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Alkulause.
Soweliain keino wasta-alkajalle selittää mi»

tanto°alkeita on tosin Wiiwanto. Kuin oppilas tai.
taa wiiwata mitaunollisen kuwion, niin selkenee jo
siitä hänen tajunsa asiaa paljo paremmin käsittämään,
kuin waau määritysten sullomalla muistiin. Tämä
oppikirja on sentähden jaettu kahteen osaan, joista
edellinen sisältää silmämäärin käsiwaralta Wii>
wanto°ja jälkimäinen Mitan to-op in.

Edellisen osan käytännössä on olletiki muisteta
tawa, että siinä annetut neuwot kuwioita wiiwata
owat aiwotut, itsekukiu, oppilaan wiiwatessa neuwo»
jalta ylösluettawaksi. Niihin liitetyt kumaukset ikään
kuin ojentamat mitä wäärin lienee tehty eli ymmär-
retty. Opettajan tulee katsoa, että kuwiot eiwät
alati wiiwattako kumausten mukaan, maan mitä
mahdollista, waihetellen eritiloissa. Paitsi sitä on
warottawa, ett'ei oppilas puuttuko uusiin wiiwanto»
kokeisiin, ennenkuin edelliset luonuistuwctt, ja ennen
kaikkia, ymmärretään.

Jälkimäiseen osaan kuuluu jo koneine» wii<
wanto, s. o. mitannollisten kuwioin koneilla wiiwaa»
miuen. Ensin wiiwataan lyijyksellä; senfälkeen pi»
täwäisyyden wuoksi, lyijyswiiwat lätillä eli muulla
musteella. Tämänlaatuiseeu wiiwantoon karmitaan,
paitsi tumallista wiiwainta (linjaalia), seuraamat
koneet: 1-ksi Harppi, 2-ksi Piiritin eli sirkkeli,
jonka yhdessä kylessä on kolo, josta teräs-kären woi
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irroittaa ja sen siaau panna lyyjys- eli muun lären,
ja 3»ksi Piirustin, suorien wiiwaiu musteella we»
»vetämiseksi. Kaikki nämät löytywät Kuvallisessa
wiiwanlo-kotelossa.

Loppupuolella jälkimäistä osaa on moniahta
semmoinen todistus laiminlyöty, joka perustaakse
kirjan tarkoitusta ulompiin toteihin.

Näin lausuu tästä kirjasta itse tekiäusä
C. M- Lagerhamn, Suomentajan tulee waan sa-
noa, eitä harras halunsa arinahan maamme sekä
kielelle että kansalle omistaa jos wähintäkiu tieteel-
listä hyötyä, on wetänyt hauen tähän outoon yri-
tykseen. Ehkä tie ei ole warsin raiwaamaton, on
yhtähywin kielemme köyhyys tieteellisissä asioissa
kyllä tuntuma, näkyäksensä jo tästäki kirjasta. Mi-
tä uutta tässä tawattaneen, siitä woi tosin olla eri»
mielensä kullaki. Tohtinen toki sanoa, sen tehneeni
asian tarkasti mietittyä. Itse käännöksen olen
«ut saada, niinkuin koulukirjan tulisi olla, semminki
selwän ja sujuman. Lienenkö näissä »mustunut eli
en, sen arwatkoot asianymmärtäwämmät. Minulle
on kyllä, että olen saanut Isänmaamme alttarille
minäki puolestani panna nöyrän, ehkä wähaarwoisen,
lahjani.

-x»«»-«^«»



N imi »sanasto.
Ala (pi»ta-ja kuutio-), in

no!l»!I.
Astma, !»<i.>l.
Aste, K!-»<I.
Epäkäs, t!'!>pl'2lum

Epäsiwuincn,
Esine, snleloal.
Halkasia, lilÄ^uiil,!.
Jänne, olioi-tli,.
Kaari, (oil-Kel)liaKe.
Kaawa, moiloll.
Kanta, »vK>n«nt<
Kappale, lliopz».
Kartio, I<o».
Kartioleikkaama,

Icon.
Katsanta-oppi, poi«nelitlv

liii».
K«rtawa, llam

p!ioe,acl.
Keskipiste, katso Napa.
Keskiö, «iismetoi'.
Kirjain, l,«»!l8tl>f.

Kiwettää, »toulä^».
Kohtisuora, vinlcelrät.
Kolmio, ninnZyl.
Kotelo, !>/!»«, l»<:«tioll.
Kone, in«K»»»«»f.
Koneine», nnlilnil^lj.
Korko, (i en liFlii).
Kuli-o, <>^Nuc!el'.

Kulma, vioke!.
Kulmasuippo, u/>»l»z<l.
Kuwata, »t'l-!t«.
Kuwio, li^ur.
Kuutio, liul».
Kuutio-ala, liubill^xnolläl!.
Kylki, vw!le!l>en.
KyMMtllPykälikkö, «ieelinul-

Kärki,
Köyrywiiwa, trnllllnlo.
Lappein, i ll>8»6.
Laskin, silli-».
Leilkale, »elltur.
Liuska, »Kis, n.
Lyijys, dl^ei-t,>!.
Mitauto-oppi, Keninetri.
Mitannollinen, Keomvt,i!>ll,
Mittakaan, »«tiolzldium.
Mukainen, lillsai-il,^.
Muodostua, ÄnlnKl» saim.
Muotoinen (moinen), lill

Muste, tu«sil, (l.Ilieli).
Muutin,
Määritys, «^elinilion.
Napa, m«><!elnu,!llt.
Nclislulma,
Neliö, H«in<!<-«t.
Neliön, i sjluu<lii»l.
Dsuu s, <^»ut.
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Pallo, »lei-. Suorakaide, i-elttiniZel.
Paritöin, „<!<!».

Piiri, periso,!.
Slwrakaitcinen sännid, ,ät>

Piiiike, Supistunut (kuwio), (i!Zu>)
Piiritin, oiili<!linBtium«nt. i kuilloitul»^.
Piirruke, priell. Suunnikas, pi>l»!Io!oKl«ln.
Piinustaa, utzolell». Suuntainen, pninllel.
Piirtowiiwa, piioin li»ie
Piirustin, clia^tilt.
Pinta,
Pinta-ala, nlealnnlollilll.
Piste, puulit.
Poikkiwilwa, tvililinio.
Pykälä, Zrnll.
Pyläläliuska, K,l»c>Bllikvl>.
Pystysuora, Iniliäl.
Pyörd, oii-llel
Pydrörengas, oirlleliiiiF.
Pydrdsuippo, (kartio), Ilnn.
Päätepiste, än6^unkt<
Rahtu, Kl-»n.
Rajata, doKrän»».
Reunata, «mAis»'» (en vin»

Kel).
Ristitulina, vei-tillulvlnllel.
Samal!apaincn,llouoenti-I»1l,
Sisoittaa, in^lliis^».
Sisäkulma, Inro vinllel.
Sisältää, innel,»ll».
Siwuja, tangent.
Siwuta, t«l!j;el'l,.
Soikio, ellin.<j.

Suippo,
Suora, r»t.

Syrjin, i i>i-«sil.
Säde, ,-lttlit».

Särmid,
Särmä, Kant.
Säännöllinen,
Säännötön, oieZellilinclcn.
Tahko, K»nt.
Tasakulmainen, IlllvinllliF.
Tasakylkincn, Illllient.
Tasan, i ulan.
Tasanjuokscwa, Zemnlönunäs,

Tasapinta, pian.
Tasasiwuincn, lillsickF.
Tasawino, ilioml,.
Terä, l»i-äluH»nnIlt i en el-

Teräwä, Bne<«iZ.
Tilawa, »nlicl.
Tulo,
Tulontckiä, tnktoi'.
Tyhjykkä, noll.
Tylsä, ti-ndbiF.
Täysi luku, I»e1t t»I
Täyttiö, liionn, 8«ll<! iiKui-.
Ulkokulma, viullel.
Waakasuora, vögi-iil.
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Vastakkainen, mutMenlle. Wiiwanlo, l>ne«iteeli»!!lK.
Wastalusma, <l.o vln- Wiiwanto-kotelo, i-itdclltieli.

llel. Wiiwata, ilt».
Werhottaa, t»netBorl». Wino, »neli.
Werrannollinen, pl-ounrtio- Winokaide, rlioinboili.

nell. Wuoleke, »Ilisva.
Weiranto lasku, pi-nnnrtl- Wuorokulma, »Iteinnt-,lnlcvl.

Vmpärys, omlcret».
Vmpäldidä, 0m811,,5,».
Vkspuolinrn, euliol.

Nl!8ll!!ln!nF.
Wiiwa, linio.
Wiiwain, llnenl

>»V»,





Wiiwanto-Oppi.
Silllmmäärin Käsiwamlta wiiwan

mincn.
Ennen rumettuansa marsinaisecn wiiwaamiseen tot»

tukoon wastaalkaja wetämään joksiki suoria wiiwoia
(linea) seuraamiin suuntiin:

«. Wasemalta
1,. Oikialta wasemalle, '>>

c. Yläälta alas, >-I
ll.Alaalta ylös, ,<

e. Wasemalle alaspäin, /' /

f. Oikialle ylöspäin, ,/s/
3. Oikialle alaspäin, °X X
I>. Wasemalle ylöspäin, X X
Tähän taiwuttaissansa pitää hänen ensiksi oppia

tarkasti eroittamaan, mitä milläki näistä suunnista me»
kitaän; senjälkecn selittäköön opettaja, mikä suora mii»
ma (mt linea)'on s. o. semmoinen, joka,, aina saman
suuntansa pitämä, ei mihinkään mutkistu.

I. Wiiwain ja kulmain (winkel) wii-
waamifesta.

l. Vedetään waakasuora eli waakataftiinen
wiiwa (horizontal-linea) wasemalta oikialle-.

Suora wiiwa, jonka kumpiki päätepiste on yhtä
1"
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korkialla, kutsutaan waala su oraksi, tasapainoisen
waakasclän eli,»veden pinnan mukaan.(Kuw.l). —""' '-

Muist. Suoria »viimoja käsiwaralta wetäessä on
waarin-otettawa, että »viiwan sekä/llku-että päätepiste
(punkt) ensin merkitään, ja sitten »vetäissä silmä alati
tähtää sitä pistettä, kuhun wiiwa on wedettäwä.

2. Wedetään »vaakasuora wiiwa oikulta wa»
semmalle. (Ku»v. <). ,

3. Wedetään pystysuora (lodrät, per» K.2.
pendikulär) wiiwa alaspäin. (Kuw. 2).

Suora wiiwa, jonka toinen päätepiste on suoraan
toisensa alla, kutsutaan pystysuoraksi (eli luotft
suoraksi, riippuman luotisiiman mukaan).

H. Wedetään pystysuora wiiwa ylöspäin.
(Kuw- 2).

3, Wedetään wiuo wiiwa wasemmalle, alaS»
päin. (Kuw. 3). .

Suora wiiwa, joka ei ole pysty- eikä
»vaakasuora, on wino. , /VK. 4.

6. Wedetään »vino wiiwa oikialle X
ylöspäin. (Kuw. 3).

7. Wedetään »vino wiiwa oikialle alaspäin.
(Kuw. 4).

8. Wedetään »vino wiiwa wasemmalle ylöspäin.
(Kuw. 4).

9. Piteunetään annettu suora wiiwa kummalle
puolen tahansa. (Kuw.5,a). Kuw. 5.«.

Tässä tarkatkoon silmä pitkin annettua wiiwaa,
joka sitten ajatuksessa jatketaan mihin asti tahansa;
senjälkeen merkitään pisteellä se paikka, johon silmä py»
säytyiz tatä pistettä,kohden wedetään nyt wiiwa edespäin.
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<O. Wcdetaän murtowiiwa (bruten
linea). (Kuw. 3 l,).

Kuw. 5 1,.

Murtowiiwaksi sanotaan sitä wii-
waa, joka on yhdistetty usiammista suoris-
ta, erisuuntaisista wiiwoista. Ensin merkitään wiiwo»
jen päätepisteet, jotka sitten yhdistetään murtowiiwaksi.

tl. Wedetciäu kbyrywiiwa(kroklinea). (Kuw.6).
Köyryksi kutsutaan sitä wiiwaa, jo- Kuw 6.

ka on yleensä niin mutkistuwa, ettei yksi-
kään osa siitä ole oikein suora.

18. Wiiwatacm Kulma *) (winkel). (Kuw. 7).
Wedä suora wiiwa mihin suuntaan hywänsä ja aseta

sen yhteen päätepistcesen suora wiiwa, joka ensimäisen
kanssa ei ole yhtä- eikä warsin wastasuuntai- 7
nenkaan. Näiden wiiwain wäliaukcema sano-
taan kulmaksi; itse wiiwat kulman kylik-
si, (sida) ja piste, jossa ne yhtywät, kul-
mapisteeksi eli kulman käreksi (spets).

<3. Wiiwataan kulma, joka ou annettua suurem»
pi, ja toiuen, joka ou pieuempi. (Kuw.
8, 9, 10).

Wiiwaa kulma (K. 9), jonka kylet teke-
wät laajemman aukceman, kuin annetun

<—<? 8(K.B) fylet, niin on se kulma annettua suu- X"'
rempi, Wiiwaa sitten kulma (K.!0), jonka xx
kylet tekemät kaidemman aukeeman, kuin an- K.9?x>
netun kylet, niin on st annettua pienempi.

Muist. Kylkien pitentämisellä kulmat eiwat suurene.
") Tässä on ainoastaan puhe suorawiiwaisista kulmista s. 0.

semmoisista, jotka «unat.m» suorilta miiwoilta,
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14. Wedetään »vaakasuora ja pystysuora wiiwa
niin, että tekemät kulman. (Kuw.11,12,!3,i4).

Sen woipi tehdä neljällä eritawalla:
«) Wedä »vaakasuora wiiwa ja sitten pystysuora ""'"' "' '

wiiwa sen oikiasta päätepisteestä ylöspäin
l») waftmasta
<-) oikiasta >— alaspäin
«>!) wasemasta —.

Kulmat, jotka näin syntymät, sanotaan suoriksi,
ja samate kaikki muut niiden kokoiset.
i 3, Asetetaan win owii wan päätepisteesen su o-

ra kulma, s. o. sen kulman kokoinen, kun
pystysuora wiiwa tekee waakasuoraa wastaan.
(Kuw. 15).

Wedä annetun wiiwan päätepisteestä toinen suora
wiiwa niin, että molemmat kohtaamat toisensa siihen
mukaan, kuin waaka- ja pystysuora keske- ..

uänsä. Jos sitten wäännät taulun eli pa- x>-
porin niin, että yksi wiiwa seisoo pystysuo-
Rana, niin tulee toinenki samalla kertaa waakasuoralsi.
Tästä on nähtäwa, että se on suora kulma.

Muist. Jos kaksi wiiwaa keskenänsä tekemät
suoran kulman, niin sanotaan ne oleman 'toinen tois-
tansa waslaan kohtisuorat. -

ie Vedetään eräästä pisteestä, waakasuoral-
la wiiwalla, kohtisuora wiiwa sitä was»
taan. (Kuw. l6).

Wedä annetusta pisteestä pystysuora Kmv.!6
wiiwa ylös- eli alaspäin, niin tekee se waa°

kasuoran kanssa kaksi suoraa kulmaa.
Muist. Jos tämä pystysuora wiiwa
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pitcnnetään myös toisapäin, niin saadaan taas kaksi
suoraa kulmaa.

17. Wedetääu eräästä pisteestä, annetulla wino-
wiiwalla, kohtisuora wiiwa sitä wastaau.
(Kuw. l?). Kuw. N.

Wedä annetusta pisteestä suora wiiwa x^/
niin, että se kohtaa ensimäisen winowiiwan / V
siihen mukaan, kuin waaka- ja pystysuora keskenänsä.

Mui st. Jos tämä wiiwa pitennetään myös toi»
sapäin, niin saadaan, samate luin N:o 16-ssa, neljä
suoraa kulmaa.

iB. Wedetään, waaka su o rau wiiwau ulk
puolella auuetusta pisteestä, kohtisuora
wiiwa sitä wastaau.

Wedä annetusta pisteestä pystysuora wiiwa alas»
pain, jos piste on waakasuoran yläpuolella; mutta ylös-
päin, jos alapuolella. (Kuw. 18),

Muist. Olisko annettu piste etem- Kuw. 18.

pänä olkialle eli wasemmalle puolelle, kuin
waakasuora wiiwa ulottuu, niin pitää waa-
kasuora wiiwa sinnepäin pitcnnettämän siksi, että wii-
wat yhtykööt.

Tämä on muistcttawa myös l9 ja 2(>.ssa.
19. Wedetään, eräästä pisteestä pystysuoran

wiiwau ulkopuolella, kohtisuora wiiwa
sitä wastaan, (Kuw. !9). K. 19.

20. Wedetään, eräästä pisteestä wino-
wiiwan ulkopuolella, kohtisuo- /

ra wiiwa sitä wastaau, (Kuw, 20). /K^3<»
21. Wiiwataan tylsä kulma (trubbig wiukel).

(Kuw. 2«).
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Wiiwaa ensin suora kulma ja sitten toinen sitä
suurempi. Tama kulma, joka on suoraa suurempi,
kutsutaan tylsäksi (laajaksi), (kuw. 21). -

22. Wiiwataan teräwä kulma (spet- K.23.
sig winkel). (Kuw. 22).

Wiiwaa ensin suora kulma ja sitten
toinen sitä pienempi. Tämä kulma, joka K.21/X
on suoraa pienempi, kutsutaan teräwäksi
cli terä kulmaksi (kaidaksi).

Mui st. Tylsät ja tcrawat kulmat sanotaan, yl)>
teisellä nimellä, winokulmiksi. <

23, Asetetaan annettuiin pisteesen, suoralla »vii»
walla, toinen suora wiiwa, joka ensimäisen
kanssa tekee tylsän eli teräwän kulman.
(Kuw. 23).

Aseta annettuun pisteesen suora Kuw. 23.

wiiwa, joka ei ole ensimäistä wastaan
kohtisuora; silloin tulee toiselle puo-
lelle tylsä ja toiselle tcräwä kulma.

2>l. Wiiwataan ristikulmat. Kuw. 2^
(Kuw. 2^,).

Wedä kaksi suoraa wiiwaa, jotka
leikkaamat toisensa kuinka hywänsä. Nain syntyneestä
neljästä kulmasta nimitetään ne, jotka owat wastapäin
(wa stapäiset), ristikulmiksi.

2?. Wedetään »vaakasuoran wiiwan ulkopuolella
annetun pisteen läpitse toinen sen kanssa ta-
san juoksema wiiwa, s. o. semmoinen, jo-
ka kaikin paikoin on yhtä etäällä hänestä.
(Kuw. 2',). Kuw. 35

Wedä annetusta pisteestä waa- ,
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kasuora wiiwa kummalle puolen tahansa ja pitennä
sama wiiwa toiselleki puolelle.

Muist. Alussa wedeltäköön wiiwa tällä keinoin:
mutta senjälkeen pitää se wedettämän yhtä haawaa
niin muodoin, että wähän oikialla eli wasemmalla puo-
len tätä pistettä walitaan piste sellaiseen paikkaan,
että jos siitä wedctäan waakasuora wiiwa, se tulee
juoksemaan annetun pisteen lapitse.

28. Wedetään pystysuoran wiiwa» ulkopuo
lella annetun pisteen läpitse toinen sen kans
sa tasanjuoksewa wiiwa. (Kuw. 2l>).

Wiiwa wedetään aluksi annetusta pis- Kuw.26.
teestä pystysuorin, ylös-ja alaspäin. Sit-
temmin tehdään samate, kuin edellisessä
muist. sanottiin.

27. Wedetäan ulkopuolella win o wiiwaa annetun
pisteen lapitse sen kanssa tasanjuoksewa wii-
wa. (Kuw. 27).

Alussa tehdään tämä sillä tapaa, että - Kuw. 27
annetusta pisteestä ensin yhdelle puolelle ja /

sitten toiselle wcdctään suora wiiwa, joka
kaikin paikoin on yhtä etäällä annetusta
winowiiwasta. Senjälkeen tottukoon oppi-
las yhtä haawaa wetämään waaditun wiiwan, niinkuin
N:o 23 ja 20°ssä muistutettiin.

Muist. l. Piste, jonka läpitse wiiwa on wcdet-
täwä) pitää alussa otettaman liki annettua winowiiwaa,
mutta sitten aina etempänä ja etempäna sinä.

Muist. 2. Tasanjuoksewar wiiwat kutsutaan
myös suuntaisiksi. Semmoiset wiiwat eiwät kos»
kaan kunne ikäänsä wedettaneenki.
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11. Wiiwain ja kulmain jakamisesta.
28. Jaetaan waakasuora wiiwa kahtia. (Kuw 28).

Muist. Tässä ja seuraawissa kokeis-
sa, aina 37-aan asti, wnwat eiwat , , ~ .

alussa otettako liian pitkät, sillä ne owat
waikiammat silmämäärin arwata.

29. Jaetaan waakasuora wiiwa neljään yhdenpi°
- tuiseen osaan. (Kuw. 29).

onf/n f<-,f,. Kuw. 29.Wiiwa jaetaan ensin kah-
tia; sitten kumpiki puolisko taas kahtia.

20. Jaetaan waakasuora wiiwa kolmeen yhdenpi-
tuiseen osaan. (Kuw. 30).

Ensin katkaistaan wiiwan zy
yhdestä päästä niin suun osa,
kuin silmämäärällä arwataan puoleksi jalellä olewasta;
tämä jääpä jaetaan sitten kahtia.

2i. Jaetaan waaksuora wiiwa kuuteen yhdenpi»
tuiseen osaan. (Kuw. 3l).

Wiiwa jaetaan ensin kah- I^
tiaz sitten kumpiki puolisko kol-
meen yhdenpituiseen osaan.

32. Jaetaan pystysuora wiiwa kah-
teen, neljään, kolmeen, kuuteen,
yhdenpituiseen osaan. (Kuw. .32)
Jaetaan suora wiiwa, minsuuntai-
nen hywänsä, wiiteen, seitsemään, . .
yhdeksään eli useampaan yhdenpi° s

33. Jaetaan suora wiiwa, minsuuntai-
nen hywänsä, wiiteen, seitsemään,
yhdeksään eli useampaan yhdenpi-
tuiseen osaan. (Kuw. 33).

Jos osien luku on paritöin Kuw. 33.
(niinkuin 3, 5, 7, 9, j. n. e.) —^H^H.
tehdään 30'Nen jälkeen. '^^^'^^-^



36, Jos on kaksi eripituista suoraa Kuw. 34.
wiiwaa, niin leikataan pitemmästä
osa, joka on lyhemmän pituinen,
(kuw. 34).

Jos wiiwat owat taftnjuoksewat ja niin asetelut,
että niiden alkupisteet owat toinen toisensa tasalla, kat-
kaistaan pitempi wiiwa lyhemmän päätepisteen koh»
dalla. Totuttua wiiwoja nain määräilemään, ruwe-
taan samate leikkaamaan toistnki asetettuja wiiwoja.

33. Vedetään annetusta pisteestä ja annettuun
suuntaan suora wiiwa, joka on toisen pitui-
nen. (Kuw. 35).

Wedä annetusta pisteestä annet- Kuw. 35.
tuun suuntaan suora wiiwa, joka on
annettua pitempi: leikkaa sitten pitem-
mästä osa, joka on lyhemmän pituinen.

36. Wedetään annetusta pisteestä ja Kuw. 2«.
annettuun suuntaan suora wiiwa, >—>

joka on kaksi, kolme j. n. e. ker>
taa pitempi annettua wiiwaa *).

(Kuw, 30).
37. Jaetaan annettu kulma kahtia.

(Kuw. 37).
Pane piste mihin tahansa kulman yh-

delle kylelle ja toinen toiselle yhtä etäälle

! !- 1 !

Kun^37.

*) Että oppilas näitä kukassansa tottukoon warmcmmin ar-

waamaan kappalten pituuden, lewyyden j. n. e. sopii tau-
lun reunaan tehdä kortteliin ja tuumiin jaetun kyynärä-
mitan, jonka jälkeen hän saapi opetella »vetämään wii-
woja, kahden, kolmen korttelin pituisia j. n. e. Pitäwäi-
syyden ja tarkkuuden wuoksi maalattakoon mitta.

2
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kulman kärestä; yhdistä pisteet suoralla piirtowiiwal-
la; ja'a tämä kahtia ja wedä kulman kärestä suora
wiiwa jakopistcetse. Sillä tapaa haloistaan kulma
kahdeksi, jotka, ollen yhtä aukeemata, myös owat yh>
tä suuret.

Muist. Kulmia useamman kerran näin halaistua
woipi sen tehdä apuwiiwattaki.

38. Jaetaan annettu kulma nel> ..

jaan yhtä suureen osaan.
(Kuw. 38), X /

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

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

Wedä silmämaarällä suora wiiwa, jo-
ka jakaa kulman sillä tapaa, että toinen >

kulman osa on kahta suurempi toista; ja'a

sitten suurempi näistä kahtia.
Muist. Kulmaa ei käy jakaminen kolmeen osaan

sillä keinon, kuin N:o 37-ssä näytettiin.
HO. Asetetaan annetun pisteen ympärille k ah»

deksan yhtä suurta kulmaa. (Kuw. 40).
Wedä ensin annetun pisteen läpitse Kuw. 40.

kaksi wiiwaa keskenänsä kohtisuorin, niin .

saat neljä yhdenkokoista kulmaa; wedä sit° —-^-—

ten suoria wiiwoja, jotka halkaisemat kaksi
toistansa likintä kulmaa ja pitennä jakowiiwat toisellcki
puolelle, niin suat kahdeksan ydenkokoista kulmaa an°

netun pisteen ympärille.
Asetetaan annetun pisteen ympärille kuusi
yhtä suurta kulmaa. (Kuw. 4l).
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Wedä annetun pisteen lapitse kaksi Kuw. 41.

keskenänsä kohtisuoraa wiiwaa, niin saat X /
.

neljä yhdenkokoista kulmaa; ja'a kaksi tois-
tansa likintä kulmaa kolmeen yhtä suureen X'
osaan ja pitennä jakowiiwat toiselleki puo-
lelle, niin saat kaksitoista yhdenkokoista kulmaa; pyy-
hi sitten vois joka toinen wiiwa, niin jääpi kuusi
yhdenkokoista kulmaa asetettuna annetun pisteen ym-
pärille.

Muist. l. Pyyhltaankö wielä pois joku toi-
nen kulman kylki, niin saadaan kolme yhden lokoisa
kulmaa.

Muist. 2. Näihin kokeihin tarkemmin totuttuan-
sa woipi rumeta annetun pisteen pmpärille asettamaan
kolme yhdenkokoista kulmaa, ja sitten pitentää kaikki
kolmet kulman kylet toiselleki puolelle, jolloin saadaan
ne waaditut kuusi yhdenkokoista kulmaa.

H2. Asetetaan annetun pisteen ympä- Kuw. 42.

rille wiisi yhtä suurta kulmaa
(Kuw. 42).

Tehdään silmämäärälta ilman apuwii
woitta; waan waatii pitkällistä harjoittamista.

H3. Wiiwataan kulma, joka on toisen annetun ko
koiuen. (Kuw. 43).

Alussa wiiwataan kulmia samaan ti- Kuw. 43.
loitukseen, kuin annettuki, koska kumpiki / /

uuden kulman kylistä tulee tasan juokse-,
maan annetun kulman häntä wastaawan
kylen kanssa. Senjälkeen wiiwattakoon mi-
hin laatuun hywänsä.
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111. Suorawiiwmstett kuwioin (figur)
wiiwammsesta

Wiiwawan kolmio (tricmgel) kolmisiwu»
kas. (Kuw.

Wedä suora wiiwa ja aseta scn Kuw. 44.
yhteen päätepisteescn kulma; yhdistä ->^

sitten kulmakylkien irtaat **) päätepis
teet suoralla wiiwalla. Tila, joka suletaan näiltä kol»
melta wiiwalta, kutsutaan kolmioksi, ja ne kolme
wiiwaa sen simuiksi.

Muist. Jokainen kolmisiwukas on kolmikulmainen.
.Wiiwawan suorakulmaineu (rätwiuklig)
kolmio. (Kuw.

Wedä suora wiiwa; aseta sen yh- Kuw. 45.
teen päatepisteesen kulma, joka on suo- !

ra, ja yhdistä kylkien irtaat päätepis-/^v
teet> suoralla wiiwalla. Näin saatu '

kolmio sanotaan suorakulmaiseksi, sentähden, että
sen yksi kulma <m suora.

Muist. Kolmiolla ei woi olla useampi, kuin yksi
suora kulma; sillä jos wedetaan suora wiiwa ja sen
kumpaiseenki päatepisteesen asetetaan kohtisuora wiiwa,
niin siitä ci koskaan kolmiota synny, sillä ne kaksi
wiiwaa eiwät ikänänsä yhdy, waan tulemat tasanjuok-
sewiksi.
*) Suorawiiwaincn kuwio on jokainen tila, joka suljetaan

suorilta wiiwoilta.
>") Wiiwan päätepiste on irras, jos se ei satu toiseen

wiiwaan.
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>!6. Wiiwataan tylsätulmainen (trubbwinklig)
kolmio. (Kuw. 46).

Wedä suora wiiwa; aseta sen yhteen Kuw. 46.
päätepisteesen tylsä kulma, ja yhdistä //^
kien irtaat päätepisteet suoralla wiiwalla. /x /

Näin saatu kolmio kutsutaan tplsäkulmaiseksi, sen-
tähden, että sen yksi kulma on tylsä.

Muist. Kolmiolla ei woi olla paitsi yksi tylsä
kulma, sillä muuten eteneisi etenemistään kolmion kaksi
siwua toisistansa, sitä mastoin, kuin heidän pitäisi lä-
hestyä. Unna sen ymmärretään, että samassa kolmi»
ossa ei saata olla tylsä ja suora kulma.

H7. Wiiwataan teräwäkulmainen (spetswink»
lig) kolmio. (Kuw. 47).

Wedä suora wiiwa; aseta sen yhteen Kuw. 47.
päätepisteesen terawä kulma ja weda yhden
kulmakylen irtaasta päätepisteestä suora X
wiiwa semmoiseen suuntaan toista kylkeä wastaan, että
kumpiki, tältä wiiwalta tehtäwä, kolmion kulma tulee
myös teräwäksi. Tämän kolmion joka kulma on siis
teräwä, josta nimensäki teräwäkulmainen.

>l«. Wii".'ataan tasasiwninen (liksidig) kolmio.
(Kuw. 48).

Wedä suora wiiwa ja ja'a st kahtia; Kuw. 48.
piirusta sitten jakopisteestä kohtisuora wii-
wa; pane sitten piste yhtä etäälle ensiksi
wedetyn wiiwan päätepisteistä, kuin ensi
wiiwa on pitkä. Ahdista näin saatu piste ensi wiiwan
päätepisteiden kanssa.

Näinmuodoin wiiwatun kolmion kaikki kolme



siwua owat yhdenpituiset, jonka wuokst st kutsutaan
tasasiwuiseksi.

Muist. Joka tasasiwuinen kolmio on myös te»
räwäkulmainen.

Wiiwataan tasakylkinen kolmio (likbent
tr., isoscel) (Kuw. 49).

Wedä suora wiiwa; aseta sen yhteen
paätepisteesen kulma; te'e molemmat kulma-
kylet yhdenpituisttsi ja.yhdistä niiden irtaat
päätepisteet suoralla wiiwalla. Näin saa-

K. 49.

dun kolmion kaksi kylkeä owat yhdenpituiset, josta se
sanotaan tasakylkiseksi, sentähden, että ne molem-
mat yhdenpituiset siwut owat ikään kuin kyttinä yh>
delle kolmion kulmalle.

Muist. Jos näiden yhdenpituisiin kylkien wälikul-
ma tehdään suora, niin on kolmio myös
mainen; jos tylsä, niin tylsäkulmainen; jos te-
rawä, niin teräwäkulmainen.

30. Wiiwataan epäsiwuin en (oliksidig) kolmio.
(Kuw- 50).

Wiiwaa kolmio, jonka ei yksikään
siwu ole toisensa pituinen.

Muist. Epäsiwuisct kolmiot woiwat olla suora,
tylsä, eli teräwäkulmaiset.

31. Wiiwataan n eli siwu kas (fyrsidig figur).
(Kuw. 5l). .

Wedä neljä suoraa wiiwaa niin, että Kuw. 51.

sulkewat tilan; tämä tila kutsutaan neli- /^">

iwuNaaksi.
32. Wiiwataan neliö (quadrat). (Kuw. 52).

22
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Wedä suora wiiwa ja aseta sen mo- Kuw. 52.
tempaan päätepistcesen, samalle puolen, koh-
tisuora wiiwa; te'e ne kumpiki ensi wiiwan
pituiseksi ja yhdistä niiden irtaat päätepis-
teet suoralla wiiwalla. Näin saatu nelisiwukas kutsu
taan neliöksi.

Mui st. Neliön kaikki siwut owat yhdenpituiset
ja kaikki kulmat suorat.

33. Wiiwataan suorakaide (rectan- Kuw. 53.
gel). (Kuw. 3Y.

Wedä suora wiiwa ja ajeta sen molempaan pääte»
pisteesen, samalle puolelle, kohtisuora wiiwa; te'e ne
molemmat keskenänsä yydenpituisiksi ja yhdistä niiden
irtaat päätepisteet. Nain wiiwattu nelisiwukas on suo-
rakaide.

Mui st. Suorakaiteen joka kulma on suora, waan
ainoastaan wastasiwut yhdenpituiset.

3H, Wiiwataan tasawino (rhomb.) (Kuw. 54).
Wedä suora wiiwa ja sen päätepis- Kuw. 54.

teistä samalle puolen tasan juoksemat wii
wat, mutta ei kohtisuorin ensimäistä was-
taan; te'e kumpiki tasanjuoksewa wiiwa ensimaisen pi»
tuiseksi ja yhdistä ne irtaat päätepisteet. Talla ta»
woin saatu nelisiwukas kutsutaan tasawinoksi.

M uist. Tasawinon kaikki siwut owat
set, waan ci yksikään kulma suora. Kuw. 55.

33. Wiiwataan winokaide (rhom-
boid). (Kuw. 55).

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



simaista »vastaan; te'e ne molemmat tasanjuoksewat
wiiwat yhdenpituisiksi koskenansa ja yhdistä heidän ir-
laat päätepisteensä. Näin saatu nelisiwukas sanotaan
winokaiteeksi.

Mui st. l. Winokaitcessa ci ole yksikään kulma
suora ja ainoastaan wastasiwut yhdenpituiset.

Muist. 2. Neliöt, suorakaiteet, tasawinot ja wi-
nokaiteet kutsutaan yhteisellä nimellä suunnikkaiksi
(parallelogrammer) scntäydm, että niiden wastasiwut
owat suuntaiset (tasanjuoksewat). Neliöt ja suorakai-
teet owat suorakulmaisia, mutta tasawinot ja wi°
nokaiteet winokulmaisia suunnikkaita.

36. Wedetään halkaista (dingona!) annettuun
suunnikkaasen. (Kuw. 56).

Neda suora wiiwa, joka yhdistää Kuw. stt.
suunnikkaan kaksi wastakulmaa; tämä suora /^^/^
wiiwa kutsutaan halkaisiaksi.

Muist. Kussaki suunnikkaassa woi kaksi halkai.
siaa wedettaä.

37. Wiiwataan epäkäs (trapezium) (Kuw. 57)
Wiiwaa nelisiwukas, jolla on aino-

Astaan kaksi tasanjuokftwaa siwua. Sem-
moinen nelisiwukas kutsutaan epakkääksi.

38. Wiiwataan wiissiwnkas (femsidig figur).
(Kuw. 58).

Wedä wiisi suoraa wiiwaa niin, että
sulkewat tilan; tämä tila kutsutaan wiis-
siwukkaaksi.

39. Wiiwataan säännöllinen
(Kuw. 59.

Kuw. 58.

wiissiwukas

24
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Ota piste kussa hywäusä ja purrusta Kuw. 5».

sen ympärille wiisi yydenkokoista kulmaa; ! X.
tee kaikki kulmakylet yhdeopituisifsi ja yh- > ,< >

distä heidän irtaat päätepisteensä, ne muka, V
jotka owat toistansa likimmät.

Muist. Tämmöistä wiissiwukasta sanotaan sään-
nölliseksi scntähden, että sen kaikki siwut owat yy-
denpituiset ja kaikki kulmat yhtä suuret. Koittaaksen-
sa, jos paperille näin wiiwattu wiissiwukas on oikein
säännöllinen, woipi kaikki ne wiisi kolmiota leikata erik-
seen ulos ja panna niin toistensa päälle, että ne kul-
mat, jotka yhtymät wiissiwukkaan keskcssä, tulemat
päölletyksin: kolmioin pitää nyt toinen toisensa täydesti
peittämän.

60. Wiiwataan kuussiwukas. (Kuw. 60).
Wedä kuusi suoraa wiiwaa niin, että Kuw. 60.

sulkemat tilan; tämä tila on nyt kuussi- x
wukas.

6l Wiiwataan säännöllinen kuussiwukas.
(Kuw. 61).

. Pane piste mihin hywänsä ja piirrus» Kuw. 61.
ta sen ympärille kuusi yhdenkokoista kul- /X /X
maa; tee kaikki kulmakylet yhdenpituisiksi
ja yhdistä heidän irtaat päätepisteensä, ne
muka, jotka owat toistansa likimmät. Kuussiwukas,
joka näin saadaan, on säännöllinem (Katso Muist.
N:o 59).

Muist. Jos wiiwataan säännöllinen kolmifiwukus,
niin saadaan tasasiwuinen kolmio; wiiwataanko taas
säännöllinen nelisiwukas, niin saadaan neliö.

2*
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LL. Sisoitetaan suorawiiwainen kmvio (figur)
toiseen. (Kuw. 62).

Wiiwaa suorawiiwainen kuwio annetun Kuw. 62.

sisään sillä tapaa, että sisäkuwion kaikki //^^>
kulmakäret koskewat itsekuhunki ulkokuwion V V
siwuun. Sisäkuwio sanotaan nyt sisoite-
tuksi ulkokuwioon, ja ulkokuwio taas ympäröidyksi
sisäkuwion ympärille.

63. Kuwataan annettu kolmio. (Kuw. 63).
Wedä annetun kolmion mistä kul° Kuw. 63.

makärcstä ikäänsä häntä wastaawaa /IX
siwua kohden kohtisuora piirtowiiwa.^-
Tämä kohtisuora wiiwa kutsutaan kol-
nuon koroksi (höjd), ja se siwu, jota
k.ohdcn se wedetään, kolmion asemaksi (basis). Wedä
sitten suora wiiwa mihin tahdot taululle, niin että se
tarpeeksi yltää molemmin puolin, ja pane sille piste
mihin yywänsä; purrusta siitä kolmion koron pituinen
kohtisuora wiiwa,' ja merkitse toiselle wiiwalle kaksi,
astman päätepisteitä wastaawaa, pistettä. Dhdistä
wiime piirlowiiwan irras päätepiste näiden kahden pis-
teen kanssa, niin saat kolmion, joka kaikin puolin on
kuwattawan kokoinen.

Sillä, jos asemat pannaan päälletyksin niin, että
toistansa wastaawat pisteet sattuwat yhteen, niin so-
pimat myös kolmioin korkowiiwat ja siwut toinen toi»
sensa päälle.

Muist. Jos kuwattawa kolmio on tylsäkulmai-
nen ja asemaksi otetaan kumpi yywänsä tylsän kul-
man kylistä, niin tulee korkowiiwa lankeamaan ulko-
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puolelle asemaa. Silloin täytyy jatkaa aseman, kun-
neka korkowiiwan tapaa. Kohtisuora wäli kulmakärestä
jatkettuun astmaan on nyt kolmion korko. Kuwaa-
minen käy sitten entisessä järjestyksessä.

«H. Kuwataan annettu suorawiiwaiuen Kn-
wio, kuin monisiwumeu hywänsä. (Kuw. 6l).

Pitcnnä yksi kuwion siwuista; sii- Kuw. 6<.
hen sattuu nyt kaksi kuwion kulmakär- X
keä. Piirrusta toisista kulmakaristä
kohtisuoria wiiwoja pitennettyä siwua /i
(asimata) ivastaan. Wedä sitten suo- -^—^-

ra wiiwa mihin tahdot taululle ja leikkaa siitä yhden-
pituiset osat, kuin- annetun kuwion korkopiirrokset leik°
kaawat pitennctystä asemasta. Piirrusta nain saa-
duista pisteistä kohtisuorat wiiwat ja tee ne yhdenpi-
tuisiksi, kuin kuwion niitä,wastaawat korkowiiwat. Yh-
distä wiimein ne pisteet, jotka wastaawat annetun ku-
wion kulmakärkiä.

IV. Köyrywiiwain ja köyrywiiwais-
ten kuwioin wiiwaamisesta.

63. Wedetään köyrywiiwa. (Kuw. 63).
Wedä köyrywiiwa niin, että pääte- Kuw. 65.

pisteensä eiwät yhdy; tämä kutsutaan nyt
awoimeksi köyrywiiwakfi.

66. Wedetään umpinainen töyrywii- Kuw.««.
wa. (Kuw. 66). ,< >

Wedä köyrywiiwa niin, että päätepis- /

teensä yhtymät; semmoinen taas kutsutaan -

umpinaiseksi köyrywiiwaksi.
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67, Wiiwataan pyörö (cirkel) rihmalla ja nas-
talla. (Kuw. 67).

Jos rihma solmitaan yhdestä paäs- Kuw. 67.

tänsä nastaan, joka on pistetty tauluun,
ja sen toinen pää, yleensä yhtä kiintiästi
pidettynä, liitupalaisella wiedään taulun ym-
päri, niin syntyy umpinainen köyrywiiwa, joka on kai-
kin paikoin yhtä etäältä nastapisteestäl Tila, jonka
tämmöinen köyrywiiwa sulkee, sanotaan pyöröksi.
Itse köyrywiiwa kutsutaan pyörön piiriksi (periferi)
ja osa siitä kaareksi (bäge). Piste, jossa nasta on,
sanotaan pyörön nawaksi eli keskipisteeksi (medel-
punkt, centrum) ja jokainen nawasta piiriin wcdetty
suora wiiwa säteeksi (radius).

M uist. Pyörön kaikki säteet owat yhdenpituiset,
sillä kukin niistä on rihman pituinen.

08 Wiiwataan käsiwaralta, sekä sisä-että ulko-
puolin näin wuwattua pyöröpiiriä, muita sen
kanssa rinnanjuoksewia. (Kuw, «8).

Wedä waaditut pyöröpiirit niin, että Kuw. 68,

ne kaikin paikoin owat yhtä etäällä an
netusta.

l

Muist. Nämä pyöröt, joilla nyt on
yhteinen napa, sanotaan samanapaisiksi

«9. Wiiwataan pyörö annetun nawau ympärille.
(Kuw. 69).

Piirrusta annetun nawan ympärille kah° Kuw. 69.

deksan eli useampikin yhdenkokoinen kul- /x^/>
ma; tee kaikki kulmakylet yhdenpituisiksi ja v >l°x /

Hvedä niiden irtaiden päätepisteiden läpitse
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köyrywnwa niin, että st, kulmakylkicnli »välillä, aina
on yhtä etäällä nawasta.

70, Wedetään keskiö (diameter) annettuun pyö-
röön. (Kuw. 70).

Ota piste omin mielin pyörön piirillä Kuw. 70.
ja, wedä siitä suora wiiwa, joka käy na >

watst ja yltää aina piirin wastapuoleen

Tämä suora wiiwa on nyt pyörön keskiö
Muist. 1. Keskiö on kahta pitempi sädettä
Muist. 2. Keskiö leikkaa pyörön kahteen puolis»

koon, joista kumpiki kutsutaan puolipyöröksi. Puo»
lipyörö on siis tila, joka suljetaan keskiöltä ja puolel-
ta piiriä.

?l. Wiiwataan puolipyörö (halfcirkel) anne-
tulle wiiwalle. (Kuw. 71).

Leikkaa annettu suora wiiwa kahtia, Kuw. 71.
niin on napa saatu. Sitten tehdään N:o
69-n jälkeen.

72. Wiiwataan kulma annetun pyörön nawalle
(Kuw. 72),

Wedä kaksi sädettä, jotka tekewäc Kuw. 7?.
minlaisen kulman tahansa.

Muist. Se piirin osa, joka suljetaan
kaarelta ja kahdelta säteeltä, kutsutaan pyö-
rön leikkaleeksi (sector)..

73. Wiiwataan leikkale, joka on neljäs osa pyö
röci. (Kuw. 73).

Wiiwaa pyörön leikkale, jonka napa- K. 73

kulma on suora, niin on leikkale neljäs osa
x

pyöröä.
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?H. Wiuvataan leikkale, joka on ka h- K. 74.

deksas osa pyöröä. (Kuw. 7H).
73. Wiuvataan leikkale, joka on K. 75

kolme kahdeksatta osaa /^
pyöröä. (Kuw. 75). K. 76.

76. Wiuvataan leikkale, joka on
kolme neljättä osaa pyöröä.
(Kuw. 76).

77. Wedetään jänne (chorda) annettuun pyöröön.
(Kuw. 77).

Pane kaksi pistettä mihin hywansä Kuw. 77.

pyörön piirille ja yhdistä ne suoralla wii-
walla. Tämä wiiwa kutsutaan jänteeksi
(jousen jänteen mukaan).

MuiZt. Pyörö jaetaan jänteeltä kahteen osaan,
joista kumpiki kutsutaan kannaksi (segmcnt). Kanta on

siis se tila, joka suljetaan pyörön kaarelta ja jänteeltä.
78, Wiuvataan pyörökanta, joka on Kuw. 78.

puolipyöreä pienempi. (Kuw.7B). <^"""x
79. Wiuvataan pyörökauta, joka on Kmv. /».

puolipyöröä suurempi.(Kuw.79)
80. Wedetään pyöröpiirillä.annetun

pisteen läpitse suora wiiwa, joka
siwuu (tangerar) pyöröä. (Kuw. 80)

Wedä annetun pisteen läpitse suora Kuw. 50

wiiwa niin, että se ainoastansa siinä pis
teessä pyöröä loskre; wiiwan sanotaan sil
loin pyöröä siwuwan.

Muist. Pyöröä nain koskewa wiiwa sanotaan
siwujaksi (tangent).
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85. Vedetään pyörön ulkopuolella Kuw. 81.

annetusta pisteestä kaksi
samalle pyörölle. (Kuw. 8l). ( ),^

82. annettuun pyöröön
suorawiiwainen kuwio. (Kuw. 82).

Wiiwaa suorawiiwainen kuwio sisapuo- Kuw. 82.

Len annettua pyöröä niin, että suorawii- /^^xx
waisen kuwion kaikki kulmakäret siwuwat /s
pyörön piiriä. Suorawiiwaisen kuwion sa- z/^
notaan nyt olewan pyöröön sijoitetun;
pyörön taas ympäröidyn suorawiiwaisen kuwion ym-
pärille.

83. Ympäröidään suorawiiwainen kuwio
tun pyörön ympärille. (Kuw. 83).

WiiMa suorawiiwainen kuwio annetun Kuw. 83.
pyörön ympärille sillä tawoin, että suora-
wiiwaisen kuwion joka siwu siwuupi annet-
tua pyöröä. Suorawiiwainen kuwio sano-
taan nyt ympäröidyksi pyörön ympärille; pyörö taas
sisoitetuksi suorawiiwaiseen kuwioon.

Wiiwataan soikio (ellips) nastoilla ja rih»
malla. (Kuw. B^),.

Jos tauluun pistetään kaksi Kuw, 84.
nastaa wähän toisistansa ja nii- X^/^X^
Den ympäri pannaan päistänsä
solmittu rihma, ja se sitten liitu- V
palaisella wiedäan ylen ympäri
yhtä kiintiästi pidettynä, niin saadaan köyrywiiwainen
kuwio, jonka nimi on soikio.

Pisteet, joihin nastat pantiin kutsutaan soikion
teciksi (focus). Suora wiiwa, joka wedetään molempien
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terien läpitse ja päillansä sattuu itse köyrywiiwaan,
on soikion pitempi keskiö. Leikataanko tämä kahtia
ja leikkuupisteetse wedetään kohtisuora wiiwa kummat-
leti puolelle, kunneka päillansä tapaa köyrywiiwan,
niin on se kohtisuora wiiwa soikion lyhempi keskiö.
Pitempi keskiö on siis soikion pituus, ja lyhempi le-
wyys. Piste, jossa keskiöt leikkaamat toisensa, kutsu,
taan soikion nawaksi. Kuta likemmälle toisiansa te-
rät pannaan, sitä pyöreämmätsi tulee soikio.

83, Wiiwataan soikio tasiwaralta. (Kuw. 83).

Wcdä suora wiiwa niin pitkäksi, Kuw. 85.
kuin soikion tahdot; ja'a tämä wiiwa !
kahtia, ja wedä jakopisteetse kummal-i.....
le.ki puolelle kohtisuora wiiwa; tee seV
yhtä pitkäksi, kuin soikio on leweä.
mutta niin, että puoli siitä tulee molemmin puolin na>
paa. Wedä wiimein nain saatujm keskiöin paätepistcitse
kohtuullisesti mutkistuwa köyrywiiwa.

8«, Kuwataan annettu köyrywiiwa, (Kuw. 86).
Wedä pitkin annettua köyrywiiwaa Kuw. 86.

suora wiiwa; pane köyrywiiwalle eräi-
tä pisteitä mihin hywansä; purrusta !
niistä suoraa wastaan kohtisuoria wii- ' ' -

woja. Wedä sitten kuhun tahansa taululle uusi suora
wiiwa ja leikkaa siitä samanlaiset osat, kuin ne, joihin
ensin wedetty wiiwa .kohtisuorilta piirtowiiwoilta jaet-
tiin. Purrusta uuden wiiwan jakopisteistä kohtisuoria
wiiwoja ja tee ne yhdenpituisiksi, kuin köyrywiiwan
niitä wastaawat piirrokset. Wiiwaa wiimein st uusi
köyrywiiwa kohusuorien wiiwain päatepisteitse.
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V. Tasapintaisten (plan) kmvioin su-
pistuneina wiiwaamisesta.

Pinta on joko tasainen tahi köyreä. Niin on
esim. pöydän pinta tasainen, waan pallon pinta köy°
rea. Tasainen pinta sanotaan myös tasapinnaksi.
Tätä ennen wiiwatut kolmiot, nelisiwukkaat j. n. e. niin
myös pyöröt ja soikiot owat kaikki pinnaltaan tasaisia ja
kutsutaan stntähden tasapintaisiksi kuwioiksi. .

Jos paperista leikkaa tasapintaisia kuwioita esim.
kolmioita, neliöitä pyöröjä j. n. e,, ja itsekutaki niistä
kaikin puolin katselee ja kääntelee, niin hawaitsee: Että,
kuin joku näistä tasapintaisista kuwioista asetetaan
lappeelleen eli koko pinta silmää wasten, niin se on
näöltänsä tawallinen ja semmoisena wiiwnttawä> niinkuin
ennen on neuwottu. Mutta jos se asetetaan kokonansa
pitkittäin silmää wasten, niin ei niitäkään pinnassa »ay,
waan silmää likimmät fuwion rajawiiwat peittämät
takimmaiset niin, että, jos kuwio näin asetettuna wii»
mättäisiin, ei tarwittaist kuin suora wiiwa.

Mutta jos kuwio käännetään niin, että se ei ole
lappeellaan eikä pitkittäin, waan sillä walillä, niin näyt»
tää se silmissä enemmin eli wähemmin supistuneelta.

Olkoon nyt esim. neliö, jonka tällä tapaa näen
supistuneena, ja olkoon, että neliön siwuista minua likin
on waakasuora. Wastasiwunsa, joka on etäisin sil>
mistäni, on silloin myös waakasuora, waan ylempänä
(eli alempana) sitä siwua, joka on minua likin; toiset
siwut sitä wastoin owat molemmat kallellaan edespäin
ylös (eli edespäin alas), ja se on tämä heidän kallel»

3
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lisuutensa, joka tekee, että ne kuivatessa eiwät ole sa-
manpituiset, kuin kumpiki toinen.

87, Winvataan supistunut ueliö, jolla, niinkuin
nyt mainittiin, on kaksi wastasiwua waaka-
suoraa. (Kuw. 87).

Wiiwaa esinnä tawallinen neliö niin Kuw. 87.

asetettuna, että kaksi wastasiwua on waa° >^

kasuoraa; toiset molemmat owat silloin pys-
tysuorat; wedä mihin tahdot, yläpuolen tätä
neliötä, kummalleki puolelle tarpeeksi yltä-
wä »vaakasuora wiiwa. Pitennä piirrulkeilla neliön
kumpiki pystysuora wiiwa ylöspäin waakasuoran wii-
wan poikki. Ota piste omin mielin »vaakasuoralla »vii-
walla ja wedä siitä suora wiiwa winoon ylöspäin, yhtä
kallelleen, kuin kumpiki neliön siwu arwellaan olewan
edespäin ylös; tee winowiiwa yhdenpituiseksi, kuin joku
neliön siwu ja purrusta sen irtaasta päätepisteestä
waakasuora wiiwa ensi piirrosten poikki; wiiwaa
mein suorin wiiwoin se suorakaide, jonka piirrokset teke»
wät, niin on tämä suorakaide anottu supistunut neliö.

Muist. Kumpiki siwu, joka oli kallellaan edespäin
ylös, tuli wiiwa tessa pystysuoraksi, sentähden että ne
alusta altain eiwät kallistuneet wasemmalle eikä oikialle.

88. Wmvataan supistunut Kuw. 88.
ueliö, jonka pinta on
yhtä kallellaan, kuin wii-
meksi wiiwatun> waan
jonka ei yksikään siwu
ole waakasuora (K. 88).

Wiiwaa ensin tawallinen neliö ja wedä johonkuhun
yläpuolelle neliötä »vaakasuora wiiwa; purrusta neliön jo-
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ka kulmakäretse seka waaka-että pystysuoria wiiwoja;
pitenna pystysuorat piirtowiiwat ylöspäin »vaakasuoran
wiiwan poikki; pane piste kuhun hywänsä waakasuoralle
wiiwalle ja wedä siitä winowiiwa ylöspäin yhtä kallel-
leen, kuin neliön arwellaan olewan edespäin ylös; tee

winowiiwa yhdcnpituiseksi, kuin yksi pystysuora siwu sii-
nä piirtonelisiwukkaassa, joka on ympäröity neliön ym-
päri; ja'a winowiiwa samalla tawoin, kuin tämä pys-
tysuora siwu on jaettu, ja purrusta winowiiwan ja-
kopisteistä waakasuoria wiiwoja entisien pystypiirrostcn
poikki. Näin on aluksi saatu neliön ympärille ympäröi-
dyn nelisiwukkaan supistunut muoto, kaikkine waaka- ja
pystysuora- wiiwoinensa; nyt tulee waan suorin wiiwoin
yhdistää ne pisteet, jotka wastaawat neliön kulmakärkiä.

89. Wiiwataan supistunut Kuw. 89.

suorawiiwainen ku
wio, mikä hywänsä
(Kuw. 83).

90, Wiiwataan supistunut
pyörö. (Kuw. 90).

Wiiwaa tawallinen pyörö; piir- Kuw. 90.

rusta siihen sekä waaka- että pystysuora .

keskiö; purrusta sitten keskiöin pääte-
pisteitse waaka- ja pystysuoria wiiwoja, i ! 1
niin saadaan pyörön ympäri ympäröity
nelisiwukas. Supista, niinkuin äsken neuwottiin, tämä
nelisiwukas molempine pyörökeskiöine, ja wedä käsiwa-
ralta köyrywiiwa näiden uusien keskiöin päatepisteitse,
että se supistunut pyörö tulee soikion muotoiseksi.

Muistutus.
Nämat osoitukset kuwioita supistaa owat oikcas»
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taan silloin noudatcttawat, kuin ajatellaan katsojan ole-
wan määrättömän loitolla kuwattawasta esineestä (kap-
paleesta). 3)lecnsä tuleeki se kuwion siwu, joka on etcmpä-
nä silmästä, näkymään pienemmältä, kuin silmää likempi.
Niinmuodoin näyttäisi esim. N:o 87-ssa supistettu neliö
epäkkäältä, eikä suorakaiteelta. Esineiden erinäkö loittou»
tensa suhteen silmästä kuuluu Katsanto-oppiin.

VI. Tilamain (solid) kuwioin eli tayt-
tiöin (kappalten) wiiwaamisesla

Jokainen kappale rajataan yhdeltä eli useammalta
pinnalta. Niin esim, rajataan pallo ainoastaan yhdellä
köyrypinnalta, kuutio kuudelta tasapinnalta, kartio tasa»
ja köyrypinnalta j. n. e^

Jos kappale rajataan paljailta tasapinnoilta, niin
kutsutaan pinnat yleensä kappaleen siwuiksi; siwujcn
rajawiiwat särmiksi eli tahkoiksi ja niiden pääte-
pisteet kulmiksi.

Tilawa kuwio, tayttiö ja kappale on ylsi
ja sama.

Ll. Wiiwataan suippo (kulmasnippo,, pyramid).
(Kuw.«l). Kuw. !»l.

Wiiwaa supistunut suorawiiwainen k.l- /!V
wio, mikä hywäusä; ota sen yli joku piste /! X
ja wedä siitä suorat wiiwat joka kulmakar- /.-''"->,X,
kcen. Näin wiiwattu täyttiö on suippo. Suorawii-
wainen kuwio, joka on suipon pohjapintana, sanotaan
suipon asemak'si. Ne muut pinnat, jotka aina owat

") Wasiaalkajan hyödyksi wc>ipi nämä kappaleet tchdä puus-
ta cli paksusta papeista, niln sclkmcc tajunsa wiiwatuita
/
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kolmioita, kutsutaan suipon siwuiksi. Piste aseman
yli, jossa siwut yhtymät, kutsutaan suipon käreksi.
Jos kärki on suoraan aseman yli, niin sanotaan suippo
suoraksi; jos ei, niin winoksi. Jos asema on kol-

mio, niin sanotaan suipon oleman kolmitahkoisen;
jos nelisiwukas, niin nelitahkoisen j. n. e.

Kuw.92. Kuw. 93.92. Wiiwataau uelitahkoi-
nen suippo. (Kuw. 92).

93. Wiiwataau wiistahkoi«
ueu.suippo. (Kuw. 93).

9H. Wiiwataau kuustah-
koineu suippd. (K. 9.Y.

93. Wiiwataau särmiö (tah-
kulas) (Kuw. 95).

Wiiwaa supistunut suorawii-
wainen kuwio ja wedä sen kulma-
käristä tasanjnoksewat wiiwat ylöspäin; tee ne yhdeupi-
tuisiksi keskenänsä ja yhdistä niiden irtaat päätepisteet
suorin wiiwoin, samassa järjestyksessä, kuin pohjapinnan
rajawiiwat. Näin wiiwattu tilawa kuwio on särmiö.
Pohja- ja yläpinta kutsutaan särmiön asemiksi. Toi»
set pinnat, jotka aina owat suunnikkaita, sanotaan sär-
miön siwuiksi. Jos särmiön asemat owat kolmioita,
niin sanotaan särmiön olewan kolmitahkoisen; jos
nelisiwukkaita, niin nelitahkoisen j. n. e.

Mui st. Jos tasanjuoksewat wiiwat pohjavinnan
kulmakäristä wedetään pystysuorin, niin on täyttiö
suora särmiö; wedetäänkö ne taas winoon, niin on
särmiö wino. Suoran särmiön kaikki siwut owat suo»
rakulmaisia suunnikkaita; waan winon särmien siwut
winokulmaisia suunnikkaita.
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98. Wiiwataau n eli tahtoi- Kuw.96. Ku
ueu särmiö (Kuw.96). s>

97. Wiiwataau wiistahkoi- )

ueu särmiö. (Kuw. 97). <

98. Wiiwataau kuutio (cub). (Kuw. 98).

Kuw. 97.

Wiiwaa supistunut neliö ja Kuw. 98.
wedä sen kulmapisteistä pystysuo- 57^1^
rat wiiwat ylöspäin; pane neliön
supistowiiwan päätepistecsen si-
tä wastaan kohtisuora wiiwa; tee se supistamattoman
neliön siwun pituiseksi; piirrusta kohtisuoran wiiwan
irtaasta päätepisteestä waakasuora wiiwa pystysuorien
poikki, niin on yhden pystysuoran wiiwan korko saa-
tuna; tee jokainen pystysuora wiiwa tämän pituiseksi
ja yhdistä tawallisesti suorin wiiwoin heidän ylä-pääte-
pisteensä. Tilawa kuwio, joka nain syntyy, kutsutaan
kuutioksi ja rajataan kuudelta yhdenkokoiselta neliöl-
tä, jotka kutsutaan kuution siwuiksi.

Muist. Kuutio on itselaatuinen suora nelitahkoi-
nen särmiö.

99. Wiiwataau kartio (pyörösuippo, Kuw. 99.
leili, con). (Kuw. 99).

Wiiwaa supistunut pyörö ja piirrusta / ! V
siihen waakasuora keskiö; leikkaa se kahtia /'1
ja piirrusta leikkauspisteestä pystysuora
wiiwa ylöspäin kuhun saakka tahdot; wedä sitten pys-
tysuoran wiiwan irtaasta päätepisteestä kahden puolen
suora wiiwa, joka siwuu soikiota. Nain wiiwattu tilawa
kuwio kutsutaan kartioksi. Kartio rajataan pyöröltä

Winu wiiwa, joka wcdctääu kuwiun supistamistksi, kut-
sutaan supistowiiwalsi.
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ja köyrvpinnalta. Pyörö, joka on pohjapintana sano-
taan kartion asemaksi ja köyrypinta kartiopinnaksi.

tvtt. Winvataau kulio (teliö> cyliuder) (Kuw.tNo).
Wiiwaa supistunut pyörö ja purrusta K. 10l>.

siihen waakasuora keskiö; wedä sen kum-
mastaki päätepisteestä pystysuora wiiwa
ylöspäin; tee ne keskenänsä yhdenpituisiksi
ja wiiwaa niiden irtaiden päätepisteiden lä-
pitse pohjapinnan mukainen soikio. Nain saatu tilawa
kuwio kutsutaan kuli oksi. Kulio rajataan kahdelta
pyöröltä ja köyrypinnalta. Kumpiki pyörö kutsutaan
kulion asemiksi ja köyrypinta kuliopinnaksi.
tttl. Wiiwataan pallo (sftr). (Kuw. !0l).

Pallo on tilawa kuwio, jonka rajana Kuw.lol.
on yksi ainoa senkalttaincn köyrypinta, että
kaikki sen pisteet owat yhtä etäällä eräästä
pallon sisäpisteesta, joka kutsutaan pallon

nawaksi. Köyrypinta sanotaan pallopinnaksi

Liite.
Niinkuin ennen sanottu on, pitää wastaalkajan,

käsittääksensä tilawain kuwioin omituista luontoa, sil-
min näkemän ne kokonansa. Sentähden liitetään tä-
hän niiden werhokaawat, joita käytetään, kuin seuraa:

Ensin wiiwataan paksulle paperille wiiwaimella ja
harpilla tilawan kuwion werho, niinkuin I—9-ssä on wii-
wattu, waan wähän suurempi; senjälkeen leikataan se ra°

jawiiwoitse irti paperista; sitten piirretään jollakulla tyl-
sällä pistekoneella pitkin wäliwiiwoja juowa, että kaawa
taipuisi keweämmin, kappaleeksi sitä muodostaissa;, wii»
mein liimataan särmät ohuella paperilla yhtiä.
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Kumaukset n,d, e, owat semmoisien suorain suippojen
werhot, joidenka asemat owat säännölliset. Näitä »verho-
ja wiiwatessa on muistettawa, että suipon kaikki siwusär-
mät tehtäköön yhdenpituisiksi keskenänsä ja slwujen joka
alinomainen rajawiiwa samanpituiseksi, kuin säännöllisen
aseman siwu. Sama on waarinoteltawa werhoissa <>, o, l',
joista muodostuu suorat särmiöt, säännöllisillä asemilla.
Kuwaus K on kuution werho. Kartion werhoa wiiwatessa
muistetaan, että sen pyöröleikkaleen kaari, joka on kar-
tion lewitetty pinta, olkoon sen pyöröpiirin pituinen, joka
on kartion pohjapintana. Sentähden woipi jo alusta teh-
dä napakulman wähän laajemman, kuin tarwitaan, ja sit-
ten koettaen määrätä sen pituuden. Samate saattaa ku°
lion werhoa wiiwatessa tehdä sen suorakaiteen, joka on
kulion lewiletty pinta, wähän pitemmän ja sitten tarrois-
ta myöten sowittaa. Pallon omicuista werhoa ei taida
wiiwata ja on sentähden paras, että sorwata sen puusta.
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Mi ta n to-Oppi.

Mitanto-oppi osoittaa, kuinka suuruuksia mita-
taan, joilla on ulotus tilassa.

Suuruukset owat ulotuksensa puolesta kolmen-
laisia: Wiiwoja, Pintoja ja Täyttiöitä (tilawia
kuwioita).

Wiiwalla on ainoastaan Pituus,
Pinnalla Pituus ja Lewyys,
Täytciöllä Pituus, Lewyys ja Korkeus (sy°

wyys ja paksuus).

Suorista wiiwoista ja suorawiiwaists-
ta kulmista *), ja kuinka niitä

mitataan.
i. Z. Kahden pisteen wälillä ei woi useampi

kuin yksi suora wiiwa wedettaä ja tämä
on se lyhyin, kun naiden wälillä wetää saattaa.

2. Z. Kuinka wiiwaiuta (liujaalia) koitetaan, jos
se on tarkka.

Wedä wiiwa pitkin wiiwaimen koi'ettawaa särmää.
Muuta sitten sama särmä toisapäin niin, että sen'ja
wiiwan päätepisteet tulewat paälletyksin ja wedä uudes-
taan wiiwa. Jos tämä uusi wiiwa sattuu ihan toi--
sen päälle, niin on wiiwain tarkka; muuten ei (Z. l).
*) Waikka kulmat tulcwat mitnttawiksi, niin ciwät nc kui-

tenkaan ole mitannollisia suuruuksia, niin ymmärtäen,
kuin wiiwat, pinnat ja täyttiöt.

3*
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3, §. Vedetään suora wiiwa kahden pisteen ja
!l'N wälillä. (Kuw. N l).

Kuw. m.
O ! ' ! -,>. >. ' 'v L r I! n II

Paperilla wedetään suora wiiwa wiiwaimella.
Mainiolla pistetään kepit ja 11-hen, pin-

goitetaan niiden wälillä nuora eli witja ja wedetään
sitä myöten tantereelle wiiwa.

Mutta jos ja Il n wäli on nuoraa pitempi,
niin rarwitaan kaksi henkeä linjan *) kepittämiseen.
Toinen asettaakse nyt pisteesen moniahdan askeleen
kepin eteen. Sitten antaa hän kumppalinsa, joka
seisoo liki pistettä N, kutse wiiwa käy, wiittaamalla
eli huutamalla tietää, jos keppi on lyöläwä likemmäl-
le eli etemmälle hänestä. I>-ssa scisowa, tawattuansa
sen kohdan, jossa keppinsä peitetään (marjotaan) toisen
silmissä kepiltä H,-Zsa, lyöpi keppinsä maahan niin koh-
dalleen, kuin mahdollista on. Samate pistetään keppiä
L-hen, r'ään j. n. e. Linjan H,L-n näin kepitettyä,
woipi osat UH wetää nuoraa myöten.

H. §. Pitennetään annettn suora wiiwa. (kuw.<!2).
Paperilla tehdään tämä wiiwaimella.

Kuw. 112.
O u L r i, n i<

Mainiolla pitennetäan suora wiiwa pääte-
pisteetse II sillä tawoin, että suuntansa, niinkuin tässä
edellä, merkitään keppilöillä pisteissä li, Il j. n. e.

Maamitannossa sanotaan suora wiiwa tawalliseksi lin-
' jaksi.
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3 §. Jaetaan suora wiiwa useampaan yhdenpitui-
seen osaan.

Paperilla. Jos esim. wiiwa on jaettawa kuu-
teen yhdenpituiseen osaan, niin au'a>staan harppi esin»
nä koitteeksi ja otetaan sillä kuusi askelta pitkin wiiwaa,
alkaen päätepisteestä. Jäisikö eli puuttuisi joka askel,
niin suurennetaan eli pienennetään harpin aukeema kuu-
dennella osalla wielä jäämästä ja koetetaan uudestaan *).

Jos näin on warma kuudes osa wiiwaa saatuna harp-
piin, niin sowitetaan wiiwalle näitä osia perätysten ja
merkitään jakopisteet piirukkeilla.

Olisiko jaettawa wiiwa niin pitkä, että harpin
aukeema ei ylety kuudenneksi osaksi siitä, niin sowite-
taan harppiin ummelleen kaksia eli kahdeksantoistas osa
ja jaetaan sitten wiiwan kuudennet osat kaksin eli kol-
min askelin. >

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

Pituuksien päämittana meillä on kyynärä ja puoli
siitä on jalka. Näitä lyhempicn picuusten mittaami-
seksi on kyynärä jaettu 2/«.-ään yhdenpituiseen osaan,
jotka kutsutaan tekotuumiksi. Camate on jalkamitta
jaettu kymmeneen yhdenpituiseen osaan ja joka sem-
moinen kutsuttu kymmentuumaksi. Näin on saatu
kahdellainen pituus-mitta, nimittäin:

Telomitta.
1. Syli 3 kyynärää,
i. Kyynärä (--2 jalkaa) 4 korttelia

*) Wälttääkscnsä sattumista entisiin pistcihin on Oyt so«
wcliaampi alkaa toisesta päästä.
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<. Kortteli 6 rekotuumaa.
1. Tekotuuma 12 tekowiiwaa
1. Tekowiiwa 12 tekorahtua j. n. e

Kymmenmitta.
1. Tanko lO jalkaa.
1. Jalka kyyn.) 10 kymmentuumaa.
1. Kymmentuuma 19 kymmenwiiwaa.
1. Kymmenwiiwa 19 kymmenrahtua.

Pisin pituusmitta meidän maassa on peninkulma,
joka on 19 wirstaa -- IB,NLO kyynärää 36,01<9
jalkaa.
7 Z, Suoria wiiwoja paperilla mitatessa on sopima,

paperin reunaan eli toiselle paperille wiiwata
tuumamitan. Tämä woi jaettaa tahi teko- tahi
kymmentuumiin ja kutsutaan sitä myöten teko-
eli kymmenpykäliköksi.

Wiiwataau tmvallinenkymmenpykälikkö.(K.l!3)
Kuw. 113.

IN98?«»432!0 < 2 3

1^ ?

Wedä suora wiiwa ja leikkaa siitä tarkan kyynärä»
mitau jälkeen osa Hll, joka on ummelleen neljäs osa kyy-
närää. la'a s°teen yhdenpituiseen osaan, niin on
jokainen niistä kymmentuuma. la'a wielä »viimeinen
osa wasemmalle kymmeneen osaan, niin saat kym°
menwiiwoja. Merkitse wiimein jakopisteet laskimilla
(numeroilla), niinkuin kumaus näyttää.

Muist. Tämä pykälikkö on tawallinen, eroi-
tukseksi kertaamasta, josta katso § 91.

8, Z. Milataau anncttu suora wiiwa.
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(Edellinen kuwaus) Paperilla. Saaduksensa tie.
tää suoran wiiwan pituutta, otetaan se ensin har-
pin kärkien wäliin ja muutetaan silla pykälikölle niin,
että toinen kärki tulee johonkuhun pisteistä l, 2, 3. . .

oikialla puolen tyhjykkä- eli v-pistettä O ja toinen itse
0-pisteesen tahi johonkuhun t!'N ja H.-n watille. Ol-
koon, että ensin sanottu kärki silloin sattuu 2-teen ja
toinen 6-teen, niin on wiiwan pituus 2 kymmentuumaa
ja 6 kymmenwiiwaa.

Olisiko wiiwa niin pitkä, ettei yhdellakcrtaa sopisi
harppiin, niin au'aistaan harppi jonkunmääräiseksi,
esim. 3 eli 4 kym. tuumaiseksi, ja pannaan sitten wii-
walle semmoisia osia, niin monta kuin sopii; »viimein
mitataan jääpä ja luotetaan esimäisiin.

Wainiolla mitataan nuoralla *) eli parahite
witjalln, joka on jaettu kyynäriin, jatkoin ja kortteliin
j. n. e. Witja sowitetaan pitkin linjaa niin monesti
pcrattain, kuin sen pituutta linjaan menee. Jos sitten
wiclä witjaa lyhempi osa jäisi, niin mitataan se witja»
jakaman jälkeen kyynärin, jaloin j- n. e.
9. §. Jaetaan wainiolla annettu suora wiiwa use-

ampaan yhdeupituifteu osaan.
Ensin mitataan koko wiiwa (edellimäiscn Z. jäl-

keen) ja, määrätään läskein, kun pituiseksi joka osa on
teytäwä. Sitten mitataan linjasta perätyksi» semmoi-
sia nhdenpituisia osia ja merkitään jakopisteet keppilöillä.
iv. Z. Wiiwataan pyörö annetulla säteellä annetun

nawau ympärille.
Paperilla. Ota harpin awmn annettu sade: pistä

") Jos nuora otctaau, »iii: pitää sc cnsin mitattaman.
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harpin *) toinen kärki kewiasti annettuun napaan **)
ja waännä toinen nostamatta ympärinsä paperia
myöten.

Wainiolla lyödään seiwäs nawan kohdalle ja
solmitaan siihen yhdestä päästänsä ympäri käypä toinen
seiwäs eli salko, joka on säteen pituinen. Toiseen pää-
hän kimitetään teroitettu puikko, jolla pyörö piirretään
tantereelle.
li, §. Jaetaan annettu pyöröpiiri eli kaari useam-

paan yhdenpiwiseen osaan.
Tämä käy likipitäin samate, kuin suorien wiiwain

jakaminen (§. §. 5 ja 9).
12, Z. Kulma merkitään tahi yhdellä Kuw. 114.

kirjaimella (puustawilla) kul-
Man käressä, tahi kolmella,
jmsta yksi pannaan kulman kär-
keen ja kumpiki toinen kylkien päähän. Tässä
kuwattu kulma sanotaan joko H, tahi N^C,
tahi niin että se kirjain tulee keskelle,
joka on kulman käressä. (Kuw. 114).

") Harppia käytetään oikiastaan sowittimena pituusmitan-
nossa ja piiritintä pyoröwiiwannossa; waan tästälähden
ymmärretään harpin »imellä kumpainenki. (Katso alku-
lause).

Jos useammat samauapaset pyöröt owat wiiwattawina,
niin woipi, paperin säilyttämiseksi nawan kohdalla, en-
sin wctää kaksi toistansa leikkaawata suoraa wiiwaa na-
watse, ja sen sitten peittää kortilla, jonka poilli samat
wiiwat taas wedetään, jolloin leikkauspistettä käy napa-
na pitäminen.
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13, Z. Jos suora wiiwa tapaa toisen suoran wiiwan
6U pisteessä ll ja tekee kaksi kulmaa H«L,
H«v yhdenkokoisiksi, niin kutsutaan kumpiki
kulma suoraksi *).

!H, Z. Jos suora wiiwa tapaa Knw, 115.
pisteessä «, niin tele»

wät aina kulmat
yhteensä yhtä paljo kuin kaksi "

suoraa. (Kuw. 115).
Sillä jos tylsästä kulmasta Kuw. 116.

otetaan osa H«N pois ja sillä lisä- /^

tään terawä kulma H»U, niin muut- ! /

tuwat kulmat kahdeksi suo. !/

raksi. (Kuw. 116).
Muist. Tästä seuraa, että kait» Kuw. 117.

ki kulmat U6N, l2ok>, »««,

jotka pisteessä 0 seisomat yhdessä, s> /

malla puolen suoraa wiiwaa yh» H 3

teensä tekemät yhtä paljo, kuin kaksi suoraa kulmaa.
Sillä kulmat V66, N«r tekemät koko kulman
H.C?', ja se taas rON-n kanssa yhteensä tekee kaksi
suoraa kulmaa. (Kuw. 117).
13 Z. Kaikki kulmat, jotka woiwat seisoa yhdessä

yhden pisteen H,-n ympärillä, tekemät yhteen-
sä yhtä paljo, kuin neljä suoraa. (Kuw. i 18).

Sillä jos yksi knlmakylki, esim. Kuw. 118,

IIH,, pitennetäan, niin owat kulmat yh»
dellä puolen yhteensä kahden -^

*) Tämä on oikia suoran kulman määritys, ja käytetään
tästä/ähdc» sen wähcmmiu määriwän siassa, joka on Wii-
wanto-opiu N:o 14-ssä.
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suoran kokoiset (edell. muist.) Samate tekemät kul-
mat, toisetta puolen «II ta kaksi suoraa. Seuraten
siitä tekewät kaikki kulmat pisteen ympärillä yh-
teensä yhtä paljo kuin neljä suoraa.
16, Z. Jos kaksi suoraa wiiwaa HU, cn leikkaamat

toisensa, niin owat ristikulmat vn«
yhtä suuret. (Kuw. 1l9).

Sillä, koska kulmat Kuw. 119.
yhteensä owat yhtä suuret, kuin kaksi
suoraa (Z. ja kulmat H.LV, »N»
myös tekewat kaksi suoraa, niin. owat
kulmat H.KO, H.LU yhteensä yhtä suuuret, kuin kul-
mat H,LN, »V« yhteensä. Otetaanko siis pois yh-
teinen kulma niin on jääpä kulma HK6 yhtä
suuri, kuin jääpä VVll.

Samalla tapaa todistetaan- myös, että ristikulmat
HNU, owat yhdenkokoiset.
17 Z. Jokaista pyörökaarta, joka on määrätty osa

pyöröpiiriä, wastaa yksi napakulma, joka on
yhtä suuri osa neljästä suorasta ja taka-
perin. (Kuw. 120).

Sillä jos esim. koko pyöröpiiri Kuw. 120

taan 12 yhtäsuurcen osaan, niin on joka
semmoinen osa X 2 koko piiristä. Jos nyt
joka jakopisteestä wedetään suoria wiiwoja
pyörön napaan, niin tulee joka kaarelta
wastaawa kulmansa nawalle, jotka kaikki owat keske-
nänsä yhtä suuret, sentahoen, että pyöröpiiri on yleen-
sä yhtä mutkistuwa nawan ymparilse. Koska taas
nämät kulmat yhteensä tekewat neljä suoraa (Z. 15),
niin owat ne jokainen X, neljästä suorasta.
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Takaperin: jos l 2 yhdcnkokoista Kuw. 12l<
kulmaa on asetettu pisteen H, ympärille ja

siis itsekukin niistä tekee X 2 neljästä suo- —i^!
rasta, niin on myös jokainen niistä um°

melleen mistä pyöröpiiristä tahansa,
jolla on H, napana (Kuw. l2l).
18, Z. Kulmien mitta.

Kulmamitaksi on otettu se kulma, joka on <^«»

neljästä suorasta ja joka siis asetettuna pyörön na-
ivalle, on koko piiristä. Tämmöinen kulma kut-
sutaan pykäläksi (gradiksi, asteeksi). Kahta suurempi
kulma, kuin tämä, on piiriä ja sanotaan oleman
kakspykälisen. Kolmea suurempi kulma on piiriä
ja sanotaan kolmipykaliscksi j. n. e.

Muist. 1. Itse kaari, joka on Pyöröpiiriä,
on myös kutsuttu pykäläksi. Jokaisen pyörön koko
piiri on siis 360 pykälää, puolipiiri 180 pykälää.
neljäs osa piiriä 90 pykälää j. n. e.

Muist. 2. Lyyrmmyyden wuoksi merkitään py-
kälä piirikkecllä (°). Niinmuodoin on 45" sama kuin
45 pykälää. (Kuw, 122).
19, §. Mitataksensa kulmaa H6U tä, Kuw. 123.

s. 0. koettaaksensa, kuinka mon- ?'

ta ykspykälistä kulmaa sii° /

hen menee woipi ottaa O-n
nawaksi ja wiiwata pyörö, jo»
ka leikkaa kummanki kulmakylcn, sitten jakaa
koko pyöröpiirin 360"-iinsä (eli ainoastaan
lipiirin 180°-iinsä) ja lukea, kuinka monta sel-
laista pykälää kaareen menee. Soweli-
ammuudensa wuoksi jaetaan puolipiiri kerran
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kaikkiaan 18!)°«iinja ja käytetään waan sitä
määrätessä joka kulman pykälälukua. Näin py»
kälöity puolipiiri on Pykaläliuska eli Muu»
ti n (gradMva, transportör). (Kuw.

Pyknlöidään muutin.
Esinnä jaetaan puolipyörökaa-
ri kolmeen yhtä suureen osaan
(joka tehdään tarkemmin, jos
otetaan harpin aukeema säteen
pituiseksi). Nämä kolme kaaria
jaetaan kukin kuuteen yhtä suureen osaan, josta puo»
lipyörökaari jakautuu l 8 yhtäsuureen kaareen. Jokai»
mn niistä on Nyt ll)°°äa, jotka tarwista myöten mer»
kitään kaikki eli ainoastaan joka wiides, niinkuin ku°
waukscssa nähdään; sitten wedcläan suoria wiiwoja ja»
kopisteistä napaan
20. §. Mitataan annettu kulma

(Edellinen Kumaus). Paperilla. Aseta pykälä»
liuska nawallansa kulman 6 kärkeen ja keskiöllänsä
pitkin kulmakylkeä Silloin näyttää kaari vi:,
kuinka monta pykälää kulma on.

Muist. Vaaditaanko wiiwattaa eräs kulma
määrättyä pykälälukua esim. 60°, niin »vedetään
suora wiiwa pannaan pykaläliuska nawallansa c-lle
ja keskiöllänsä pitkin pistetään sitten merkki
paperille siihen pisteesen l>, jossa pykaläliuska näyttää
60°°ää (luettuina L-stä) ja wedetään suora wiiwa
Nyt on st haettu kulma.

") Tämmöisen pykäläliuskan woi jokainen oppilas irsellens»
tehdä.
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Mainiolla käsitetään kulmien pykalaluku koneet»
la, jonka nimi on mittakaari ja jota tässä selittää
olisi liian lawia. Sen käytäntä opitaan parcchite mi»
tates'a.
2l Z. Kahden kolmion sanotaan peittämän toisen-

sa, jos ne ajatellaan niin paälletyksin, että jo»
lainen siwu yhdessä kolmiossa ummelleen sopii
wastaawansa päälle toisessa:

22. §. Jos kaksi kolmiota peittää toisensa, niin on ei
ainoastaan t°ksi) Jokainen siwu yhdessä
kolmiossa wastaawansa pituinen toisen»
sa, waan myös 2-ksi) Jokainen kulma yh-
dessä wastaawansa kokoinen toisessa ja
3-ksi) molempien kolmioiden pinnat yhtä
laajat.

23, §. Jos kaikki kolme siwua owat yhdenpituiftt
yhdessä, kuin toisessaki kolmiossa, niin pitää
kolmioiden peittämän toisensa (Kuw. 12^).

Olkoon kolmioissa «1,0, HUt! siwu »d Kmv. 12i.
HIl-n, I»o ja no H,t>n pituinen, niin /^
sanotaan kolmioiden peittämän toisensa. />/ V

Sillä jos 1,0 pannaan «Olle, niin s -

sattuu l» It°Ne ja o 6-lle. Koettaisiko sitten panna
d»-n ja on»n samalle puolen VO-tä, kuin VH ja 6.4,
mutta niin, etteiwät sattuisi niille, niin lin ja o» eiwät
päätepisteillänsä woisi tawata toistansa- Sillä jos
esim. l>» pantaisiin kuin ltk, niin tulisi o» liian lyhyeksi;
pantaisiinko taas I,» niinkuin niin tulisi <?l> liian
pitkäksi. Ainoastansa silloin, kuin b« sattuu
ja e» woiwat I,» ja «u päätepisteillänsä tawata
toisensa. Scntähden sattuu jokainen siwu yhdessä kol-
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miossa wastaawallensa toisessa ja niinmuodoin peittä-
mät kolmiot toisensa.
24. Z, Kmvataan annettu kolmio (Kuw. <25).

Weda «On pituinen suora wiiwa Kuw. 125.
1,0. Ota l, nawakfi ja wiiwaa pyörö- / -^^
kaari pituisella säteellä. Ota
sitten « nawaksi ja wiiwaa d.4-n pi- / !/ l
luisella säteellä pyörökaari, joka leik-
kaa edellisen pisteessä g. Yhdistä » pisteiden 1,, «-»

kanssa, niin saat kolmion jofg on ummelleen yhtä
suuri, kuin H,llC (§. 23).
23, Z Kuwataan annettu suorawiiwaineu kuwio

äIIONN. (Kuw. 126).
la'a annettu kuwio kolmioihin ja ku- Kuw. 126.

waa ne toinen toisensa perään, niin että
uuden kuwion kolmiot tulemat samaan jär-
jestykscen ja tilaan keskenänsä, kuin annetun
kuwion kolmiot. Kumpaiscnki kuwion pitää "'"

nyt woiman toisensa peittää, koska yhden kuwion kukin
kolmio sattuu toisen kuwion sitä wastaawalle kolmiolle.
2«. Z. Paunaan kulma kussa hywänsä otettuuu pis-

teestä a suoralla wiiwalla »i,, yhtä suuri.
kuin annettu kulma (ilman pykaläliuskatta
ja mittakaaretta). (Kuw. 127).

Paperilla. Ota annetun Kuw. 127.
kulman kylellä pisteet c, «

missä tahdot ja yhdistä O ja N.

Laikkaa »K°stä pituinen osa
>^,

»6, ja wiiwaa ncl-lle kolmio »«l, jonka siwu ne on
H.<?°n ja oä ON-n pituinen (Z, 2H.), Silloin on e»ll st
pantawa kulma (§ 2-2).
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Vainiolla muuttaa kulman H suoralle wiiwalle
«K käy melkein samalla tapaa. Otetaan muka pisteet
t), U missä hywänsä, wedetään suora wiiwa Ol) ja
tehdään osa sä n pituiseksi; sitten otetaan nuora
niin pitkä, kuin ja yhteensä ja pannaan merkki
sillen kohdin nuoraa, joka wastaa pistettä ja sol»
mitaan nuoran päät, H°ta wastaawa kiini »-han, N tä
<t°hen. Sitten otetaan nuora merkistä kateen ja käy»
dään ulos linjasta .-,<!, kunneka kumpiki nuoran osa
kiintyy. Pisteessä <>, johon merkki nyt sattuu, lyö»
dään tantercesen keppi, joka näyttää ao-n suunnan.
27 Z. Wedetäan, suoralla wiiwalla cimietusta

pisteestä <, kohtisuora wiiwa sitä wastaan.
(Kuw. 12 ,).

Paperilla. Leikkaa yhden.» Kuw. t2B.
pituiset osat ci», t)N kahden puo- , H
len Ota » nawaksi ja / X
wiiwaa pyörökaari, kunpituisella / X
säteellä hywänsä (kuitenki »c-tä
pitemmällä). Ota sitten N nawaksi ja 'wiiwaa samal-
la säteellä pyörökaari, joka leikkaa edellisen pisteessä
r. Yhdistä l? ja nyt pitää wiiwan rc oleman
kohtisuoran HL»ta wastaan.

Sillä jos ! l>, ?Z3 wedetäan, niin saadaan kaksi
kolmiota
wääntäytywan yhteisen siwun 50n ympäri, kunneka
sattuu toiselle kolmiolle, niin pitää kolmioiden peittämän
toisensa (Z. 23), koska siwu rN on sv n ja ON
pituinen. Kulma sattuu silloin ummclleen rt?N-Ne
j.l on siis sen kokoinen. Mutta koska nämä kulmat
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owat yhtä suuret, niin seisoo?O kohtisuorin ta
wastaan (Z. 13).

Mainiolla kimitetään nuora päistänsä pisteihin
V,N, pingoitetaan sitten keskikohdaltansa, ja merkitään
piste 1? tantereesen lyödyllä kepillä. Tämän pisteen
ja walillä täypi nyt se kohtisuora wiiwa.

28 Z, Wedetään annetusta pisteestä ulkopuolel-
la suoraa wiiwaa kohtisuora wiiwa sitä
wastaan, (Kuw. 129).

Paperilla, Ota O nawaksi Kuw. 129.
ja wiiwaa pyörö, joka leikkaa

pisteissä «, I?. la'a I>N
kahtia r-Zsä ja yhdistä C jar,niin
on Qr kohtisuora wastaan-

Mainiolla kiinitetään nuoran toinen pää pis-

teesen ja wicdaän toinen edes, kunneka tapaa wiiwan
pisteessä l?, joka merkitään maahan lyödyllä sei°

päällä. Sitten astutaan pitkin linjaa siksi
kuin nuora taas kiintyy pisteessä N, johon samate
lyödään stiwäs. Jos nyt wiiwa Vls jaetaan kahtia,
niin saadaan piste r, johonka kohtisuora wiiwa sattuu.

Mui st. Kuinka kohtisuora wiiwa wedetään Osta
tä wastaan, koska c? on niin etäällä, että ci nuo-

ralla yllä 4«chcn, katso Z. 39.
29 §. Wedetään suoran wiiwan H« päätepisteestä

kohtisuora wiiwa sitä wastaan. (Kuw. 130).
Jos H,tl woi pitennettää yli, Kuw. 120.

niin wedetään kohtisuora wiiwa Z, 27° n
jälkeen.

.
, >~?

Waan jos ei, niin otetaan na-
waksi ja wiiwa taan kaari, joka leikkaa



55

eräässä pisteessä 0; tästä kaaresta katkaistaan
sitten t!U, säteen HOn pituisella harpin
jaetaan kaari QN kahtia L°ssä ja tehdään »r
eli pituiseksi. Wiimein wedetään suora wii»
wa pisteetse r Tämä wiiwa on nyt kohtisuora ta
wastaan.

Sillä kaari cn on 60° *); jos siis nr, joka on
puolta lyhempi, liitetään siihen, niin on koko kaari 90'
(eli neljäs osa piiriä) ja wastaawa ummelleen suoraa
kulmaa.
3tt, Z. Jos kaksi siwua ja niiden wälikulma yhdessä

kolmiossa owat toistensa kokoiset toisessa, niin
pitää kolmioiden peittämän toisensa. (K.131).

Olkoon nyt kolmioissa »!»<:, HllC Kuw.

siwu »l, n ja no pituinen ja
wälikulma » myös kokoinen, niin / V /

sanotaan kolmioiden peittawan toisensa. / > / >

Sillä jos kolmio »I>o pannaan kol»
nuolle niin että piste » sattuu ja siwu
.-.1, niin sattuu myös siwu .-»e koska
kulmat » ja H. owat yhdenkokoiset. Ia koska siwu »l,

on n ja »o pituinen, niin pitää myös pis>
teen K sattuman L°hen ja « O-hcn; ja seurana siitä
siwun I>o sattuman «Olle. Koska siis jokainen siwu
yhdessä kolmiossa sopii aiwan toisellensa toisessa, niin
peittämät kolmiot toisensa.
31. §. Määrätään kahden paikan ja « wälimat.

ka, kuin ei pääse suoraan toisesta toiseen,

Että harpin aukeema, niin suuri kuin puörön säde, ain»
pitää so°, saapi kokein tietää.
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mutta kuitenki kolmannesta 6 kumpaiseenki.
(Kuw. 132).

Pitennä suorat wiiwat Kuw. 132.

Hd, «6 toiselle puolen
ta c; tee t)» cH.-n ja
Oi! n pituiseksi ja wedä suora
wiiwa »l». Mittaa sitten »i», z
niin on se wälin pituinen.

Silla koska C» on ja (!l> pituinen
ja kulma »db ristikulmansa kokoinen (§.16),
niin pitää kolmioiden »01, ja n peittämän toisen»
sa (Z. 30) ja siis siwun »I, oleman pituisen.
32. §, Jos yksi siwn ja sitä likimmät kulmat yhdessä

kolmiossa owat toisiensa kokoiset toisessa, niin
pitää kolmioiden peittämän toisensa.

(Kumaus 30. Z). Olkoon nyt kolmioissa «lio,
siwu l,e L6-n pituinen kulma K «n ja o O°n

kokoinen; niin sanotaan kolmioiden pcittäwän toisensa.
Sillä jos kolmio »!'o pannaan kolmiolle H,LO

niin, että siwn lie tulee pisteillänsä d 11-lle
ja « s)-lle, niin pitää siwun da sattuman kos-

ka kulma o on 6-n kokoinen. Ia koska nyt kolmioi-
den siwut sattumat ummelleen toinen toisensa päälle,
niin peittämät kolmiot toisensa.
33, Z. Määrätään kahden paikan ja L wäli»

matka, kuin ei pääse Kuw. 133.
paitsi yhteen niistä.
(Kuw. 133). «

Walitse semmoinen seisonta-
paikka O, josta woi mitata

ja tähtää L.hen. Lyö
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seiwäs ja pitennä H,O yli O-n kunncka On tu-
lee pituiseksi. Tee kulma Oncl kokoiseksi
(Z. 26). Astu sitten »cl-n suuntaa edes pisteesen l»,
jossa It marjotaan seipäältä O-ssa. Nyt pitää suo-
ran wiiwan »K oleman HL n pituisen.

Sillä koska O» on pituinen, kulma tlnd
OH,L°n ja »O» ristikulmansa n kokoinen, niin
pitää kolmioiden uOV, peittämän toisensa (Z. 32)
ja siis siwun «I> yhdessä kolmiossa oleman wastaawan-

sa pituinen toisessa.
Muist. Tahtoisiko tietää ainoastaan joen lewyy-

den IIV, niin woipi, löydettyänsä pituuden, wit-
jalla mitata H» n ja ottaa sen pois lu'usta, niin tu-
lee jääpä Dll tietyksi.
56. Z. Määrätään kahden paikan H, « wälimatta.

kuin ei pääse knmpaiseukaau. (Kuw. 13^).
Walicse sowelias seisonta paik- Kuw. 134.

ka O. Etsi 4-n ja O-n wali- !^s^?^

matka (§. 33) ja pitennä HO yli
O°n, kunneka On tulee OH,-n pi-

tuiseksi. Hae samate 11-n ja O-n
wäli ja pitennä «O yli O-n, kunncka OK tulee 01l n
pituiseksi. Nyt on suora wiiwa nd wälin H« pitui-
nen (§. 30).
33, Z. Kaksi suoraa wiiwaa sa- Kuw, 135.

notaan suuntaisiksi, jos ,
—^»

ne yleensä mvat yhtä etäällä toisistansa.
(Kuw. 135). Kuw. 136.

36, §.

ran wiiwan
lella, sen suuntainen suora wiiwa. (Kuw. 136),
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Ota nawaksi ja wiiwaa kaari uz?, joka siwuu *)

tä (pitennettynä, jos niin tarwitaan). Ota sitten
etempänä H,ll°Uä piste i? nawaksi ja wiiwaa entisellä
harpin aukeemalla kaari l'll samalle puolen Hli°ta.
Wedä wiime On läpitse suora wiiwa 111, joka siwuu
rit ta, niin on lii. n suuntainen.
27. Z. Jos kaksi suoraa wiiwaa 4N, Kuw. 137.

O» (Kuw. 137) leikataan kol-
mannelta miten
niin kutsutaan kulmat /

?llv wuorokulmiksi. Samate owat «?!!,

rilO wuorokulmat. Kulma on nimel-
tä ulkokulma ja kulma NIIU häntä wastaa-
wa sisäkulma samoin puolin wiiwaa Lr.
Samate owat VI»H. ja LltC, ril« ja ?l'^.
?llv ja rpL toisiansa näin wastaawat sama-
puoliset ulko- jasisäkulmat.

38 s (Ebell. kuw.) Jos kaksi suoraa wiiwaa
c:u owat suuntaiset, ja kolmaus leikkaa
ne, niin owat wuorokulmat yhdeukokoiset ja
jokaiuen ulkokulma wastaawausa kokoinen sisä-
puolella samoin puolin leikkaawata wiiwaa.
Eli takaperin: Zos suora wiiwa leik-
kaa toiset kaksi H», cu ja tekee wuorokul-
mat yhdeukokoifiksi eli ulkokulman wastaa-
wausa kokoiseksi sisäpuolella, samoin puolin,
niin owat H,«, suuntaiset.

*) S. o. koskee pyhkälsten eli Kittaamatta Katso Wii-
wauto Opin N:o 8l).
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Tämä sel- Kuw. 138. Kuw. 139. Kuw. 140.
kenee silmin- /' / /

ajatellaan suo- e H s 6

rat wiiwat OU, DU liikkumattomina, mutta HIl liik-
kumana pisteen I» ympäri, niin, että se woi saada ne
eritilat, joita kumaukset <3B, 139, 140 osoittamat.

Jos nyt wedetään niin wiistoon 6ID-tä was»
ten, kuin kuwassa 138, niin näkyy selwästi, etra wuo-
rokulmat eiwät ole yhdcnkokoiset, maan HPII pienempi
?NI,-tä ja «PII suurempi riihtä. Eikä ole yksi-
kään ulkokulma wastaawausa kokoinen sisäpuolella; silla

on suurempi NUO tä ja DI»N pienempi Lllvtä.
Mutta jos wiiwa H,v waännetaän niin, että se

tulee OI) n suuntaiseksi, niinkuin kuwassa 139, niin
omat wuorokulmat yhdcnkokoiset (HPN ja I»IIV, LI»U
ja ruO) ja jokainen ulkokulma »vastaamansa kokoinen
sisäpuolella ja NUO, N?» ja V1IU).

Wäännetäänkö wielä enemmin, että se tulee
niin wiistoon S-tä wasten, kuin kuwa 140 näyttää,
niin saadaan taas erikokoiset kulmat waan mastoin
sitä, kun kuwassa 138 nähdään— niin, että se kulma,
joka siinä oli suurempi, tulee tässä pienemmäksi, ja
takaperin.
39. Z. Wedetään mainiolla kohtisuo- K»w. in.

ra wiiwa pisteestä O suoraa ,f
wiiwaa H» wastaan, kuin O

on niin etäällä, että siitä ei ! /
witja eikä nuora yllä .

—^

asti. (Kuw. <4l).
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Ota piste, kussa tahdot, ja wedä l 13.
Wedä wielä l)-stä wiiwa ISN kohtisuorin »vas-
taan (Z. 27) ja te'c kulma »Or yhtä suureksi, kuin
NUO (Z. 26) niin pitää Ol'-n oleman kohtisuoran
zll-ta wastaan.

Silla koska wuorokulmat LVO, Vl)'!-' owat yh°
denkokoiset, niin pitää wiiwojen NN, oleman suun-
taisien (§. 38. Ia koska suora wiiwa H«3 leikkaa
suuntaiset wiiwat Vll, niin pitää ulkokulman
oleman wastaawansa NliL kokoisen sisäpuoletta (§.38).
Mutta kulma VM! on suora; sentähden on myös
suora.
>!«, Z. Kussaki kolmiossa äil6 owat kaikki kolme

kulmaa yhteensä yhtä suuret, kuin kaksi suo-
raa eli 180°. (Kuw. N2).

Sillä jos suora wiiwa VN wede- Kuw. 113.
tään kolmion yhden kulmakären lä- V^v
pitse siwun suuntaiseksi, niin on x^
kulma yhtä suuri, kuin wuorokulmansa
Samate on kulma yhtä suuri, kuin Sen-
tähden tekemät kolmion kaikki kolme kulmaa yhteensä
yhtä paljo, kuin kaikki kolme kulmaa
6H.N yhteensä. Mutta nämä kulmat yhteensä tekemät
kaksi suoraa (Z. <4. Muist.); sentähden tekemät myös
kolmion kulmat yhteensä yhtä paljo, kuin kaksi suoraa.
Hl, §. Tästä seuraa: l-ksi) että kussaki kolmiossa

owat kaikki kolme kulmaa yhteensä yhtä suuret,
kuin kaikki kolme kulmaa yhteeusä missä toi-
sessa kolmiossa hywäusä; 2°kfi) että, jos kaksi
kulmaa yhdessä kolmiossa yhteeusä owat yh-
tä suuret, kuiu kaksi kulmaa toisessa, niiu on
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jääpä kulma yhdessä jääwän kokoillen toises-
sa; ja 3-ksi) että, jos yksi kulma kolmiossa
on suora, niin tekcwät toiset kumpiki yhteensä
yhtä paljo, kuin yksi suora

H2, Z Ncliftwukas Kuw. 543.
ka wastasiwut owat (H,V -—..<?

I>s!-n, sa suun- /..-""""
/

täiset, kutsutaan H

taaksi. (Kuw. 143).
Z. Jokainen suunnikas jaetaan halkasialta kah-

teen kolmioon, jotka woiwat peittää toisensa.
(Edell. Kuw.) Sillä halkaista HO on yhteinen

siwu kummalleki kolmiolle llOH; kulmat IHHs:
ja Vt!H, owat myös yhtä suuret, kuin wuorokulmansa
NOH, VHi); sentahden woiwat kolmiot peittaa toi-
sensa (Z. 32).

Z. Tästä seuraa: <°ksi) että joka suunnikas jae-
taan halkaisialta kahtia; 2cksi) että joka suun-
nikkaan wastasiwut owat yhdenpituifet (silla
siwu VH sattuu NO-lle ja siwu Ns! »H,°lle);
3-ksi) että joka suunnikkaan wastakulmat owat
yhdenkokoiset (sillä kulma sattuu U-lle, ja
samate olisi myös kulma «4 II sattunut VON-lle,
jos halkasia olisi wedetty D-stä 11-hen, sitä
wastoin, kuin O.hen).

>l3. Z. Jos nelisiwukkaan wastasiwut owat yhden-
pituiset, niin ne owat suuntaiset ja siis neli-
siwukas suunnikas.

(Edell. Kuw.) Jos siwu .53 on Z)t>n ja HN
l!O-n pituinen, niin pitää HIZON-n oleman suun-
nikkaan.
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Silla wedä hallasta HO Silloin owat kolmion
HLO-n kolme siwua H», «O, HO yhdenpituiset, kuin
kolmion H«O niitä wastaawat siwut »O, VH, HO.
Sentähden pitää näiden kolmioin woiman toisensa peit-
tää (§. 23) ja kulman LHO oleman yhtä suuren, kuin
NOH, ja kulman VOV yhtä suuren, kuin «HO Nyt
owat »HO, NOH wuorokulmat; sentähden on HN
»O-n suuntainen. Samate owat NOH, VHO wuoro-
kulmat ja siis H» LO n suuntainen. Sentähden on
H«OV suunnikas.
H6. Z. Jos. suunnikkaan HUON ykfi kulma Hon suora.

niin owat kaikki kulmansa suorat. (Kuw. 144).
Silla jos siwu 110 pi- Kuw. 144.

tcnnetään N n yli, niin on
kulma HNL yhtä suuri, kuin
wuorokulma H. Kulma H»L
on siis suora ja sentähden pitää myös kulman H»O
oleman suoran (Z. Kulmat O ja n owat samate
suorat, sillä kumpiki niistä on wastakulmansa kokoinen
suunnikkaassa (§. H4). Sentähden owat suunnikkaan
HLOV kaikki kulmat suorat.
H7. Z. Wiiwataan suunnikas, kuin yksi kulma kylki-

nensä on tietty. (Kuw. 145).
Olkoon esim. tietty kul- Kuw. 143

ma 45" ja-kylistä toinen 5,
toinen 8 fymmenwiiwaa.

Wedä suora wiiwa H»
ja aseta pisteesen kulma
»HO, joka on 45° (Z. 20. Muist.) Tee HO 3 kym-
menwiiwan ja H« 8 kym. wiiwan pituiseksi. Ota O

nawakfi ja wiiwaa HL-n pituisella säteellä, kaari DL.
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Ota sitten N nawaksi ja pituisella sä-
teellä kaari 56, joka leikkaa ensimmäisen pisteessä n.
Yhdistä II», NO; nyt on HLNO waadittu suunnikas.

Muist. Jos siwut H,», olisiwat olleet yh°
denpituiset ja kulmansa suora, niin olisi suunnikkaasta
tullut neliö. Olisiwatko siwut olleet yhdenpituiset ja
kulmansa wino (teräwä eli tylsä), niin olisi suunnit»
kaasta tullut tasawino. Waan jos siwut olisiwat
olleet eripituiset ja kulmansa suora, niin olisi suunnik-
kaasta syntynyt suorakaide. Koska, niinkuin tässä,
siwut owat eripituiset ja kulmansa wino, tulee suunnit»
kaasta winokaide.

Tasapintaisten kuwioin mitannosta.
H». §. Pintain mitta.

Neliö, jonka siwu on kyynärän pituinen, kutsu»
taan neliökyynäräksi. Neliö, jonka siwu on jalan
pituinen, kutsutaan neliöjalaksi. Neliö, jonka siwu
on kymmentuuma, kutsutaan ncliökymmentuumaksi
j. n. e. Tämmöiset neliöt owat otetut pintain mitaksi.
Pinnan koko laweus sanotaan sen alaksi. Jos esim.
pinta on 7 kertaa niin suuri, kuin neliökyynärä, niin
sanotaan sen olewan 7 neliökyynärää. (Kuw. l^6).

Jos »Keä on neliökymmentuuma, Kuw. I^6.
ja tulee määrättäwäksi, kuinka monta
neliökymmenwiiwaa siihen menee, niin
jaetaan kaksi toisiansa likintä siwua »1,,
bo kymmenensiin osiinsa eli kymmenwii-
woin ja wedetään sitten joka jakopis-
teetse stwujen suuntaiset wiiwat. Nyt näkee selwäoti, että
neliökymmentuuma on jaettu kymmeneen riwiin ja joka
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riwi kymmeneen ruutuseen, jotka kaikki owat neliökym»
menwiiwoja. Iksi neliökymmentuuma on siis 10
kertaa 10, eli 100 neliökymmenwiiwaa. Samate
on neliöjalka 10 kertaa 10 eli 100 neliökymmen-
tuumaa. Uksi neliösyli on 3 kertaa 3, eli 9 neliö-
kyynärää j. n. e.

Tässä on nähtawä syy seuraamaan pintamitan
ja'antaan:

Tekomitta seli kauppamitta).
I.Neliösyli neliökyynaräa.
<. Neliökyynärä ( — 16 nel. korttelia.
I.Neliökortteli (^6X6) nel. tekotuumaa.
l. Neliötekotuuma — IU, nel. tekowiiwaa.
1. Neliö t.wiiwa (-- 12 (12) nel. t. rahtua j.n,e.

Kymmenmitta.
l,Neliötanko
l. Neliöjalka nel, kym. tuumaa.
< Neliö kym. tuuma lO )< 10 100 nel. k. wiiwaa.
1. Neliö kym. wiiwa (—10X^0)—100 nel. kymmen»

rahtua j. n. e.
Yksi neliöpenikulma tekee 6000X6000 s. o.

36,000,000 neliösyltä.
Pintamittana käytetään meillä kymmenjalka, kym-

mentuuma, kymmenwiiwa j. n. e,, mutta aukioin, pel-
loin, niittyin, metsien y. m, alan mäarannössa mitan-
nolliset tynnyrin-ja kapanalat, elikkä neliöjalat; ollen
Tynnyrin ala 30 kapanalaa 14,000 n. kyynä-
rää ---- 56,000 neliöjalkaa ja kapanala
neliöjalkaa
*) Katso Kcjs. Reglementti Maamittanksesta j. n. e. annettu

s. 15 p. Touku kuuta 18^8.
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49. Z. Etsitään neliön pinta-ala *).

Mittaa, kuinka monta kyynärää, tuumaa eli muu-
ta pituusmittaa menee yhteen neliön siwuun. Kerro
tämä luku itsellänsä, niin osoittaa tulo, kuinka monta
neliökyynärää, neliötuumaa j. n. e. neliön pinta on.
(Kuw. 147).

Jos esim. neliön HLOV siwu H« Kuw. 147.

on 7 wiiwaa, niin pitää neliön pinta-
alan oleman H 9 neliöwiiwaa. Sillä
jos ne kaksi siwua ll<! jaetaan
kumpiki 7 wiiwaansa ja jakopistcitse
wedetaän siwujcn suuntaiset wiiwat, niin tulee neliö
jaetuksi 49 neliöwiiwaansa.

Esim. 1. Kuinka suuri on neliön pinta-ala, jonka
siwu on 1 kyynärä, 9 tekotuumaa? 1089 nel. t. tuumaa
eli I«><4 neliökyynärää.

Koska tämä siwu on 33 t. tuumaa, niin on pin-
ta-ala 33X33 neliö- t. tuumaa. Kertoisiko sen siassa
siwun kyynäräluwun itsellensä, niin saisi pinta-alan
neliökyynärissä.

Esim. 2. Kuinka suuri on neliön pinta-ala, kun
siwu on 3 jalkaa, 6 kym.
13,4«8g neliöjalkaa.

tuumaa, 7 kym. wiiwaa?

Tässä on siwu
3,^X3,«, «el. jalkaa.

Esim. 3. Puutarha

jalkaa, ja pinta-ala siis

on 250 kyynärää neliön;
mikä on tarhan pinta-ala, tynnyrin ja kapoin luettu?
4 tynnyrin», kapanalaa.

Pinta-ala, joka jo sanottaisiin waan alallali, käytetään
tässä semminkin eroituksefsi kimtioalasta, josta edes-
päin.
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Esim. 4. Laattia on 11 kyynärää neliön; mitä
'sen maalaaminen maksaa 14 kopeikan jälkeen n. kyy-
närästä? 16 Rupilaa, 94 kop.
30, §. Etsitään suorakaiteen pinta-ala. (Kuw. 1<58).

Mittaa suorakaiteen kaksi siwua Kuw. 143.
Vd, jotka reunaawat kulman. "^

Kerro kumpaiscnki kyynärä-eli tuuma- ! 11! I
luku j. n. e. toinen toisellansa, niin sa°
noo tulo, kuinka monta n. kyynärää eli n. tuumaa j.
n. e. suorakaiteen pinta-ala on.

Jos esim. on 3 kym. wiiwaa, ja ltd
9 kym. wiiwaa, niin on suorakaiteen pintaala 45 neliö»
kymmenwiiwaa. Tämä selkenee parahite, jos suorakai-
de jaetaan ruutuloihin.

Muist. Kumpiki siwu pitää luettaman samassa
pituusmitassa.

Esim. 1. Mika on suorakaiteen pinta-ala, kun
kulmakylet owat toinen 3 jalkaa ja toinen 2 jalkaa, H
kym. tuumaa? 7,2 n. jalkaa.

Esim. 2. Kujonen, 90 kyynärän pituinen ja 12>2
kyynärän lewyinen, on kiwetettäwä; mitä se maksaa
2 kopeikan jälkeen n. kyynärästä? 22 Rup. 50 kop.

Esim. 3. Kuinka paljo lautoja tarwitaan kattoon,
joka on 18 kyynärää pitkä ja 14 kyynärää, 16 t. tuu-
maa lewiä, kuin joka lauta on 9 kyynärän pituinen ja
Il t. tuuman lewyinen?— 5 tolttia ja 4 lautaa.

Ensin etsitään katon ja yhden laudan ala (mo-
lemmat esim. neliökyynärissä); sitten jaetaan ensi saa-
ma toisella, koska osuus näyttää lautojen luwun.

Esim. 4. Kuinka monta arkkia paperia menee
seinän M'rhottamiseen, kuin arkin pituus on 22 t. tuu-
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maa ja leweys 18 t, tuumaa— ja seinän pituus 15
kyynärää ja korkeus 9 kyynärää? ark.

Esim. 5. Suorakaiteen muotoinen pelto on 439
kyynärän pituinen ja 216 kyynärän lewyinen; mikä on
sen pinta-ala tynnyrin ja kapoin suettuna? 6 tynnyrin-
ja l9><z kapanalaa.

,
,

Esim. N. 44 kyynärää pitkä ja 12>< kyynärää
lewiä laattia on tchtäwä kiwestä, kuin joka kiwi on
2i) t. tuumaa neliön; paljoko niitä menee ja mitä se
maksaa 6>< kopeikan jälkeen kiwestä? 252 kiwiä; 16
Rup. 38 kop.
31. Z. Siwu, jolla suunnikas ajatellaan mi.atessa aseteta

tuna, kutsutaan suunnikkaan asemaksi. Suun-
nikkaan korko on se suora wiiwa, joka wastaa-
wusta siwusta wedetään kohtisuorin asematcl
wastaan. (Kuw. 149, 159).

Niin on Dl' suunnikkaan n
korko, jos «L eli Hv otetaan asemaksi. / ! /

Suunnikkaassa jonka korkown- Kuw. 150.
wa sattu aseman UH ulkopuolelle, on
111. suunnikkaan korko. Suorakaiteen

korko on yksi ascmata wastaan kohti-
suora siwunsa.
32. Z. Jokainen winokulmainen suunnikas HLOI3 on

yhtä suuri, kuin suorakaide r»t?V, jolla on
sen kanssa sama afema VL ja sama korko 66.
(Kuw. 151).

Sillä koska rn on yhtäsuuri, kuin Kuw. 151.
«6 (F. 44), ja NC, kuin HN, niin f^F—

pitää rll-n oleman yhtä suuren, kuin /^<'

vu Ota pois yhteinen o"a HIS, niin on siwu I
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kolmiossa yhtä suuri, kuin siwu KU kolmiossa
KO». Toiset siwut Kll, yhdessä kolmiossa owat
myös yhtä suuret, kuin wastaawansa KO, ON toisessa
(Z. Scntähden woiwat nämä kolmiot peittää
toisensa (§. 23). Jos siis suunnikkaasta HVOl) lei-
kataan, kolmio KON ja asetetaan niinkuin niin
muuttuu suunnikas suorakaiteeksi, samalla asemalla ja
korolla.

Muist. Tapchtuu walistä, että Kuw. 152.
siwu H« (Kuw. 152) tulee kokonansa f f--^-/
ulkopuolelle kohtisuoraa wiiwaa OK. Jos "z/ /"

siiloin suunnikas jaetaan suorii» s
la, aseman, suuntaisilla, wiiwoilla 011, !/.

j. n. e. useampaan pienempään suun-
nikkaasen, niin tulemat kaikki niiden asemat OZI, NK, 110
yhdenpituisiksi keskenänsä (Z. 44) ja kaikki korot yh-
teensä yhtä suureksi kuin KO. Jos siis joka pieni suun»
nikas tehtäisiin suorakaiteeksi, niinkuin tätä ennen on
neuwottu, ja ne asetettaisiin päälletyksin, niin tekisiwät
ne waan yhden suorakaiteen KIIOK, jolla on sama ase-
ma LO ja sama korko OK, kuin suunnikkaalla *).

33. Z. Etsitään winokulmaisen suunnikkaan pinta-ala.
Mittaa suunnikkaan asema ja korko. Kerro ase-

Man kyynärä-eli tuuma-luku j. n. e, koron luwulla,
niin näyttää tulo, kuinka monta nel. fyynnärää, tuu-
maa j. n. e. suunnikkaan pinta-ala on **).

*) Tehdäksensä tämän wielä silminnähtäwämmäksi, woipi pa-
perista tehdä semmoisen wiuokulmaistn suunnikkaan, leikata
st säännöllisesti kappaleiksi ja sowittaa osat suorakaiteeksi.

") Tänm opettama sanotaan lyhemmin näin: Kerro ase-
ma korolla, uii» saat suunnikkaan pinta-alan.
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(Kuw. 5l Z). Jos esim. asema NL on 8 kym.
wiiwaa ja korko I?r 3 kym. wiiwaa, niin pitää suun»
nikkaan HLL» pinta-alan oleman 24 n. k. wiiwaa.
Sillä suunnikas on sen suorakaiteen kokoinen, jolla on

asemana ja Lr korkona (Z. !>2) ja tämän suora»
kaiteen pintaala on 24 n. k wiiwaa (§. 50).

Esim. 1. Kuinka suuri on suunnikkaan pinta-ala, kun
asema on 9 ja forko kyynärää? n. kyynärää.

Esim. 2. Mikä on tasawinon pinta-ala, kun siwu
on z,<, k. tuumaa ja yksi kulmista 30°? t,z„z n.
k. tuumaa.

Tasawino wiiwataan Z. 47 jälkeen, Muist. Ihden
siwun asemaksi walittua otetaan korko harpilla niin,
että ftn toinen kärki asetetaan johonkuhun
wastaawalla siwulla ja toisella wcdetään kaari, joka
asemata siwuu.

Esim. 3. Mika on winokaiteen pinta-ala, kun yksi
kulma on 45" ja kylistä toinen 9 k. wiiwaa, toinen
l k. tuuma, 7 k. wiiwaa? 108 n. k. wiiwan paikoilla.
3H. Z. Siwu, jolla kolmio ajatellaan mitatessa ase-

tettuna, kutsutaan kolmion asemaksi. Kolmion
korko on se suora wiiwa, joka asemaa wastaa-
wasta kulmakärestä wedetäan kohtisuorin sitä
wastaan. Katso Wiiw. Opin N:o 63.

33 Z. Etsitään kolmion pinta-ala. (Kuw. 153)
Mittaa kolmion asema ja korko. Ker- Kuw. 153.

ro asema korolla; niin on puoli tuloa kol
mion pinta-ala.

Sillä kolmio on puoli suunnikasta
.4NLK (Z. 4!). Nyt saadaan tämän suun-
nikkaan pinta-ala sillä, että asema l!t.' ker.
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rotaan korolla (Z. 53). Eentahden on kolmion
Hlic! pinta-ala puoli «6 n ja HU-n tuloa.

Muist. Kolmion pinta-ala woi kohta löydettää.
jos asema kerrotaan puolella korkoa, eli korko puolella
asemaa. Semminkin sowelias on tämä keino, kuin
puoli korkoa ja asemaa on täysi luku.

Esim. 1. Kuinka suuri on kolmion pinta-ala, kun
asema on 69 ja korko 29 kyynärää? 600 n. kyynärää.

Esim. 2. Mika on suorakulmaisen kolmion pinta-
ala, kuin suoran kulman kylet owat toinen 32, toinen
17 jalkaa? 272 n. jalkaa.

Suorakulmaisessa kolmiossa woipi suoran kulman
kylistä otettaa toinen asemaksi, toinen koroksi.

Esim. 3. Mika on kolmion pinta-ala,kun siwut owat:
Ik. tuuma, —1 k. tuuma ja 2k. wiiwaa, — Ik. tuu-
ma ja 6 k. wiiwaa? . . n. k. wiiwaa. Kolmio
wiiwataan §. 25 jälkeen. Otetaanko pisin siwu asemaksi.
niin ei tarwitse pitentää asemata, saadakiensa koron.

Esim. 4. Kolmion mukainen pelto on 720 kyy-
närää pitkä ja 412 kyynärää lewiä (korkia); mikä on
pellon pinta-ala tynnyrin ja kapoin luettu? 10 tynny-
rin-, kapanalaa.

Esim. 5. Toinen kolmion moinen pelto on 735
kyynärää pituudeltaan, 240 lewcydeltään (koroltaan)
ja on wuorottu 36 Rupilalla wuodessa; paljoko se te-

kee tynnyrin alalta? 5 Rupilaa kop.
36. Z. Etsitään suorawiiwaisen kuwi- Kuw. 134.

on, kuin monisiwuistn tahansa, F^
pinta-ala. (Kuw. 154).

Olkoon H«CNI3 suorawiiwainen X/,.-"'" /
kuwio. la'a se kolmioihin ja hae joka
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kolmion pinta-ala erikseen; liitä ne sitten yhteen, niin
saat koko kuwion pinta-alan.

Mui st. Tulisiko mitattawaksi joku tilus, jonka
rajat eiwat kaikki ole suoria wiiwoja, niin woipi epä-
suorien siaan ottaa niin wedettyja suoria, että ne toi-
selta paikoin onMawat niin paljo alaa, kuin toisella
heittämät.
37. Z. Jos epakäs V«c!v (Kuw. Kuw< 155.

155), jonka siwut HV, '5-^ss—^"
VO omat suuntaiset, tulee / j,.
mitattawaksi; niin woi sen -^.
halkasialla jakaa kahteen
kolmioon Hlllt, VI!O, etsiä erikseen kumman-
kin pinta-alan, luottaa ne yhteen ja niinmuo-
doin saada epäkkään pinta-alan.

Mutta jos «6 otetaan kolmion NVO n, ja HN
kolmion «Hv n asemaksi, niin sopii N? kumpaisenki
koroksi. Sentähden woipi (niinkuin seuraamassa Z-ssa
tulee näntettawälsi) kohta määrätä koko epäkkään pin-
ta-alan, halkaisiaa wetämättäki.
38. Z Etsitään epäkkään HvOv (K. 155) pinta-ala.

Mittaa suuntaiset siwut HU, NO ja niiden koh-
tisuora wäliwiiwa Lk. Luota Hv ja «O yhteen ja,
kerro summa puolella Dr, niin on tulo epäkkään H«OV
pinta-ala.

Silla kolmion VVO pinta-ala saadaan, jos LO
kerrotaan puolella Dr. Samate saadaan kolmion «Hv
pinta-ala, jos Hv kerrotaan puolella Dk. Seuraten
siitä saadaan epäkkään HLOV pintaala, jos Hv n ja
«c-n summa kerrotaan puolella Lk.
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Esim. 1. Mika on epakkään pinta-ala, kun suun»
täiset siwut owat toinen toinen 3 kyynärää ja
niiden kohtisuora wäliwiiwa I>< kyynärää? n.
kyynärää.

Esim. 2. Kuinka monta tynnyriä ja kappaa we-
täa epäkkäan muotoinen pelto, kun suuntaiset siwut
owat toinen 624, toinen 450 kyynärää ja niiden kohti-
suora wäliwiiwa 213 kyynärää? 8 tynn. SX« kappaa
(hiukan enempi).

Esim. 3. Toisella epäkkäan mukaisella tiluksella
owat suuntaiset siwut toinen 1960, toinen 1-439 kyy-
närää ja niiden kohtisuora wäliwiiwa 824 kyynärää;
kysytään, kuinka monen tynnyrin ja kapan ala se on?
100 tynnyriä, kappaa.

39. Z. Jos säännöllisen monisiwukkaan *) keskestä we-
detään suorat wiiwat joka kulmapisteesen, niin
jakautuu monisiwukas niin moneen yhtä suureen
kolmioon, kuin silla on siwuja (Katso Wiiw.
Opin N:o 59. Muist.) Saadaksenfa tietää
säännöllisen monisiwukkaan pinta-alan, ei tar»

witse siis hakea paitsi yhden kolmion pinta^alan
ja kertoa se monisiwukkaan siwujen lu'ulla.

stt. §. Etsitään säännöllisen monisiwukkaan pinta-ala.
(Kuw. 156). Kuw. 156.

Olkoon se nyt esim. säännöllinen
kuussiwukas jonka pinta-ala
etsitään, ja «edettäköön keskestä «

suorat wiiwat tiL, yhden siwun

Suorawiiwaisct kuwiot, joilla on ustampi kuin neljä
siwmi, o» monisiwllkas.
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Lv päatepisteihin. Mittaa kolmion «NN asema Hv ja
korko «Il Kerro Dv puolella LII, ja sen tulo siwujen
lu'ulla 6, niin saat säännöllisen monisiwukkaan pinta-alan.

Muist. Koska tulontekiäin järjestys saapi kerto-
essa olla mikä hywausä, niin olisi ensin woinut kertoa
siwun Nv 6-lla ja sen tulo puolella kohtisuoraa wii«
waa «11. Sentähden woi säännöllisen monisinmkkaan
pinta-ala myös löydcttää, jos ensin etsii koko ympä-
ryksen ja sitten kertoo sen puolella kohtisuoraa wälia
leskestä yhteen hänen suvuistansa.
sl. Z. Etsitään annetun pyörön napa- (Kuw. <57).

Ota kaksi pistettä «, missä Kuw. 157.

tahdot pyörön piirillä ja wedä jänne
Leikkaa kahtia pisteessä 6;

wedä sitten pisteetse 5 kohtisuora wii°
wa NL ja leikkaa se kahtia I^ssä,
niin on r pyörön napa. Nawan nain löydettaioan
saapi koettaen tietää.
62 §. Etsitään annetun kaaren v» napa. (Kuw.
l58). Kuw. 158.

Ota omin mielin kaarella
piste « ja wedä jänteet H,«, «N.
Leikkaa ne kumpiki kahtia ja wedä
uspisteitse kohtisuorat wiiwat ND, Nr. Piste 5, jossa
wiiwat leikkaamat toisensa, on nr/ kaaren napa. Sillä
jos koko pyörö olisi wiiwattuna ja wiiwat vr, Nr
pitennettaisiin kahden puolen aina piiriin asti, niin nä-
mä wiiwat (edell. §n jälkeen) käwisiwät nawatse, jona
siis pitää oleman niiden leikkauspisteen.
63. Z. Etsitään pyöröpiirin pituus, kuin keskiö on

tietty eli takaperin.
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Läskein on löydetty, kunkin pyöröpiirin olewan
2,,<. . . (eli liki 3Xi) keskiön pituutta. Piiri saadaan
siis, jos keskiö kerrotaan 3,,z. . .lla; keskiö taas,
jos piiri jaetaan 3,,i. . .lla.

Esim. 1. Kuinka pitkä on pyöröpiiri, jonka sade
on 3 kyynärää? 58 kyynärää, tunmaa.

Tässä on keskiö 6 kyynärää ja piiri siis 3,,4X6
kyynärää.

Esim. 2. Pyörä, jonka keskiö on 5 jalkaa, raudo-
tetaan; minpituinen kicko siihen tarwitaan? 15,? jalan.

Esim. 3. Kuinka monesti pyörähtää penikulman
matkalla ratas, jonka keskiö on 2X kyynärää? Liki
2347 kertaa.

Joka pyöräyksellä joudutaan rataspiirin pituus.
Sentähdcn on se ensin maärättäwä ja sitten montako
semmoista penikulmaan menee.

Esim. H. Puun ympärys on 7 jalkaa, kuinka
pitkä keskiö? 2,22» jalkaa.

Esim. 5. Toisen puun ympärys on 6,75 jalkaa;
kuinka pitkä keskiö? 1,512 jalkaa.

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

Esim. 7. Arwellaan tehdä pyörykäinen pöytä,
jonka ääreen 42 henkeä pitäisi sopiman; jos kyy-
närää luetaan henkeä kohti, minpituiseksi on pöydän
keskiö tehtäwä? 3 kyynärän, 4 tuuman paikoilla.
64. Z. Kuta useampi siwu säännöllisellä monisiwukkaal»

la on, sitä enemmin muodostuu se pyörön nä»
köiseksi. Sentäyden woipi ,pitää itse pyörön
säännöllisenä monisiwukkaana, jolla on määrät»



75

tömän monta siwua. Ajatellaanko nyt tämi
monisiwukas keskestänsä samastansa) jaettuna
kaikkiin kolmioihinsa, niin tulee niiden jokaisen
korko sateen piruiseksi. Pyörön ala saadaan
siis, jos koko piiri jaetaan puolella sädettä

(Katso Muist. Z. 60).
63. Z. Etsitään annetun pyörön pinta-ala.

Mittaa pyörön keskiö, kerro se 3,,,. . .lla, niin
saat piirin (§. 63); kerro piiri puolella sädettä, niin
on pyörön pinta»ala saatu (Z. 64).

Muist. Soweliaammin saadaan pyörön pinta-ala
jos säde kerrotaan itseltänsä ja tulo 3,,4. . .lla.

Esim. l. Pyörön säde on 6 tuumaa; kuinka suuri
on sen pinta? 1l3,«« n. tuumaa.

Esim. 2. Kuinka suuri on pinnaltansa pyörörcn»
gas (kahden samanapaiscn pyörön wälitila), kuin ulko-
pyörön säde on 9,25 jalkaa ja sisapyörön 7 jalkaa?
414,8,62» n. jalkaa.

Pyörörenkaan ala saadaan, jos sisapyörön ala
otetaan ulkopyörön alasta.

Esim. 3. Torwen pisin keskiö on ll tuumaa ja
paksuus tuumaa; kuinka suuri on torwen pohja»
pinta? 66,72» n. tuumaa.

Torwen pohjapinta on pyörörcngas;, ulkopyörön
säde ja sisapyörön 3 tuumaa.
S6. Z. Etsitään pyörökaareu pituus, kuin säde ja

kaaren pykäläluku on tietty.
Pyörökaarcn pykäläluku sanoo, kuinka monta

366>tä piirin osaa kaari on. Koska siis tahdotaan tie-
tää annetun kaaren pituus, etsitään ensin koko piirin
pituus ja kerrotaan se murtolu'ulla, jonka osoittajana
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on kaaren pykalaluku ja nimittäjänä 860. Olkoon
esim. säde H kym. tuumaa ja kaari ö7°, niin on koko
piirin pituus 3,<iXß k. tuumaa, ja kaaren pituus
'><«oX3,«iXß kymmentuumaa.
67. Z. Etsitään pyöröleikkaleen pinta-ala.

Mittaa säde ja kaaren (eli napakulman) pykälä»
luku. Määrää senjälkeen kaaren pituus (Z. 66), Kerro
kaaren pituus puolella sadetta, niin saat laikkaleen
pinta-alan.

. K. 159.
Olkoon esim. säde HL (Kuw. 159) ,^

k. tuumaa, jakulma H, 37", niin on leikka-
lecn H«t? pinta-ala ne-
liökymmentuumaa.
68. Z. Etsitään pyörökannan HL» pinta-ala. (Kuw.

160).
Etsi napa 6 (Z, 62) ja weda säteet Kuw. 16N.

H,O, «ci. Määrää leikkaleen «HVN pin- ~^
ta-ala (§. 67) ja myös kolmion HOL pin- /

ta-ala (Z. 55). kolmion pinta-ala
leikkaleen pinta-alasta, niin on jääpä kan-
nan pinta-ala.
69. Z. Wiiwataan soikio, kun suurempi ja pienempi

keskiö on tietty. (Kuw. <6l).
Olkoot suurempana ja pie- Kuw. 161.

nempäna keskiönä toisiansa was»
taan kohtisuorat wiiwat HL, t!v, x /

jotka leikkaamat toisensa kahtia
pisteessä N. Ota C nawaksi ja
wnwaa NH-n pituisella säteellä
kaari joka leikkaa Hll-n kahdessa pisteessä r, 6.
Näistä tulee nyt soikion terät. Pane niihin kumpai-



77

secnki nasta ja nastojen ympärille palstansa solmittu
rihma, jonka koko pituus on kahta suurempi
Wedä wiimein köyrywiiwa Wiiw. Opin N:o jälkeen.
70, Z. Etsitään soikion pinta-ala.

Kerro puoli suurempaa keskiötä puolella pieneni»
pää ja tulo 3,i». . .lla, niin saat soikion pinta-alan.

Tätä todistaa ei ole tässä sopima.

Esim. l. Mikä on soikion pinta-ala, kun suu.
rempi keskiö on 4 tuumaa ja pienempi 3? n.
tuumaa.

Esim. 2. Kuinka suuri on soikmn sammion poh»
japinta, kun pituus on 6 jalkaa ja lewyys 4,2«? 20,53»,
n. jalkaa.

Esim. 3. Kuinka suuri on soikian tarhapenkin
pinta»ala, joka on 20 kyynärän pituinen ja 13 kyynä»
rän lewyinen? n. kyynärää.

Tilawain kuwioin eli täyttiöin mi
tannosta.

71. Z. Täyttiöin mitta.
Kuutio, jonka särmä on kyynärä, kutsutaan kuu-

tiokyynäräksi. Kuutiojalka, kuutiotuuma j. n, e.
owat samate kuutioita,, joidenka särmä on yksi jalka,
yksi tuuma j. n. e. Semmoiset owat otetut tilamain
kuwioin eli täyttiöin mitaksi. Täyttiön koko sisusta
ja ulotus kutsutaan sen kuutioalaksi.

Maärätäksensä, kuinka monta kuutiokymmenwii»
waa yksi kuutiokymmentuuma tekee, ajatellaan kuutio»
kymmentuumaa jaeltuna 10-neen paälletyksin pantuhun
nelisnurkkaiseen wuolekkcesen eli liuskaan, joiden korko
on kymmenwiiwa. Jokainen näistä sattaa nyt jaettaa
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kymmeneen nelisnurkkaiseen kappaleesen, joiden pituus
on 1 kymmentuuma ja lewyys 1 neliökymmenwiiwa.
Jaetaanko wielä joka kappale 10-necn kuutioon, niin
saadaan kuutiokymmenwiiwoja. Uksi kuutiokymmen»
tuuma on siis 10X10X10 eli 1000 kuutiokymmen»
wiiwa. Samate on kuutio syli 3>,3X3 cli 27 kuu»
ti o kyy närä a j. n. e.

2astä on nähtawä syy seuraamaan kuuncmitan
ja'aittaan:

Tckomitta.
1. Kuutiosyli kuutiokyynärää.
1. Kuutiokyynärä kuutiokorttelia.
1. Kuutiokortteli (k. waaksa) 216 kuu-

tiotekotuumaa.
1. Kuutiotekotuuma kuutiote-

kowiiwaa.
1, Kuutiotekowiiwa (--12X12X-2)»- 1728 kuutio-

tekorahtua j. n. e.
Kymmenmitta.

1. Kuutiotanko kuutiojalkaa.
1 Kuutiojalka (- lOOO kuutiokymmen-

tuumaa.
1. Kuutiokymmentuuma kuu-

tiokymmenwiiwaa.
1. Kuutiokymmcnwiiwa (- lO5O kuutio-

fymmenrahtua j. n. e.
Kuutiopemnkulma tekee 0000X6000X6000 eli

216,000,000,000 kuutiosyltä.
Kuiwien ja märkien tawaroin mitannossa käyte-

tään myös toisenlaatuisia mittoja, niinkuin tynnyri,
kappa, kannu j. n. e.; tehden, paitsi mitä §. H 8 jo
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sanottiin, l Tynnyri- 6 k, k. jalkaa, 300 k. k. tr»
maa; t kappa k. k. tuumaa, i kannu
k. k. tuumaa; ja l tynnyri märkää tawarata —4B
kannua eli 4800 k. k. tuumaa
72. Z. Etsitään itse kuution kuulioala-

Mittaa yksi kuution särmistä. Kerro sen kyynärä»
eli tuuma-luku j. n. e. itseltänsä ja sen tulo särmän
pituuslu'ulla, niin saat kuutioalan kuutio-kyynarissä eli
tuumissa j. n. e.

Jos esim. särmä olisi 6 wiiwaa, niin pitää kuu-
tioalan oleman 6X6/6 eli 216 kuutiowiiwaa. Silla
kuutio woipi jaettaa 2!6-een kuutiokymmenwiiwaisen
kuutioon (Katso edell. Z ).

Esim. 1. Kuinka suuri on kuution ala, kun sär»
mä on kyynärän pituinen? 3,3?» kuutiokyynärää.

Esim. 2. Kuinka monta tynnyriä riistaa (eloa)
sopii kuutiommoiseen hinkaloon (laariin), jonka särmä on
5,e jalkaa? 27 tynnyriä, kappaa.
73. Z. Suora särmiö, jonka asemana on suorakaide.

kutsutaan suorakaiteiseksi sarmiöksi.
Muist. Suorakaiteinen särmiö rajataan kuudelta

suorakulmaiselta suunnikkaalta.
74. §. Etsitään suorakaiteisen särmiön kuutioala.

Mittaa suorakaiteisen särmiön pituus, lcweys ja
korkuus. Kerro ne toinen toisellansa, niin saat suora»
kaiteisen särmiön kuutioalan.

Olkoon esim. suorakaiteisen särmiön pituus 12,
lcweys 5 ja korko 7 tuumaa; niin on kuutioalansa
420 kuutiotuumaa.

Sillä, pituuden ensin kerrottua leweydella, näyt»
tää tulo, suorakaiteisen särmiön aseman eli pohja-



80

pinnan olewan 69 neliötuumaa, ja samalla myös, 69
kuutiotuumaa olewan alimmaisessa, tuuman korkuisessa,
liuskassa. Mutta nyt on suorakaiteincn särmiö 7 tuu»
maa korkin ja wastaa siis 7 semmoista liuskaa. Sen»
iahden on suorakailcisen särmiön kuutioala 7 kertaa 69
eli 420 kuutiotuumaa.

Esim. 1 Mikä on kuutioala, kuin pituus on 14,
leweys 16 ja forkuus 6 kyynärää? kuutiokyynärää.

Esim. 2. Kellari on kaiwettawa 5 kyynärää, 8
t. tuumaa sywa, 6 kyynärää lewiä ja 7 kyynärää
pitkä; Kuinka suuri on sen kuutioala ja mikä työpalk-
ka 8 kopeikan jälkeen kuutio kyynärästä? 224 k. kyy-
närää ja kustannus 17 Rup. 92 kop.

Esim. 3. Hirsi on 15 jalkaa pitkä ja 1,? jalkaa
neliön; kuinka suuri kuutioala? 43,Z5 k. jalkaa.

Esim. 4. Kuinka monta kannua ryyniä sopii laa»
riin, joka on kyynärää pitkä, kyynärää kor»
kia ja 18 t. tuumaa lewiä? 225 kannua.
73. Z. Etsitään suoran särmiön kuutioala, kun ase-

mana on winokulmaineu suunnikas.
Hae sen winokulmaisen suunnikkaan pinta-ala, joka

on särmiön asemana ja kerro se korolla, niin on kuu-
tioala saatu.

Silla olkoon (Kuw. Kmv. 162.
162) särmiön asemana ja «II sen

korkona. Silloin nähdään, että
särmiö woi muutettua suorakai- -5'...,^—.—^

teiseksi, jonka asemana on suora-
kaide ruOL, sillä, että kolmitah»

N H "c<

loinen sarmiö, jonka asemana on kolmio CNV, leika-
taan pois ja muutetaan tilaan Tämän suora-
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kaltaisen särmiön (ja siis muunki särmiön) kuutioala
löydetään, jos «O kerrotaan LL-llä ja tulo «N-lla

76. Z. Etsitään kolmitahkoiscn särmiön kuutioala.
(Kuw. 163).

Etsi ensin sen kolmion pinta ala, Kuw. 163.
joka on särmiön asemana. Kerro tä° F'
ma ala särmiön korolla, niin saat waa°

ditun kmttioalan. /?X
Silla olkoon kolmio särmi? !

on astmana ja 16 korkona. Nyt on
tämä kolmitahkoincn särmiö puoli nelitahkoista, jonka
asemana on suunnikas ja korkona r<3. Mutta
nelitahfoisen särmiön kuutioala saadaan, jos LC kcr°
rotaan ja tulo (edell. Z). Kolmitah.
loisen särmiön kuutioala saadaan siis, jos LL kerro»
taan puolella H»-tä ja tulo !<'tl-lla.
77. Z. Etsitään minkä särmiön kuntioala hywänsä.

Etsi särmiön aseman ala. Kerro Kuw, IK-i.
se särmiön korolla, niin löydät kuutio-
alan. «-^^>

Sillä olkoon HNONN (Kuw. I6H) 'Tx''
särmiön asemana ja t"6 sen korkona.
Särmiö woi nyt jaettaa useampaan
kolmitahkoiseen särmiöön, joidenka kuutioala saadaakolmitahkoiseen särmiöön, joidenka kuutioala saadaan,
jos joka kolmion H.IZ6, H,LN, pinta-ala erikseen
kerrotaan korolla Koko särmiön kuutioala käsite-
tään siis, jos kolmioin pinta-Mn summa kerrotaan
r«-llä.

Esim. I. Mikä on särmiön kuutioala, kun korko
on 3 jalkaa, ja kun asema woipi jaettaa kolmeen kol-
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mioon, joiden pinnat owat 1,53 n. jalkaa, 67 n. kym.
tuumaa ja 30 n. kym. tuumaa? 7,» kuut. jalkaa.

Esim. 2. Kiwi-seinä on 25 kyynärää pitkä ja 3
kyynärää korkea; alaalta ja yläältä 2 kyynärää
lewiä; mikä on sen kuutioala? kuut. kyynärää.

Särmiön korko on tässä 23 kyynärää; asema on
epäkäs.

Esim. 3. 120 sylvn pituinen oja on yläältä 3^<
kyynärää ja pohjalta 2 kyynärää 9 t. tuumaa lewiä,
waan yleensä kyynärää sywä; kuinka paljo maata
tarwitaan ojan peittämiseen? 1771>< kuut. kyynärää.
78, Z. Etsitään kulion kuutioala ja köyrypinta

1-ksi Etsi sen pyörön pinta-ala, joka on kulion ase-
mana. Kerro se kulion korolla, niin saat kuutioalan.

Sillä pyörön woi pitää säännöllisenä monisiwuk-
kaana, jolla on määrättömän monta siwua Z. ja
seuraten siitä myös kulion suorana särmiönä, jolla on
määrättömän monta siwua.

2-ksi Etsi kulion aseman piiri ja kerro se kulion
korolla, niin saat kulion köyrypinnan.

Sillä leivitettynä on kulio suorakaide, jonka, ase»
mana on kulion asemapiiri ja korko sama kuin kulionki
(Katso Wiiw. Opin Liite).

Esim, 1. Kuinka monta kannua wetää sammio,
kun pohjapiiri on 17, ja korkuus 4 jalkaa? 920,38.

Esim. 2. Mikä on tasapaksun, soikiopohjan astian
kuutiolla, kun korkuus on 15, suurempi keskiö 12 ja
pienempi 7 tuumaa?" 939, i kuut. tuumaa.

Esim. 3. Mika on kulion köyrypinnan ala, kun
korkuus on 5 ja pohjakeskiö kyynärää? 23,zz'n.
kyynärää.
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79. Z. Etsitään suoran suipon kuutioala.

Etsi suipon aseman pinta-ala. Kerro se X-ll«
suipon korkoa *), niin saat kuutioalan.

Tätä todistaa on tässä sopimaton. Waan halu»
aako kuitenki koetella osoituksen oikeutta, niin woipi
ensin nain määrätä suipon kuutioalan ja sitten etsiä
sen Z. 52 jälkeen.

Esim. 1. Mikä on suoran suipon kuutioala, kun
korko on 12 tuumaa ja asema 20 n. tuumaa? 80
kuutio-tuumaa.

Esim. 2. Suora nelitahkoinen suippo on haetta»
wa kiwestä. Koron pitää oleman 7 jalkaa, aseman
taas neliön, jonka siwu on 3,« s jalkaa. Kuinka paljo
tulee suippo painamaan, kuin joka kuutiojalka käytettyä
kiwilaatua on 8 leiwiskää ja naulaa raskas?
HM8,22. > - naulaa.
80. tz. Etsitään kartion knutioala ja köyrypiuta.

I'ksi) Hae kartion aseman pinta-ala. Kerro se
kartion korkoa, niin on tulo kartion kuutioala.

Sillä kartio woi pidettää suorana suippona, jolla
on määrättömän monta siwua.

2-ksi) Hae kartion aseman piiri. Kerro se puo»
lella kartion siwua **), niin saat kartion köyrypinnan.

Sillä kartion köyrypinta, lewitettynä on pyörö'
leikkale, jonka kaari on kartion aseman piiri, ja säde
kartion siwu (Katso Wiiw. Opin Liite).

Esim. l. Mikä on kartion kuutioala, kun pohja»
keskiö on /<- ja korko 9 tuumaa? 37,«z kuut. tuumaa.

*) Suipon korko on kärcn ja aseman kohtisuora wäli.
Kartion siivulla ymmärretään läreu ja »scmapiirin

suorawiiwaiuen wäli.



84

Esim. 2. Tornin katto on kartio, jonka pohja»
piiri on 70 ja siwu 130 jalkaa. Kuin tämä katto
nyt tulee waskitettawaksi, mitä se maksaa 12 kopcikan
jälkeen n. jalasta? Rupilaa 93>< kop.

Esim. 3. Mitä maksaa karciommoisen tornin maa-
laaminen, kun pohjasäde on 5,2» ja siwu '»3 jalkaa,
6»n kopeikan jälkeen joka ncliökyynarästa? 13 Nupi-
laa, 10,z5 kop.
81. §. Etsitään pallon kuutio-ja piura-ala.

Pallo pitää kuliota, jonka prhjakeskiö ja korko
on kumpiki pallon keskiön pituinen.

Pallon pinta on kertaa suurempi pyörön pintaa,
jolla on sama keskiö.

Tätä ei sowi tässä todistaa.
Esim. 1. Mikä on pallon kuutioala, kun keskiö

on 1 jalka? N,»?. . .kuut. jalkaa.
Esim. 2. Mikä on saman pallon pinta-ala? 3,1i

n. jalkaa.
Esim. 3. Mikä on onnen tykkikuulan kuutioala,

kun koko keskiö on 16 kym. tuumaa ja ympäryksen
paksuus 2,2 kym. tuumaa? 1^47,«i. ..k. k. tuumaa.
82, §. Etsitään täyttiön, minkä hywänsä, kuutioala.

Pane määrättäwa kappale astiaan, jonka kuutioala
on tietty. Täytä se sitten wedcllä eli hiedalla. Mit-
taa weden eli hiedan kuutioala ja ota se astian kuu-
tioalasta, niin on jäännös kappaleen kuutioala.

Muist. Mielisikö talla keinon mitata kappaleen,
jota ci woi muuttaa, esim, suuren kiwen, niin
»etaan sen ympärille suorakaiteinen särmiö, joka täy-
tetään hiedalla; sitten tehdään, niinkuin ennen on sa-
nottu.
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Kuwioin mukaisuuteen perustetut mi-
tannet.

83 §. Kaksi suovawiiwaista ku° Kuw. 165.

wiota nkoäo ,<

(Kuw. l 65) sanoiaan ole- z^V
wan mukaiset, jos ne > x y /

muodoltansa owat aiwan

yhdemmöiset, joski kohta epä suuret
Kuwioin mukaisuuteen waaditaan.
1-ksi) että jokainen kulma yhdessä kuwicssa on

wastaawansa kokoinen toisessa (kulma yhtä suuri,
kuin », Il kuin 1,, kuin oj. n. e). 2-ksi) että kum°
manki kuwion wastaawat siwuparit owat keskenänsä
werrannolliset «(! Al,: bo, «6: oä
j. n. e.

»H. Z. Wakuuttaakseen itseänsä Kuw. 166.
kahden suorawiiwaisen ku' »

wion (Kuw. 1li6). mukai-
suudesta, kuin niillä —' '

useampi, kuin 3 siwua, pi-
tää erikseen kulmien ja erikseen siwujen mukai»
suus tarkattaman. Waan jos kuwiot owat kol-
mioita, niin seuraa toinen toisestansa. Jos
esim. kolmioissa HL(!, »de kulma H, on yhtä
suuri kuin «, Il kuin d kuin «, niin on myös

LO- nd: 1.0, «c?: l>«: ea ja
«»: «l». Ia takaperin: Jos suvut

owat werrannolliset, niin owat kolmiot keske-
nänsä tasakulmaiset.

Täiä todistaa ei ole tässä tilaisuus.
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llil, Z. Määrätään kappaleen korkuus, jota ei yllä
mitata. (Kuw. 167)

Olkoon niin, että tor- Kuw. 167
nin H» korkuus on määrät»
täwä ja että tanner pitkin
liniaa «N on ihan tasai.
nen. Walitfe millä matkalla
hywänsä HN-stä piste c: ja lyö siinä stiwäs VO koh-
dalleen maahan. Merkitse mainiolla piste N jossa tor-
nin harja silmissä peitetään seipään yläpäätepisteeltä.
Nyt owat kolmiot NO», NVH tasakulmaiset keskenänsä
ja siis mukaisetki (edell. Z), seurana josta NO. dv
N« VH Jos siis mitataan wälit NO, «Il ja korko
VO, niin woipi werranto-laskein määrätä koron Hv.

Muist. Jos linjan ei pääse N-sta v-hen, niin
woipi wälin NN löytää §. 3l jälkeen.
86. Etsitään kartioleikkaaman kuutioala. (Kuw. t6B).

Kartiolcikkaama HUNO saadaan Kuw. 168,

niin, että kartio NHV leikataan aseman f,»
suuntaisesti poikki. Kartioleikkaama tekee /!^

siis yhtä paljo, kuin koko kartion NVV ja /

leikatun NOV eroitus.
Saadaksensa kartioleikkaaman kuutio-

alan, mitataan sen korko NO ja pohjasäde
HO ja myös yläpinnan säde ON. Nyt
owat kolmiot HllO, HON mukaiset, seurana josta

HO: ON. Mutta HII, 110 ja HO owat pi-
tuudenfa puolesta tietyt (sillä vVV on HO-n ja ON-n
eroitus, ja ON on NO-n pituinen). Sentähden saa»
daan koko kartion N lv korko ON wcrranto.laskennolla.



87

Kerro nyt pohjapinta H,ll X-lla min
käsität koko kartion kuutioalan. Kerro sitten pinta

Lr-ää (Nr on NOl-n ja rt! n eroitus), niin
saat poisleikatun kartion kuutioalan. Ota wiime tämä
kuutioala edellisestä, niin on kartioleikkaaman kuutio-
ala jääpä.

Esim. 1. Mika on kartioleikkaaman kuutioala,
kun korko 6, pobjakeskiö H ja yläpinnan keskiö
tuumaa? 36,28». -

. kuut. tuumaa.

Esim. 2. Woipuolikon keskiö on sisäpuolen ylääl»
ta jalkaa, alaalta 2 jalkaa, ja korkuus 3,7« jalkaa;
paljoko woita se wetää, kuin joka k. k. tuuma painaa

luotia? 37 leiwiskän, 6 naulan paikoilla.

Esim. 3. Kuiuka monta kannua wetää soikko,
joka sisäpuolen yläältä on kyynärän pituinen ja l 4 t.
tuuman lewyincn, pohjalta 18 t. tuumaa pitkä ja
t. tuumaa lewiä ja yleensä 20 t. tuumaa korkea?
23,53. . . kannua.
87. §. Jos kymmenpykäliköNä (Z. 7) antaa 4t>n

(jonka oikia pituus onki fymmentuuma) merkitä
yhden jalan, niin on joka kymmenes osa HOtä
yksi fymmentuuma. Pykälikön joka mitta on
nyt kymmenes osa niistä, joita ne oikiastaan
merkitsemät ja pykälikön sanotaan sentahden ole-
man pienennetyn. Annetaanko taas HOn
olla tangon, niin on joka kymmenes osa H Ota
yksi jalka, ja on niinmuodoin saatuna 100 ker»
taa pienennetty pykälikkö.

»N , 2 3

Samate sos tehdään suora wiiwa HI!V niin
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pitkä, kuin oikia kymmenpykalikkö H» ja jaetaan NA
samalla tapaa, kuin niin saadaan pienennetty py-
kälikkö, jonka jokainen mitta on oikiata.

88. §. Kuwataan anneltu kolmio pienennettynä.
(Kuw. lsi9).

Mitattakoot an» Kuw. 169
.5

netun kolmion suvut
oikian pituusmitan jäl»
teen ja olkoon esim.
yksi siwu 20, toinen

—^<?
<5? ?n <f»

30 ja kolmas !8 kyynärää pitkä.
Wiiwaa pienennetty pyfälikkö Nr ja tee sen jäl»

keen siwu »c «.V ja 6H 18 kyynärää.
Silloin on kolmio annetun kolmion mukainen,
waikka pienempi.

89. Z. Kuivataan pienennettynä suorawiiwainen sään»
nötöin kuwio, mikä hywänsä.

la'a annettu kuwio kolmioihin ja mittaa niiden
kaikkien siwut oikian pituusmitan jälkeen. Laadi sitten
pienennetty pykalikkö ja kuwaa sen jälkeen kaikki kolmi»
ot niin, että saawat saman tiloituksen keskenänsä, kuin
annetussa kuwiossaki.
90 §. Jos kuwio, esim. niittu eli tarha, on tällä ta»

woin wainiolla mitattu ja tahdotaan tietää sen
pinta-ala, niin älytään kohta, että kuwio pa»
perillä tekee yhtä monta pienennettyä neliökyy-
närää eli tynnyrin alaa, kuin kuwio mainiolla
oikiata. Wainio-kuwion pinta-ala saadaan siis,
jos läskein määrätään paperi kuwioin pienenne»

tyc pintamitat.
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91. §. Wiiwataan kertawa kymmenpykcilikkö. (Kuw.
170).

Wiiwaa ensin tawallincn, ykskertainen kymmen-
pykälikkö Wedä pisteistä H, N kohtisuorat wii-
wat «L, kuin pitkqksi tahdot, kuinhan keskenänsä
waan tulemat yhdenpituisiksi. Bhdistä VD, ja ja'a
»K samalla tapaa, kuin H,Il. la'a ja «L kum-
piki luoneen yhtä suureen osaan, ja yhdistä wastakkai»
set jakopisteet. Yhdistä wielä 0r,.«1I, !is., ja
wcdä wiimein suoria wiiwoja Hti-n jakopisteistä wiis-
toon jakopisteisiin, niinkuin kuwaus näyttää, niin
on kertawa pykälikkö walmis.

Jos nyt tällä pykäliköllä tahtoisi mitata suoran
wiiwan B'!', niin ottaa sen ensin harpin kärillä ja wer-
tailee sitten ykspuolisen pyfälikön kanssa, tawal-

lifesti. Jos silloin toinen kärki sattuu esim. l>-hon
ja töinen 3-n ja walille, niin wicdään ensimmäinen
kärki pitkin jollekulle n suuntaisista poikki-
wiiwoista, jollen myös,toisenki annetaan sattua. Ol-
koon nyt, että harpin käret sattumat nähtäwämmin mer-
Zittyzn leikkauspisteisiin poikkiwiiwalle, niin on
O's 2 kym. tuumaa, 3 kym. wiiwaa, 7 kym. rahtua.
92. Z Tahdotaanko kuwata tayttiö kaikin puolin pie-

nennettynä kuwataan esim. pöytä, tehdäk»
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sensä senjälkeen samanlaisen niin ei ole kyllä
yhdellä kuivaamisella, sillä wiiwat, jotka näky»
wat supistuneina, eiwät woi mitattaa saman
pykälikön jälkeen. Sentähden kuwataan kappale
kolmialta: ensin tasan (yläältäpäin), sitten
lappein (edestäpäin) ja wiimein syrjin (siwus»
ta). Seuraama kumaus 171, näyttää pöydän
näin kolmiolta kuwattuna. .

Saavaksensa tämän, kalttaisen kumauksen selkiäm-
män ja warman, on yleensä suostuttu, antamaan wa>
lon sätenöidä, waseman puolen yläältäpäin kal«
listuksella; jonkatähden kappaleen kaikki oikian ja ala»
puolen särmät merkitään kalleimmilla wiiwoilla, ja taas
kaikki waseman eli yläpuolen särmät, jotka omat päi.
mää wasten, hienommilla. Samate merkitään saumat
ja toisiltansa peitetyt osat piirrukkeilla. Waan jos
yksi osa peitetään kahdelta, niin jäävi se piirtämättä.


