätepisteestä. Jos

') Mnnmitannossa snnotnan suora wiiwn tnwnllisesti linjnlsi.
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jäisi eli puuttuisi joku askel, niin suurennetaan eli pienennetään
harpin autcemll kuudennella osalla wielä jäämästä ja koetetaan
uudestaan *). Jos näin on warma kuudes osa wiiwaa saatuna
harppiin, niin sowitetacm wiiwalle näitä osia perätysten ja merki-
tään jakopisteet pilkuilla.

Jos olisi jacttawa wiiwa niin pitkä, että harpin aukeema
ei ylety kuudenneksi osaksi siitä, niin jumitetaan harppiin ummel-
leen kahdes- eli tahdeksannestoista osa, ja jaetaan sitten miiwcm
kuudennet osat kaksin eli kolmin askelin.

Mainiolla. Katso Z 9.
6. §. Pituus-mitoista.

Pituuksien päamittana meillä on kyynärä ja puoli siitä
on jalka. Näitä lyhempien pituustcn mittaamiseksi on kyynärä
jaettu 24:ään yhdenpituiscen osaan, jotka kutsutaan tuumiksi. Sa-
mate on jalkamitta jaettu kymmeneen yhdenpituiseen osaan, ja joka
semmoinen kutsutaan tymmentuumatsi. Nain on saatu tahdel-
lainen pituus-mitta, nimittäin:

Tawallinen mitta.
1 Syli 3 kyynärää.
1 Kyynärä ( 2 jalkaa) 4 korttelia
1 Kortteli 6 tuumaa.
1 Tuuma 12 wiiwaa.
1 Wiiwa 12 rahtua j. n. e.

Kymmenmitta.
1 Tanko 10 jalkaa.
1 Jalka ( V 2 tyyn.) 10 tymmentuumaa.
1 Kymmentuuma lO tymmenwiiwaa.
1 Kymmenwiiwa 10 tymmenrahtua.

Pisin pituusmitta meidän maassa on peninkulma, jota on
10 wirstaa 18,000 kyynärää 36,000 jalkaa.

") Wnlttää sattumista entistin siisteihin on nyt sowelinampi al-
kaa toisesta päästä.
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7. §. Suoria wiiwoja paperilla niitatessa on sopima,
paperin reunaan eli toiselle paperille wiiwata
tuumamitta. Tämäu moi jataa joko tumallisiin
tahi knmmentuumiin, ja kutsutaan se sitä myöten
joko tllwalliseksi tai knunncn-pukäliköksi.

Wiiwataan kununen-pnkälikkö. (Kuw, 113),

Kuw, 113,
W98?6543«10 12 3 4

,' >

Wedä suora wiiwa ja leikkaa siitä tarkan kyynäräiniwn jäl-
teen osa jota on ummelleen neljäs osa kyynärää. la'a
5-teen yhdenpituiseen osaan, niin on jokainen niistä kymmentnuma.
la'a wielä wasenpuolinen osa kymmeneen osaan, niin saat
kymmenwiiwoja. Merkitse wiimein jakopisteet numeroilla, niinkuin
kumaus näyttää.

Muist. Tämä pykälikkö on ta Wallin en kymmenpykä-
likkö, eroitukseksi tertawaSta, josta katso tz 91.

8. §. Mitataan annettu suora wiiwa.
(Edellinen kuivaus) Paperille. Saada tietää suoran wii-

wan N? pituus, otetaan se ensin harpin kärkien wäliin ja muu-
tetaan sillä pykälitolle niin, että harpin toinen kärki tulee johon-
kuhun pisteistä 1, 2, 3 . . . oikealla puolen nolla- eli 0-pistettä
O ja toinen itse U-pisteesen tahi johonkuhun >t>n ja wälille.
Olkoon, että ensin sanottu kärki silloin sattuu 2-teen ja toi-
nen 6-teen, niin on wuwan pituus 2 tymmentuuinaa ja 6 tym-
menwiiwaa.

Jos wiiwa olisi niin pitkä, ettei yhdelläkertaa sopisi harp-
piin, niin aneistaan harppi jonlnnmääräiseksi, esim. 3 eli 4 tym.
tumnaisetsi, ja pannaan sitten wiiwalle semmoisia osia, niin monta
tuin sopii; wiimein mitataan jääpä ja luetaan ensimäisiin.
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Wainiollci on mitattawa eli parahite witjoilla,
jotka owat jaetut kyynäriin, jatkoi» ja kortteliin j. n. e. Witjat
sowitetaan pitkin linjaa niin monesti perättäin, kuin niiden pituutta
linjaan menee. Jos sitten wiela witjojo, lyhempi osa jäisi, niin
mitataan se witja-jakaman jälkeen kyynärin, jaloin j. n. e.

9. §. Jaetaan mainiolla annettu suora wiiwa uscam-
vaan yhdcnpituiseen osaan.

Ensin mitataan toto wiiwa (edellisen § jälkeen) ja määrä-
tään laskemalla, min pituiseksi joka osa on tehtäwä. Sitten mi-
tataan linjasta perätytsin semmoisia yhdenpituisia osia ja merkitään
jakopisteet keppilöillä.

10. §. Wiiwataan ympyrä annetulla säteellä cmnctnn
. kcskeen ympärille.
Paperille. Ota annettu säde harpin awulla; pistä har-

pin toinen kärki annettuun keskipisteesen ja pyörrä toista kär-
keä paperia myöten ympäri, harpin tärkeä nostamatta.

Mainiolla lyödään seiwäs keskipisteen kohdalle ja solmi-
taan siihen yhdestä päästänsä toinen ympäri käypä seiwäs eli
salko, joka on säteen pituinen. Toiseen päähän kimitetään teroi-
tettu puikko, jolla ympyrä piirretään tantereelle.

11 §. Jaetaan annettu ympyrä-kehä cli kaari useampaan
yhdcnpituiseen osaan.

Tämä käy likipitäin samate, tuin suorien wiiwain jakami-
nen (W 5 ja 9).

") Jos nuora otetaan, niin pitää se ensin mitattaman.
"°) Jos useammat samaleskeiset ympyrät omat nniwattawina,

niin woipi, paperin säilyttämiseksi koskeen kohdalla, ensin wetää kaksi
toistansa leikkaawnta suoraa wiiwaa kcsteetse, ja sen sitten peittää kor-
tilla, jonka poikki samat wiiwat taas weoetään, jolloin leikkauspistettä
käy keskeenä pitäminen.
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12. §. Kulma merkitään tahi yhdellä Kuw, 114.

kirjaimella (puustawilla) kulman
käressä, tahi kolmella, joista
yksi vannaan knlman kärkeen ja kunipiki toinen
kylkien päähän. Tässä kurvattu kulma sanotaan
joko tahi tahi niin että se kirjain
tulee keskelle, joka on kulman käressä. (Kuw, 114).

13. Z. Jos suora wiiwa tapaa toisen suoran wii-
wan Ov pisteessä L ja tekee kaksi kulmaa

yhdenkokoisiksi, niin kutsutaan kumpiki kulma

suoraksi. *)

14. §. Jos suora wiiwa tapaa (N:n

pisteessä L, niin tekcwät aina kul-
mat yhteensä yhtä
paljo kuin kaksi suoraa. (Kuw, 115).

Sillä jos tylsästä kulmasta otetaan

osa HLN pois ja silla lisätään teräwa kulma
niin muuttuwat kulmat kllh-

neksi suoratsi. (Kuw, 116).

Muist. Tästä seuraa, että kaikki kulmat
vc!V, VOI', UOL, jotta pisteessä 0 sei-

soivat yhdessä, samalla puolen suoraa wiiwaa
yhteensä tekewät yhtä paljo, tuin kaksi suo-

raa kulmaa. Sillä kulmat VON, tekewät toto kul-
man ja se taaS ?W-n kanssa yhteensä tekee kaksi suoraa
kulmaa. (Kuw. 117).

') Tämä on oikea suoran kulman määritys, ja käytetään tästä-
lähden sen wtthemmin määrimän siassa, joka on Wiiwanto > opin
N:rossa 14,



44

15. §. Kaikki kulmat, jotka woiwat seisoa yhdessä yh-
den pisteen ympärillä, tekemät yhteensä yhtä
paljo, kuin neljä suoraa. (Kuw, 118).

Sillä jos yksi tulinakylki, esim. Kuw, 118,

pitennetään, niin omat kulmat yhdellä puolen
6H-ta yhteensä kahden suoran kotoiset (edell.
muist.) Samate tetewät kulmat toisella puo-
Len 6H-tll taksi suoraa. Seuraten siitä tetewät kaikki kulmat pis-
teen ympärillä yhteensä yhtä paljo tuin neljä suoraa.
16. §. Jos kaksi suoraa unimaa W leikkaamat

toisensa, niin omat ristitulmat VNL yhtä
suuret. (Kuw. 119),

Silla, koska kulmat H.NV yh- ll9.
teensä owat yhtä suuret, tuin taksi suoraa
(§ 14) ja kulmat H.NV, myös teke-
ivat taksi suoraa, niin owat kulmat
H.NI) yhteensä yhtä suuret, tuin kulmat VNL yhteensä.
Jos siis yhteinen kulma otetaan pois, niin on jääpä tulina

yhtä suuri, kuin jääpä kulma VVL.
Samalla tapaa todistetaan myös, että ristitulmat H,VV,

LVV owat yhdcntotoiset.

1?» 8> Jokaista ympyrä-kaarta, joka on määrätty osa
ympyrän kehää, wastaa yksi keskeiskulma, joka
ou yhtä suuri osa neljästä snorasta, kuin itse kaari
on koko kehästä ja perinwastoin. (Kuw. 120).

Sillä jos esim. toto ympyrätehä jaetaan 12 Kuw. 120,

yhtäsuureen osaan, niin on jota semmoinen osa V«
toto kehästä. Jos nyt jakopisteestä wedetään suo-
ria wiiwoja ympyrän leskeesen, niin tulee joka kaa-
relta sitä wastaawa kulma teskeellc, jotka tuimat



45

kuitti owat keskenänsä yhtä suuret, sentähden, että ympyrän-kehä
on yleensä yhtä muttistuwa testeen ympäritse. Kosta taas nä°
mät kulmat yhteensä tekemät neljä suoraa (§ 15), niin owat ne
jokainen Vl 2 neljästä suorasta.

Perinwastoin: jos 12 yhden totoista tul- 121.
maa on asetettu pisteen ympärille ja siis itse-
kukin niistä tekee Vl 2 neljästä suorasta, niin on
myös jokainen niistä ummelleen Vl 2 mistä ympyrä-
kehästä tahansa, jolla on H, teskcenä. (Kum, 121),

18. §. Kulmien uritta.
Kulmamitaksi on otettu se kulma, joka on V«e° neljästä suo-

rasta ja joka siis asetettuna pnMrän testeelle, on VZon koko ke-

hästä. Tämmöinen kulma kutsutaan pykäläksi (graditsi, as-
teeksi). Toisen werran suurempi tulina, kuin tämä, on VZoo kehää
ja sanotaan oleman tatspykälinen. Kolme wertaa suurempi kulma
on °/3eo kehää ja sanotaan tolmipykälisetsi j. u. e.

Muist. 1. Itse kaari, joka on V«s» ympyra-tehää kutsu-
taan myös pykäläksi. Jokaisen ympyrän toto tehä on siis
360 pykälää, puoliteha 180 pykälää, neljäs osa kehää 90
pykälää j. n. e.

Muist. 2. Lyhemmyyden wuotsi merkitään pytälä pykä-
lä-merkillä ("). Niinmuodoin on 45° sama kuin 45 pykälää.

19. §. Mitatakseusll kulmaa
cKuw. 122). s. 0. koettllllksensa, H.

kuinka monta
.

ykspnkäliZta /'
/

kulmaa siihen menee woivi
ottaa d! kcskipistceksi ja wii-
wllta ympyrä, joka leikkaa kunimanki kulmakylen,
sitten jaetaan ympyrän koko kehä 360°-ään (eli
vuolikehä 180°-ään) ja luetaan, kuiuka mouta
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sellaista pykälää kaareen menee. Sowc-

liaisnndcn wuoksi jaetaan vuolikeha terrassaan
180°-ään ja käytetään waan sitä määrätessä
jokaisenkulman pykälalukua. Näin vykälöity puoli-

kehä on Pykäläliuska (Kuw,i23),

Pykälöidllän pykäläliuska. (Kmu. 123),

Ensinnä jaetaan puoliympy- 123.
rän kaari kolmeen yhtä suureen osaan
(joka tehdään tarkemmin, jos ote-
taan harpin auteemll säteen pitui-
seksi). Nämä kolme kaarta jaetaan
tukin kuuteen yhtä suureen osaan
josta puoliympyrän koko kaari ja-
kautuu 18 yhtllsuurcen kaareen. Jokainen niistä on nyt 10°-ää,
jotka tarwista myöten merkitään laitti eli ainoastaan jota wiides,
niinkuin tuwaukscösa nähdään; sitten wedetäau suoria wiiwoja jako-
pisteistä kesteesen. *)

20. §. Mitataan annettu kulma
(Edellinen Kumaus). Paperille. Aseta pykäläliuska kes-

teellänsä tuiman O kärkeen ja keskiöllänsä pitkin knlmakylteä
Silloin näyttää kaari VV, kuinka monta pykälää kulma on.

Muist. Jos joku pykälä-luwulleen määrätty tul-
ina on wiiwattawa, esim. 60°-än kulma, niin wedetaan suora
wiiwa d!H., pannaan pykäläliuska keskecllänsä pisteesen <I! ja kes-
kiöllänsä pitkin, pistetään sitten merkki paperille siihen pis-
teesen v, jossa pykäläliuska näyttää 60° (luettuna V-stä) ja we-
detaan suora wiiwa (N. Nyt on VOH. se haettu kulma.

Mainiolla käsitetään kulmien pykäläluku koneella, jonka
nimi on mittataari ja jota tässä selittää olisi liian lawea. Sen
taytäntä opitaan parahite mitatessa.

°) Tännnuisen pykäläliuskan woi jokainen oppilas itsellensä tehdä.
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21. §. Kahden kolmion sanotaan peittämän toisensa,
jos ne ajatellaan niin päällctyksin, että jokainen

siwu yhdessä kolmiossa ummcllcen sopii wllZtaa-

wansll päälle toisessa.
22. §. Jos kaksi kolmiota peittää toisensa, niin on ei

ainoastaan 1-ksi) Jokainen siwu yhdessä kol-

miossa wastaawansll pitninen toisessa,
maan myös 2-ksi) Jokainen kulma yhdessä
wllZtllllwllnsa kokoinen toisessa, ja 3-ksi)
molempien kolmioiden pinnat yhtä laajat.

23. §. Jos kaikki kolme surma owat yhdcnpituiset yh-
dessä kuin toiscssaki kolmiossa, niin pitää kol-
mioiden peittämän toisensa. (Kmu. 124).

Olkoon kolmioissa abe, siwu ad 124.
de LL-n ja ae pituinen, niin sanotaan kol- ?'

mioiden pettämän toisensa. /'>, /V
Sillä jos de pannaan LOlle, niin sattuu d /^

L-lle ja e Olle. Jos sitte koettaisi panna da-n ja
ea-n samalle puolen LOta, kuin ja mutta niin, ettei-
ivat sattuisi niille, niin dn. ja ea eiwat päätepisteillänsä woisi
tllwata toistansa. Sillä jos esim. ba pantaisiin kuin Ll, niin
tulisi ea liian lyhyeksi; jos taas da pantaisi niinkuin niin
tulisi ea liian pitkäksi. Ainoastaan silloin, kun da sattuu
ja ea woiwat da ja ea päätepisteillänsä tawata toisensa.
Sentähden sattuu jokainen siwu yhdessä kolmiossa wastaawallensa
toisessa ja niin muodoin peittäwat kolmiot toisensa.

.ssuw, 125,
24. §. Kuwatlllln annettu kolmio "l

(Kuw, 125).

Wedä LO-n pituinen suora wiiwa de.
Ota K keskipisteeksi ja wiiwaa ympyräkaari L^-n 7?
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pituisella säteellä. Ota sitten e lehtipisteeksi ja wiiwcm
pituisella säteellä ympyräkään, joka leikkaa edellisen pisteessä «.

Moista a pisteiden b, e-n kanssa, niin saat kolmion abe, joka
on ummellem yhtä suuri, tuin (§ 23).
25. §. Knwlltlllln annettu suorawiinminen kuwio

(Kuw. 126).

la'a annettu kuwio kolmioihin ja kuwna ne 126.
toinen toisensa perään, niin että uuden kunnon tol- -<

miot tulemat samaan järjestykseen ja tilaan keskenänsä, V^/
tuin annetun tuwion kolmiot. Kumpaincnki kuwio z^^^.
on nyt toisensa peittämä, koska yhden tuwion joka tol- )

mio sattuu toisen tuwion sitä wastaawalle kolmiolle.
26. §. Pannaan kulma kussa hmvänsä otettuun pistec-

sen 3. snoralla wiiwalla «.d, yhtä suuri, kuin
annettu kulma (ilman prMäliuskaa ja niittä
kaarta). (Kuw. 127).

Paperille. Ota annetun kulman
tylellä pisteet O, v missä tahdot ja yh-
distä O ja 0. Leikkaa «d°stä
pituinen osa n,ä, ja wiiwaa aä-lle kol-
mio tleä, jonka siwu ae on ja eä
Ov-n pituinen (§ 24). Silloin on eaä se pantawa kulma (§22)

Mainiolla muutetaan kulma H. suoralle wiiwalle ad mel-
kein samalla tapaa. Otetaan muka pisteet O, v missä hywänsä,
wedetään suora wiiwa Ov ja tehdään osa ncl pituiseksi:
sitten otetaan nuora niin pitkä, tuin ja (N yhteensä ja pan-
naan merkki sillen tohdin nuoraa, jota wastaa pistettä O, ja sol-
mitaan nuoran päät, wastaawa tiini »-han, v-tä was-
taawa cl-hen. Sitten otetaan nuora mertistä käteen ja käydään
ulos linjasta aä, tunneta kumpiki nuoran osa kiintyy. Pisteessä
e, johon merkki nyt sattuu, lyödään tantereesen keppi, joka näyt-
tää ae°n suunnan.
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27. §. Wedctäan, suoralla »viimalla annetusta pis-
teestä O, kohtisuora wiiwa sitä ivastaan. (Kun>, 128).

Paperille. Leikkaa yhdenpituiset osat Kuw, 128
c?D, 0N kahden puolen O-tä. Ota O
keskipisteeksi ja wiiwaa ympyrätallri, min-
pituisella sateella hywänsä (tuitenti vc!-tä
pitemmällä). Ota sitten N keskipisteeksi ja
Wiiwaa samalla säteellä ympyrätaari, joka leikkaa edellisen pis-
teessä ?. Yhdistä? ja O; nyt pitää wiiwan VL olla kohti-
suoran wastaan.

Sillä jos ?I), ?N wcdetään, niin saadaan kaksi kolmiota
VON, VOO, ja jos ajatellaan yhden niistä wääutywän yhteisen
siwun VL-n ympäri, tunneta sattuu toiselle kolmiolle, niin pitää
kolmioiden peittämän toisensa (§ 23), koska siwu?V on Vv-n
ja LV Lv-n pituinen. Kulma VLV sattuu silloin ummelleen
VLV-lle ja on siis sen kokoinen. Mutta koska nämä knlmatHowllt
yhtä suuret, niin seisoo VL kohtisuorin wastaan G 13).

Wainiolla pannaan nuora päistänsä kiini Meihin D, V,
pingoitetaan sitten testikohdaltansa, ja testikohdan pisteV merki-
tään tcmtereesen lyödyllä kepillä. Tämän pisteen ja L-n wälillä
käypi nyt se kohtisuora wiiwa.

28. §. Wedetllän annetusta pisteestä d!, ulkopuolella
suoraa wiiwaa kohtisuora wiiwa sitä was-
taan. (Kuw. 129).

Paperille. Ota O keskipis- Kuw, 129,

teeksi ja wiiwaa ympyrä, joka leikkaa e
pisteissä v, N. la'a VV tah-

tia V-ssä ja yhdistä oja V, niin on x/ !

LV kohtisuora wastaan. 2,v^^^^^
Wainiolla pannaan nuoran toinen pää tiini pisteesen 0

ja wicdään toinen eteenpäin, tunneta tapaa wiiwan H,L pis-
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teessä N, jota merkitään maahan lyödyllä seipäällä. Sitten as-
tutaan pitkin linjaa HL-tä, siksi kuin nuora taas kiintyy pisteessä
v, johon samatc lyödään seiwäs. Jos nyt wiiwa VV jaetaan
kahtia, niin saadaan piste i?, johonka kohtisuora wiiwa sattuu.

Muist. Kuinka kohtisuora wiiwa wedetään O-stä
wastaan, tun L on niin etäällä, että nuoralla ci yletä H,L-hen,
katso s 39.
29. §. Wedetään suoran nuiwau päätepisteestä

kohtisuora wiiwa sitä ivastaan. (Kuw. 130).

Jos H.L-N woi pitentaä yli, niin we- Kuw. 130.
detään kohtisuora wiiwa § 27-n jälkeen.

Waan jos ci, niin otetaan keskipisteeksi
ja wiiwataan kaari, joka leikkaa eräässä
pisteessä N; tästä kaaresta katkaistaan sitten OI),
säteen pituisella harpin aukeemalla; jaetaan kaari Ov kah-
tia N-ssä ja tehdään 0? VV°n eli NO-n pituiseksi. Wiimein
wedetään suora wiiwa pistectse 1?. Tämä wiiwa on nyt
kohtisuora wastaan.

Sillä kaari 00 on 60°*); jos siis DV, joka on puolta
lyhempi, liitetään siihen, niin on toko kaari 90° (cli neljäs osa
koko kehää) ja wastcmwa ummcllcen suoraa kulmaa.
30. §. Jos kaksi siivua ja niiden wälikulma yhdessä

kolmiossa owat toistensa kokoiset toisessa, niin
vitaa kolmioiden peittämän toi- Kuw. 131,

sensa. (Kuw. 131.) x
Olkoon nyt kolmioissa »de, siwu

l>d ja »e pituinen ja wälikulma ./

l, myös kokoinen, niin sanotaan kolmioi-
den peittämän toisensa.

') Että harpin aukeemn, niin suuri kuin ympyrän sade, aina pi'
tää LO", snapi kolein tietää,
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Sillä jos kolmio kde pannaan kolmiolle niin että
piste n. sattuu ja siwu n.d niin sattuu myös siwu
g,e koska kulmat n, ja owat yhdenkokoiset. Ia kosta
siwn ad on ja »o pituinen, niin pitää myös pisteen
d sattuman L-hen ja e Ohen; ja seurana siitä siwun de sattu-
man LOlle. Koska siis jokainen siwu yhdessä kolmiossa sopii
aiwan toisellensa toisessa, niin peittämät kolmiot toisensa.
31. §. Määrätään kahden paikan ja V wälimatka,

kun ci pääse suoraan toisesta toiseen, mutta kui-
tcnki kolmarmcsta <I! kumpaisecnki. (Kuw. 132).

Pitcnnä suorat wiiwat 132.
LO toiselle puolen pistettä O; tee
01l jll Ld 01-N pituiseksi
ja wedä suora wiiwa ad. Mittaa
sitten nd, niin on se wäin H.L
pituinen.

Sillä koska 6l>, on OH.-N ja Ob OL-n pituinen ja kulma
aOd ristikulmansa kokoinen (§ 16), niin pitää kolmioiden
aOo ja peittämän toisensa (Z 30) ja siis siwun kd ole-
man pituisen.

32. §. Jos uksi siwu ja sitä litnnmät kulmat yhdessä
kolmiossa oivat toistensa kokoiset toisessa, niin
pitää kolmioiden peittämän toisensa. (Kuw. 131).

Olkoon nyt kolmioissa ado, siwu de LOn pituinen,
kulma d L-n ja e On kotoinen; niin sanotaan kolmioiden peit-
tämän toisensa.

Sillä jos kolmio ade pannaan kolmiolle niin, että
siwu de tulee LOlle, pisteillänsä d L-lle ja e Olle, niin pitää
siwun da sattuman koska kulma d on L-n kokoinen, sa-
matc pitää siwun ea sattuman OH.-lle, koska kulma e on On
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kotoinen. Ia kosta nyt kolmioiden siwut sattuwat ummelleen toi-
nen toisensa ftäälle, niin peittäwät tolmiot toisensa.
33. §. Määrätään kahden paikan ja L walnnatka,

klm ci pääse paitsi yhteen niistä. (Kuw. 133),

Walitse seminoinen seisonta-
paikka O, josta woi mitata
ja tähtää L-hen. Lyö Ohen seiwäs
ja pitennä yli On, tunneta 02,

tulee pituiseksi. Tee kulma
Oä OH.V-N kokoiseksi (H 26). Astu
sitten eclm snuntaa eteenpäin pisteesen b, jossa seiwäs O war-
joaa L-n. Nyt pitää suoran wiiwan ab oleman pituisen.

Silla koska on OH.-N pituinen, kulma Ob ja
aOL ristitulinansa kotoinen, niin pitää tolmioiden aOd,

peittämän toisensa (§ 32) ja siis siwun ab yhdessä kol-
miossa oleman wastaawansll H,L-n pituinen toisessa.

Muist. Jos tahtoisi tietää ainoastaan joen lewyyden VL,
niin woipi löydettyänsä pituuden, witjoilla mitata ja
ottaa sen pois !u'usta, niin tulee jääpä VL tietyksi.

34. §. Määrätään kahden paikan L wälimatka, kun
ei pääse knmpaiseenkacm. (Kuw. I3y

Walitse sowelias setsantapaitta O. Etsi
ja On wälimatka (Z 33) ja pitennä

H.O yli On, tunneta O tulee pitui-
seksi. Hae samate L-n ja On wäli ja pi-
tennä LO yli On, tunneta Ob tulee 03-n
pituiseksi. Nyt on suora wiiwa ab wälin
H.L-N pituinen G 30).

35. §. Kaksi suoraa wiiwaa sanotaan Kuw. 135
i?

suuntaisiksi, jos ne yleensä e

owat yhtä etäällä toisistansa. (Kuw. 135).

H
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36. §. Wcdctään pisteitse O, suo- Kuw, 136.
/»> k —--—^>

ran wuwlln ulkovuo- // X
lella, scn suuntainen suora
wiiwa. (Kuw, 136),

Ota c! keskipisteeksi ja wiiwaa kaari VV, joka siwuu*)
(pitennettyna, jos niin tarwitaan). Ota sitten etempanä
piste ? keskipisteeksi ja wiiwaa entisellä harpin auteemalla

kaari ?H samalle puolen Wcda wiimc On läpitse suora
wiiwa XI, joka siwuu IH-ta, niin on LI, H.L-N suuntainen.
27. §. Jos kaksi suoraa wiiwaa 137,

OO (Kum. 137) leikataan koi- /^

nmnnellll V? miten hnwansa, /
c H

niin kutsutaan kulmat /

?III) wuorokulmiksi. Samatc omat L?II
?H0 wuorokulmat. Kulma V?L on nimeltään
nlkokulma ja kulma VUO sitä wastaawa

sisäkulma samoin vuolin wiiwaa V?> Sa-
mate owat ja NUO, ?H0 ja ?llv
ja ??L toisiansa näin wllstaawllt samanpuoliset
ulko- ja sisäkulmat.

38. §. (Edell. kuw.). Jos kaksi suoraa wiiwaa
Ov owat suuntaiset, ja kolmas N? leikkaa ue,
niin owat wuorokulmat yhdenkokoiset ja jokainen
ulkokulma wllstaawansll kokoinen sisäpuolella, sa-
moin puolin leikkannmta wiiwaa. Eli vcri-
was to in: Jos suora wiiwa L? leikkaa toiset
kaksi OO ja tekee wuorokulmat nhdenkokoi-

") S. o, tapaa pyhkllisten eli leikkaamatta. Katso Wiiwantll
Opin Nio 80.
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siksi M ulkokulman wastaawansa kokoiseksi sisäpuo-
lella, samoin pnolin, niin omat (N suuntaiset.
„~ Kuw. 138, Kuw. 139. Kuw, 140.TllMll el-'

tenee silminnähtä- ""^^r/
wätsi, jos ajatel- / /" H

laan suorat wii- e H s 2» <? 2»

wat Ov, NH liikkumattomina, mutta H.L liikkumana pisteen ?

ympäri, niin että st woi saada ne eritilat, joita kumaukset 138,
139, 140 osoittamat.

Jos nyt wedetään niin wiistoon <Ä)-tä wasten, kuin
kuwassa 138, niin nätyy stlwästi, että Muorotulmat eiwät ole
yhdenkokoiset, waan H.?II pienempi ?HI)-tä ja L?H suurempi
?H(!!°tä. Eikä ole yksikään ulkokulma WastaaMansa kokoinen sisä-
puolella; sillä on suurempi NUO-tä ja N?L pienempi
VHV-tä.

Mutta jos wiiwa H.L wäännetään niin, että se tulee (N-n

suuntaiseksi, niinkuin kuwassa 139, niin owat Muorotulmat yhden-
totoistt ja?IIV, L?II ja rHO) ja jokainen ulkokulma
WastaaMansa kokoinen sisäpuolella ja NHL, V?L ja VHV).

Jos taas wäännetään wielä enemmän, että se tulee
niin wiistoon <Ä)°tä wasten, kuin tuwa 140 näyttää, niin saa-
daan taas erikokoiset kulmat waan wastoin sitä, tuin kuwassa
138 nähdään niin, että se kulma, joka siinä oli suurempi, tu-
lee tässä pienemmäksi, ja periwastoin.
39. §. Wedetään mainiolla kohtisuora Kuw. 141.

wiiwa pisteestä O snoma wii- ~1
maa maZtllllN, kun Oon niin i /

etäällä, ettei siitä witjat eikänuora
yletä asti. (Kuw. 141),

Ota piste, kussa tahdot, ja wedä Ov. Wcdä wielä
v-stä wiiwa VV kohtisuorin wastaan (s 27) ja te'e
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tulina yhtä suureksi, tuin VVO (Z 26), niiu pitää OV-n
oleman tohtisuoran ivastaan.

Sillä tosta wuorotulmat VVO, VON owat yhdentotoiset,
niiu pitää wiiwojen VV, VO oleman suuntaiset (§ 38). Ia tosta
suora wiiwa leittllll suuntaiset wiiwat Nv, ON, niin pitää
ulkokulman ONL oleman wastaawansa NVL kotoinen sisäpuolella
(s 38). Mutta tuima NVL on suora; sentähden on myös
ONL suora.
40. H. Kussaki kolmiossa owat kaikki kolme kul-

maa yhteensä yhtä suuret, kuin kaksi suoraa eli
180°. (Kuw, i«),

Siliä jos suora wiiwa VV wedetään tol- 142.
mion yhden tulmakären läpitse siwun LO —^-—

suuntaiseksi, niin on tulina yhtä suuri, /

tuin wuorotulmansa Samate on tulina
NH,O yhtä suuri, tuin Sentähden tetewät kolmion taitti
tolme tuimaa yhteensä yhtä paljo, tuin taitti kolme tuimaa VH.L,

taksi suoraa (Z 14 Muist.); sentähden tetewät myös tolmion kul-
mat yhteensä yhtä paljo, tuin taksi suoraa.
41. §. Edellisestä seuraa: I:ksi) että kussaki kolmiossa

owat kaikki kolme kulmaa yhteensä yhtä suuret,
kuin kaikki kolme kulmaa yhteensä missä toisessa
kolmiossa hywänsä; 2-ksi) jos kaksi kulmaa yh-
dessä kolmiossa yhteensä owat yhtä suuret, kuin
kaksi kulmaa toisessa, niin on jääpä kulma yh-
dessä jäämän kokoinen toisessa; ja 3-ffi) jos
yksi kulma kolmiossa on suora, niin tekewät toi-
set yhteensä yhtä paljo, tuin yksi suora.



56

42. §. Nelisiwukas HLOO, jonka Kuw, i«.

wllstasiwut (HL ja 00, /^

Hv ja LO) owat suuntlli- /...
""'

/

set, kutsutaan suunnit-
kllllksi. (Kuw. 143).

43. §. Jokaisen suunnikkaan jakaa hallasta kahteen kol-
mioon, jotka woiwat peittää toisensa.

(Edell. Kuw.). Sillä halkaista HL on yhteinen siwu tum-
malleti kolmiolle VHL, LLH; kulmat VHL ja VLH owat myös
yhtä suuret, kuin wuorotulmansa LLH, LHL; sentähden woiwat
kolmiot peittää toisensa (§ 32).

44. §. Edellisestä seuraa: 1-ksi) että joka suunnikas jae-
taan hllllllsialla kahtia; 2:ksi) että joka suunnik-
kaan wastasiwut owat yhdcnpituiset (sillä siwu
LH sattuu 00-lle ja siwu LO VH-lle); 3-ksi)

että joka suunnikkaan wastakulmat owat nhdenko-
koisct (silla kulma L sattuu v-lle, ja samate olisi
mnös kulma VHL sattunut LOI)-llc, jos halta-
sia olisi wcdcttn v-stä L-hen, sitä mastoin, kuin
H-sta O-hen).

45. §. Jos nclisiwukkaan wastasiwut owat nhdenpitui-
set, niin ne owat suuntaiset ja siis nelisiwukas
suunnikas.

(Edell. Kuw.). Jos siwu HL on DL-n ja Hv on LOn
pituinen, niin pitää HLLV-n oleman suunnikkaan.

Sillä wedä haltasia HL. Silloin owat kolmion HLL
kolme siwua HL, 80, HL yhdmftiluiset, tuin kolmion HVL niitä
wastaawat siwut VL, VH, HO. Sentähden nämät kolmiot owat
toisiansa fteittäwät (§ 23), ja kulma LHL on siis yhtä suiili
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kuin ja tulma yhtä suuri kuiu Nyt owat

Samate owat
tainen. ' Sentähden on suunnikas.
46. §. Jos suunnikkaan yksi kulma on suora,

niin omat kaikki sen kulmat suorat. (Kuw, IW,

Silla jos siwu LO pitcnnetaän 144.
yli, niin on kulma yhtä

suuri, kuin wuorolulma Kulina
H.IN on siis suora jll stntllhden pi- e e
tää myös kulman H.LO olla suoran (§,14). Kulmat O ja D
owat sanmte suorat, sillä kumpiki »iistä ou wastatulmansa kotoi-
nen suunnikkaassa (H 44). Sentähden owat summittaan
kaitti kulmat suorat.
47. §. Wiiwataan suunnikas, kun yksi kulma kylkinensä

on tietty. (Kuw. 145).

Olkoon esim. tietty kulma
45° ja kylistä toinen 5, toinen 8
kymmenwiiwaa.

Wedä suora wiiwa ja
aseta pisteesen tulma jota
on 45° (§ 20. Muist.). Tee 5 tymmenwiiwan ja 8
kym. wiiwan pituiseksi. Ota O keskipisteeksi ja wiiwaa,
pituisella säteellä, kaari VV. Ota sitten L keskipisteeksi ja wii-
waa pituisella säteellä kaari ?6, jota leikkaa ensimmäisen
pisteessä H. Yhdistä HL, HO; nyt on wnadittu
suunnikas.

Muist. Jos siwut olisiwat olleet yhdcnpituiset
ja kulmansa suora, niin olisi suunnikkaasta tullut neliö. Jos
siwut olisiwat olleet yhdcnpituiset ja kulmansa wino (teräwä eli
tylsä), niin olisi suunnikkaasta tullut winoneliö. Waan jos siwut
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olisiwat olleet eripituiset ja kulinansa suora, niin olisi suunnikkaasta
syntynyt su o rata id e. Kuu, niinkuiu tässä, siwut owat cripitui.
set ja tuimansa wino, tulee suunnilkaasta win okaid e.

11. Tasapintaisten tunnoin mitannosta.
48. §. Piutnin mitta.

Neliö, jouka siwu on kyynärän pituinen, kutsutaan neliöi
kyynäräksi.. Neliö, jonka siwu on jalan pituinen kutsutaan
neliöjalaksi. Neliö, jonka siwu on tynnnentuuma, kutsutaan
neliötyinmentuumatsi j. n. e. Tämmöiset neliöt owat otetut
pintain mitaksi. Pinnan koto laweus sanotaan sen alaksi. Jos
esim. pinta on ? kertaa niin suuri,' tuin neliötyynärä, niin sano-
taan sen olewan ? neliölyynärää, (Kum, 146),

Jos Bbl>ct on neliökymmentnuma, ja Kuw, 14«
tulee määrättäwäksi, tuinta monta neliötym-
menwiiwaa siihen menee, niin jaetaan kaksi
toisiansa lilintä siwua nd, de kymmenensiin
osiinsa el! lymnunwiiwoin ja wedetään sit-
ten joka jakopistcetse siwujen suuutaiset wii-
wat. Nyt näkee selwasti, että neliökymmen-
tuuma on jaettu kymmeneen riwiin ja jota riwi kymmeneen ruu-
tuseeu, jotka kaikki owat neliökymmenwiiwoja. Uksi neliö kym-
men tuuma on siis 10 kertaa 10, eli 100 n eliö ly mm en w ii-
waa. Samate on neliöjalka 10 kertaa 10, eli 100 neliö-
lymmentuumaa. Uksi neliösyli on 3 kertaa 3, eli 9 neliö-
kyynärää j. n. e. Se on syynä seuraamaan pintamitan ja'antaan:

Tawallincn mitta (eli tanppamitta).
1 Neliösyli (2-- 3X3) 9 neliötyynärää.
1 Neliötyynärä (—4X4) —l6 nel. korttelia,
l Neliötortteli 6X6) 3<! nel. tuumaa.
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1 Neliötuuma 12X12) 144. nel. wiiwaa.
1 Neliöwiiwa nel. rahtua j. u. e.

KyMMenmitta.

1 Neliötanto 10X1") 100 neliöjalkaa,
1 Neliöjalka 10X10) 100 nel. kym. tuuman.
I Neliö tym. tuuma 10X10) 100 nel. k. wiiwaa.
1 Neliö tym. wiiwa ( 10X10) 100 nel. kymmenrahtun j.n. e.

Yksi neliöpenintulma tekee 6000><W00 s. o. 36,000,000
neliösyltä. ,!nttmslt Ns,ii

Pintamittana käytetään meillä kymmenjalka, tymmentuuma,
kynuncnwiiwa j. n. e., mutta autioin, peitoin, niittyin, metsien
y. m. alan määrännössä mitannollisct tnnnyrin- ja tapan-alat,
elittä neliöjalat; ollen tynnyrin-ala 30 kapan-alaa 14,000
n. kyynärää 56,000 neliöjalkaa, ja tapan-ala 1,866VZ
neliöjalkaa.
49. §. Etsitään neliön vinta-ala. "*)

Viittaa, tuiuta mouta kyynärää, tuumaa eli muuta pituus-
mittaa menee yhteen neliön siwuun. Kerro tämä luku itsellänsä,
niin osoittaa tulo, tuinta monta neliökyynäräa, neliötuumaa j, n. e.
neliön pinta on. (Kuw. 14?).

Jos esim. neliön siwn on 7 Kuw"M
wiiwaa, niin pitää neliön pinta-alan oleman 49
neliöwiiwaa. Sillä jos ne taksi siwuci LO
jaetaan tumpiki ? wiiwaansa ja jatopisteitse we-
detään siwujcn suuntaiset wiiwat, niin tulee neliö
jaetuksi 49 neliöwiiwciansa.

Esim. 1. Kuinka suuri on neliön pinta-ala, jonka siwn on 1
kyynärä, 9 tuumaa? 1089 nel. tuumaa eli I°V<-4 neliötyynärää.

") Katso Keis. Neglcnientti MaamittaukseZta j, n, e, annettu 15
p. Toukokuuta 1848.

") Pintamain, jota jo sanottaisiin waan alallaki, käytetään
tässä semminkin eroitutsetsi josta edespäin.
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Koska tämä siwu on 33 tuumaa, niin an pinta-ala
33X33 neliö-tuumaa. Jos sen siassa kertoisi siwun tyynärälu-
wun IVs itseltänsä, niin saisi pinta-alan neliökyynärissä.

Esim. 2. Kuinka suuri on neliön pinta-ala, kun siwu on
3 jalkaa, 6 tym. tuumaa, 7 kym. wiiwaa? 13,««9 neliöjalkaa.

Tässä on siwu 3,«? jalkaa, ja pinta-ala siis 3,e?X3,«?
nel. jalkaa.

Esim. 3. Puutarha on 250 kyynärän neliö; mikä on tar-

han pinta-ala, tynnyrin ja kapoin luettu? 4 tynnyrin-,
tapan-alaa.

Esim. 4. Lattia on 11 kyynärän neliö; mitä sen maa-
laaminen maksaa 56 pennin jälteen n. kyynärästä? 67 markkaa
76 penniä.
50. §. Etsitään suorakaiteen pinta-ala. (Kmu. 148).

Mittaa suorakaiteen kaksi siwua LO, Kuw. 148.
jotta reunaawat kulman. Kerro Mmpaisenti tyy- "s, ~, , , ,^?

närä- eli tuumalutu j. n. e. toinen toisellansa,
niin sanoo tulo, kuinka monta n. kyynärää eli n. «<?

tuumaa j. n. e. suorakaiteen pinta-ala on.
Jos esim. siwu H.L on 5 tym. wiiwaa, ja LL 9 kym.

wiiwaa, niin on suorakaiteen pinta-ala 45 neliötymmenwiiwaa.
Tämä selkenee parahite, jos suorakaide jaetaan ruutuloihin.

Muist. Kumpiti siwu pitää luettaman samassa pituus-

mitassa.
Esim. 1. Mikä on suorakaiteen pinta-ala, kun tulma-

tylet owat toinen 3 jalkaa ja toinen 2 jalkaa, 4 tym. tuumaa?
7,2 n. jalkaa.

Esim. 2. Kujanen, 90 kyynärän pituinen ja 12V2 kyy-
närän lewhinen, on kiwetettäwä; mitä se maksaa 8 pennin jälteen
n. kyynärästä? 90 markkaa.

Esim. 3. Kuinka paljo lautoja tarwitaan kattoon, joka on
18 kyynärää pitkä ja 14 kyynärää, 16 tuumaa leweä, tun jota
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lauta on 9 kyynärän pituinen ja 11 tuuman lewyincn? 5 tolt-
tia ja 4 lautaa.

Lnsin etsitään katon ja yhden laudan ala (molemmat esim.
neliötyynärissä); sitten jaetaan ensi saama toisella, jolloin osuus
näyttää lautojen luwun.

Esim. 4. Kuinka monta arttia paperia menee seinän wer-
hottamiseen, tun arkin pituus on 22 tuumaa ja lerueys 18 tuu-
maa ja seinän pituus 15 kyynärää ja korkeus 9 kyynärää?
196Vn artt.

Esim. 5. Suorakaiteen muotoinen pelto on 430 kyynärän
pituinen ja 216 kyynärän lewyinen; mitä on sen pinta-ala tyn-
nyrin jo, tapoin luettuna? 6 tynnyrin- ja 19VZ5 tapan-alaa.

Esim. 6. 14 kyynärää pitkä ja 12V2 kyynärää leweä
lattia on tehtäwa tiwestä, ja joka kiwi ön 20 tuuman neliö;
paljoko niitä menee ja mitä se maksaa 26 pennin jälleen tiwestä?
252 tiweä; 65 mttaa 52 penniä. i ,ln.

51. §. Siwu, jolle suunnikas ajatellaan mitatessa ase-
tettuna, kutsutaan suunnikkaan asemaksi. Suun-
nikkaan korko'on se suora wii- Kuw, «9
wn, IOM wllstllllwllstll stwusta "

/ ! /

ro edetään kohtisuorin asemata / !

wastaau. (Kluv. 149, 150).

Niin on N1? suunnikkaan H.LOV-N tor- «

to, jos LO cli otetaan asemaksi. Suun-
nikkaassa 6H.IX, jonka korkowiiwa sattuu ast-
man HI ulkopuolelle, on dL suunnittaan
korko. Suorakaiteen korko on yksi astmata
wastaan kohtisuora siwunsa.
52. §. Jokainen winokulmainen sunnnikas on

yhtä suuri, kuin suorakaide jolla ou sen
kuussa sama asema LO ja sama korko <I!N. (Kuw,,isij,
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4!« »Sillä koska ?N on yhtäsuuri, tuin LO i^
(§ 44), ja LO, tuin HL, niin pitää NV-n ole»
man yhtä suuren, tuin HL. Ota pois yhteinen

H 3osa HV, niin on siron VH kolmiossa LLH yhtä
suuri, tuin siivu VV kolmiossa VOL. Toiset siivut FL, LH.
yhdessä kolmiossa owat myös yhtä suuret, tuin luastaawansa NO,
OL, toisessa (Z 44). Sentähdcn woiwat nämä kolmiot peittää
toisensa (Z 23). Jos siis suunnikkaasta HLOV leikataan tolmio
VOV ja asetetaan niinkuin VLH, niin muuttuu suunnikas suora-
kaiteeksi, samalla asemalla ja korolla.

Muis t. Tapahtuu wälistä, että siwu 152,

HL (Kuw, °152) tulee kotonansa ulkopuolelle
kohtisuoraa wiiwaa ON. Jos silloin suuimi-
las HLOV jaetaan suorilla, aseman suuntai-
silla, wiiwoilla OL, XL j. n. e. useampaan
pienempään suunniktaasen, niin tulemat taikti
niideii asemat OH, XL, LO yhdenpituisitsi keskenänsä (§ 44) ja
kuitti korot yhteensä yhtä suureksi tuin NO. Jos siis jota pieni
suunnikas tehtäisiin suorakaiteeksi, niinkuin tätä cunm on ncuwottu,
ja ne asetettaisiiu päällctyksin, niin tetisiwät ne Maan yhden suora-
taiteen VLOV, jolla on sama asema LO ja sama torto OV, tuin
suunnikkaalla HLOI). -)

53. Etsitään winokulrnaisen suunnikkaan pinta-ala.
'Mittaa suunnikkaan asema ja torto. Kerro aseman kyy-

närä- eli tuuma-luku j. n. e. koron lnwnlla, niin näyttää tulo,
kuinka monta nel. kyynärän, tuumaa j. n. e. suunnikkaan pinta-
ala on. °"-) ' >

') Tehdäksensä tätä wielä silminnähtttwämmäksi, moipi paperista
tehdä, semmoisen winokulmaisen suunnikkaan, leikata se säännöllisesti
kappaleiksi ja somitta» osat suorakaiteeksi.

) Tamn opetus sanotaan lyhemmm nam: lierro asema ko-
rolla, niin saat suAnnilkaan piuta-nlun.



(Kuw. 149). Joo esim, asemn L(! on « lnm. wiiwaa ja
korko Nl' 3 kym. wiiwaa, niin pitää suunnittaan plnw-
alan olla 24 n. k. wiiwna. Sillä suunnikas on sm suorakaiteen
kotoinen, jolla on 4>d! asemana ja VV korkona (§ 52), ja tämän
suorakaiteen pinta-ala on 24 n. k. wiiwaa (8 50).

Esim. 1. Kuiula suun on suunnittaan piuta-ala, tun asema
on 9 ja korko 3V2 kyynärää? 31V« n. kyynärää.

Esim. 2. Mikä ou winonelion pinta-ala, kun siwu on 1,»
t. tuumaa ja yksi kulmista 30"? I,z»s, n. t. tuumaa.

Wiuoneliö wiiwataan tz 47 jälkeen, Muist. Walittua yksi
siwu asemaksi, otetaan korko harpilla niin, että sen toinen kärki
asetetaan johonkuhun pisteesen asemata wastaawalla siwulla, ja
toisella wcdetään kaari, joka asemata siwnu.

Esim. 3. Mikä on winokaiteen pinta-ala, tun ylsi kulma
on 45° ja kylistä toinen 9 k. wiiwaa, toinen 1 t. tuuma, 7 k.
wiiwaa? 108 n. t.wiiwan, paikoilla.

54. §. Siivu, jolle kolmio ajatellaan mitatessa asetet-
asemaksi. Kolmion

,-.
<, . ,

.
~ . ,korko on se suora wmua, ,ota asemaa wnstaa-

wllsta kulmakäreZtä wcdetään kohtisuorin sitä
ivastaan. Katso Wiiw. Opin Nio 63.

55. §. Etsitään kolmion pinta-ala. (Kuw. 153)

Mittaa kolinion asema ja korko. Kerro ase-
ma korolla; niin on-puoli tuloa kolmion pinta-ala.

Sillä kolmio on puoli suunnikasta
(§44). Nyt saadaan tämän suunnittaan pinta-
ala sillä, että asema'LN kerrotaan korollani)

(§ 53). Sentähdcn o» kolmion pinta-ala
puoli NL-n ja tuloa.

Kuw. 153.
.< F

/

Muist. Kolmion pinta-alan woipi kohta löytää, jos ase-
ma kerrotaan puolella korkoa, eli korko puolella asemaa. Sem-

63
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mintin sowelias on tämä keino, tun puoli korkoa eli asemaa on
täysi lutu.

Esim. 1. Kuinka suun on kolmion pinta-ala, kun asema
on 60 ja korko 20 kyynärää? 600 n. kyynärää.

Esim. 2. Mikä on suorakulmaisen kolmion pinta-ala,
kun suoran kulman kylet omat toinen 32, toinen 1? jalkaa?
272 n. jalkaa.

Suorakulmaisessa kolmiossa woipi suoran kulman kylistä
ottaa toisen asemaksi toisen koroksi.

Esim. 3. Mikä on kolmion pinta-ala, kun siivut omat:
1 k. tuuma, 1 k. tuuma ja 2 k. wiiwaa, 1 k. tuuma ja
6 t. wiiwaa? 59,»2... n. k. wiiwaa.

Kolmio wiiwataan § 24 jälteen. Jos pisin siwu otetaan
asemaksi, niin ei tarwitse pitentaä asemata, saada torko.

Esim. 4. Kolmion mukainen pelto on 720 kyynärää pitkä
ja 412 kyynärää leweä (korkea); mikä on pellon pinta-ala tynny-
rin ja kapoin luettu? 10 tynnyrin-, kapan-alaa.

Esim. 5. Toinen kolmion moinen pelto on 735 kyynärää
pituudeltaan, 240 leweyocltään (koroltaan) ja on woumttu 144
markalla wuodessa; paljoko se tekee tynnyrin alalta? 22 markkaa

Penniä.
56. §. Etsitään suoranniwllisen kunnon,

kuinka monisiwuisen tahansa, pinta-
ala. (Kuw. 154).

Kuw, 154.

Olkoon H.LOVN suorawiiwllinen kiiwio.
la'a se kolmioihin ja hae joka kolmion pinta-ala
erikseen; laske ne sitten yhteen, niin saat koko kuwion pinta-alan

Muist. Jos tulisi mitattawaksi joku tilus, jonka rajat ei-
wät kaikki ole suoria wiiwoja, niin woipi epäsuorien siaan ottaa
niin wedettyjä suoria, että ne toiselta paikoin ottawnt niin paljo
alaa, kuin toisella jättäwät.
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57. §. Jos epäkäs (K, 155),

jonka siwut LO owat ~ „

suuntaiset, tulee mitatta -

maksi; niin moi sen halka-
sialla jakaa kahteen kol-
mioon VLO, etsiä erikseen

'

kummankin
pinta-alan, laskea ne yhteen ja niinmuodoin
saada evätkään pinta-alan.

Mutta jos LO otetaan kolmion VLO-n, ja kolmion
asemaksi, niin sopii N? tumpaisenti toroffi. Sentähden

woipi (niinkuin seuraawassa Z°Zsa tulee naytettäwäksi) tohta mää-
rätä koko epättään pinta-alan, haltasiaa wetämättäki.

58. §. Etsitään suuntllis-epäkkällN (Kuw, 155)

pinta-ala.
Mittaa suuntaiset siwut LO ja niiden kohtisuora wäli-

wiiwa N?. Laste ja LO yhteen ja kerro summa puolella
Vi?, niin on tulo epäktään pinta-ala.

Sillä kolmion VLO pinta-ala saadaan, jos LO kerrotaan
puolella N?. Samate saadaan kolmion pinta-ala, jos
kerrotaan puolella IM. Seuraten siitä saadaan epäkkään
pinta-ala, jos ja LO-n summa kerrotaan puolella NV.

Esim. 1. Mitä on epättään pinta-ala, tmi suuntaiset siwut
owat toinen 2V? toinen 3 kyynärää ja niiden kohtisuora wäli-
wiiwa kyynärää? 3Vi« n. kyynärää.

Esim. 2. Kninka monta tynnyriä ja tappaa wetää epät-
tään muotoinen pelto, tnn suuntaiset siwut owat toinen 624, toi-
nen 450 kyynärää ja niiden kohtisuora wäliwiiwa 213 kyynärää?
8 tynn. sViu tappaa (hiukan enempi).

Esim, 3. Toisella epättään mutaisella tiluksella owat suun-
taiset siwut toinen 1960, toinen 1439 kyynärää ja niiden tohti-
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suora wäliwiiwa 824 kyynärää; kysytään, kuinka monen tynnyrin
ja tapan ala se on? 100 tynnyriä, tappaa.
59. §, Jos säännöllisen monisiwnltaan *) kcskecstä we-

detään suorat wiiwat joka kulmapisteesen, niin
jllkllntnu monisiwutas niin moneen yhtä suureen
kolmioon, kuin silla on siwuja (katso Wiiw. Opin
N:o 59. Muist.). Saadaksensa tietää säännöl-
lisen monisiwukkaatt pinta-alan, ci tarwitse siis
hakea kuin yhden kolmion pinta-alan ja kertoa se
monisiwnkkaan siwujcn lu'nlla.

60. §. Etsitään sääunöllisen monisiwnktaan pinta-ala.
(Kum, 156).

Olkoon se nyt esim. säännöllinen kuussiwu- 156.
kas jonka pinta-ala etsitään, ja we-
dettätöön testeesta 6 suorat wiiwat 6V, Llv / X
yhden siwun VI) päätepisteihin. Mittaa kolmion X /IX, /

6VV asema VV ja korko 6N Kerro VV puo-
lella 6IH, ja tulo siwujen lu'ul!a ss, niin saat säännöllisen moni-
siwukkaan pinta-alan.

Muist. Kosta tulontetiäin järjestys sciapi kertoessa olla
mikä hywänsä, niin olisi ensin woinut kertoa siwu VV 6:lla ja
tulo puolella kohtisuoraa wiiwaa 6H. Sentähden woi säännölli-
sen monisiwuttaan pinta-alan myös löytää, jos ensin etsii toto
ympäryksen ja sitten kertoo sen kohtisuoralla puoliwälillä teskeestä
yhteen tuwion siwuun. Kuiu, 157,

61. §. Etsitään anrretun ympyrän keski
piste. (Ku«. 15?).

Ota taksi pistettä Z, missä tahdot ym-
pyrän kehällä, ja wedä jänne Leittaa

') Suoramiimamen kuwio, jolla on useampi tuin neljä siwno
«n monisiwutas.
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kahtia pisteeessä O; wedä sitten pistcetse O kohtisuora wiiwa VV
ja leikkaa st tahtia ?°ssä, niin on ?«, ympyrän keskipiste. Jos
harpilla koittaa, niin näkee tämän pisteen oikeaksi.
62. §. Etsitään annetun kaaren keskipiste. sKuw, 158)

Ota omin mielin kaarella piste 0
ja wedä jänteet OL. Leikkaa ne tum-
pit! tahtia ja wedä leitkauöpisteitse kohtisuorat
wiiwat sisään päin. Piste ?, jossa wiiwat
leikkaawat toisensa, on nyt kaaren keskipiste.
Sillä jos toto ympyrä olisi wiiwattuna ja wedetyt kohtisuorat
wiiwat pitenncttäisiin kahden puolen aina kehään asti, niin nämä
wiiwat (edcll. §°n jälteen) molemniat täwisiwät tcskipisteetst, jona
siis on niiden leikkauspiste.

63. §. Etsitään l)>npi)rä-tehän pituus, kun keskiö on tietty,
- eli periwastoin.

Lukua laskemalla on löydetty/Mnkin ympyrä-tehän olewan
3,i4... (eli liki 3V?) keskiön pituutta. Kehä saadaan siis, jos
keskiö kerrotaan 3,i4... lla; testiö taas, jos kehä jaetaan
3,i4... lla.

Esim. 1. Kuinka pitkä on ympyrä-kehä, jonka säde on 3
kyynärää? 18 kyynärää, tuumaa.

Tässä on testiö 6 tyynärää ja tehä siis 3,14X6 kyynärää.

Esim. 2. Umpyrä, jonka testiö on 5 jaltaa, ruudutetaan;
minpituinen kisko siihen tarwitaan? 15,? jalan.

Esim. 3. Kuinka monesti pyörähtää peninkulman matkalla
ratas, jonka testiö on 2V4 kyynärää? Liki 2547 kertaa.

Joka pyöräytstllä joudutaan ratastehän pituus. Sentähden
montato semmoista penintul-on se ensin määrättäwä ja sitten

maan menee.

Esim. 4. Puun ympärys
tiö? 2,228 jaltaa.

on 7 jaltaa, tuinta pittä tes-
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Esim. 5. Toisen puun ympärys on 4,?» jalkaa; tninka
pitkä keskiö? 1,512 jaltaa.

Esim. 6. Pyöreä torni on ympärykseltään 54 kyynärää;
minpituinen keskiö? 17 kyynärän, 4 tuuman paikoilla.

Esim. 7. Jos tahdotaan tehdä pyöreä pöytä, jonka ääreen
12 henkeä pitäisi sopiman, ja jos °/° kyynärää luetaan henkeä

kohti; minpituisetsi on pöydän keskiö tehtäwä? 3 kyynärän, 4 tuu-
man paikoilla.

N4. §. Kuta useampi siwu säännöllisellä monisiwukklllllla
on, sitä enemmin muodostuu se ympyrän näköi-
seksi. Sentähden nwipi pitää itse ympyrän sään-
nöllisenä monisiwukkllllna, jolla on määrättömän
monta siwull. Jos nyt ajatellaan tämä moni-

' siniukas keskeestansä jaettuna kaikkiin kolmioi-
hinsa, niin tulee niiden jokaisen korko säteen pi-
tuiseksi. 3)mpyrän ala saadaan siis, jos koko kehä
kerrotaan puolella sädettä (Katso Muist. § 60).

65. §. Etsitään annetun ympyrän pinta-ala.
Mittaa ympyrän keskiö, kerro se 3,«... lla, niin saat kehän

(§ 63); kerro tehä puolella sädettä, niin on ympyrän pinta-ala
saatu (§ 64).

Muist.- Soweliaammin saadaan ympyrän pinta-ala jos

säde kerrotaan itsellansä ja tulo 3,i4... lla.
Esim. 1. Impyräu säde on 6 tuumaa; kuinka suuri» on

sen pinta? 113,»4 n. tuumaa.
Esim. 2. Kuinka suuri on pinnaltansa ympyrärengas (kah-

den sllmaketzkeisen ympyrän wälitila), tun ulko-ympyrän säde on
9,2» jalkaa ja sisäympyrän 7 jalkaa? 114,8»e25 n. jalkaa.

Umpyrärentaan ala saadaan, jös sisäympyrän ala otetaan
ultoympyrän alasta.
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Esim. 3. Torwen pisin testiä on 11 tuumaa ja paksuus
2V2 tuumaa; tuinta suuri on torwen pohjapinta? 86,725 n. tuumaa.

Torwen pohjapinta on ympyrärengas; ulloympyrän säde 5V2
ja sisäympyrän 3 tuumaa.
66. §. Etsitään ympyräkaaren pituus, kuu säde ja kaa-

reu pytäläluku ou tietty.
Umpyräkaaren pytäläluku sanoo, tuinka monta 360-tä tehän

osaa kaari on. Kosta siis tahdotaan tietää annetun kaaren pituus,
etsitään ensin toto tehän pituus ja kerrotaan se murtolu'ulla, jonka
osoittajana on kaaren pykäläluku ja nimittäjänä 360. Jos esim.
säde olisi 4 tym. tuumaa ja kaari 37°, niin on koko tehän pi-
tuus tym. tuumaa ja kaaren pituus °V««oX3,!4><B
tymmentuumaa.
67. §. Etsitään ympyrä-lohkareeu pinta-ala.

Mittaa säde ja kaaren (el! kesteiskulman) pytäläluku. Mää-
rää senjälteen kaaren pituus (§ 66). Kerro kaaren 159.
pituus puolella sädettä, niin saat lohkareen pinta-alan. >^l

Jos esim.''säde (Kuw. 159) olisi 4 k. tuu-
maa, ja kulma H, 37", niin on lohkareen pinta- /

ala neliötymmentuumaa. e—2

68. §. Etsitään ympyrä-lohkon pinta- Kum. 160.

11111. (Kum. 160.) ,/s
Etsi keskipiste 0 (§ 62) ja wedä säteet / '',

VL. Määrää lohtareen pinta-ala (§ 67) / X
ja myös kolmion pinta-aln (§ 55). Ota toi-
mion pinta-ala lohkareen pinta-alasta, niin on jääpä
lohkon pinta-ala. Kuw. isi.

69. §. Wiiwlltaan soikio, kuu suu-
rempi sekä pienempi keskiö
on tietty. (Kuw. isi).

Olkoot suurempana ja pienempänä
keskiönä toisiansa ivastaan kohtisuorat wii-
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wctt c?k), jotta leikkaamat toisensa tahtia pioteessä V. Ota
pienemmän keskiön päätepiste O keskipistccksi ja wiiwaa pi-
tuisella säteellä kaari, jota leikkaa kahdessa piteessä ?, O.
Näistä tulee nyt soikion säihkö-pistcet. Pane niihin knnipaiseenki
nasta ja nastojen ympärille päistänsä solmittu rihma, jonka koko
pituus on toisen werran wiiwaa pitempi. Weoä wiimein köyry-
wiiwa Wiiw, Opin N:o 84 jälkeen.
7l). §. Etsitään soikion vinta-ala.

Kerro pnoli suurempaa keskiötä puolella pienempää ja tulo
3,« ~. lla, niin saat soikion pinta-alan.

Tätä todistaa ci ole tässä sopima.
Esim. 1. Mitä on soikion pinta-ala, kun suurempi keskiö

on 4 tuumaa ja pienempi 3? 9,42 n. tuumaa.

Esim. 2. Kuinka suuri on soikean sammion pohjapuita,
kun pituus on 6 jalkaa ja lewyys 4,Ze? 20,535° n. jalkaa.

Esim. 3. Kuinka suuri on soikean tarhapenkin pinta-ala,
jota on 20 kyynärän pituinen ja 13 kyynärän lewyinen? 204
n. kyynärää.

111. Tilalmin kuwioin eli täyttiöin mitmmosta.
71. §. Täuttiöin mitta.

Kuutio, jonka särmä on kyynärän pituinen, kutsutaan kuu-
tiokyynäräksi. Kuutiojalka, kuutiotuuma j. n. e. owat

samllte kuutioita, joidenka särmä on yksi jalka, yksi tuuma j. n, e.
Semmoiset owat otetut tilawaiu luwioin eli täyttiöin mitaksi.
Täyttiön toto ulotus ja sisusta kutsutaan sen kuutioalaksi.

Määrätä, kuinka monta tuutiokymmenwiiwaa yksi kuutiotym-
meutuuma on, ajatellaan tuutiotymmentuuma jaettuna 10-nccn
päälletyksin pantiihun nelisnurkkaiseen wuoletteesen eli liuskaan,
joiden torto on tymmenwiiwa. Jokaisen näistä saattaa nyt jakaa

kymmeneen nelisnurkkaiseen tappaleescn, joiden pituus on 1 lym-
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mentnuma ja lewyys 1 neliötymmenwiiwa. Jos wielä jaetaan
jota kappale 10-ncen kuutioon, niin saadaan kuutiolymmenwiiwoja.
Ylsi tuutiotymmentunma on siis 10X10X10 cli 1000 luu-
tiokymmenwiiwaa. Snmate on kuutio-syli cli 27
kuutiokyynärää j. n. e. Se on syynä seuraamaan kuutiomi-
tan ja'nntaan.

Tawllllincn mitta (Kaupftci-mittci).
1 Kuutiosyli kuutiokyynärää.
I Kuutiokyynärä luutiokorttelia.
1 Kuutiokorttcli (k. waaksa) tuutiotuumaa.
1 Kuutiotuuma 12X12X12) 1728 tuutiowiiwaa.
1 Kuutiowiiwa 12X12X12) 1728 kuutiorahtua j. u. e.

Kymmenmitta.
1 Kuutiotanto 10X10X10) 1000 kuutiojalkaa.
1 Kuutiojalka 10X10X10) lOOO kuutiokymmentuumaa.
1 Kuutiokymmentnuma tuutiokymmen-

wiiwaa.
1 Kuutiokyinmenwiiwa- ( 10X10X10) 1000 kuutiotymmcn-

rahtua j. n. e.
Kuutiopeninkulma tekee 6000X6000X6000 eli 216,000,000.000

kuutiosyltä.
Kuiwieu ja wetewien tawaroin mitannossa täytetään myös

toisenlaatuisia mittoja, esim. tynnyri, kappa, kannu j. n. e.; tehden,
paitsi mitä Ässä 48 jo sanottiin, 1 Tynnyri 6 t. t. jalkaa,
300 t. t. tuumaa; 1 kappa 210 t. t. tuumaa, 1 tannn
100 t. t. tuumaa; ja 1 tynnyri wetewää tawarata 48 lannna
eli 4800 t. t. tuumaa.

72. Etsitään itse kuution kuutioala.
Mittaa ytsi kuution särmistä. Kerro sen kyynärä- eli tuumn-

lntu j. n. e. itsellänsä ja sen tnlo särmän pituuslu'ulla, niin saat
tuutioalan luntio-lyynärissä eli tuumissa j. n. e.

Jos esim. särmä olisi 6 wiiwan, niin pitää tuutioalan ole-
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Man 6X6X6 eli 216 tuntiowiiwaa. Sillä kuution woipi jakaa
216-een kuutiokymmenwiiwaisecn kuutioon (Katso edell. S).

Esim, 1. Kuinka suuri on kuution ala, kun särmä on IV2
kyynärän pituinen? 3,z?z kuutiokyynärää.

Esim. Z. Kuinka monta tynnyriä riistaa (eloa) sopii kuu-
tiommoiseen hinkaloon (laariin), jonka särmä on 5,« jalkaa? 27
tynnyriä, 26Vi» kappaa.

73. §. Suora särmiö, jonka asemana on suorakaide, kut-

sutaan suorakaiteiseksi särmiöksi.
Mui st. Suorakaiteinen särmiö rajataan kuudella suorakul-

maiftlla suunnikkaalla.
74. §. Etsitään suorakaiteisen sänniön kuutioala.

Mittaa suorakaiteisen särmiön pituus, leweys ja korkeus.
Kerro ne toinen toisellansa, niin saat suorakaiteista särmiön tuutioalan.

Olkoon esim. suorakaiteisen särmiön pituus 12, leweys 5 ja
torkuus 7 tuumaa; niin on sen kuutioala 420 kuutiotuumaa.

Sillä, pituus ensin kerrottuna leweydellä antaa tulon, joka
näyttää, suorakaiteisen särmiön aseman el! pohjapinnan olewan 60
neliötuumaa, ja samalla myös, että 60 kuutiotuumaa on alimmai-
sessa, tuuman korkuisessa, liuskassa. Mutta nyt on suorakaiteinen
särmiö 7 tuumaa korkea ja wastaa siis 7 semmoista liuskaa.
Sentähden on suorakaiteisen särmiön kuutioala 7 kertaa 60 eli
420 kuutiotuumaa.

Esim. 1. Mitä on kuutioala, kun pituus on 14, leweys
10 ja torkuus 6 tMnärää? 840 kuutiokyynärää.

Esim. 2. Kellari on kaiwettawa 5 kyynärää, 8 tuumaa
sywä, 6 kyynärää l?weä ja 7 kyynärää pitkä; kuinka suuri on
sen kuutioala ja mikä työpalkka 32 pennin jälteen kuutio-kyynä-
rästä? 224 k. kyynärää, ja kustannus 71 mkkaa 68 penniä.

Esim. 3. Hirsi on 15 jalkaa pitkä ja 1,? neliö-jaltaa
paksu; tuinka suuri kuutioala? 43,«5 t. jalkaa.
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Esim. 4. Kuinka monta kannua ryyniä sopii Inariin, jota
on kyynärää pitkä, IV°.> kyynärää korkea ja 18 tuumaa le-
weä? 225 kannua.
75. §. Etsitään suoran sänniön kuutioala, kun asemana

on winokulmainm suunnikas.
Hae sen winokulmnisen suunnikkaan pinta-ala, joka on sär-

miön asemana, ja kerro se korolla, niin on kuutioala saatu.
Sillä olkoon (Kuw. 1«2) Kuw. r«2.

särmiön asemana ja dH sen korkona.
Silloin nähdään, että särmiön woi muut-
taa suurakaiteiseksi, jonka asemana on suo-
rakaide ?LON, sillä, että tolmitahkoinen I/^
sarmiö, jonka asemana on kolmio OVN, e
leikataan pois ja muutetaan tilaan Tämän suorakaiteisen
särmiön (ja siis muunki särmiön) kuutioala löydetään, jos 80
kerrotaan OV-llä ja tulo OH-lla (s 74).

76. §. Etsitään kolmitahkoisen särmiön kuutioala. (Kuw. 163).

Etsi ensin sen kolmion pinta-ala, joka on

särmiön astmana. Kerro tämä ala särmiön
korolla, niin saat waaditun kuutioalan.

Sillä olkoon kolmio särmiön ase- )x /

mana ja ?0 korkona. Nyt on tämä kolmi-
tahkoinen särmiö puoli nelitahkoista, jonka ase- -»

mana on suunnikas ja korkona ?<3. Mutta nelitahkoisen
särmiön kuutioala saadaan, jos LO kerrotaan ja tulo
l?(l-llä (edell. tz). Kolmitahkoisen särmiön kuutioala saadaan siis,
jos LO kerrotaan puolella ja tulo l?0-llä.

(edell. tz). Kolmitahtoisen sarnuon kuutioala saadaan st
jos L 0 kerrotaan puolella ja tulo ?Ll-1111.

KNW. 16H,
77. §. Etsitään minkä sänniön tuutio-

ala hnnmnsä.
Etsi sarmiön aseman ala. Kerro se sar- /x

miö» korolla, niin löydät tuutioalan. / ,/
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Sillä olkoon sKuw, n>y särmiön asemana ja l?0
sm korkona, Särmiön wo! nyt jakaa useampaan tolmitahkoiscen
särmiöön, joidenka kuutioala saadaan, jos jotakolmion
H.l)li! pinta-ala erikseen kerrotaan korolla I>'6. Kolo särmiön tuutio-
ala käsitetään siis, jos kolmioin pinta-alan summa kerrotaan I^d-llä.

Esim. 1. Mitä on särmiön kuutioala, luu korko on 3 jal-
kaa, ja kun aseman woipi jakaa kolmeen kolmioon, joiden pinnat
omat: 1,«8 n. jalkaa,; 67 n. kym. tuumaa; ja .'»«> n. tym. tuu-
maa? 7,5 kuut. jalkaa.

Esim. 2. Kiwi-scinä on 25 kyynärää pitkä ja 3 kyynärää
korkea; alaalta 2V2 ja yläältä 2 kyynärää lewcä; mikä on sen
kuutioala? 168V4 osaa tuut. kyynärää. ~^,.

korko on tässä 25 kyynärää; asema cm epätäs.
Esim. 3. 120 sylen pituinen oja on yläältä 3'/4 kyynä-

rää ja pohjalta 2 kyynärää 9 tuumaa leweä, waan yleensä
kyynärää sywä; kuinka paljo maata tarwitaan ojan täyttämiseen?
1771'/« kuut. kyynärää.
78. §. Etsitään,tcliön kuutioala ja könrMnta.

1-ksi) Etsi sen ympyrän pinta-ala, joka on tcliön asemana.
Kerro se teliön jorolla, niin saat kuutioalan. . ,

Sillä ympyrän woi pitää säännöllisenä monisiwiillaana, jolla
on määrättömän monta siwua (§, <>4), ja samatc myö? teliön

suorana särmiönä, jolla on määrättömän monta siivua.
2-lsi) Etsi teliön aseman tehä ja kerro se teliön korolla, niin

saat tcliön löyrypinnan.
Sillä leivitettynä, on teliö suorakaide, jonfa aseniana on tc-

liön asematehä ja torto sama tuintcliöuti (Katso Wiiw. Opin Liite).
Esim. 1. Kuiuka monta kannua wetää sammio, kun pohja-

kehä on 17, ja kortuus 4 jalkaa? 920,3».
Esim. 2. Mitä on tasapaksun, soitiopohjasen asteeni kuu-

tioala, tim kortnns on 15, suurempi keskiö 12 ja pienempi 7 tuu-
maa? 989, i luut. tuumaa.
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Esim. 3. Mikä on teliön köyrypinnnn ala, tun torkuus
on 5 ja pohjakeskiö IV? kyynärää? 23,Z,, n. kyynärää.

79. §. Etsitään suoran suipon kuutioala.
Etsi suipon aseman pinta-ala. Kerro se VZ-lla suipon kor-

niin saat tuutioalan.
Tätä todistaa on tässä sopimaton. Waan jos haluaa tni-

tenti koetella osoitukstir'oikeutta, niin woipi ensin näin määrätä
suifton tuutioalan ja sitten etsiä sen § 82 jälkeen.

Esim. 1.« MM on snoran suipon kuutioala, kun korko on
12 tuumaa ja asema 20 n. tuumaa? 80 kuutio-tuumaa.

Esim. 2. Suora nelitahkoincn suippo on hatattawa tiwestä.
Koron pitää oleman 7 jalkaa, aseman taas neliön, jonka siivu on

jalkaa. Kuinka paljo tulee suippo painamaan, tun jotn kuu-
tiojalka täytettyä tiwilaatua on 8 leiwistää ja 3V4 naulaa ras-
tas? 4048,22... naulaa.

80. §. Etsitään kartion knntioala jll könrnpinta.
>U!tt .4-tsi) Hae kartion aseman pinta-ala. Kerro se kartion
korkoa, niin on tulo kartion kuutioala.

Sillä kartion woipi pitää suorana suippona, jolla on mää-
rättömän monta siwua.

2-tsi) Hae kartion astman tehä. Kerro se puolella kartion
niin saat kartion toyrypinnan.

Silla kartion toyrypinta lewitettyna on ympyra-lohtarc,
jonka kaari on kartion aseman kehä, ja säde kartion siwu (Katso
Wiiw. Opin Liiie>

Esim. 1. Mitä on kartion kuuiioala, kun pohjakestiö on 4
ja korko 9 tuumaa? 37,e« kuut. tuumaa.

") Suipon korko on taren ja aseman kohtisuora mäli.

'') Kartion siwulla ymmärretään kären ja asemalehän suora-
wiiwainen wäli.
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Esim. 2. Tornin katto on kartio, jonka pohjatehä on 70
ja siwu 130 jalkaa. Kun tämä katto nyt tulee waZtitettawakfi,
mitä se maksaa 48 pennin jälkeen n. jalasta? 2183 markkaa
?3V« Penniä.

Esim. 3. Mitä maksaa kartiommoiscn tmnin maalaami-
nen, tun pohjasllde on 5,« ja siwu 53 jalkaa, 24 pennin jälkeen
joka neliökyynärästä? 52 mrk. 42,2 penniä.

81. §. Etsitään pallon kuutio- ja pinta-ala. °

Pallo pitää V» teliötä, jonka pohjakeskiö j« torko on kum-
piti pallon testion pituinen.

Pallon pinta on 4 kertaa suurempi ympyrän pintaa, jolla
on sama keskiö.

Tätä ei sowi tässä todistaa.
Esim. 1. Mikä on pallon kuutioala, tun keskiö on 1 jalka?

0,52... kuut. jalkaa.
Esim. 2. Mikä on saman pallon pinta-ala? 3,i4 n. jalkaa.
Esim. 3. Mikä on ontelon tylkikuulan kuutioala, lun toko

keskiö on 16 tym. tuumaa ja ympäryksen paksuus 2,5 kym. tuu-
maa? 1447,ni... t. k. tuumaa.

82. §. Etsitään tnnttiön, minkä hnwäusä, kuutioala.
Pane määrättäwä kappale astman, jonka kuutioala on tietty.

Täytä se sitten lvedcllä eli hiedalla ' Mittaa wedcu eli hiedan
kuutioala ja oia se astccin tuutioalasta, niin on Mnnos kappa-
leen kuutioala.

Muist. Jos mielisi tällä keinon mitata kappalta, jota ei
woi muuttaa, esim. suurta kimeä, niin rakennetaan sen ympärille
suorataiteinen särmiö, jota täytetään hiedalla: sitten tehdään, niin-
tuin ennen on Mottu.
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IV. Kuwioin mukaisuuteen perustetut mitannot.
83. §. Kaksi suorawiiwaista ku- Kum. 165

wiota «.decle
(Kuw, 165) sanotaan ole-
wan mukaiset, jos ne
muodoltansa owat aiwan
yhdenmoiset, joski kohta epä-suuret

Kuwioin mukaisuuteen waaditaan,
1-tsi) että jokainen kulma yhdessä kuwiossa on wastaawonsn

kotoinen toisessa (tnlmn yhtä suuri tuin a, L kuin d, 0 kuin
e j. n. e.). 2-ksi) että kummanki kuwion waötaawat siwuftmit
owat keskenänsä suhteiset (^.L: LO —ad : bo, 80:01)

bo: ecl j. n. e.).

84. §. Makuuttaa itseänsä kah-
Den suorawiiwllisen knroion
(Kuw. 166) mukaisuudesta,
kun niillä on useampi, kuin H

3 siwua, pitää erikseen kul-
mien ja erikseen siwujen mukaisuus tarkattaman.
Wam jos kuwiot owstt kolmioita, niin seuraa
toinen toisestansa. Jos esim. kolmioissa
ade kulma on yhtä suuri kuin L kuin d,
O kuin <:, niin on myös :L6 9.d : de,
L0: ja la
periwastoin: Jos siwut ownt suhteiset, niin kol-
miot owat keskenänsä yhtäknlmlliset.

Tätä todistaa ci ole tässä tilaisuus.
5
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85. §. Ntäärätään kappaleen korkuns, jota ei yletä nri^
(Kuw, 167),

Olkoon niin, että tornin HL l,^7

torkuutz on määrättäwä ja että tan-
ner pitkin linjaa LN on ihan tasai-
nen. Walitse millä matkalla hy-
wänsä HL-stä piste O ja' lyö siinä
seiwäs VL kohdalleen maahan. Mer-
kitse mainiolla piste N, jossa seipään yläpiKte silmiotä peittää tor-
nin harjan. Nyt owat kolmiot NLV, yhtatulmaistt kes-
kenänsä ia siis mntaiseiti (edell. s), seurana josta NL: Lv
NL : LH. Jos mitataan wälit NL, NL ja lorto VL, niin woipi
wcrranto-laotennolla määrätä koron HL. „ ~. ~

Mnjst. Jos ei linjalla pääse N-tztä I!-hen, niin woipi
wälin NL löytää Z 31 jälteen. -xl

86. §. Etsitään kartion-tarinan knutioala. (Kuw, 168)

Kartion-kanta HLVL saadaan niin, että K-uw, 168,

kartio NHL leikataan astman snnntaiststi poitli.
Kartion-tanta tekee siis yhtä paljo, kuin toto kar- /?

tion NHL ja leikatun NLV eroitus. /
Saada kartion-kannan tnutio-nla, mitataan /

sen torto NL ja pohjnsäde HL ja myös yläpin-
nan säde LN. Nyt owat kolmiot HVL, H6N
mutaiset, seurana josta Hv :VL HL : LN.
Mutta Hv, VL ja HL owat pituutensa puo-

//'

lesta tietyt (sillä HV on HL-n ja LN-n eroitus, ja Lv on

I<'L-n pituinen), Scntähden saadaan koko kartion NHL torto
LN werranto-laskennolla.

Kerro nyt pohjapinta HL LN-tä, niin käsität loto
kartion kuutioalan. Kerro sitten pinta Lv Vs-lla NN-ää (NN
on NL-n ja NL-n eroitus), niin saat erottelun kartion kuutioalan.
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Ota wiime tämä kuutioala edellisestä, »iin on tartion-tannan
kuutioala jääpä.

Esiin. 1. Mitä on kartion-lannan kuutioala, tun korko on
6, polMestiö 4. ja yläpinnan keskiö IVZ tuumaa? 36,28«.,.
kuut. tuumaa.

Esim. 2. Woiasteau keskiö on sisäpuolen yläältä 2,.< jal-
kaa, alaalta 2 jalkaa, ja korkeus 3,7» jalkaa; paljoko woila se we-
tää, kun joka k. k. tuuma painaa IV» luotia? 37 lciwistäu, «I
naulan paikoilla.

Esim. 3. Kuinka monta kannua wetää soitto, joka sisä-
puolen yläältä on kyynärän pituinen ja 14 tuuman Icwyinm, poh-
Ma 18 tuumaa pitta ,a tuumaa lewea, >a yleenia 20
tuumaa korkea? 23,5»... kannua.
87. §. Jos kMnnenpykäliköllä (Kuw. il 3) antaa

(jouka oikea pituus ouki knuuncnkuumll) merkitä

uhdeu jalan, uiiu on joka kymmenes osa
i)ksi kymnrentuuura. Pykalikön joka uritta on nyt

kymmenes osa joita ne oikeastaan mer-
kitsemät, ja vykälikkö sanotaan scntahden oleman
pienennetty. Jos taas annetaan olla
tangon, niin ori joka kymmenes osa yksi
jalka, ja on niiumuodoin saatu 100 kertaa pic-
neuuetty pykälikkö.

5 u I z !! <

Samate joS tehdään suora wiiwa NR' niin pitkä, tuin oikea
lymmenpytälitkö ja jaetaan NR samalla tapaa, tuin niin
saadaan pienennetty pykälittä, jonka jokainen mitta on oikeaa mittaa.

88. H. Kuwataau auNcttu kolmio picrrenncttynä, (Kuw. 169).

79
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Mitatkaamme annetun
kolmion siwnt oikean pituus-
mitan jälkeen ja olkoon esim,
yksi siwu 20, toinen 30 ja
kolmas 18 kyynärää pitkä, ? ?/<-

Wiiwaa pienennetty py-
täliklö V? ja tee sen jälkeen siwu LO 30, 2O ja
—lB kyynärää. Silloin on kolmio H.LO annetun kolmion mu-
lainen, waikka pienempi.

89. H. Kuwataan pienennettynä suorawiiwaincn saännö-
töin kuwio, mikä hywansa.

la'a annettu tuwio kolmioihin ja mittaa niiden kaikkien
siwnt oikean pituusmitan jälkeen. Tee sitten pienennetty pykälittä
ja tuwaa sen jälteen tontti kolmiot niin, että saamat saman tiloi-
tuksen keskenänsä, tuin annetussa tuwiossati.
90.< §. Jos kuwio, esim. niittu eli tarha, on tällä ta-

rvoin mainiolla mitattu ja tahdotaan tietää sen
pinta-ala, niin älytään kohta, että kuwio pape-
rilla tekee yhtä monta pienennettyä neliökyynä-
rää eli tynnyrin alaa, kuin kuwio mainiolla oi-
keata. Wainio-kuwion pinta-ala saadaan siis,
jos laskemalla määrätään pllvcri-kuwioin pienen-
netyt pintamitat.

91. H. Wiiwataan kertawa kymmenpyWikkö. (Kuw, 170),
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Wiiwaa ensin tawallinen, ytslertainen kymmenpylälitto
Wedä pisteistä L, kohtisuorat wiiwat LV, tuinta pit-
käksi tahdot, tuinhan keskenänsä wacm tulewat yhdenpituisitsi. Uh-
oista VV, ja ja'a VV samalla tapaa, tuin la'a ja
LV tumftiki 10°neen yhtä suureen osaan, ja yhdistä wastattaiset
jakopisteet. Yhdistä wielä OV, HL, LL, Nlf ja wedä wiimein
suoria wiiwoja jakopisteistä wiistoon VV-n jakopisteisiin,
niinkuin tuwaus näyttää, niin on kertawa pykäliktö walmis.

Jos nyt tällä pykaliköllä tahtoisi mitata suoran wiiwan 81,
niin ota se ensin harpiit'karilla ja wertaile sitten ytspuolisen py-
käliton kanssa, tawallisest!. Jos silloin toinen kärki sattuu
esim. V-hon ja toinen 3-n ja 4-n wälille, niin wie ensimmäinen
kärki pitkin LL-äa jollekulle suuntaiselle ftoitkiwiiwalle, jol-
len myös toisenki kären anna sattua. Olkoon nyt, että harpin
taret paraiten sattumat leikkauspisteisiin 7-nellä poitkiwiiwalla, niin
on 81 2 kym. tuumaa, 3 kym. wiiwaa, 7 tym. rahtua.
92. §. Jos tahdotaan kurvata tayttiö kaikin puolin pie-

nennettynä kuwataan esim. pöytä, tehdä toi-
nen scnjälkeen samanlainen niin ei ole kyllä
yhdellä turvaamisella, sillä wiiwoja, jotka näky-
mät supistuneina, ei woi mitata saman pykäli-
kön Wkecn. Sentähden kuwataan kappale kol-
mialta: ensin tasan (yläältäpäin), sitten lap-
pein (edestäpäin) ja wiimein syrjin (siwnsta).
Scuraawa kuwmls 171 näyttää pöydän näin
kolmasti kurvattuna.

Saada tämän talttainen tuwaus selkeämmäksi ja oikeaksi, on
yleensä suostuttu antaa walon sädehtiä wasemman puolen yläpuo-
lelta 4b«-n kallistuksella; jonkatähden kappaleen taitki oikean ja
alapuolen särmät merkitään paksummilla wiiwoilla, ja taas taikti
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wasemman ja yläpuolen särmät, jotta owat päiwää wasten, hie-
nommilla. Samate merkitään saumat ja toistensa peittämät osat
pilkuilla, Waan jos kaksi tappalta peittää saman osan, niin jääpi
se wiiwaamatta.

Painowirheitä:
Simu 51 nwi 15 yläältä seisoo: wäm lue: mätin.

52 „
14 ~

„ aLL „

IN alllllltn setsontapnitta „ seisontapmtta










