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EMENDATIONUM HERONIANARUM SUPPLEMENTUM. 
(CONF. PEAEF. Ρ. XII.) 

Def. p. 9,21 lege lav §υΒ§ίας μένοντος (pro μενουσης) του έτερου 
πέρατος (και omitte) κινούμενης h τφ iirtirl^f etc. 

— — 10,1 pro πβριενεχθίντων lege πιρ«ν§χ3·|ν coll. ρ. 16,3. 
24,15. 25,23. 

— — 10,18 χα! corruptum esse apparet ex x£v. 
•— — 11,8 lege αί μη πα'ντη κατ* ε ν θ ι ί β ς φιρομιναι y ρ α μ μ ά ς. 
— — 22,19 lege μ ε / ο υ ς pro μει'ζους. 
— — 23,17 ημικυκλίων] immo η μ ι σ φ α ί ρ ι ω ν . 
— — 23,21 Ιττιττβδοις ex similitudine prioris vocabuli prave 

scriptum est in libris pro al Ι π ι π ι & ο ι . 
— — 35,16 lege είτω τ ω του 3·' προς τον ς-1 \ο'γ<# οροι ιΐσϊν oi 

αυτοί αριΒμοί. 
Geom. ρ. 137,5 lege υφιιλβ α π ο των ι π ι σ υ ν α χ θ β ν τ ω ν . 

CORRIGENDA. 

Ρ. 24,14 pro πίντ^ lege π α ' ν τ η ; item ρ. 46,18. 
— 41,3 pro owUv lege ο υ θ ε ν . 
— 96 adn. ad vs. 22 adde alterum post και. 
Accentus corrigcndi sunt p. 186, 2 (πρΓσμα), ρ. 204, 22 (άνδριάντος), 

ρ. 251,21 (οροφών), ρ. 254,12 (ά 



Ex Heronis Afexandrini libris geometricis Definitiones 
nominum geometriae admodum incomposite eaeque pro ar-
bitrio mutilatas ediderat trecentis fere abhinc annis Dasy-
podius. T u m perlongo spatio usque ad hoc saeculum inter-
misso Angelus Maius quaedam Heroniana inscius ipse sub 
Didymi titulo vulgaverat; eed ea sic fere incognita man-
serunt, quasi nunquam edita essent. A c videbatur futurum 
esse, ut infinita in oblivione Heronis geometrica et stereo-
metrica scripta iacerent, nisi Letronnius et Martinus ea ex 
tenebris minime meritis ipsi egregie de omni antiquitatis 
studio merentes produxissent. Quorum utrique quae pars 
laudis debeatur, aliis locis eatis exposui, quae hic repetere 
no lo . Iam cum hoc volumine Heronis geometricorum et 
stereometricorum reliquias omnes nunc primum ex libris 
manu scriptis editas in medium proferam, non tam id quod 
exactum est gloriari, quam quae etiam nunc exquirenda 
et illustranda sint, velim ostendere. Nam postquam viri 
duo quos statim dixi de Herone ita disputaverunt, ut ipsi 
Heroniana in codicibus legerent, cum reliquis eodem bene-
ficio uti non liceret, nunc hoc fonte in omnium usum aperto 
ac patefacto variae quaestionee quae ad Heronem pertinent 
ab omni parte retractandae esse videntur, ut communibus 
raultorum studiis quam primum ad finem perducantur, Sunt 
igitur commentarii scribendi, quibue antiquiesima forma 
librorum Heronianorum ; quantum fieri possit ; restituatur, 
et quemadmodum iidem libri magis magisque postea im-
mutati sint, demonstretur. Praeterea autem quaecumque 
nova nec adhuc cognita in his Heronis scriptis inveniuntur 
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— et sunt id genus permulta eaque gravissima — ea certa 
via ac ratione ita explicanda sunt, ut et historia mathema-
ticae veterum disciplinae et antiquitatis Aegyptiae studia et 
vetustarum mensurarum scientia suos quaeque fructus ex 
hoc uberrimo fonte capiant. Sed nunc propositum est in 
hac praefatione eo perfungi munere quod editori artis cri-
ticae ratio imponit. 

C o d i c i b u s ueus sum Parisinis novem et Monacensi 
uno, quorum notae eunt hae: 

Α = codex Paris. Gr. 1670 , membranaceue, saeculi 
X I I I . Continet Heronis geometriam inde a f o l 6 2 a — 1 3 1 Λ 

Β = Paris, 2475. H i c et ii qui sequuntur chartacei 
sunt, nec videtur ullus ex eo numero ante saeculum X V I 
exaratus esse. Leguntur autem in Β 

1. inde a foL l a Μρωνος οροι των γεωμετρίας ονομάτων, 
quibus continuo adecriptae sunt variae collectiones 
ex Herone Euclide aliisque (v. infra ad X ) . 

2. fol. 55* Είο-αγωγαι των στερεομετρουμένων: vide nostri 
libri partem IV· 

3. fol. 72* Αιδύμον Άλε'ξανδρέως περί μαρμάρων και παν
τοίων ξύλων: vide ibidem I X . 

4. fol. 7 6 a vers. 19 'Έρωνος είο-αγωγαι et Περί ευ$νμε-
τριχων, h. e. tabulae Heronianae I et I I , editae a 
nobifl in Metrologicorum scriptorum reliquiis fr. 
4 et 5. 

5· fol. 7 9 b vers. 12 Περί μέτρων και σταθμών ονομασίας 
et Περί μέτρων. Vide ibid. fragm. 95 et 81 . 

6. fol. 8 0 b — - 9 4 b Μέτρησις τετραστείου ψοι e t c : vide 
huius libri partem V . 

C = Paris. supplem. 387 continet cum alia mathe-
matica tum Heronis definitiones et stereometrica. Exaratus 
est ab homine et mathematica docto et Graeci eermonis 
per i to , sed ductibus plenis festinationis saepeque admodum 
ambiguis. Multis autem locis atramentum tam decolor 
factum est, ut scriptura vix cognosci possit E g o inde 
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contuli quantum satis esse videretur; cetera omisi, quoniam 
nihil fere in eo libro quod praeferendum esset reliquie inveni 
(conf. infra ad 1, I V , V ) . 

D = Parisini 2013 pars prior, quae continet geometriam. 

Ε = eiusdem libri pars altera, quae continet geodaesiam 
a foL 141·—151*· N e quis miretur me ex uno codice fe-
clsse imm, certe sunt duo diversi codices a duobus librariis 
scripti, sed in unum volumen colligati. E t quoniam partes 
quaedam geodaesiae plane congruunt cum geometria, quas 
e g o in edenda geodaesia non repetivi, necessitate adductus 
eum, ut in adnotatione ad geometriam aliquotiens codicie 
2013 et priorem partem et posteriorem iuxta citarem, qua-
propter suam utrique notam tribui. 

F = Paris. 2 3 8 δ ; in quo inde a fol. 49 definitiones et 
variae collectiones perscriptae eunt. Cui quantum auctori-
tatis tribuendum sit, demonstrabo statim ; cura de definitio-
nibus disseram. Sed in variis collectionibus utique est de-
terior quam B , cuius librarius multa ignorantia peccavit, 
nibil autem consilio atque emendandi studio immutavit, id 
quod fere ubique in locis dabiis fecit ie qui hunc codicem 
Γ exaravit. 

G = Paris, 2438 continet fol. 8 8 a — 1 1 2 b Τεηπονικον 
βιβλίον, editum in huiue libri parte V I I (conf. infra in hac 
praefatione ad V I I ) . 

Η = Paris. 2 4 3 0 , unde descripsi Heronis mensuram 
trianguli. V ide infra ad V I I I . 

I = Paris. 2361 continet post Archimedem et Euto-
cium pag. 4 5 3 — 4 6 6 collectionem Περί μέτρων, quam nos 
Heronis mensuras appellavimus et nostri libri fecimue 
partem V I . 

Κ = Paris. 1 6 4 2 , nitidisslme scriptus, habet praeter 
varia Xenophontea Platonica alia fol. 2 3 3 b — 237 a eandem 
collectionem Μερί μέτρων. 

L = Parisini 2013 folia 155—157, quae tria folia una 
cum folio 158 (de quo vide praefationem ad Script. metrol. 
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I ρ. X V I I β . ) inserta sunt medio Kbello Isaaci Argyr i Πώς αν 
τά jytyj ορ$ά των τρίγωνων εις ορΒ-α μεταποιησαιμεν χαϊ περί τίνων 
άλλων σχημάτων. Pertinet hic libellus a fol. 1 5 1 h ad 1 5 9 b ; 
eed interruptus est contextus quattuor quae statim signifi-
cavi foliis ab alio librario scriptis. Quae si omiseris, habe-
bis plenum Isaaci libellum. E x ipsis autem foliis alieno 
loco insertis, ut iam dixi, tria inveni continere partem col-
lectionis Μερί μέτρων, quartum autem fragmentum quoddam 
Epiphanianum inter reliquias scriptorum metrologicorum a 
me editum. 

Μ = Monacensis Gr . 165, chartaceus, saec. X V I , cuius 
in prima scidula haec tabula ecripta est: 

"Μρωνος μηχανικά, καϊ βελοποιητικά και ευ^υμετρικά και § Γ έ 
ρων διαφόρων, 

πίναξ. 
"Είρωνος άλεξανδρέως βελοποιψνκά [ Μ . 2 * — 27*] . 

Εισαγωγαι των στερεωμετρουμένων ηρωνος [fol. 2 8 * — 4 3 * ] . 
του αυτόν κογχίων μετρήσεις διάφοροι [fol. 4 3 * — 4 7 b . H i c 

et prior titulus significant nostri libri partem I V ] . 
"Είρωνος μέτρησις τετραστέγον ητοι τετρακαμάρου επί τετρά

γωνου βάσεως ούτως [fol. 4 8 * — 6 5 * . Est nobis pars V ] . 
του αυτού εισαγωγαί [fol. 6 5 b — 6 6 * . Est tabulae Hero-

nianae I pars prior] . 
Ώερϊ ευΖυμετρικων [fol . 6 6 * — 6 8 * . Est tabulae Hero-

nianae I pars altera et tabula I I . Vide Script. 
metr. fr. 4 et 5 ] . 

Ήρωνος περί μέτρων και σταθμών ονομασίας [fol. 6 8 * — 
70*. Sunt in nostria Script. metrol. fr. 95 et 81] . 

Αιδύμου άλεξανδρέως μετά μαρμάρων καϊ παντοίων ξύλων 
[foi 7 0 b — 7 5 b ] . 

5Εκ των άνατολίου [fol. 76* — 79*. Sunt variarum col-
lectionum capita 79 — 8 7 ] . 

Δαμιανού του ηλιοδωρου κρισσαίου κεφάλαια ιδ των οπτι
κών υποθέσεων [fol. 7 9 b — 8 7 * . Edita haec sunt a 
Bartholino praef. ρ. I X . Χ , ρ· 3—27. Sed scriptura 
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in Μ multo emendatior, quara, si occasio feret, in 
publicum edam]. 

His accedit : 
Ν = Ambrosianus a Maio post Iliadis fragmenta et 

picturas editus. Continet praeter Didymum varia H e r o -
niana, quae extroma hac praefatione singillatim describam. 
Denique benevolo Ottonis Jahni studio accepi apogra-
phura accuratissime descriptum ex 

Ο = Lugdunensi MS. Gr. Voss. O . 17. tEx Biblioth. 
Vtri Ulustr. Λ . Vossii 169>. Est chartaceus, euius scidulae 
a singulie tantum partibus inscriptae sunt; continet fol. 1 — 
11 Didymum, fol. 12 — 1 8 Eusebii Pamphyli eclogam de 
mensuris et ponderibus, editam a nobis in Script. metrol. 
fr. 8 8 , denique <In Frontinvm excerpta quaedam ex notis 
Jani Parrhasii*. Omnia eadem manus exaravit. 

Praeterea explicandae sunt notae l i b r o r u m typis ex-
pressorum quorum ratio habenda fuit in his Heronianis 
reliquiis edendis: 

Ba = Damiani philosophi Heliodori Larissaei de opti-
cis libri I I , editi ab Er. Bartholino. Paris. 1657. 

Da = Euclidie elementorum liber primus. Item H e -
ronis Alexandrini vocabula quaedam geometrica: antehac 
nunquam edita, graece et latine. Per M . Cunradum Da-
sypodium. Argentinae 1571. — Anai numerus 1571 ex-
stat in exemplo Dresdensi, eundemque afferunt Fabricius 
in Bibl. Gr . t I I p. 594 et Martinus p . 108 adn. Sed in 
aliis exemplie numerus 1570 expressus esse videtur, si-
quidem fides habenda Hasenbalgio ( ρ . I I I ) , qui disertis 
verbis dicit apud Fabricium falso legi 1571. 

Fa = Fabricii Bibliothecae Graecae liber I I I (h. e. 
tom. Π ) . Hamburg. 1707. 

. Ha = Herotiis Alexandrini definitiones geometricae. 
Kecensuit Hasenbalg. Stralsundiae 1826. 

He = Ευκλε&ου στοιχείων βφλ. ϋ . Εις του αντον το 

πρώτον, εξηγημάτων Πρόκλου (3ιβλ. ό\ Basileae apud Joan. Her-
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vagium anno 1533 · — Addo statim titulum interpretationis 
Barocianae: Procli Diadochi — commentariorum — libri 
Π Ι Ι a Franc. Barocio — editi. Patavii 1560. 

Ma — Memoires presenies par dwers savanis ά 1'Acade-
mie de$ imcripiiom. Premiere serie. Tome IV. Qui liber 
continet Recherches mr la vie et les ouvrages d'Heron 
d'Alexandrie par Henri Martin. Paris. 1 8 5 4 

Mai = Iliadis fragmenta et picturae, Accedunt scho-
lia vetera ad Odysseam. Item Didymi Alexandrini mar-
morum et lignorum mensurae. Edente A n g . Maio. Medio-
lani 1819. 

Pauca hoc loco commemoranda snnt de f i g u r i s quae 
Heronis geometriae reliquiBque collectionibus (praeter de-
finitiones earumque appendicem) in codicibus adscriptae 
sunt. Quas a me praeter paucas quasdam in hoc libro 
eddndo omissas eese facile quis reprehendat idque incuria 
factum csse existimet Sed qui aequos iudices se praebere 
velint, id unum meminerint non publicis sumptibug hunc 
l ibmm prodEsse; onmes' autem figuras si exbibere voluie-
sem, futurum fuisse, ut tantae fierent impeneae quantas 
privati in se suscipere non possent. A t vero ne opus 
quidem fiiit omnia figurarum lineamenta appingere, quippe 
cum ipee Hero figuras ita verbis describere consueverit, 
ut quivis peritus imaginem quasi adumbratam animo con-
cipiat nec ad lineamenta expressa confugere cogatur, T u m 
in stereometricis et in Geeponico libro pleraeque figurae 
tam misere corruptae sunt. ut bas repetere nihil referret. 
S ic ego ea tantum typis excudenda curavi quae utique ne-
cessaria esse mihi viderentur. 

Quae praeterea in hac praefatione dicenda sunt quo-
niam ad singulas Heronis reliquiarum partes epectant, iam 
ex ordlne quaeque persequar. 

I . Bes ipsa postulare videbatur. ut D e f i n i t i o n e s 
nominum geometriae primo loco ponerem, nec fecit aliter 
Martinue in libro suo. Easdem olim edidit Dasypodius in 
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libro quem supra ( p . * I X ) citavi inde a fol. 33 b . Qui cum 
hunc titulum inscriberet: Έκ των του 'Έρωνος περί των της 
γεωμετρίας ονομάτων, ipse significavit se nou integrum opue 
quale in codice manu scripto invenisset, sed quaedam inde 
excerpta in lucem proferre. A c vero totiens et tam gra-
viter ea quae in codice legit immutavit totque minora in 
singulis verbis menda aut inscius reliquit aut nova intulit, 
ut hae definitionea haberi - deberent pro nondum edltis. N e 
tamen his verbis acrius reprehendere videar virum de aliie 
rebus optime meritum, non tam vituperandus mihi videtur 
Dasypodius, qui cum novam rem tentaret, non statim per-
fectum opus efficere posset, quam posteri, qui per plura 
saecula nihil addiderunt ad primum illius conatum. H i c 
non excipio Hasenbalgium' (aupra ρ. I X ) , qui, etsi in omni 
re tandaiida est voluntas, tamen vmbus nimis impar Daey-
podii editionem ita repetere ausus est, ut paucissima quae-
dam emendaret, permulta contra imperitissimis coniecturis 
magie etiam depravaret Quid, quod in Graeco sermone 
plane rudie fuit? N a m , ut duo exempla afferam, ανισας 
voluit eese accusativum pluralem generis feminini ex ίνισος, 
idemque εγσ-χηματισμένον finxit participium perfecti ex Iv-
σχηματίζειν. Quibus alia plurima addi possunt non minue 
incredibilia. Sic ego primum neglectis his duobus libris 
Heronianas definitiones ex codice Β describere institui, ac 
postea contuli F et in priore parte C ; postremo in recen-
sendo verborum contextu β Dasypodii libro varias scriptu-
rae minime omnes, sed eas tantum adnotayi, quae mentione 
dignae esse viderentur, atque etiam Hasenbalgium inter-
dum respexi. Sed alioquin haec mea editio tota fluxit ex 
eorum codicum fonte quos dixi. Ε quibus cui primae tri-
buendae sint, admodum difficile est iudicatu. Emendatissl-
mus certe est F , qui permultis locis tolerabilem scripturam 
praebeat, ubi corruptam habeant Β et C ; sed haec ipsa 
saepius e coniectura docti alicuiua librarii quam ex antiquo 
fonte profecta esse apparet. A c ne illud quidem argumen-
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tnm quo ego primum maxime me nitl posse existimabam, 
firmum esse postea cognovi . Cum enim vidissem in indice 
sive tabula quae praemissa est ipsi Heroniano operi (p . 1—6) 
nmlta aliter scripta esse ac postea in contextu, in F 
autem eam discrepantiam multo minorem esse quam in 
reliquis, primum hoc certissimum docuraentum praestantiae 
eiusdem codicis opinatus sum. Quapropter indicem talem 
exhibui qualem F habet atque etiam in reliquis edendis magis 
ad eum inclinare coepi. Verum postea ad aliud iudicium 
deductus sum. Nam ea ipsa quae in indice diecrepant 
vestigia sunt antiquioris cuiusdam formae Heroniani operis. 
In qua cum alia rectius scripta fuisse videntur, tum cubi 
definitio suum locum tenuit (vide var. lect. ad p . 5 vs. 6. 
9 , coll . p . 28 s.). His igitur aliquatenus codicis F aucto-
ritas imminuitur, ac magis etiam editor quamvis invitus 
cogitur modo ex hac , modo ex illa codicum familia eam 
lectionem quae vera esse videatur repetere. Quod tum 
ndn amplius opus erit, si quando felici casu antiquior codex 
quam hi quibus usus sum repertus fuerit. Libri Β et C 
plerumque inter se consentiunt. raro autem C transit ad 
F (ut p . 12, 4, ubi desunt pauca in solo B ) ; ac vero uno 
loco idem plenam scripturam servavit, ubi i i u B et F sex 
verba omiesa sunt (p. 11, 14) . 

Sed supersedeo plura de codicibus dicere; nam pluri-
mae ac maximae difficultates iis locis occurrunt, ubi om-
nium librorum scriptura corrupta est. E x his alios vidi 
Dasypodium emendavisse, alios mea coniectura sanare stu-
dui, alioe intactos relinquere malui quam incerto ac fluxo 
iudicio tentare. Quamquam nimis religiose quaedam a me 
servata esse postea iutellexi quam illa typis expressa sunt. 
Quae ego nunc emendata supra proposui loco conspicuo 
( ρ . I V ) , si quis, antequam hoc libro utatur, ea corri-
gere velit. 

Variorum scriptorum manibus versatas esse Heronis 
definitionee, quoad ad hanc formam quae in nostris libris 
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exetat redigerentur, vel obiter legentem latere non potest. 
E g o primum diversie litteraram ductibus distinxi quaecun-
que scholiorum instar eaque aliena ab ipso libri argumento 
addita esse appareret. Tum, quantum id in praesentia in-
dagari poterat, uncis alia inclusi quae recentioris origlnls 
esse viderentur. CUIUB notationis quae quoque loco causae 
fuerint, hic breviter exponere non possum — nam pertinet 
ea quaestio ad latissimam de origine barum definitioiium 
disputationem — nec omnia recentiora a vetustioribue me 
distinxisse exlstimo; sed ea tamen nolui Buspitionis nota 
carere quae ex argumentis iam nunc probabilibus cer-
tisque olim futuris recentiori cuidam auctori tribuenda 
essent. 

I I . In edenda G e o m e t r i a , ut par fuit, solum codicem 
Α secutus sum; eam autem operis formam quam D , recentior 
liber, habet in adnotationes reieci. Parlsmue Α quanta sit 
praestantia, id babes certiseimum nrgumentum, quod in tanta 
numerorum copia nullam numeri notam vitio scriptam esse 
inveni ante p. 88 ,3 , cui accessit alterum meudum p. 130,14 . 
Atque etiam p. 128, 19 aliquid turbatum est; nec tamen 
ea librarii cuTpa esee videtur. Haec igitur sola notarum 
menda in tot milibus numerorum me in Α reperire iuemini; 
nec vero aliis in rebua minorem eius fidem expertu» sum. 
Ut alia taceam, certam rationem hic liber demonetravit ad 

distinguendas formas γίνεται et γίνονται, in reliquis codicibus 
..# 

saepissime aut mter se confusas aut ambigue notis Γ, y, γϊ' 
exaratae ! ) . Qua in re quem dicendi usum Graeci secuti 
sint, primus nobis auctor est Herodotus (7 , 184) , qui o/ i i-
λος γίνεται τρισμύριοι et το ναυτικον σύμπαν iov πεντήκοντα μυ
ριάδες et πλήθος συντ&εμενον γίνεται διψ.οσιαι μυριάδες et alia 
id genus aliis locis scripserit. E rgo ubicumque in talibus 

1) Nolo Mc silentio omittere me infra in adnotatione critica hos 
varios ductus, ne praeter necessitatem typothetam vexarem, ubique per 
yt' dedisse. 



XIV PRAEFATIO 

rationibus subducendis subiectum in singulari. praedicatum 
in plurali fuit, γίνεται Graeci dixerunt, non γίνονται. Contra 
id ipsum γίνονται plurali subiecti numero apponi consen-
taneum eet. Hanc loquendi legem etiam codicis Α scriptura 
constanter sequitur 5 neque ego discessi. nisi ubi puncto 
interposito subiectum βάσις vel ήμισυ vel τρίτον ac similia 
non aderant sed cogitatione e priore sententia repetenda 
erant H i c enim cum propter ipsam interpunctionem mihi 
persuadere non possem singulare γίνεται recte se habere 
sequentibus pluralibus numeris, edidi pluralem, ut p . 61 , 
5 : πόλυπλασίασον την μίαν των ϊσων πλευρών ε φ ' ίαυτην· γ ί 
νονται κε', vel ρ. 62 , 10 : λαβε το ήμισυ της βάσεως' γί
νονται et sic aliis locis nonnullis, ubi γίνεται habet A . 
In ceteris slcubi disceesi ab Α — sunt autem hi loci pau-
cissimi — non feci nisi graviore ac per se perspicua causa 
urgente. 

Est hic locus , ut de usu quodam Graeci sermonis 
commemorem, qui nondum notus esse videtur. Etenim in 
mathematicorum sermone, ac puto iam ipsius Heronis, non 
recentiorum tantummodo, ανά ante numeralia adverbii loco 
usurpabatur eo sensu quo Latini distributivis utuntur. 
Verbi causa unum quadrati latue dicitur esse οργυιων 
ιη', sed ϊχάστη πλευρά ανά οργυιων ιη' ( ρ . 50, 5 ) , id est 
octonarum denarum. Idem dicendi genus reperitur p . 52 , 
14. 53 , 6. 58, 1. 60, 5, ac tot praeterea locis paene in-
numeris, ut eos colligere nihil attineat. Quin etiam ubi 
in eiusmodi sententiis accusativus post ανά legitur, is 
suspensus est ex εχειν, atque άνά eandem tenet adverbii 
v im , ut p . 4 9 , 3 3 : ίκάστη πλευρά εχει άνά οργυιάς ι'; item 
ρ. 5 0 , 1 5 . 9 6 , 2 1 ; sed haec formula multo rarior est quam 
altera, ubi genetivus pendet ex είναι. N e c vero soli mathe-
matici eic locuti sunt, sed medici etiam, ut Dioscorides 
περί ιοβόλων ρ . 79 (ed. Sprengel) : οπίου και σμύρνης άνά σβό
λος, et Lycus apud Oribasium ρ. 194 (ed. Matthaei): κικι-
δος, άρνογλωσσου σπέρματος, τούτων ίχατερου άνά δυο μοΐραι. 
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Alios locoe si quis quaerat, nmltoe, puto, in hoc genere 
scriptorum inveniat 

I I I . G e o d a e s i a m descripsi ex E . Eadem multis 
praeterea' in librie invenitur et Parieiis et aliis in biblio-
thecis, e quibus iam facile, si quis volet, unum ^lterumve 
cum hac editione conferre poterit, quod ipse certe fecissem, 
si per temporis angustias Iicuisset. Ceterum uno loco eo-
que gravissimo ( p . 1 5 1 , cap. 1 9 ) iis subsidiis non sine 
fructu usus sum quae Martinus ex pluribus libris suppe-
ditaverat. 

I V . Iu I n t r o d u c t i o n i b u s s t e r e o m e t r i c o r u m 
omnino praestantiorem esse cognovi Monacensem ( M ) . Nam 
p. 153 , 11 recte habet είκοστόπρωτα, ubi B C εικοστόμοιρα] 
et p . 1 5 4 , 9 solus habet αυτής, ubi αυτού Β ; et ibidem 
vs. 18 vestigia servavit vocabuli δάκτυλους, quibus exemplis 
multa addi possunt alia. A c vero ubi idem corruptus est, 
ut p . 157, 1, ubi plura vocabula bis poslta sunt, talis tamen 
est error qui facile cognosci poseit. Codex C fere ubique 
etiam levissimis in mendis atque interdum etiam litterarum 
ductibus convenit cum B. Quod postquam sensi, desii eum 
codicem conferre, praesertim cum idem scriptura et per se 
minime distincta et in superioribus partibus scidarum paene 
evanida laboret. 

D e fracturis minus vulgaribus, quae in Geodaesia semel 
(p. 151 ,6 ) , saepius in hac et altera collectione stereometri-
corum inveninntur (p . 153 ,11 . 156,28 . 158,3 . 159,14. 167, 
17. 1 7 2 , 8 ) , dixi in prolegomenis ad Metrol. scr. rel. I 
p . 174s. Inde iteratum ζ" praetuli p . 156,28. 157 ,1 . 

V . Alteram collectionem etereometricorum edidi ex 
Β et M. E x his praestantior utique est B , qui cum alia 
rectius, tum p . 174,8 et 176,3 plenam scripturam habeat, 
ubi nonimlla interciderunt in M. Sed fuerunt etiam loci 
iique praesertlm extrema hac collect ione, ubi minus mihi 
probaretur eiusdem libri auctoritas. Magnam spem de 
codice G excitaverat Martinue (p. 189), cum inveniri in eo 



XVI PRAEFATIO 

illa verba ecriberet quae p . 172 ,12 in reliqub desunt. Sed 

eam rem contra se habere cognovi , siquidem et illa ipsa 
verba et praeterea alia nonnulla omissa sunt in C. Sic 

enim inde ab αεί (p. 172 ,11) verba scripta sunt: 
..# 

αει και πάντοτε επι τα Γ * Γ ρη . και το 

πρόσβαλε _ τοις ρη' 
« / 

Γ*' πόδες ,Γρ' μα'· ων κα" Γ πόδες ρμ$' S η"· ταντα 
Ergo cum et in his laboraret codicis scriptura nec in reli-
quis ullam propriam praestantiam habere videretur, post 
cap. 2 varietatem lectionis inde enotare desii. Denique 
quod Ambrosianum a Maio editum ( N ) non contuli nisl 
quibusdam de locis, si quid forte mentione dignum inveni-
rem, eius rei causam exposui infra ρ. X X I . 

V I . Sexta pars Heronianarum reliquiarum in duobus 
libris ( I G ) inscripta est 'Ήρωνος περί μέτρων, in uno ( Κ ) 
'Έρωνος στερεωμετρικά. Ε χ his alterum probari non posse 
inde apparet quod etiam εμβαδομετρικά nonnulla in hac 
collectione insunt. Cuius hoc maxime proprium est quod 
spgmlis problematis Μίτρψις inscriptum reperitur. E r g o 
Μετρήσεις olim eam collectionem appellataiD esse coniicio. 
Iam vero in Ms edendis quam rationem secutus sim, longa 
est disputatio, quam tum demum plenam proponere licebit, 
cum de origine, fide, argumento huius collectionis quaestio 
copiosior instituta crit. Nunc brcviter commemoro codici 
Κ in quibusdam problematis sine dubio primas tribuendas 
esse, sed eiusdem auctoritateni in aliis admodum exiguam 
videri; ac similiter libros I et G suas utrumque virtutee, 
eua vitia habere, ita ut minime ad totam collectionem una 
criticae artis ratio valeat, sed alia in aliis probleraatis, tam-
quam in diversis libris edendis, constituenda eit. 

V I I . Librum qui geeponicue dicitur descripsi e G . 
A c volui quidem adirc illum Vaticanum codicem unde huius 
Parisini scriptura repetita est; sed cum id etatim hoc tem-
pore fieri non posset, satius duxi in praesentia Parisinum 
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exemplum describere quam temere praeterire hunc librum 
geeponicum, qui non ultimum auctoritatie locum inter Hero-
nianas reliquias obtineat. 

V I I I . Infinitum paene laborem attulit mihi Heronia 
graviseimum illud theorema, quo a r e a e t r i a n g u l a r i s 
m e n s u r a ex tribus lateribue efficitur. Quod etsl inter 
Heronis scripta geometrica non inveniebam, tamen non 
dubitandum esse existimavi, quin id ex eiusdem libro περί 
διόπτρας, cui medio est ab interpolatore quodam ineertum, 
inter has geometricas reliquias reciperem. Nam totum 
spectat ad demonstrationem geometricam, ac vero idem 
maximi est momenti ad omnem historiam mathematicorum, 
id quod alio loco uberius e x p o s u i 1 ) . 

Eet Parisiis codex Gr. 2430 chartaceus recentissimus 
(sec. X V I ) , qui continet 'Ήρωνος Άλεξανδρεως Πνευματικά et 
Βελοποιψικα' atque inde a fol. 79 eiusdem librum περ\ διό
πτρας, de quo vide Martinum p . 88 ss. Hic fol. 107*—108* 
legitur mensura trianguli: Τρίγωνου δο$εισων των πλευρών 
ευρεΐν τό εμβαδόν etc. Quam particalam cum describere 
coepissem, mox cognovi tam multa obscure et corrupte in 
codice exarata esse, nt ea nisi pecaliari cura impensa 
multoque tempore consumpto sanari non poesent Quod 
otium quia Parieiis mihi non fuit concessum, tunc in prae-
sentia omnes litterarum et compendiorum ductug quam ac-
curatissime potui depinxi; postea vero Venturii libro ad-
hibito 2 ) codicis Bcripturam emendare institui. Qua in re 
quot et qaantae difficultatea mihi obatitermt, quaa auperari 
poaae aemel atque iterum deaperarem, alienum eat dicere 
hoc l o c o ; sed tandem aliquando eo perveni, ut omnibue 
acripturae vitiia sublatis genuinum splendorem restituerem 
praeBtantieeimae Heronis demonstrationi. A c primum, ut 

1) Zeitschrift fiir MathemcUik u. Physik v. Schl'omilcht KoU u. Ccmtor. 
9. Jahrgang. 1864. p. 225 — 49. 

2) Giamb. Venturi, Commentarj sopra la storia e le teorie delT 
ottica. Tom. I. Bologna 1814. 

Her. geom. et stereom. JJ 
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par erat, notas et compendia quae inveniebara explicare 
studui. Minime haesitavi in V et Θ , trianguli et circuli 
notis; sed primum offendit κέντρον duobus locis ambigue 
scriptum. Nam quod § 3 pro κέντρον exaratum est Έ, id 
opinor depravatum esse ex ea nota quam codex Gr . Par. 
2361 pag. 461 extr. habet, K\ h. e. K E . Altero autem loco 
( § 5 ) nota centri eadem est quae circuli, 0 ; uhi, postquam 
ex Euclide cognovi radium Graece dici τψ εκ κέντρου, verum 
facile restitui. Porro notam C| apparuit ortam esse. ex 1C, 
b . e. initio vocabuli ίσος. Impeditissima autem omnium fuit 
nota 6 ; quam vix explicuiesem, nisi Heronem in omnibus 
Euclidis dicendi genus sequi animadvertissem. A t ex Eu-
clidis loquendi usu efficitur Heronem omnibus iilis locis 
nihil aliud scribere potuisse niei άρα. Neve quis offendat 
in sententia quae est § 9 : επεϊ ow ορ$η Ιστιν ϊκατέρα — , h 
κύκλω αρα εστί e tc. ? ubi αρα in apodosi post επεί insolitum 
videatur; id ipsum plurimis locis scripsit Euclides. Deni-
que notas ·|· et \ alteram εστί, alteram εσται significare 
facile apparet collatis inter se iis locis ubi hae notae in-
veniuntur. 

Quibue exploratis cum denique scripturam codicis legere 
didicissem, converti me ad emendanda verba a librariis 
misere corrupta. A c cetera quidem facilius sanari poterant; 
at gravius vitium latere vidi in verbis επεϊ ουν άρα c e t 
( § 9. 10) . H i c Venturius, cum de codicis scriptura de-
speraret. suum ingenium secutus novam demonstrationis 
viam inierat; sed tamen ego paucis verbis additis. quae 
mathematica concludendi necessitas requirebat, verum. ut 
opinor, contextum Heronianae orationis restitui, multoque 
simpliciorem quam Venturius reddidi argumentationis for-
mam. Sed ea hic explanare longum est, et feci id alio loco 
(ν. ρ. X V I I adn. 1). Cetera quae paesim emendavi eius-
modi sunt, ut causas quibus quidque mutaverim non opus 
sit disertis verbis explicare. 

{ ' ] I X . Scriptis Heronianis adiunxi Διδύμου Άλεξανδρέως 
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μέτρα μαρμάρων και παντοίων ξύλων, Qui libellus quam ori-
ginem habeat et quomodo ad hanc depravatam formam 
quae nunc exstat redactus sit, gravissima est quaestio, sed 
aliena a nostro instituto. Nunc enim satis esse ducimus 
contextum verborum e libris manu scriptis quam emenda-
tissimum edidisse. Omnes autem codices quibus uei sumus 
derivati sunt e libro foedissimis iam mendis inquinato, at-
que ipsi nostrorum codicum librarii nonnulla sua quisque 
vitia addiderunt; sed omnino Β paullo praestare videtur 
ceteris. Verum etiam Μ et Ο quaedam habent propria, 
quae probanda sint contra Parisini auctoritatein. D e A m -
brosiano ( N ) certum iudicium fieri non potest, quippe quem 
a Maio indiligenter cditum esee appareat. Ubi igitur eius 
incuriae aperta fuit suspitionis causa, ibi Mai posuimus pro 
N ; sed tamen etiam noniiulli ex iis locis, ubi codicie ipsius 
notam adscripsimus, dubitationem admittunt. 

X . V a r i a e c o l l e c t i o n e s ex Herone Euclide aliis-
que in codicibus B C F continuo adscriptae sunt ad Heronis 
definitiones. Nec ipse terminus, ubi hae desinant, incipiant 
illae, proprie potest definiri. Nara aut extrema quae ego 
definitionibus adiunxi (cap. 1 3 0 — 1 3 3 ) referre licet ad has 
varias collectiones, aut quae duo prima capita earundem 
collectionum feci, ea forsitan quis malit adscripta esse ad 
extremas definltiones. Sed tamen equidem vel in hac am-
biguitate certi quiddam secutus sum: quoad enim index qui 
definitionibus praemissus est congruit cum ipso contextu, 
eo usque definitiones ita perduxi ; nt extrema appendicis 
instar addita esse slgnificarem; quac autem eo loco sequun-
tur ubi index praenuntiat 'Ήρωνο; άρχψ των γεωμετρονμένων, 
quoniam hinc usque contextus in libris manu scriptis pro-
pagatus aperte repugnat indici , haec separatim posui ac 
tltulo variarum collectionum comprehendi. Incipiunt autem 
eae in Β fol. 2 9 a vers. 8 , in F fol. 6 3 b vcrs. 5 , desinunt 
medio capite 86 eo loco quem in adnotatione significavi. 
Codicem C non contuli. 

B * 
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In capitibus separandis. quoad fieri potuit, codicum 
auctoritatem eecutuB sum; interdum tamen aut duas partes 
in codicibus segregataa coniunxi, quia idem continuaretur 
argumentum, aut ex uno capite duo feci , ubi diversae res 
reperirentur. Verum in hoc etiam genere aliquotiens du-
bitatio relinquebatur, cum ipse epitomarum auctor vel di-
versa non semel in unum contraxisse videretur. 

Procli locos a Martino (p. 410 ss.) secundum Barocii 
lihrum indicatos conquisivi in Hervagiana Procli editione, 
quo facto et ln his epitomis multa e Proclo , et apud Proclum 
plura etiam ex epitomis emendav i 1 ) . Praeterea nonnullos 
IOCOB a Martino praeteritos indagavi; paucos tantum non-
dum inveni. quamobrem neininem qui illam eHervagianam 
editionem noverit me vituperaturum esse confido. 

A d nonnullaB partes harum collectionum alia praeterea 
accedebant subsidia, ut ad caput 14 Damianus a Bartholino 
editus, ut codex Μ ad excerpta ex Anatolio, ut alia passim, 
quae singulis locis accurate adnotavi. Quae praeterea de 
his collectionibus dicenda sunt, ac videntur esse perquam 
multa, ea reiicio ad aliud tempus allamque scribendi occa-
sionem. 

In fine huius libri habes indices copiosissimos, unde non 
solum, quae in his scriptls vocabula et dicendi genera in-
veniantur, eed etiam, id quod interdum non minoris momenti 
est, quae non inveniantur, perspici possit. Quod autem 
non in unum indicem omnia contuli, nemo mirabitur qui 
cognoverit, quam diversa pleraque ab Heronianis continean-
tur illa collectione variorum locorum ex Proclo aliisque 
excerptorum: quae ei inter Heroniana recepissem, hanc 
purae mathematicae dictionis speciem inconBulto turbavissem 
et inquinavissem. ' 

1) Procli locos ex epitomis Parisinis emendatos proposui in Mus. 
Rhen. vol. XIX p. 450 — 55. 
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Kestat ut eam Heronianorum aliorumque fragmentorum 
collectionem describam quam Maius sub Didymi titulo ex 
Ambrosiano codice ( N ) edidit (v. snpra ρ. I X . X ) . Quae ex-
plicabo secundum eos eectionum numeros quos Maius fecit: 

1 — 13 sunt Didymi Alexandrini mensurae marmorum: 
vide nostri libri partem I X . 

14 — 1 7 sunt tabulae Heronianae I et I I (Metrol. scr. 
r e i l fr.4 et 5, p . 1 8 0 — 1 8 5 ) . 

18. 19 est Metrol. scr. fr. 95 (p. 300 ss.). 
20. 21 ibidem fr. 81 (p . 257 ss.). 
22 — 60 est collectio stereometrieorum I I sive nostri 

libri pars V . Sed desunt in Ν ea quae cap. 2 , 2 post διά¬ 
μετρος της σφαίρας apud nos leguntur; incipit rursus scriptura 
Ambrosiani a verbis χολυμβη$ρας και φρέατος cet. (cap. 8 ) . 
H ic ego Maii editionem non contuli nisi ad caput 41 Ε υ -
ρεΐν ημάς πόδα cet.; reliqua duas ob causas omisi, primum 
quod Ambrosianum in omnibus mendis vidi congruere cum 
M B , multa autem praeterea vitiosa habere, deinde quia 
eundem minime accurate a Maio editum esse appareret, 
ita ut multis locis, essetne codicis an Maii scriptura, dubi-
tarem. Sed tamen nonnulla quae mentione digna videren-
tur ad quosdam locos attuli ex N . 

61 — 70 sunt Geouietriae capita 97—99 (p . 127,12 — 
1 3 0 , 2 3 ) . 

71 — 74 Ibldem cap. 1 0 1 , 6 — 8 (p. 133,1 — 20) . 

75. 7 6 : vide scripturam codicis D post Geom. cap. 91 , 
p . 122 adnot. I I I . 

7 7 : vide ibidem post cap. 101, p . 134 adnot.: c O λόγος 
( s i c Ν pro "Ορος) κύκλου cet. usque ad εμβαδόν του κύκλου. 

78 : vide Geom. 102,1 (ρ . 1 3 4 , 4 — 7 ) . 
7 9 — 8 5 : ibidem 102,4 — 10 (ρ . 1 3 4 , 1 5 — 1 3 5 , 3 0 ) . 
8 6 : ibidem 103 (ρ . 1 3 6 , 5 — 1 1 ) . 
Sequitur deinceps Πρόσοψη Πατρικίου λαμπρότατα θεω

ρήματα, ubi Maius novam nuraerorum seriem incipit. Sunt 
autem 
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1) Mai άπο τίνος et similia saepius, quae tacite correxi. 

1 — 3 usque ad verba 'Έρωνος μέτρησις eadem atque 

apud iios Geom. cap. 104 (p. 1 3 6 , 1 2 — 2 7 ) . 

3. Et από τίνος A ) θέλω σνστησασθαι τρίγωνον ισόπλευρον, 

ποιω ούτως* τριακοντάκις τό προβληθϊν εμβαδόν· και των γινο

μένων λαβών μερίδα ιγ" τον Ι φ ' ίαυτη [lege έαυτψ] πολνπλα^ 

σιασμόν της του τρίγωνου πλευράς είναι ηγούμαι* είτα τούτου 

τον τετραγωνισμόν ποιων σαφώς εχω τον αριθμόν της πλευράς 

τον ισοπλεύρου τρίγωνου, 

4. Του αύτου. Ετι τρίγωνου ισοπλεύρου ημΐν προβεβλησθω 

κάθετος Ιχουσα μονάδας εξ προς τοις (τοΐς Μαϊ) κ ' . εαν άπΌ 

ταύτης θέλγς εύρεΐν τό πόσον μιας εκάστης πλευράς, ποιω ούτως' 

την κάθετον αεί επ\ τα δύο* είτα των γινομένων μερίδα.ιγ" λαβών 

προστίθημι τοΐς κατά την κάθετον μονάσι* και ούτως άποφαίνω-

μαι την πλευρών του τρίγωνου, πόσων (ποσών Μαϊ) εστ) μονάδων. 

5. Δοθείσης διαμέτρου του κύκλου ιγ' μονάδων, ει (είτα 

Μαϊ) από τούτου θελησομεν άψίδος εύρεΐν την βάσιν εχούσης κά

θετον δ', πως ερούμεν τούτο; ποίησον τά ιγ' Ι φ ' έαυτα' · γίνεται 

ρξθ'' είτα εξελε από καθέτου κάθετον ήγουν από των θ' δ'* 

λοιπά ε'* ταύτα εφ' εαυτά κε'* ων εκβεβλημένων από των ρξθ' 

λοιπά ρμδ'* ων πλευρά τετραγωνική ιβ'· τοσούτου η βάσις της 

άψίδος. ούτω ποίει, και ουκ αν άμάρτης. 

6. Παντός τρίγωνου σκαληνου οξυγωνίου αι περ\ την όρθψ 

δύο πλευραι της λοιπής της ύποτεινούσης μείζονες είσιν εφ' ϊαυτάς 

πολυπλασιαζόμεναι. Conf. Geom. 3 ,24 . 

7. Και παντός τρίγωνου σκαληνου άμβλυγωνίου αί περί την 

όρθην γωνίαν δύο πλευραϊ της λοιπής της υποτεινούσης ψτονές 

εισι πολυπλασιαζόμεναι προς εαυτάς. 

8. Και παντός τρίγωνου ορθογωνίου αί περί την όρθην γω

νίαν δύο πλευραϊ της λοιπής της υποτεινούσης ϊσαι (Τσαι Μαϊ) 

εϊσ)ν ε φ ' ϊαυτάς πολυπλασιαζόμεναι. Conf. Geom. 3 , 2 4 

(ρ . 46 ,18 ) . 

9. Παντός τρίγωνου αι δυο πλευραι της λοιπής μείζονες εισι 

πάντη μεταλαμβανόμεναι. Vide ibid. ρ. 46 ,17 . 
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10. Και παντός κύκλου η περίμετρος της διαμέτρου τριπλά

σιος εστί καϊ εφέβδομος. Vide ibid. ρ. 46 ,21 . 

Quae praeterea apud Maium leguntur ( 1 1 — 2 3 ) , ea sunt 

Variarum collectionum capita 3 9 — 4 9 . Adnotanda autem 

hic videtur varia codicis Ν scriptura secundum paginas et 

versus naeae editionis. 

P . 264 ,26 . ισοπλεύρου τρίγωνου ορθογωνίου Ν , ut B F . 

Ρ . 265 ,2 . ιδιοποιία] είδοποιία Ν similiter ac Β — 3. και 

ante ίτερότης idemque ante καλείται add. Ν — 7. αυτοΐς] 

αυτω Ν — 11. πυθανων Mai — 12. το περιφερόγράμμα Ν , ut 

Β et F pr. m.; ceterum haec Mai non distinguit a priori-

bus — 13. κύκλος ίσος εστί Ν — 14. εκ] έκτος Ν , ut B F — 

15. Ή ό"ε . . . μετά . . . περίμετρος . . . TTJ βάσει sic 3fai — 20. οτε 

Ν , ut F — άμφότερον Ν 

Ρ. 266 ,3 . τ ω ] το Ν , ut B F — 5. post Ισότητος lacunae 

notam ponit Mai — 6. δια παντός η τριάς αυτή πεφυκεν om. 

Ν — 8. τετραπλεύρων, έξης απάντων] και τετράπλευρων εξ ής 

άπαντα Ν — 9. πέρατι] παρά τι Ή — post απειρία lacunae 

notam habet Mai — 12. οσα δ\ ασύμμετρα om. Ν ; idem 

pro αλο>>ά εισι habet αλο^α και αρρψα λίγεται · εϊσ\. δε — 

13. Τ ο ρητον |ΐε}/ε3·ος καί αλο/ον Ν — 14. νοούμενα Ν — 

συγκρινόμενα Ν , ut B F — 16. post Ιεγεται Ν add. οσα #έ 

αλληλοις ασύμμετρα, ταύτα άλογα προς άλληλα λέγεται — 

18. συμμετρίαν Ν , ut 2)α — 20. τε on i . Ν ; a Φύσει novum 

caput incipit Mai — 22. μέτρου Ν — 26. ηλε/χΒ-η] ελέχθη 

Ν , ut 2>α. 

Ρ . 267 ,3 . της τετραγωνικής πλευράς Ν — 5. ουν] αυ Ν 

— 6. η πλευρά] τη πλευρά Ν , ut B F — 7. τουτέστιν άλόγου\ 

τουτέστί λόγου Ν , ut B F — 9. μονάδων] μερίδων Ν — 

10. αυτί)] αυτής Ν , ut B F Ώα — 11. του'τψ] τούτων Ν , ut B F 

— 13. και τα του'τω] κατα τούτων Ν , ut Β et partim F — 

d'] Ν — 14. τω απο ρητής κυβω] το άπό ρψης κύβης Ν 

peiue etiam quam B F — 15. τω άπό ρητής τετραγωνω] το 

άπό ρητής κύβης τετράγωνον Ν , ut B F , nisi quod insuper 

habet interpolatum κυ'βης — 16. ρητή άσύμμετρον] ρητην άπο-
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συμμετρον Ν , ut BF — 17. συμμετρίας Ν, ut B F — 18. αϊ 
post αύται om. Ν , ut B F — απ αυτών] άπαντα Ν — 
19. Ιτφας #1 usque ad αλληλοις om. Ν , ut Β , ac tum pro 
γ habet εΓη, ut BF. 

Ρ. 268 ,5 . ούτος] ούτως Ν, ut Β — 6. ρητάς] ρψψ Ν — 
7. πηχυαίας] π^χεως Μα% — έκα'στην] έκαστη Ν — 8. ό̂ εν] 
πό̂ εν Ν , ut BF Ώα — 9. γνωρίμψ] γνωρίμων Ν, ut BF — 
16. ποία σχέσεις] pro his verbie quae ego seclusi Ν rectius 
habere videtur αλλα των ομογενών εστί ποια (ποία Jfai) σχεσις; 
sed tamen nominativi qui sequuntur γραμμή etc. cum Ms 
non conveniunt — 20. αϊ έξης] και έξης Ν — 21 . εχωσιν] 
εχουσιν Ν , ut BF Da — 22 . μη ταΐς] μήτε Ν — 24. τω] 
του Ν , ut reliqui — συνεχείς Ν , ut Β et F pr. m.; sed 
solus Ν etiam όρχεις — η' alterum] β' Ν. 



I. 

H E f i O N I S B E F O T T I O I E S N O I D M J M G E O M E T I I A E . 

"Είρωνος ο ρ ο ί των γεωμετρίας ονομάτων. 

. α!. Ύί Ιο-τι σημεΐον; 

β ' . Τ ι γραμμή; 

5 / . Τίνες αϊ των γραμμών διαφοραί; 

δ'. Ύί Ιστιν ευθεία γραμμή; 

ε'. Τίνες α! κυκλικαϊ γραμμαί; 

ς*. Τίνες αί καμπυλαι γραμμαί; 

ζ \ Τίνες af ελικοειδείς γραμμαί; 

10 η'. Περί Ιπιφανείας· 

θ'. Ύί Ιστιν ίπίπεδος επιφάνεια; 

/ . Τίς η ουκ επίπεδος επιφάνεια; 

ια\ .Περί στέρεου σώματος. . 

ιβ'. Περί γωνίας και κεχλασμίνης γραμμής. 

15 ι / · Τίνες αί }/ενικαί των ycnviwv ίιαφοραί; 

ιό". Τ ί Ιοτι κοινώς ίπίπεδος γωνία; 

ιε'. Τίς η επίπεδος εύ^ηί̂ ραμμος ywia ; 

ις-'. Τίνες αί των ευθυγράμμων γωνιών αιαφοραί; 

ιζ'. Τίς ή ορΒ-ή ywvia; 

20 ir\. Τίς η οξεία γωνία; 

3. Numeri singulis titulis praefixi Ii FBC inde ι χς' variis modis ita tur-
bati sunt, ut nec ad yeram rationem nec inter se conveniant. Nos eum nu-
merorum ordinem restituimus quem infra in ipso contextu operis Heroniani 
habet Ψ 5. τίνοσ et γραμμάτων Β 9. iltxotota 1 11. ttfnv] #i F 

12. ίπίπαιδοα Β 14. xal post χεχλασμένης FBC 15. τΛ>οσ Β 
16. Ιπίπαιδοσ 1, idem vers. 17 

Her. geom. et ttereom. 1 



2 HERONIS 

2. ξ^ει Β ^ωνί«ι] γραμμαϊ F, om. BC 6. οί\ al Β, idem et su-
prascr. ol F 8. bic titntns abest a BC 9. επιπέδου F et contextus, 
επιφανείας BC 11. περί τ^σ Ινοσ (in marg. Ιντόσ) επιφανείας πέδοις, 
ίξανομογενών Β, περί των & το* (vel τος ambifno compendio scriptam) ίπι-
φανίας πέδοις ίξανομογενών C 12. ων] ω BC, jjyow F 13. άψίς C 

14. Hc titulus omisssus est in F et infra in contextu 17. τομείς 1 
18. &] li/ F, om. BC περιφερειών σχημάτων επιπέδων F Ιπιπαί-

δων Β 19. περί ante κυρτής add. C κυρτής χαϊ] της F xal post 
xoftq? add. F 22. πέΐεχισ Β 23. £χ] αϊ BC έν τοΓς] <ατ«ι)ΓοΓσ Β 
ευθυγράμμων οm. F 26. kune titulum om. BC 

ιθ'. Τις η αμβλεία γωνία; 

κ'. Πως Ιχουσι προς άλληλας αϊ ευθύγραμμοι γωνίαι; 

κα'. f / Ort 19 γωνία καϊ η μονάς και τό νυν ομοίως εχουσιν. 

κβ'. Περί στέρεας γωνίας. 

κ / . Περί σχήματος. 5 

κ#\ Τίνες οι των σχημάτων οροί; 

κε'. Τίνες αι γενικαΐ των σχημάτων διαφοραί; 

κς. Τίνες αι των επιπέδων σχημάτων διαφοραί; 

κζ'. Περί άσυνθέτσυ επιπέδου σχήματος, ο Ιστι κύκλος, 

κη'. Περί διαμέτρου. 10 

κθ'. Περί των εν τοΐς επιπέδοις εξ άνομογενων συνθέτων περι

φερειών σχημάτων, ων τί εστίν ημικύκλιον. 

λ'. Τί εστίν αψίς; 

. . . Τ ι ίστι τμήμα κύκλου τό μείζον; 

λα'. Τ ί -εστί κοινώς τμήμα κύκλου; 15 

λβ'. Τις ή εν τμηματι κύκλου γωνία; 

λ/ . Τ ί ICTTI τομεύς κύκλου; 

λδ\ Περί των εκ ίυο επιφερειών επιπέδων σχημάτων καϊ λοι

πών, τουτέστι κυρτής και κοίλης περιφερείας. 

λε'. Τ ί εστί μηνίσκος; 20 

λς-'. Τ ί εστί στεφάνη; 

λζ'. Τί εστί πέλεκυς; 

λη'. Τίνες εκ των εν τοΐς επιπέδοις ευθυγράμμων σχημάτων 

διαφοραί; 

λθ'. Τί εστί τρίγωνον; 25 

μ'. Τίνα των .τρίγωνων ειδη και 7roVa; 

μα!. Τί τό ισόπλευρον; 
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μβ'. Τ ί τό Ισοσκελές; 
μγ'. Τ ί το σκαλψόν; 
μδ'. Τ ί το όρθογώνιον; 
με'. Τ ί το οξυ/ώιον; 

5 ρς-'. Τ ί το άμβλυγώνιον; 
ρζ'. Τρι/ώνων ιδιότητες. 

μη. Περί τετραπλεύρων σχημάτων, τί ίση τετράπλευρον ίπί-
πεδον; 

juB*'.' Τίνες αί των τετράπλευρων διαφοραί; 
10 / . Τίνα τα τετράγωνα; 

να'. Τίνα τα ίτερομηκη; 
νβ'. Ύί ρόμβοι; 
νγ'. Τ ί ρομβοειδη; 
νδ'. Τίνα τά παραλληλόγραμμα; 

15 νε'. Περί παραλληλογράμμων ορθογωνίων. 
νς-'. Τίς ο εν παραλληλογράμμψ γνωμών; 
ν ζ Τ ί Ιστι γνωμών κοινώς. 
νη'. Τ ί ε<ττι τραπέζιον; 
νθ'. Τίνα τά τραπέζια; 

2 0 ξ'· Τίνα τά τραπεζοειδή; 
ξα'. Τ ί τραπέζιον ισοσκελές; 
ξβ'. Τ ί τραπέζιον σκαλψόν; 
ξ / . Τίνα αρα τά πολύπλευρα επίπεδα; 
ξδ*. Περί των εν τοΓς επιπέδοις ευθυγράμμων καθ* έκαστα λε-

2 5 γομένων, οΓον τί Ιοτι βα'<πς; 
ξε'. Τ ί εστί -πλευρά; 

ξς-'. Τ ί έστι δια/ώνιος; 
ξζ'. Τ ί εσ-τι κάθετος; 
ξη'. Τ ί Ιστι κάθετος προς ορ3·α'ς; 

30 ξ3^. Τίνες είσί παράλληλοι γραμμαί; 
ο\ Τίνες ού παράλληλοι εύ^ειαι; 

οα'. Τ ί Ιστι τρίγωνου υψος; 

10. τα om. F 11. τά] τε F 13. hunc titulum oin, F 14. r« 
om. BC 23. αρα om. BG 24. xa£'] xal FBC 25. οίον] ορών Β, 
ορον C 30. παράλληλοι γραμμαί] παραλληλόγραμμοι F, εύ&είαι παρ
αλληλογράμμων BC 31. ού] cit»u«* BC 

l* 
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1. τό>] ̂ άρ Β 2. τόπον Β 3. έρμηνεΐαι 1C 6. τώ>> ante ly, 
idemque ante γραμμών add. BC 7. ϋυν&έτου F σφεριχής Β 11. 7Y 
iroloff ly σφαίρα BC 13. hunc titulum omisit F σφαίρα Β 14. οτι 
τό ατίρώψ Ισοπλεύρων BC μεΙ£ω Β 15. άνομογενών BC post 
σχημάτων add. ovro»? BG 16. Ι Ι Ϊ Γ Ι post 7Υ add. Β 17. ΓΙ om. F 

19. hunc titulum om. F 20. ό om. F ΙοοσχεΙεσ BC 21. τ/ς ό 
σχαΛ ν̂ό*- atwyof BC 22. 23. 24. 26. Tft BC 26. hunc titulom om. F 

28. χυχλίδρου Β (scriptura in C legi nequibat) αξων ο ς FBC αάτου 
xal βάσεως F 

οβ'. Τίνα των επιπέδων σχημάτων συμπλψοΐ τον του επιπέδου 

τόπον; 

ογ. * Ερμηνεία, των στερεομετρουμένων. 

Τίνες των εν τοις στερεοΐς σχήμασι [των] επιφανειών δια-

φοραί; 5 

οδ'. Τίνες εν τοις στερεοΐς σχήμασι γραμμών διαφοραί; 

οε'. Περί σφαίρας, άσυνθέτου στερεού σώματος, καϊ σφαιρικής 

επιφερείας. 

ος\ Τί κέντρον σφαίρας; 

οζ', Ύί αξων σφαίρας; 10 

οη'. Ύί εστί πόλος; 

οθ*. Ύί κύκλος h σφαίρα; 

π9. Ύί κύκλου πόλος Ιπ\ σφαίρας; 

πα\ ' Οτι των στέρεων ίσοπεριμέτρων σχημάτων μείζων η σφαίρα, 

πβ'. Μερί των εξ ανομοιογενών συνθέτων στέρεων σχημάτων. 15 

ι κώνος; 

π / · Ύί βάσις κώνου; 

πδ\ Ύί κορυφή κώνου; 

πε\ Ύί αξων κώνου; 

πς. Ύίς [ο] ισοσκελής κώνος; 20 

πζ'. Ύί κώνος σκαληνός; 

πη\ Ύί ορθογώνιος κώνος; 

7τ3*'. Τ ί όξυγώνιος κώνος; 

Τ ί άμβλυγώνιος κώνος; 

Qa'. Ύί κόλουρος κώνος; 25 

§ β ' . Τ ί επιφάνεια κώνου; 

§ / . Τ ί τομή κοίνου; 

§ ί Π ε ρ ί κυλίνδρου άξονος και βάσεως αύτου και τομής κυλίνδρου. 
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5 

ρ'· 
ρα'. 

ρβ'. 
10 ργ. 

pd'. 
ρε'. 

ργ'-

ρζ'· 
15 ρη'. 

ρ&. 

ρι'. 
ρια!. 

20" 'ρφ'. 

ριγ'. 

piif. 

ριε'. 

ρις*. 
25 ριζ'. 

ριη. 

ριθ'. 
ρκ'. 

ρκα'. 

Περί τομής κοινώς. 

Περί των εκ δυο περιφερειών στέρεων σχημάτων, σπείρας 
ήτοι κρίκου. 

Τίνες αί των ευθυγράμμων στερεών σχημάτων διαφοραί; 

Τ ί εστί πυραμίς; 

Τ ί εστίν εϊχοσάεδρον; 

Περί όχταέδρου* 

Τί Ιστι δωδεκάεδρον; 

Τ ί ιστι κύβος; 

Τί Ιστι πρίσματα; 

Τίνα τών σχημάτων ουτε πυραμίδες ουτε πρίσματα; 

Τίνα δϊ παραλληλόγραμμα πρίσματα; 

Τίνα τά παραλληλεπίπεδα; 

Τίς η εν στερεψ κάθετος; 

Τίνα τά παραλληλόπλευρα ορθογώνια πρίσματα, .τίνα δϊ 

ουκ ορθογώνια; 

Τί Ιστι κύβος; 

Τ ί Ιστι δοκός; 

Τ ί Ιστι πλινθίς; 

Τί εστί σφηνίσκος; 

Τίνες και ποσαι εν τοις σχημασιν επαφαί; 

Περί ϊσων και ομοίων σχημάτων. 

Περί ϊσων γραμμών. 

Περί ϊσων και άντιπεπονΒ-ότων σχημάτων. 

Περί του εν ρε^έ^εσιν απείρου. 

Περί του εν ρε^έ^εσι μέρους. 

Περί πολλαπλασίου. 

Περί της κατά μεγέθη αναλογίας. 

Τίνα λόγον εχει προς άλληλα τά μεγέθη; 

1. χοινησ F 2. Ι* ©μ. BC σ\5ο] j f F 6. είχοσάί(Γρο>>] χύ/9ος 
BC 7. 7Υ Itfrty δχτάεδρον BC 9. xi5/So$] είχοσάεδρον BC, qui addant 
titulum: οτ« yrlijy το5 δωδεχαέδρου τά # ' l oyoy ξ^ουσ* πρΟ£ την σφαΐραν 

10. πρίσμα F 11. είσ/ν post πρίσματα add. BC 12. 17ερΙ παρ¬ 
αλληλογράμμων πρισμάτων et 1ι marg. ?0α>£ ττ«ρ«11ι?1θΛΓΐ«%ι»ΐ' F 
13. immo παράλληλα ϊπίπεδα coll. cap. 108 17. hunc titulom om. F 
19. πλιν&οσ Β 20. φηνίσχοσ BC 21. τίνων BC Ιπαφίαι Β, ίττα^-
φ'αι C 23. Ιοογραμμων BC 28. 29. μεγέ&ει BC 
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ρ κ β Τ ί ν α τα εν τω αυτω λόγω μεγέθη εστίν, 
ρκγ'. Διαφόρων μεγεθών αναλογίαι. 
ρκδ'. Τίνα τά ομόλογα μεγέθη; 
ρκε'. Περί της εν τοις μεγέθεσι των λόγων διαφοράς, 

ρκς'. Περί με/ε^ων συμμέτρων καϊ ασύμμετρων, 
ρκζ'. Περί ευθειών συμμέτρων και ασύμμετρων, 
ρκη. Τίνα μέρη των εν τοΓς μεγέθεσι μετρήσεων καταμετρονντα 

τά ολα; 
ρκ3-'. Τ ί των είρημένων έκαστο ν δύναται; 

Ευθυμετρικα. 
Έμβαδομετρικά. 
r Ηρωνος α'ρχη των γεωμετρουμένων. 
Είδη της μετρήσεως πέντε. 
Κύκλων θεωρήματα τέσσαρα. 

"Είρωνος εισαγωγαΐ των γεωμετρουμένων. 

1. τα om. F 2. διαφόρων μεγε&ών αναλογία et in marg. ftfmff 
λογίαι F, όίαφοραϊ μεγε&ών αναλόγως BC 3. ό/uoXoya] «Xoyα F 
5. ασύμμετρων] εύ&υμέτρων Β 7. μεγί&εσι] μέρεσι BC μετρίσεων Β 

13. πέντε] ε' F 14. τέσσαρα] δ' FC 15. Είσαγωγαϊ "Ηρωνος F, 
qni addit: (>λ' ΛιαφοραΙ μεγε&ών αναλόγων, ρλα' Τίνα τά ομόλογα με-
γέ&η; ρλβ' Περί της ίν τοις μεγέ&εσι των γραμμών διαφοράς 

Του πίναχος τέλος m fioe add. Β 



[Και τά μέν προ της γεωμετρικής στοιχειώσεως τβχγο- 1 
λογουμενα υπογράφων σοι και υποτυπούμενος, ώς i%m μά
λιστα συντόμως, Διονύσιε λαμπρότατε, τήν τε αρχήν και 
ττ)ν ολην σύνταξιν ποιησομαι πατά την του Εύκλείδου του 

5 στοιχειωτου της h γεωμετρία θεωρίας διδασκαλίαν. οϊμαι 
γαρ ούτως ου μόνον τάς εκείνον πραγματείας ενσυνάπτους 
%σεσ9αί σοι, αλλά και πλείστας αλλάς των είς γεωμετρίον 
ανηκόντων, αρξομαι τοίνυν άπό σημείου.] 

α'. Περί σημείου. 2 

10 Σημεϊόν έστιν ου μέρος ου&έν η πέρας όδιάστατον η 
πέρας γραμμών, πέφυκε δέ διάνοια μόνη λοιπόν είναι 
ώσανει άμερές τι και άμέγε9ες τυγχάνον* [τοιούτον ουν αυτό 
φασιν είναι οϊον έν χρόνψ τό ένεστός και οίον μονάδα 
9-έσιν εχονσαν* 8τι μεν ουν τ§ ουσία ταντον τ§ μονάδι — 

15 αδιαίρετα γαρ αμφω και ασώματα και αμέριστα · τ§ δέ 
επιφάνεια και τ§ σχέσει διαφέρει- ή μέν γάρ μονάς άρχή 
άρι&μου, τό δέ σημεΐον της γεωμετρουμένης ουσίας αρχή.] 

9Αρχή «H κατά εκθέσω, ουχ ώς μέρος ον της γραμμής, ώς 

του αριθμού μέρος ή μονάς, προεπινοονμένου &1 αύτου κινηθέντος 

2. υπόγραφαν Β, idem C, sed ω correctam 3. xal την ολην om. Β 
6. πραγματείας] δ ιδ ασχολίας F ενσυνάπτους C, sed ευ a sec. m., 

άαυνάπτονς F, συναπτούς Β 11. διανοία μόνη BC λοιπόν] ίπίλψ 
πτον Ώα 12. τι] τε C 14. ο τι F οτι μίν ουν om. Β η ουσία F 

• ταύτα Β 15. χαϊ ασώματα post αμέριστα babet F 16. δηλον 
post διαφέρει add. Όαι ege idem intercidisse iodicaren post μονάδι, si ge-
miinue esset kcue 17. BC 18. ον] «ν libri 19. προνόου-
μένου Β αυτοί)] αυτή; FC 
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γαρ η μάλλον νοηθέντος εν ρνσει νοείται γραμμή, οτε σημεΓα άρχη 

εστί ) /ραρμ%, επιφάνεια δ\ στέρεου σώματος. 

3 H « f i γραμμής. 

Γραμμή δέ εστι μήκος άπλατές nmi αβαθές, η τό πρώ-. 
τον iv μεγέ9ει την ύπόστασιν λαμβάνον, η το ε\ όιάστατόν 5 
f « nml διαίρετον γίνεται, δέ σημείου ξυέντος άνωθεν κάτω 
εννοιφ tjj κατά την συνέχειαν, περιέχεται τε καί περατονται 

» σημείοις, πέρας επιφανείας αυτή γενομένη, λέγοιτο δέ αν 
είναι γραμμή τό διαιρούν από . της σκιάς τήν ήλιακήν 
ακτίνα, η από τον πεφωτισμένου μέρους τήν σκιάν, και $ν ίο 
ιματίφ ώς έν συνέχει νοονμένψ τό χωρίζον τήν πορφυραν 

3 από του έρίου και τό εριον από της πορφύρας, ήδη δέ 
καν τί} συνη&είφ της γραμμής εννοιαν εχομεν ώς μήκος 
μόνον ίχούσης, ουκέτι δέ πλάτος η βά&ος. λέγομεν γουν 
εις τοίχος Ιστι καθ· 5 υπό&εσιν πηχών ρ', ουκέτι αποβλέποντες 15 
εις τό πλάτος η τό πάχος* η οδός σταδίων ν9, τό μήκος 
μόνον, ουκέτι δέ και τό πλάτος αυτών πολυπραγμονονντες · 
ώς γραμμικήν ήμΐν είναι και τήν τοιαντην έξαρί9μησιν. 

Αυτίκα καί ευ3τ;μετρική καλείται. 

4 γ'. Τίνες αι τών γραμμών διαφοραί; 20 

Τών γραμμών αι μέν είσιν εν&εϊαι, αι. δέ ου- και τών 
μέν εν&ειών αι μέν εισι κυκλικοί περιφέρεια ι ονομαζόμενοι, 
άί δέ ελνχοειδεϊς, αϊ δέ καμπύλαι. 

5 δ'. Τις ευ&εΐα γραμμή; 

Ευ&εϊα μέν ουν γραμμή εστίν ήτις εξ Ισου τοΐς έπ 25 
αυτής σημείοις κείται όρ&ή ουσα και οίον έπ* άκρον τετα
μένη έπΙ τά πέρατα* ήτις δύο δο&έντων σημείων ή μεταξύ 

1. γραμμήσ libri 2. αημεϊον F 1ι marg., sed alienum est corrigere 
auctorem haius scholii, qui alia quoque pessime scripserit 5. λαμβάνων 
BC 7. περατοντε Β 8. αύτη Β 11. 12. πορφυραν et πορφύρας 
libri 13 χαν F, χαν BC αυνε&εία Β 15. είς BC 16. i) (ante 
όσ*όί) F in marg., 17 rel. 20. διαφοραί] ευ&εΐαι BC 25. ££foov Β 
26. αυτοί; libri, sed F in marg. Ijt* « tk% αημείοις om. BC τεταμ-
μένη libri 



DEFINTTIONES. 9 

ελαχίστη έστϊ των τά αυτά κέρατα έχουσών γραμμών και 
ης πάντα τά μέρη πάοι τοις μέρεσι παντοίως έφαρμόζειν 
πέφυκε' παί των περάτων μενόντων καϊ αυτή μένουσα, οίον 
έν τψ αυτψ έπιπέδψ στρεφόμενη · και περί τά αυτά πέρατα 

5 τον αυτόν αεί τόπον έχουσα, ουτε δέ μία ευθεία συτε δυο 
σχήμα τελουσιν. 

ε'. Τίνες αϊ πνπλιπαι γραμμαί; 6 

Κυκλικαί γραμμαί εϊσιν οσαι περί ϊν σημεΐον περιφε-
ρώς έπ3 άκρον τεταμέναι η κύκλους ή μέρη κύκλων αποτε

λώ λοϋσι, μόναι των άλλων γραμμών σχήματος ουσαι ποιητικαί. 

ς'. Τίνες αϊ καμπύλαι γραμμαί; 1 

Των δέ καμπύλων γραμμών εστι μέντοι πλήθος άπει
ρον, αϊ μέν γάρ έπί τά αυτά μέρη τά κοίλα εχουσιν, αϊ δέ 
όυ. έπί τά αυτά μέν ουν κοίλη γραμμή έστιν, οταν δύο 

15 σημείων ληφθέντων αυτής δποιωνουν ή τά σημεία έπιζευ-
γνύουσα ευθεία ήτοι κατ3 αυτής πίπτί] τής γραμμής, ή εν
τός, έκτος δέ μηδέποτε. ουκ έπί τά αυτά μέρη κοίλη γραμμή 
έστιν ή ουχ ούτως έχουσα. 

ζ'. Τίνες αϊ ελικοειδείς γραμμαί; 8 

20 "Ελιξ δέ γραμμή έστιν εν έπιπέδψ μέν, έάν ευθείας 
μενούσης του ετέρου πέρατος και κινούμενης έν τψ έπιπέδψ, 
$ως αν εις τό αυτό πάλιν αποκατασταθώ, φέρηταί τι ση
μεΐον άπό του μένοντος πέρατος δμου άρξάμενον τή ευθεία, 
και ή μέν από ταύτης τής ευθείας γινομένη γραμμή κύκλος 

25 εσται, ή δέ άπό του τής ευθείας φερομένης σημείου §λιξ 
καλείται. 

Έάν παραλληλογράμμου όρθογώνου μενούσης μιας πλεν- 2 

1. Οάχιστος libri, corr. Ώα Ιστϊν BC 2. ης Ώα, είς libri 6. σχή
ματα F 8. f ΙσΙ BC περιφερών Β 12. μέντοι] μίν το C 15. σχη-
φ&έντων Β όποιονουν C 16. πίπτει libri 17. χοίλη om. Β 
18. ovx FB, om. C, sed suprascr. rec. m. · 22. αν omissom i i liiris addidi 
collato cap. 22 extr. 24. γινομένη] χινουμένη F χύχλος] χοιλή F 
25. του om. Β φερομένη F 27. ορθογωνίου F in marg. 
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ρ&ς τών περί τήν ορΰήν γωνίαν περιενεχ&έντων τό μέν παρ
αλληλόγραμμα* είς τό αυτό πάλιν άποκαταστα&ή ο&εν 
ήρξατο φέρεϋ&αι, αμα δέ νφ παραλλήλογράμμψ σημεϊόν τι 
φέρηται κατ* αυτής τής μενονσης παραλλήλου άρξάμενσν 
από του ετέρου πέρατος, τό μέν συν περιληφ&έν οχήμα υπό 5 
τής του παραϊληΪΛγράμμοίΌ κινήσεως καλείται κύλινδρος, ή 
δέ υπό του φερομένου σημείου γραμμή γίνεται ελιξ, ης παν 
μέρος έπί παν εφαρμόζει, ΰταν έπί τά αυτά μέρη τά 
κοίλα εχΐ]. 

9 η'. " Περί επιφανείας. ίο 

Επιφάνεια εστίν ο μήκος και πλάτος μόνον έχει* ή 
' πέρας σώματος και τόπου' ή τό έπί δύο διάστατον αβαθές-

ή τό παντός στέρεου τε και επιπέδου σχήματος κατά δυο 
διαστάσεις μήκους καί πλάτους επιφαινόμενοι πέρας, γί
νεται δέ ξύσει υπό γραμμής κατά πλάτος από δεξιών έπ* 15 
αριστερά φεούσης* και νοόίτ αν είναι επιφάνεια πάσα σκιά 
καί πάσα χρόα, κα&ό καί χρόας έκάλουν οι Πυθαγόρειοι 
τάς επιφανείας, νοοιτο καί παθό μίγνυται δ αήρ τή γ§ 
ή αλλψ στερεψ σώματι, ή ό αήρ ϋδατι} η τό νδωρ ποτηρίψ 
η αλλψ τινί δοχείψ. 20 

10 Τ ίνες αί τ ω ν επιφανειών γενικαϊ διάφορα) η τις επί-

πεδος επιφάνεια; 

Των δϊ επιφανειών αί μεν Ιπίπεδοι καλούνται, αί δϊ ου. 

11 θ'. Τί έστιν επίπεδος επιφάνεια; 

Επίπεδος επιφάνεια έστιν ήτις εξ ίσον ταϊς έφ' Ιαν- 25 
τής ευθείαις κείται ορθή ουσα άποτεταμένη * ης έπειδάν 

2. άποχατεστα&% F, άπεχαιαατά&η Β, idem C, sed tertia littera non 
comparet 3. αμμα F 5. άπο Β 9. ϊχει et suprascr. 5 F 12. δια-
στατον BC (sie etiam infra), tiiaatag" F άβα&£ς] μέγεθος Da 16. $εού-
ύης] ρνσησ Β, §νϋις F, ρνηϋις C, φνήόεις Όα, φνείύης Λ νοεΐτ* αν Hiri, 
νοείται αν Ώα 17. χα&' ο BC πν&αγόριοι BC 18. χα&' ο BC 
20. δοχίφ F 21. numernm ante titnlum οη . libri omnes γενιχαϊ] 
γινόμεναι F 23. om. Du 25. αυτής F 26. άποτεταμμένη C 
ης] ην libri 
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δύο σημείων αι^ηται ευθεία, xai ολη αυτή χατά πάντα τό
πον παντοίως εφαρμόζεται * τουτέστιν ή κατά ολην ευθείαν 
ίφαρμόζουσα, χαι ή ελαχίστη πασών τών τά αυτά πέρατα 
έχουσών επιφανειών, χαι ής πάντα τά μέρη έφαρμόζειν 

5 πέφυχε. 

ι . Τις δέ ουχ επίπεδος επιφάνεια; 12 

Ουχ επίπεδοι έπιφάνειοΛ είσιν αι μή ούτως εχουσαι * 
τουτέστιν αϊ μή πάντη χατ' ευθείαν φερόμενοι γραμμαι, 
εχουσαι δέ τινα άνωμαλίαν, xai ουχ όρθαι Λ 1 8λου. 

ΐβ ια'. Περι στέρεου σώματος. 13 

Στερεόν έστι σώμα τό μήχος χαί πλάτος χαι βάθος 
έχον ή τό τοις τρισί διαστάσεσι χεχρημένσν. χαλοϋνται δε 
στερεά σώματα xai ol τόποι, [σώμα μέν ουν μαθηματιχόν 
έστι τό τριχ§ διάστατον, σώμα δέ απλώς τό τριχή διάστα-

15 τον μετά άντιτυπίας.) περατοϋται δέ πάν στερεόν υπό επι
φανειών, χαι γίνεται επιφανείας από τών πρόσω έμπροσθεν 
έπί τά οπίσω ένεχθείσης. 

ιβ'. Περι γωνίας χαι χεχλασμένης γραμμής. 14 
Γωνία έστι συναγωγή προς εν σημεϊον υπό χεχλασμένης 

20 επιφανείας ή γραμμής αποτελούμενη, χεχλασμένη δέ λέ
γεται γραμμή ήτις έχβαλλομένη ου συμπίπτει αυτή χαθ' 
αυτήν. 

ιγ'. Τίνες αι γενιχαι γωνιών διαφοραί; 15 

Των δέ γωνιών αι μέν είσιν επίπεδοι, αι δέ στερεαί, 
25 xai τών επιπέδων ή στερεών αι μέν είσιν ευθύγραμμοι, 

αι ο ου. 

3. πασών C, πάτων et in marg. ϊσως πααών Ρ, πάντων Β 4. ης 
Da, είς libri ρnst μέρη omissa esse videatur πασι τοΐς μέρεσι παντοίως 
coll. €·ρ. 5 9. άνομαλίαν Β 14. τριχη BC σώμα Μ απλώς το 
τριχζ διάστατον om. FB 17. Ιπενεχ&είσης et in marg. ίνεχ&είσης Ψ 
18. xal om. Β 19. νποχεχλασμένης F 20. αποτελούμενης Ψ 
21. Ιχβαλομένη €, έμβαλομένη Β ο ν add. Jfe eoll. cap. 24 αντί} χα#* 
« W f f F, emrf » * * «vf-ff» 1, ovrij icwfiff C» «ντή icwrifv Hit 
23. « f om. B. 25. στερεαιών Β εν&ύγραμμαι F 
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16 ιδ'. Τί έστι κοινώς επίπεδος γωνία; 

Επίπεδος μέν ουν έατι κοινώς γωνία ή έν έπιπέδψ 
δυο γραμμών άπτομένων αλλήλων και μή έπ3 ευθείας κει
μένων πρός αλλήλας τών γραμμών κλίσις. είσί δέ ου συν
εχείς άπτόμεναι αλλήλων αϊ γραμμαί, btav ή ετέρα προσ- 5 
εκβαλλομένη κατά τήν εαυτής σύννενσιν μή πίπττ) κατά 
τής ετέρας, και άλλως δέ επίπεδος έστι γωνία γραμμής 
έν έπιπέδψ προς ενί σημείψ κλίσις, η συναγωγτ πρός & 
σημεϊον υπό κεκλασμένης γραμμής. 

17 ιε'. Τίς ή επίπεδος ευθύγραμμος γωνία; ίο 

Επίπεδος δέ ευθύγραμμος καλείται γωνία, οταν αϊ 
περιέχουσαι αυτήν γραμμαί ευθεϊαι ώσιν. [επίπεδος δέ 
γωνία ή έν έπιπέδψ πρός άνισους σύννευσις γραμμής* ή 
γραμμής ευθείας πρός ενί σημείψ κλίσις. οϋτω γοϋν γλω-
χϊνας έκάλουν οι Πυθαγόρειοι τάς γωνίας.] 15 

18 ΐζ'· Τίνες αϊ τών ευθυγράμμων γωνιών διαφοραί; 

Τών έν τοις έπιπέδοις ουκ ευθυγράμμων γωνιών πλή
θος έστιν άπειρον τών δέ έν τοις έπιπέδοις ευθυγράμμων 
γωνιών είδη έστί τρία, αϊ μέν γάρ όρθαί, αϊ δέ όξεΐαι, αϊ 
δέ άμβλεΐαι καλούνται. 20 

19 *ζ'· Τίς ή ορθή γωνία; 

Όρθη μέν ουν έστι γωνία ή τή αντικείμενη Υση. αντι-
κείμεναι δέ εισιν 8ς ποιεί ευθεία έπ3 ευθείαν σταθεΐσα. 

1. χοινη Β 3. δύο om. Β 4. χλίσις Ώα, χλίσεις libri είσί #1 
usque ad έτερα προσεχ. om. Β 6. σύνευσιν C, σύνεσιν FB (sed F in marg. 
ϊσως σύνενσιν), corr. Ha πίπτη libri, πίπτει Ώα 7. γωνίας F 
8. χλίσις libri, χλάσις Ώα η] ή libri 9. υποχεχλασμένη γραμμή 1C, 
άποχεχλασμένη γραμμή F 13. ανία ους] αλλήλους Ώα, άλλήλας Ηα 
σύνενσις libri γραμμής] γράμμα ς 1, τών γραμμών Ώα η] ή Ψ 
14. γραμμή libri χλάσις Ώα γλωχίνας libri 15. πν&αγόριοι €, 
πυ&αγώριοι Β 18. ante εν&υγρ. C habet ουχ, sed Μ a rec. m. ioter-
panctam 23. Μ] δή C, sed id non perspicoe ecr. in * ευθείαν usqoe ad 
alterum ευθείαν om. F εύ&εΐαν εύ&εϊα C, ευθεία i , item uterque p. 13,1 
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οταν γαρ ευθεία έπ3 ευθείαν σταθεΐσα τάς εφεξής γωνίας 
ϊσας άλλήλαις ποιή, ορθή εκατέρα τών Χαών γωνιών έστιν. 

ιη. Τίς ή όξεΐα γωνία; 20 

'Οξεϊα γωνία έστιν ή έλόττων ορθής. 

5 ιθ'. Τίς ή αμβλεία γωνία; 21 

Αμβλεία γωνία ή μείζων ορθής* οταν γάρ ευθεία ίπ 
ευθείαν σταθείσα γωνίας άνισους ποι^, ή μέν έλάττων κα
λείται οξεία, ή δέ μείζων άμβΜία. 

κ. Πώς εχουσι πρός άλλήλας αϊ ευθύγραμμοι 22 
10 . γωνίαι; 

Πάσα μέν ορθή πάστ) ορθ% έστιν ίση · ουκέτι δέ πασα 
οξεία πάσχι &&*ιν ϊση, ουδέ πασα αμβλεία πάστ] άμ
βΜία έστιν ϊση. ευθείας γάρ έπι ευθείαν σταθείσης και 
έκκλινάσης άπό τής όρθης μέχρι τούτου έλαττουται ή όξεΐα, 

15 %ως αν συνιζήσωσιν αύται αϊ ευθεϊαι και έφίκωνται αλλή
λων, ευθείας δέ επ3 ευθείαν σταθείσης και άποκλινάσης 
άπό τής ορθής γωνίας μέχρι τούτου μείζων γίνεται ή αμ
βλεία, εως αν υπτιάσασα ή κάθετος έπ3 ευθείαν και συνε
χής γένηται vfj υποκείμενη. 

20 κα'. Ότι ή ορθή γωνία και το νυν καϊ ή μονάς 23 

ομοίως εχουσ ιν. 
f H ορθή γωνία καϊ το νυν και μονάς ομοίως εχουσι ν. ή τε 

γάρ ορθή γωνία άει ίστηκεν ή αυτή μένουσα, τής οξείας και αμ

βλείας επ άπειρον μετακινουμένων, ή τε μονάς μεν αυτη εστηκεν 

2. άλλήλας libri ποιεϊ libri ϊαω Β 4. Κλαττον BC 6. γωνία] 
δε BC Da μείζον Β 7. ποιεί F ίλαττον BC 8. μείζον BC 

10. γωνίαι] γραμμαί libri 11. πάσ%] πάαι Β 12. πάσγ οξεία om. libri, 
»ed add. Β in marg. 15. &v om. libri ύννιζίσωσιν BC, συνιξίσωσιν Ώα 

al ευθεϊαι] χαϊ εύθεΐαι BC, χαϊ ή ευθεία F άψίχονται F, sed ο tribos 
punctis notatum 16. ευθείας compendiam scriptarae im C s lf i i-
ficare videtur, ευθείας Ώα 17. ή ante μείζων add. libri 18. αν] «if» Β 

υπτίαοασα C et F in marg., νπτιάοαντα F, άποτιάσασα Β, ύπτιάσηται Ώα 
ευθείας C 20. ή om. Β 22. Ή om. Β 
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ο m μερισμός mpt αύτην καί η σύν&εσις · και το νυν ό\ αυτο 
εστηχεν, ο il παρελήλν&ως και ο μέλλων επ . άπειρον. 

24 κβ\ Περί στέρεας γωνίνς. 

Στερεά γωνία κοινώς μέν έστιν επιφανείας έπί τά αυτά 
μέρη τά κοίλα έχούσης προς ενί σημείψ συναγωγή, [και αλ- 5 
λως δέ στερεά γωνία εστίν ή υπό πλειόνων ή τριών γω
νιών περιεχόμενη, η συναγωγή στέρεου υπό ενός σημείου.] 

2 Κεχλασμενη ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ προς γραμμήν ψις Ικβαλλομϋνη ου 

συμπίπτει αυτί} κα3-' Ιαυτ^ς · νοείται εκβαλλομένη > όταν μή 
φαίνηται μή εκβαίνουσα Όλον αυτής το μήκος, ομοίως και επί- 1 0 

7Γ8#ον ίχβαΧλόμενον νοείται. 

s Ιδίως δέ ευθύγραμμοι στερεαί γωνίαι καλούνται ων 
α\ έπιφάνειαι αι ποιουσαι τάς γωνίας υπό επιπέδων ευθυ
γράμμων περιέχονται, ώς αί τών πυραμίδων καί αι τών 
στερεών πολυέδρων καί αϊ του κύβου, ουκ ευθύγραμμοι δέ 1 5 
αι μή ούτως εχουσαι, ώς αί τών κώνων. 

25 - κγ. Περί σχήματος. 

Σχήμα έστι τό υπό τίνος ή τίνων ορων περιεχόμενο*, 
ή τό πέρατι η πέρασι συγχλειόμενον. [τουτί μέν ονν τό 
ένεσχηματισμένον. λέγεται δέ άλλως σχήμα πέρας συγ- 2 0 
κλεϊον από του σχηματίζοντος, εϊρηται δέ τό σχήμα παρά 
τό σήμα, ο έστι συγχλειόμενον ή συγχλείον. διαφέρει δέ 
τό περιέχον πέρατος, πέρας μέν γάρ χαί τό σημείον, €ηίπω 
δέ σχήματος ποιητιχόν.] 

26 κδ'. Τίνες οι τών σχημάτων οροί; 25 

"Οροι δέ σχημάτων εϊσίν αϊ τε έπιφάνειαι καί γραμμαι. 

1. δ τ ε] ο Μ libri αυτό Ώα, αύτη BC, αυτής F 5. συναγωγή C 
6. τριών] δύο ίπιπέόων Ώα; mihi verba sic transponeuda videutur: υπό τριών 
ή πλειόνων γωνιών 8. χεχλααμένη Ιπιφανεία Ώα, qui ea coniungit cum 
prioribus ού συμπίπτει nsque ad Ιχβαλλομένη οία. Ψ 9. αυτή BC, 
αυτή Ώα 10. φαίνεται Β Ώα 11. Ιμβαλλόμενον Β 12. εύ&ύγραμ-
μον F 13. αί ante έπιφάνειαι om. F 14. ώς αί] ώς «αϊ F 16. αι 
τών] Ιπϊ τών F 19. περασ*] πίραϊ F 20. Ινεσχηματνσμένον correxl 
pro εύσχημ. συγχλίίων BC /?α 25. οί] αϊ libri 
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χέκληνται δέ οροι παρά τό ορίζειν μέχρι που τό σχήμα έστι 
[τοντέστι τά τέΐη τών σχημάτων καϊ τά πέρατα δείκνυται.] 

χε. Τίνες αι γενικαι τών σχημάτων διαφοραί; 27 
Τών δέ σχημάτων 8 μέν έστιν επίπεδα, 8 δέ στερεό. 

5 επίπεδα μέν ουν έστι τά έν τψ αντψ έπιπέδψ πάσας έχοντα 
τάς γραμμάς· στερεά δέ τά μή έν τψ αντψ έπιπέδψ πάσας 
έχοντα τάς γραμμάς. ' 

κςΛ Τίνες αι τών επιπέδων σχημάτων διαφοραί; 28 

Τών έν ταΊς έπιφανείαις σχημάτων 8 μέν είσιν άσνν-
ιο θετα, α δέ σύνθετα, ασύνθετα μεν ουν έστι τά μή συγκεί

μενα έκ γραμμών, σύνθετα δέ τά έχ γραμμών συγκείμενα, 
τών δέ συνθέτων σχημάτων τών έν ταΊς έπιφανείαις α μέν 
έστιν έξ ομογενών σύνθετα, α δέ έξ άνομογενών, οίον οι 
λεγόμενοι τομείς τών κύκλων και τά ημικύκλια και αϊ άψί-

15 δες και τά μείζονα τμήματα τών κύκλων, [λέγοιντο δ' αν 
οι μηνίσκοι καϊ αι στεφάναι και τά παραπλήσια.] 

κζ'. Περί άσυνθέτου επιπέδου σχήματος, ο έστι 29 
κύκλος. 

Κύκλος έστι τό υπό μιας γραμμής περιεχόμενον έπί-
20 πεδον. τό μέν ουν σχήμα καλείται κύκλος, ή δέ περιέχουσα 

γραμμή αυτό περιφέρεια, πρός ήν άφ' ενός σημείου τών 
εντός του σχήματος κειμένων πασαι αι προσπίπτουααι εν-
θεϊαι ΐσαι άλλήλαις είσιν. έάν μέν ουν έν τψ αύτψ έπι
πέδψ τό σημεΐον rj, κέντρον καλείται* έάν δέ μή § έν τψ 

25 αύτψ έπιπέδψ, πόλος, ώς έχει έπι τών έν ταΐς σφαίραις 
κύκλων, [λέγεται δέ και άλλως κύκλος γραμμή ήτις πάντα 

1. Ιστϊ BC, έστι F, om. Da 3. cap. 27 — 35 habet G (ν. Geep. 1—9) 
6. $ν] ίνος F, sed id tribus puactis notatum αντψ bis habet F 

9. εΐοϊν ασύνθετα FCG, ου συγκείμενα Β 12. τών Μ] ων Μ G 
13. σύνθετα α δε Ι | άνομογενών om. G 14. al om. F αψίδες C 
16. χαϊ ante ol aJd. G μηχίσχοι BC αϊ στεφάναι] (στεφάναι BC 

21. γραμμή αυτό om. G 23. ΐσαι libri et Mc, et Infra Ισα etc. 
άλλήλοις C 24. § om. F, sed add. in marg., ή BC § tv] εϊεν F 
26. ίατι post χύχίος add. F 
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τ ά μέρη προς πάντα ίσα ποιεί τ α διαστήματα.) γίνεται δέ 
κύκλος, έπάν ευθεία έν τψ αυτψ έπιπέδφ υπάρχουσα μέ
νοντος του ενός πέρατος τψ ετέρψ περιενεχθεΜα εις τό 
αυτό πάλιν άποκαταστα&η, όθεν ήρξατο φέρεσ&αι. 

30 κη. Περι διαμέτρου. 5 

διάμετρος δέ του κύκλου εστίν ευθεία τις διά του 
κέντρου ήγμένη παί περατουμένη §φΤ εκότερα τά μέρη..., 
ήτις δίχα τέμνει τον κύκλον. 

°Η εύ^εΓα 6ια του κέντρου ϊως της περιφερείας διηγμένη. 

31 κθ\ Περί τών έν τοΐς έπιπέδοις έξ όνομογενών 10 
συνθέτων περιφερειών σχημάτων, ών τί εστίν ήμι-

κύκλιον. 
€Ημικύκλιόν έστι τό περιεχόμενον σχήμα υπό τε τής 

διαμέτρου καί τής άπολαμβανομένης υπ* αυτής περιφερείας, 
ή τό υπό διαμέτρου κύκλου καί περιφερείας [τό] περιεχό- 15 
μενον σχήμα. 

32 λ. Τί έστιν άψίς; 

ΪΑχρίς δέ έστι τό ελαττον ημικυκλίου περιεχόμενον υπό 
ευθείας έλάττονος τής διαμέτρου καί περιφερείας μείονος 
ημικυκλίου. 20 

33 λα'. Τί έστι κοινώς τμήμα κύκλου; 

Κοινώς τμήμα κύκλου έστιν, αν τε μείζον αν τε ελαττον 

1. ϊαα om. F 2. §π* αν F, immv C, Ιπαν Β, lav G γραμμή post 
εν&εΐα add. F 3. ός] Ivrbg BC 7. τά JHI%IJ G, om. Β, μέρ η FC post 
^ilf f 2ta add. v j t o τής ιo5 χυχλου περιφερείας 8. *al ante oV/α add. G 

9. Tf om. G dia του χέντρου] δ9 αύτοΰ G 10. ίξανομογενών Β 
(idem, nt videtnr, C), ίξανομοιογενών F 11. ων\ olov G, ήγουν F (in C 
scriptnra non perspicua) 13. arriy BC τε om. G 14. τ??ί om. G 

15. ή usque ad περιφερείας om. F τό om. G Zta συνεχόμε-
vov G 17. 18. 4 C 18. faoc capat omisit /ta, edidit Jf« p. 406 
ήμιχύχλιον G 19. μείονος Μα, μείζονος libri 20. ήμιχυχλίου ο ι . Jfa 
poet cap. 32 omissa est defioitio τμήματος χυχλου του μείζονος, cuius titulus 
exstat ίι indice i i libris BC. EIus lacunae vestigium servatum est in C, ubi 
Γ, numerum capitis 32, sequitur λβ', numerus capitis 33 22. Sh post xoi-
νώς add. G 
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ημικυκλίου τό περιεχόμενον σχημά υπό ευθείας και κύκλου 
περιφερείας. 

λβ'. Τίς ή έν τμήματι κύκλου γωνία; 34 

*Εν τμήματι κύκλου γωνία εστίν, οταν ίπί τής περιφε-
5 ρείας του τμήματος ληφθή τι σημεΐον, από δέ του σημείου 

έπι τά πέρατα τής ευθείας έπιζευχθώσιν ευθεία ι. 
Ή περιεχόμενη γωνία iv τω σχήματί εστι τμήματος κυκΚογωνου. 

λ / . Τί έστι τομεύς κύκλου; 35 

Τομεύς δέ κύκλου έστι τό περιεχόμενον σχήμα υπό δύο 
10 μέν ευθειών, μιας δέ περιφερείας* ή τό περιεχόμενον σχήμα 

υπό τών την ονσαν έν κύκλω γωνίαν περιεχουσών ευθειών 
και τής άπολαμβανομένης υπ* αυτών περιφερείας. 

λδ'. Περι τα ν έκ δύο περιφερειών επιπέδων σχη- 36 
μάτων και λοιπών, τουτέστι περι κυρτής και κοί-

15 λης περιφερείας. 

Πασα περιφέρεια κατά μέν τήν πρός τό περιεχόμενον 
χωρίον νόησιν κχ>ίλη καλείται, κατά δέ τήν πρός τό περιέ
χον κυρτή. 

λε'. Τί έστι μηνίσκος; 37 

20 Μηνίσκος τοίνυν έστι τό περιεχόμενον σχήμα υπό δύο 
περιφερειών* [ή δύο ολων περί το άυτο κέντρον υπεροχή κοίλης 

και κυρτής*] ή τό περιεχόμενον υπό δύο περιφερειών έπι 
τά αυτά μέρη τά κοίλα έχουσών. 

1. ήμιχύχλιον G 3. Τίς om. FBC (habet G et index) 4. Ή iv τμή
ματι G " 5. τι] τί FC, τό Β (et, oisi fallor, G) 6. ευθείας] γραμμής G 

7. lv τψ σχήματι χτλ.] lv τψ τμήματι Ιατϊ τμήματος χύχλου γωνία G, 
ύπό τών Ιπιζευχθεισών ευθειών Όα 11. ονσαν G, ούσίαν FBC, τυχού-
σαν Όα περιεχοσών F idque ante γωνίαν 13. ix F, iv rel. επι
πέδων σχημάτων] τμημάτων F 14. post τουτέστι pro περί etc. F habet: 
τής κοίλης χαϊ περιφερείας 17. νόησιν] είσι F et in marg. ϊαιν 
21. qaae seclasi ea spuria esse apparet, prior autem pars repetita est e 
cap. 38; Da babet: ή δύο χύχλων μή περϊ τό αυτό κέντρον όντων ι υπεροχή 
χοίλης χαϊ χρυτής 23. ίχουσιν F, sed id tribos pnnctis notatum 

Her. geom. et stereom. 2 
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38 i^. Τί έστι στεφάνη; 
Στεφάνη δέ έστι το περιεχόμενον σχήμα υπό τών δυο 

κυρτών περιφερειών ή δύο ολων περι τό αυτό κέντρον 
υπεροχή. 

39 λζ'. Τί έστι πέλεκυς; 5 
Πέλεκυς δέ έστι τό περιεχόμενον ύπό τεσσάρων περι

φερειών, δύο κοίλων και δύο κυρτών. παθόΜυ δέ ειπείν 
άπερίληπτόν έστι τό πλήθος τών έν τοις έπιπέδοις περι
φερειών σχημάτων, ετι δέ μάλλον τών έν ταίς έπιφανείαις. 

40 λη. Τίνες έκ τών εν τοις έπιπέδοις ευθυγράμμων 10 
σχημάτων διαφοραί; 

Τών έν τοις έπιπέδοις ευθυγράμμων σχημάτων α μέν 
είσι τρίγωνα ή τρίπλευρα, α δέ τετράγωνα ή τετράπλευρα, 
& δέ έπ3 άπειρον πολύγωνα ή πολύπλευρα. 

41 λθ'. Τί έστι τρίγωνον; 15 
Τρίγωνόν έστι σχήμα έπίπεδον υπό τριών ευθειών 

περιεχόμενον τρεις εχον γωνίας. 

42 μ. Τίνα τών τριγώνων εϊδη και πόσα; 
Τών δέ τριγώνων ή τριπλεύρων σχημάτων τά γενικώ-

τατα είδη είσιν εξ* άπό μέν γάρ τών πλευρών α μέν κα- 20 
λοϋνται Ισόπλευρα, α δέ Ισοσκελή, & δέ σκαληνά * άπό δέ 
τών γωνιών α μέν είσιν ορθογώνια, α δέ όξνγώνια, α δέ 
άμβλυγώνια. έπι μέν τών ορθογωνίων δύο γένη, τό τε Ισο
σκελές και τό σκαληνόν έπ* άπειρον προϊόν ουδέ γάρ όρ-
θογώνιον ισόπλευρον * τά δέ α'λλα τρίγωνα τά μή ορθογώνια 25 
πλην του ισοπλεύρου ον δύο μόνον εχει φύσεις, άλλά και 
έπ* άπειρον χωρεί. 

2. Ισιϊν BC 3. το post ή add. Β 6. τεσσάρων] ό' C, idem cum 
nota ων F 7. είπεϊ Β 8. περιφερειών] περιφερών Όα\ legeodum vide-
tar lx περιφερειών 9. μάλλο Β 10. cap. 40 — 54 babet etiam G (ν. 
Geep. cap. 10 — 24) lx] al G έν τοις om. G επιπέδων et saprascr. 
οις G 13. α δέ τετράγωνα ή τετράπλευρα om. G 15. τρίγωνα Β 
17. ϊχων BC 18. τών om. G 20. χαλοϋμεν Β, χαλεϊται Όα 23. ουν 
post μϊν add. G 24. τό σχαληνόν asque ad όρθογώνιον om. G ούδεν 
Ηα ορθογωνίου Ισοπλεύρου F 25. μή] jttiy G 26. ου om. G 
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μα. Τί τό ϊσόπλευρον; 43 
Ίσόπλευρον μέν ουν έστιν, οταν τρεις ϊσας εχη πλευράς 

η γωνίας. 
μβ'. Τί τό Ισοσκελές; 44 

5 Ισοσκελές δέ, οταν τάς δύο μόνας Ιίσας εχη πλευράς. 

μγ'. Τί τό σκαληνόν; 45 
2καληνά δέ οσα τάς τρεις άνισους εχει πλευράς. 

μδ'. Τί τό όρθογώνιον; 46 
Όρθογώνιον δέ έστι τό μίαν εχον όρθην γωνίαν. 

10 με. Τί τό όξυγώνιον; 47 
Όξυγώνιον δέ τό τάς τρεις οξείας εχον γωνίας. 

μ£. Τί τό άμβλυγών ιον; . 48 
ΪΑμβλυγώνιον δέ τό μίαν εχον άμβλείαν γωνίαν. 

μζ' Τριγώνων ιδιότητες. 49 
15 Τά μέν ουν ισόπλευρα πάντα όξνγώνιά εστι, τών δέ 

ισοσκελών και σκαληνών α μέν είσιν ορθογώνια, 8 δέ όξν
γώνιά, α δέ άμβλυγώνια. 

Περί τετραπλεύρων σχημάτων. 50 
μη. Τί έστι τετράπλευρον έπίπεδον; 

20 Τετράπλευρον έπίπεδον έστι σχήμα τό υπό τεσσάρων 
ευθειών περιεχόμενον, τεσσάρας εχον γωνίας. 

μθ'. Τίνες αι τών τετραπλεύρων διαφοραί; 51 
Τών τετραπλεύρων σχημάτων 8 μέν είσιν Ισόπλευρα, 

α δέ οϊτ τών δέ ισοπλεύρων & μέν ορθογώνια, 8 δέ ου. 

25 ν'. Τίνα τετράγωνα; 52 
Τά μέν ουν ορθογώνια ισόπλευρα τετράγωνα καλείται. 

2. % a BC Ώα 3.1} F, ή CG, xal Β 5. Ίσοσχελή δε δσα G ϊσας] 
δσας FBC % « libri Ώα 7. τάς ante πλευράς add. Β 9. ίχων Β, 
item ν. 11. 13. 21 11. γωνίας om. FC 15. των] ων G 1β. I # ο | υ -
γώνια om. FB 21. τεσσάρας] δ' C 23. Τών #1 Β 24. τών] ων G 

οΰ] ο Β 25. τετρα^ών^α G 26. « Λ ante Ισόπλευρα add. G 
τετράγωνα] τετράπλευρα G 

2 + 
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53 να. Τίνα τά ετερομήκη; 
Τά δέ ορθογώνια μέν, μή ισόπλευρα δέ, ετερομήκη 

καλείται. 
54 - vf/. Τί ξόμβοι; 

Τά δέ Ισόπλευρα μέν, μή ορθογώνια δέ, βόμβοι. 5 

55 νγ. Τί ξομβοειδή; 
Τά δέ μήτε ισόπλευρα μήτε ορθογώνια, τάς δέ απε

ναντίας πλευράς τε και γωνίας Χσας άλλήλαις έχοντα ρομ-
βοειδή καλείται. 

56 νδ'. Τίνα τά παραλληλόγραμμα; 10 
Έπί δέ τών τετραπλεύρων α μέν καλείται παραλληλό

γραμμα, α δέ ου παραλληλόγραμμα · παραλληλόγραμμα μέν 
ουν τά τάς άπεναντίον πλευράς παραλλήλους έχοντα, ου 
παραλληλόγραμμα δέ τά μή ούτως έχοντα. 

57 νε. Περι παραλληλογράμμων ορθογωνίων. 15 
Τών δέ παραλληλογράμμων ορθογωνίων οσα εστι πε-

ριέχεσθαι λέγεται υπό τών τήν όρθήν γωνίαν περιεχουσών 
ευθειών εστι γάρ μέγιστον τών υπό τών ίσων πλευρών 
περιεχομένων παραλληλογράμμων τό έν ορθή γωνίψ έπ* 
άπειρον γάρ επινοείται παραλληλόγραμμα [δέ] οσα υπό τών 20 
^περιεχομένων πλευρών διάφορα κατά τό εμβαδόν τυγχά-
νοντα έλάττονα γίνεται · τό δέ εχον τήν όρθήν μέγιστον. 
έπεί ουν έλάττους αεί αι οξεΐαι ευρίσκονται, οι βουλόμενοι 
άναμετρέίν τά τοιαύτα σχήματα ορον καί υπόστασιν εθεντο 
τον περί τήν όρθήν γωνίαν λόγον. 25 

58 ν^. Τις 6 έν παραλληλογράμμψ γνωμών; 
Παντός δέ παραλληλογράμμου τών περί τήν διάμετρον 

6. hunc titulum om. C 7. άπεναντίον Ώα 8. άλλήλας FBC έχοντας 
τφ §ομβοειό*εΐ F 10. cap. 56—62 habet G (ν. Geep. cap. 25—31) τά om. G 

11. 'ΜπΙ] "Ετι F 13. άπ εναντίον F, άπ* εναντίων rel. 16. ορθογω
νίων δοα] δαα μϊν ορθογώνια G, ορθογώνια οσα omisso εστι Ώα 17. όρ-
θην om. Β 18. τών om. G 19. περιεχόμενον G " Ιπ* ego addidi ac όε 
seclusi: libri et Ώα habent: άπειρον γάρ νοείται (ad priora relatum) · παρ
αλληλόγραμμα Sk etc. 21. περιεχομένων] περιεχόντων legendum mibt 
videtur; υπό τών ϊσων περιεχόμενα πλευρών Ηα πλευρών om. Β 
τό] τον G 24. άναμητρεϊν C 26. παραλληλογράμμων BG 
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αυτοί) παραλληλογράμμων IV όποισνοϋν συν τοις δυσι παρα-
πληρώμασι γνωμών καλείται. 

νζ'. Τί έστι γνωμών κοινώς; 59 
Καθόλου δέ γνωμών έστι παν 8 προσλαβόν ότιουν 

5 [αριθμόν ή) σχήμα ποιεί τό ολον όμοιον ψ προσείληφεν. 

νη. Ύί έστι τραπέζιον; 60 
Τών πάρα τά είρημένα τετραπλεύρων α μέν τραπέζια 

λέγεται, α δέ τραπεζοειδή. 

νθ'. Τίνα τά τραπέζια; 61 
10 Τραπέζια μέν ουν είσιν οσα μόνον δύο παραλλήλους 

έχει πλευράς. 
ξ'. Τίνα τά τραπεζοειδή; 6 2 

Τραπεζοειδή δέ οσα μή εχει παραλλήλους πλευράς. 

ξα'. Τί τραπέζιον Ισοσκελές; • 63 
1 5 Τών δέ τραπεζίων α μέν είσιν ισοσκελή, α δέ σκαληνά · 

ισοσκελή μέν ουν έστιν οσα ΐσας εχει τάς μή παραλλήλους. 

ξβ'. Τί τραπέζιον σκαληνόν; 64 
Σκαληνά δέ οσα άνισους έχει τάς μή παραλλήλους, 

ξγ'. Τίνα αρα τά πολύπλευρα επίπεδα; 65 
2 0 Πολύπλευρα επίπεδα σχήματα είσι τά ύπό πλέίον τών 

τεσσάρων ευθειών περιεχόμενα, οίον πενταγώνια, εξαγώνια 
και τά εξής πολύγωνα έπ3 άπειρον προϊόντα, 
ξδ'. Περι τών έν τοις έπιπέδοις ευθυγράμμων 66 

καθ3 έκαστα λεγομένων, οιονεί τί έστι βάσις; 
25 Βάσις λέγεται επιπέδου χωρίου γραμμή ή ώσανεί κάτω 

νοούμενη. 

1. αύτον] αύτώ C, αύτφ G, αυτών F σύν om. Β 4. προαλαβών 
libri Όα (sed ία F suprascr. ο) - οτοιοϋν F 5. αριθμόν libri et VaUa, 
ενριθμον Όα: ego locum sanavi eiectis αριθμόν ή} nnnc enim δ est accusa-
tivus, Οχημα nominativus ή om. G ομοιον φ προσείληφεν G, ομοιον 
ο προσείληφεν FC Όα, όμοϊ 6 προσείληφθεν Β 10. μόνον om. G, μό
νους ei suprascr. α F 12. τά οιη. G 16. ίστιν] είσιν et suprascr. 
Ιστι F οΐϊα^ C 18. αν / ίΤους ] μείζους Β et, nisi fallor, FC 
20. πλεϊον τών] πλειόνων ή Όα 21. έξαγώνια om. F 22. Ιτι* F, l n l 
rel. 23. cap. 66—73 habet G (ν. Geep. cap. 32—39) ευθυγράμμων] 
όρθυγράμμων G 24. χαθ'] χαϊ libri ofoj/fi] οίον G 25. επίπεδος 
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FBC ώαανϊ F χάτω νοούμενη F, χτωνοουμένη C, χτωουμένη et in 
marg. χάτωνονμένη Β, έχαστφ νοούμενη G 3. Ιστ* om. F διάγωνος 
G, διωγώνιον et saprascr. ς F 4. διάγωνος G άγω μένη G 5. Ιστι 
om. F 11. παράλληλοι γραμμαί] παραλληλόγραμμοι libri 13. όνχ-
βαλλόμεναι Β 14. Ιπϊ] Ιπέί ik F σνμπίπτασιν BC 18. ik at post 
Τίνες add. G 19. ifl om. G 21. v f o r ] άι//ίσ BC 24. cap. 74 om. Da, edidit 
Λίβ ρ. 406 26. αυμπληρών et suprascr. οΓ F 

67 ξε'. Τί έστι πλευρά; 
Πλευρά δέ μία τών τό σχήμα περικλεισυσών. 

68 ξ^- Τ ί έστι διαγώνιος; 
διαγώνιος δέ ή άπό γωνίας εις γωνίαν αγομένη ευθεία. 

69 £ζ'· Τί έστι κάθετος; ' 5 
Κάθετος δέ έστιν ή από σημείου ευθεία έπι ευθείαν 

ήγμένη. 
70 ξη. Τί έστι κάθετος πρός όρθάς; 

Κάθετος δέ πρός όρθάς λέγεται ή όρθάς ποιούσα τάς 
εφεξής γωνίας, τή δέ ευθεία έφεστηκυϊα. 10 

71 ξθ'. Τίνες είσί παράλληλοι γραμμαί; 
Παράλληλοι δέ καλούνται γραμμαί ασύμπτωτοι οσαι 

έν τψ αύτψ έπιπέδψ ουσαι και έκβαλλόμεναι έφ* εκάτερα 
μέρη έπι μηδέτερα συμπίπτονσιν άλλήλαις, αι μήτε συννεύ-
ουσαι μήτε άπονεύουσαι έν έπιπέδψ, Χσας δέ εχουσαι τάς 15 
καθέτους πάσας τάς άγομένας άπό τών έπι τής ετέρας ση
μείων έπι τήν λοιπήν. 

72 % ο\ Τίνες ον παράλληλοι εύθεϊαι; 
Ου παράλληλοι δέ εύθέϊαί είσιν οσαι σνννεύουσαι μεί-

ζους αεί τάς καθέτους ποιουσιν. 20 

73 οα. Τί έστι τριγώνου ϋψος; 
Τριγώνου δέ ϋψος καλείται ή άπό τής κορυφής έπί 

τήν βάσιν κάθετος αγομένη. 

74 οβ'. Τίνα τών επιπέδων σχημάτων συμπληροί τον 
του επιπέδου τόπον; 25 

Μόνα δέ τών επιπέδων και ισοπλεύρων σχημάτων συμ
πληροί τον τον επιπέδου τόπον τό τε τρίγωνον και τό τε-
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τράγωνον και τό εξάγωνον. τρίγωνον γουν άπό της εαυτόν 
κορυφής προσλαβόν αλλα πέντε συμπληροϊ τον του επιπέδου 
τόπον, χωράν έν μέσω μηδεμίαν καταλεΐπον και τετράγω-
νον ομοίως προσλαβόν τρία, και εξάγωνον δύο. 

5 1 0 λέγει τοιούτον Ιστι' των τεσσάρων γωνιών τον ολον συμ- 2 

παραλαμβάνει τόπον, κα3-' ον τεμνουσιν άλληλας αϊ εν^εΐαι ωσαύ

τως ' αι γάρ τέσσαρες γωνίαι τέσσαρσι κα^ετοις ΐσαι εϊσί. 

^Ερμηνεία τών στ ερεο μετ ρου μένων. 75 

ογ. Τίνες τών έν τοις στερεοΐς σχήμασι [τών] έπι-
10 φανειών διαφοραί; 

Τών έν τόΐς στερεοΐς σχήμασι [τών] επιφανειών αι μέν 
άσύνθετοι λέγονται, αι δέ σύνθετοι, άσύνθετοι μέν ουν είσιν 
οσαι έκβαλλόμεναι αύται καθ* εαυτών πίπτουσιν, οίον ή τής 
σφαίρας, σύνθετοι δέ οσαι έκβαλλόμεναι τεμνουσιν άλλήλας. 

15 τών δέ συνθέτων αϊ μέν έξ ανομοιογενών είσι σύνθετοι, αι 
δέ εξ ομοιογενών, έξ ανομοιογενών μέν αι τών κώνων και 
κυλίνδρων και ημικυκλίων και τών τούτοις ομοίων, έξ ομοι
ογενών δέ αϊ τών στερεών ευθυγράμμων, καϊ καθ* ετέραν 2 
δέ διαίρεσιν τών έν τοΐς στερεοΐς σχήμασιν επιφανειών αι 

20 μέν είσιν άπλαΐ, αϊ δέ μικταί. άπλαΐ μέν ουν είσιν έν τοΐς 
στερεοΐς έπιπέδοις και ή σφαιρική, μικταί δέ ή τε κωνική 
και ή κυλινδρική και αι ταύταις ομοιαι. αύται μέν ουν 
μικταί έξ επιπέδου και περιφερείας, αι δέ σπειρικαί μικταί 
είσιν έκ δύο περιφερειών, και αλλαι δέ πλείους είσιν ωσ-

25 περ σύνθετοι οϋτω και μικταί άπειροι. 

1. ίαυτοΰ] αύτοΰ F Μα 2. ηροσλαβών BC άλλα Β 3. τετράγωνα 
libri, sed in F saprascr. ον 4. προσλαβών BC τρία χαϊ εξάγωνον om. 
libri 5. ολον Μα, τόπον libri 6. ον] ο BC 7. τέσσαραι Β, τέσσαρεις F 

post εϊσι libri addant xml τετράγωνον ομοίως xal εξάγωνον, qnae perti-
neut ad cap. 74, 1 extr. 8. στερεωμετρονμένων F 12. άσύν&οτοι Β 
13. αυτών F 15. ανομοιογενών F, άνομογενών BC Ώα al Sk usque ad μεν 
om. Όα et pro Ms habet ώς 16. ομοιογενών et ανομοιογενών libri omoes 

χόνων C 17. ομοιογενών F, ομογενών BC Zto 18. χα&ετέραν BC 
19. των ante επιφανειών add. BC 21. ή (post χαϊ)] ό F, sed id lineola 

transversa notatom η τ* χωνική] ή τεχτονιχη libri 22. ή om. BC 
ταύτας] ταύτας BC, ταυτϊ/ F 23. περιφερούς BG 24. <Μο] /ί' F 
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76 οδ'. Τίνες έν τοΐς στερεοΐς σχήμασι γραμμών 
διαφοραί;-

Τών έν τοΐς στερεοΐς σχήμασι [τών] γραμμών αϊ μέν 
είσιν άπλαΐ, αϊ δέ μικταί. άπλαΐ μέν ουν αϊ τε ευθεΐαι 
και περιφερείς, μικταί δέ αϊ τε κωνικοί καί αϊ σπειρικαί. 5 
καί- αύται μέν τεταγμένα ι εισι, τών δέ άτακτων πλήθος 
άπειρον έστιν ώς καί τών συνθέτων. 

77 οε'. Περί σφαίρας, άσυνθέτου στέρεου σώματος, 
καί σφαιρικής επιφανείας. 

2φαΐρά έστι σχήμα στερεδν υπό μιας επιφανείας περιε- ίο 
χόμενον, προς ήν αφ ενός σημείου τών εντός [καί μέσον] του 
σχήματος κειμένων πάσα ι αϊ προσπίπτουσαι ευθεΐαι Ισα ι 
άλλήλαις είσιν* ή σχήμα στερεόν άκρως στρογγυλον, ώστε 
έκ του μέσου πάντη Υσας εχειν τάς αποστάσεις- οταν γάρ 
ημικυκλίου μενούσης τής διαμέτρου περιενεχθέν τό ήμικύ- 15 
κλιον εις ταύτό πάλιν άποκατασταθή, ή μέν γινομένη επι
φάνεια υπό τής του ημικυκλίου περιφερείας σφαιρική επι
φάνεια καλείται, τό δέ περιληφθέν στερεόν σχήμα σφαίρα. 

78 ος'. Τί κέντρον σφαίρας; 
Τό δέ μέσον τής σφαίρας κέντρον αυτής καλείται9 εστι 20 

δέ ταύτό τοΰτο καί του ημισφαιρίου κέντρον. 

79 οζ'. Τί αξων σφαίρας; 
Ή δέ διάμετρος τής σφαίρας αξων καλείται, καί εστίν 

ευθεία τις διά του κέντρου ή γ μένη καί περατουμένη έφ' 
εκάτερα τά μέρη τής σφαίρας, αμετακίνητος, περί ήν ή σφαΐ- 25 
ρα κινείται καί στρέφεται. 

80 οη'. Τί έστι πόλος; 
Τά πέρατα του άξονος πόλοι καλούνται. 

1. hinc usque C a me non collatus est 5. αϊ τ ε χωνιχαϊ] at τεχτονιχαϊ 
libri χαϊ αί] χαϊ χαϊ Β, unum χαϊ F σπιριχαϊ Β 8. συνθέτου libri 

xal ante στέρεου add. F 9. σφεριχής F 10. στερεών Β 
11. μέσον F Ώα, μέσου Β " 13. άλλήλαι Β αχροσ στρογγυλον Β 
14. πάνττβ παντϊ Β, παντ F 15. μενούσης] μεν ούσης librl * περι-
συνεχθίν Β 21. τοϋτο om. Β 26. χαϊ στρέφεται om. Β 28. αξω-
νος Β Ώα 



DEFIMTIONES. 25 

Κύκλου δέ πόλος έν σφαίρψ λέγεται σημεΐον έπί τής 
5 επιφανείας τής σφαίρας, αφ' ου πασαι αι προσπίπτουσαι 

ευθείαν προς τήν περιφέρειαν ϊσαι άλλήλαις είσιν. 

πα. "Οτι τών στερεών ίσοπεριμέτρων σχημάτων 83 
μείζων ή σφαίρα. 

'Ώσπερ δέ τών επιπέδων Ισοπεριμέτρων σχημάτων μεί-
10 ζων έστι κύκλος, όυτω τό τής σφαίρας σχήμα πάντων τών 

στερεών ίσοπεριμέτρων αυτή σχημάτων, τουτέστι τών τη 
ίση επιφανείς κεχρημένων, μέγιστον έστι, διό καί περιεκτι-
κόν τών άλλων απάντων έλαττόνων. 

Περί τών έξ ανομοιογενών συνθέτων στερεών σχη- 84 
15 μάτων ούτως. 

πβ'. Τί κώνος; 
Κώνος έστι σχήμα στερεόν βάσιν μέν έχον κύκλον, συν-

αγόμενον δέ υφ* εν σημεΐον εάν γάρ από μετεώρου ση
μείου έπί κύκλου περιφέρειαν ευθεία τις προβληθή καί 

20 περιενεχθείσα εις τό αυτό πάλιν άποκατασταθη, τό άπο-
γενηθέν σχήμα κώνος γίνεται, καί άλλως · έάν ορθογωνίου 2 
τριγώνου μενούσης μιας πλευράς τών περί τήν όρθήν γω
νίαν περιενεχθέν τρίγωνον σχήμα εις τό αυτό πάλιν άποκα-
τασταθη, οθεν ήρξατο^ φέρεσθαι [περιληφ$\ν α-χημα], ή 

25 μέν γινομένη από τής υποτεινούσης του τριγώνου πλευράς 
περιοχή επιφάνεια κωνική καλείται, τό δέ περιληφθέν σχήμα 
στερεόν κώνος. 

π/. Τί βάσις κώνου; 85 
Βάσις δέ κώνου 6 κύκλος καλείται. 

30 πδ'. Τί κορυφή κώνου; 86 
Κορυφή δέ κώνου τό σημεΐον. 

3. σφαιραν F 10. ούτως Β 11. αυτής libri, om. Ώα 14. ϊξανο-
μογενών Β 17. χυχλου F 18. νφ* Β, είς F 19. προβληθήναι Β 

21. γίνεται Β Ώα (conf. cap. 90), ϊατιν F 23. τριγώνου Β 26. τό 
#1 περιληφ&εν αχ. στ. χ. om. Β 

οθ'. Ti κύκλος έν σφαίρφ; 81 
Έάν δέ σφαίρα τμηθή, ή τομή κύκλος γίνεται. 

π\ Τί χυχλου πόλος έπί σφαίρας; 82 
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3. η μένουσα Όα 4. Τίς F 8. άνισας (sic!) coni. Ηα, immo ανί-
σους 11. ου] ου F άξωνος F, άξώνου Β γινόμενον F 12. τρι
γώνου F 13. όξυγώνιον (sic) Β 15. ου] ού F, item vers. 19 22. χολο-
βο&εϊσαν Β 28. τριγώνου Β 29. τ | βάσει om. Β χύχλον Όα, χώ-
νον libri 

87 πε. Τί αξων κώνου; 
Ζ4ξων δέ κώνου ή άπό τής κορυφής έπί τό κέντρον τον • 

κύκλου έπιζευγνυμένη ευθεία [τουτέστι μένουσα], 

88 π^. Τί Ισοσκελής κώνος; 
Ισοσκελής δέ κώνος λέγεται ό του τριγώνου Υσας εχων 5 

τάς πλευράς. 
S9 ' πζ'. Τί κώνος σκαληνός; 

2καληνός δέ κώνος 6 άνισος λέγεται. 

90 πη. Τί ορθογώνιος κώνος; 
^Ορθογώνιος δέ κώνος έστιν, έάν ή μένουσα πλευρά ϊση 10 

g τή περιφερόμενη * ή ου τμηθέντος διά του άξονος τό γε-
νόμενον έν τή επιφάνεια σχήμα τρίγωνον όρθογώνιον γίνεται. 

91 πθ'. Τί όξυγώνιος κώνος; 
3Οξυγώνιος δέ κώνος έστιν, ου ή μένουσα έλάττων έστι 

τής περιφερόμενης- ή ου τμηθέντος τό γενόμενον τμήμα τρί- 15 
γωνον • όξυγώνιον γίνεται. 

92 § Τ ί άμβλυγώνιος κώνος; 
ΐΛμβλυγώνιος δέ κώνος έστιν, συ ή μένουσα πλευρά 

μείζων έστι τής περιφερόμενης9 ή ου τμηθέντος τό γενόμε
νον έν τή επιφάνεια τρίγωνον άμβλυγώνιον γίνεται. 20 

93 § α ' . Τί κόλουρος κώνος; 
Κόλονρος δέ κώνος καλείται ό τήν κορυφήν κολοβω-

θεΐσαν έσχηκώς. 

94 $β'. Τί επιφάνεια κώνου; 
Ή δέ επιφάνεια του κώνου άλλως μέν κυρτή καλείται, 25 

άλλως δέ κοίλη. 

95 § / . Τι τομή κώνου; 
Τεμνόμενος δέ κώνος διά τής κορυφής τρίγωνον ποιεί 

τήν τομήν, παραλλήλως δέ τ§ βάσει τμηθείς κύκλον, μή 
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παραλλήλως δέ τμηθείς τή βάσει άλλο τι μέρος γραμμής 
ο καλείται κώνου τομή» τών δέ του κώνου τομών ή μέν 
καλείται ορθογώνιος, ή δέ άμβλυγώνιος, ή δέ οξυγώνιος. 
[όξνγώνιος μέν ουν ή αυτή συνάπτουσα και ποιούσα σχήμα 

5 θυροειδές· καλείται δέ υπό τίνων και ελλ^ιψις. ή δέ του 
ορθογωνίου καλείται παραβολή, ή δέ του άμβλυγωνίου 
υπερβολή.] 

§δ*. Περι κυλίνδρου άξονος και βάσεως αυτού και 96 
τομής κυλίνδρου. 

10 Κύλινδρος έστι σχήμα στερεόν, οπερ νοείται άποτελού-
μενον παραλληλογράμμου ορθογωνίου περι μίαν τών πλευ
ρών μένουσαν στραφέντος και άποκατασταθέντος οθεν και 
ήρξατο φέρεσθαι. ή δέ μένουσα ευθεία, περι ήν ή στροφή, 
αξων λέγεται · αι δέ βάσεις κύκλοι οι γενόμενου υπό τών 

15 ϊσων πλευρών του παραλληλογράμμου ' τομαί δέ κυλίνδρου 
αι μέν παραλληλόγραμμοι, αι δέ όξυγωνίων κώνων. 

§£. Περι τομής κοινώς. 97 
Τέμνεται δέ στερεόν μέν υπό επιφανείας, επιφάνεια 

δέ υπό γραμμής, γραμμή δέ υπό στιγμής· ενίοτε δέ και 
20 υπό γραμμής λέγεται τέμνεσθαι κατά άναφοράν τήν έπί τήν 

στιγμήν και επιφάνεια δέ υπό επιφανείας κατά άναφοράν 
τήν έπί τήν γραμμήν. 

§ c / . Περί τών έκ δύο περιφερειών στερεών σχημά- 98 
των, σπείρας ήτοι κρίκου. 

25 Σπείρα γίνεται, οταν κύκλος έπί κύκλου τό κέντρον 
εχων, ορθός ων προς τό του κύκλου έπίπεδον περιενεχθείς 
εις τό αυτό πάλιν άποκατασταθή. τό δέ αυτό τούτο καί 
κρίκος καλείται, διεχής μέν ουν έστι σπείρα ή έχουσα διά-

1. άλλό τι F, ά ΐΓ οτι Β 4. αυτή libri χοήμα F 5. Μλίίψιϋ libri 
8. άξωνος libri 11. παραλληλόγραμμον δρ&ογώνιον Ubri 

12. άποχαταστάντος F 16. παραλληλόγραμμα Ώα όξυγωνίων χώνων 
γραμμαϊ Ώα; legendum videtur: όξυγώνιοι χώνων τομαί 17. χοινής 
iibri 19. ΙνΙοται Β 23. περιψεριών F στερεών om. Β 24. χρ(-
αχού Β 25. το χέντρον usque ad του χυχλου om. Β 28. διάλυμα Β, 
διάλειμα F, sed ει tribns punctis notatum, διάλημμα Ώα 
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λυμα, συνεχής δέ ή παθ3 εν σημείον συμπίπτουσα, έπαλλάτ-
τουσά τε καθ3 ήν 6 περιφερόμενος κύκλος αυτός αυτόν τέμνει, 
[γίνονται δέ καί τούτων τομαί γραμμαι τίνες ιδιάζουσα ι. 
οι δέ τετράγωνοι κρίκοι έκπρίσματά εισι κυλίνδρων γίνον
ται δέ καί άλλα τινά ποικίλα πρίσματα εκ τε σφαιρών καί 5 
έκ μικτών επιφανειών.] 

99 § ζ ' . Τίνες αι τών ευθυγράμμων στερεών σχημάτων 
διαφοραί; 

Τών δέ ευθυγράμμων στερεών σχημάτων α μέν καλούν
ται πυραμίδες, & δέ κύβοι, α δέ πολύεδρα, α δέ πρίσματα, 10 
$ δέ δοκίδες, α δέ πλινθίδες, α δέ σφηνίσκοι καί τά πα
ραπλήσια. 

100 §η. Τί έστι πυραμίς; 
Πυραμίς μέν ουν έστι σχήμα στερεόν [έν] έπιπέδοις 

περιεχόμενον, άφ' ενός επιπέδου προς ενί σημείφ συνεστη- 15 
κός. καί άλλως δέ λέγεται πυραμίς τό από βάσεως τρι-
πλεύρου ή τετράπλευρου ή πολυγώνου, τουτέστιν απλώς ευ
θυγράμμου, κατά σύνθεσιν τριγώνων εις εν σημείον συναγό-
μενον σχήμα, ιδίως δέ ισόπλευρος λέγεται πυραμίς ή υπό ' 
τεσσάρων τριγώνων ισοπλεύρων περιεχόμενη [καί γωνιών], κα- 20 
λεΐται δέ τό σχήμα τούτο καί τετράεδρον. 

101 §θ'. Τί έστιν είχοσάεδρον; 
Είχοσάεδρόν έστι σχήμα στερεόν υπό είκοσι τριγώνων 

ισοπλεύρων περιεχόμενον. 
3 Εισι πέντε ταύτα μόνον νπο ϊσων καί ομοίων περιεχόμενα, 25 

α δη νπο των fΕλλήνων επωνομάσ^η ύστερον Πλάτωνος σχήματα, 

Ότι πλην τον δωδεκαέδρου τά τέσσαρα λόγον εχουσι προς τήν 

1. έπαλάττουσα libri, Ιπελάττουσα Ώα, Ιμπεπλεγμένη Procl. ρ. 33, 22 
2. αυτόν F, άυτ" Β τέμνει] τέ&ενει Β 4. είσι κυλίνδρων usque ad 

7ΐ ρίαματα om. Β 5. σφαιρών] ϊσως στερεών F ίι marg. 7. cap. 99 
et 100 habet G (ν. Geep. cap. 40. 41) 9. al μεν G 10. αί <tt xv>)* G 

πολυέδια FB 11. πολύν&ιδες Β α σ*ε σφηνίσχοι om. G 
15. σημεΐον F συνεστηχώσ Β, συνεστατιχόν Ώα Π. ή τετραπλεύ
ρου om. G ευθυγράμμου] πολυγάμου F (voluit πολυγράμμου) 
20. 3f«i om. F, unde apparet etiam γωνιών, qaod absurdam est, eiiciendum 
esse: Jfe coni. χαϊ ΙσογωνΙων 26. ίπονομάσ&η Β /ta 
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1. τών ik τεσσάρων usque ad σφαΐραν om. Β 2. ιγ*} ε' F 3. ή Da, 
rjf libri σφαίρα Β, σφαίρα F 4. άρχήμηδησ Β 6. μετά om. Β 
9. τινές] τ / έστιν F ηδεσαν Β 10. χαλεπότερον Β χα#' ο] χα#ο-
Ιον Zta 15. στερεοί/ om. libri 23. τετραγώνων] στερεών F 
27. £στι] €?|Λ Β ευ&υγράμμου κατ* add. /ifa ευ&νγραμμον ego, ευ
θυγράμμων libri ϋα Ifa 

σφαΐραν* τών δε τεσσάρων τούτων αι πλευραΐ λόγον εχουσι προς 

τήν σφαΐραν, Ευκλείδης μεν ουν εν τω ιγ των στοιχείων απέ

δειξε πως ή σφαίρα τά πέντε ταύτα σχήματα περιλαμβάνει, 

μόνα γάρ τά Πλάτωνος οϊεται. _ Αρχιμήδης δε τριακαίδεκα ολα 

5 φησίν ευρίσκεσΖαι σχήματα δυνάμενα εγγραφηναι τη σφαίρα, 

προστ&είς οκτώ μετά τά ειρημένα πέντε, ων ειδέναι καϊ Πλάτωνα 

το τεσσαρεσκαιδεκάεδρον, είναι τε τοΰτο διπλούν, το μϊν εξ οκτώ 

τρίγωνων και τετράγωνων εξ [συν3"ετον εκ γης και αέρος, οπερ και 

των αρχαίων τίνες ηδεισαν], το δε έτερον πάλιν εκ τετραγώνων 

10 μεν οκτώ, τριγώνων δε ς, ο καϊ χαλεπώτερον είναι δοκεΐ. κα3"' 

ο δε τών ευθυγράμμων στερεών σχημάτων α μέν εστι πυραμίδες, 

α δε πρίσματα, α δ\ ουτε πυραμίδες ουτε πρίσματα, τί μ\ν ουν 

εστι πυραμίς προείρηται. 

ρ'. Περί όχταέδρου. · 102 
15 # Όχτάεδρόν έστι σχήμα στερεόν ύπό οχτώ τριγώνων Ισο

πλεύρων περιεχόμενον. 

ρα. Τί έστι δωδεχάεδρον; 103 
δωδεχάεδρον δέ έστι σχήμα στερεόν υπό δώδεχα πεν- < 

ταγωνίων Ισοπλεύρων τε χαί Ισογωνίων περιεχόμενον. τό 
20 δέ πεντάγωνον, έξ ον γίνεται τό δωδεχάεδρον, ίσον εστί 

τριγώνοις τρισϊ παρά δύο πλενρών. 

ρβ'. Τί έστι χύβος; ' 104 
Κύβος έστί σχήμα στερεόν ύπό ^ τετραγώνων Ισοπλεύ

ρων χαί ισογωνίων περιεχόμενον. χαλεϊται δέ τό σχήμα 
25 τούτο xal εξάεδρον. 

ργ. Τί έστι πρίσματα; U 5 
Πρίσματα δέ έστι τά άπό βάσεως ευθυγράμμου χατ* 

εύθύγραμμον σύνθεσιν πρός χωρίον εύθύγραμμον συνάπτοντα. 
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106 ρδ'. Τίνα των σχημάτων ουτε πυραμίδες ουτε 
πρίσματα; 

Ουτε δέ πυραμίδες ουτε πρίσματα είσι τά άπό βάσεως 
ευθυγράμμου κατ εύθύγραμμον σννθεσιν πρός ευθείαν σνν-
άτνζοντα. ' 5 

107 ρε. Τίνα έστί παραλληλόγραμμα πρίσματα; 
Τών δέ πρισμάτων παραλληλόπλευρα καλείται οσα 

εξάεδρα σντα τά απέναντι επίπεδα παράλληλα εχει. 

108 ρς'. Τίνα τά ^παραλληλεπίπεδα; 
Παράλληλα δέ επίπεδα είσιν οσα έκβαλλόμενα ου συ μ- ί ο 

πίπτει άλλήλοις' ή έν οίς Ισων τριγώνων τινών γραφέντων 
εκάστη πλευρά παράλληλος έστιν. 

109 ρζ'- Τίς ή έν στερεή κάθετος; 
Κάθετος δέ έν στερεψ λέγεται ή άπό μετεώρου orj* 

μείου πρός έπίπεδον ήγμένη, ήτις πόσαις ταϊς άπτομέναις 15 
αυτής έν τψ έπιπέδψ πρός όρθάς έστιν. 

110 ρη.' Τίνα τά παραλληλόπλευρα ορθογώνια πρί
σματα, τίνα δέ ουκ ορθογώνια; 

Τών δέ παραλληλοπλεύρων πρισμάτων α μέν είσιν ορ
θογώνια , α δέ ουκ ορθογώνια, ορθογώνια μέν ουν είσιν 20 
οσα * εκάστη τών ορθογωνίων ύπό τριών γωνιών περιεχόμενη 
έχει γραμμήν* · ουκ ορθογώνια δέ τά μή ούτως έχοντα. 

111 ρθ'. Τί έστι κύβος; 
Κύβος δέ έστι τών παραλληλοπλεύρων ορθογωνίων ο 

προείρηται σχήμα. 25 

4. εύ&υγράμμων Ηα 6. Τίνα χτλ.] τών ik παραλληλογράμμων 
πρισμάτων F 8. Οντα] χαλεϊται F, sed id tribus ponctis notatum et οντα 
m marg. άπεναντίον Όα παραλλήλασ Β 9. immo παράλληλα Ιπί-
miiaf ut contextus ipsius capitis docet 10. Παραλληλεπίπεδα iiW 
11. οίς Χαων] οίζων libri post ϊαων Da addit χαϊ ομοίων 17. παραλ
ληλόγραμμα ¥ 21. οσα έχάστην τών ορθογωνίων υπό τριών γωνιών 
περιεχομένην Ιχει γραμμην Ώα, quibus Ηα add. όρ&ών ante γωνιών, minime 
vero sic locus sanatus est 23. hoc caput om. Ώα, edidit Ma p. 408 
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ρι. Τί έστι δοκός; 112 
Λοκός δέ έστιν ο το μήκος μείζον εχει τον τε πλάτους 

και του πάχους, έστι δέ οτε τό πλάτος και τό πάχος ίσα. 
πάχος δέ καί βάθος καί ϋψος τό αυτό λεγέσθω. 

5 ρια'. Τί έστι πλινθίς; 113 
Πλινθίς δέ έστι τό εχον τό μήκος ελαττον του τε πλά

τους καί του βάθους, έστι δ3 οτε ταύτα άλλήλοις ίσα. 

ριβ'. Τι έστι σ φηνίσκος; 114 
2φηνίσκος δέ έστι τό έχον άνισα άλλήλοις τό τε μή-

10 χος καί τό πλάτος καί τό βάθος, τινές δέ καί βωμίσκον 
καλονσι τό τοιούτον σχήμα. 

ριγ'. Τίνες καί πόσαι έν τοις σχήμασιν έπαφαί; 115 
Εφάπτεται δέ γραμμή μέν γραμμής καί επιφανείας 

καί στέρεου κατά στιγμήν καί κατά γραμμήν. στιγμή δέ 
15 στιγμής άψαμένη μία γίνεται, γραμμή δέ γραμμής άψα-

μένη ολη ολης ομοίως μία γίνεται, ευθεία δέ κύκλου έφά-
πτεσθαι λέγεται, ήτις άπτομένη του κύκλου καί* έκβαλλο-
μένη έπί μηδέτερα τά μέρη τέμνει τον κύκλον. κύκλοι δέ 
έφάπτεσθαι αλλήλων λέγονται, όϊτινες απτόμενοι αλλήλων 

20 ου τέμνουσιν αλλήλους, ευθεία δέ προς έπίπεδον ορθή 2 
έστιν, οταν προς πάσας τάς άπτομένας αυτής έν τψ αντψ 
έπιπέδψ όρθάς ποιή τάς γωνίας, έπίπεδον δέ προς έπί
πεδον ορθόν έστιν, οταν αι τή κοινή αυτών τομή προς όρ
θάς έν ενί τών επιπέδων άγόμεναι ενθείαι καί τψ λοιπψ 

25 προς όρθάς ωσιν. επίπεδα δέ παράλληλα είσι τά ασύμπτωτα. 

ριδ'. Περί ϊσων καί όμοιων σχημάτων. 116 
διαφέρει μέν καί έν στερεοίς καί έν έπιπέδοις, ήδη 

δέ καί έν γραμμαΐς, όμοιότης καί ίσότης. ουτω γουν καί 

2. δ] ό F μείζων Β 7. του om. F Μ οτε Β 12. τίνων 
Β 14. τιγμή Β 17. άπτομένου Β ίμβαλλομένη libri, corr. Ώα 

18. τέμνει] τέμυς Β 19. άπτόμενη Β 21. αύιής Ιν τφ αύτφ] 
ενώσεως αυτής F 22. ποιεϊ libri Ώα 23. ορθόν Ιστιν οταν at om. 
libri, habet Ώα 24. iv ίνϊ ο αι. libri λοιπφ om. libri 25. post 
προς όρθάς in F sex lineae vacuae reiictae, tum repetitum προς όρ&άς se-
quuntur reliqua 27. διαφορεϊ Β, διάφοροι Ώα 
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έν τψ g' τών Εύκλείδου δύο δοθέντων ευθυγράμμων ψ μέν 
8μοιον, ψ δέ ίσον συστήσασθαι πρόκειται, πάκεΐ μεσότητα 
άνάλογον ευρόντες διά ταύτης κατασκευάζομεν τό προβλη-
θέν έπι δέ τών στερεών διά δύο μεσοτήτων. 

117 ριε'. Περι ϊσων γραμμών. 5 
. Νυνί δέ καθόλου λέγομεν περι μέν ϊσων, οτι ΐσαι γραμ

μαί ' είσι και έπιφάνειαι και στερεά οσα άρμόττει ολα ολοις 
ή κατά μέρος ή πατά σχηματισμόν. λέγεται δέ ϊσον και 
τό ίσοπερίμετρον tjj περιοχή και τό ϊσον ταΊς γραμμαΐς, 

ζ ώστε και τό έμβαδψ και τό *μονοεμβαδψ. Ι'σαι δέ γωνίαι 10 
είσιν αι έφαρμόζουσαι ο λα ι ολαις έν τόϊς έπιπέδοις ή έν 
τοις στερεοΐς κατά τήν αυτήν συναγωγήν ή κατά μέρος η 

3 κατά σχηματισμόν. ίσοι δέ κύκλοι είσιν, ων αι διάμετροι 
ΐσαι άλλήλαις είσιν · άπό γάρ τών αυτών διαμέτρων ούκ 
εστίν έτερον και έτερον κύκλον έπινοήσαι, δοθείσης δέ τής 15 

4 διαμέτρου δέδοται και ό κύκλος τψ μεγέθει. {ϊσον δε απί-
χειν τάς ευθείας λέγεται του κέντρου, οτε από του κέντρου επ' 

αυτας κάθετοι αγόμεναι Ϊσαι ώσΓ μείζον δε εφ' ην η μείζων κά-

5 θετός πίπτει], ίσα δέ στερεά σχήματα είσι τά ύπό ϊσων 
επιπέδων περιεχόμενα και ομοίως κειμένων, ϊσων τό πλή- 20 
θος και τό μέγεθος. 

118 ρις'. Περί *1'σων και άντιπεπονθότων σχημάτων. 
'Όμοιά είσι σχήματα ευθύγραμμα τά έχοντα κατά μίαν 

τάς γωνίας ΐσας. και άλλως · όσα τάς τε γωνίας ϊσας εχει 
κατά μίαν και τάς περί τάς ΐσας γωνίας πλευράς άνάλογον. 25 
άντιπεπονθότα δέ σχήματα είσιν, έν οΐς έν εκατέρψ τών 

s σχημάτων ηγούμενοι τε και επόμενοι λόγοι είσιν. όμοια 
τμήματα κύκλων είσί τά δεχόμενα γωνίας ΐσας, ή έν οϊς 
αί γωνίαι ΐσαι είσί* παραπλησίως δέ και τμήματα σφαιρών. 

1. ς'] ις' iibri, ίχτφ Ώα (ν. EucJ. 6, 25) ων μίν ομοιον ων δε libri, 
corr. Ώα 2. μέσον libri 4. ίπί] Ισιι libri 6. λέγωμεν Ώα (recte II-
bri; conf. ρ. 34, 13. 38, 3) γραμμαί] γραφαί Β 10. τφ Ιμβαδφ Β 

• Ώα το alteram] τω τό Β, ιφ F Ώα μόνω Ιμβαδφ Ώα 13. χνχλοι] 
χνβοι libri 14. άλληλα ι α et soprascr. οις F, άλλήλοις Β 16. δέδοται 
om. libri 17. οταν Ώα Ιπ'] απ1 Β 18. μείζων libri, corr. Ώα 
20. ίσον libri τφ πλή&ει χαϊ τψ μεγέθει F 22. ϊσων] immo ομοίων 

άντιπεποθότων Β 28. χύχίοι libri 
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όμοια στερεά σχήματα εισι τά νπο ομοίων επιπέδων περιε- s 
χόμενα παί ομοίως κειμένων. 

Πάς δέ κύκλος παντί κύκλφ όμοιος έστι τφ εϊδεί' μία 4 
γάρ ή γένεσις τον κύκλου καί εν τό είδος, τών δέ τμημά-

5 τ&ν ουκ εστίν ή αυτή ^ ομοιότης, αλλ3 οσα μέν εχει τήν 
δμοίαν κλίσιν, τουτέστι τάς έν αντόίς γωνίας άλλήλαις ΐσας, 
ταύτα καλείται όμοια, ουχ όμοια δέ τά μή όντως έχοντα, 
[παραπλήσια δέ έχει καί έπί τών άλλων επιπέδων τε καί 
στερεών σχημάτων.] 

1 0 ριζ'. Περί τον έν μεγέθεσ ιν άπειρον. 1 1 9 
Μέγεθος έστι το αύξανόμενον καί τεμνόμενον εις άπει

ρον, είδη δέ αντον /· γραμμή, επιφάνεια, στερεόν. άπει
ρον δέ έστι μέγεθος, ον μείζον ονθέν νοείται καθ3 νπό-
στασιν ήλικηνδήποτε, ώστε μηδέν είναι αντον πέρας. 

15 ριη. Περί τον έν μεγέθεσι μέρονς. 120 
Μέρος έστι μεγέθους τό ελαττον τον μείζονος, οταν κα

ταμετρητοί τό μείζον Ισάκις. 
Έΐρηται δέ τό μέρος ννν ούτε ώς κόσμον μέρος ή γη, Χ 

ουτε ώς άνθρώπον κεφαλή, αλλά μήν ουδέ ώς τής προς 
20 όρθάς τή διαμέτρψ τον κύκλον απ3 άκρας αγομένης λέγο-

μεν μέρος είναι τήν εντός τον ήμικνκλίον λαμβανομένην 
γωνίαν τής νπο τής προς όρθάς. αδύνατον γάρ έστιν υπό 
ταύτης τής γωνίας, ήτις κερατοειδής καλείται, καταμετρη-
θήναι τήν όρθήν [πάσης γωνίας ευθυγράμμου έλάττονος 

25 νυσης τής κερατοειδούς], μάλλον ουν τό έν μεγέθεσι μέρος s 
επί τών ομοιογενών ληψόμεθα, καί όντως έρονμεν τό έν 
μεγέθεσι μέρος ώς τήν τον τρίτον ορθής γωνίαν λέγομεν 
τής ορθής μέρος είναι, τό γάρ σοφισμάτιον εκείνο παρα- 4 

1. όμοια Ώα, ομοίως libri 3. ομοιός] ομοίως Β εϊδη Β 
6. χλήοιν F αύτοΐς libri Ώα 8. παραπλησίως Ώα 12. γ' Β, γί
νεται F, τρία Ώα 14. νλιχήν (tribns punct. not.) δήποτε F 16. καταμε
τρείται Β, idem F, sed Ή pro ει correctum, χαταμετρεϊ Ώα, uode χαταμετργ 
legendum videtar, siqnidem ad passivam formam requiritur νπο του ίλάττονος 

17. Ιαάχις] Ισα F, Ιααι Β, om. Ώα 19. ώς τής om. F, ως Tjjf Β et in 
marg. F 20. διαμέτρω Ώα, ή διάμετρος libri 21. ίντδς libri, ix-
τος Ώα 22. τής aote νττό add. ΑΙ 27. όρ&ήν γωνίαν F 28. παρα-

Her. geom. et stereom. 3 
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^mmtim τό λεγόμενσν, οτι, εϊ τά μέρος έστί τό καταμετρούν, 
%αϊ τό καταμετρούν έστι μέρος, καταμετρείται Μ τό e r t -
f « # y νπό ποδιαίας ευθείας, μέρος αρα ή ποδιαία ευθεία 
%m στέρεου, οπερ Χνοτϊσν. ποδιαία ε&ΘΑα τό pijmg nmm-
μετρεΐ του στέρεου και τό βάθος και τό πλότβς, άπερ εϊ- 5 
σν* όμογεντ &ύτ§ τ$ ευθεία, <ri> μην τό στερεόν. 

1 2 1 ριθ'. Περι πολλαπλασίου. 
Πολλαπλάσιόν έστι τό μείζον του έλάττονος, οταν κατα-

μετρηται υπό του έλάττονος. 

1 2 2 ρκ. Περι τής κατά μέγεθος αναλογίας. 10 
Τί μέρος μέν ουν έστι και λόγος και τίνα ομογενή αμα 

και τί αναλογία, εΐρηται μέν άκριβέστερον έν τοΐς προ τής 
αριθμητικής στοιχειώσεως, νυνί δέ λέγομεν οτι, ώς έπί τών 
άλλων ομοιογενών ή αναλογία εφαρμόζει, οϋτω και έπί τών 
έν τοΐς μεγέθεσιν ομοιογενών. 15 

1 2 3 ρκά. Τίνα λόγον εχει πρός άλληλα τά μεγέθη; 
Λόγον εχειν πρός άλληλα τά μεγέθη λέγεται α δύναν-

ι ται πολυπλασιαζόμενα αλλήλων υπερέχειν. πρός δέ τους 
άντιθέντας τψ ορψ τούτψ και λέγοντας, οτι λόγον μέν έχει , 
πρός άλληλα α δύνανται πολυπλασιαζόμενα αλλήλων ύπερε- 20 
χειν, ουδέν δέ ούτως ομογενές ώς σημεΐον σημείψ, δήΜν 
γάρ οτι πολυπλασιαζόμενον τό σημεΐον υπερέξει τον ση
μείου · πρός δέ τούτους §ητέον οτι τον κατά μεγέθη πολυ-
πλασιασμσν ουκ επιδέχεται σημεΐον. 8 γάρ άτευκτεϊ με
γέθους, τούτο άτευκτεΐ και του κατά μέγεθος πολυπλασια- 25 
σθήναι, μόνως δέ έπιδέξεται πολυπλασιασμόν κατ αριθ-

ληπτέον libri Όα, corr. Ηα 3. ποδιαία] υπό #»* Β 4. post στέρεου Όα 
add. χαϊ στερεόν ίστϊ η ποδιαΐα εύθεΐα το μήκος] τίσ μήχος F, τ(σ μή
κους Β μετρεϊ Β 6. όμογενεϊ Β, μονογενή F 8. καταμετρεί
ται Β 10. μεγέθους Β 12. τοίσ (ία marg. της) άριθμητιχησ F, τοΐσ 
άριθμητιχοΐσ Β 13. λέγωμεν Ηα 16. μεγέθει 1, idem F, sed η soprascr. 

17. ϊχει libri 19. άντιθέντας F, άντιθέτας Β, αντιθέτους Όα 
λόγον μεν] λόγον μόνα F, μόνα λόγον Β Όα 20. δύναται F 21. ση
μείψ F, σημεία Β, σημείου Όα δηλον γάρ] άρα Όα 22. ύπεοέξ Β 
23. μεγέθει Β, idem Ρ, sed η suprascr. προσπολυπλασιασμον F 
24. ο] όν Β, ού F 26. μονός libri κατ] χα* libri 
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μόν όντως επειδή τη ευθεία άπειρα εϊοι σημεία, τά τοσάδε 
τοσώνδέ έστι πολνπλάσια* ολως τε ώς περι μεγέθους δια
λέγονται τον σημείου έχοντος τινα διάστασνν, του στοιχειω-
του άντικρνς τό μέν σημεΐον άμερές αρισαμένον, λόγσν δέ 

5 Μχειν προς άλληλα τά μεγέθη είπόντος. 

ρκβ'. Τίνα τά έν τψ αντψ λόγψ μεγέθη εστίν; 
3Εν τψ αντψ λόγψ μεγέθη λέγονται πρώτον πρός δεύ

τερον και τρίτον πρός τέταρτον, οταν τά τον πρώτου και 
τον τρίτου ϊσάκις η πολυπλάσια τών του δευτέρου καί τε-

10 τάρτου [άλλων ων ετυχεν] ίσάκις πολυπλασίων, ή άμα υπερέ-
χτ] η αμα έλλείπη ληφθέντα κατ3 άλληλα, τά δέ τον αυ
τόν λόγον έχοντα άνάλογον καλείσθω. αναλογία δέ έν τρι-
σιν οροις ελαχίστη έστιν, ενταύθα ορων λαμβανομένων ήτοι 
τών μεγεθών ή τών επικειμένων αυτοϊς αριθμών ώς γάρ 

15 κύκλου ορος έστιν ή περιφέρεια καί τριγώνων αι πλευραι, 
ουτω τον θ' πρός τον ξ λόγον οροι είσιν οι αυτοί αριθμοί. 

ρκγ\ διαφόρων μεγεθών αναλογίαι. 1 
*Όταν δέ τρία μεγέθη άνάλογον η, τό πρώτον πρός τό 

τρίτον διπλασίονα λόγον εχειν λέγεται ή πρός τό δεύτερον. 
20 φησί γονν 3Ερατοσθένης Ητι ώσπερ έπί τών διαστημάτων 

ϊσων καί κατ3 ευθείαν κειμένων τά διαστήματα διπλασιά
ζεται, όντως έπί τών λόγων ώσανεί κατ ευθείαν κειμένων 
τό πρώτον πρός τό τρίτον διπλάσιον λόγον εχει ή πρός τό 
δεύτερον, τά γάρ θ' τών ^ άφέστηκεν ήμιόλια* καί τά <f 

1. ίν τ§ md-mm Ώα 2. τε ώς] τέως libri, n ώς Ώα 3. σημείου 
om. Ώα στοιχειώτου Β 6. τα om. Β μεγέ&ει Β iori F 
9. | ] ή libri, om. Ώα . πολλαπλάσια F δεύτερον Β 10. άλλων ων 
(τνχεν om. EucL 5 def. 6 post πολυπλασίων Eucl. add. χαθ' όποιονοϋν 
πολλαπλασιασμόν ίχάτερον ίχατέρου ' υπερέχει libri Ώα 11. ελλείπει 
F Ώα, έλείπει Β post ελλείπει Ώα add. ή άμα Ισα ή ex Eocl. χατάλληλα 
Β, χατ* άλλα F 12. χαλείσθω] χαθήσθω F ίν] ού F 13. ίλαχί-
στοις Ώα ενταύθα] έν ταύτα Β 14. ή] ήτοι Β Ώα Ιπινειμένων Β 
αύτοϊς αριθμών] έν τοις άριθμοΐς F 15. περιφέρεια] επιφάνεια F 
τριγώνου F 18. | ] ή Β πρώτον] α Β 19. διπλάσιον άλογον 1, 
διπλάσιον άνάλογον F δεύτερον] β' Β 23. πρώτον] α Β τρίτον] 
γ* Β 24. δεύτερον] βον F post yao libri add. τών χαϊ τά ς usque 
ad ήμιόλΐΜ om. Β 

3* 



36 HERONTS 

τών & τά αυτά ήμιόλια' τά αρα θ' τών # άφέστηκε δνσίν 
8 ήμιολίοις. παί γάρ αι ύπεροχαί αι δύο TJJ μιψ είσιν αύται 

οίον ώς έπί τών θ' και τών ^ και τών δ'· υπερέχει γάρ δ 
θ' τον cf τοις τριαίν, υπερέχει δέ παί 6 ς' του δ' τοις δυ
ο ίν τά δέ τρία παί τά δύο συντεθέντα ποιεί τον ε , ος 5 

4 εστι του θ' και #· υπεροχή, ώοπερ δέ από τών μειζόνων 
επί τους έλάττονας αϊ ύπεροχαί ποιοϋοι διπλάσιους λόγους 
και τριπλασίους, ούτως άπό τών έλαττόνων αι ελλείψεις. 

5 οταν δέ τών ίσάκις πολλαπλασίων τό μέν του πρώτου πολ-
λαπλάσιον ύπερέχτ] του δευτέρου πολυπλασίου, τό δέ τον 10 
τρίτου πολλαπλάσιον μή υπερέχτβ -τον τετάρτου πολλαπλά-
σίου, τότε τό πρώτον πρός τό δεύτερον μείζονα λόγον εχειν 

β λέγεται ή τό γ' πρός τό δ'. έν δέ ταύττ] TTJ υπογραφή 
τον όρου βεβούληται ό Ευκλείδης εις ύπόνοιαν ή μας άγα-
γεϊν και παραστήσαι, έν τίσιν ευρίσκεσθαι δει μείζονα λό- 15 
γον λόγου · και επεί τά έν τψ αύτψ λόγψ κεχαρακτηρίσθαι 
άπό τών ίσάκις πολυπλασίων ήτοι αμα υπερεχόντων η α μα 
ϊσων όντων ή άμα ελλειπόντων, τά έν μείζονι λόγψ όντα 
έκεΐνα εχειν τήν ύπεροχήν. όπως δέ γίνεται υπεροχή, αυ
τός έν τψ ε τής παθόΜυ λόγων στοιχειώσεως έν τψ θεω- 20 
ρήματι τών άνισων μεγεθών έπέδειξεν. 

126 ρκδ'. Τίνα τά ομόλογα μεγέθη; 
^Ομόλογα μεγέθη λέγεται είναι τά μέν ήγούμενα τοΐς • 

ήγουμένοις, τά δέ επόμενα τοΐς επομένοις. 

127ρκε. Περί τής έν τοΐς μεγέθεσι τών λόγων διαφοράς. 25 
Λόγος μέν εΐρηται, ότι δύο ομογενών έστιν ή πρός αλ

ί, δ' alterum] τεσσάρων Β άφέστηχεν lv F 2. αύταϊ Ώα, αύται 
F, αύταϊ Β 3. δ'] τεσσάρων Β 4. τον aote g'] τών libri τον ante δ*] 
τών Β 5. δύο] β' Β συντιθέντα libri Ώα, corr. Ηα ε] πέντε Β 
6. του] τησ libri, sed in F id tribus puoctis ootatum 8. έλείψεις F 9. πολ~ 
λαπλασιάσον Β, item vs. 11 post τρίτον 10. υπερέχει Β τό δϊ] τότε F 

11. υπερέχει Β τετάρτου] δ' F 12. ϊχει Β 13. γ' et δ'] 
τρίτον et τέταρτον Ώα 14. ορούς βερούλληται Β 15. ευρίσκεται Β 

16. ΙπεΙ Ώα, §πϊ libri χεχαραχτηρεΐσ&αι Β Ώα, F in fine pagioae habet 
χεχα, tum initio alterius χαραχτηρίσθω 19. αντάς Β 20. λόγον Β, 
λόγψ F 21. άνίσωσ Β 22. μεγέθει Β 25. rifc] τών libri διαφο
ρών Β 26. cft/ο] jf' Β ομογενών libri, sed F οιο habet suprascr. 
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ληλα σχέσις. έπί δέ τών μεγεθών λέξομεν ιδίως, οτι λό
γος έστι δυο μεγεθών ομοιογενών ή κατά πηλιχότητα ποία 
σχέσις' ώς είναι χαι έπ' αυτών άναλογίαν τήν τοιούτων λό
γων ομοιότητα. 

5 *Λνάπαλιν λόγος έστιν ό του επομένου πρός τό ήγούμενον. 
Σννθέντι λόγος έστι λήψις του ηγουμένου μετά του επο

μένου πρός αυτό τό επόμενον. 
Λιελόντι λόγος έστι λήψις τής υπεροχής ήν υπερέχει 

τό ήγούμενον του επομένου πρός τό επόμενον. 
10 ΐΛναστρέψαντι λόγος έστι λήψις του ηγουμένου πρός 

τήν υπεροχή ν ην υπερέχει τό ήγούμενον του επομένου. 
Εναλλάξ λόγος εστίν δ του ηγουμένου πρός τό ήγού

μενον παί του επομένου πρός τό επόμενον. 
Ji Υσου λόγος έστι τεταγμένης αναλογίας, οταν η ώς 

15 ήγούμενον πρός επόμενον..., η δέ χαι ώς επόμενον πρός 
αλλο + τ ο ί ηγουμένου πρός άλλο δέ τι*· τουτέστιν υπεξαι-
ρεθέν τών μεταξύ εναλλάξ ορων. 

ρχ^. Περί μεγεθών συμμέτρων χαι ασύμμετρων. 

Τίνες μέν αριθμοί άλογοι παί ασύμμετροι, χαι τίνες 

1. έξομεν Β, εξομεν F, λέξω μεν Ώα 3. άναλογίαν] ούχαλογι' F 
5. πρός τον Β 7. αυτό τό] τον Β 8. Αιελόντι etc. usqae ad finem ca-
pitis om. Ώα, eorumque loco edidit: τά tf άλλα ό στοιχειωτής έν τψ πέμ-
πτψ τής χα&όλου στοιχειώσεως διορίζει. Tum idem inserit e nostris Variis 
coliect. cap. 48 Ή άπειρος γραμμή etc. et cap. 49 Τών αναλογιών etc. De 
reliquis vide infra ad cap. 128 init. λόγον Β 12. πρός τον F 
14. Άι ϊαου] totns locns cormptas est: genuinaro scripturam vide ap. Eacl. 
5 def. 18. 19 16. δέτι libri ύπεξερε&εν Β 18. pro cap. 128 et 129 
Ώα nibil habct nisi haec: Περί συμμέτρων χαϊ ασύμμετρων ό στοιχειωτής 
Ιν τφ δεχάτω τής ατοιχειώσεως βιβλίω πολλά παραδίδωσι. Tum adiicit e 
nostris Variis coilect. cap. 46 et 47: Τό ρητόν χαϊ άλογον usqae ad δεδο-
μέναι. His denique idem sine ulla distioctione baec addit (fol. 49*> extr.): ΐΛπο 
τής προτε&είσης εύ&εϊας τετράγωνον $ητόν λέγει ό Εύχλείδης. προτε&εΐσα 
ih εύ&εΐα χαλεΐται, ήτις αρχή μέτρων χαϊ οίον χαϊ χάνων είς έχμέτρησιν 
ήμΐν μηχών χα&' ύπό&εύιν εϊληπται. οίον εϊ τις προτείνει ποσόν (προ-
τείνοι, πόσον Ηα) εϊη τό μεταξύ διάστημα υποχειμένων τινών σημείων 
ούδεν αν ου δεόντως πυν&άνοιτο (sic Ηα pro πυν&άναι τό) ποσών Ιστϊ 
ποδών ή πηχών: άναγχαϊον αν δέοι πηχός (πήχεος Ηα) χαϊ ποδός αΐτείν 
ημάς παρά του παρέχοντος πηλιχότητα (sic Ηα pro πηλιχότητος): χαϊ I-
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§ητοί χαί σύμμετροι, έν τοίς προ τής αριθμητούς στοι-
χειώσεως εϊρηται. νυνί δέ Εύχλείδη τψ στοιχειωτή επόμε
νοι περι τών μεγεθών φαμεν, οτι σύμμετρα μεγέθη λέγεται 
τά διά τών αυτών μέτρων μετρούμενα, ασύμμετρα δέ ών 
μηδέν ενδέχεται ΧΌΐνόν μέτρον γίνεσθαι. § 

129 ρχζ'. Περι ευθειών συμμέτρων χαι άσυ μμέτρων. 
Ευθεΐαι δέ δυνάμει μόνον σύμμετροι είσιν, οταν τά 

. έπ αυτών τετράγωνα τψ αντψ χωρίψ μετρήταΐ' ασύμμετροι 
δέ, οταν τοΐς έπ3 αυτών τετραγώνοις μηδέν ένδέχηται χοι-
νόν μέτρον χωρίον γενέσθαι, τούτων νποχειμένων δείχνυ- 10 
ται, οτι τη προτεθείση ευθεία σύμμετροι είσι τίνες ευθεΐαι 
άλογοι άπειροι, χαλείσθω ουν ή μέν προστεθείσα ευθεΐα 
$ητή, χαί αι ταύτη σύμμετροι ξηταί, χαι τό μέν άπό τής 
προτεθείσης ευθείας τετράγωνον ξητόν, τά δέ άπ' αυτής 
σύμμετρα χαί τά τούτων σύμμετρα §ητά. . 15 

130 ρχη'· Τίνα μέρη των εν τοΐς μεγέθεσι μετρήσεων 

κ α τ α μ ε τ ρ ουντα τ α ο λ α ; 

Των δε εν τοΐς μεγέθεσι μετρήσεων μέρη καταμετρουντα τά 

ολα εστί τάδε* δάκτυλος, παλαιστή, σπιθαμή, πους, πηχυς, βήμα, 

οργυιά. πάντων δε εΚαχιστότερόν εστι δάκτυλος* διαιρείται δ ϊ 20 

και εις μέρη εσ\9*' οτε μεν γαρ χαι S καί y" καί λοιπά μόρια. 

Miiwf χρωμένους τή προτεθείστ} χαϊ §rnrj ευθεΐα: τό προτεθεν διάστημα 
ίξετάζωμεν εϊ ίστϊν ολως §ητφ μέτρον (ν. Var. coll. cap. 23). Denique Da 
(fol. 50») habet Defin. cap. 130: Τών δε έν τοις μεγέθεσι usque ad σχοϊνος 
ίλληνιχή χαϊ λοιπά. Tum snbscriptum eet ΤΕΛΟΣ. 18. μεγετών Β 
poet ασύμμετρων tibri add. λόγων 19. αριθμοί add. Jfo, qui eap. 128 
etl29 edidit ρ. 408s. 

1. στοιχειόσεωσ Β * 3. μεγέθει Β 4. Λ ά τών om. libri, νπο τών 
eoni. Jfo ων perspicne scriptum est in Β, ηοο ώς, ut Αία adnotat 5. γί
νεσθαι perspicue scriptum in Β, non γίνεται, qaod F habet 7. #1 om. F 
Μα μόνον om. F Αία 8. μετρείται libri sed w suprascr. in F 9. in* 
Β, άπ F Jfc μεν post αυτών add. F Αία 12. ευθεία om. F Αία 
14. o V αυτής σύμμετρα] άπο τών αυτή συμμέτρων Μα de eoniectnra 
15. τοι/τοις Αία 16. cap. 130—133 edidi in Metr. scr. rel. (fr. 11. 12) ex 
Parisinis 2475 et 2438; quapropter faic satis est adscribere variam scripturam 
codicis F, quem postea contuli quam illa scripsi 18. τών ante μετρήσεων 
add. F μέρη ora. F 20. ooyvta F ubique 
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εκτι δε και έτερα μέρη έπ/νενοημέ'να τισϊ τάδε* άμπελος, πασσον, 
αχενα πλέΒ'ροψ ιονγψον, στα'διον, μ&ιον, σχοινος, σχοΐνος Περσική 
κα ι σχοινος f Ελληνική και λοιπά. 

ρκΒ*1. Τ ί των ειρημε'νων ε κ α α τον δ ύ ν α τ α ι ; 131 
5 Κ α τ ά μεν τψ - πάλαιαν εκΒτσιν παραλιποντες τά περισσά 

την νυν κρατούσαν δυναμιν υπετα'ξαμεν. 
Ο παλαιστής εχει δάκτυλους δ ' . 

CH σπ&αμη εχει παλαιστάς γ \ δάκτυλους ιβ'. 
c O πους εχει σπι3*αμην μίαν γ"9 παλαιστάς δ ' , δάκτυλους ις-'. 

10 c O πηχυς εχει πόδας δυο, σπι3*αμάς β ' ctr", δάκτυλους λ β ' . 
Το βημα εχει πηχυν ίνα, πόδας β ' , σπι$αμάς β' ω" 
Ή όργοιά εχει βήματα β ' δ " , πήχεις β ' δ " , πόδας δ' S, 

σπ&αμάς ς-', δάκτυλους οβ'. 
Γ Η άμπελος, εχει οργυιάν α' 3^, βήματα β' S, πόδας ε', σπι-

15 3*αμάς ς or", παλαιστάς κ', δάκτυλους π'. 
Το πάσσον εχει αμπελον α' ε", ορχυιάν α' βήματα / , 

πήχεις / , πο'δας ς-', σπι^αμάς η', παλαιστάς κδ', δάκτυλους §ς-'. 
Η ακενα εχει πάσσα β', αμπέλους β' / ' ιε", όρ^υιάς β' S 

ς-", βήματα ς-', πήχεις ς-', πόδας ιβ', σπ&αμάς ις-', παλαιστές 
20 ρ / , δάκτυλους ρ § β ' . 

Το πλέΒ'ρον έχει άκένας ρ', πάσσα σ', αμπέλους σμ'9 ο ρ -
/υιάς σξς-' α/', βήματα - χ', πήχεις χ', πο'δας ,ασ', σπι^αμάς ,αχ', 
παλαιστάς ,δω', δάκτυλους ά ,Β'σ 1 . 

Το ιονγερον εχει αμπέλους υπ*, πάσσα υ', ορ/υιάς φλ^' y", 
25 πλέ^ρα β', άκένας σ', βήματα ,ασ', πήχεις ,ασ', πο'δας ,βυ', σπι-

5αμάς ,γσ', παλαιστάς , 3χ ' , δάκτυλους y ,ηυ'. 
Το στάδιον εχει αμπέλους ρκ', πάσσα ρ', ορ^υιάς ρλχ # y", 

πλέ$ρον S, άκένας ν', βήματα τΛ, · πήχεις τ 7, πόδας χ', σπι3*αμάς 
ω', παλαιστας ,βυ', δάκτυλους ,3*χ'. 

30 Το μιλιον εχει σταδίους ζ' S, πλ&ρα y' S δ", άκ/νας Γοε', 

1. τισϊ] eiffl F, sed ε tribus punctis notatnm 4. 2Y τών] Τίνων F 
10. δαχτύλους λβ' om. F 11. Το / % M C usque ad /5' ar" om. F 12.'!/€<] 
ε' F πηχυς F 5 om. F 14. l l f om. F 16. οογυίας γ" omisso 
m ¥ 17. πηχυς F 18. «Ιιτενα, sed 2 tribus punctis notatum, F 
19. ις] ιβ' F 20. §/?' F 26. ,&χ', δαχτύλους om. F 27. fiif* 
F 28. πλέ&ρα F 
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πάσσα ψν', αμπέλους *&', οργυιάς ,α, βήματα ,βσν3, πήχης , β σ / , 

πόδας ,δφ', σπιθαμές ,ς, παλαιστάς ά,η, δάκτυλους ζ ,β . 

132 Έν συντόμψ δε εχει εκαστον ούτως ώς προείρψαι κατά τψ 

νυν κατάστασιν της γεωμετρίας -ήγουν της απογραφής του κίνσου. 

Μετά τον δάκτυλον, ος εστι μέρος ελάχιστον πάντων, εστίν 5 

ό παλαιστής, ον και τέταρτον τίνες καλοΰσι διά το δ' εχειν δα-

κτυ'λους. μετά τούτον η σπι3*αμη παλαιστών y ' . εΐτα εν κεφα

λαία) ο πους εχει παλαιστές δ'. είτα ο πηχυς εχει πόδας δυο, 

παλαιστας η'. βημα Γσον του πηχεως. οργυιέ εχει πόδας δ' S, 

παλαιστές ιη'. ακενα πόδας ιβ', παλαιστές μη'. άμπελος εχει 10 

πόδας ε', παλαιστές κ'. πασσον εχει πο'δας ς-*, παλαιστάς κδ'. 

πλέ$ρον πόδας ,ασ', παλαιστές ,δω'. ίούγερον πόδας ,βυ', πα

λαιστές ,Β-χ'. στάδιον πόδας χ', παλαιστές ,βυ'. μιλιον πόδας ,δφ'. 

133 Ε υ ^ υ μ ε τ ρ ι κ α ' , ίμβαδ ο μετρικά και σ τ ε ρ ε ομετρικα'. 

' θ παλαιστής ο ευ3υμετρικίς εχει δάκτυλους δ', ο επίπεδος 15 

δάκτυλους ις-', ό στέρεος δάκτυλους ξδ ' . 

Ο πους ο ευΒυμετρικος εχει παλαιστάς δ', δάκτυλους ις-'* 

ο επίπεδος έχει παλαιστάς ις ,̂ δακτυ'λους σνς*'' ό στέρεος πους 

εχει παλαιστάς ξδ ' , δάκτυλους ,δ§ς-'. 

Ο πηχυς έχει ο εύ^υμετρικός πόδας β', παλαιστές η', δα- 20 

κτυ'λους λβ'· ο δε επίπεδος πηχυς εχει πόδας δ', παλαιστές ξδ', 

δάκτυλους ,ακδ 7· ο δε στερεός πηχυς εχει πόδας η', παλαιστές 

φιβ', δάκτυλους y ,βψξη'. 

1. πηχας jf' |σ π' F 4. f rovF F 6. τέταρτον] ό*" F *«1ο5-
ffif F 10. tjf'] / j ' F 16. δ στερεός JaxriUovi f<f' om. F 19. f # ( | g ] 

F 22. πή^υς] ττοιχτ F 23. δαχτύλους r* β,ψξ ' F 



II. 

H E R O N I S GEOMETEIA. 

[Άρ%ν\ συν §εω της γεωμετρίας.] 

Έύχλείδου περί γεωμετρίας. 1 
Σημεΐόν έστιν ου μέρος ουδέν. ι 
Γραμμή δέ μήχος άπλατές. γραμμής δέ πέρατα σημεία, a 

5 Ευθεία γραμμή έστιν ήτις έξ ϊσου τοΐς εφ* εαυτής ση- s 
μείοις χεΐται. 

^Επιφάνεια δέ έστιν ο μήπος χαί πλάτος μόνον εχει. 4 
επιφανείας δέ πέρατα γραμμαι. 

?Επίπεδος επιφάνεια έστιν ήτις έξ ϊσου ταΐς έφ εαυ- 5 
10 τής ευθείαις χεΐται. 

Επίπεδος δέ γωνία έστιν ή έν έπιπέδψ δύο γραμμών β 
άπτομένων αλλήλων χαι μή έπ* ευθείας χειμένων πρός άλ-
λήλας τών γραμμών χλίσις. οταν δέ αι περιέχουσαι τήν 
γωνίαν γραμμαι ευθεΐαι ώσιν, ευθύγραμμος χαλεΐται ή γω-

15 νια. οταν δέ ευθεία έπ* ευθείαν σταθεΐσα τάς εφεξής γω
νίας ϊσας αλλήλαις ποιη, ορθή εχατέρα τών ίσων γωνιών 
έστι χαί ή έφεστηχυΐα ενθεΐα χάθετος χαλεΐται, έφ3 ήν 
έφέστηχεν. 

Codices ADE. · 
1. eolas habet Α (conf. Martin. ρ. 121) 2. om. Ε ΜνηΙίίδου] in 

D suprascr. "Ηρώνο ς 5. Ιφ' έαντοΐς Ε 9. ίφ* έανταΐς Ε 10. εύ-
θε(αις) in Α m. rec. suprascr. γραμμαϊς · 11. ik om. Ε εν om. D 
inmiSmv Ε 13. χλίσεις Ε 14. ή om. Ε 15. ίψ ίξής D 16, moml 
1 1 ϊσων om. Ε 17. έστι sapra habet post %#ή 1 ευθεία] in Α m. 
rec. snprascr. γραμμή 
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7 Αμβλεία γωνία έστιν ή μείζων ορθής, όξεΐα δέ ή έλασ-
σων ορθής. 

8 "Ορος δέ έστιν ό τινός έστι πέρας. 
9 Σχήμα δέ υπό τίνος ή τίνων όρων περιεχόμενον. 

ίο Κύκλος έστι σχήμα έπίπεδον ύπό μιας γραμμής περι- 5 
εχόμενον, η καλείται περιφέρεια, πρός ην αφ ενός σημείου 
τών εντός του σχήματος κειμένων πασαι αι προσπίπτονσαι 
εύθεΐαι πρός τήν του κύκλου περιφέρειαν ΐσαι άλλήλαις είσιν. 

ιι Κέντρον δέ του κύκλου τό σημεΐον καλείται. 
18 . διάμετρος δέ του κύκλου εστίν ευθεΐά τις διά του κέν- 10 

τρου ήγμένη και περατουμένη έφ* εκάτερα τά μέρη υπό τής 
του κύκλου περιφερείας^ ήτις και δίχα τέμνει τον κύκλον. 

13 *Ημικύκλιον δέ έστι τό περιεχόμενον σχήμα ύπό τε 
τής διαμέτρου και τής άπολαμβανομένης ύπ αυτής του κύ
κλου περιφερείας. 15 

ι# Τμήμα κύκλου έστι τό περιεχόμενον σχήμα ύπό τε ευ
θείας και κύκλον περιφερείας η μείζονος f έλάττονος ημι
κυκλίου. 

ΐ5 Σχήματα ευθύγραμμα έστι τά ύπό ευθειών περιεχόμενα, 
τρίπλευρα μέν τά ύπό τριών, τετράπλευρα δέ τά ύπό τεσ- 20 
σόρων, πολύπλευρα δέ τά ύπό πλειόνων f τεσσάρων ευθειών 
περιεχόμενα. 

ιβ Τών δέ τριπλεύρων σχημάτων ίσόπλευρον μέν τρίγωνον 
έστι τό τάς τρ&ς Έσας εχον πλευράς,' ισοσκελές δέ τό τάς 
δύο μόνον Χσας εχον πλευράς, σκαληνάν δέ τό τάς τρεΐς 25 
άνισους εχον πλευράς. 

17 *'Ετι δέ τών τριπλεύρων σχημάτων όρθογώνιον μέν τρίγω
νον έστι τό μίαν εχον όρθήν γωνίαν, άμβλυγώνιον δε τό μίαν 
έχον άμβλεΐαν γωνίαν, όξυγώνιον δέ τό τρεΐς οξείας γωνίας %χσν» 

Cod. ADE. 
6. η] ο Ε 7. χειμένων του σχήματος Ε 8. π*ρ*φ4ρ**αν usque -

ad 10. xvxlov ίστϊν om. Β 10. τ*ς] ηζις Ε 11. τά · » . £ νπο 
oeque ad τέμνει ο». Ε 13. βχήμ*] χοίλυμα D 14 ύζιο post x*l 
add. Ε xul post άπολαμβ. add. Ε 16. τ«] τον Ε 19. βν#ηώ>] «υ-
£ifof et suprascr. ών D 20. poet τριών add. περιεχόμενα D 24« w 
om. D πΐβι/ρ«ff Ijpof Ε 25. %tw 1 amdfjvm wqwe ad futa/fe? 
om. Ε 27. #1] τί Α 28. tyov μίαν DE 29. τάς f ρ 1 %W 
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Τών δέ τετραπλεύρων Οχημάτων τετραγωνον μεν έστιν 
8 Ισόπλενρόν τέ έστι παί όρθογώνιον, ετερόμηχες δέ ο όρ
θογώνιον μέν, ονχ Ισόπλενρόν δέ, βόμβος δέ S ισόπλενρόν 
μεν, ονχ όρθογώνιον δέ, §ομβοειδές δέ τό τάς απέναντι 

5 αλευράς τε και γωνίας ΐσας άλλήλαις έχον, S οντε ισόπλεν
ρόν έστιν ουτε όρθογώνιον. - τά δέ παρά ταντα τετράπλευρα 
τραπέζια χαλείσθω. 

Παράλληλοι είσιν ευθεΐαι, αΐτινες έν τψ αντψ έπιπέ-
δφ ονσαι χαί έχβαλλόμεναι εις άπειρον έφ' εχάτερα τά μέρη 

10 έπί μηδέτερα συμπίπτουσιν άλλήλαις. 

' "Ηρωνος αρχή τών γεωμετρουμένων. 

Καθώς ημάς δ παλαιός διδάσχει λόγος, οϊ πλείστοι 
τοΐς περί τήν γήν μέτροις χαί διανομαΐς άπησχολουντο · 
οθεν χαί γεωμετρία έχλήθη. ή δέ τής μετρήσεως έπίνοια 

15 ηϋρηται παρ* Λίγυπτίοις. διά γαρ τήν τον Νείλου άνά-
βασιν πολλά χωρία φανερά οντα τή άναβάσει αφανή έγί-
γνετο, πολλά δέ χαί μετά τήν άπόβασιν χαί ούχέτι ήν δυ
νατόν εχαστον διαχρίνειν τά ίδια. διά τούτο έπενόησαν οι 
αιγύπτιοι τήνδε τήν μέτρησιν, ποτέ μέν τψ χαλουμένψ 

20 σχοινίψ, ποτέ δέ χαλάμψ, ποτέ δέ χαί ετέροις μέτροις. 
άναγχαίας τοίνυν της μετρήσεως ονσης εις πάντα άνθρωπον 
φιλομαθή περιήλθεν ή χρεία. 

Cod. ADE, G inc. vers. 11, des. 22 (ν. Geep. 94). 
γωνίας Ε 2. έστι post όρθογώνιον habet D 4. άπ εναντίον D, an 
εναντίον Ε 7. χαλοΐντο Ε 8. αϊτινες om. Ε 9. χαϊ om. Ε ix-
βάλλομαι D ίχατέρω τω μέρει Ε 10. έπί μηόέτερα] μη <Γ ολως Ε 

post άλλήλαις Β hafeet ea qoae infra cap. 3 § 22—24 legintar 13. τε 
poat μέτροις add. EG 14. γαιομετρία Ε μετρίσεως Ε 15. ηϋρηται 
Α, εΰρηται rell. 16. χωρία] χωράφια D έγίνοντο Ε 17. xal ante 
μ€Γ» om. G 22. post cap. 2 ία D adduntur primain ea qaae iufra "m Var. 
eoll. cap. 15 dedimas, deinde haec: Ίοτοροϋσιν oi γεωγράφοι της Βαβυλώ-
νος την μεν περίμετρον έχειν αταβίους τπε\ οϊτινες γίνονται μίλια να'' 
το Sk πάχος του τείχους ποδών λβ' ητοι άχαινών β' 5" ήγουν πηχών χ'' 
νψος όε τών μεν μεσοπυργίων πηχών ν', τών #1 πύργων έξήχοντα. Ιη 
quibus emeadavimas την μϊν περίμετρον pro τον, άχαινών pro σταδίων, 
delevimas τό post μεν. 
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3 Ήρωνος είσαγωγαί τών γεωμετρουμένων. 

ι Ή επίπεδος γεωμετρία συνέστηκεν εκ τε κλιμάτων και 
σκοπέλων και γραμμών και γωνιών, επιδέχεται δέ γένη και 
εϊδη και θεωρήματα. 

2 Κλίματα μέν ουν είσι τέσσαρα9 ανατολή, δύσις, άρκτος 5 
και μεσημβρία. 

3 Σκόπελος δέ εϊς 8 δή έστι τό λαμβανόμενον σημεΐον. 
4 Γραμμαί δέ είσι δέκα* ευθεία, παράλληλος, βάσις, κο

ρυφή, σκέλη, διαγώνιος, κάθετος ή και πρός ορθάς καλού
μενη, υποτείνουσα, περίμετρος, διάμετρος. 10 

5 Ευθεία μέν ουν έστι γραμμή ή κατ 3 ευθείαν ούσα. 
β Παράλληλος δέ ετέρα ευθεία προσπαρακειμένη τή ευ

θεία έχουσα έν ακροις διαστήματα [πρός δέ όρθάς γωνίας] 
άλλήλοις ίσα. 

7 Βάσις δέ ευθεία γραμμή τεθείσα επιδεχόμενη ετέραν 15 
ευθείαν. 

8 Κορυφή δέ έστιν ή έπί τή βάσει επιτιθεμένη ευθεία. 
9 Σκέλη δέ αι άπό τών άκρων τής κορυφής έπί τά άκρα 

τής βάσεως τεταμέναι ευθέίαι. 
ίο διαγώνιος δέ ή έν τοις γεγραμμένοις τραπεζίοις και 20 

τοίς τοιούτοις άπό γωνίας έπί γωνίαν αναγόμενη ευθεία. 
ιι Κάθετος δέ ή και πρός ορθάς καλούμενη [και κέντρον] 

ή άπό τής κορυφής έπί τήν βάσιν καθιεμένη ευθεία, έχουσα 
τάς δύο γωνίας άλλήλαις ΐσας. 

η Υποτείνουσα δέ ή ύπό τήν ορθήν γωνίαν τείνουσα 25 
ευθεία. 

Cod. ADE, G (ν. Geep. 42. 43). 
1. είσαγωγη £ 2. Ή ora. £ γαιομετρία Ε 3. επιδέχεται] 

ΙπΙ δε xal ται Ε γένη χαϊ] χαϊ γένη £ 5. τέσσαρα] δ' £ 7. Σκό
πελοι D, Σχόπελον Ε 8. παράλληλα D σχορνφή G 9. διαγώ
νιας G η om. ADG 10. χα* ante διάμετρος add. Ε 11. ή om. D 
12. Παράλληλος κτλ.] ΖΓαράλλ^λο; σ*1 εύ&εϊα παρακείμενης χαϊ ετέρας ευ
θείας ϊχονσα χτλ. Ε παραχειμένη D 13. <fl om. DE 14. αΛϋ,̂ Λαις 
ίσας libri 18. του α*ρον Ε 20. Λιάγωνος G ή om. £ γεγραμμέ-
νοις] τετραγώνοις Ε, τετράγωνος D 21. γωνιών Ε αγομένη DE 
22. «αϊ χέντρον om. DE 23. Iiri τήν /3άσ*ν χα&ιεμένη] ίπϊ την χορυφην 
χα&ημένη Ε εν&εΐα om. G 
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Περίμετρος δέ ή κέντρου δοθέντος και διαστήματος ΐ3 
περιφερόμενη γραμμή Εχουσα τάς από του κέντρου έπ3 αυ
τήν άγομένας ευθείας ΐσας. 

Λ ι άμετρος δέ ευθεία ή τμηθεΐσα διά του κέντρου τήν u 
5 περίμετρο* εις δύο τμήματα ίσα έποίησεν. 

Γωνίαι δέ είσι τρεις- ορθή, αμβλεία και οξεία. is 
3Ορθή μέν ουν έστι γωνία *ήτις ευθεία έπ ευθείαν στα- ιβ 

θ-είσα τάς εφεξής γωνίας ΐσας άλλήλαις ποιεί* τότε είσιν 
αι δύο ΐσαι όρθαί. 

10 "Οταν δέ ή μέν μείζων, ή δέ έλόσσων, τότε ή μέν μεί- π 
ζων, τουτέστιν ή πλατυτέρα, καλείται αμβλεία, ή δέ έλάτ-
των, τουτέστιν ή στενωτέρα, όξεΐα. 

Γένη δέ τής μετρήσεως είσι τρία* ευθυμετρικόν, έμβα- m 
δομετρικσν και στερεομετρικόν. 

15 Ευθυμετρικόν μέν ουν έστι παν τό κατ3 ευθείαν με- 19 
τρονμενον, ο μόνον μήκος έχει, ο δή και αρχή και αριθμός 
καλοΐτο. 

3Εμβαδομετρικόν δέ τό εχον και μήκος και πλάτος, έξ » 
ου και τό εμβαδόν γινώσκεται, S δή και δύναμις καλείται. 

20 Στερεομετρικόν δέ τό έχον και μήκος και πλάτος και si 
πάχος, έξ ου τό στερεόν γινώσκεται, ο δή και κύβος κα
λείται. 

Είδη τής μετρήσεως τετράγωνα, τρίγωνα, βόμβοι, τρα- n 
πέζια, κύκλοι' εχουσι δέ θεωρήματα δεκαοκτώ ούτως* τε-

25 τραγώνων θεωρήματα δύο, τετράγωνον ίσόπλευρον όρθογώ-

Cod. ADEG, Β inc. vs. 23 (ν. Var. coll. 1). 
4. η] ή DEG τέμνουσα Ε 5. Ισα om. D, τμήματα et έποίησεν 

om. Ε · 6. χαϊ om. G 7. ητις] aat εϊ τις olim scriptam Mt , aut plora exci-
derunt (conf. Defin. 19) 10. Ιλάσσων usque ad 11 τουτέστιν om. Ε 

ΙΙάττων G 11. έλάττων] ϊλαττον D, ήττων G 12. τουτέστιν] ητις D 
στενότερα ΑΕ 13. της μετρήσεως είσι] έπιμετρίσεως Ε τρία] 

r Ε, om. G ευ&υγραμμιχόν Ε 14. χαί om. G στερρεομετριχόν 
Α, στερομετριχόν G 15. εύ&υγραμμιχον Ε παν om. Ε 17. χαΑοΓτε 
D, *β2€?τα* Ε 18. καϊ ante μήχος om. DE 19. y*yvo)ffxfrat G #«-
νάμεις D 20. στερρεομετριχόν Α χαλ ante μήχος om. DE » 1 ante 
wlaroff om. D 21. τό] χαϊ Ε κιί/9ος] χυχλος G 23. M#ff τής με
τρήσεως ABG, Efcfy #1 ι% μετρήσεως ταϋτα Ε, Τά #1 τής μετρήσεως εϊδη 
εΐσϊ ταύτα D titnli instar τρίγωνα in marg. adscr. G 24. #1 om. D, 
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mm9 και τετραγωνον παραλληλόγραμμον όρθογώνιον. τρι
γώνων θεωρήματα ff, τρίγωνσν ισόπλενρόν, τρίγωνον ισο
σκελές, τρίγωνον σχαληνόν, τρίγωνον όρθογώνιον, τρίγωνον 
όξυγώνιον, τρίγωνον άμβλυγώνιον. βόμβων θεωρήματα δύο, 
βόμβος χαί φομβοοιδές. τραπεζίων θεωρήματα τέσσαρα, $ 
τραπεζών όρθογώνιον, τραπέζιον Ισοσκελές, τραπέζιον όξυ
γώνιον, τραπέζιον άμβϊχγώνιον. κύκλων θεωρήματα τέσ-
οαρα, κύκλος, [mpig ητοι] ήμιχύχλιον, τμήμα μείζον ήμιχν-
χλίον, χαί τμήμα ήττον ήμιχνχλίον. 

Καί ταύτα μέν συν τά είδη χαί τά θεωρήματα οσον 10 
έπί των έμβαδομετριχών, έπί δέ τών στερεών προστιθεμέ
νου εκάστη μετρήσει χαί του πάχους εξαίρετα θεωρήματα 
htl τών στερεών εισι δέχα ούτως· σφαίρα, χώνος, οβελί
σκος, κύλινδρος, κύβος, σφηνίσχος, μβίονρος, κίων, πλινθίς, 
πνραμίς. 15 

Είσι δέ καί οροι τής μετρήσεως έστηριγμένοι οϊδε' 
παντός τριγώνου αι δύο πλευραι τής λοιπής μείζονες εισι 
πάντη μεταλαμβανόμεναι · χαί παντός τριγώνου ορθογωνίου 
οι πολνπλασιασμοί τών περί τήν όρθήν γωνίαν δύο πλευ
ρών ϊσοι είσι τψ πολυπλασιασμψ τής λοΐ7νής της υποτει- 20 
νούσης* καί παντός κύκλου ή περίμετρος τής διαμέτρου τρι-

Cod. ADEGB. 
#1 «alkb. Β άεχαοχτώ] ιή BG τετραγωνον Ε 25. β' ΒΕ 

1. τριγώνων θεωρήματα εξ om. Ε 2. ίξ] ^ BG 3. ύχαλινόν Ε 
4. δνο Α, β' rell. ρόμβων msqae ad 6 όξνγώνιον om. G, usque 

ad όρθογώνιον om. Ε 8. άψϊς BEG μείζον] ήττον G 9. ήττον] 
ήττων Ε, μείζον G 10. ουν om. DEG, δσων G 11. Ιπϊ] §m£ Ε 
-προστιθέμενα G 12. έχάαττου Ε εύρησεις poet εξαίρετα add. Ε 
13. #1 poet l » l add. Β cfcxa om. G 16. Ιστηριγμένοι ante τ % ^ * -
» f f βίβως hab. G, pro eodem τετηρημένοι Ε 17. παντός] άντός Ε «Ι] 
βαΙ iaterpunctum et ου supraecr. hab. D μείζονος G, μείζονς 1. 18. χα-
ταλαμβανόμεναι Β χαί παντός τριγώνου nsqie ad ύποτίΐνουο^ς] haec 
in DE lic scripta: xai παντός τριγώνου ορθογωνίου at περϊ την όρθην γω
νίαν δύο πλευραϊ τής λοιπής τής ύποτεινούσης ϊσαι είσϊν §φ* έαυτάς πο
λυπλασιαζόμεναι ; eadem in BG sic: χαί παντός τριγώνου ορθογωνίου αϊ 
#νο πλευραϊ τής λοιπής' τά από τών περϊ τήν όρθήν γωνίαν δύο πλευ
ρών τετράγωνα ϊσα τψ υπό τής ύποτεινούσης τετραγώνφ (ηίά quod pro τψ 
G hab. ή ffi , Β ί) τών, et pro τετρα/ώνω G τέτραρ/ών&ν) 21. χυχλου] τρι
γώνου Ε τριπλάαιον BG 
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ττλασιός έστι καί έφέβδομος* nmi εμβαδόν τό *πό της δια
μέτρου nmi της Μεριμένρου %m χυχλου μΜρούμ»ον ϊαον 
έστιν έμβαδοΐς χύχλων τεσσάρων. 

Τά δέ μέτρα Ιξηύρηνται έξ ανθρωπίνων μελών, ήγουν 4 
5 δαχτύλου, χονδύλου, παλαιστου, σπιθαμής, ποδός, πηχεως, 

βήματος, όργυιάς χαί λοιπών. 
Πάντων δέ τών μέτρων έλαχιστότερόν έστι δάχτυλος, t 

όστις χαί μονάς χαλεϊται· διαιρείται δέ εσθ* οτε μέν γαρ 
παί είς ήμισυ χαί τρίτον χαί λοιπά μόρια. 

10 Μετά δέ τον δάχτυλον, ος έστι μέρος ελάχιστον πάν- β 
των, έστιν 6 χόνδυλος Βς έχει δαχτύλους δύο. 

Είτα 6 παλαιστής, οντινα παλαιστήν τέταρτον χαλούσί 4 
τίνες διά τό τεσσάρας εχειν δαχτύλους, ή διά τά είναι τέ
ταρτον του ποδός, τινές δέ χαί τρίτον διά τό είναι τρίτον 

15 τής σπιθαμής* ή γάρ σπιθαμή τρία τέταρτα εχει, ό δέ 
πους τέσσαρα. 

CH διχάς εχει παλαιστάς δύο, ήγουν δαχτύλους οχτώ, s 
χονδύλους τεσσάρας, χαί χαλεϊται δίμοιρον σπιθαμής, λι-
χάς δέ λέγεται τό τών δύο δαχτύλων άνοιγμα, του άντίχει-

20 ρος λέγω παί του λιχανοϋ' τούτο χαί χοινόστομον χαλουσί 
τίνες. 

Ή σπιθαμή έχει παλαιστάς τρεις, ήγουν δαχτύλους δώ- β 
δεκα, χονδύλους $ξ. 

€0 πους ίχει σπιθαμήν α' γ", ήγουν παλαιστας δ', ι 
25 χονδύλους οχτώ, δαχτύλους ις'. 

Ό πήχυς ϊχει πόδας δύο, ήγουν σπιθαμάς β' ω", πα- β 
λαιστάς οχτώ, χονδύλους ις', δακτύλους λβ'. 

Τό βήμα τό απλούν εχει σπιθαμάς γ' γ", ή πόδας β' S, 9 
η παλαιστάς ι , ή χονδύλους χ , ή δαχτύλους τεσσαράχοντα. 

God. ADE, GB des. vs. 3. Ια cap. 4 varias scripturas ex D et E, eootatas 
in Metrol. scr. rel. fr. 8, hic omisimus (coof. praef. crit. ad illud fragmentum). 

1. Ιφ* Έβδομος D §mi xml έφέβδομος] μετρούμενη χαϊ ζ" BG 
τό om. BG 2. χαϊ τής περιμέτρου] από Β, έπί G 3. έμβαδοίς χύχλων] 
έμβαδοχνχΧων Ε 2. μετρούμενον aeqae ad τεσσάρων] μετρούμενα τετρά
γωνα ϊσα εϊσϊν έμβαδοϊς /Γ~ χύχίοις G; eadem Β, niei quod 7σα et in fine 
babet χύχλοις τέσσαρες 18. λιχάς] διχάς Α 
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10 Τό βήμα τό διπλούν εχει πόδας πέντε, ή σπι&αμάς 
<f ω", η παλαιστάς κ', ή κονδύλους μ , ή δακτύ^ς π\ 

ιι ι Ο πήχυς ό λι&ικός εχει σπι&αμάς β', ή πουν ενα πρός 
τψ ήμίσει, ή παλαιστάς ς', ή κονδύλους ιβ', ή δακτύλους 
κδ'· ωσαύτως και 6 του πριστικού ξύλου. 5 

12 €Η όργυιά μεΰ* ής μετρείται ή σπόριμος γή έχει σπι-
&αμάς βασιλικάς δ", ή πόδας t f και σπι&αμήν α ' δ", 
ή παλαιστάς ήγουν γρόν&ους είκοσιεπτά και άντίχειρον 
τουτέστι τους μέν είκοσιέξ έσφιγμένης ούσης τής χειρός, 
τον δέ τελευτάίον ή πρώτον ήπλωμένου και του μεγάλου 10 
δακτύλου τής χειρός, ος δή και λέγεται τέταρτον σπιθα
μής, εχει δέ δακτύλους γ'. με&ό δέ ποιήσεις όργυιάν έν 
καλάμψ ή εν τινι ξύλψ. μετά τούτο οφείλεις ποιήσαι σχοι-
νίον ήγουν σωκάριον δεκαόργυιον και ούτως μετρεΐν ον μέλ
λεις μετρήσαι τόπον · τό γάρ σωκάριον τής σπορίμου γής 15 
δέκα όργυιάς οφείλει εχειν, του δέ λιβαδίου και τών περι- , 

13 ορισμών ιβ'. και μετά μέν του δεκαοργυίου σχοινιού έχει 
ό τόπος του μοδίου όργυιάς διακοσίας μόνας, μετά δέ του 

14 δωδεκαοργυίου έχει όργυιάς σπη . πλήν οι βραχύτατοι και 
πεδινοί τόποι μετά του δεκαοργυίου σχοινιού όφείλουσι με- 20 
τρεΊσ&αΐ' οϊ δέ περιορισμοί τών προαστείων και τών χω
ρίων τών όλογύρως μετρουμένων μετά του δωδεκαοργυίου 
σχοινιού διά τό εύρίσκεσ&αι εσω&εν τών περιορισμών αυ
τών πολλάκις ξηροχειμάρρους και (ώακας και λόχμας και 
άχρηστους τόπους, αν δέ και μετά του δεκαοργυίου σχοι- 25 
νιου μετρη&ώσιν, όφείλουσιν ύπεξαιρεϊσ&αι είτε άπό του 
άναβιβασμού τών σωκαρίων κατά δέκα σωκάρια σωκάριον 
Sv, είτε άπό του μοδισμού κατά δέκα μόδια μόδιον %ν διά 
τάς εϊρημένας αιτίας. 

15 Χρή δέ γινώσκειν και τούτο, ότι ό σπόριμος μόδιος 30 
- εχει λίτρας τεσσαράκοντα· μία δέ εκάστη λίτρα σπείρει γήν 

οργυιων πέντε. 

Cod. Α. 
6. μετράται Α 13. μετατοϋτο Α 14. όεχαοργ' Α όντως] οϋτ 

Α cum compendio quod ως (non ω) signilctt μετράν Α 22. όωόεχα-
οργν£ον] ιβοργ' Α 25. αν] εϊ Α 26. μετρη&ώσι Α 
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10 

20 

Πλάτος γάρ παί μήκος όργυιών πέντε ποιονσι λίτραν μίαν. ι· 
Πλάτος καί μήκος οργνιών δέκα ποιονσι λίτρας β'. 
Πλάτος παί μήκος οργνιών ιε' ποιουσι λίτρας γ'. 

[Haec eadem ratione quinis orgyiis singulisque litris additis 
continuantur ad:] 

Πλάτος καί μήκος οργνιών ρ' ποιονσι λίτρας κ'. 
Πλάτος παί μήκος οργνιών α' ποιονσι λίτρας μ'. 

[Haec centenarum orgyiarum ratione ad mille orgyias, dein-
ceps singulis milibus orgyiarum additis continuantur ad:] 

Πλάτος παί μήκος οργνιών ά ποιονσι λίτρας β. 

17 σ' όργνιαί εισι τόπος μοδίον ενός, 
τ' όργνιαί εισι τόπος μοδίον ενός ήμίσεος. 
ν' όργνιαί εισι τόπος μοδιών δύο. 
φ όργνιαί είσι τόπος μοδιών δύο ήμίσεος. 

15 Αι χ όργνιαί είσι τόπος μοδιών τριών. 
ψ όργνιαί είσι τόπος μοδιών τριών ήμίσεος. 
ω όργνιαί είσι τόπος μοδιών τεσσάρων. 
%' όργνιαί είσι τόπος μοδιών τεσσάρων ήμίσεος. 
χίλιαι όργνιαί είσι τόπος μοδιών πέντε, 
,β όργνιαί είσι τόπος μοδιών δέκα. 
,γ όργνιαί είσι τόπος μοδιών ιε'. 
,δ όργνιαί είσι τόπος μοδιών είκοσι, 
,ε όργνιαί είσι τόπος μοδιών κε'. 
,ζ όργνιαί είσι τόπος μοδιών τριάκοντα. 

25 Αϊ ,ζ όργνιαί είσι τόπος μοδιών λε'. 
,η όργνιαί είσι τόπος μοδιών τεσσαράκοντα. 

όργνιαί είσι τόπος μοδιών με'. 
μύριαι όργνιαί είσι τόπος μοδιών πεντήκοντα. 

Τούτων δέ όντως εχόντων τήν μέτρησιν τών &εωρη- m 
30 μάτων ποιησόμε&α. 

Περί τετραγώνων ισοπλεύρων καί ορθογωνίων. ^ 
Τετραγωνον ισόπλενρόν καί όρθογώνιον, ου εκάστη ι 

πλευρά έχει άνά όργνιάς ΐ' ενρεϊν αντον τό εμβαδόν ποίει 

Α 
Α 
Α 

Ά 
Α, 
Α, 
Α, 
Α, 
Α 
Α 
Α\ 
Α 
Α: 
Α 
Α: 
Α: 
Α 

Cod. Α, D inde a vs. 31. 
14. ήμι cum nota compendii Α; item vs. 18 16. ήμισυ Α 33. Ιχιι 

om. D όργυιών D αυτού τό] αυτό D 
Her. geom. «t itenom. 4 
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όντως* τάς δέκα έπί τάς δέκα γίνονται ρ'- τοσούτων ορ
γυιων έστι τό εμβαδόν· τούτων τό ε" γίνεται κ'- και εστι 
λίτρων κ' ήτοι μοδίου ήμίσεος. 

"Ετερον τενράγωνον ίσόπλευρον και όρ&ογώνιον, ου 
εκάστη πλευρά άνά όργυιών ιη * ευρείν αυτού τό εμβαδόν 5 
πολυπλασίασον τήν μίαν τών βάσεων έπί τήν μίαν τών κα
μένων, ήγουν τάς ιη' έπι τάς ιη'* γίνονται τκδ'· και έστι 
τό εμβαδόν του αυτού τετραγώνου όργυιών τκδ'* ων μέρος 
διακοσιοστόν γίνονται α S ι" ν"* και εστι γης μοδιών α 
S και λιτρών δ' S ε" ι"' του γάρ μέτρου του μοδίου όρ- 10 
γυιών διακοσίων παραλαμβανομένου, λιτρών δέ τεσσαρά-
κοντά, έπιβάλλουσι μιψ εκάστη λίτρα όργυιαί πέντε, εκάστη 
δέ όργυιά τό πέμπτον τής λίτρας. 

"Ετερον τενράγωνον ίσόπλευρον και όρ&ογώνιον, ου αϊ 
τέσσαρες πλευραί εχουσιν άνά όργυιάς λς'9 αύται έφ* έαυ- 15 
τάς πολυπλασιαζόμεναι γίνονται ,ασ$ς'* και εστι τοσούτων 
όργυιών τό εμβαδόν του αυτού τετραγώνου · ων μέρος δια
κοσιοστόν γίνεται ς' δ" η" ι" σ" · και εστι γης μοδιών 

και λιτρών ι&' ε"' αϊ γάρ ,ασ' όργυιαί ύπεξαιρούμεναι 
έπί τών διακοσίων ποσοϋνται εις γήν μοδιών εξ, αϊ δέ λοι- 20 
παί Qg' ύπεξαιρούμεναι έπί τών πέντε ποσοϋνται εις γήν 
λιτρών δεκαεννέα και όργυιάς μιας. 

Και ούτω μέν έπί του μέτρου τών όργυιών έπί δέ του 
μέτρου τών σχοινιών ποίει ούτως · τήν μίαν τών πλευρών 
έφ* έαυτήν, ων τό ήμισυ, και έστιν ό μοδισμός' οίον έστω 25 
τετράγωνον ίσόπλευρον και όρ&ογώνιον, ου εκάστη τών πλευ
ρών σχοινιών $ξ· εύρεϊν αυτού τό εμβαδόν ποίει ούτως · 
τ α ^ έπί τά ς' γίνονται λ^' και έστι τό εμβαδόν σχοινιών 
λς'' ων τό ήμισυ γίνεται ιη'* και εστι γής μοδιών ιη'. 

Cod. AD (iidem Infra, ubicanque nihil adnotavi, exstant). 
1. τάς ι ίπϊ τάς ι' D 3. ήμίσεος] S" D 4. "Ετερον post Ισόπλευ

ρον hab. D 7. 9. γι AD 10. τον γάρ D 11. σ' D λιτρών όε 
τεσσαράχοντα[ ήτοι λιτρών μ D 13. πέμπτον] ε" D 15. τέσσαρες 
πλευραϊ ϊχουσιν] Λ πλευραϊ D άνά όργυιάς] άνά όργ% Α, άναγυΐ D 
16. χαϊ %στι om. D kabetque Ιστϊ post όργυιών 17. αυτοϋ om. D 
18. γίνεται om. D 19. ?|] ς' D 20. σ' D 21. Ιπεξαιρούμεναι D 

22. λιτρών χτλ.] HS" ι&' χαϊ όργυϊαν μίαν D 25. S" D 27. ς D 
αύτοΰ om. D ποίησον D 29. ήμισυ γίνεται] S" D 
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"Ετερον τετράγωνον Ισόπλευρον και όρ&ογώνισν, ον εκά
στη τών πλευρών σχοινιών ις'* ταύτα έφ* εαυτά γίνονται 
σνς'* και εστι τό εμβαδόν αυτού σχοινιών τοσούτων· ών 
τό ήμισυ γίνεται ρκη', και εστι γής μοδιών εκατόν είκο-

5 σιοκτα'. 
**Ετερον τετράγωνον ίσόπλευρον και όρ&ογώνιον, ου* εκά

στη τών πλευρών σχοινιών κε'· ταύτα έφ* εαυτά γίνονται 
χκε', και εστι τό εμβαδόν αυτού σχοινιών τοσούτων ών 
τό ήμισυ γίνεται τιβ' S, και εστι γής μοδιών τριάκοντα 

10 δώδεκα ήμίσεος. 
*Έτερον τετράγωνον ίσόπλευρον και όρ&ογώνιον, ου 

εκάστη τών πλευρών σχοινιών δώδεκα καϊ όργυιών ς' · ευ
ρείν αύτοϋ τό εμβαδόν ποίησον ούτως· άνάλυσον και τά 
σχοινιά εις όργυιάς' γίνονται διά τών σχοινιών και όργυιών 

15 όργυιαί εκατόν είκοσιέξ*' αύται έφ' εαυτός πολυπλασιαζό-
μεναι γίνονται μύρια ι πεντακισχίλιαι όκτακόσιαι έβδομη-
πονταέξ' και εστι τό εμβαδόν αύτου όργυιών τοσούτων ών 
μέρος διακοσιοστόν γίνεται ο # ' <Γ' η" σ"· και εστι γής μο
διών ο # ' και λιτρών ιε' ε"· αι γάρ α ,εω' όργυιαί ύπεξαι-

20 ρούμεναι έπί τών σ' ποσοϋνται εις γήν μοδιών εβδομηκον-
ταεννέα. αι δέ λοιπαί εβδομηκονταέξ ύπεξαιρούμεναι έπί 
τών πέντε ποσοϋνται εις γήν λιτρών δεκαπέντε και όρ
γυιάς μιας. 

Τετράγωνου ισοπλεύρου ορθογωνίου την διαγωνιον εύρεΐν · 

25 ποιεί ούτως· τά φ' της μίας των πλευρών εφ' Ιαυτά γίνονται 

ρμδ'· ταύτα δ\ς σπη'· τούτων τετραγωνική πλευρά ιζ'· καϊ εστίν 

η διαγώνιος ιζ'. 

Παραλληλογράμμου ορθογωνίου την διαγωνιον ευρείν · ποιεί 

1. § 5 omissa est in D, ubi recentior manus adscripsit: lln aUo manutcripto 
vgxo haee ita interposita erant: "Ετερον (etc. usque ad finem)' 6. έχάστη 
τών πλευρών] αϊ ό*' πλευραϊ άνά D 8. αύτου om. D 9. $" D τριά
κοντα βώδεχα ήμισυ Α, τιβ' 5" D 12. ιβ' D 13. αύτου om. D 
τό] τον D 14. γίνονται άιά τών] διά τε D 15. ρχς' D αύται] αϊ-
τινες D 16. γίνονται] συμποσούνται είς D idemque postea α ,εωος' 
17. αυτού om. D 18. χαϊ om. D 19. νποξαιρούμεναι D 
20. ποθούνται είς] ποιούσι D idemquc postea ο#' et οςτ' 22. πο-
αούνται είς] ποιούσι D D 24. § 8 et 9 add. D, sed 

4 * 
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ούτως' τά ιβ' πλ* Ιφ' Ιαυτά γίνονται ρμ&'* τά ε' της ορ3·ης 
Ιφ! Ιαυτά κε'" ομον ρξ^' ων πλευρά τετραγωνική γίνεται ιγ\ 
καί εστι τοσούτων η διαγώνιος. 

ί ϊβρ2 τ β τ £ a y ώ ν ω ν παραλληλογράμμων ορθογωνίων. 
Τετραγωνον παραλληλόγραμμον όρθογώνιον, S δη παί 5 

ετερόμηκες καλείται, μετρείται όντως, εστω παραλληλόγραμ-
μον όρθογώνιον ον τό πλάτος σχοινίων τριών, τό δέ μήκος 
σχοινίων οκτώ* εύρεΐν αντον τό εμβαδόν* ποίηοον τά τον 
πλάτονς έπί τά τον μήκονς, ήγονν τά τρία έπί τά οκτώ* 
γίνονται κδ'* καί εστι το εμβαδόν τον αντον παράλληλο- 10 
γράμμον σχοινίων κδ'* ων ήμισν γίνονται ιβ', καί εστι 
γής μοδιών ιβ'* ^ 

Τετραγωνον παραλληλόγραμμον όρθογώνιον, ο δη καί 
ετερόμηκες καλείται, ον τά μέν μήκη ανά οργνιών κ', τά δέ 
πλάτη ανά οργνιών ιε'* ενρεϊν αντον τό εμβαδόν* ποίησον 15 
όντως * τάς είκοσι τον μήκονς έπί τάς ιε' τον πλάτονς γί
νονται τ* τοσούτων οργνιών έστι τό εμβαδόν τον αντον 
παραλληλόγραμμον * ών τό ε" γίνεται έξήκοντα καί εστι 
λιτρών έξήκοντα ήτοι γής μοδίον ενός ήμίσεος. 

Τετραγωνον παραλληλόγραμμον όρθογώνιον, ου τά μέν 20 
μήκη ανά όργυιών π', τά δέ πλάτη ανά όργυιών ξ'. ενρεϊν 
αντον τό εμβαδόν ποίησον τάς π' τον μήκονς έπί τάς ξ' 
τον πλάτονς * γίνεται συν τό εμβαδόν τον παραλληλογράμ
μου όργυιών ,δώ* ών μέρος διακοσιοστόν γίνεται κδ'* καί 
εστι γής μοδιών είκοσιτεσσάρων. 25 

Τετραγωνον όρθογώνιον καί ισόπλενρόν, ου το εμβαδόν ορ
γνιών ρ'* ενρεϊν αντον πόσων οργνιών έκαστη πλευρά* ποιεί ου-

m. rec. adscripsit mIn regiis detunt haeo duo1 1. lege τής πλευράς 
7. γ' D 8. η' D αυτού] αυτό D ποίησον χτλ. Im D paullo 
aliter sic scripta: πολυπλασίασον τό πλάτος ίπϊ τό μήχος ήγουν ίπϊ τά 
τ\· γίνονται χδ'' τοβούτων §ml τό εμβαδόν του αύτοΰ παραλληλογράμ
μου* ων το S" γίνονται ιβ', χαϊ έστι μοδίων τοσούτων 14. τό μεν μή
χος D 15. αύτοΰ] αυτό D 16. τάς εϊχοσι χτλ.] τά χ' ίπϊ τά ιε' γίνον
ται χτλ. D 17. του αύτοΰ παραλληλογράμμου om. D 18. γι ξ* D 
19. f' et α' $" D γής om. D 20. § 3 om. D, qui eius loco habet § 4 
omissam in Α 23. ουν per comp. scr. Α 
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τως' λαβε των ρ9 πλευραν τετραγωνον γίνονται ι 1· τοσούτων όρ

γυιών ίστιν έκαστη πλευρά. 

Τετραγωνον παραλληλόγραμμον όρθογώνιον, 8 δη καί 5 
ετέρόμηκες χαλεϊται, ον τά μεν μήκη ανά σχοινίων δκτώ, 

5 τό δέ εμβαδόν σχοινίων μ'* ενρεϊν αντον τό πλάτος* ποίη
σον ούτως* λάβε τών τεσσαράχοντα τό ογδοσν· γίνεται ε'* 
τοσούτων σχοινίων εσται τό πλάτος, τον δέ μοδισμόν εν
ρεϊν* ποίησον τά ε' τον πλάτονς έπί τά όκτύ τον μήκους* 
γίνονται μ* ών ήμισυ γίνεται είκοσι* καί εστι γής μοδίων 

10 εϊκοσι. 

Περί τριγώνων ορθογωνίων. (ΐιΐ) 
"Εστω τριγώνου ορθογωνίου ή βάσις σχοινίων τεσσάρων 7 

ητοι όργυιών τεσσαράκοντα, ή κάθετος ήγουν ή πρός όρ
θάς σχοινίων γ* ήτοι όργυιών λ', ή δέ υποτείνουσα σχοι-

15 νιων πέντε ήτοι όργυιών πεντήκοντα, ενρεϊν αντον τό εμ
βαδόν* έπί μέν τών σχοινίων ποίει όντως* λάμβανε τό ήμι- ι 
σν τής βάσεως, τουτέστι τά δύο, καί πολυπλασίαζε έπί τά 
γ' τής καθέτου· γίνονται ς'* καί εστι τό εμβαδόν του αυ
τόν όρθογώνιον τριγώνου σχοινίων ς'* τούτων τό ήμισυ γί-

20 νεται γ', καί εστι γής μοδίων τριών, έπί δέ τών όργυιών s 
λάμβανε ομοίως τό ήμισυ τής βάσεως, ήγουν τάς είκοσι 
όργυιάς, καί πολυπλασίαζε έπί τάς λ' τής καθέτου * γίνον
ται χ* καί εστι τό εμβαδόν τον αντον όρθογώνιον τριγώ
νου οργνιών εξακοσίων ών μέρος διακοσιοστόν γίνεται τρία* 

25 καί εστι καί όντως γής μοδίων τριών, έν παντί γάρ μέτρψ ι 
εΐ μέν μετά σχοινιού γίνεται ή μέτρησις τά τον πολνπλα-
σιασμόυ σχοινιά ήμισειαζόμενα δηλονσι τον μοδισμόν, εί 

3. όρθογώνιον om. Β 5. αύτοΰ om. D ποίει Β β. μ' Β 
7. ϊστι Β 8. ποίησον] Πολυπλασίασον Β η' Β 9. ων ήμισυ γί
νεται εϊχοσΐ] τό S" γι χ' Β 10. π Β 12. σχοινία σ*' D 14. σχοι-
νία ε' Β 15. ν' Β αντον om. 1 16. S" D 17. δύο] σχοινία Β 

18. γ'] τρία D γίνονται ς'] οΰτως β' γ' ς' Β αντον om. Β 
19. γίνεται γ'] γι γ' Α, γίνεται τρία Β 20. τριών] γ' Β 21. ομοίως τό 
ήμισυ] τά S" Β ήγουν] τουτέστι Β τά χ' Β 22. γίνονται χ'] οΰ
τως χ' λ' χ' Ό 23. αντον τον Α, αντον om. Β 24. χ'* τούτων Β 
26. ή μέτρησις om. Β πολιπλασιασμοΰ Β 27. σχοινία om. Β ήμι-
συαζόμενα Β δηλοϋσι] άποτελοΰσι Β 
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δέ μετά όργυιάς, αι τοϊ πολυπλασιασμου όργυιαί ύπεξαι
ρούμεναι έπι τών διακοσίων άποτελουσι τον μοδισμόν. τεσ-
σαράκοντα λιτρών ούσών τψ ενί' μοδίψ όργυιών τε διακο
σίων έπιβάλλονσι μιψ ^,άστίβ λίτρα όργυιαί πέντε. 

8 "Ετερον τρίγωνον όρθογώνιον, ου ή μέν βάσις σχοινιών 5 
οκτώ ήτοι όργυιών όγδοηκοντα, ή δέ κάθετος ήγουν ή πρός 
όρθάς σχοινιών ς' ήτοι όργυιών ξ', ή δέ ύποτείνουσα σχοι-

2 νιων ι ήτοι όργυιών ρ. ' ευρείν τό εμβαδόν· έπι τών σχοι
νιών ποίησον ούτως' λάβε τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά 
τέσσαρα σχοινιά και πολυπλασίασον έπί τά ς* τής καθέτου · ΊΟ 
γίνονται κδ'· και έστι τό εμβαδόν του αύτου ορθογωνίου 
τριγώνου σχοινιών είκοσιτεσσάρων · τούτων τό ήμισυ γίνε-

s ται ιβ', και έστι γής μοδιών ιβ'. έπί δέ τών όργυιών 
ποίησον ούτως- λάβε τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τάς τεσ-
σαράκοντα όργυιάς και πολυπλασίασον έπί τά εξήκοντα 15 
τής καθέτου ούτως· μ' ξ' ,βυ'· και εστι τό εμβαδόν του 
ορθογωνίου τριγώνου όργυιών ,βυ'· ών μέρος διακοσιοστόν 
γίνεται ιβ', και εστι και ούτως γής μοδιών δώδεκα. 

9 Ίστέον δέ ώς παντός ορθογωνίου τριγώνου οι πολυ-
πλασιασμοί τών δύο πλευρών τής ορθής γωνίας Υσοι είσί 20 

2 τψ πολυπλασιασμψ τής λοιπής τής ύποτεινούσης. οϊον ώς 
έν ύποδείγματι. έστωσαν τριγώνου ορθογωνίου αι δύο πλευ
ραϊ τής ορθής γωνίας ή μέν μείζων σχοινιών οκτώ, ή έπί 
τής βάσεως δηλαδή, ή δέ ζ', τουτέστιν ή πρός όρθάς. άπό 
τούτων εύρεϊν τον αριθμόν τής ύποτεινούσης- ποίησον ου- 25 
τως- [πολυπλασίασον] τά η' τής βάσεως έφ' εαυτά · γίνον
ται ξδ'- και τά ς' τής πρός όρθάς έφ' εαυτά γίνονται 
λς'· ειτα σύνθες αμφότερα, ήγουν τά ξδ' και τά λς'· γίνον
ται ρ'- τούτων λάβε πλευράν τετραγωνικήν· γίνεται ι - εσται 
ουν ή ύποτείνουσα σχοινιών ι . και έπ* άλλων ομοίως ποίει. 30 

2. μ' D 6. η' et π' D ή aiite προς om. D 9. λαβών το S" D 
τά τέσσαρα ήγουν D 10. χαϊ om. D 11. γίνονται] ούτως δ' 

ς D αύτοϋ om. D 14. λαβών D μ' D 15. χαϊ om. D ξ' D 
17. ων] τούτων D 18. ιβ' D 23. σχοινία η' D 26. πολυπλα

σίασον om. Α γίνεται D 27. τά ϊξ τής χα&έτου D 28. αμφότερα 
ήγουν τα ξδ' χαϊ τά λς'] αμφοτέρων τών πλευρών τονς πολυπλασιασμούς, 
ήγουν τών ξδ' χαϊ τών λς' D 29. Ισται ουν ή] χαϊ imiv ϋ 30. χαϊ 
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"Ετερον τρίγωνον όρθογώνιον, ον ή μέν βάσις σχοινίων 10 
ις', ή δέ πρός όρθάς σχοινίων ιβ', ή δέ νποτείνονσα σχοι
νιών κ'. ενρεϊν τό εμβαδόν* ποίει όντως9 τά ις' τής βά
σεως έπί τά ιβ' τής πρός ορθός γίνονται ρ§β'" τούτων τό 

5 ήμισν γίνεται Qg'* τοσούτων σχοινίων έστι τό εμβαδόν, τον 
δέ μοδισμόν ενρεϊν9 λάβε τών ένενηχονταέξ τό ήμισν * γίνε
ται μη', παί εστι γής μοδίων τεσσαραχονταοχτώ. έάν δέ ι 
θέλης από τών περί τήν όρθήν γωνίαν δύο πλενρών τήν 
νποτείνονσαν ενρεϊν, ποίει όντως * τά ις' τής βάσεως έφ* 

10 εαντά γίνονται σνς'% χαί τά ιβ' τής πρός όρθάς έφ* εαντά 
γίνονται ρμδ'* δμον ν'* ών πλενρά τετράγωνος γίνεται χ'* 
τοσούτων σχοινίων εστίν ή νποτείνονσα. έάν δέ θέλης τήν s 
πρός όρθάς ενρεϊν, ποίει όντως' τά κ ' τής νποτεινούσης 
έφ' εαντά γίνονται ν'* έξ αυτών λάβε τά ις' τής βάσεως 

15 ποιών έφ' εαντά- γίνονται σνς'· λοιπά ρμδ'* ών πλενρά 
τετράγωνος γίνεται ιβ'* τοσούτων σχοινίων εσται ή πρός 
όρθάς. έάν δέ θέλης τήν βάσιν ενρεϊν, ομοίως λάβε από 4 
τών ν' τά τής πρός όρθάς ιβ' γινόμενα έφ3 εαντά ρμδ'* 
λοιπά σνς'* ών πλενρά τετράγωνος γίνεται ις'* τοσούτων 

20 εσται σχοινίων ή βάσις. [εάν δέ ή νποτείνονσα η μόνη s 
σχοινίων x χαί θέλης εκ ταύτης ενρεϊν τήν βάσιν χαί τήν 
πρός όρθάς, ποίει όντως* τά χ' τής νποτεινούσης τετράχις 
γίνονται π'* ών τό ε γίνεται ις'* τοσούτων εσται σχοινίων 
ή βάσις. ομοίως χαί τήν πρός όρθάς ενρεϊν* γ' τά χ' γι- β 

25 νονται ξ'* τούτων τό ε" γίνεται ιβ'* τοσούτων εσται σχοι
νίων ή πρός όρθάς.] • 

Τρίγωνον όρθογώνιον, ον τό εμβαδόν οργνιών χ', ή δέ 11 
χάθετος οργνιών λ'* τούτον τήν βάσιν χαί τήν νποτείνον
σαν ενρεϊν* ποίει όντως* δις τό εμβαδόν γίνονται ,ασ'* 

30 ταντα άνάλνσον παρά τήν χάθετον* γίνονται μ'* τοσούτων 

$π* άλλων ομοίως ποίει οιη. D 1. "Ετερον om. D 5. <S" γι D 6. τό S" 
τών Qg' D 7. τεσσαραχονταοχτώ] μη' D 8. από τών usque ad πλενρών 
om. D 9. χαϊ ante ποίει add. D 11. γίνεται om. D 13. ποίησον D 
14. τής βάσεως et 15. γίνονται om. D 16. γι D ίσται om. D 
19. γι D 20. σχοινίων έστϊ D ή μόνη Α, om. D 22. τετράχις] δ* D 

24. γ'] τρισσάχις D 



56 HERONIS 

imoi όργυιών ή βάσις. ομοίως χαί την ύποτείνουσαν ευ-
ρ8Ϊν πολνπλασίαζε τήν χάθετον έφ* έαντήν γίνονται %** 
παί τήν βάσιν εφ* εαυτήν γίνονται ,αχ'* όμοϋ γίνονται ,βφ'· 
ών πλευρά τετράγωνος γίνονται ν'· τοσούτων όργυιών εσται 
ή ύποτείνουσα. 5 

Μέθοδος Πυθαγόρου περί τριγώνου ορθογωνίου. 
Έάν επιταγές τρίγωνον όρθογώνιον συστήσασθαι πατά 

τήν Πυθαγόρου μέθοδον άπό πλήθους περιττού, ποιήσεις 
όντως· δεδόσθω τή χαθέτψ αριθμός ό τών «'* ταύτα έφ' 
εαυτά γίνονται χε'· άπό τούτων αφελε μονάδα [μίαν] · λοιπά 10 
κί'* τούτων τό ήμισυ γίνεται ιβ'· ταύτα ή βάσις· πρόσθες 
τή βάσει μονάδα μίαν· γίνονται ιγ'· τοσούτων ή ύποτείνουσα. 

Τό δέ εμβαδόν ευρείν του αύτου τριγώνου · λάβε τών 
ιβ' τής βάσεως τό ήμισυ · γίνονται ς'· ταύτα έπί τά ε' τής 
πρός όρθάς γίνονται λ'· και εσται τό εμβαδόν αύτοϋ μο- 15 
νάδων τριάκοντα. 

Έάν επιταγής αξαι χάθετον άπό τής ορθής γωνίας 
έπί τήν ύποτείνουσαν, πολυπλασίαζε τά ε' τής πρός όρθάς 
έπί τά ιβ' τής βάσεως* γίνονται εξήχοντα· ταϋτα άνάλυσον 
παρά τά ιγ' τής ύποτεινούσης· γίνονται δ' S ιγ" χς", ήτοι 20 
μονάδες δ' και λεπτά ιγ" ιγ" οχτώ· τοσούτου αριθμού ή 
κάθετος. 

Τ}ήν δέ άποτομήν αύτοϋ ευρείν ποίησον ούτως· τά ιγ 
τής ύποτεινούσης εςρ3 εαυτά γίνονται ρξθ'* και τά ε' τής 
πρός όρθάς έφ* εαυτά γίνονται χε'· όμοϋ ρ$δ'· άπό του- 25 
των λάβε τά ιβ' τής βάσεως ποιών έφ' εαυτά· γίνονται 
ρμδ'· λοιπά ν'· ών ήμισυ γίνεται χε'· ταϋτα μέριζε παρά 
τά ιγ' τής ύποτεινούσης· γίνονται α' S γ" ιγ" οη", ήτοι 
μονάς μία και λεπτά ιγ" ιγ" ιβ'· τοσούτου ή άποτομή τοϋ 
ήττονος τμήματος· ταϋτα άρον άπό τών ιγ'· λοιπά ια' ιγ", 30 

Cod. Α, D des. vs. 12. 
1. iml D 4. έστϊ D ' 7. επιταγής] §πιτο D όρθογώνιον] δρ-

γώνιον D 8. ΙΙυ&αγόριον D ποίησης D 10. άφειλε D μίαν 
om. Α, qui forsitan volnerit μονάδα α' 11. ήμισυ γίνεται] S" D 12. το
σούτου Α 13. § 2—5 om. D 15. £σται per comp. scr. Α 18. πο-
λυπλά Α 26. et 27. et 28. γι Α 27. μέριζε per comp. scr. Α 
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ητοι μονάδες ένδεκα καί λεπτόν ιγ" α'* τοσούτον ή απότο
μη παί τον μείζονος τμήματος. 

Τό δέ εμβαδόν αντον από τούτων ενρεϊν λάβε τών ιγ' s 
τής νπονεινσύσΐις τό ήμισν γίνεται ς' S* ταντα πολνπλα-

5 σίασον έπί τον αριθμόν τής άχθείσης καθέτου, τουτέστιν 
έπί τά δ' S ιγ" πς"' γίνονται τριάκοντα* εσται ουν καί 
όντως τό εμβαδόν αυτόν μονάδων τριάκοντα. 

Μέθοδος Πλάτωνος περί τριγώνον όρθογώνιον. ^ 
Έάν επιταγής τρίγωνον όρθογώνιον σνστήσασθαι κατά ι 

10 Πλάτωνα από πλήθονς άρτιου, ποιήσεις όντως* δεδόσθω 
τή καθέτψ αριθμός ό τών οκτώ * τούτων τό ήμισν γίνεται 
δ'* ταντα έφ* εαντά γίνονται ις'· άπό τούτων αφαιρεί μο
νάδα μίαν* λοιπά ιε'* τοσούτον ή βάσις* πρόσθες τή βάσει 
δυάδα- γίνονται ιζ'* ταντα άπόδος τή νποτεινούση καί συν-

15 ίσταται. 
Τό δέ εμβαδόν αντον ενρεϊν ποίει όντως* πολυπλα- ι 

σίαζε αεί τό ήμισν τής βάσεως έπί τήν πρός όρθάς, η τό 
ήμισν τής πρός όρθάς έπί τήν βάσιν καί τό άπό τοΐδε 
σνναγόμενον εσται τό εμβαδόν τον όρθογώνιον τριγώνον * 

20 ώς γίνεσθαι καί τον παρόντος τριγώνον τό εμβαδόν μονά
δων έξήκοντα. 

Έτερον τρίγωνον όρθογώνιον, ον ή βάσις σχοινίων κ', 3 
ή δέ κάθετος ήγουν ή πρός όρθάς σχοινίων ιε', ή δέ νπο
τείνονσα σχοινίων κε'. ενρεϊν αντον τό εμβαδόν ποίησον 

25 τό ήμισν τής βάσεως ήγονν τά δέκα σχοινία έπί τά ιε' 
τής πρός όρθάς* γίνονται ρν'* καί εστι τό εμβαδόν αντον 
σχοινίων τοσούτων ών ήμισν γίνεται οε'· καί εστι γής μο-
δίίύν οε'. 

Cod. Α, D inc. vs. 9. 
8. om. D 10. ποίησον D 11. η' D ήμισυ] 5" D γίνεται 

D, γι Α 12. άφαίρει άπό τούτων D ή ante μονάδα add. D 13. lm-
παϊ D 16. #1 et αύτοΰ om. D 17. post ίπϊ add. τήν χάθετον ήγουν D 

18. S" D πρός et τό om. D 19. ίσται] γίνωσχε είναι D τρί
γωνου om. D 20. ώς γίνεσθαι χτλ. om. D et sic pergit: οίον ϊστω τρι
γώνου ορθογωνίου ή βάσις χτλ. 23. ή o*k alterum] χαϊ D 24. σχοινία 
D όντως post ποίησον add. D 25. σχοινία] πολυπλασίαζε D 26. πρός 
όρθάς] χαθέτου D χαϊ l<m χτλ.] τοσούτων σχοινίων Ιοτϊ τό ίμβαΑόν * 
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Λύο τρίγωνα ορθογώνια ηνωμένα, ών αι βάσεις ανά 
σχοινίων ε', χαι αι υποτείνουσαι ανά σχοινίων ιγ', ή δέ 
προς όρθάς σχοινίων ιβ'. ενρεϊν αυτών τό εμβαδόν ποίει 
ούτως* τά ι τής βάσεως έπί τά ιβ' της πρός ορθός γί
νονται ρχ'* ών τό ήμισυ γίνεται εξηχοντα* τοσούτων σχοι- 5 
νιων εσται τό εμβαδόν πάλιν τό ήμισν τών εξηχοντα γί
νεται λ'- χαί εστι γής μοδίων λ'. 

Έάν δέ θέλης από τής βάσεως τήν χάθετον ενρεϊν, 
ποίει όντως * τών ι' τής βάσεως τό ήμισν γίνεται ε'* ταντα 
έφ> εαντά γίνονται χε'* χαί τά ιγ' τής νποτεινούσης Ι φ 5 10 
εαντά γίνονται ρξθ'* έξ ών λάβε τά εικοσιπέντε* λοιπά 
ρμδ'* ών πλενρά τετράγωνος γίνεται ιβ"* τοσούτων σχοι
νίων εσται ή χάθετος. 

Περί τριγώνων ισοπλεύρων. 
Παντός τριγώνον ισόπλενρόν τό εμβαδόν ενρεϊν [ποίει 15 

όντως*] πολνπλασίαζε αεί τήν μίαν τών πλενρών έφ* εαυ
τή ν, χαί τον άναβιβαζομένον από τον τοιούτου πολυπλα-
σιασμοϋ αριθμού λάμβανε μέρος γ" ι"' χαί εσται τό εμ
βαδόν του ισοπλεύρου τριγώνου* οίον ώς έν παραδείγματι * 
έστω τριγώνου ισοπλεύρου εχάστη τών πλενρών σχοινιών 20 
ι'* ενρεϊν αντον τό εμβαδόν * ποίησον όντως* τά ι' τής 
μιάς πλενράς έφ' εαντά γίνονται ρ'* ών τό γ" γίνεται λγ' 
γ · χαι το ι γίνεται ι - σννθες τα λγ γ χαι τα ι * γί
νονται μγ' γ" * τοσούτων σχοινίων τό εμβαδόν τον ισόπλεν
ρόν τριγώνον. 25 

Τριγώνον δέ ισόπλενρόν τήν χάθετον ενρεϊν [ποίει 
όντως*] νφελε άεί τό ι" λ" τής μιάς τών πλενρών 
χαί τό λοιπόν εσται 6 αριθμός τής χαθέτον, οίον ώς 

Cod. AD. 
ων τό S" γι* οε' χτλ. 1. ή βάσις D 2. χαϊ om. D 4. πρός om. D 

5. γι ξ' D 6. ϊσται om. D πάλιν τό ήμιαν τών ίξήχοντα] &ν 
τό S" D 8. #1 om. D 9. S" D 11. χε' D 13. Μστϊν D 
15. ποίει όντως om. Α 18. άρι&μοϋ om. D ' γ" χαϊ ι" D %στι D 
21. αύτοΰ om. D 22. γίνεται οιη. D 24. τον] τό D 26. ποίει οΰτως 
om. Α 27. νφειλε D *" χαϊ λ" D τών πλενρών] πλενράς D 
28. ϊσται ό άρι&μός] γίνωσχε είναι τον άρι&μόν D post τής χα&έτον 
D ad<L haec: είτα πολνπλασίαζε τό S" τής βάσεως ίπϊ τήν χάθετον, χαϊ τό 
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iv ύποδείγματι · έστω τρίγωνου Ισοπλεύρου εκάστη των 
πλευρών σχοινιών ι'· μιας δέ πλευράς τό δέχατον γίνεται 
%ν και τό τριαχοστόν γίνεται τρίτον, ταύτα ήγουν τό IV 
χαί τό τρίτον υπεξαιρεί άπό τών ι'· λοιπά οχτώ δίμοιρον 

5 τοσούτων σχοινιών ή χάθετος. 
Τό δέ εμβαδόν ευρείν* ποίησον ούτως* τό ήμισυ τής ι 

βάσεως ήγουν τά πέντε σχοινιά πολυπλασίασον έπί τά ο
χτώ δίμοιρον τής χαθέτου· γίνονται μγ' γ"- τοσούτων σχοι
νιών εσται τό εμβαδόν του αύτοϋ ισοπλεύρου τριγώνου9 ών 

10 τό ήμισυ γίνεται είχοσιέν δίμοιρον · χαί εστι γής μοδιών 
εϊχοσι πρός τψ ενί χαί λιτρών χς' ω" 

"Ετερον τρίγωνον ίσόπλευρον, ου έχάστη τών πλευρών 16 
σχοινιών ιβ'. ευρείν αύτοϋ τό εμβαδόν ποίει ούτως' τά 
ιβ' τής μιας πλευράς έφ' εαυτά γίνονται ρμδ'· τούτων τό 

15 γ" γίνεται μη'· χαί τό δέχατον ιδ' γ" ιε"· όμοϊ ξβ' γ" ιε"' 
τοσούτων σχοινιών εσται τό εμβαδόν, τήν δέ χάθετον αύ- % 
του ευρείν· ποίησον ούτως* αψεΜ ομοίως τό ι" λ" τής 
μιας τών πλευρών, χαϊ τό λοιπόν εσται ό αριθμός τής χα-
θ-έτου. οίον έστω εχάστη τών πλευρών σχοινιών ιβ'* μιας 

20 δέ πλευράς τό ι" γίνεται α' ε"' χαί τό λ" γίνεται γ" ιε"; 
ταϋτα συνθείς ευρησεις α' S ι"· ταϋτα υπεξαιρεί από τών 
ιβ'9 λοιπά ι' γ" ιε"· τοσούτων σχοινιών ή χάθετος. τό s 
δέ εμβαδόν ευρείν λάβε τό ήμισυ τής βάσεως* γίνονται 
σχοινιά ς'· ταϋτα πολυπλασίασον έπί τήν χάθετον, ήγουν 

(om. D) άπό του πολυπλασιασμοΰ συναγόμενον lerrl τό εμβαδόν. ώς 
om. D 1. άποδείγματι D 2. ϊσων ante πλευρών add. D σχοινιά D 

τό ι" Β, qui etiam ia iis quae proxime eeqntmtur ubiqne notas mimerorum 
l A e t 4 ύπεξαίρει] νφ εξαίρει Α, ύφέξαιρε D 5. τοσούτων σχοινιών] 
τοσούτου αριθμού ίατϊν D 8. τοσούτων σχοινιών χτλ.] χαϊ $στι χαϊ ού
τως το εμβαδόν σχοινιών μγ' γ"* ων τό ήμισυ χτλ. D 11. είχοσιεξ 
διμοίρου D 13. ποίησον D ούτως om. D 16. γίνονται D 

16. τοσούτων χτλ.] χαϊ ίστι τό εμβαδόν σχοινίων τοσούτων · αύτοϋ 
post εύρεϊν hab. D 17. ομοίως om. D 18. ίστϊν D 20. της πλευ
ράς D 21. εύρίύχεις Έν D ύπέξαιρε D 22. τό δε ίμβαδόν χτλ.] 
haec sic habet D: είτα πολυπλασίασον τό S" της βάσεως ίπϊ την χάθετον, 
τά Ι | ίπϊ τά ι" γ" ιε"' χαϊ ούτως γι ξβ' γ" ιε"' χαϊ ϊστι τό ίμβαδόν 
σχοινίων τοσούτων ων τό S" γι λα* ε"' χαϊ %στι γης μοδίων λα1 χαϊ 
λιτρών η'. . 
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έπί τά ι γ" ιε"· γίνονται παί όντως ξβ' γ" ιε"* παί εστι 
τό εμβαδόν τον αντον ισόπλενρόν τριγώνον σχοινίων το
σούτων ών τό ήμισν γίνεται λα' ε", παί εστι γής μοδίων 
λα' παί λιτρών οκτώ. 

17 Έτερον τρίγωνον ισόπλενρόν, ον εκάστη πλενρά ανά 5 
σχοινίων λ'. ενρεϊν αντον τό εμβαδόν ποίει όντως* τά λ' 
έφ3 εαντά γίνονται %'* ών τό γ" παί τό ι" γίνονται τ<$'* 
τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν. 

ι Έάν δέ θέλης παί άλλως ενρεϊν τό εμβαδόν, λάβε τών 
λ' τό γ" παί τό ι'* γίνονται ιγ'* ταντα έπί [τήν πλενράν 10 
ήγονν] τά λ' γίνονται τ$* τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν. 

s . Έάν δέ θέλης παί άλλως ενρεϊν τό εμβαδόν, τά λ' έφ3 

εαντά γίνονται %'· ταντα πολνπλασίασον έπί τά ιγ'* γί
νονται α ,αψ'* ών τό λ" γίνεται τ$'* τοσούτων εσται σχοι
νίων τό εμβαδόν. . 15 

4 Έάν δέ θέλης τριγώνου ισοπλεύρου τήν κάθετον ενρεϊν 
— εστι δέ εκάστη πλευρά ανά σχοινίων λ' — ποίει ούτως* 
τήν μίαν πλευράν έφ* εαντήν γίνονται %'* ών τό δ" γίνεται 
σπε'* λοιπά χοε'* ών πλενρά τετράγωνος γίνεται πς'* το
σούτων εσται σχοινίων ή πάθετος. 20 

5 3!Λλλως εις τούτο, λαμβάνω τής βάσεως τό ήμισυ* γί
νεται ιε'* ταντα πολνπλασιάζω εφ* εαντά* γίνονται σπε'· 
παί τά λ' τον σπέλους έφ* εαντά γίνονται %'* άπό τούτων 
νφαιρώ τά σπε'* λοιπά χπε'* ών πλενρά τετραγωνιπή ώς 
σύνεγγυς γίνεται πς'* εσται ουν ή πάθετος σχοινίων είκο- 25 
σιέξ* ταντα πολνπλασιάζω έπί τήν βάσιν, τουτέστιν έπί 
τά λ'* γίνονται ψπ'* ών τό ήμισν γίνεται τ$'* παί μένει 
αντον τό εμβαδόν σχοινίων τψ* τούτων πάλιν τό ήμισν 
γίνεται παί εστι γης μοδίων εκατόν ένενηκονταπέντε. 

5. τών πλευρών D 6. ποίησον D τής μιας πλευράς post τά 
λ' add. D 7. τό ante ι" et 8. ϊσται et 9. δϊ om. D 10. τήν πλευράν 
ήγουν om. Α 12. #1 om. D τό εμβαδόν εύρεΐν D 13. γίνεται 
D πολυπλασίασον om. D 14. γίνεται om. D 15. post εμβα
δόν babet D: "Ετι ik xai άλλως εύρειν τό εμβαδόν λάβε τά λ' τής μιας 
πλευράς xal πολνπλασίασον Μ τά χς' τής χα&έτου* γίνονται ψπ'- ωντό 
ήμισυ γίνονται τψ' τοσούτων ϊσται σχοινίων τό εμβαδόν. 16. 'Εάν δι 
θίλχς τριγώνου ueque ad 29. ίνενηχονταπέντε) pro Ms habet D: 'Εάν δε Μ-
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Περί τριγώνων ισοσκελών. ( 

Τρίγωνον ισοσκελές μετρείται όντως" εστω τριγα'νου 
ισοσκελούς εκάστη τών ϊσων πλευρών σχοινίων πέντε, ή δέ 
βάσις σχοινίων ς'· ευρείν την κά&ετον ποίησον ούτως· 

5 πολυπλασίασον τήν μίαν τών ϊσων πλευρών έφ* έαντήν γί
νονται κε'· και τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά γ' έφ' εαυτά 
γίνονται &'· είτα υπέξελε τά &' άπό τών κε'· Aot/ra ις'· 
ών πλευρά τετραγωνική γίνεται τέσσαρα· τοσούτων σχοινίων 
ή κά&ετος. τό δέ εμβαδόν ευρεϊν ποίησον ούτως· τό ήμισυ 

10 τής βάσεως πολυπλασίασον έπι τήν κά&ετον ήγουν τά γ' 
έπί τά δ'· γίνονται ιβ', και έστιν αυτού τό εμβαδόν σχοι
νίων ιβ'· ών τό ήμισυ γίνεται ς\ και εστι γής μοδιών ς'· 

^Ωσαύτως εστω και ετέρου τριγώνου ισοσκελούς εκάστη 
τών ϊσων πλευρών σχοινίων ε', ή δέ βάσις σχοινίων οκτώ· 

15 ευρεϊν αυτού τήν κά&ετον ποίησον ούτως· [πολυπλασίασον] 
τήν μίαν τών ϊσων πλευρών έφ* εαυτήν · γίνονται κε'· και 
τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά δ' έφ' εαυτά γίνονται ις'· 
ταϋτα υπέξελε άπό [του κατά τήν πλευράν πολυπλασιασμοΰ 
ήγουν] τών κε'· λοιπά &'· ών πλευρά τετραγωνική γίνεται 

20 γ'· τοσούτων σχοινίων ή κά&ετος. τό δέ εμβαδόν αύτοϋ 
ευρείν · πολυπλασίασον τό ήμισυ τής βάσεως έπί τήν κό-
&ετον ήγουν τά δ' έπί τά γ'· γίνονται ιβ'* και εστι τό 
εμβαδόν αύτοϋ σχοινίων τοσούτων· ών ήμισυ γίνεται ς', και 

λ$ς χυρίως εύρεΐν ζην χάθετον (sic corr. pro τής τριγώνου) Ισοπλεύρου 
τριγώνου — εΌτι δε έχάστη πλευρά άνά σχοινίων 1* — ποίει ούτως* την 
μίαν πλευράν ίφ* ίαντήν γίνονται ων το δ" γίνονται σχε'' λοιπά 
χοε'* ων πλευρά τετράγωνος χς' ώς σύνεγγυς* ίσται η κάθετος σχοινίων 
*ς'· ταύτα πολυπλασίασον ίπϊ τήν βάσιν, τουτέστι ίπϊ τά λ'· γίνονται 
ψπ*' ων τό S" rQ'm χαϊ μένει αυτού τό εμβαδόν σχοινίων rg'* ων τό $" 
γίνεται ρ(£ε', χαϊ Ιστι γης μοδίων ρ§«'· 

3. σχοινίων πέντε] ε' D 5. Ισοπλεύρων D ίαυτά D γίνεται 
Α, γι D 6. S" D 8. γίνεται om. D δ' D 9. S" D 10. τήν om. D 

12. S" D μοδίων Ι | D 13. xml om. D ου ante έχάστη add. D 
14. η' D 15. αύτοϋ om. D πολυπλασίασον om. Α 16. γίνεται 

Α, γι D 17. ήγουν om. D 18. τοϋ usque ad ήγουν om. Α 19. τε-
τραγωνιχή πλευρά Β 20. αυτοί/ om. D 21. τό ήμισυ χτλ.] pro kis 
habet D: τής χαθέτου ίπϊ τό S" τής βάσεως ήγουν ίπϊ τά δχαϊ γι ιβ'* 
χαϊ ϊστι τό εμβαδόν σχοινίων τοσούτων9 ων τό S" γίνεται χτλ. 
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εστι γής μοδίων ς'· [τό τοιούτον ισοσκελές τρίγωνον ίσον 
έστι τψ προ αύτοϋ.] 

2 0 Έτερον τρίγωνον ισοσκελές, ου εκάστη τών ϊσων πλευ
ρών σχοινίων ι', ή δέ βάσις σχοινίων ιβ'. ευρείν αντον 
την κά&ετον. πολνπλασίασον τήν μίαν τών ϊσων πλευρών 5 
έφ* έαυτήν γίνονται ρ'9 και τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν 
τά ς' έφ* εαυτά γίνονται λς'· ταϋτα υπέξελε άπό τών ρ'' 
λοιπά ξδ'9 ών πλευρά τετράγωνος γίνεται η'9 τοσούτων 

2 σχοινίων εσται ή κά&ετος. τό δέ εμβαδόν ευρεϊν * λάβε τό 
ήμισυ τής βάσεως9 γίνονται ς'* ταϋτα πολυπλασίασον έπί 10 
τά οκτώ τής κα&έτου* γίνονται μη* και εστι τό εμβαδόν 
αύτοϋ σχοινίων μη'9 ών τό ήμισυ γίνεται κδ'* καϊ εστι γής 
μοδίων κδ'. 

21 Όμοίως εστω και ετέρου τριγώνου ισοσκελούς εκάστη 
τών ϊσων πλευρών σχοινίων ι', ή δέ βάσις σχοινίων ις'* 15 
ευρείν αύτοϋ τήν κά&ετον πολυπλασίασον τά ι' τής μιας 
τών ϊσων πλευρών έφ* εαυτά* γίνονται ρ'9 και τό ήμισυ 
τής βάσεως ήγουν τά η' ίφ' εαυτά γίνονται ξδ'9 ταϋτα 
αφαιρεί άπό τών ρ'* λοιπά λς'* ών πλευρά τετράγωνος γί-

_ ι νεται ς'* τοσούτων σχοινίων έστι ή κά&ετος. είτα πολυ- 20 
πλασίασον τό ήμισυ τής βάσεως έπι τήν κά&ετον, τουτέστι 
τά οκτώ έπι τά ς'* γίνονται μη'* και εστι τό εμβαδόν αύ
τοϋ σχοινίων μη'* ών τό ήμισυ γίνεται κδ'* και έστι γής 
μοδίων εϊκοσιτεσσάρων. [και τό παρόν ισοσκελές τρίγωνον 
ϊσον έστι τψ προ αύτοϋ τριγώνφ.] 25 

22 Έτερον τρίγωνον ισοσκελές, ου ή μέν βάσις σχοινίων 

1. τό] ό Α omissa nibra nnciali 4. σχοινία ιβ' D 5. τήν μίαν 
tisqtie ad μοδίων χό'] pro ais habet D: τό $" τής βάσεως ήγουν τα $φ* εαυ
τά* γίνονται λς' ' ταϋτα υπέξελε του άπό του κατά τήν πλευράν πολυπλα
σιασμοΰ ήγουν τών ρ' * λοιπά ξδ'* ων πλευρά τετραγωνική γίνεται η * 
τοσούτων σχοινίων Ιστϊ ή κάθετος, είτα πολυπλασίασον τά η' τής χα
θέτου ίπϊ τό S" τής βάσεως, Ιπϊ τά ς'* γίνονται μη'* χαϊ Μστι τό εμβα
δόν σχοινίων μη* ων τό «$" γι' χδ' χαϊ ϊστι γής μοδίων χδ'. 6. γίνε
ται Α 8. τετράγωνος] 4*Γω) Α 10. γίνεται Α 15. σχοινία utroque 
loco D 16. αύτοϋ om. D 17. τό ήμισυ] τά S" D 19. τετράγωνος 
γίνεται] 4*Γω) γι Α, τετραγωνική D 20. σχοινίων om. D 21. τό 
ήμισυ] τά S" D τουτέστι τά οχτώ] ήγουν τά η' D 22. αύτοϋ om. D 

23. S" D γής] γή D 24. εϊκοσιτεσσάρων] χδ' D 
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ιδ', τά δέ σκέλη σχοινίων κε'. ενρεϊν αντον τήν κάθετον 
ποίει όντως- λάβε τής βάσεως το ήμισν γίνονται ζ'* ταντα 
έφ* εαντά γίνονται μθ'* παί τά πε' τον σπέλονς έφ* εαντά 
γίνονται χκε'* έξ ών λάβε τά μθ'* λοιπά φος'* ών πλενρά 

5 τετράγωνος γίνεται κδ'* τοσούτων εσται σχοινίιον ή πάθετος. 
έάν δέ θέλης παί τό εμβαδόν ενρεϊν, λάβε τών ιδ' τής βά
σεως τό ήμισν γίνονται επτά* ταντα έπί τά πδ' [τής πα-
θέτον ήγουν) τής πρός όρθάς γίνονται ρξη'* τοσούτων εσται 
σχοινίων τό εμβαδόν τον τοιούτον Ισοσκελούς τριγώνον. 

10 "Εστω καί ετέρον ισοσκελούς τριγώνου ή βάσις σχοινίων 
μη, τά δέ σκέλη ανά σχοινίων κε'. ενρεϊν αντον τήν κάθε
τον ποίει ούτως* λάβε τής βάσεως τό ήμισυ * γίνονται πδ'* 
ταντα έφ* εαντά γίνονται φος'* παί τά πε' τον σκέλονς έφ* 
εαντά γίνονται χπε' * έξ ών λάβε τά φος'* λοιπά μθ'* ών 

15 πλενρά τετράγωνος γίνεται επτά' τοσούτων εσται σχοινίων 
ή κάθετος, τό δέ εμβαδόν αντον ενρεϊν* λάβε τών μη' τής 
βάσεως τό ήμισν γίνονται κδ'* ταντα έπί τά ζ' τής πρός 
όρθάς γίνονται ρξη'* τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν 
του αντον τριγώνον * ών τό ήμισν γίνεται όγδοηποντατέσσα-

20 ρα, καί εστι γής μοδίων όγδοηκοντατεσσάρων. [καί τό 
παρόν ισοσκελές τρίγωνον ίσον έστι τψ προ αντον.] 

Περί τριγώνων σκαληνών. ( 

"Εστω τρίγωνον σκαληνόν όξνγώνιον, ον ή μέν ήττων 
πλενρά σχοινίων ιγ', ή δέ βάσις σχοινίων ιδ', ή δέ νπο-

25 τείνουσα σχοινίων ιε'. ενρεϊν αντον τήν κάθετον· ποίει 
όντως* [πολνπλασίασον] τά ιγ' τής ήττονος πλενράς έφ* 
εαντά* γίνονται ρξθ'* καί τά ιδ' τής βάσεως έφ* εαντά 
γίνονται ρ§ς'* καί τά ιε' τής νποτεινούσης έφ* εαντά γί-

1. σχέλη D 2. S" D γίνεται Α, γι D 3. του σχέλους om. D 
5. τετραγωνική D ΙστΙ D 6. 4ε om. D 7. S" D ζ' Ό 

τής χα&έτου ήγουν om. Α 9. σχοινίων om. D 10. Έτερον Ισοσχελες 
τρίγωνον ου D 11. ανά om. D 12. τά S" D γίνεται Α, γι D 
13. του σχέλους om. D 15. τετράγωνος] • cum suprascr. ος D ζ' D 
16. αύτοΰ om. D 17. S" D 19. τριγώνου] Α (cnm suprascr. »ου) πλευ
ρού D S" D 19. et 20. πδ' D 23. ή μεν om. D 24. σχοινία ιδ' D 

25. σχοινία ιε' D 26. πολυπλασίασον om. Α 
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νονται σκε'* είτα σύν&ες τόν τής βάσεως πολυπλασιασμόν 
παί τόν τής νποτεινούσης πλενράς ήγουν τά ρ$ς' παί, τά 
σκε'* γίνονται υκα'* αφ* ών αφαιρεί τόν τής ήττονος πλευ
ράς πολυπλασιασμόν ήγουν τά ρξ&'' λοιπά σνβ'* ών ήμισν 
γίνεται ρκς'* ταντα μέρισαν παρά τά ιδ' τής βάσεως* γι- 5 
νονται τοσούτων σχοινίων ή απονομή* ταντα έφ* εαντά 
γίνονται πα'* τά πα αφαιρεί άπό τον κατά τήν ύποτεί-
νονσαν πλενράν πολυπλασιασμόν, τουτέστιν άπό τών σκε'* 
λοιπά ρμδ'* ών πλευρά τετραγωνική γίνεται ιβ'· τοσούτων 
σχοινίων εσται ή κά&ετος. 10 

*'Λλλως. σύν&ες τόν τής βάσεως πολνπλασιασμον και 
τόν τής ήττονος πλευράς ήγουν τά ρ($ς' καί τά ρξ&'* γί
νονται τξε'' αφ* ών αφαιρεί τόν τής νποτεινούσης πλευράς 
πολυπλασιασμόν ήγουν τά σκε'· λοιπά ρμ'* τούτων τό ήμισυ 
γίνεται ο'* ών τό ιδ" ε'* τοσούτων σχοινίων ή απονομή- 15 
ταντα έφ* εαντά γίνονται κε' * τά κε' αφαιρεί άπό τών 
ρξ&'* λοιπά ρμδ'* ών πλενρά τετραγωνική γίνεται ιβ'- το
σούτων σχοινίων ή πά&ετος. 

Τό δέ εμβαδόν ενρεϊν ποίησον όντως* λάβε τό ήμισν 
της βάσεως* γίνονται ζ'· ταντα πολνπλασίασον έπί τήν κά- 20 
&ετον ήγουν επί τά ιβ' * γίνονται πδ' * τοσούτων εσται σχοι
νίων τό εμβαδόν τον σκαληνου τριγώνον* ών τό ήμισν γί
νεται μβ'* καί εσται γής μοδίων μβ'. 

"Λλλως [γίνεται] ή άναμέτρησις έπί τον αντον τριγώ
νον. έστω τριγώνον σκαληνου ή βάσις σχοινίων ιγ\ ή μεί- 25 
ζων πλενρά σχοινίων ιε', ή δέ έλάττων σχοινίων ιδ'. ενρεϊν 
αντον τήν κά&ετον * ποίησον όντως* σύν&ες τόν τής βάσεως 
πολνπλασιασμον καί τής μιάς τών πλενρών ήγονν τά ρξ& 
καί τά ρ§ζ'* γίνονται τξε'* άπό τούτων νπέξελε τον πολν
πλασιασμον τής νποτεινούσης ήγονν τά σκε'* λοιπά ρμ' · 30 

2. πλευράς om. D 3. τόν π ολυπλασιασμόν τής ήττονος πλευράς D 
δ. τά om. D 6. ή om. D 8. πλευράν] παρά D άπό om. D 
9. γίνεται om. D 10. ΙστΙ σχοινίων D 14. ήμισυ γίνεται] S" D 
15. ή om. D 19. S" D 20. γίνεται Α, γι D 21. σχοινίων om. Β 

22. S" D 23. ε*στι Α γής om. D 24. γίνεται om. Α ή om. 
D αυτοΰ] τοιούτου D 25. ϊστω τριγώνου σκαληνου] ου D 26. δε 
om. D 30. ρμ'] ρμ'δ D 
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τούτων τό ήμισν γίνεται ο'* ταντα μέρισον παρά τά ιγ' 
της βάσεως* - γίνεται τό ιγ" τούτων μονάδες πέντε χαί 
πέντε ιγ" ιγ' * τοσούτων σχοινίων ή απότομη, ταντα έφ* 
εαντά γίνονται μονάδες π&' παρά ιγ" τό ιγ". πολυπλασιά-

5 ζονται δέ όντως* ε' ε' κε'* παί πεντάκις τα ε' ιγ" ιγ" πε' 
ιγ" ιγ"* παί αν&ις ε' ιγ" ιγ" τών πέντε μονάδων πε' ιγ" 
ιγ * παι ε ιγ ιγ των ε ιγ ιγ πε ιγ ιγ των ιγ ιγ , 
γινόμενα παί ταντα ιγ" ιγ" β' παρά ιγ" τό ιγ"* όμον μο
νάδες είποσι πέντε παί λεπτά ιγ" ιγ" νβ' παρά ιγ" τό ιγ", 

10 γινόμενα παί ταντα μονάδες δ' παρά ιγ" τό ιγ", ήτοι τά 
ολα μονάδες π&' παρά ιγ" τό ιγ"* ταντα ύπέξελε άπό τον 
πατά τήν παραπειμένην πλευράν πολνπλασιασμον, τοντέστι 
άπό τών ρ§ζ'' λοιπαί μονάδες ρξζ' παί ιγ" τό ιγ"* ών 
πλενρά τετραγωνιπή γίνεται μονάδες ιβ' παί λεπτά ιγ" ιγ" 

15 ιβ'* τοσούτων εσται σχοινίων ή πά&ετος. πολυπλασιάζον-
ται δέ αί δώδεκα μονάδες παί τά ιβ' ιγ" ιγ" όντως* ιβ' 
ιβ' ρμδ'* παί δωδεπάκις τά ιβ' ιγ" ιγ" ρμδ' ιγ" ιγ"* παί 
πάλιν ιβ' ιγ" ιγ" τών ιβ' μονάδων ρμδ' ιγ" ιγ"* παί ιβ' 
ιγ ιγ των ιβ ιγ ιγ ρμο ιγ ιγ των ιγ ιγ , γινόμενα 

20 παί ταντα ιγ" ιγ" ια' παί ιγ" τό ιγ"* όμον μονάδες ρμδ' 
λεπτά ιγ" ιγ" σ($&' παί ιγ" τό ιγ", γινόμενα παί ταντα 
μονάδες πγ' παί ιγ" τό ιγ", ήτοι τά όλα μονάδες ρξζ' παί 
ιγ" τό ιγ"* εστίν ονν ή πά&ετος τον αντον τριγώνον σχοι
νίων δώδεκα παί λεπτών ιγ" ιγ" ιβ'. 

25 Τό δέ εμβαδόν ενρεϊν* ποίησον όντως* τό ήμισν τής 
βάσεως πολνπλασίασον έπί τήν πά&ετον ήγονν τά ς' S έπί 
τά δώδεπα παί τά ιβ' ιγ" ιγ"* γίνονται πδ'* παί εστι τό 

1. ήμιαν γίνεται] S" D • 2. γίνεται το ιγ" τούτων] γι Ό ε' χαϊ 
ε' D 4. μονάδες om. D χθ-' παρά ιγ" το ιγ"] χ&' περϊ ιγ'* ήγουν 
παρά ρξα' D, ad quae recentior manus adscripsit: χη' χαϊ ρξη', ρξ&" 
πολυπλασιάζονται όε] πολυπλασιάζεται D 5. ε' ιγ" omisso altero ιγ" 
D 6. ε'] πέντε D 8. ιγ"β' omisso altero ιγ" D ομού usque ad ιγ" 
ante ήτοι om. D, sed in marg. adscr. m. rec. μονάδες] μ μ Α, idem et Α et 
D iofra saepissime 11. τον om. D 14. γίνεται ora. D 16. δώδεχα] 
ιβ' D τά om. D 17. δωδεχάχις] ιβ' D 20. ια' ιγ" ιγ" D 23. αυ
τόν] παρόντος D 24. δώδεχα] ιβ' D ιβ' post ιγ" om. D 25. S" D 

26. πολιπίασίασον D 27. δώδεχκ] ιβ' D 
Her. geom. et stereom. 5 
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εμβαδόν αντον σχοινίων τοσούτων, ό δέ πολυπλασιασμός 
γινέσ&ω όντως9 αι 8 | πρός νή ημισεία μονάδες πολνπλα-
σιασ&ήτωσαν πρότερον έπί τάς ιβ' μονάδας όντως9 ς' ιβ' 
οβ'9 παί τό ήμισυ τών ιβ' ζ'9 γίνονται μονάδες οη'9 είτα 
και έπί τά ιβ' ιγ" ιγ"9 γίνονται παί ταϋτα ιγ" ιγ" οη\ § 
ήτοι μονάδες ς'9 έμοϋ μονάδες ογδοηποντατέσσαρες. 

™Λλλως ή άναμέτρησις τον αύτου τριγώνον. 

"Εστω τριγώνον σπαληνοϋ ή βάσις σχοινίων ιε', ή μία 
τών πλευρών σχοινίων ιγ', παί ή ετέρα σχοινίων ιδ'. ευρεϊν 
αύτοϋ τήν πά&ετον9 ποίησον ούτως9 σύν&ες τον τής βάσεως 10 
πολυπλασιασμόν παί τής μιας τών πλευρών ήγουν τά σπε' 
παί τά ρ£5·'· γίνονται τ($δ'9 είτα άφελε άπό τούτων τον 
τής λοιπής πλευράς πολυπλασιασμόν ήγουν τάρ^ς'* λοιπά 
ρ$η'* τούτων τό ήμισυ γίνεται ταϋτα μέρισον παρά 
τά ιε' τής βάσεως- γίνεται τό ιε" τούτων μονάδες ς' παί 15 
λεπτά ιε" ιε" &', ήτοι μονάδες ς' παί ε" ε" γ'9 τοσούτων 
σχοινίων ή άποτομή. ταϋτα έφ* εαυτά γίνονται μονάδες 
μγ' παί ε" ε" γ' παρά ε" τό ε", πολυπλασιάζονται δέ 

Cl / .9 1 .9 \ C fm t \ 9 99 99 9 99 99 \ J 

ούτως9 ς ς λξ 9 παι εξαπις τα γ ε ε ιη ε ε - παι αυ-
&ις γ' ε" ε" τών ς' μονάδων ιη' ε" ε"9 παί γ' ε" ε" τών 20 
τριών ε" ε" εννέα ε" ε" τών ε" ε", γινόμενα παί ταϋτα ε" 
ε β παρα ε το ε 9 ομου μόνασες λς παι ε ε λη παρα 
ε" τό ε", γινόμενα παί ταϋτα μονάδες επτά παί ε" ε" γ' 
παρά ε" τό ε", ήτοι τά όλα μονάδες μγ' παί ε" ε" γ' παρά 
ε" τό ε", ταύτας άφελε άπό τον πατά τήν παραπειμένην 25 

1. αύτου om. D 2. ς' D rif ή μία ει D μονάδες om. D 
3. πρότερον nsque ad finem] pro his kabet D: μετά τής χαθέτου άμφό-
τεραι (αμφότεροι D) ούτως* ς' ιβ' οβ'- χαϊ ίξάχις τά ιβ' ιγ" ιγ" γίνον
ται (pro hoc τά D) οβ' ιγ" ιγ"- αϊ ιβ' μονάδες χαϊ τά ιβ' ιγ" ιγ" ίπϊ τό 
S" ς' μονάδες χαϊ ς' ιγ" ιγ"* όμυΰ μονάδες οη χαϊ τά ιγ" ιγ" οη', ατινα 
ποιούσι (ποιούσει D) μονάδας ς' ένούμενα' ομού μετά τών οη' γίνονται 
πδ'' χαϊ Ιστι τό εμβαδόν σχοινίων τοσούτων. 7. om. D 8. et 9. σχοι
νία ter D 10. αύτοϋ ora. D ποίει D 12. τά post χαϊ om. D 
άφελε] ϋφειλον D 14. ήμισυ γίνεται] S" D μέρησον D 18. γ'] 
τρία D 20. τών τριών ε" ε" om. D 21. Ιννέα] θ' D 22. ομού] 
τ 
·§ Α, eandcm notan iam supra saepias habuit D μονάδες usqae ad γινό
μενα om. D 23. ζ χαϊ γ' ε" ε" D 24. γ' ·πι. D 25. άφειλε D 
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ζτλενράν πολνπλασιασμον ήγονν από τών ρξ&'* λοιπαί μο
νάδες ρπε' ε" β" β' παί ε" τό ε", ήτοι μονάδες ρκε' γ" 
ιε" πε"* ών πλενρά τετραγωνιπή γίνεται ια' ε"9 τοσούτων 
σχοινίων ίσται ή πά&ετος. ό δέ τούτων πολνπλασιασμός ι 

5 γίνεται όντως· ια' ια' ρπα'* παί ενδεπάπις τό ε" ια' ε" ε"· 
και, πάλιν ε . των ια μονάδων ια ε ε · παι ε τον ε πε * 
όμον μονάδες ρπα' ε" ε" πβ' παί ε" τό ε", γινόμενα παί 
ταντα μονάδες δ' γ" ιε", ήτοι τά ολα μονάδες ρπε' γ" ιε" πε". 

Τό δέ εμβαδόν εύρεΐν ποίησον όντως * τό ήμισν τής s 
10 βάσεως ήγουν τά επτά ήμισν πολνπλασίασον έπί τήν πά-

&ετον ήγονν έπί τά ια' ε"' γίνονται πδ'· παί *εστι τό εμ
βαδόν σχοινίων τοσούτων, πολυπλασίασον δέ [ταντα] όν
τως9 ζ' ια' οζ'' παί επτάπις τό ε" επτά ε" ε"· παί τό ή
μισυ τών ια' ε" μονάδες ε' παί ε" ε" γ'* όμον μονάδες 

15 πβ' παί ε" ε" ι', γινόμενα παί ταντα μονάδες β', ήτοι τά 
ολα μονάδες πδ'* ών τό ήμισν γίνεται μβ', παί εστι γης 
μοδίων τεσσαραπονταδύο. ' 

Ύαυτα τ α τρία σκαλψά h σχημά εστι και εΐς άρ&μος β 

καί μία ποσότης, γίνεται $\ ή άναμέτρησις αυτών χαΒ'υος άνωθεν 

20 εϊρηται. τούτο μίνοψ νπίφψε τά σχήματα των σκαλψων οτι, 

εάν τήν βάο-gy τάξν;ς πλευράν η τήν πλευράν βάσιν, μή εκπίσγς 

ουδέποτε της προκειμένης ποσότητος, καί παντός τρίγωνου σκα

ληνου άμβλυγωνίου αί περι την ορ%ψ γωνίαν β' πλευραϊ τής λοι

πής της υποτεινούσης ψτονίς εισι πολυπλασιαζόμεναι προς ίαυτάς. 

25 "Ετερον τρίγωνον σπαληνόν όξνγώ- Α 27 
νιον, ον τό μιπρόν σπέλος σχοινίων πς', 
τό δέ μείζον σχοινίων λ', ή δέ βάσις 
σχοινίων πη\ ή δέ πά&ετος σχοινίων 
πδ'. ενρεϊν αυτόν τό εμβαδόν λάβε 

30 της βάσεως τό ήμισν * γίνονται ιδ'· 
ταντα πολνπλασίασον έπί τά πδ' τής 

/ 

λ'/ Ν** 

/ 
1 \ 

3. πλευρά om. D δ. ίνδεχάχις] ια ' D 6. μονάδες D τον] το 
Ι! 9. S" Β 10. Γ 5" D ίπϊ τήν χά&ετον ήγουν Ιπϊ τά ια' ε"] αυτά 
τά ια' ε' τής χα&έτου D 12. ταντα οτπ. Α 13. χαϊ ίπτάχις usque ad 
γ' ante όμον] pro bis habet D: χαϊ τό ε" τών ζ' α χαϊ ε" ε" β'- τό {τά D) 
ήμισν τών ια' ε' S"' χαϊ του ε" τό ήμισυ ι" 16. S" γι D 17. μοδί
ων μβ' D 18. Ταύτα τά τρία usque ad 24. ίαυτάς om. Α 21. μή] 
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κα&έτου- γίνονται τλς'9 παί εστι τό εμβαδόν αντον τον 
όξυγώνιον [σκαληνου] τριγώνον σχοινίων τλς'. 

Έάν δέ Mlyg ευρεϊν πόσων έστι σχοινίων ή βάσις τον 
ήττονος τμήματος τον τριγώνον, ποίει όντως' τά κς' τον 
μικρόν σκέλους έφ* εαυτά γίνονται χοζ'9 [ομοίως] και τά 5 
κη' τής όλης βάσεως έφ' εαντά γίνονται ψπδ'9 όμον ,ανξ'-
έξ ών λάβε τά λ' τον μεγάλου σκέλους, γινόμενα έφ' εαυτά 
%'· λοιπά φξ'* ών τό ήμισυ σπ'9 τούτων τό κη" ι , έπει-
δήπερ ή όλη βάσις σχοινίων κη' γίνεται9 τοσούτων εσται 
σχοινίων ή βάσις του ήττονος τμήματος * δήλον γάρ ότι τό 10 
ύπολιμπανόμενον άπό όλης τής βάσεως τουτέστι τά ιη' 
του μείζονος τμήματος είσι και έγένοντο δύο τρίγωνα ορ
θογώνια9 του μέν μείζονος ή βάσις σχοινίων ιη', ή δέ ύπο
τείνουσα σχοινίων λ', του δέ ήττονος ή βάσις σχοινίων ι \ 
ή δέ ύποτείνουσα σχοινίων κς'9 και ή πρός όρ&άς τών άμ- 15 
φοτέρων τριγώνων, ήτις και κά&ετος καλείται, σχοινίων κδ', 
ή δέ βάσις του όλον τριγώνον σχοινίων κη'. εστι δέ τό 
εμβαδόν του όλου τριγώνον σχοινίων τλς'* ευρίσκεται δέ 
ούτως9 τά κη' τής βάσεως έπί τά κδ' τής κα&έτου γίνονται 
χοβ'* ών τό ήμισυ γίνεται τλζ'' τοσούτων εσται σχοινίων 20 
τό εμβαδόν του όλου τριγώνου, ήγουν του μέν μείζονος 
τμήματος σχοινίων σις', του δέ ήττονος σχοινίων ρκ'. 

Ζίλλως. τό αυτό όξυγώνιον, ου ή μείζων πλευρά ομοί
ως σχοινίων λ', ή δέ έλάττων σχοινίων κς', [ή] βάσις σχοι
νίων κη'. ευρεϊν αυτού τό εμβαδόν9 ποίει ούτως9 τά λ' 25 
Ιφ' εαυτά γίνονται %'* και τά κς' έφ> εαυτά γίνονται χος'* 

vel τά ambigue scriptum in D 23. al om. D όρθήν insipienter inter-
polator scr. pro άμβλεϊαν 29. χδ'] ιδ' D 30. S" D γίνεται Α, γι D 

2. σχαληνοϋ om. Α 3. σχοινίων Ιστϊν Β 4. ποίησον D 
5. ομοίως om. Α τά χη om. D 6. γι ante ομού add. D 8. S" D 

9. σχοινίων χη' asque ad βάσις om. D 10. τό om. D 11. νπο-
λαμπανόμενον D τής ολης D 13. ή δε ύποτείνουσα σχοινίων λ' om. 
D 14. ή βάσις σχοινίων ι' om. D 15. ή δε ύποτείνουσα σχοινίων 
χς'] ή ύποτείνουσα σχοινίων λ', ή έτερα χς' D τών om. D 16. χαϊ 
om. D 17. του δλου τριγώνου om. D δέ om. D 20. S" γι D 
σχοινίων om. D 21. μείζονος] του D 22. ήττονος] έλάττονος D 
24. ή alterum om. Α (conf. ρ. 71 vs. 2) 
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χαί τά χη' έφ* εαντά γίνονται ψπδ'· συντι&ώ τά %' χαί 
τά ψπδ'* γίνονται ,αχπδ'· άπό τούτων ύφαιρώ τά χος'-
λοιπά ,αη'- ών τό ήμισν φδ'* ταϋτα μερίζω παρά τά χη' 
της βάσεως- γίνονται ιη'* εσται ή μείζων βάσις σχοινίων 

5 ιη'. ομοίως συντι&ώ τά χος' χαϊ τά ψπδ'- γίνονται ,αυξ'-
από τούτων ύφαιρώ τά %'· λοιπά φξ'' ών ήμισν γίνεται 
σπ'- ταϋτα μερίζω παρά τά χη' [τής βάσεως] - γίνονται ι'-
έ'σται χαί ή έλάττων βάσις σχοινίων ι'. ταϋτα πολνπλα-
σιάζω έφ' εαντά- γίνονται ρ'- άπό τών χος' αϊ'ρω τά ρ'-

10 λοιπά φος'' ών πλενρά τετραγωνιχή γίνεται χδ'- εσται ή 
χά&ετος σχοινίων χδ'. πάλιν τά ιη' έφ* εαντά γίνονται 
τχδ'- άπό τών %' ύφαιρώ τά τχδ'- λοιπά φος'- ών πλενρά 
τετραγωνιχή γίνεται ομοίως χδ'9 ταϋτα πολνπλασιάζω 
ομοίως ίπϊ τά χη' τής βάσεως- γίνονται χοβ'- ών ήμισν 

15 γίνεται τλς'- εσται ουν ό τόπος τον παντός σχοινίων 
τριακοσίων τριαχσνταέξ. ποιώ πάλιν τά χδ' έπί τά ιη' 
τής βάσεως τον μείζονος τμήματος- γίνονται νλβ'- ών τό 
ήμισν γίνεται σις'9 ομοίως πολνπλασιάζω τά χδ' έπί 
τά ι' τής βάσεως τον έλάττονος τμήματος· γίνονται σμ'-

20 ών ήμισν γίνεται ρχ'- εσται ονν τό εμβαδόν τον μέν 
μείζονος τμήματος σχοινίων σις', τοϋ δέ έλάττονος σχοι
νίων ρχ'- σνντι&ώ τά σις' χαί τά ρχ'- γίνονται τλς'- μένει 
ονν τό εμβαδόν τοϋ παντός τριγώνον, ώς εστίν Ιδεΐν, σχοι
νιών τλς'- ών τό ήμισν γίνονται ρξη', χαί εστι γής μο-

25 δίων ρξη'. 
Έτερον τρίγωνον σχαληνόν όξυγώ

νιον, ον ή μέν πρώτη χαί έλάττων 
πλενρά όργυιών λ&', ή δέ έτερα ή 
μείζων όργυιών με', ή δέ βάσις όρ-

30 γυιών μβ'. ευρείν αύτοϋ τήν χά&ετον -
ποίει ούτως- τά λ&' έφ' εαυτά γίνον
ται ,αφχα'- χαί τά μβ' έφ' εαυτά γί-

1. σνντίθω D et hic et infra 2. αφαιρώ D 3. S" D 6. ων 
ήμισυ γίνεται] τούτων το S" D 7. τής βάσεως om. Α γίνεται Α, γι 
D 8. χαϊ ίαται D πολυπλασιάζω om. D 9. άπο τών χος' αϊρω 
τά ρ'] ταύτα ύφαιρώ άπο τώνχος' D 10. πλευρά om. D ϊσται ή κά
θετος σχοινίων χδ'] ταϋτα άποδος τή χαθίτω D 12. άπο τών %' 



70 HERONIS 

vovtm ,αψξδ'- παί τά με έφ3 εαντά γίνονταν βπε* είτα 
σύν&ες τόν της πρώτης πλενράς πολνπλασιασμον χαι τόν 
τής βάσεως ήγονν τά ,αφπα' παί τά ,αψξδ'· γίνονται ,γσπε'-
άφ* ών άφαίρει τον τής μείζονος πλενράς πολνπλασιασμον, 
τά ,βπε'* λοιπά ,ασξ'9 ών τό ήμισν γίνεται χλ'* ταντα μέ- 5 
ρισον παρά τά μβ' τής βάσειος· γίνονται ιε'9 τοσούτων όρ-
γνιών ή άποτομή. ταντα έφ* εαντά γίνονται σπε'9 τά σπε' 
αφαιρεί άπό τον πατά τήν πλευράν πολνπλασιασμον, του
τέστιν άπό τών ,αφπα'9 λοιπά ,ασ$ς'· ών πλενρά τετραγω-
νιπή λς'* τοσούτων οργνιών ή πά&ετος. πάλιν σύν&ες τόν 10 
τής βάσεως πολνπλασιασμον παί τόν τής μείζονος πλενράς 
ήγουν τά ,αψξδ' παί τά ,βπε '· γίνονται ,γιμπ&'· άφ' ών 
άρον τά ,αφπα' τής ήττονος πλευράς* λοιπά ,βσξη'· ών τό 
ήμισυ ,αρλδ'9 ταντα μέρισαν παρά τά μβ' τής βάσεως- γί
νεται τό • μβ" τούτων πζ'9 τοσούτων όργυιών ή άποτομή. 15 
ταύτα εφ* εαντά γίνονται ψπ&'- τά ψπ&' υπέξελε άπό του 
πολυπλασιασμόν τής μείζονος πλενράς ήγονν άπό τών ,βπε'' 
λοιπά ,ασ$ς'· ών πλενρά τετραγωνιπή λς'* τοσούτων οργνιών 
ή πά&ετος. τό δέ εμβαδόν ενρεϊν λάβε τό ήμισν τής βά
σεως9 γίνονται όργνιαί εϊποσι πρός τή μιψ* ταύτα πολν- 20 
πλασίασον έπί τάς λς' τής πα&έτον γίνονται ψνς'· παί εσται 
τό εμβαδόν τον αντον όξνγωνίον τριγώνον οργνιών 'ψνς'9 

ών μέρος διαποσιοστόν γίνεται γ' S δ" μ" σ", παί έστι γής 
μοδίων γ' S λιτρών ια' παί όργνιάς μιάς. 

νφαιρώ τά τχό'] ύφαιρώ ταύτα άπό τών %' D 13. γίνεται om. D 
15. ουν om. D 16. τριακοσίων τριαχ.] τλς' D 17. τμήματος] τριγώ
νου D υλζ' D 18. τά χό' Ιπϊ om. D 19. τμήματος] τριγώνου D 

20. ήμισυ] το S" D Ισται ούν] χαϊ ε* στ ι D 21. τμήματος] τρι
γώνου D σις'] ις' D 29. μείζων] ύποτείνουσα D ή §k om. D 

1. χαϊ τά με' asqne ad ,βχε' habet D ante χαϊ τά μβ' χτλ., et yro με' 
vitiose exstat μ,ϊν 2. τον τής πρώτης πλευράς πολυπλασιασμόν χαϊ τόν 
τής βάσεως] τόν τής πλευράς χαϊ βάσεως πολυπλασιασμόν D 4. ύφαί-
ρει D μείζονος πλευράς] ύποτεινούσης Ό 5. ων τό ήμισυ usque ad 
ιε'] τούτων τό S" χλ'· ων τό μβ" ιε' D 10. τόν τής βάσεως usque ad 
,βχε'] τόν τής ύποτεινούσης πλενράς πολυπλασιασμόν χαϊ τής βάσεως 
ήγουν τά ,βχε' χαϊ τά ,αψξό' D 14. $" D 17. τής μείζονος πλευράς] 
χατά τήν ύποτείνουσαν idqne ante πολνπλασιασμον D 19. S" D 
20. χ' D 21. ϊστω D 22. αυτού τον D 23. σ" D 
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"Ετερον τρίγωνον σχαληνόν άμβλυγώνιον, ον τό μέν μι- 30 
χ,ρόν σκέλος σχοινίων ι \ τό δέ μείζον σχοινίων ιζ', βάσις 
σχοινίων χα', τον μείζονος τμήματος ή βάσις σχοινίων ιε', 
του δέ έλάττονος σχοινίων ς ή δέ κά&ετος σχοινίων οκτώ. 

5 ευρεϊν αντοϋ τό εμβαδόν λάβε τής βάσεως τό ήμισυ · γί
νονται ι' S* ταύτα πολυπλασίασον έπί τά οχτώ τής χα&έ-
τον9 γίνονται όγδοηχοντατέσσαρα · χαί εστι τό εμβαδόν τοϋ 
αντοϋ όλον τριγώνου σχοινίων όγδοηχοντατεσσάρων · ών τό 
ήμισν γίνεται τεσσαραχονταδύο9 χαί εστι γής μοδίων τεσ-

10 ααφχχονταδύο. 
'Έτερον τρίγωνον σκαληνον όρθογώνιον, ου ή μϊν μείζων ι 

πλευρά σχοινίων κ', η όϊ ελαττων πλευρά σχοινίων ιε', ή ο\ βά^ 

σις\ σχοινίων κε', του μείζονος τμήματος ή βάσις σχοινίων ι ς \ 

τον Ό\ ελάττονος ή όϊ αμφοτέρων ορθή σχοινίων φ ε υ ρ ε ί ν 

15 αντοϋ το εμβαδόν9 ποίει ούτως9 τά τής καθέτου ιβ' ίπϊ το ήμισυ 

τής βάσεως, τουτέστιν επί τά ιβ' S, γίνονται ρν'9 και εστι αυτόν 

τον παντός τρίγωνου το ίμβαδον σχοινίων ρν'9 ων S γίνεται οε\ 

και εστι γής μοδίων τοσούτων. 

Έτερα μέτρησις χα&ολιχή έπί παντός τριγώνον. (ΐχ) 
20 Τρίγωνον οϊονδηποτοϋν μετρήσεις όντως · οίον εστω 31 

τριγώνον ή μέν τών πλευρών σχοινίων ιγ', ή δέ ιδ', ή δέ 
ιε'. ευρεϊν τό εμβαδόν τοϋ αύτοϋ τριγώνου9 ποίει οϋτως9 

σύν&ες τά ιγ' χαί τά ιδ' χαί τά ιε' γίνονται μβ'9 τούτων 
τό ήμισυ κα'9 άπό τούτων άφελε τάς τρεΐς πλευράς κατά 

25 μίαν, τουτέστιν αφελε τά ιγ', λοιπά η', χαί τά ιδ', λοιπά 
ζ', χαί τά ιε', λοιπά ς'- είτα πολυπλασίασον ταϋτα δι* 
αλλήλων, ήγουν τά χα έπί τά η', γίνονται ρξη', ταϋτα έπί 
τά επτά γίνονται ,αρος', ταϋτα έπί τά ς' γίνονται ,ζνς'9 

τούτων πλευρά τετραγωνιχή γίνεται όγδοηχοντατέσσαρα · το-
30 σούτων σχοινίων έ'σται τό εμβαδόν τοϋ τριγώνου. 

1. "Ετερον om. D μέν om. D 2. μείζων D 4. η' D 5. αντον 
€-111, D ήμισυ] S" φ γίνεται Α, γι D 6. η' 7. et 8. πδ' D 8. αυ
τόν om. D 9. S" et μβ' utroque loco D 11. "Ετερον χτλ.] hanc § 
ση. Α . 13. χε'] χζ' D 21. τριγώνον] τρίγωνον ου D σχοινίων 
ante ιδ' et ante ιε' add. D 22. αυτού τό εμβαδόν omisso του αύτοϋ τρι
γώνου D 24. § " D άφειλε D 26. <ιΐα om. D ταύτα] ουν D 
27. ήγουν om. D 28. |*τά] {' D 29. ticT 1 30. Ισται] y*' D 
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Ζ4λλως. έ'στω τών πλενρών ή μέν ιγ', ή δέ ιδ', ή δέ 
ιε'- όμον μβ'* ών ήμισν πα'* νψαίρει άπό τών πα' τά ιγ', 
λοιπά η', χαι τά ιδ', λοιπά ζ', χαι τά ιε', λοιπά ς'* ποίει 
τά ς' έπί τά ζ', γίνονται μβ', ταντα έπί τά η' γίνονται 
τλς', ταντα έπι τά κα' γίνονται ,ζνς'* τούτων λάβε πλεν- 5 
ράν τετραγωνιχήν* γίνονται πδ'* τοσούτον έστι τό εμβαδόν 
τον τριγώνον. ομοίως χαί έπί Ισοπλεύρου χαί Ισοσκελούς 
χαί σχαληνον χαί ορθογωνίου πάντοτε ποιονμεν. 

Τρίγωνον σχαληνον όρθογώνιον, ον ή μέν βάσις σχοι
νίων ιβ', παί ή πρός όρθάς σχοινίων ε', ή δέ νποτείνονσα 10 
σχοινίων ιγ'. ενρεϊν αντον τό εμβαδόν χατά τήν προγραφεϊ-
σαν έ'φοδον ποίει ο&τως* σύνθες τάς τρεϊς πλευράς, του-
τέστι τά ιβ' χαί τά ε' παί τά ιγ'- γίνονται λ'* ών τό ήμι
συ γίνεται ιε'* αυτών τών ιε' παρέπβαλε επάστην πλευράν, 
τά ιβ', λοιπά γ', τά ε', λοιπά ι', τά ιγ', λοιπά β'* παί 15 
σύνθες τάς άπολοίπους πάσας, τοντέστι τά γ', τά ι' παί 
τά β'* γίνονται ιε'* ταντα έπί τά β' γίνονται λ', παί τά λ' 
έπί τά γ' γίνονται Q', παί τά Q' έπί τά ι' γίνονται %** 
ών πλενρά τετράγωνος γίνεται λ'· τοσούτων εσται σχοινίων 
τό εμβαδόν τον σχαληνον * παί έπί παντός δέ τριγώνον ή 20 
μέθοδος αντη ισχύει. 

Τρίγωνον άμβλνγώνιον, ον ή 
μέν βάσις σχοινίων θ', ή δέ πρός 
όρθάς άμβλεϊα πλενρά σχοινίων ι', 
ή δέ νποτείνονσα σχοινίων ιζ'. εν- 25 

* ρέϊν αντον τό εμβαδόν · ποίει όν
τως* παρεπβεβλήσθω ή βάσις, παί ήχθω έπί τήν έπβλη-
θεΐσαν ευθείαν πάθετος, παί γενέσθω τρίγωνον όρθογώνιον. 
πρώτον ονν δεϊ ενρεϊν πόσων σχοινίων έστιν ή έπβληθεϊσα 
εύθεϊα, παί πόσων ή πάθετος. ενρίσπεται δέ όντως* τά 30 
ιζ' τής νποτεινούσης έφ' εαντά γίνονται σπθ'* έξ ών επ-

2. ων ήμισυ] τούτων S" D 6. γίνεται Α, γι' D τοσούτων D 
έστι poet εμβαδόν hab. D 8. inl ante σκαληνου add. D 11. χατά] 
ποίει ώς D, qui paullo post om. ποίει ούτως 12. σύν&ες χτλ.] pro ΜΒ 
hab. D: εν ω σον ούν τάς γ' πλευράς χαϊ γι' λ'* ων τό S" γι' ιε χτλ. 
14. παρέμβαλε D 15. γι' ante γ' add. 1 20. χαϊ ίπϊ] hic ία D rubro 
Hqaore adscriptum: θεωρήματα 27. παρεχβλήσ&ω D 31. Ιφ* εαυτόν D 
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βαλε τά θ' της βάσεως γενόμενα εφ* εαντά πα', παί τά ι 
της αμβλείας πλευράς γενόμενα έφ* εαυτά ρ'- όμοϋ ρπα'· 
λοιπά ρη'- ών τό ήμισυ γίνεται νδ'- ταύτα μέρισαν παρά 
τά θ' τής βάσεως- γίνονται ς'- τοσούτων έστι σχοινίων ή 

5 έπβληθεΐσα. • παί έγένετο *τό $ν τρίγωνον τό επιβληθέν ή s 
βάσις σχοινίων ς\ ή δέ αμβλεία σχοινίων ι', ή δέ πρός 
όρθάς σχοινίων η'. ευρείν τό εμβαδόν τοϋ επιβληθέντος 
τριγώνου - ποίει όντως- τά ς' τής επιβληθείσης βάσεως έπί 
τά όπτώ τής πρός όρθάς γίνονται μη'- ών τό ήμισυ γίνε-

10 ται πδ'- τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν αύτοϋ. τοϋ 4 
δέ όλου τριγώνου τό εμβαδόν ευρείν - σύνθες τά προϋπάρ
χοντα θ' τής βάσεως παί τά παρεπβληθέντα ς'9 γίνονται 
ιε'- ταϋτα πολυπλασίασον έπί τά όπτώ τής πρός όρθάς -
γίνονται ρπ'- ών τό ήμισυ γίνεται έξήποντα- τοσούτων εσται 

15 σχοινίων τό εμβαδόν τοϋ όλου τριγώνου. 
Έάν δέ θέλτ}ς διαστεϊλαι παί γνώναι ιδίως τοϋ τε μεί- 5 

ζονος παί τοϋ έλάττονος τμήματος τό εμβαδόν, ποίει ούτως9 

τά ς' τής παρεπβληθείσης ευθείας έπί τά όπτώ της πρός όρ
θάς γίνονται μη'- ών τό ήμισυ πδ'* τοσούτων εσται σχοινίων 

20 τό εμβαδόν τοϋ ήττονος τμήματος τοϋ τριγώνου, δήλον γάρ 
ότι τό ύπολιμπανόμένον άπό τοϋ όλου τριγώνου τοϋ άπό 
τών έξήποντα σχοινίων εσται τοϋ μείζονος τμήματος- S εστι 
σχοινίων λς'. 

™Λλλως εις τό αυτό τρίγωνον άμβλυγώνιον. πολυπλα- 33 
25 σιάζω τά ιζ' έφ* εαυτά9 γίνονται σπθ'- άπό τούτων ύφαι

ρώ τά ι' έφ* εαυτά γενόμενα ρ'- λοιπά ρπθ'9 ταϋτα με
ρίζω έπί τά θ' τής βάσεως- γίνονται πα'9 τούτοις προστιθώ 
τά θ' τής βάσεως - γίνονται λ'- ών τό ήμισυ γίνεται ιε'-
άπό τούτων ύφαιρώ τά θ' τής βάσεως - λοιπά ς'9 εσται ή 

30 άπολαμβανομένη άπό τής παθέτου σχοινίων ς'. ταϋτα πο- 2 
λνπλασιάζω έφ3 εαυτά- γίνονται λς'- παί τά ι' έφ* εαυτά 

1. τά pritis] τό Ό 3. S" γι D μέρησον D 4. iml om. D 7. γι 
ante σχοινίων add. Ό ϊπιβλη&έντα D 8. επιβληθείσης om. D 
9. η' D S" γι D 13. προς om. D 14. τό S" ξ' D omisso γίνεται 

ϊσται om. D 17. του om. D 18. η' D 21. του post τριγώνου om. D 
22. f' D 24. §ϊς om. D 27. τούτοις om. D προστί&ες D 28. S" 

D omisso γίνεται 
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γίνονται ρ'* άπό τούτων ύφαιρώ τά λς'- Μιπά ξΦ'* ών 
πλευρά τετράγωνος γίνεται η'- ταύτα της προσβληθείσης 
καθέτου, και πολυπλασιάζω τά η' έπί τά θ' τής βάσεως · 
γίνονται οβ'' ών τό ήμισυ γίνεται λς'- τοσούτων έ'σται σχοι
νιών μετά τήν παρεκβληθεϊσαν προσθήκην τοϋ τριγώνου 5 
τό προκείμενον άμβλυγώνιον. αμφότερα δέ εχΰνσι δηλονότι 
σχοινία εξηκοντα- χωριζόμενα δέ τό μέν μείζον άμβλυγώνιον 
σχοινία λς', τό δέ ελαττον τής προσαγομένης ψήφου τρί
γωνον όρθογώνιον σχοινία κδ'. 

Joθέvτoς τριγώνου ι- 10 
σοσκελονς, ου ή βάσις 
σχοινίων ιβ', ή δέ κάθε
τος σχοινίων οκτώ, και 
τό εμβαδόν σχοινίων μη'9 

και εντός τοϋ τοιούτου 15 
τριγώνου τετραγώνου ^ισο
πλεύρου εγγραφόμενου ευ
ρεϊν τό εμβαδόν τοϋ τε-
τραγώνον ποίει ούτως-

σύνθες βάσιν και κάθετον τοϋ τριγώνου ήγουν ιβ' και η'- 20 
γίνονται κ'- είτα πολυπλασίασον τήν βάσιν έπι τήν κάθε
τον, τουτέστι τά ιβ' έπί τά η'- γίνονται §ς'· ταϋτα μέρισον 
παρά τά συναμφότερα, ήγουν παρά τά κ'- γίνονται δ' S ε" 
ι", ήτοι τέσσαρα και τέσσαρα πέμπτα- τοσούτων σχοινίων 
έ'σται εκάστη πλευρά τοϋ τετραγώνου, ταϋτα έφ' εαντά 25 

2. προβλητείσης D 4. S" D 5. παρεχβλητείσαν D 6. # ϊχονσι 
om. Β 7. σχοινίων | * D ii om. D 9. post χδ' in D baec addftntur: 
Αεί γινώσχειν οτι η όργυιά %£* σπιθαμάς θ' δ" η παλαιστάς χη' ίχού-
σης της πρώτης παλαιστής προσθηχην χονδύλου (προσθηχης χόνόυλον D). 
χαϊ άλλως, άνηρ μέσος μητε χοντός μητε μαχρος σταθείς όρθιος Ιχτει-
νάτω την δεξιάν αύτοϋ χεΐρα ανω, χαϊ ενθα αν φθάστι τά άχρα τών δαχτύ
λων αύτοϋ, Ιχεΐ Ιστι μέτρον διχαίας όργυιάς. χαϊ άλλως, λαβών σχοινίον 
η χάλαμον 6 τής μέσης ήλιχίας άνηρ πατησάτω την άχραν iv τοις (ίντός 
D) όαχτύλοις τοϋ ποδός αύτοϋ· είτα άναβιβασάτω το σχοινίον αχ ρ ι τοϋ 
(τής D) ώμου αύτοϋ, ε7θ* όντως χαμψάτω τούτο όπισθεν αχρι τοϋ χώλον 
αύτοϋ χαϊ ποιήσει όργυιάν πάνυ διχαιοτάτην (διχαιότατον D) 12. δε 
om. D 22. μέρησον D 24. τέσσαρα χαϊ τέσσαρα πέμπτα] δ' χαϊ δ' 
ε' ε"Ώ 
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γίνονται πγ' πε". πολνπλασιάζονται δέ όντως * <Γ δ' ις· 
χαί δ' τά τέσσαρα β " β" #ς·# β" ε"9 παί δ' ε" ε" των δ' 

μονάδων ις ε ε - παν δ ε ε των δ ε ε ις ε ε 
τών ε" ε", γινόμενα παί ταντα ε" ε" γ' παί ε" τό ε"* όμον 

5 μονάδες ις' [παί] ε" ε" λε' παί ε" τό ε"* τά λε' ε" ε' με-
ριζόμενα παρά τά πέντε γίνονται μονάδες επτά παί προσ
τίθενται τάϊς λοιπαϊς ις'· μένει δέ παί ε" τό ε"' παί σνμ-
ποσονται ό άπό τον πολνπλασιασμον συναγόμενος αριθμός 
εις μονάδας πγ' παί ε" τό ε"- τοσούτων σχοινίων έστι τό 

10 εμβαδόν του τετραγώνου. 
Τών πάτωθεν δύο ορθογωνίων τριγώνων τό εμβαδόν 3 

ενρεϊν ποίησον όντως* άφελε άπό του αριθμού τής ολης 
βάσεως του τριγώνου τόν αριθμόν τής τον τετραγωνον πλεν-
ρας, ήγουν τα ο S ε ι , τοντεστι τα ο παι ο ε ε · 

15 λοιπά επτά πέμπτον τούτων τό ήμισν γίνεται γ' S ι" ήτοι 
γ' παί γ' ε" ε"* τοσούτων σχοινίων ή βάσις επάστον ορθο
γωνίου τριγώνον. ή δέ πάθετος επάστον τούτων ήγονν ή 4 
πρός όρθάς πατά τήν ποσότητα τον αριθμόν τής τον τε
τραγωνον πλενράς ήγονν σχοινίων δ' S ε" ι"* τούτων τό 

20 ήμισν γίνεται β' γ" ιε", ήτοι β' παί β' ε" ε"' ταντα έπί 
τήν βάσιν ενός επάστον τριγώνον πολνπλασιαζόμενα, ήγονν 
έπί τά γ' παί γ' ε" ε", γίνονται η' S ι" πε", ήτοι μονάδες 
η' ε" ε" γ' παί ε" τό ε", πολνπλασιάζονται δέ όντως' β' δ 
γ ς ' παι β τα γ ε ε g ε ε · παι β ε ε των τριών 

25 μονάδων ς' ε" ε"* παί β' ε" ε" τών γ\ε" ε" ς' ε" ε" τών 
ε" ε", γινόμενα παί ταντα ε" εν παί ε" τό ε"' ομού μο-

ι · ι ιι / / 9 * % /# % n % ι ιι ιι y> ι 

ναοες ς ε ε ιγ παι ε το ε · τα ιγ ε ε μεριζομενα 
παρά τά πέντε γίνονται μονάδες β' παί ε" ε" γ', παί προσ
τίθενται ταϊς λοιπαϊς ς' μονάσι* μένει δέ παί ε" τό ε"' 

1. πολυπΧασιάζονται δε]. 6 ik πολυπλασιασμός γίνεται D 2. χαϊ 
priue om. D τέσσαρα] δ' D τά post alterum χαϊ add. D δ' ante μονά
δων] δέ D 4 ταύτα] αυτά D 5. χαϊ om. Α 6. τά] τών D επτά] 
ζ' D 7. τό] του ϊ) συμποσούνται D 8. πολιπλασιασμοϋ D 
9. Ιστϊ om. D 12. άφειλε D 13. τής οία. D 15. ζ' ε" D S" 
γι' D 17. ή aiteruin om. D 19. σχοινία D 20. ήτοι δύο καϊ ε" 
ε" β' D 23. πολυπλασιάζονται δε] 6 δε πολνπλασιααμος γίνεται D 
24. β' prine] δϊς Ό · τριών] γ' D 26. IV] α' D 28. πέντε] ε' D 

προστί&ονται D 29. λοιπαϊς ουχ. D 
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παί συμποσονται 6 άπό του πολνπλασιασμον συναγόμενος 
αριθμός εις μονάδας οχτώ ε" β" γ' χαι β" τό ε", τοσού
των σχοινίων τό ίμβαδόν ενός επάστον τών τοιούτων ορθο
γωνίων τριγώνων, αμφοτέρων δέ τών τριγώνων τό εμβαδόν 
ywsrai ιζ ε ιε οε , ήτοι σχοινιών ιζ ε α χαι δνο ε 5 
τών ε". . 

Τ ο ν άνωθεν ίσοσπελοϋς τριγώνον τό εμβαδόν ενρεϊν · 
ποίησον όντως- αφελε άπό τής χάθετον τον όλον τριγώνου 
τήν τον τετραγώνου πλευράν ήγουν τά δ' S ε" ι"* λοιπά 
γ' ε"- ταύτα ή χάθετος του άνωθεν τριγώνου, ή δέ βάσις ί ο 
τούτου χατά τόν αριθμόν τής του τετραγώνου πλευράς ήγουν 
δ S ε ι · τοντων το ήμισυ γίνεται β γ ιε , ητοι β χαι 
β' ε" ε"' ταντα έπι τά γ' ε" τής χαθέτον πολνπλασιαζό-
μενα γίνονται ζ b ι ιε οε , ητοι μόνασες επτα ε ε γ 
χαι β' ε" ε" τών ε" ε", ό δέ πολνπλασιασμός γίνεται 15 
όντως* β' γ' ς'- χαί β' τό ε" δύο «" «"· χαί β' ε' ε" τών 
τριών μονάδων ς' ε" ε"* χαί δύο ε" ε" τον ενός ε" δύο ε" 
ε" τών ε" ε"' όμον μονάδες ς' ε" ε" οχτώ χαί β' ε" ε" 
τών ε" ε"' τά οχτώ πέμπτα μεριζόμενα παρά τά πέντε 
γίνονται μονάς μία χαί τρία ε" ε"* χαί προστίθενται ταΐς 20 
λοιπαϊς §| μονάσι* είσι δέ χαί β' ε" ε" τών ε" ε"* χαί 
σνμποσούται ό άπό του τοιούτου πολυπλασιασμόν σνναγό-
μενος αριθμός εις μονάδας επτά ε" ε" γ" χαί β' ε" ε" 
τών ε" ε", τοσούτων σχοινίων τό εμβαδόν χαί τον άνωθεν 
ίσοσχελοϋς τριγώνου, ομού τών ολων τμημάτων τό εμβαδόν 25 
χαί πάλιν σχοινίων τεσσαραχονταοχτώ · ών τό ήμισυ γίνεται 
πδ'. εσται ονν ό τόπος τον παντός τριγώνου μοδίων ει-
ποσιτεσσάρων. 

1. συμποσούνται D 4. τών τριγώνων om. 1 5. ιζ' ε" ιε" οε"] 
ιζ' χαϊ ε" τον ε" D όνο ε" τών ε"] ε" το ε" D 7. Τον άνω&εν] Το 
ανω&εν τον D 8. ποίει D άφειλε D 11. τά post ήγονν add. D 
12. S" D 14. ι" om. D ζ' D 16. όύο] β' D 17. τριών] γ' D 

όνο] β' D ίνός ε" όνο] α' ε" β' D 18. όμον usque ad τών ε" ε" 
om. D 19. οχτώ πέμπτα] ε" ε" D ε' D 20. γίνεται D γ' D 

προστί&εται D 21. ? | om. D cfol #1] μένονοι D 22. σνμπο-
αοΰνται D ό om. D 26. τ€σσ«ρ«χοιταοχτώ χτλ.] haec sic habet D: 
μτ/'· ών τό 5" xd" yt'* xai £στα* ό τόπος του παντός τριγώνον μοόίων χό' 
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"Ετερον τρίγωνον Ισοσκελές, ον ή βάσις μονάδων ις', ή 
δέ πάθετος μονάδων ιβ', τό δέ εμβαδόν μονάδων Qg'. εν
ρεϊν εντός τον τοιούτον τριγώνον τετραγωνον ισόπλενρόν 
ποίησον όντως * σύνθες βάσιν παί πάθετον ήγονν ιζ' παί 

5 ιβ'- γίνονται πη'* είτα πολνπλασίασον την βάσιν έπί την 
πάθετον, τοντέστι τά ις' έπί τά ιβ'* γίνονται ρ(^β'- ταύτα 
μέρισαν παρά τά πη'* γίνονται ζ' ω" ζ' πα", ήτοι μονά
δες ζ' παί ζ' ζ" ζ" τής μονάδος* τοσούτον αριθμόν έστιν 
εκάστη πλενρά τον τετραγώνου, ταντα έφ3 εαντά πολνπλα-

10 σιαζόμενα γίνονται μζ' μθ". πολνπλασιάζονται δέ όντως* 
ς' ς' λζ'* παί ίξάπις τά ζ' ζ" ζ" λζ' ζ" ζ"· παί ζ' ζ" ζ" 
τών ζ' μονάδων V ζ" ζ"* παί ζ' ζ" ζ" τών ζ' ζ" ζ" Ις' 
ζ" ζ" τών ζ" ζ", γινόμενα παί ταντα ζ" ζ" ε' παί ζ" του 
ζ"* όμον μονάδες λζ' ζ" ζ" οζ', γινόμενα παί ταντα μονά-

15 δες ια' παί ζ" τον ζ", ήτοι τά ολα μονάδες τεσσαραποντα-
επτά παί ζ" τον ζ" ήγονν μθ"* τοσούτον τό εμβαδόν του 
τετραγώνου. 

Τών ένθεν πάπεϊθεν τον τετραγωνον δύο ορθογωνίων 
τριγώνων τό εμβαδόν ηνωμένων ενρεϊν ποίησον όντως* τό 

20 ήμισν τής βάσεως ήγουν τά όπτώ μέρισον παρά τά ιβ' τής 
παθέτου * γίνεται ω"* ειτα λάβε τό δίμοιρον τής του τετρα
γώνου πλευράς, ήγονν τών %%ξ μονάδων παί %%ξ εβδόμων γί
νονται μονάδες δ' παί τέσσαρα Εβδομα* αι τέσσαρες μονά
δες παί τά τέσσαρα Εβδομα πολυπλασιαζόμενα έπί τήν του 

25 τετραγώνου πλευράν, ήτις πάθετός έστι τών τοιούτων δύο 
τριγώνων, τουτέστιν έπί τάς ζ' μονάδας παί τά ζ' ζ" ζ", 
γίνονται μονάδες λ' πρός τή μιψ Εβδομα β' παί γ' ζ" ζ" 
τών εβδόμων, πολυπλασιάΐονται δέ ούτως* δ' ζ' πδ'* παί 
τετράπις τά ζ' Γ ζ " πδ! ζ" ζ"· παί δ' ζ" ζ" τών ζ' μο-

m νάδων πδ' ζ" ζ"' παί δ' ζ" ζ" των ζ' ζ" ζ" πδ' ζ" ζ" τών 

1. όρθογώνιον post τρίγωνον add. D 4. ήγονν ις' χαϊ ιβ' om. D 
9. Ιφ* ίαυτά πολυπλααιαζόμενα] πολυπλασίαζε %»* ίαυτά D 13. του 
om. D 15. του] τό D μζ' D 16. τοσούτων D 19. ηνωμένα D 
20. S" D η' D παρά τών D 21. είτα λάβε τό δίμοιρον] τό ω" D 

22. ς' D ς' ζ" ζ" D 23. δ' ζ" «ί δ' D 24. δ' ζ" ζ" D 
26. τουτέστι AD 27. έβδομα et 28. εβδόμων] ζ" ζ" D 29. τετράχις] δ' 
D μονάδων χδ' ζ" ζ"] οΰ χδ' D 30. χδ' ζ" ζ" οιη. D 
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ζ " ζ", γινόμενα *ai ταύτα Γ ' Γ f παί f ζ " ζ " ζ " 
ζ"· ό μ ο ί μονάδες είκοσιτέσσαρες έβδομα να', γινόμενα παι 
ταϋτα μονάδες επτά κ α ι <Wo έβδομα χαί τρία ζ" ζ" τών 
ζ" ζ \ ψοι τά Ελα μονάδες λα' παί ζ" Γ β' ^ai τρία I -
βδομα τών εβδόμων τοσούτον τό εμβαδόν τών δύο όρθογω- § 
νιων τριγώνων. 

Ληρημένως δέ ενός εκάστου ορθογωνίου τριγώνου τό 
εμβαδόν ευρείν- ποίησον ούτως* αφελε άπό τοϋ αριθμόν 
της βάσεως, τουτέστιν άπό τών ις' μονάδων, τον αριθμόν 
τής τοϋ τετραγώνου πλευράς, ος έστιν %ξ μονάδων χαί ς' ίο 
ζ " ζ"· λοιπαί μονάδες εννέα χαί %βδομον της μονάδος- τού
των τό ήμισυ γίνεται μονάδες δ' χαί δ' ζ" ζ" τής μονάδος9 

τοσούτου αριθμού έστιν ή βάσις ενός εκάστου ορθογωνίου 
τριγώνου, ή δέτ κάθετος, τουτέστιν ή πρός όρθάς, χατά 
τήν ποσότητα τοϋ αριθμού τής τοϋ τετραγώνου πλευράς, 15 
ήτοι μονάδες ζ' χαί ς' ζ" ζ"· τούτων τό ήμισυ γίνεται μο
νάδες γ' χαί γ' ζ" ζ " τής μονάδος- ταϋτα έπί τήν βάσιν 
$νός εχάστου τριγώνου πολυπλασι αζόμενα γίνονται μονάδες 
ιε' τέσσαρα έβδομα χαί πέντε έβδομα τών εβδόμων, πολν-
πλασιάζονται δέ ούτως- γ' δ' ιβ'- χαί γ' τά δ' ζ" ζ" ιβ' 20 
ζ" ζ"- χαί τέσσαρα έβδομα τών τριών μονάδων ιβ' ζ" ζ"-
παί δ' C ζ" τών γ' ζ' ζ' ιβ' ζ' ζ" τών ζ" ζ", γινόμενα 
χαί ταϋτα $βδομον IV χαί πέντε ζ" ζ" τών ζ " ζ"- όμόϋ μο
νάδες ιβ' ζ " ζ" είχοσιπέντε, γινόμενα χαί ταϋτα μονάδες 
γ' παί δ' ζ " ζ" παί ε' ζ" Γ *&ν £" Γ » fyoi τά όλα μο^ 25 
νάδες ιε' δ' ζ " ζ" χαί πέντε ί " ζ" τών ζ" ζ"- τοσούτον τό 
εμβαδόν ενός εκάστου ορθογωνίου τριγώνου, ταϋτα δις γί
νονται μονάδες τριάκοντα πρός τή μιψ Μβδομα β' και τρία 
έβδομα τών εβδόμων τοσούτον τό εμβαδόν τών δύο ορθο
γωνίων τριγώνων. 30 

1. γινόμενα ο. a. τών ζ" ζ" om. D 2. είχοσιτέσσαρα Α, χδ' D · ζ" 
ζ" να' D 3. ζ' χαϊ δύο ζ" ζ" D 4. τρεΐς ζ" ζ" τών ζ" ζ" D 5. τοσού
των 1 8. αφειλε D 9. τουτέστι D 10. U μμ χαϊ ζ' Α, μονάδες ς' χαϊ 
έξάχις D 11. θ' χαϊ ζ" D 12. S" γι D 16. S", omiseo γίνεται, D 
19. δ' ζ" ζ" χαϊ ε' ζ" ζ" τών ζ" ζ" D 21. δ' ζ" ζ" τών γ' D 23. ?-
βδομον] ζ" D πέντε ζ" ζ" τών ζ" ζ") ε' ζ" ζ" D 24. χε' D 26. ι«' 
ζ" ζ" δ' χαϊ ε' ζ" ζ", omisso τών ζ" ζ", D τοσούτων D 2& λ' D 
ζ" ζ" β' χαϊ γ' ζ" ζ", omisso τών ζ" ζ(\ Γ> 29. τοσούτων D 
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Τον άνωθεν Ισοσκελούς τριγώνου τό εμβαδόν ενρεϊν* 9 
ποίησαν cSvwg* %>«λ« άπό της καθέτου νψ του τετραγώνου 
πλευράν ήγουν μονάδας ς ω" ζ" πα"* λοιποί μονάδες ε" 
ζ"* τοσούτον άρίθμον ή κάθετος τον άνωθεν ίοοσπελους 

5 τριγώνου, ή δε βάσις τούτον κατά τόν αριθμόν της τον ίο 
τετραγωνον πλενράς, ήτοι μονάδες ς' καί ς' ζ" ζ'* τούτων 
το ήμισυ γίνεται μονάδες γ' καί γ' ζ" ζ'* ταύτα πολυπλα
αιαζόμενα έπί τά ε' ζ" τής καθέτου γίνονται μονάδες ιζ' 
ζ' ζ" δ' %mi / ζ" ζ' τών ζ' ζ'. πολνπλασιόζονται δέ n 

m όντως- / «' «'· *ai γ' τό ζ" γ' ζ' ζ'* παί γ' ζ' ζ' τών 
πέντε μονάδων ιε' ζ" ζ"' καί τρία Εβδομα του εβδόμου γ' 
Εβδομα τών εβδόμων* όμοϋ μονάδες ιε' Εβδομα ιη', γινό
μενα μονάδες β' καί δ' Εβδομα καί γ' ζ" ζ" τών ζ" ζ", 
ήτοι τά 8λα μονάδες ιζ ζ' ζ' δ' παί γ' ζ' ζ' τών ζ' ζ"-

15 τοσούτον τό εμβαδόν καί του άνωθεν ισοσκελούς τριγώνου. 
'!Αρτι σύνθες τό εμβαδόν του τετραγώνου ήγονν μονά- ι» 

δας τεσσαρακονταεπτά καί ζ" τον ζ', ομοίως καί τό εμβα
δόν τών κάτωθεν δύο ορθογωνίων τριγώνων ήγουν μονάδας 

t \ *» — w/ yH · / \ / w/ w/ *> w/ ytf 
τριάκοντα προς τη μιψ ζ ζ δυο και γ ζ ζ των ζ ζ , 

20 ωσαύτως καί τό εμβαδόν τον άνωθεν ισοσκελούς τριγώνου 
if t m yt yti w/ mf % J W/ ytt _ m w/ yrt \ 
ήγουν μονάδας ιζ ζ ζ δ και γ ζ ζ των ζ ζ * και 
ενρήσεις πάλιν τό τών ολων τμημάτων εμβαδόν μονάδας 
<£ς'. αί τοιούτοι ένενηκονταέξ μονάδες έπί μέν τον μέτρον ο 
τών σχοινίων ήμισειαζόμεναι γίνονται τεσσαραπονταοπτώ παί 

25 δηλονσι τήν τον μοδισμόν ποσότητα* έπί δέ τον μέτρον 
τών όργυιών νπεξαιρονμεναι έπί τών πέντε γίνονται ιθ' ε" 
παί δηλονσι τήν τών λίτρων ποσότητα* ώς είναι τό τοιού
τον σχήμα έπί μέν τών σχοινίων μοδίων τεσσαραπονταοπτώ, 
έπί δέ τών όργυιών λίτρων ιθ' ε". 

30 'Έτερσν τρίγωνον ισοσκελές, ον ή βάσις μονάδων ιζ', ή 36 Cod. Α, D des. vs. 29. 
5. τον om. D 7. S" D 10. xml prius ora. D 11. πέντε] ε' D 

xal τρία usque ad έβδομων] του ζ" γ' ζ" ζ" τών ζ" ζ" D 12. et 13. ?-
βδομα] ζ" ζ" D 14. δ' ζ" ζ" D 15. τοσούτων D 17. μζ' D 
19. λ' D β' D 20. τό Ιμβαδον om. D 21. χαϊ εύρήσεις πάλιν] ήγουν 
D 22. τό ante εμβαδόν add. D 23. ίνενηχονταεξ] §ς' D 24. ήμι-
συαζόμενα D μη' D 26. ε' D 27. είναι om. D 28. μη 1 
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δέ κάθετος μονάδων ιε', τό δέ εμβαδόν μονάδων ρκζ' ημί
θεος, ευρείν εντός τοϋ τοιούτου τριγώνου τετράγωνον ίσό
πλευρον ποίησον ούτως* σύνθες βάσιν και κάθετον ήγουν 
ιζ' και ιε'* γίνονται λβ'* είτα πολυπλασίασον τήν βάσιν 
έπί τήν κάθετον, τουτέστι ιζ' επί ιε'- γίνονται σνε'* ταϋτα 5 
μέρισον παρά τά λβ'" γίνονται ζ' S δ" η" ις" λβ", ήτοι 
μονάδες επτά και λα' λβ" λβ"· τοσούτου αριθμού έστιν 
εκάστη πλευρά τοϋ τετραγώνου, ταϋτα έφ* εαυτά γίνονται 
μονάδες ξγ' S και λβ" τό λβ" ήτοι ,ακδ" τής μονάδος, πο-
λυπλασιάζονται δέ ούτως* ζ' ζ' μθ'* και επτάκις τά λα' 10 
λβ" λβ" σιζ' λβ" λβ"* παί λα' λβ" λβ" τών επτά μονάδων 
σιζ' λβ" λβ"- παί λα' λβ" λβ" τών λα' λβ" λβ" %ξα'2β" 
λβ" τών λβ" λβ", γινόμενα και ταϋτα λβ" λβ" τριάκοντα 
και λβ" τό λβ"* ομού μονάδες τεσσαρακονταεννέα λβ" λβ" 
υξδ' και λβ" τό λβ", γινόμενα και ταϋτα μονάδες ιδ' S και 15 
λβ" τό λβ", ήτοι τά όλα μονάδες ξγ' S και λβ" τό λβ"· 
τοσοϋτον τό εμβαδόν τοϋ τετραγώνου. 

Τών ένθεν κάκεϊθεν τοϋ τετραγώνου δύο ορθογωνίων 
τριγώνων τό εμβαδόν ευρείν * ποίησον ούτως* άφελε από 
τής βάσεως τον αριθμόν τής τον τετραγώνου πλευράς ήγουν 20 
μονάδας ζ' και λα' λβ" λβ"· και ευρήσέις τάς βάσεις τών 
δύο ορθογωνίων τριγώνων μονάδων εννέα και λεπτού λβ" 
ενός· τούτων τό ήμισυ γίνεται μονάδες δ' και λγ' ξδ" ξδ"· 
τοσούτου αριθμού έστιν ή βάσις ενός εκάστου ορθογωνίου 
τριγώνου. • 25 

Ζίλλως ή μέθοδος είς τό αυτό. λάβε τό ήμισυ τής 
όλης βάσεως τοϋ τριγώνου· γίνονται μονάδες οκτώ ήμισυ· 
ταϋτα μέρισον παρά τά ιε' τής καθέτου* γίνονται S ιε"· 
τό S ιε" τής τοϋ τετραγώνου πλευράς ήγουν τών επτά μο
νάδων παί λα' λβ" λβ" γίνονται μονάδες δ' παί λγ' ξδ" ξδ". m 

Αϊ τέσσαρες μονάδες και τά λγ' ξδ" ξδ" πολυπλασια
ζόμενα έπί τήν τοϋ τετραγώνου πλευράν, ήτις κάθετος έστι 
τών τοιούτων δύο ορθογωνίων τριγώνων, τουτέστιν έπί τας 
επτά μονάδας και τά έξηκονταδύο ξδ" ξδ", γίνονται μονάδες 

Cod. Α. 
1. ημιύν Α 
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λε ξδ" ξδ" έξηκονταδύο και ξβ' ξδ" ξδ" τών ξδ" ξδ". ηο-

λυπλασιάζονται δε όντως· δ' ζ' χη'- χαί τετράχις τά ξβ 
ξδ" ξδ" σμη' ξδ" ξδ"* χαί λγ' ξδ" ξδ" των επτά μονάδων 
σλα' ξδ" ξδ"* χαί λγ' εξηκοστοτέταρτα τών έξηκονταδύο ξδ" 

5 ξδ" ,βμς' ξδ" ξδ" τών ξδ" ξδ", γινόμενα παί ταϋτα ξδ" 
ξδ" λα' χαί εξηχονταδύο ξδ" ξδ" τών ξδ" ξδ"· όμοϋ μο
νάδες χη' εξηχοστοτέταρτα πενταχόσια δέχα χαί εξηχοντα
δνο ξδ" ξδ" τών ξδ" ξδ", γινόμενα χαί ταϋτα μονάδες επτά 
εξηχοστοτέταρτα ξβ' χαί εξηχονταδνο ξδ" ξδ" τών ξδ" ξδ", 

m ήτοι τά όλα μονάδες λε' ξδ" ξδ" ξβ' χαί ξβ' ξδ" ξδ" τών 
εξηχοστοτετάρτων* τοσοϋτον τό εμβαδόν τών δύο ορθογω
νίων τριγώνων. 

Τοϋ άνωθεν Ισοσκελούς τριγώνον τό εμβαδόν ευρεϊν 
αφελε άπό τής όλης χαθέτου τήν τοϋ τετραγώνου πλευράν 

15 ήγουν μονάδας επτά χαί λα' λβ" λβ"' λοιποί μονάδες επτά 
χαί λβ" τής μονάδος, ό έστιν εξηχοστοτέταρτα δύο' τοσού
του αρα εστίν ή χάθετος τοϋ άνωθεν ίσοσπελοϋς τριγώνου, 
ή δέ βάσις τούτου πατά τήν ποσότητα τοϋ αριθμού τής τοϋ 
τετραγώνου πλευράς, ήτοι μονάδες επτά παί λα' λβ" λβ"* 

20 τούτων τό ήμισυ γίνεται μονάδες γ' χαί ξγ' εξηχοστοτέταρτα. 
αι τρεϊς μονάδες χαί τά ξγ' ξδ" ξδ" πολυπλασιαζόμενα έπί 
τήν χάθετον, ήγουν έπί τάς επτά μονάδας χαί τά δύο ξδ" 
ξδ", γίνονται μονάδες είχοσιοχτώ παί ξβ' ξδ" ξδ" τών ξδ" 
ξδ". πολυπλασιάζονται δέ ούτως* γ' ζ' πα'· παί γ' τά β' 

25 ξδ" ξδ" ς' ξδ" ξδ"* παί ξγ' ξδ" ξδ" τών Επτά μονάδων 
νμα' ξδ" ξδ"' παί ξγ' ξδ" ξδ" τών δύο ξδ" ξδ" ρκς' ξδ" 
ξδ" τών ξδ" ξδ", γινόμενα παί ταϋτα έξηχοστοτέταρτον α' 
χαί ξβ' ξδ" ξδ" τών ξδ" ξδ"* όμον μονάδες κα' ξδ" ξδ" 
ν μη', γινόμενα παί ταϋτα μονάδες επτά, παί έξηπονταδύο 

30 ξδ" ξδ" τών εξηκοστοτετάρτων, ήτοι τά όλα μονάδες εικοσι
οκτώ παί έξηκονταδύο ξδ" ξδ" τών ξδ" ξδ"' τοσοϋτον τό 
εμβαδόν χαί τοϋ άνωθεν ισοσκελούς τριγώνου. 

™Λρτι σύνθες τό εμβαδόν τοϋ τετραγώνου ήγουν μονά
δας ξγ' S και λβ" τό λβ", ό έστι τέσσαρα εξηχοστοτέταρτα 

Cod. Α. 
19. μονάδες] μ μ Χ 

Her. geom. et etereom. Q 
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τών εξηχοστοτετάρτων · ομοίως xal τό εμβαδόν τών δύο ορ
θογωνίων τριγώνων ήγουν μονάδας λ«' ξδ" ξδ" ξβ' χαί ξβ' 
ξδ" ξδ" τών ξδ" ξδ"' ωσαύτως χαί τό εμβαδόν του άνω
θεν ίσοσχεΧοϋς τριγώνου ήγουν μονάδας χη' χαί ξβ' ξδ" 
ξδ" τών εξηχοστοτετάρτων· χαί ενρήσεις πάλιν τό τών όλων 5 
τμημάτων εμβαδόν μονάδων εχατόν είχοσιεπτά ήμίσεος. 

ιι *Επί μέντοι του μέτρου τών σχοινίων διελών τό εμβα
δόν μέσον ευρήσεις τό όλον σχήμα γης μοδίων εξηχοντα-
τριών χαί ήμίσεος χαί τετάρτου, ήτοι μοδίων ξγ' χαί λι
τρών λ'. έπί δέ τοϋ μέτρου τών όργυιών λαβών τό ε" μέρος ί ο 
τοϋ εμβαδού ευρήσεις τον τόπον γής λιτρών εικοσιπέντε 
ήμίσεος. 

12 Έ τ τ τ ά εϊδη είσι των τρίγωνων, το ίσόπλευρον μονοειδως, το 

δϊ ίσοσκελϊς η όρθογώνιον εστίν η άμβλυγώνιον η όξυγώνιον, και 

το σκαληνον ομοίως. 15 

13 Ουκ εστίν ευρείν τετράγωνον αριθμόν τετράγωνου διπλίσιον, 

αλλ* ουδ' ισοπλεύρου τρίγωνου ορθογωνίου την υποτείνουσαν ίσον 

των δύο των περί τήν ορθην γωνίαν εχον. 

(χ) Περί βόμβων ήτοι τετραγώνων ισοπλεύρων μέν 
ούχ ορθογωνίων δέ. 20 

37 ~χήμ<* ξόμβου, ο ίσόπλευρον μέν ούχ όρθογώνιον δέ, 
μετρείται ούτωςΛ εστω σχήμα βόμβου, ου έχάστη τών πλευ
ρών σχοινίων δέχα, ή μία τών διαγωνίων σχοινίων δώδεχα 
χαί ή ετέρα σχοινίων ιζ'- ευρείν τό εμβαδόν τοϋ ξ>όμβον. 
λάβε τό ήμισυ τής μιας τών διαγωνίων χαί πολυπλασίασον 25 
έπί τήν ετέραν ολην διαγώνιον, τουτέστι τά εξ έπί τά ις' 
ή τά η' έπί τά ιβ'' γίνονται Qg'· χαί εστι τό εμβαδόν τοϋ 
βόμβου σχοινίων ένενηχονταέξ* ων τό ήμισυ γίνεται μη', χαί 
εστι γής μοδίων τεσσαραχονταοχτώ. 

38 "Λϊίως είς τό αυτό σχήμα, βόμβος, ου έχάστη πλευρά 30 

Cod. Α, D ioc. vs. 13. 
6. ήμίσεος] ήμΐ Α 12. ήμισυ Α 16. Ουχ] Ό ου Ό 17. ούδ'] ού D 

Ισον AD 19. Περί βόμβων χτλ.] Περϊ τετραγώνων Ισοπλεύρων μεν, ούχ 
ορθογωνίων δέ. ητοι βόμβων D 21. οχ όρθογώνιον D 23. ι' Ό 
διαγώνων D ιβ' D 24. ή om. D 25. S" D 26. τά ϊξ] ς' Ρ 
28. qg* D S" 'γι' D 29. μοδίων μη' D 
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ανά σχοινίων ι', ή δέ διαγώνιος σχοινίων ιβ'. ενρεϊν αντον 
τήν τε κάθετον παι τό εμβαδόν ποίει όντως* τών δώδεκα 
της διαγωνίου τό ήμισν γίνεται ς'* ταντα έφ1 εαντά γίνον
ται λς'* και τά ι' έφ3 εαντά γίνονται ρ'* έξ ών λάβε τά 

5 λς'· λοιπά ξδ'* ών πλενρά τετράγωνος γίνεται οκτώ* τοσού
των εσται σχοινίων ή κάθετος, έάν δέ θίλης και τό έμ- t 
βαδόν ενρεϊν, ποίει ούτως* τά οκτώ τής καθέτου έπι τά 
δώδεκα τής βάσεως γίνονται ένενηκονταέξ' ών τό ήμισυ γί
νεται μη'* τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν τον ήμίσεος 

10 βόμβου, δηλαδή του ολον βόμβου οντος σχοινίων ενενηκοντα-
έξ* ών τό ήμισυ γίνεται μη, καί έστιν ό τόπος του ολου 
βόμβου γής μοδίων τεσσαραχονταοχτώ. 

"Ετερον σχήμα βόμβου, ον εκάστη πλενρά ανά σχοινίων 39 
κε', ή μία τών διαγωνίων σχοινίων λ', ή δέ ετέρα σχοινίων 

15 μ . τό ήμισν τών λ' γίνεται ιε'* ταντα έπί τά μ γίνονται 
χ'* καί εστι τό εμβαδόν του ξόμβον σχοινίων χ'* ών τό 
ήμισυ γίνεται τ'* καί εστι γής μοδίων τριακοσίων. 

Τό τοιούτον σχήμα τον βόμβου κατά μέν τήν μίαν τών 40 
διαγωνίων τεμνόμενον, ης ό αριθμός σχοινίων λ', ποιεί τρί-

20 Υωνα ισοσκελή όξνγώνια δύο, κατά δέ τήν ετέραν διαγώνιον, 
ής ό αριθμός σχοινίων μ', ποιεί τρίγωνα άμβλνγώνια δύο. 
ή βάσι£ ενός εκάστου τών όξυγωνίων τριγώνων σχοινίων t 
τριάκοντα, εκάστη δέ τών Ιίσων πλευρών σχοινίων εικοσι
πέντε* τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά ιε' έφ* εαντά γίνον-

25 ται σκε'* καί τά εικοσιπέντε τής πλενράς έφ* εαντά γίνον
ται χκε'' άπό τούτων αφαιρεί τά σκε'* λοιπά ν'* ών πλενρά 
τετράγωνος γίνεται κ'* τοσούτων εσται σχοινίων ή κάθετος 
ενός έχάστου όξυγωνίου τριγώνου, ταντα πολνπλασιαζόμενα 
έπί τό ήμισν τής βάσεως ήγουν έπί τά ιε' γίνονται τρια-

30 κόσια· και εστι τό εμβαδόν ενός εκάστου όξυγωνίου τρι-

2. ιβ' D 3. imymvov D S" γι D 5. η' D 7. η' 1 
8. ιβ' D Qg' D S" γι' D 9. iml Ρ 10. Qg' D 11. S" γι' D 

12. μη D 15. S" D 17. μοδίων τ' Ρ 18. μεν τήν om. D 
19. 6 om. D 20. όξύγωνα β' D έτερον om. D 21. 6 om. D β' D 

23. λ' D ϊσων πλευρών] Ισοπλεύρων D χε', τό S" D 25. χε' D 
26. άπό τούτων άφαίρει τά σχε'] τά σχε' άφαίρει άπό τώνχχε' D 

29. τ' D 30. ίστκι D 
6* 
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γώνου σχοινίων τριακοσίων* ών τό ήμισν γίνεται ρν', και 
είσι τά αμφότερα ανά γής μοδίων ρν'. 

3 Πάλιν ή βάσις ενός εκάστου άμβλυγωνίου τριγώνου 
σχοινίων τεσσαρόποντα, εκάστη δέ τών Υσων πλενρών σχοι
νίων κε'. ταντα έφ' εαντά γίνονται χκε'* και τό ήμισυ τής 5 
βάσεως ήγουν τά κ' έφ3 εαντά γίνονται υ* ταύτα αφαιρεί 
άπό τών χκε'* λοιπά σκε'* ών πλευρά τετράγωνος γίνεται 
ιε'* τοσούτων σχοινίων ή κάθετος ενός εκάστου αμβλυγω-

4 νιου τριγώνου, ταντα πολυπλασιαζόμενα έπι τό ήμισυ τής 
βάσεως, τοντέστιν έπι τά είκοσι, γίνονται τ'* και έστιν ενός ί ο 
επάστον άμβλνγωνίον τριγώνον τό εμβαδόν σχοινίων τρια
κοσίων * πάλιν τό ήμισν τών τ' γίνονται ρν'* καί εστίν ό 
τόπος επάστον τριγώνον μοδίων εκατόν πεντήκοντα* όμον 
αμφοτέρων τών τριγώνων τό εμβαδόν σχοινίων εξακοσίων* 
ών τό ήμισυ γίνεται τ'* παί εστίν ό τόπος τον ολου ξόμβου 15 
μοδίων τ'. 

41 'Ρόμβος, ον τά σπέλη άνά σχοινίων ιγ', ή δέ διαγώνιος 
σχοινίων ι . εύρεΐν αύτοΰ τό εμβαδόν* ποίει όντως· ήχθω 
πάθετος διατέμνουσα τήν διαγώνιον, ή δέ άχθεϊσα εχει 
σχοινία πδ'* παί γεγόνασι δύο μετρήσεις τριγώνων ίσοσπε- 20 
λών, ών τά σπέλη άνά σχοινίων ιγ', ή δέ βάσις σχοινίων ι', 
ή δέ πάθετος εκάστου άνά σχοινίων ιβ'* ώς γίνεσθαι τό 
εμβαδόν εκάστου τριγώνου σχοινίων εξήποντα, του όλου βόμ
βου οντος δηλαδή σχοινίων ρπ' ήτοι γής μοδίων εξήποντα. 

(χΐ) Περί παραλληλογράμμων ορθογωνίων. 25 

42 Παραλληλόγραμμον όρθογώνιον μετρείται όντως* έστω 
παραλληλόγραμμον όρθογώνιον, ο δή παί ετερόμηπες παλεΐ-
ται, ον τό πλάτος σχοινίων γ', τό δέ μήπος σχοινίων οκτώ. 

1. τ'· ων τό S" D 2. ϊστι D 4. μ D έχάστη] ϊστι D 
σχοινία χε' D 7. χχε']χνε' 1 10. τουτέστιν] ήγουν D χ' D 
11. τριγώνου] Α, om. D τ' D 5" D 12: 6 τόπος usque ad πεν
τήκοντα] IV εχαστον τών τριγώνων γής μοδίων ρν' 14. χ' D 15. S" 
γι' D 16. γής ante μοδίων add. D 19. άχθεϊσα] άχεισ' D 20. β' D 

21. ή ik βάσις usque ad ιβ'] ή δέ βάσις άνά σχοινίων χδ' D • 23. et 
24. ξ' D 26. Παραλληλόγραμμον usque ad μοδίων ιβ'] hoc problema 
om. D 
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ευρεϊν τό εμβαδόν αυτού* πολυπλασίασον τό πλάτος έπί τό 
μήκος ήγουν τά γ' έπί τά η'* γίνονται χδ'* χαί εστι τό 
εμβαδόν τοϋ αντοϋ παραλληλογράμμου σχοινίων πδ'* ών τό 
ήμισυ γίνεται ιβ', χαί εστι γης μοδίων ιβ'. 

5 'Έτερον παραλληλόγραμμον όρθογώνιον, $ δή χαί ετε- 4 3 
ρόμηχες καλείται, ου τά μέν μήχη άνά σχοινίων ιη', τά δέ 
πλάτη άνά σχοινίων ιβ'* τά ιη' τοϋ μήχους πολυπλασιαζό-

' μενα έπί τά ιβ' τοϋ πλάτους γίνονται σις'· χαί εστι τό 
εμβαδόν τοϋ αυτού παραλληλογράμμου σχοινίων σις'* ών τό 

10 ημισν γίνεται έχατόν οχτώ* χαί εστι γής μοδίων εκατόν οχτώ. 
... Παραλληλόγραμμον τό αυτό τεμνόμενον είς διάφορα είδη 44 

τριγώνων, ήγουν είς %ν όξυγώνιον ισοσκελές, είς δύο σκα-
ληνά ορθογώνια, και είς δύο άμβλυγώνια σχαληνά χαί ταϋτα. 

- / \ % y 

/ # χ47 
ν**- s4 \ 

\ 

ν 
\ / / 

€Η βάσις τοϋ ισοσκελούς όξυγωνίου τριγώνον σχοινίων ι 
15 δεκαοκτώ, εκάστη δέ τών ϊσων πλευρών σχοινίων ιε'. ταϋτα 

έφ* εαυτά γίνονται σκε'* και τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν 
τά θ' έφ* εαυτά γίνονται πα* ταϋτα αφαιρεί άπό τών σκε'* 

5. "Ετερον om. D 6. τό μϊν μήχος D 9. αύτου] τοιούτου D 
10. 5", omisso γίνεται, D ρ '̂ utroque loco D 12. ήγουν om. D 
?j/ om. Letronn. p. 40 13. /J' D ταύτα] αυτά D 15. σχοινία D 
16. crxV usque ad γίνονται (ante πα') om. D 17. αφαιρώ Le 
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λοιπά ρμδ'' ών πλενρά τετραγωνική ιβ'* τοσούτων σχοινίων 
ή κάθετος* ταντα πολνπλασιαζόμενα έπί τό ήμισν τής βά
σεως, τουτέστιν έπί τά θ', γίνονται ρη'· παί έστι τό εμ
βαδόν τον όξυγωνίου τριγώνου σχοινίων τοσούτων* ών τό 
ήμισυ γίνεται νδ', παί εστι γής μοδίων πεντηκοντατεσσάρων. 5 

Ή πορυφή ενός εκάστου ορθογωνίου τριγώνου σχοινίων 
ε', ή πρός όρθάς σχοινίων ιβ', καί ή ύποτείνουσα σχοινίων 
ιγ'. τό ήμισυ τής πρός όρθάς ήγουν τά ς' πολνπλασιαζό
μενα έπί τά πέντε τής κορνφής ενός εκάστου τούτων γίνον
ται τριάκοντα* καί εστι τό εμβαδόν ενός εκάστου όρθογω- 10 
νιου τριγώνου σχοινίων τριάκοντα* ών τό ήμισυ γίνεται ιε', 
καί εστίν Εκαστον τούτων γής μοδίων ιε'. 

€Η έλάσσων πλευρά ενός εκάστου άμβλυγωνίου τριγώνου 
σχοινίων δ', ή δέ μείζων σχοινίων ιγ', ή δέ ύποτείνουσα 
βάσις σχοινίων ιε'. ενρεϊν αντον τό εμβαδόν* ποιώ όντως* 15 
τά ιε' έφ* εαντά γίνονται σκε'* καί τά ιγ' έφ* εαντά γίνον
ται ρξθ'* καί τά δ' έφ* εαντά γίνονται ιζ'* συντιθώ τά 
σκε' καί τά ρξθ'* γίνονται τ§δ'* άπό τούτων νφαιρώ τά ις'* 
λοιπά τοη'* ών ήμισν γίνεται ρπθ'* ταντα μερίζω παρά τά 
ιε' τής βάσεως* γίνονται ιβ' S ι", ήτοι μονάδες ιβ' καί ε" 20 
ε" γ'* τοσούτων σχοινίων εσται ή μείζων τομή τής βάσεως, 
ομοίως σνντιθώ τά σκε' καί τά ις'* γίνονται σμα'* άπό 
τούτων νφαιρώ τά ρξθ'* λοιπά οβ'* ών ήμισυ γίνεται λς'· 
ταντα μερίζω παρά τά ιε' τής βάσεως* γίνονται β' γ" ιε", ήτοι 
μονάδες β' καί ε" ε" β'* εσται ονν καί ή έλάττων τομή 25 
τής βάσεως σχοινίων δύο καί ε" ε" δύο. ταντα πολνπλα
σιάζω έφ* εαντά* γίνονται μονάδες ε' καί ε" ε" γ' καί δ' 

2. S" D 3. τό εμβαδόν usque ad ϊστι in Α omitti falso scribit Le 
4. όξυγώνου D τριγώνου] Α τουτέστι τριγώνου D 5. S" D μο-
6ίων νδ' D 6. *JEf om. D όρθογώνου D 7. ή utrumque om. D 
8. S" D 9. ε D τούτων] ορθογωνίου τριγώνου D 10. λ' D 
ορθογωνίου τριγώνου] τούτων D 11. λ'" ων τό S" D 12. γης om. Le 

14. βάσις ύποτείνουσα pessime Le 15. αύτοΰ om. Le 16. et 17. 
χαϊ om. D 18. τά post χαϊ om. D αφαιρώ D 19. S", omisso γίνε
ται, D 20. ήτοι om. D 21. ϊστι D τομή τής βάσεως] άποτομή D 

22. γίνονται σμα' οηι. D 23. αφαιρώ D ήμισυ] S" D, τό ήμισυ 
Le 25. β' post ε" ε" om. D ούν om. D τομή τής βάσεως] βάσις D 

26. β' χαϊ ε' ε" β' D πολνπλασιαζόμενα D 
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ε" ε" τών ε" ε"* ταντα αίρω άπό τών ις'* λοιπαί μονάδες 
δέχα πέμπτον εν χαι ε" τό ε"* ών πλενρά τετραγωνική γί
νεται γ' ε"' τοσούτων σχοινίων ή κάθετος, πάλιν αι ιβ' ? 
μονάδες χαί τά τρία ε" ε" τής μείζονος τομής τής βάσεως 

5 έφ* εαντά γίνονται μονάδες ρνη' ε" ε" γ' χαί δ! ε" ε" τών 
ε" ε"' ταντα νφαιρώ άπό τών ρξθ'* λοιπαί μονάδες δέχα 
ε" α' χαί ε" τό ε"' ών πλενρά τετραγωνιχή γίνεται ομοίως 
γ' ε"' εσται ουν ή κάθετος σχοινίων f ε", ταντα πολυ- % 
πλασιάζω έπί τά ιε' της βάσεως9 γίνονται μη'* ών ήμισν 

10 γίνεται κδ'* χαί εστι τό εμβαδόν ενός έχάστον άμβλυγωνίου 
τριγώνου σχοινίων χδ'· ών ήμισυ γίνεται ιβ'* χαί εστίν 
εχαστον τούτων γης μοδίων ιβ'. ομού χαί πάλιν τό εμβα
δόν τών ολων τμημάτων σχοινίων σις'* ό δέ μοδισμός [τού
των γής μοδίων] ρη'. 

15 Παραλληλόγραμμον όρθογώνιον έτερον, ον αι μέν δύο 45 
πλευραι τον πλάτονς ανά οργνιών λς', αι δέ δύο τον μή-
χονς άνά οργνιών μη'. αι λς' τής μιάς τών τον πλάτονς 
πολυπλασιαζόμεναι έπί τάς τεσσαραχονταοχτώ τής μιας τών 
τον μήχονς ποιονσι τό εμβαδόν του παραλληλογράμμου όρ-

20 γνιών ,αψχη'* ών μέρος διαχοσωστόν γίνεται η' S ι" χε", 
χαί εστι γης μοδίων οχτώ ήμίσεος λίτρων πέντε χαί όρ
γυιών τριών. 

Παραλληλόγραμμον τό αυτό τε-
μνόμενον εις βόμβου σχήμα χαί εις τέσ-

25 σαρα τρίγωνα ορθογώνια, αι τέσσα- %$ 
ρες πλευραι τον φόμβου άνά όργυιών 
λ', ή μία τών διαγωνίων όργυιών λς', 
χαί ή ετέρα όργυιών μη'. ευρεϊν αυ
τού τό εμβαδόν* πολυπλασίασον τό χδ 

30 ήμισυ τής μιάς διαγωνίου έπί τήν 
ετέραν όλην διαγώνιον ήγουν τάς ιη' "i 

1. αϊρω] άρων D, αίρω Le μονάδες ι' ε" IV D 2. πλευρά om. D 
3. ai ιβ' χτλ.] τά ιβ' χαϊ γ' ε" ε" ίψ έαντά χτλ. D 6. ι' D 

8. ϊσται ουν] χαϊ ίσται D σχοινίων om. D 9. S" D 11. τό S" D 
χαϊ ίστιν nsque ad ιβ' om. D 13. σις'] ις' D τούτων γής μοδίων 

οιη. Α 15. β' D 16. δε om. D 17. τών om. D 18. μη' D 
21. η' S" et ε' et 22. γ' D ήμίσεος] ήμισυ Α 24. είς τέσσαρα] δ' D 
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έπί τάς μη'· γίνονται ωξδ'* τοσούτων όργυιών έστι τό εμ
βαδόν τοϋ $όμβου· ών μέρος διακοσιοστόν γίνεται δ' δ" 
π" ν", παί εστι γης μοδίων τεσσάρων λιτρών ιβ' παί όρ
γυιών τεσσάρων. 

2 C H βάσις ενός εκάστου ορθογωνίου τριγώνου όργυιών 5 
ιη\ ή δέ προς όρθάς όργυιών πδ', ή δέ ύποτείνουσα όρ
γυιών λ'. τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν αι εννέα όργυιαί 
πολυπλασιαζόμεναι έπί τάς πδ' τής πρός όρθάς ποιοϋσιν 
ενός επάστου ορθογωνίου τριγώνου τό εμβαδόν όργυιών σι^ 

s ήτοι γης μοδίου ενός λιτρών γ' παί όργυιάς μιας. όμοϋ παί 10 
πάλιν * %ό τών όλων τμημάτων εμβαδόν ήγουν τών τεσσάρων 
ορθογωνίων τριγώνων παί τοϋ βόμβου οργυιων ,αψχη'· ό δέ 
μοδισμός τούτων γής μοδίων όπτώ ήμίσεος λιτρών πέντε 
παί όργυιών τριών. 

47 Παραλληλόγραμμον όρθογώνιον έτερον, ου τό πλάτος 15 
σχοινίων όπτώ, τό δέ μήπος σχοινίων ιβ'. ευρείν αντοϋ τό 
εμβαδόν · πολυπλασίασον τά όπτώ τοϋ πλάτους έπί τά δώ
δεκα τον μήπονς* γίνονται ένενηπονταέξ' παί έστι τό εμβα
δόν τοϋ αντοϋ παραλληλόγραμμον σχοινίων ένενηπονταέξ' 
ών τό ήμισυ γίνεται μη', παί εστι γής μοδίων τέσσαρα- 20 
πονταοκτώ. 

48 Παραλληλόγραμμον τό αυτό τεμνόμενον είς Ιετερα παρ
αλληλόγραμμα ορθογώνια στενοεπιμήκη τέσσαρα, τό πλά
τος ενός εκάστου τούτων σχοινίων τριών, τό δέ μήκος σχοι
νίων οκτώ · τά τρία τοϋ πλάτους πολυπλασιαζόμενα έπί τά 25 
οκτώ τοϋ μήκους γίνονται κδ'· και εστι τό εμβαδόν ενός 
εκάστου τμήματος σχοινίων εϊκοσιτεσσάρων ήτοι γής μοδίων 
δώδεκα* όμοϋ και πάλιν τό εμβαδόν τών τεσσάρων τμημά-

25. αϊ τέσσαρες] :.ι δ' D 27. διαγώνων D 28. η om. D 30. S" D 
31. ολην om. D 
3. χ"] ρ" Α γης] σ' D 3. et 4. τεσσάρων] δ' 1 7. S" D 
αϊ Ιννέα] θ' D 9. τριγώνου om. D 11. τό ante ίμβαδον add. D 
13. η' S" et ε' D ημίθεος] ήμισυ Α 16. η' D 17. η' et ιβ' D 
18. §ς' D • 19. <|ς'· ών τό S", omisso γίνεται, D 20. μοδίων μη D 

22. $τ£ρα παραλληλόγραμμα] έτεροπαραλληλόγραμμα δ' D 23. τ« χ«Ι 
poet ορθογώνια add. D τέσσαρα om. D 24. τριών usque ad σχοινίων 
om. D 25. et 26. ι?' D 27. xcT D 28. et #' D 

Λ 
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των σχοινίων ένενηκονταέξ ήτοι γής μοδίων τεσσαρακον-
ταοκτώ. 

Παραλληλόγραμμον τό αυτό τεμνόμενον εις Οτερα παρ- 49 
αλληλόγραμμα ορθογώνια όπτώ. τό πλάτος ενός εκάστου 

5 τούτων σχοινίων τριών, τό δέ μήπος σχοινίων τεσσάρων. ' τά 
γ' τοϋ πλάτους πολυπλασιαζόμενα έπί τά δ' του μήπους 
γίνονται ιβ'* παί εστι τό εμβαδόν ενός εκάστου τούτων 
σχοινίων ιβ' ήτοι γής μοδίων ς'. όμοϋ και πάλιν τό εμ
βαδόν τών οκτώ τμημάτων σχοινίων ένενηκονταέξ ήτοι γής 

10 μοδίων μη'. 
Παραλληλόγραμμον τό αυτό τεμνόμενον είς τρίγωνον 50 

ισοσκελές όξυγώνιον και εις $τερα δύο ορθογώνια σκαληνά. 
ή βάσις τοϋ ισοσκελούς όξνγωνίου τριγώνου σχοινίων ιβ', 
εκάστη δέ τών ϊσων πλευρών σχοινίων δέκα. ευρεϊν τήν 

15 κάθετον* πολυπλασίασον τήν μίαν τών πλευρών έφ' εαντήν* 
γίνονται ρ'* και τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά ς' έφ' εαυτά 
γίνονται λς'* ταϋτα αφαιρεί άπό τών ρ'* λοιπά ξδ'* ών 
πλευρά τετραγωνική η'* τοσούτων σχοινίων ή κάθετος, εϊτα ι 
λάβε τό ήμισυ τής βάσεως* γίνονται ζ'* ταϋτα πολνπλα-

20 σίασον έπί τήν κάθετον ήγουν τά η'* γίνονται μη'* τοσού
των σχοινίων τό εμβαδόν τοϋ ίσοσκε^ς όξνγωνίου τριγώ
νου* ών ήμισυ γίνεται πδ', και εστι γής μοδίων εϊκοσι
τεσσάρων. 

€Μ κορυφή ενός έκαστου ορθογωνίου τριγώνον σχοινίων s 
25 ς\ ή δέ πρός όρθάς σχοινίων οκτώ, ή δέ ύποτείνουσα 

σχοινίων ι \ τό ήμισν τής κορυφής ενός εκάστου αυτών 
ήγουν τά γ' πολνπλασιαζόμενα έπί τά οκτώ τής πρός όρ
θάς γίνονται κδ'* και εστίν ενός εκάστου τό εμβαδόν σχοι
νίων πδ' ήτοι γής μοδίων δώδεκα, όμοϋ παί πάλιν τό έμ- * 

30 βαδόν τών τριών τμημάτων ήγουν τοϋ ενός ισοσκελούς όξυ-

God. Α, D dee. νβ. 2, inc. 11. 
1. σχοινίων § ς ' · 6 Μ μοδισμος τούτων γης μοδίων μη' D 3. hoc 

problema om. D 12. β' Α 13. η om. D 15. τών πλευρών] πλευράν D 
16. S" D 17. ξδ'] ξα' D 18. τετραγωνιχή] JTmf Α, • D 

19. S" D 20. Ιπϊ post ξγουψ add. D 22. S" D μοδίων χδ' D 24. Η 
et τριγώνου om. D 26. S" D 27. γ'] τρία D η' D προς om. D 

29. ιβ' D 
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γωνίου τριγώνου χαί τών δύο ορθογωνίων τριγώνων σχοι
νίων ένενηχονταέξ* ών τό ήμισυ γίνεται μη', παί εισι τά 
αμφότερα γής μοδίων μη'. 

δ Ίστέον οτι το ίσοσκύ^ς τρίγωνον ϊσον ϊστι τοΐς δνσιν όρ-

%ογωνίοις τριγωνοις9 καϊ γαρ χαϊ αντο χατά χάθετον τεμνόμενον 5 

έτερα όνο ισόμετρα αποτελεί τρίγωνα ορθογώνια. 

51 5* Παραλληλόγραμμον τό αυτό 
τεμνόμενον εις φόμβου σχήμα χαί 
εις τρίγωνα ίσοσχελή ς', έξ ών τά 

y δ' όξυγώνια, τά δέ δύο άμβλυγώ- 10 
νια. ή βάσις ενός επάστου όξυγω
νίου τριγώνου σχοινίων ς', επάστη 
δέ τών Ι'σων πλευρών σχοινίων ε'. 

τά ε' τής μιάς πλευράς έφ3 εαντά γίνονται πε'* παί τό S 
τής βάσεως ήγουν τά γ' έφ3 εαντά γίνονται θ'* ταντα άφαί- 15 
ρει άπό τών πε'* λοιπά ιζ'* ών πλενρά τετραγωνιπή γίνε
ται δ'* τοσούτων σχοινίων εσται ή πάθετος ενός επάστον 
τούτων, ταντα πολνπλασιαζόμενα έπί τό ήμισν τής βά
σεως, ήγουν έπι τά γ', γίνονται ιβ'* παί εστίν ενός επάστου 
όξυγωνίου τριγώνον τό εμβαδόν σχοινίων ιβ'. 20 

€Η βάσις ενός επάστου άμβλυγωνίου τριγμού σχοινίων 
όπτώ, επάστη δέ τών ίσων πλευρών σχοινίων ε'. τά ε' τής 
μιάς πλευράς έφ3 εαντά γίνονται πε'* παί τό ήμισν τής βά
σεως ήγονν τά δ' έφ3 εαντά γίνονται ιζ'* ταντα υπεξαιρεί 
άπό τών είποσιπέντε* λοιπά θ'* ών πλευρά τετραγωνιπή 25 
τρία* τοσούτων σχοινίων εσται ή πάθετος ενός επάστου τού
των, ταντα πολυπλασιαζόμενα έπί τό ήμισυ τής βάσεως, 
ήγουν έπί τά δ', γίνονται ιβ'9 παί εστίν ενός επάστον άμ
βλυγωνίου τριγώνου τό εμβαδόν σχοινίων δώδεχα. 

Ίστέον δε ότι χαι τά τοιαύτα αμβλνγωνια ϊσα είσ\ τοΐς προ» 30 

γραφεΐσιν οξυγωνίοις [τριγωνοις]. 

1. όνο] έτερων β' D 2. § ς ' D $" D 
D 4. δύο D 5. τεμνόμενον χατά χά&ετον D 
δξύγωνα D δύο] β' D 14. τά ε' om. D 
τραγωνιχή] ζ/ΑΓω)' Α γίνεται] γι Α, om. D 
om. D τρία D 22. η' D 23. S" D 24. ήγουν] ήτοι D ύφεξ-
αίρει Α, ύπέξαιρε D 25. χε' D 26. γ' D 29. τριγώνου om. D 
ιβ' D 30. τά om. D 31. τριγώνοις om. Α 

είσϊ τα αμφότερα] ϊστι 
10. δ' όξυγώνια] δύο 

15. τρία D 16. τε-
18. S" D 19. ήγονν 

\ 
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A\ τεσσάρεις πλευραι τον βόμβου άνά σχοινίων ε', ή 5 
μία τών διαγωνίων σχοινίων ς\ παί ή ετέρα σχοινίων όπτώ. 
ενρεϊν αντον τό εμβαδόν* πολνπλασίασον τό ήμισυ τής μιάς 
διαγωνίου έπί τήν έτερον ολην διαγώνιον, ήγουν τά τρία 

5 έπί τά όπτώ* γίνονται πδ'* παί εστι τό εμβαδόν του βόμ
βου σχοινίων είποσιτεσσάρων. 

Το τοιούτον σχήμα του ρόμβου κατά μϊν τήν μίαν των δια~ 6 

γωνιών τεμνόμενον, ης ο αρ&μος σχοινίων εξ, ποιεί τρίγωνα iVo-

σχελή οξυγωνια β'* κατά δϊ τήν ίτέραν διαγώνιον, ης ο αριθμός 

10 σχοινίων οχτω, ποιεί" τά τοιαύτα τρίγωνα αμβλνγωνια. ή δϊ /χέ-

τρησις τούτων προγέγραπται. 

Όμού τών Ι%|- τριγώνων παί του βόμβου τό εμβαδόν ι 
σχοινίων %ς'· δ δέ μοδισμός τούτων γής μοδίων τέσσαρα-
Υ,ονταοπτώ. 

15 Παραλληλόγραμμον τό αυτό διαιρούμενον εις τρίγωνα 52 
ορθογώνια δεχαέξ, ών αϊ βάσεις ή πορυφαί άνά σχοινίων 
γ', αι δέ πρός όρθάς άνά σχοινίων δ', αι δέ ύποτείνουσαι 
ανά σχοινίων ε'. τό δέ εμβαδόν ενός επάστου τούτων σχοι
νίων ς'* παί 6 μοδισμός επάστου μοδίων τριών, όμον τών 

20 δεπαέξ ορθογωνίων τριγώνων τό εμβαδόν παί πάλιν σχοι
νίων ένενηπονταέξ* ό δέ μοδισμός τούτων γής μοδίων τεσ
σαραπονταοπτώ. 

Τ ο τοιούτον παραλληλόγραμμον καί μονομερώς μετρονμενον 2 

καί ε4 διαφόρους χατατομάς διαιρούμενον, ως δεδήλωται, συοτοι-

25 χει ίπϊ πασι κατ ουδϊν τής αληθείας ίχπΐπτον. 

Περί παραλληλογράμμων φομβοειδών. (χιΐ) 
Παραλληλόγραμμον ουχ όρθογώνιον ξομβοειδές δέ με- 53 

τρεϊται ούτως* εστωσαν παραλληλογράμμου §ομβοειδούς αι 
μέν τών πλενρών άνά σχοινίων ς', αι δέ άνά σχοινίων οκτώ, 

30 ή δέ μία τών διαγωνίων σχοινίων δ'* δει γάρ προστίθε-

2. η' D 3. S" D 4. διαγωνίου] τών διαγωνίων D γ' D 
5. η D 6. χδ' D 8. ς' D 9. δξύγωνα D 12. ς' D 13. gg'] g y ' D 

μόδια μη D 17. σχοινία Α 18. Ινο$· om. D 19. τούτων post 
έχάστου add. D y ' 1 20. #ς' 1 τριαινών om. D 21. § ς ' et 
jwij* D 23. τοιούτων D 25. Ιχπίπτον AD 26. om. D 29. i j ' D 

30. ya f om. D 
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σθαι mm μίαν τών διαγωνίων, τούτων ονν υποκειμένων ευ
ρεϊν χρή τό εμβαδόν τον φομβοειδοϋς παραλληλόγραμμον. 
τούτο δέ φανερόν, γεγόνασι γαρ δύο τρίγωνα σκαληνά άμ-
βλνγώνια τά περιεχόμενα άπό τής διαγωνίου παί τών πλευ-

2 ρών, ών ή μέτρησις εχει όντως, ή μείζων πλενρά ενός έκά- 5 
στον τούτων σχοινίων ς', ή δέ έλάττων σχοινίων δ% ή δέ 
ύποτείνουσα βάσις σχοινίων η'. ευρεϊν τό εμβαδόν ποιώ 
ούτως* τά δ' τής έλάττονος πλευράς έφ* εαυτά γίνονται 
ις'* παί τά η' τής βάσεως έφ' εαυτά γίνονται ξδ'* όμοϋ π'* 
έξ ών αϊρω τά ς' τής μείζονος πλευράς γινόμενα έφ' εαυτά 10 
λς'' λοιπά μδ'* ών ήμισυ πβ'· ταύτα μερίζω παρά τά όπτώ 
τής βάσεως* γίνονται β' S δ"* εσται ουν ή του έλάττονος 
τμήματος βάσις σχοινίων β' S δ", ταϋτα έφ' εαυτά γίνον
ται ζ' S ις"* ταϋτα αίρω άπό τών ις'· λοιπά η' δ" η" ις"* 
ών πλευρά τετραγωνική β' ω" δ" ώς σύνεγγυς* τοσούτων 15 

s σχοινίων ή • κάθετος, πάλιν συντιθώ τά οκτώ της βάσεως 
γινόμενα έφ' εαυτά ξδ', και τά ς' τής μείζονος πλευράς 
γινόμενα έφ* εαυτά λς'* γίνονται όμοϋ ρ'* αφ* ών αϊρω τά 
δ' τής ελάσσονος πλευράς γινόμενα έφ' εαυτά ις'* λοιπά 
πδ'* ών ήμισυ μβ'* ταϋτα μερίζω παρά τά οκτώ τής βά- 20 
σεως* γίνονται ε' δ"* εσται και ή τοϋ μείζονος τμήματος 
βάσις σχοινίων ε' δ", ταϋτα έφ* εαυτά γίνονται κζ' S ις"* 
ταϋτα αϊρω άπό τών λς'* λοιπά οκτώ δ" η" ις"* ών πλενρά 
τετραγωνική ώς έ'γγιστα β' ω" δ"* τοσούτων σχοινίων ή κά
θετος, τά β' ω" δ" τής καθέτου πολυπλασιαζόμενα έπί 25 
τό ήμισν της βάσεως, ήγουν έπί τά δ', γίνονται ια' ω"* 
και εστι τό εμβαδόν ενός εκάστου τριγώνου σχοινίων το-

4 σούτων. αμφοτέρων δέ τών τριγώνων ήτοι τοϋ όλου ξομ-
βοειδοϋς παραλληλογράμμου τό εμβαδόν σχοιν(ων κγ' γ"· 
ών ήμισυ γίνεται ια' ω", και εστι [γής] μοδίων ια' και Μ 
λιτρών κς" ω". 

2. χρήν D 3. δύο om. et β' post άμβλνγώνια add. D 5. η prius 
om. D %€*] ΪΧΗ D 10. αϊρω D 11. S" D η' D 14. αϊρω D 
16. η' D 20. S" D η' D 23. η' D 26. S" D 27. τού ante 
ένος add. D 30. S" D γής om. Α 
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Ζίλλη ή μέθοδος είς τό ευρεϊν τό εμβαδόν 
τοϋ αύτοϋ παραλληλογράμμου. 

Ή βάσις ενός εκάστου τριγώνου σχοινίων οκτώ* τού
των τό ήμισυ γίνεται δ'* ταϋτα έφ' εαυτά γίνονται ις'* 

5 ταϋτα έπί τον τής χαθέτου πολυπλασιασμόν ήγουν έπί τά 
η' δ" η" ιζ" πολυπλασιαζόμενα γίνονται ρλε'* ών πλευρά 
τετραγωνική ια' S ιδ" χα" παρ3 ολίγον παντελώς, ήτοι μο
νάδες ια' χαί λεπτά χα" χα" ιγ'* τοσούτων σχοινίων τό εμ
βαδόν τοϋ ενός [εχάστου] τριγώνου, αμφοτέρων δέ τών τρι-

10 γώνων ήτοι τοϋ όλον §ομβοειδοϋς παραλληλογράμμου τό εμ
βαδόν σχοινίων χγ' ζ" ιδ" μβ"· ών ήμισυ γίνεται ια' S 
ιδ" χα"* χαί εστι μοδίων τοσούτων. 

Η παρούσα μ&οδος ακριβεστέρα Ιστί της πρώτης. 

"Ετερον φομβοειδές, ου αι μέν τών πλευρών άνά σχοι-
15 νιων ιβ', άί δέ άνά σχοινίων ι', χαί ή μία τών διαγωνίων 

σχοινίων η'* δεϊ γάρ προστίθεσθαι άεί έπί τοϊς τοιούτοις 
διά τό ατακτον και μίαν τών διαγωνίων, τούτων δέ ούτως 
υποκειμένων γεγόνασι δύο τρίγωνα σκαληνά όξυγώνια τά 
άπό τής διαγωνίου και τών πλευρών περιεχόμενα, ών ή μέ-

20 τρησις εχει ούτως, ή έλάσσων πλευρά ενός εκάστου τούτων 
σχοινιών οκτώ, ή δέ μείζων πλευρά σχοινίων ι', ή δέ ύπο
τείνουσα βάσις σχοινίων ιβ'. τά οκτώ τής ελάσσονος πλευ
ράς έφ* εαυτά γίνονται ξδ', και τά ι' τής μείζονος πλευράς 
έφ' εαυτά γίνονται ρ', και τά ιβ' τής βάσεως έφ' εαυτά 

25 γίνονται ρ μδ'. ευρεϊν τήν κάθετον σύνθες τον τής βάσεως 
πολυπλασιασμόν και τον τής ελάσσονος πλευράς ήγουν τά 
ρμδ' και τά ξδ'* γίνονται ση'* έξ ών λάβε τον τής ετέρας 
πλευράς πολυπλασιασμόν ήγουν τά ρ'· λοιπά ρη'* ών τό 
ήμισυ γίνεται νδ'· ταϋτα μεριζόμενα παρά τά ιβ' τής βά-

30 σεως γίνονται δ' S* τοσούτων σχοινίων ή βάσις του ήττονος 
τμήματος, ταϋτα έφ' εαυτά γίνονται κ' δ"* ταϋτα υπέξελε 
άπό τοϋ κατά τήν πλευράν πολυπλασιασμοΰ ήγουν άπό 

1. hunc tituium om. D 3. η' D 4. S" D 7. « Γ ] <Γ' D 9. Ιχά· 
στον om. Α 11. σχοινία D 12. xai ϊστι μοδίων τοσούτων om. D 
13. δϊ post παρούσα add. D 17. #1 om. D 21. σχοινία η D 22. η D 

26. τον om. D 28. S", omisso γίνεται, D 
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τών έξηκοντατεσσάρων · λοιπά μγ' S δ"* ών πλενρά τετρα
γωνική ς' S ιγ" ης" ητοι μονάδες ς' και λεπτά ιγ" ιγ" 
οκτώ παρ3 ολίγον* τοσούτων σχοινίων ή κάθετος, ταντα 
ήγονν τά ς' και οκτώ ιγ" ιγ" πολνπλασιαζόμενα έπί τό 
ήμισν τής βάσεως ήγονν έπι τά ς' γίνονται λθ' ω" λθ"* 5 
και εστίν ενός έκάστον τριγώνον τό εμβαδόν σχοινίων το
σούτων, ήτοι τον ολον φομβοειδονς σχοινίων οθ' γ" κς" 
οη"* ών τό ήμισν γίνεται λθ' ω" λθ", καί εστι γής μο
δίων τοσούτων. 

Ομοίως δ\ και ρόμβος μετρείται καϊ τραπέζιον οίονϋήποτε. 10 

Παραλληλόγραμμον φομβοειδες τό αυτό διαιρούμενον 
εις τμήματα τρία ήγονν εις IV παραλληλόγραμμον όρθογώ
νιον καί εις δύο τρίγωνα σκαληνά ορθογώνια, αϊ δύο πλά
γιοι πλενραί τον ορθογωνίου παραλληλογράμμου κατά τόν 
αριθμόν τής καθέτου τών προγραφέντων δύο τριγώνων ήτοι 15 
άνά σχοινίων ς' καί λεπτών ιγ" ιγ" η', ή δέ κορυφή καί 
ή βάσις άνά σχοινίων δ' S. ενρεϊν τό εμβαδόν αντον* πο
λνπλασίασον τά δ' S τής βάσεως έπί τά ς' καί οκτώ ιγ" 
ιγ" τής μιάς τών πλευρών γίνονται κθ' ω" ιγ" λθ" ήτοι 
μονάδες είκοσιεννέα καί λεπτά ιγ" ιγ" ι'* τοσούτων σχοι- 20 
νιων τό εμβαδόν τον αντον παραλληλογράμμου, ή βάσις 
ενός εκάστου ορθογωνίου τριγώνου σχοινίων επτά ήμίσεος, 
ή δέ πρός όρθάς σχοινίων ς' καί λεπτών ιγ" ιγ" οκτώ* 
τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά γ' S δ" πολυπλασιαζόμενα 
έπί τά εξ καί οκτώ ιγ" ιγ" τής πρός όρθάς γίνονται κδ' 25 
S δ" κς" νβ"* καί εστίν ενός εκάστου τριγώνου τό εμβαδόν 
σχοινίων τοσούτων, όμον τών τριών τμημάτων ήγουν τον 
ενός όρθογώνιον παραλληλόγραμμον καί τών δύο ορθογωνίων 
τριγώνων τό εμβαδόν καί πάλιν σχοινιών οθ' γ" κς" οη" 
ήγονν γής μοδίων λθ' ω" λθ". 30 

1. ftf' D 2. * / ' ιγ" οχτώ] ιγ' η D 4. η'Ό 5. S" D 
γίγνονται descripsi e D nihilque adnotavi ex A, qui tamen certe habeat γίνον
ται 8. τό ήμισυ] S" 1 or"] S" g" D 13. et 15. Μο] β' 1 16. xal 
λεπτών usque ad #' S om. D λεπτά Α 17. σχοινία Α 18. η' Ό 

19. χαϊ post ιγ" add. D 20. χ&' D 22. έπτά ήμίσεος] ίπτά 
ήμισυ Α, ζ' S" D 23. λεπτά D η' D 24. S" D 25. ς' χαϊ η' D 



GEOMETRIA. 95 

3!Αλλως ή μέθοδος είς τό ευρεϊν τό εμβαδόν τον (χιιΐ) 

αντον φομβοειδοϋς παραλληλόγραμμον. 
ΠολνπλασΙασον τά δώδεκα της μιας τών βάσεων έφ3 57 

εαντά * γίνονται ρμδ'* ταϋτα πάλιν έπί τον πολνπλασιασμόν 
5 τής καθέτου, ήγουν έπί τά μγ' S δ"* γίνονται ,ςτ'* ών πλεν

ρά τετραγωνική γίνεται οθ' γ" λδ" ρβ'% ήτοι μονάδες οθ' 
και λεπτά πεντηκοστόπρωτα δεκαεννέα παρ3 ολίγον* τοσού
των σχοινίων τό εμβαδόν τον ζομβοειδους παραλληλογράμμου. 

Λιίβρημένως δέ ενός εκάστου τριγώνου τό εμβαδόν ευ- ι 
10 ρεΐν ποίησον ούτως* πολυπλασίασον τό ήμισυ τής μιας τών 

βάσεων ήγουν τά ς' έφ3 εαυτά* γίνονται λζ'* ταύτα πάλιν 
έπί τον πολυπλασιασμόν τής καθέτου ήγουν έπί τά μγ' S 
δ" γίνονται ,αφοε'* ών πλενρά τετραγωνική γίνεται λθ' ω" 
να", ήτοι μονάδες λθ' και λεπτά πεντηκοστόπρωτα λε'* το-

15 σούτων σχοινίων τό εμβαδόν ενός εκάστου τριγώνου, αμ
φοτέρων δέ τών τριγώνων ήτοι τοϋ όλου φομβοειδοϋς τό 
εμβαδόν σχοινίων έβδομηκονταεννέα και λεπτών πεντηκοστο-
πρώτων δεκαεννέα. 

3Εάν δέ και είς παραλληλόγραμμον όρθογώνιον και δύο 58 
20 τρίγωνα σκαληνά ορθογώνια διαιρεθή τό τοιούτον (>ομβοει-

δές, γίνεται ενός εκάστου τμήματος ή βναμέτρησις ούτως * 
ή κορυφή και ή βάσις τοϋ ορθογωνίου παραλληλογράμμου 2 
ανά σχοινίων δ' S, τά δέ β' σκέλη κατά τον προγραφέντα 
αριθμόν τής καθέτου τών τριγώνων, τά δ' S τής μιας τών 

25 βάσεων πολυπλασιαζόμενα έφ3 εαυτά γίνονται είκοσι τέταρ
τον ταϋτα πάλιν έπί τον πολυπλασιασμόν τοϋ ενός σκέ
λους, ήγουν έπί τά μγ' S δ", γίνονται ωπς' παρά ις"· 
ών πλευρά τετραγωνική γίνεται κθ' S δ" ξη", ήτοι μονάδες 
κθ' και λεπτά πεντηκοστόπρωτα λθ'* τοσούτων σχοινίων 

30 τό εμβαδόν τοϋ ορθογωνίου παραλληλογράμμου, τών δύο s' 
ορθογωνίων τριγώνων τό εμβαδόν ήνωμένως ευρεϊν πολύ-

1. η μέθοδος om. D 3. ιβ' D 5. ,ςτ'] ς 1 7. ιθ' 1 
10. S" Β 14. να" να" Ό 17. οθ' χαϊ λεπτών να' ν" ιθ" 1 
19. 'Εαν] "Ει Α, 011 δύο τρίγωνα] β' J a D 23. σχοινία Α 
25. χ' δ" D 26. τοϋ ante ένος om. D 29. να" να" D 31. ηνω· 
μένον D 
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πλασίασον τά επτά ήμισυ τής βάσεως τον ενός έφ3 εαντά * 
γίνονται νς' δ"* ταντα πάλιν έπί τόν πολνπλασιασμον τής 
πρός όρθάς, ήγονν έπί τά μγ' S δ", γίνονται ,βνξ' S δ" 
η" ις", ήτοι μονάδες ,βνξ' χαί λεπτά ις" ις" ιε'- ών 
πλενρά τετραγωνική γίνεται μθ' S ιζ" λδ" να", ήτοι μο- 5 
νάδες μθ' χαί λεπτά πεντηχοστόπρωτα λα'* τοσούτων σχοι
νίων τό εμβαδόν τών δύο ορθογώνιων τριγώνων. 

Λιηρημένως δέ πάλιν ενός έχάστον όρθογώνιον τριγώ
νον τό εμβαδόν έφευρεΐν. πολνπλασίασον τό ήμισν τής βά
σεως τον ενός ήγονν τά γ' S δ" έφ* εαντά* γίνονται ιδ' 10 
ις"* ταντα πάλιν έπί τόν πολνπλασιασμον τής πρός όρθάς, 
ήγονν έπί τά μγ' S δ", γίνονται χιε' η" υς" λβ" ξδ", ήτοι 
μονάδες χιε' χαί λεπτά εξηκοστοτέταρτα ιε'* ών πλενρά 
τετραγωνιχή γίνεται χδ' S δ" να" να" ξη", ήτοι μονάδες ' 
χδ' χαί λεπτά πεντηχοστόπρωτα μα'. όμον χαί πάλιν τών 15 
τριών τμημάτων ήγονν τον ενός παραλληλόγραμμον όρθο
γώνιον χαί τών δύο ορθογωνίων τριγώνων τό εμβαδόν σχοι
νίων έβδομηχονταεννέα χαί λεπτών πεντηχοστοπρώτων δεχα-
εννέα* ών τό ήμισυ έστιν δ μοδισμός. 

"Ετερον φομβοειδές, ον αι μέν μείζονες τών πλενρών 20 
έ'χονσιν άνά όργνιάς χδ', αι δέ ήττονες άνά όργνιάς ιε', 
χαί ή μία τών διαγωνίων ωσαύτως* τέμνεται δέ χαί τό 
τοιούτον χατά τήν φηθεΐσαν διαγώνιον χαί ποιεί τρίγωνα 
ισοσκελή αμβλνγωνια δύο. πώς δέ χρή μετρεΐν τά τοιαύτα 
τρίγωνα, έν πολλοίς προγέγρατνται* χάριν δέ καταλήψεως 25 
πλείονος φητέον και πάλιν. 

"Εχει ή βάσις εκάστου ισοσκελούς άμβλνγωνίου τριγώ-

Cod. Α, D (sed faic habet cap. 61 ante cap. 59 et 60). 
1. ζ' S" D 2. νς'] ις' D πλασιασμόν D 4. ήτοι nsque ad 

va" ante ήτοι om. D 6. να" va" D 7. β' D 8. τριγώνου om. D 
9. Ιφ' εύρεΐν D 10. του ένος ήγουν τά γ' S δ" om. D 11. ταύτα 
πάλιν usque ad ις" ante λβ" om. D 13. ξδ" ξδ" D 14. να" alterum 
om. AD 15. είχοατόπρωτα D 18. έβδομηχονταεννέα usque ad μό
δια μός] pro his habet D: ο&' γ" λδ" ρβ", ήτοι σχοινίων ο&' χαϊ λεπτών 
να" να" ιθ'". 21. ϊχουαιν om. D όργυιών utroqne loco D 22. χαϊ 
om. D 23. §η&εΐαν D 24. /9' D 27. "Εχει] *Εχεϊ D ενός aote έχά-
στου add. D άμβλυγώνου D τριγώνου om. D 
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νου όργνιάς κδ', εκάστη δε τών ϊσων πλευρών όργυιάς ιε. 
αϊ ιε' τής μιας τών πλευρών εφ' εαυτάς πολυπλασιαζόμεναι 
γίνονται σπε'* παί τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν αϊ δώδεκα 
εφ* εαυτάς γίνονται ρμδ'* ταύτας άφελε άπό τών σπε' λοι-

5 παί όγδοήποντα πρός τή μιψ* ών πλευρά τετραγωνιπή γί
νεται θ'* τοσούτων όργυιών εσται ή κάθετος, αύται πολυ- 3 
πλασιαζόμεναι έπί τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν επί τάς ιβ' 
όργνιάς γίνονται ρη'- παί εστι τό εμβαδόν ενός επάστου τρι
γώνου όργυιών εκατόν όπτώ. όμον αμφοτέρων τών τριγώ- 4 

10 νων ήτοι του ολου ξ>ομβοειδονς τό εμβαδόν οργνιών σις', 
ήτοι γής μοδίον ενός λίτρων τριών παί όργυιάς μιάς. 

'Ρομβοειδές τό αυτό διαιρούμενον εις τμήματα τρία 60 
ήγονν εις IV παραλληλόγραμμον όρθογώνιον παί εις δύο 
τρίγωνα σπαληνά ορθογώνια, ή πορυφή παί ή βάσις του 

15 παραλληλογράμμου ορθογωνίου άνά όργυιών ιβ', τά δέ δύο 
σπέλη άνά όργυιών θ'. ενρεϊν αντον τό εμβαδόν* πολν
πλασίασον τάς δώδεπα τής βάσεως έπί τάς εννέα τον ενός 
σπέλονς* γίνονται ρη'* παί εστι τό εμβαδόν αντον οργνιών 
εκατόν όπτώ. ή βάσις επάστον τών ορθογωνίων τριγώνων 2 

20 οργνιών ιβ', ή δέ πρός όρθάς οργνιών εννέα, παί ή νπο
τείνονσα οργνιών δεκαπέντε, ενρεϊν τό εμβαδόν εκάστου 
τούτων * λάβε τό ήμισυ τής βάσεως* γίνεται ς'* ταντα πο
λνπλασίασον έπί τά εννέα τής πρός όρθάς · γίνονται νδ'-
παί εστίν ενός επάστον τριγώνον τό εμβαδόν οργνιών πεντη-

25 ποντατεσσάρων. όμον τών τριών τμημάτων τό εμβαδόν όρ- 3 
γνιών σις', ήτοι γής μοδίον ενός λίτρων τριών παί όρ
γνιάς μιάς. 

'Ρομβοειδές, ον τά μέν μείζονα σκέλη άνά σχοινίων ιδ', 61 
τά δέ μικρότερα άνά σχοινίων ιγ', ή δέ διαγώνιος σχοινίων 

30 ιε. ενρεϊν αντον τό εμβαδόν* ποίει όντως* ήχθωσαν άπό 2 

1. ϊσων] όσων D 2. τής om. D 3. S" D ιβ' D 4. ταύτα D 
λοιπά D 5. πα' D 7. S" D 9. ρη' D 11. γ' D 13. α D 
14. χαϊ ταύτα post όρ&ογώνια add. D 16. όργνιάς Α 17. τά ιβ' 

et τά # ' D 18. ίσται D 19. ρη' D ή om. D ίνος ante έχάστον 
add. D 20. $·' D ή om. D 21. ιε' D 22. S" D 23. &' D 

νδ'] χδ' D 24. νδ' I) 26. μοδίων D γ' D 28. ιδ' usque 
ad σχοινίων ante ιγ' om. D 29. σχοινία ιγ' Α 

Her. geom. et etcreom. 7 
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τών γωνιών έπί τάς βάσεις κάθετοι, και έγένοντο δύο τρί
γωνα σκαληνά οξνγώνια, ών αι μικρότεροι πλευραϊ άνά 
σχοινίων ιγ', αι δέ μείζους ανά σχοινίων ιε', αϊ δέ βάσεις 
άνά σχοινίων ιδ', αι δέ κάθετοι άνά σχοινίων ιβ'. ευρεϊν 
αυτών τό εμβαδόν * ποίει ούτως9 τήν βάσιν εκάστου έπί 5 
τήν κάθετον αύτοϋ γίνονται ρξη'* ών τό ήμισυ γίνεται πδ'· 
τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν εκάστου τριγώνου, 
δήλον γάρ ότι τοϋ όλου §ομβοειδοϋς εσται τό εμβαδόν σχοι-

s νιων εκατόν εξηκονταοκτώ. έάν δέ θέλ?]ς πάλιν και εκά
στου τμήματος τών δύο τριγώνων τό εμβαδόν ευρεϊν, ποίει ίο 
ούτως' τών μέν μειζόνων τά ιβ' τής καθέτου έπί τά εννέα 
τής βάσεως γίνονται ρη'· ών τό ήμισυ γίνεται νδ'· τοσού
των εσται σχοινίων εκάστου τριγώνου τμήμα τό μείζον, 
τών δέ ήττόνων ομοίως τά δώδεκα τής καθέτου έπί τά 
πέντε τής βάσεως γίνονται εξήκοντα · ών τό ήμισυ γίνεται 15 
λ'* τοσούτων εσται σχοινίων εκάστου τριγώνου τό ήττον 
τμήμα, τοϋ όλου ξομβοειδοϋς όντος δηλαδή σχοινίων εκατόν 
εξηκονταοκτώ. 

(χιν) Περί τών λοιπών τετραπλεύρων σχημάτων τών 
και τραπεζίων καλουμένων. ' 20 

62 Τραπέζιον όρθογώνιον, ου ή μία τών καθέτων ήγουν 
τών πλαγίων πλευρών σχοινίων οκτώ, ή δέ ετέρα σχοινίων 
ς', και ή βάσις σχοινίων ι'. ευρεϊν αύτοϋ τό εμβαδόν σύν
θες τά οκτώ και τά εξ* γίνονται ιδ'* τούτων τό ήμισυ γί
νεται επτά* ταϋτα πολυπλασίασον έπί τά ι' τής βάσεως* 25 
γίνονται ο* και έστι τό εμβαδόν τοϋ αύτοϋ ορθογωνίου 
τραπεζίου σχοινίων ο'· ών τό ήμισυ γίνεται λε', και εστι 
γής μοδίων τ ρ ι ακονταπέντε. 

63 Τό τοιούτον τραπέζιον διαιρείται και εις παραλληλό
γραμμον όρθογώνιον και εις τρίγωνον όρθογώνιον. ή δέ 30 

2 μέτρησις εκάστου τούτων έχει ούτως * αι δύο τών καθέ
των τοϋ παραλληλογράμμου ανά σχοινίων ς', αι δέ δύο τών 
βάσεων άνά σχοινίων ι'. τά ι τής μιας τών βάσεων έπί 

1. χά&ετος Ό 6. S" D 9. ρξη' D 11. 1 12. S" D 
14. ιβ' D 15. ε' et ξ' etS'O 17. ρξη' D ' 22. η' D 24. η' D 
ς' Ό S" D 25. ζ'Ώ 26. αύτου om. D 28. λε' D 32. όύο] β' Α 

Λ 
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τά ς' τής μιας τών καθέτων πολυπλασιαζόμενα γίνονται 
εξήκοντα · χαί εστι τό εμβαδόν τον παραλληλογράμμου σχοι
νίων εξήχοντα. ή βάσις τον όρθογώνιον τριγώνον σχοινίων s 
δέκα, ή δέ πρός όρθάς αντον σχοινίων β'* τό ήμισν τής 

5 βάσεως γίνεται σχοινία πέντε* ταϋτα έπί τά β' τής πρός 
όρθάς πολυπλασιαζόμενα γίνονται ι* χαί εστι τό εμβαδόν 
αντον σχοινίων δέχα. όμοϋ χαί πάλιν τών δύο τμημάτων * 
ήγουν του παραλληλογράμμου χαί τριγώνου τό εμβαδόν σχοι
νίων έβδομήχοντα · ών ήμισυ γίνεται τριαχονταπέντε· χαί 

10 έστιν ό τόπος τοϋ παντός ορθογωνίου τραπεζίου γής μο
διών τριαχονταπέντε. 

"Ετερον τραπέζιον όρθογώνιον, ου ή όρθιος πλευρά ή- 64 
γουν ή χάθετος σχοινίων ιβ', ή χορυφή σχοινίων οχτώ, χαί 
ή βάσις σχοινίων ις'. ευρεϊν [αύτοϋ] τό εμβαδόν σύνθες 

15 χορυφήν χαί βάσιν ήγουν οχτώ χαί ις'* γίνονται χδ'* ών τό 
ήμισυ γίνεται ιβ'* ταϋτα έπί τά ιβ' τής πρός όρθάς πολυ
πλασιαζόμενα γίνονται ρμδ'· χαί εστι τό εμβαδόν αυτόν 
σχοινίων ρμδ'· ών ήμισυ γίνεται εβδομηκονταδύο · χαί εστίν 
ό τόπος τοϋ αύτοϋ ορθογωνίου τραπεζίου μοδίων έβδομη-

20 χονταδύο. 
Τραπέζιον όρθογώνιον τό αυτό διαιρούμενον είς παρ- 6 5 

αλληλόγραμμον όρθογώνιον χαί είς τρίγωνον σχαληνόν όρ
θογώνιον. ή χορυφή χαί ή βάσις τοϋ παραλληλογράμμου 
άνά σχοινίων η', τά δέ β' σκέλη άνά σχοινίων ιβ'. τά οκτώ 

25 τής βάσεως έπί τά ιβ' τοϋ ενός σκέλους πολυπλασιαζόμενα 
γίνονται ένενηκονταέξ και δηλοϋσι τό εμβαδόν τοϋ παραλ- -
ληλογράμμου. ή βάσις τοϋ ορθογωνίου τριγώνου σχοινίων t 
οκτώ, ή δέ πρός όρθάς τούτου ήγουν ή κάθετος· σχοινίων 
ιβ'* τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά δ' έπί τά ιβ' τής κα-

30 θέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται μη', και δηλοϋσι και ταύτα 

2. et 3. ξ' D 4. i'D S" D 5. ε' D 6. Ιστι post αυτού aab. D 
7. ι' D β' D 9. ο'· aivS" γι' λε' D 11. λε' D 12. όρθιος 

usque ad ή ante χορυφη om. D 13. η' Ό χαϊ ή] ή δε Ό 14. post 
σχοινίων ιζ' add. D: η Μ προς ορθάς πλευρά ητις χάθετος λέγεται σχοι
νίων ιβ' αυτού om. Α 15. τό ήμισυ γίνεται] S" γι' D 18. S" D 

18. et 19. οβ' D 19. ορθογωνίου οιη. D 24. άνά prius om. D 
26. β ς ' D 28. η' D 29. ό" D 

* Ί* 
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τό εμβαδόν του τρίγωνου, όμον χαί πάλιν αμφοτέρων τών 
τμημάτων τό εμβαδόν σχοινιών ρμδ'* ών τό ήμισν έστιν ο 
μοδισμός. 

Τ ο παραλληλόγραμμον διπλάσιον ϊστι τον ορθογωνίου τρίγωνου. 

Τραπέζιον όρθογώνιον τό αυτό διαιρούμενον εϊς δυο 5 
τρίγωνα σχαληνά, ών τό εν όρθογώνιον, τό δέ έτερον άμ-
βλνγώνιον. ή βάσις τον ορθογωνίου τριγώνον σχοινίων ις\ 
ή πρός όρθάς αντον σχοινίων ιβ', χαί ή ύποτείνουσα σχοι
νίων χ . τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά οχτώ πολυπλασια-
ζόμενα έπί τά ιβ' τής πρός όρθάς γίνονται <$ς' χαί δη- 10 
λοΰσι τό εμβαδόν τον ορθογωνίου τριγώνου, ή έλάσσων 
πλευρά του άμβλυγωνίου τριγώνου σχοινίων οχτώ* ταντα 
έφ1 εαντά γίνονται ξδ'. ή βάσις σχοινίων χ'* ταντα έφ* 
εαντά γίνονται ν'. δ δέ πολυπλασιασμός τής ετέρας πλεν
ράς ση'. είρεΐν αντον τήν χάθετον σύνθες τόν τής βάσεως 15 
πολνπλασιασμον χαί τής μιάς τών πλενρών ήγονν τά ν' 
χαί τά ση* γίνονται χη'· αφ* ών ύπέξελε τόν τής ετέρας 
πλευράς πολυπλασιασμόν ήγουν τά ξδ'* λοιπά φμδ'* ών τό 
ήμισυ γίνεται σοβ'- ταύτα μεριζόμενα παρά τά χ' τής βά
σεως γίνονται ιγ' S ι"* εσται ονν ή μείζων βάσις σχοινίων 20 
τοσούτων, ομοίως σύνθες τά ν' τής βάσεως χαί τά ξδ' τής 
ελάσσονος πλενράς* γίνονται νξδ'* άπό τούτων άφελε τά 
ση' τής ετέρας πλευράς· λοιπά σνς'* ών ήμισυ γίνεται ρχη'* 
ταύτα μεριζόμενα ομοίως παρά τά χ' τής βάσεως γίνονται 
ζ' γ" ιε"* εσται χαί ή έλάττων βάσις σχοινίων ς' χαί ε" 25 
ε" β'. ταύτα έφ3 εαντά γίνονται μονάδες τεσσαράχοντα ε" 
ε ο χαι ο ε ε των ε ε * ταντα αρον απο των ξό · 
λοιπαί μονάδες χγ' χαί ε" τό ε"* ών πλενρά τετραγωνιχή 
γίνεται δ' S ε" ι"* τοσούτων σχοινίων ή χάθετος. πάλιν 
τά ιγ' S ι" έφ3 εαντά γίνονται μονάδες ρπδ' ε" ε" δ' χαί 30 
δ' ε" ε" τών ε" ε"" ταύτα αφαιρεί άπό τών ση'* λοιπαί 
μονάδες χγ' χαί ε" τό ε'* ών πλευρά τετραγωνιχή γίνεται 
ομοίως δ' S ε" ι"* εσται ουν ή χάθετος σχοινίων τοσούτων. 

2. S" D 9. $" Ρ η' D 12. τον] τής Ό η' Β 17. τής 
om. D 19. S* D 23. S" 1 25. ιε"] χε" D 26. μ' D 28. χαϊ] 
f" D 31. ση'] σχ D 33. χαϊ ante ϊσται add. D 
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τό δέ εμβαδόν αντον ευρεϊν* λάβε της βάσεως τό ήμισν β 
γίνονται ι'* ταϋτα πολυπλασίασον έπί τά δ' S ε" ι" τής 
καθέτου* γίνονται μη'- χαί εστι τό εμβαδόν τοϋ άμβλυγω-
νιου τριγώνον σχοινίων τεσσαρακονταοκτώ. όμοϋ άμφοτέ- s 

5 ρων τών τριγώνων τό εμβαδόν σχοινιών ρμδ'* ών ήμισν 
γίνεται οβ', χαί εστίν ό τόπος τοϋ παντός όρθογώνιον τρα
πέζιον μοδίων οβ'. 

Τ ο όρθογώνιον τρίγωνον σιπλασιον εστι του άμβλυγώνιον ίο 

τρίγωνου, 

10 Τραπέζιον όρθογώνιον τό αυτό διαιρούμενον είς τρίγωνα 67 
Ήτερα δύο, ών τό IV ίσοσχελές όξυγώνιον, τό δέ έτερον όρ
θογώνιον σκαληνόν. ή βάσις τοϋ ισοσκελούς όξνγωνίου τρι- a 
γώνου σχοινίων ιζ', εκάστη δέ τών ϊσων πλευρών δυνάμει 
ση'. ευρεϊν αύτοϋ τήν κάθετον λάβε τό ήμισυ τής βάσεως* 

15 γίνονται οκτώ* ταϋτα έφ3 εαυτά γίνονται ξδ'* τά ξδ' αφαι
ρεί άπό τών ση'* λοιπά ρμδ'* ών πλευρά τετραγωνική γί
νεται ιβ'* τοσούτων σχοινίων ή κάθετος, ταύτα έπί τό $ 
ήμισν τής βάσειος ήγονν έπί τά οκτώ πολνπλασιαζόμενα 
γίνονται §ς'* και εστι τό εμβαδόν τοϋ ισοσκελούς όξνγωνίου 

20 τριγώνον σχοινίων $ζ'· ών τό ήμισυ γίνεται μη', και εστι 
γής μοδίων τοσούτων, ή κορυφή τοϋ ορθογωνίου τριγώνου 4 
σχοινίων η', ή δέ πρός όρθάς τούτου ήγουν ή κάθετος σχοι
νίων ιβ'* τούτων τό ήμισυ γίνεται ς'- ταϋτα έπί τά οκτώ 
τής κορυφής πολυπλασιαζόμενα γίνονται μη'- και εστι τό 

25 εμβαδόν τον αύτοϋ ορθογωνίου τριγώνου σχοινίων τεσσαρα-
κονταοκτώ* ών τό ήμισυ γίνεται κδ', και έστι γης μοδίων 
τοσούτων, όμοϋ και πάλιν αμφοτέρων τών τριγώνων τό & 
εμβαδόν σχοινίων ρμδ'* ών ήμισυ γίνεται εβδομηκονταδύο * 
και εστίν ό τόπος τοϋ παντός ορθογωνίου τραπεζίου και 

30 ούτως μοδίων εβδομηκονταδύο. 

1. όε om. D S" D 2. γίνεται Α, γι' D 5. σχοινία D S" D 
6. παντός] παρόντος D 11. έτερον όρ&ογώνιον] ίτερογώνιον D 
13. σχοινία D 14. S" D 15. γίνεται Α, γι' D η' D 18. S" 

et η' D 20. S" D γίνεται om. D 23. S" D τάς η' 1 25. μη' D 
26. S" D 28. σχοινία D S" 1 (quod inde ab hoc loco adnotare 

desinam; ubicunque igitur in contextu ήμισυ legetur, ibi codex Ό S" habere 
putator) 28. ct 30. οβ' D 
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6 Τ ο ίσοσχΐύς τρίγωνον διπλάσιέν εστι τον ορθογωνίου τρίγωνου. 

68 "Ετερον τραπέζιον όρθογώνιον, ου τό μέν μείζον σκέλος 
σχοινίων ι , τό δέ ήττον σχοινίων ε', ή δέ κορυφή σχοινίων 
ιβ'. ευρείν αύτου τό εμβαδόν σύνθες τά δέκα και τά 
πέντε' γίνονται ιε'- ών τό ήμισυ γίνεται έπτά ήμισυ * ταύτα 5 
έπί τά ιβ' τής κορυφής γίνονται ένενήκοντα * και εστι τό 
εμβαδόν τοϋ αύτοϋ τραπεζίου σχοινίων ένενήκοντα * ών τό 
ήμισυ γίνεται με', και έστι γής μοδίων τοσούτων. 

69 Τραπέζιον όρθογώνιον τό αυτό διαιρούμενον είς τμή
ματα δύο ήγουν είς παραλληλόγραμμον όρθογώνιον και είς ίο 
τρίγωνον σκαληνόν όρθογώνιον. αι δύο τών τοϋ μήκους τον 
παραλληΜγράμμον άνά σχοινίων δώδεκα, αι δέ δύο τών του 
πλάτους άνά σχοινίων ε'. τά ιβ' τής μιας τών τοϋ μήκους 
έπί τά ε' τής μιας τών τοϋ πλάτους πολυπλασιαζόμενα γί
νονται έξήποντα* και εστι τό εμβαδόν τοϋ παραλληλογράμ- 15 
μου σχοινίων έξήκοντα · τούτων τό ήμισυ γίνεται τριάκοντα, 

ι και εστι γής μοδίων τριάκοντα, ή κορυφή τοϋ ορθογωνίου 
τριγώνου σχοινίων ιβ', ή δέ πρός όρθάς αύτοϋ ήγουν ή κά
θετος σχοινίων ε'. τό ήμισυ τής κορυφής ήγουν τά ς' πο
λυπλασιαζόμενα έπί τά πέντε τής πρός όρθάς γίνονται λ'* 20 
και έστι τό εμβαδόν αύτοϋ σχοινίων λ'* ών ήμισυ γίνεται 

3 δεκαπέντε, και εστι γής μοδίων δεκαπέντε, όμοϋ και πά
λιν αμφοτέρων τών τμημάτων τοϋ τε παραλληλογράμμου 
και τοϋ τριγώνον τό εμβαδόν σχοινίων (£'· ών ήμισν γίνεται 
τεσσαρακονταπέντε * και εστίν δ τόπος τοϋ ολον τραπεζίου 25 

' μοδίων με'. 
4 Το παραλληλόγραμμον σιπλάσιον εστι του τρίγωνου. ' 

70 "Ετερον τραπέζιον όρθογώνιον, ού τό μέν μείζον σκέλος 
όργυιών κδ', τό δέ ήττον όργυιών δώδεκα, ή δέ κορυφή όρ
γυιών λε'. ευρείν αύτοϋ τό εμβαδόν σύνθες τάς κδ' και 30 
τάς ιβ'* γίνονται λς'* ών ήμισυ γίνεται ιη'* ταϋτα πολυ
πλασιαζόμενα έπί τάς λε' τής κορυφής γίνονται χλ'· και 
εστι τό εμβαδόν τοϋ αύτοϋ τραπεζίου όργυιών εξακοσίων 

Cod. Α, D des. ¥§. 1, Iic. 28. 
1. τριγώνου] J m Α 2. cap. 68 et 69 om. D 12. et 13. σχοϊ' Α 
29. ιβ' D 31. πολυπλα Α, πολυπλασιάσαςD 33. χλ' D 
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τριάκοντα- ών μέρος διακοαιοστόν γίνεται γ' η" μ'% και 
εστι γης μοδίων τριών καί λιτρών ς'. 

Τραπέζιον όρθογώνιον το αυτά διαιρούμενον εις τμή- 71 
ματα δύο ήγονν εις παραλληλόγραμμον όρθογώνιον καί εις 

5 τρίγωνον σκαληνόν όρθογώνιον. αι δύο' τών τον πλάτονς % 
τον παραλληλόγραμμον άνά οργνιών δώδεκα, αϊ δύο τον 
μήκονς άνά οργνιών Χε #. αϊ δώδεκα τής μιάς τών τόν πλά
τονς πολνπλασιαζόμεναι έπί τάς λε' τής μιάς τών τον μή
κονς γίνονται υκ* καί έστι τό εμβαδόν τον παραλληλογράμ-

10 μου οργνιών νκ'* ών μέρος διακοσιοστόν γίνεται β' ι", καί 
εστι γης μοδίων δύο καί λιτρών τεσσάρων, ή κορυφή τον s 
ορθογωνίου τριγώνον οργνιών τριακονταπέντε, ή δέ πρός 
όρθάς αυτού ήγουν ή κάθετος όργυιών ιβ'. τούτων τό ήμισυ 
γίνεται ς'* αϊ ς' έπί τάς Μ* τής κορυφής πολυπλασιαζό-

15 μεναι γίνονται σι'* καί εστι τό εμβαδόν του αυτού όρθο-
' γωνίου τριγώνου όργυιών σι* ών μέρος διακοσιοστόν γίνεται 
εν είκοστόν, καί εστι γής μοδίον ενός καί λιτρών δύο. 
ομού καί πάλιν αμφοτέρων τών τμημάτων τό εμβαδόν όρ-- 4 
γνιών χλ'* ό δέ μοδισμός τούτον μοδίων τριών καί λιτρών 

20 ζ'* αϊ γάρ χ' όργνιαί υπεξαιρούνται έπί τών διακοσίων καί 
ποθούνται εις γήν μοδίων τριών αϊ δέ τριάκοντα υπεξαι
ρούνται έπί τών πέντε καί ποθούνται καί αύται εις γήν 
λιτρών ς'. 

Το παραλληλόγραμμο» διπλάσιον Ιστι τον τρίγωνου, 5 
25 Τραπέζιον ισοσκελές, ου ή κορυφή σχοινίων δ', ή δέ 72 

βάσις σχοινίων ις', καί εκάστη τών ϊσων πλευρών σχοινίων 
ι . ενρεϊν αντον τήν κάθετον άφελε κορυφήν άπό βάσεως 
ήγονν δ' άπό τών ιζ'· λοιπά ιβ'* ών τό ήμισυ γίνεται ς'* 
ταντα έφ3 εαντά γίνονται λς'* καί τά δέκα τής μιάς τών 

30 πλενρών έφ3 εαντά γίνονται ρ'* έξ ών λάβε τά λς'* λοιπά 

1. η" μ"\ ε" η" D (forsitan voluerit *" x") 2. γ' D 4 β' idque 
mte τμήματα D είς priua om. D 5. post τών hab. D πλευρών, sed id linea 
transverea et punctis suppositis deietum 6. et 7. όργυιάς Α 6. et 7. ιβ' 
D 7. et 8. τών om. D 10. β' ι"] β' »,V 11. β' et δ' D 12. λε' 
D 13. ήγουν om. D 1 4 τάς] τά D 15. σι'] διακόσιοι δέχαΚ 
17. β' D 19. γ' D 20. έξαχόσιοι Α διαχοσιοστών D 21. γ' D 

λ' D 22. ε' D 29. ι'Ό 
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ξδ'* ών πλενρά τετραγωνιχή γίνεται οχτώ* τοσούτων σχοινίων 
s ή χάθετος. τό δέ εμβαδόν ενρεϊν [ποίει όντως*] σύνθες 

χορνφήν χαι βάσιν, ήγονν δ' χαί ις'* γίνονται εΐχοσι* ών 
τό ήμισν γίνεται ι'* ταύτα πολνπλασιαζόμενα έπί τά οχτώ 
τής χαθέτον γίνονται όγδοήχοντα* χαί εστι τό εμβαδόν του δ 
αυτού ίσοσχελούς τραπεζίου σχοινίων όγδοήχοντα * ών ήμισν 
γίνεται μ , χαί εστι γής μοδίων τεσσαράχοντα. 

73 Τραπέζιον ίσοσχελές τό αυτό διαιρούμενον είς τμήματα 
τρία ήγονν είς παραλληλόγραμμον όρθογώνιον χαί είς δύο 

ι τρίγωνα σχαληνά - ορθογώνια χαί ταντα. ή κορυφή χαί ή 10 
βάσις τον παραλληλογράμμου άνά σχοινίων δ', τά δέ β' 
σχέλη άνά σχοινίων οχτώ. ενρεϊν αυτόν τό εμβαδόν πολν
πλασίασον τά δ' τον πλάτονς έπί τά οχτώ τον μήχονς* 
γίνονται λβ'* χαί εστι τό εμβαδόν τον παραλληλογράμμου 
σχοινίων τριαχονταδύο* ών ήμισυ γίνεται ιζ', χαί εστι γής 15 

» μοδίων ις'. ή βάσις εχάστου ορθογωνίου τριγώνον σχοινίων 
ς', ή δέ πρός όρθάς σχοινίων οχτώ. τό ήμισυ τής βάσεως 
γίνεται γ'* ταντα έπί τά οχτώ τής χαθέτον πολνπλασια
ζόμενα γίνονται χδ'* χαί έστι τό εμβαδόν [ενός] εχάστον 
όρθογώνιον τριγώνον σχοινίων είκοσιτεσσάρων * ών ήμισν 20 
γίνεται ιβ'* καί έστιν εχαστον τούτων γής μοδίων δώδεχα. 

4 όμον τών τριών τμημάτων ήγονν τον παραλληλογράμμου 
' χαί τών δύο τριγώνων τό εμβαδόν χαί πάλιν σχοινίων όγ

δοήχοντα * ών ήμισν γίνεται μ , χαί εστίν ό τόπος τον ολου 
ίσοσχελονς τραπέζιον μοδίων μ'. 25 

74 "Ετερον τραπέζιον ίσοσχελές, ον ή χορνφή σχοινίων β', 
ή βάσις σχοινίων ιη', χαί τά δύο σχέλη άνά σχοινίων δέκα. 
ενρεϊν αντον τήν κάθετον άφελε κορνφην άπό βάσεως 
ήγονν δύο άπό τών ιη'* λοιπά ις'· ών ήμισν γίνεται οκτώ* 

1. γίνεται οχτώ usque ad χά&ετος] η'' χαϊ ϊατιν ή χά&ετος τούτων 
σχοινίων Ρ 2. ποίει όντως om. Α 3. χ' Ρ 4. r\ Ρ 5. et 6. π' Ρ 

7. μοδίων μ D 9. γ' et β' D 10. ή prius om. D 11. άνά om. D 
12. σχοινία Α η' Ό 13. η' D 15. λβ' Ρ 17. #1 om. D 

17. et 18. η' Ρ 19. ενός om. Α 20. χδ' Ρ 21. γίνεται om. Ρ 
τούτων] τμημάτων Ρ ιβ' Ρ 22. του om. Ρ 23. π' Ρ 27. β' Ρ 

σχοινία Α ι' Ρ 28. άφειλε Ρ 29. β' Ρ ήμισυ] τό S" 
Ρ η' Ρ 
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ταύτα §fy εαντά γίνονται ξδ'· παί τά ι' τον σκέλους εφ' 
εαντά γίνονται ρ'· έξ ών λάβε τά ξδ'· λοιπά λς'· ών πλενρά 
τετραγωνιχή γίνεται ς'· τοσούτων σχοινίων ή χάθετος. τό ι 
δέ εμβαδόν ευρείν · σύνθες χορνφήν χαί βάσιν ήγουν β' χαί 

5 ιη'· γίνονται χ'' ών ήμισν γίνεται ι'* ταύτα έπί τά ς' τής 
χαθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται έξήχοντα · χαί εστι τό 
εμβαδόν τον αυτού ίσοσχελοϋς τραπεζίου σχοινίων έξήχοντα* 
ών ήμισυ γίνεται τριάκοντα, χαί έστι γης μοδίων τριάχοντα. 

Τραπέζιον ισοσκελές τό αυτό διαιρούμενον είς τμήματα 7 5 
10 τρία ήγουν είς παραλληλόγραμμον όρθογώνιον και είς δύο 

τρίγωνα σκαληνά ορθογώνια, ή κορυφή και ή βάσις τοϋ 2 
παραλληλογράμμου άνά σχοινίων β', τά β' σκέλη άνά σχοι
νιών ς'· τά β' τοϋ πλάτους έπί τά ς' τοϋ μήκους πολυ
πλασιαζόμενα γίνονται ιβ'· και εστι τό εμβαδόν τοϋ παρ-

15 αλληλογράμμου σχοινίων ιβ'· τούτων τό ήμισυ γίνεται ς', 
παί εστι γής μοδίων ς'. ή βάσις [ενός] εκάστου όρθογω- s 
νιου τριγώνου σχοινίων οκτώ, ή δέ πρός όρθάς ήγουν ή κά
θετος σχοινίων ς'· τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά δ' έπί 
τά ς' τής καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται κδ'* και 

20 εστι τό εμβαδόν εκάστου τριγώνου σχοινίων κδ'· ών ήμισυ 
γίνεται ιβ'· και εστίν εκαστον τούτων γής μοδίων ιβ'. 
όμοϋ και πάλιν τών τριών τμημάτων ήγουν τοϋ παραλλη
λογράμμου χαί τών δύο τριγώνων τό εμβαδόν σχοινίων έξή
χοντα· ών ήμισυ γίνεται τριάκοντα9 χαί εστίν ό τόπος τοϋ 

25 παντός ίσοσχελοϋς τραπεζίου μοδίων λ'. 
"Ετερον τραπέζιον ισοσκελές, ου ή κορυφή σχοινίων ο - 76 

κτώ, ή βάσις σχοινίων λη', τά δέ σκέλη άνά σχοινίων ιζ'. 
ευρείν αύτοϋ τήν κάθετον · άφελε ομοίως κορυφήν άπό βά
σεως ήγουν οκτώ από τών λη'· λοιπά λ'· ών ήμισυ γίνεται 

30 ιε' ταϋτα έφ3 εαυτά γίνονται σκε'· και τά ιζ' τοϋ ενός 

3. γι Α, om. D 5. ήμισυ γίνεται] τό S" I) 6. et 7. f' 1 
8. ήμισυ] τό S" D λ' utroque loco D 10. γ' D είς δύο] β' D 
11. ου η χορυφη D 12. σχοινία utroque loco Α 16. ενός om. Α -
17. τριγώνου om. Ό ήγουν ή om. D 21. γίνεται om. D τούτων] 
αυτών D 22. ομού] ομοίως D τριών om. D 23. β' D ξ'' ών 
τό S" ϊ D 25. παντός Ισοσχελούς] παραλληλογράμμου D 26. η' Ό 
27. άνά σχοινία Α 28. χαϊ post ομοίως add. 1 29. η' D γίνεται om. D 



106 HERONIS 

σκέλους έφ* εαντά γίνονται σπθ'* έξ ών λάβε τά σκε'9 λοιπά 
ξδ'* ών πλενρά τετραγωνική γίνεται τ / · τοσούτων σχοινίων 
ή κάθετος, τό δέ εμβαδόν ευρείν σύνθες κορνφήν και βά
σιν ήγονν η' και λη' γίνονται μς'' ών ήμισν γίνεται κγ'-
ταύτα έπί τά η τής καθέτου πολυπλασιαζόμενα γίνονται 5 
ρπδ'- και εστι τό εμβαδόν τον αύτοϋ τραπεζίου σχοινίων 
ρπδ'* ών ήμισυ γίνεται ένενηκονταδύο, και εστι γής μοδίων 
ένενηκονταδύο. 

Τραπέζιον ισοσκελές τό αυτό διαιρούμενον είς τμήματα 
τρία ήγουν είς τετράγωνον ίσόπλευρον και όρθογώνιον και 10 
είς δύο τρίγωνα σκαληνά ορθογώνια, αι τέσσαρες πλευραϊ 
τοϋ τετραγώνου άνά σχοινίων όπτώ* ταϋτα έφ3 εαυτά πο
λυπλασιαζόμενα γίνονται ξδ'* και εστι τό εμβαδόν τοϋ τε
τραγώνου σχοινίων ξδ'* ών ήμισυ γίνεται τριακονταδύο,"και 
έστι γής μοδίων λβ'. ή βάσις ενός εκάστου ορθογωνίου 15 
τριγώνου σχοινίων ιε', ή δέ πρός όρθάς ήγουν ή κάθετος 
σχοινίων η' ών ήμισυ γίνεται δ'* ταϋτα έπί τά ιε' τής βά
σεως πολυπλασιαζόμενα γίνονται έξήκοντα* και έστι τό εμ
βαδόν εκάστου ορθογωνίου τριγώνου σχοινίων έξήκοντα * ών 
ήμισυ γίνεται τριάκοντα * και εστίν εκαστον τούτων γής 20 
μοδίων τριάκοντα, όμοϋ και πάλιν τών τριών τμημάτων 
τό εμβαδόν σχοινίων ρπδ'* ών ήμισυ γίνεται ένενηκονταδύο * 
και έστιν ό τόπος τοϋ παντός ισοσκελούς τραπεζίου γής 
μοδίων ένενηκονταδύο. 

Τραπέζιον ισοσκεΐϊς το αντο σιαιρονμενον εις έτερα τραπέ- 25 

ζια ορθογώνια, ή κορυφή ϊνος Έ Κ Α Σ Τ Ο Υ ορθογωνίου τραπεζίου άνα 

σχοινίων σ', ή σ\ βάσις σχοινίων ιθ', καϊ ή προς ορθάς αμφοτέ

ρων rjfyovv ή κάθετος σχοινίων η'. ευρείν ίκάστου τούτων το εμ

βαδόν * σύνθες κορνφήν και βάσιν ψουν σ' και ιθ'' γίνονται κγ'* 

ων S γίνεται ια' Sm ταύτα ίπϊ τά η' τής καθέτου πολυπλασια- 30 

ζόμενα γίνονται § Β ' · και εστι το εμβασον εκάστου ορθογωνίου τρα

πεζίου σχοινίων ($β'* ων S γίνεται μς'" καϊ εστίν ίκάστου τού-

Cod. Α des. vs. 24, D. 
3. σύνβες bis habet D 4. γίνεται om. D 7. et 8. Qfi' D 11. β' 

et δ' D 12. σχοινία Α η' D 14. λβ' D 16. τριγώνου om. D 
17. ιε om. D 18. et 19. ξ' D 20. et 21. λ' D 22. et 24. $β' D 
25. cap. 78 om. Α 
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των γής μοδίων μς', του όλου Ισοσκελούς τραπεζίου οντος δηλαδή 

γης μοδίων § β ' . 

Τραπέζιον ισοσκελές έτερον, ου αί πρός όρθάς άνά σχοι- 79 
νιων επτά, ή δέ · κατά κορυφής σχοινίων ιγ', ή δέ βάσις 

5 σχοινίων λζ'. ευρεϊν αύτου τό εμβαδόν ποίει ούτως' ήχθω-
σαν κάθετοι άπό τής κορυφής έπί τήν βάσιν, και έγένετο 
τετράγωνον όρθογώνιον παραλληλόγραμμον, ου αι παράλλη
λοι άνά σχοινίων ιγ' και αι λοιπαί άνά σχοινίων επτά, και 
δύο τρίγωνα ορθογώνια, ών αι πρός όρθάς άνά σχοινίων 

10 επτά, αι δέ βάσεις άνά σχοινίων ιβ'. ευρεϊν αύτοϋ τό έμ- 2 
βαδόν* ποίει ούτως * τά ιγ' τής κορυφής τοϋ παράλληλο-
γράμμου έπί τά επτά τής πρός όρθάς αύτοϋ γίνονται §«'· 
τά δέ ιβ' τής βάσεως εκάστου τριγώνου έπί τά επτά τής 
πρός όρθάς αύτοϋ γίνονται πδ'* ών ήμισυ γίνεται μβ'* 

15 εσται ουν τό εμβαδόν τοϋ παραλληλογράμμου σχοινιών §α% 
τών δέ δύο [ορθογωνίων] τριγώνων σχοινίων πδ'* σύνθες 
τοίννν τά § α' και τά πδ'* γίνονται ροε'* και εστι τό εμβα
δόν τον όλου τραπεζίου σχοινίων ροε'* ών ήμισυ γίνεται 
όγδοηκονταεπτά ήμισυ, και εστι γής μοδίων όγδοηκοντα-

20 επτά ήμίσεος. 
"Ετερον τραπέζιον ισοσκελές, ου ή μέν βάσις σχοινίων 80 

λα', ή δέ κορυφή σχοινίων ιθ', τά δέ σκέλη άνά σχοινίων ι . 
ευρεϊν αύτοϋ τό εμβαδόν* ποίει ούτως* ήχθωσαν κάθετοι 
άπό τής κορυφής έπί τήν βάσιν, και έγένετο τετράγωνον 

25 παραλληλόγραμμον όρθογώνιον και δύο τρίγωνα ορθογώνια, 
και ή πλευρά του τετραγώνου, τουτέστιν ή βάσις * άπό σχοι
νίων λα' σχοινία ιθ'* λοιπά σχοινία ιβ'* ταϋτα διάνεμε ταϊς 
δυσί βάσεσι τών δύο τριγώνων ορθογωνίων ώς είναι εκά
στου αυτών τήν βάσιν σχοινίων ς'. έπεί ουν ή μέν βάσις 

30 σχοινίων ς' και ή ύποτείνουσα σχοινίων ι', εσται και ή πρός 

Cod. Α inc. vs. 3, D. 
3. Έτερον om. D αί om. D σχοινία Α 4. ζ' D χατά χορυ-

φης] χορυφή D δε om. D 8. σχοινία utroque loco Α ζ' D 9. β' D 
σχοινία Α 10. βάσις D σχοϊ' Α 12. et 13. ζ' D 15. ϊστον D 
16. δε om. D ορθογωνίων om. Α 18. όλου om. D ων S" πζ' 

S" D 19. μοδίων πζ' D 20. ήμισυ Α, S" D 26. post βάσις adde 
σχοινίων ι&'* 27. διάνειμε AD 28. δυσϊ] β' D τών δύο usque ad 
βάσιν οη. Ρ 29. et 30. σχοινία ter D 30. χαϊ post Iilf α* om. D 
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όρθάς σχοινίων η', παί τό εμβαδόν εκάστου τρίγωνου άπό 
» του προκειμένου υποδείγματος σχοινίων πδ'. του μέντοι τε

τραγώνου τά ιθ' τής βάσεως επί τά όπτώ τής πρός όρθάς 
γίνονται ρνβ'- καί εστι τό εμβαδόν του τετραγώνου σχοινίων 

s τοσούτων · ώς είναι τό όλον τραπέζιον σχοινίων σ'. έάν δέ 5 
καί άλλως θέλης γνώναι του όλον τραπεζίου τό εμβαδόν, 
ποίει ούτως· σύνθες τά λα' τής βάσεως ολης καί τά ιθ' 
τής κατά τήν κορυφήν γίνονται όμον ν'* ών τό ήμισυ γί
νεται εικοσιπέντε9 ταύτα έπί τά οκτώ τής καθέτου γίνονται 
διακόσια* τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν του ολου ίο 
τραπεζίου · ών ήμισυ γίνεται εκατόν καί εστίν ό τόπος 
του παντός τραπεζίου γής μοδίων τοσούτων. 

81 Τραπέζιον όξυγώνιον, ου ή μέν βάσις σχοινίων ς', ή 
δέ μικρότερα πλευρά σχοινίων πέντε, ή δέ μείζων σχοινίων 
ιβ', ή δέ κορυφή σχοινίων ιγ', καί ή διαγώνιος σχοινίων 15 
ε'. εύρεΐν αυτού τό εμβαδόν· ποίει ούτως- ήχθω κάθετος 
έπί τήν βάσιν, καί έγένοντο δύο τρίγωνα ορθογώνια, ών 
αι μέν βάσεις άνά σχοινίων τριών, αι δέ νποτείνονσαι άνά 
σχοινίων ε', ή δέ πρός όρθάς σχοινίων δ'- εσται ουν τό 
εμβαδόν τών δύο τριγώνων ορθογωνίων, ώς έκ του προκει- 20 

2 μένου παραδείγματος, σχοινίων ιβ'. τό δέ έτερον τρίγωνον 
εσχε τάς τρεις πλευράς άνισους, ώσανεί σκαληνόν ή μέν 
γάρ αμβλεία πλευρά σχοινίων ιβ', ή δέ λοξή σχοινίων ιγ', 
ή δέ λοιπή σχοινίων πέντε, εύρεΐν καί αυτού τό εμβαδόν· 
ποίει ούτως- σύνθες τάς τρεις πλευράς, τά ιβ' τά ιγ' καί 25 
τά ε'* γίνονται λ'- ών τό ήμισυ ιε'- έκάστην ουν πλευράν 
τών ιε' παρεκβαλών ούτως — τά ιβ', λοιπά γ'- τά ιγ', 
λοιπά β'- τά ε', ϊ/>ιπά ι' — σύνθες όμον τά γ' τά β' καί 
τά ι'- γίνονται ιε'- ταύτα έπί τήν πλείονα μονάδα κατά τό 
προκείμενον υπόδειγμα, τουτέστιν έπί τά β\ γίνονται λ'- 30 
καί τά λ' έπί τά γ' γίνονται §'· καί τά §' έπί τά ι' γίνον-

3. η' D 8. τό ήμισυ] S" D 9. χε' D η' D 10. σ' D 
11. ήμισυ] τό S" D ρ' D ό τόπος του παντός τραπεζίου om. D 
14. f ' D μείζω Α 17. β' D 18. σχοινία τρία Α, σχοινίων γ' D 
19. σχοινία Α 21. post έτερον D add. γ". 24. ε' D χαϊ om. D 
26. όμοΰ post γίνονται add. D ίχάστη ουν πλευρά D 28. χαϊ τά ι'] 
τά μεν D 30. προχείμενον] προτε&έν D 31. χαϊ τά λ' om. D 
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ται %'- ών πλενρά τετράγωνος γίνεται λ'* τοσούτων εσται 
σχοινίων τό εμβαδόν καί τον τοιούτον τριγώνον. και ίπϊ 
παντός δέ τριγώνον ή μέθοδος αντη ισχύει· ώς είναι τό 
εμβαδόν τού ολον τραπέζιον όξυγωνίου όμον σχοινίων μβ'* 

5 ών ήμισν γίνεται κα', και εστι γης μοδίων τοσούτων. 
Τραπέζιον άμβλνγώνιον, ον ή μέν βάσις σχοινίων ιζ', 

ή δέ μία πλενρά ή περι τήν άμβλέϊαν σχοινίων ι', ή δέ 
κορυφή σχοινίων επτά, ή δέ νποτείνονσα σχοινίων ιζ'. εν
ρεϊν τό εμβαδόν ποίει όντως- ήχθω παράλληλος άπό τής 

10 νποτεινούσης, ήτις άχθεΐσά έστι σχοινίων ι'. έπεί ούν η 
κορνφή έστι σχοινίων επτά, εσται αυτής καί ή παράλληλος 
σχοινίων επτά- ώς είναι τά λοιπά τής γραμμής τής βάσεως 
σχοινίων θ'· καί έγένετο τρίγωνον άμβλνγώνιον, ον ή περί 
τήν άμβλέϊαν πλενρά σχοινίων ι', καί ή βάσις σχοινίων θ', 

15 καί ή νποτείνονσα σχοινίων ιζ'- επιβαλλομένης δέ τή βάσει 
ευθείας ευρίσκεται ή κάθετος άπό τον υποδείγματος τον 
τριγώνον άμβλνγώνιον σχοινίων οκτώ. μετρηθήσεται τοίννν 
όντως- σύνθες τήν βάσιν τον ολον τραπέζιον, τοντέστι τά 
ιζ' καί τά επτά τής κορνφής· γίνονται κγ'* ών τό ήμισν 

20 γίνεται ια' S- ταντα έπί τά οκτώ τής πρός όρθάς γίνονται 
ένενηκονταδύο - τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν ών 
ήμισν γίνεται μζ', καί εστι γής μοδίων μζ'. 

Τραπέζιον άνισον, ον ή μέν τών πλενρών σχοινίων ε', 
ή δέ ζ', ή δέ η', ή δέ θ', μία δέ τών διαγωνίων επτά. 

25 ενρεϊν τό εμβαδόν τον τραπέζιον. τούτο δέ φανερόν - γεγό-
νασι γάρ τρίγωνα οιαδήποτε τά άπό τής διαγώνιον καί 
τών πλενρών περιεχόμενα, ών ή μέτρησις εχει όντως - ή 
κορυφή τού έλάττονος τριγώνου σχοινίων ε', ή μικρότερα 
πλευρά σχοινίων ζ', ή δέ μείζων σχοινίων επτά ήγονν ή 

30 διαγώνιος τον τραπέζιον. ενρεϊν αντού τό εμβαδόν- σύνθες 
τάς τρεϊς πλενράς ήγονν τά ε' τά ζ' καί τά επτά- γίνονται 

1. τετραγωνική D ε*σται om. D 3. δε om. D αϋτη] του σκα
ληνου D 6. μϊν om. D 8. ct 11. ζ' D 12. σχοινία ζ' D 
13. χαϊ ίγένετο usque ad σχοινίων &' om. D 15. επιβαλλόμενος D 
19. ίπτά] του τραπεζίου 1) 20. η' D 21. §β' D 22. ήμισυ] τό $" 1) 

23. τών om. D 24. et 29. ζ' D 31. γ' D ζ' D 
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ιη'· ών ήμισυ γίνεται θ'* άπο τούτων υπέξελε Μία και 
άνά μέρος εκάστης πλευράς τον αριθμόν ούτως * ήγουν άφεL· 
τών θ' ε', και περιλιμπάνονται δ'* ομοίως άφελε τών αυ
τών ς\ και περιλιμπάνονται γ'* ωσαύτως άφελε τών αυτών 
ζ', και περιλιμπάνονται β'* είτα πολυπλασίασον τά β' έπί 5 
τά γ'* γίνονται ς'· ταύτα ομοίως έπί τά δ'· γίνονται κδ'' 
ταύτα πάλιν έπί τά εννέα* γίνονται σις'· ών πλευρά τετρα
γωνική γίνεται ιδ' ω" λγ", ήτοι μονάδες ιδ9 και λεπτά 
τριακοστότριτα κγ,% ών δ πολυπλασιασμός γίνεται ούτως' 
ιδ' ιδ' ρ§ς'- παί ιδ' τά κγ' λγ" λγ" τκβ' λγ" λγ"· και 10 
πάλιν είχοσιτρία τριακοστότριτα τών ιδ' μονάδων τκβ' λγ" 
λγ"· και κγ' λγ" λγ" τών πγ' λγ" λγ" φπθ' λγ" λγ" τών λγ" 
λγ", γινόμενα και ταϋτα λγ" λγ" ις' και λγ" τό λγ"* ομού 
μονάδες ρ§ς' λγ" λγ" %ξ παί λγ" τό λγ"* τά χξ' λγ" λγ" 
μεριζόμενα παρά τά λγ' γίνονται μονάδες κ' και συντίθεν- 15 
ται ταίς έτέραις ρ$ς' μονάσι και συμποσοϋται ό άπό τοϋ 
πολυπλασιασμοΰ συναγόμενος αριθμός είς μονάδας σις' και 
λγ" τό λγ"· ών ή πλευρά γίνεται ιδ' ω" λγ", καθώς εϊρη-
ται* τοσούτων σχοινίων τό εμβαδόν τοϋ ήττονος τριγώνου, 
ή βάσις τοϋ μείζονος τριγώνου σχοινίων θ', ή μείζων πλευρά 20 
σχοινίων οκτώ, ή δέ έλάττων ήγουν ή διαγώνιος τοϋ τραπε
ζίου σχοινίων επτά. ευρεϊν αύτοϋ τό εμβαδόν σύνθες ομοί
ως τους αριθμούς τών τριών πλευρών ήγουν ζ' η' και θ'' 
γίνονται κδ'* ών τό ήμισυ γίνεται ιβ'· άπό τούτων άφελε 
εκάστης πλευράς τον αριθμόν ούτως· ήγουν άφελε τά επτά 25 
τής μιας· λοιπά ε'- ομοίως και τά η' τής ετέρας* λοιπά 
δ'* ωσαύτως και τά θ' τής άλλης* λοιπά γ'* είτα πολυ
πλασίασον τά γ' έπί τά δ'- γίνονται ιβ'- ομοίως και ταϋτα 
έπί τά ε' γίνονται ξ'* ωσαύτως και έξήκοντα έπί τά δώ
δεκα· γίνονται ψκ'· ών πλευρά τετραγωνική γίνεται κς' S 30 

1. άπο τούτων, υπέξελε] άφελε Γ D 2. άφειλε D 4. χαϊ om. D 
8. γίνεται om. D 9. λγ" λγ" χγ' D 6 om. D 11. τά χγ' λγ' λγ" D 
15. γινόμενα D 16. έτέραις] λοιπαΐς D συμποσούνται D 

18. ή πλευρά] πλευρά τετραγωνιχή D 21. ήγουν usque ad έπτά] σχοι
νίων ζ' ήγουν ή διάγωνος D 24. άφειλε D 25. έχάστης usque ad 
ήγουν άφελε om. D ζ' D 29. ξ' et ιβ' D 
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y" ώς εγγιστα, ήτοι μανάδες χς' χαί λεπτά ς" ς" ε'* ών 
6 πολνπλασιασμός γίνεται όντως' είχοσάχις χαί εξάχις αί 
εϊχοσιέξ μονάδες [γίνονται] χος' μονάδες* χαϊ είχοσάχις χαι 
εξάχις τά πέντε εχτα ρλ' ς" ς"* χαί πάλιν πέντε εχτα τών 

5 χς' μονάδων ρλ' ς" ς"* χαϊ πέντε ϊχτα τών πέντε-ς" ς" 
χε' ς" ς" τών ς" ς", γινόμενα χαϊ ταντα ς" ς" τέσσαρα 
παί ς" τό ς"* όμον μονάδες χος' ς" ς" σξδ' παί ς" τό ς"* 
τά σξδ' ς" ς" μεριζόμενα παρά τά ς' γίνονται μονάδες μδ' 
χαί προστίθενται ταϊς ετέραις χος' μονάσι · χαί συμποσούταν 

10 ό άπό τον τοιούτον πολνπλασιασμον σνναγόμενος αριθμός 
είς μονάδας ψπ' χαί ς" τό ζ"9 ών ή πλενρά γίνεται χς' S γ", 
χαθώς προείρηται· τοσούτων σχοινίων τό εμβαδόν χαί τον 
τοιούτον τριγώνον. όμον αμφοτέρων τών τριγώνων ήτοι τον 
ολον τραπεζίου τό εμβαδόν σχοινίων μα S λγ"· ών ήμισν γίνε-

15 ται χ S δ" ξ^', χαί εστι γής μοδίων είχοσι λιτρών Χ S ια' ξζ". 
"Ετερον τραπέζιον άνισον, ον ή μέν τών πλενρών σχοι

νίων γ', ή δέ ς', ή δέ δ', ή δέ επτά, μία δέ τών διαγωνίων 
οχτώ. διαιρούμενον ονν χαί τό τοιούτον χατά τήν §ηθεϊσαν 
διαγώνιον ποιεί τρίγωνα σχαληνά δύο, ών ή μέτρησις έχει 

20 όντως · τού άνωθεν τριγώνον ή μέν τών πλενρών σχοινίων 
γ', ή δέ ζ', ή δέ η' ήγονν ή διαγώνιος τού τραπέζιον. εν
ρεϊν αντον τό εμβαδόν σύνθες τονς αριθμούς τών τριών 
πλενρών ήγουν γ' ζ' χαϊ η* γίνονται ιζ'· τούτων λάβε μέ
ρος ήμισν· γίνονται η' S* άπό τούτων ύπέξελε τά γ' τής 

25 μιάς πλενράς, χαϊ περιλίμπανονται ε' S* ομοίως ύπέξελε 
τών αντών τά ζ' τής ετέρας πλενράς, χαί περιλίμπανονται 
β' Sm ωσαύτως ύπέξελε χαί τά οχτώ τής λοιπής, χαί περι-
λιμπάνεται ήμισν · είτα πολνπλασίασον τό ήμισυ έπί τά 

1. χς'] χγ' D λεπτά et ε' om. D 3. χς' D γένονται om. Α 
4. πέντε 'έχτα] ς" ς" D πέντε εχτα] ε' ς" ς" D 5. χαϊ ε' ς" 

ς", τών ε' D 6. γινόμενα usque ad ς" τό ς" om. D 8. μεριζόμενα 
usqae ad γίνονται] γι' τά υψείλούμενα ίπϊ τών ζ' Β 9. ταϊς λοιπαΐς 
D συμποσούνται D 11. ψχ'] χχ' D 12. εϊρηται 1) 15. χ' D 

ξς"] ξγ" D 17. ζ' D 18. η' D ουν] τοίνυν D 19. β' D 
21. η' om. et σχοινία η' post τραπεζίου add. D 22. τριών om. D 
23. γ' ς' χαϊ η'] ς' γ' η' D 25. ε S usque ad 26. περιλίμπανονται 
om. D 27. β'] 4νο D η' D περιλι' Α, περιλίμπανονται D 
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β' S* γίνεται α' δ"· ομοίως παί τό α' δ" έπί τά ε' S' γι¬ 
νονται ς S δ η * ωσαύτως και τα ς S ο η έπι τα ο
κτώ ήμισν' γίνονται νη' δ" η" ις"· ών πλενρά τετραγω
νική γίνεται ζ' ω" μετά διαφόρου* τοσούτων σχοινίων τό 
εμβαδόν τον τοιούτον τριγώνον. τοϋ κάτωθεν τριγώνον αι 5 
πλενραί ή μέν σχοινίων δ', ή δέ επτά, ή δέ όκτα ήγουν 
ή διαγώνιος τοϋ τραπέζιον. ευρείν και αύτοϋ [τοϋ τριγώ
νον] τό εμβαδόν σύνθες ομοίως τους αριθμούς τών τριών 
πλευρών ήγονν δ' ζ' και η'* γίνονται ιθ'* ών τό ήμισν γί
νεται θ' S* άπό τούτων άφαίρει τά δ' τής μιας πλευράς, 10 
και περιλιμπάνονται ε' S* ομοίως και τά επτά τής ετέρας, 
και περιλιμπάνονται β' S* ωσαύτως και τά οκτώ τής ετέ
ρας ήγονν τής διαγωνίου, και περιλιμπάνεται α' S* είτα 
πολυπλασίασον τό α' S έπί τά β' S* γίνονται γ' S δ"* 
ταϋτα έπί τά ε' S* γίνονται κ' S η"* ταϋτα έπί τά θ' S' 15 
γίνονται ρ$ε' S δ" η" ις"* ών πλευρά τετραγωνική γίνεται 
ιδ' μετά διαφόρου * τοσούτων σχοινίων τό εμβαδόν και τοϋ 
κάτωθεν τριγώνου, αμφοτέρων δέ τών τριγώνων ήτοι τοϋ 
όλου τραπεζίου τό εμβαδόν σχοινίων κα' ω"* ών τό ήμισν 
γίνεται δέκα ήμισν τρίτον, και έστι γής μοδίων δέκα και 20 
λιτρών λγ' γ". 

"Ετερον τραπέζιον, ον αι δύο πλεν
ραί τής ορθής γωνίας ισόμετροι, αι 

Ρ δέ λοιπαί β' άνισοι, τέμνεται ουν 
και τό τοιούτον κατά τήν διαιρον- 25 
σαν αυτό γραμμήν είς δύο, και ποιεί 

τραπέζιον ϊτερον όρθογώνιον και τρίγωνον όρθογώνιον* ών 
νη μέτρησις εχει όντως * ή κορυφή τον όρθογώνιον τραπεζίου 
σχοινίων θ', ή δέ βάσις σχοινίων ιε', και ή πρός όρθάς 
πλενρά σχοινίων ς'' τά θ' τής κορυφής και τά ιε' τής βάσεως 30 

1. τό] τά D 2. η' S" D 6. σχοινίων ζ' D η' D 7. τον 
τριγώνον om. Α 9. τό ήμισυ] $" D 10. ό"] ζ' Ό τής om. D 
11. e'] β' D ϊπτά] δ' D 12. β'] ε' 1) οχτώ] η' D ετέρας] λοι
πής legendum vidctur 13. περιλιμπάνονται 1) α'] ϊν D 15. &' S] 
η' S" Α 16. S post ρχε' om. Α 20. ι' γ" D μοδίων ι' D 
22. et 26. β' D 27. τραπέζιον et όρθογώνιον χαϊ om. D 30. πλεν
ρά ς σχοινία D 
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συντιθέμενα γίνονται χδ'9 ών ήμισυ γίνεται ιβ'- ταύτα έπί 
τά ζ' τής πρός όρθάς γίνονται οβ'9 παί έστι τό εμβαδόν 
του τοιούτου τραπεζίου σχοινίων οβ'· ών ήμισυ γίνεται λζ', 
παί εστι γής μοδίων λζ'. τού ορθογωνίου τριγώνου αι δύο s 

5 πλευραι τής ορθής γωνίας ή μέν σχοινίων τριών, ή δέ σχοι
νιών ιε'9 τά τρία τής μιάς πολυπλασιαζόμενα έπί τά ιε' 
τής ετέρας ντμήτως γίνονται με'· ών ήμισυ γίνεται πβ' S9 

παί εστι τό εμβαδόν του αυτού ορθογωνίου τριγώνου σχοι
νίων πβ' 8' πάλιν τό ήμισν τών πβ' S γίνεται ια' δ", παί 

10 εστι μοδίων ια' παί λιτρών δέκα. ομού αμφοτέρων τών 4 
τμημάτων ήτοι τού ολον τραπεζίου τό εμβαδόν σχοινίων 
ένενηχοντατεσσάρων ήμίσεος9 ών τό ήμισυ γίνεται μζ' δ", 
παί έστι γής μοδίων μζ' παί λιτρών δέπα. 

Τό τοιούτον σχήμα διαιρού- Α\ Λ* 1 Ι 86 
15 μενον πατά τήν μίαν τών δια

γωνίων ποιεί τό μέν όρθογώνιον 
τραπέζιον είς τμήματα δύο ήγουν 
εις τρίγωνον ίσοσχελές χαί εις 
τραπέζιον όρθογώνιον έτερον Ι'σον 

20 τφ ίσοσχελεΐ τριγώνφ, τό δέ όρθογώνιον τρίγωνον είς $τερα 
τμήματα δύο ήγουν είς τρίγωνον όρθογώνιον βραχύτατον 
χαί είς τρίγωνον άμβλνγώνιον τετραπλάσιον τού ορθογωνίου, 
ή δέ άναμέτρησις [ενός επάστου τμήματος] εχει ούτωςm ή t 
βάσις του ίσοσχελούς τριγώνου σχοινίων ιβ', ή δέ χάθετος 

25 αυτού σχοινίων ζ'9 τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά ζ' πο
λυπλασιαζόμενα έπί τά ζ' τής παθέτου γίνονται λζ'9 χαί 
εστι τό εμβαδόν τού ϊσοσχελούς τριγώνου σχοινίων λζ'9 τού
των τό ήμισυ γίνεται ιη', χαί εστι γής μοδίων δεχαοχτώ. 
ή χορυφή τού ορθογωνίου τραπεζίου σχοινίων εννέα, ή βάσις s 

30 σχοινίων τριών, χαί ή πρός όρθάς αύτοΰ πλευρά σχοινίων 
ς'* τά θ' τής χορυφής χαί τά γ' τής βάσεως συντιθέμενα 
γίνονται ιβ'- ών τό ήμισυ γίνεται ς** ταύτα έπί τά ς' τής 

3. γίνεται om. D 5. σχοινία γ' et σχοινία ιε' D 10. μοδίων ια'] 
γης μοδίων D ι D 12. §σ*' S" D ήμίσεος] ήμισυ Α 13. *' D 

17. et 21. β' D 21. βραχύτατον om. D 23. ίνός ίχάστου τμή- . 
ματος om. Α 24. ΙσοσχεΙοΰς] Ισοσ9εν δέ D 25. το ήμισυ] τά S" D 

28. μοδίων ιη' D 29. σχοινία&' D 30. γ' D 
/Her. geom. et stereom. 8 

€ \ 
\ / 
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πρός ορθός γίνονται λς', παι δηλοϋσι τό εμβαδόν τον αντον 
όρθογώνιον τραπεζίου· είτα ήμισειαζόμενα γίνονται ιη', χαί 
δηλονσι τον μοδισμόν εστίν ονν τό τοιούτον όρθογώνιον 

4 τραπέζιον Ισον τψ ίσοσχελεϊ τριγώνφ. αι δύο πλευραϊ τής 
ορθής γωνίας τοϋ ορθογωνίου τριγώνου άνά σχοινίων γ'· 5 
τά τρία της μιας πολυπλασιαζόμενα έπί τά τρία τής ετέρας 
γίνονται εννέα* ών τό ήμισυ γίνεται δ' S* χαί έστι τό εμ
βαδόν αύτοϋ σχοινίων δ' S* ών νπεξαιρονμένων άπό τοϋ 
εμβαδού τοϋ μείζονος όρθογώνιον τριγώνου, τοντέστιν άπό 
τών χβ' S , περιλιμπάνονται ιη', χαί δηλοϋσι τό εμβαδόν 10 

5 τοϋ σχαληνοϋ άμβλνγωνίον τριγώνον. όμοϋ χαί πάλιν τών 
τεσσάρων τμημάτων τό εμβαδόν ήγουν του ίσοσχελοϋς τρι
γώνου, τοϋ ορθογωνίου τραπεζίου, τοϋ ήττονος ορθογωνίου 
τριγώνου χαί τοϋ σχαληνοϋ άμβλυγώνιον τριγώνου σχοινίων 
ένενηχοντατεσσάρων ήμίσεος· ών τό ήμισυ γίνεται τέσσαρα- 15 
χονταεπτά τέταρτον* χαί εστίν ό μοδισμός τούτων ήτοι τοϋ 
όλου σχήματος μοδίων τεσσαραχονταεπτά χαί λιτρών δέχα. 

(χν) Περί χύχλων. 
87 "Εστω χύχλος, ου ή μέν περίμετρος σχοινίων χβ', ή δέ 

διάμετρος σχοινίων επτά. ευρεϊν αύτοϋ τό εμβαδόν ποίει 20 
ούτως· τά επτά τής διαμέτρου έπί τά χβ' τής περιμέτρου 
γίνονται ρνδ'· ών τό τέταρτον γίνεται λη' S* τοσούτων εσται 
σχοινίων τό εμβαδόν τοϋ χύχλου. 

s Έάν δέ θέλϊ]ς χαί άλλως τό εμβαδόν τοϋ χύχλου ευρεϊν, 
ποίει ούτως* λάβε τής διαμέτρου τό ήμισυ * γίνονται γ' S* 25 
παί τής περιμέτρου τό ήμισυ * γίνονται ια'· χαί πολυπλα
σίασον τά γ' S έπί τά ια'· γίνονται λη' S* τοσούτων εσται 
σχοινίων τό εμβαδόν τοϋ χύχλου. 

s Έάν δέ θέλ^ς άπό τής περιμέτρου μόνης τό εμβαδόν 
ευρεϊν, ποίει ούτως* τά χβ' τής περιμέτρου έφ3 έαυτά γι- 30 

3. τραπέζιον όρθογώνιον D 5. τριγώνου] J m Α, om D 6. τά 
γ' utroque loco D 7. θ' D τό ήμισυ] S" D 12. i' D 13. Ιλάσ-
σονος ante ορθογωνίου add. D 15. Qo*' S" D ήμ,ίσεος] ήμισυ Α 
μζ' cf" D 17. μζ' χαϊ λιτρών ι' D 18. Περί χνχλιχών σχημάτων Ρ 

19. "Εστω om. D 20. et 21. ζ' D 22. ό" D 24. Μ om. D 
τον χύχλου om. D 25. et 26. γίνεται Α, γι' D 29. ik om. D 
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νονται νπδ'* ταντα επτάπις γίνονται ,γτπη'* ών τό πη" γί
νεται λη' S* τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν τού χύχλον. 

Έάν δέ θέλης από τής διαμέτρου μόνης τό εμβαδόν 4 
ενρεϊν, ποίει ούτως* τά ζ' Ι φ 1 εαντά γίνονται μθ'* ταύτα 

5 ενδεχάχις γίνονται φλθ'* τούτων τό ιδ" γίνεται λη' S* τοσού
των εσται σχοινίων τό εμβαδόν τον χύχλον. 

Παρά δέ Ενχλείδη ό χύχλος όντως μετρείται* πολυπλα- 5 
σιάζεται ή διάμετρος έφ* έαυτήν* χαί τών γινομένων έχβάλ-
λεις τό ζ" ιδ"* ώς είναι τό εμβαδόν τον χύχλον χαί όντως 

10 σχοινίων τριαχονταοχτώ ήμίσεος. 
Έάν δέ θέλης άπό της περιμέτρου τήν διάμετρον εν- β 

ρεΐν, ποίει όντως* τά χβ' τής περιμέτρου έπτάχις γίνονται 
ρνδ'* ών τό χβ" γίνεται επτά* τοσούτων εσται σχοινίων ή 
διάμετρος του χυχλου. 

15 Έάν δέ θέλης χαί άλλως άπό τής περιμέτρου τήν διά- ι 
μετρον εύρεΐν, ποίει όντως* τών χβ' τής περιμέτρου τό χβ" 
γίνεται εν* τούτο έπτάχις γίνεται επτά* τοσούτων εσται 
σχοινίων ή διάμετρος του χυχλου. 

Έάν δέ θέλης άπό τής διαμέτρου τήν περίμετρον ευ- 8 
20 ρεϊν, ποίει ούτως* τά επτά τής διαμέτρου τρισσάχις γίνον

ται χα* χαί τών επτά τής διαμέτρου αεί τό ζ", γίνεται 
α'* όμοϋ χβ'* τοσούτων εσται σχοινίων ή περίμετρος τού 
χυχλου. 

δοθείσης δέ τής περιμέτρου τού χύχϊαυ μετά τής δια- » 
25 μέτρου σχοινίων χθ', διαστεϊλαι χαί ευρεϊν τήν τε περί

μετρον χαί τήν διάμετρον αύτοΰ* ποίει όντως* τάχθ' επτά-
χις γίνονται σγ'* ών τό χθ" γίνεται επτά* ταύτα λάβε άπό 
τών είχοσιεννέα* λοιπά χβ'- εσται τοίνυν ή περίμετρος σχοι
νίων είχοσιδύο, ή δέ διάμετρος σχοινίων επτά. 

30 Έτερος χύχλος, ον ή διάμετρος σχοινίων ιδ'. ενρεϊν 88 
αυτού τήν περίμετρον* ποίει όντως* τήν διάμετρον τρισσά-

1. πη"] π" Ό 6. τον χυχλου om. Ρ 9. χαϊ όντως om. D 
10. Ιη' S" Ρ ήμίσεος] ήμισν Α 13. ζ' D ϊσται om. Ρ 17. Ιν] 
α' Ρ 17. et 20. ζ' Ρ 20. τρισάχις Ρ 24. /ίοδείσης Μ τής περι
μέτρου] "Αλλως, ή περίμετρος Ρ 26. αντον post περίμετρον habet Ρ 

27. ζ' Ρ 28. χ&' Ρ 29. χβ' Ρ ζ' Ρ 31. ποίει ueque ad 
τρισσάχις om. Ρ 

8* 
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πις γίνονται μβ'* τούτοις πρόσ&ες παί τό ζ" τής διαμέτρου 
ήγουν τά β'* γίνονται μδ'* τοοούτων σχοινίων ευ dv μετρικών 
λέγε είναι τήν περίμετρον τοϋ κύκλου. 

s ΪΑπό δέ τής περιμέτρου τήν διάμετρον ευρείν αφελε 
τό κβ" τής περιμέτρου, λέγω δή τών μδ'9 γίνονται β'* λοιπά 5 
μβ'* τούτων τό γ" γίνεται ιδ'* τοσούτων σχοινίων εσται 
και ή διάμετρος. 

*!Αλλως. άπό τής περιμέτρου τήν διάμετρον ευρεϊν · 
εστω τοϋ κύκλου ή περίμετρος σχοινίων μδ'* ταϋτα αεί 
ποίησον έπτάκις* γίνονται τη* τούτων λάβε μέρος κβ"* γι- 10 
νονται ιδ'* τοσούτων σχοινίων λέγε είναι τήν διάμετρον τοϋ 
κύκλου. 

Ι4πό δέ τής περιμέτρου μόνης τό εμβαδόν τοϋ κύκλον 
ευρεϊν ποίει ούτως* άεί τήν περίμετρον έφ* έαντήν, του
τέστι τά μδ'* γίνονται 9α%λς'* ταϋτα έπτάκις γίνονται 15 
ά,γφνβ'* τούτων λάβε μέρος πη"* έ'σται ρνδ'* τοσούτων σχοι
νίων λέγε είναι τό εμβαδόν τοϋ κύκλου. 

Ι4πό δέ τής διαμέτρου μόνης τό εμβαδόν τοϋ κύκλον 
ευρεϊν* ποίησον τά ιδ' έφ" εαντά* γίνονται ρ§ζ'* τούτων 
άφελε τό ζ" ιδ" ήγονν τά μβ'* λοιπά ρνδ'* τοσούτων σχοι- 20 
νιων λέγε είναι επιπέδων τό εμβαδόν τοϋ κύκλου. 

Ζ4λλως. άπό τής διαμέτρου μόνης τό εμβαδόν τοϋ 
κύκλου ενρεΐν τά ιδ' έφ* έαυτά γίνονται ρ§ζ'* ταϋτα ενδε-
κάκις γίνονται ,βρνς'* τούτων τό ιδ" γίνεται ρνδ'* τοσού
των σχοινίων τό εμβαδόν τοϋ κύκλου. 25 

Ζίλλως. άπό · τής διαμέτρου μόνης τό εμβαδόν τον 
κύκλου ευρεϊν* εστω ή διάμετρος τοϋ κύκλον σχοινίων ιδ'' 
λάβε τής διαμέτρου τό ήμισυ* γίνονται επτά* ταϋτα έφ' 
εαντά γίνονται μ&'* ταϋτα τρισσάκις γίνονται ρμζ'* τούτοις 
πρόσλαβε τό ζ" τών μ&', τουτέστιν επτά* γίνονται ρνδ'* το- 30 
σούτων έστι σχοινίων τό εμβαδόν τοϋ κύκλου. 

"Ετι άλλως τον κύκλον μετρήσωμεν άπό τής διαμέτρου 

1. Π S" D 3. Mymv D 5. γίνεται Α, γι D 7. » « Ι om. D 
13. ευρεϊν τοϋ χύχλου D 15. έφ' έαυτά post μδ' add. D ,«%λς'] 

,ν%ς' D 20. άφελε] λάβε D 21. λέγε είναι om. D Ιπίπεδον Α 
24. τό om. D ρνδ'] ρqδ' D 28. γίνεται Α, γι' D ζ' D 

29. τρισάχις D 30. τουτέστιν έπτά] ζ' D 31. ϊσται D 
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μόνης' έστω τον χύχλον ή διάμετρος σχοινίων ιδ'9 ταύτα 
έφ' εαντά γίνονται ρ§ζ'' άπό τούτων άρον τό τέταρτον ήγονν 
τά μθ'9 λοιπά ρμζ'9 τούτοις πρόσθες τό ίδιον είποστόπρω-
τον, τά επτά9 γίνονται ρνδ'9 τοσούτων σχοινίων έστι τό έμ-

5 βαδόν τον πύπλον. 
Μπό δέ τής διαμέτρου xal τής περίμετρον τό εμβαδόν ο 

τον πύπλον ενρεϊν9 ποίησον όντως9 έπεί ό πολνπλασιασμός 
τής διαμέτρου μετά τής περιμέτρου τετραπλάσιος έστι τού 
εμβαδού του πύπλον, πολνπλασίασον τήν διάμετρον έπι τήν 

10 περίμετρον, ήγονν τά ιδ' έπί τά μδ'9 γίνονται χις'9 τούτων 
λάβε μέρος τέταρτον9 γίνονται ρνδ'9 τοσούτων σχοινίων έστι 
τό εμβαδόν τού πύπλον. 

'!Αλλως. άπό της διαμέτρου παί τής περιμέτρου τό ίο 
εμβαδόν ενρεϊν9 λάβε τής διαμέτρου τό ήμισυ9 γίνονται 

15 επτά9 παί της περιμέτρου τό ήμισυ9 γίνονται είποσιδύο-
παί πολυπλασίασον τά επτά έπί τά πβ'9 γίνονται ρνδ'9 το-
τούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν τον πύπλον. 

"Ετι παί άλλως άπό τής διαμέτρου παί τής περιμέτρου ιι 
τό εμβαδόν του πύπλον ενρεϊν9 λάβε τό τέταρτον τής περι-

20 μέτρου παί πολυπλασίασον έπί τήν διάμετρον, ήγονν τά 
ενδεπα έπί τά ιδ'9 γίνονται παί όντως ρνδ'* τοσούτων σχοι
νίων τό εμβαδόν τον πύπλον9 ών ήμισν γίνεται οζ', παί εστι 
γης μοδίων τοσούτων. 

δοθείσης δέ τής διαμέτρου τον πύπλον μετά τής περι- n 
25 μέτρου σχοινίων πεντηπονταοπτώ, διαστεϊλαι παί ενρεϊν πόσον 

γίνεται ή διάμετρος παί πόσου ή περίμετρος9 ποίει όντως-
έάν θέλης τήν διάμετρον πρώτην ενρεϊν, ποίησον τά νη' 
έπτάπις- γίνονται νς'9 τούτων λάβε μέρος πθ"- γίνονται ιδ'9 

τοσούτον ή διάμετρος9 ταντα άρον άπό τών νη'- λοιπά μδ'-
30 τοσούτον ή περίμετρος, έάν δέ θέλ^ς τήν περιφέρειαν πρώ- ι$ 

την ενρεϊν, ποίησον τά πεντηπονταοπτώ είποσάπις παί δίς-
γίνονται ,ασος'9 τούτων λάβε μέρος πθ"' γίνονται μδ'9 το-

1. σχοινία D 2. δ" D 3. ρμζ'] ρ'μξ D xa" D 11. δ" D 
γίνεται Α, γι' D 13. § 10 om. D 15. et 16. γίνεται Α 19. δ" 

D 21. ια' D 22. ων usque ad τοσούτων om. D 25. νη' D 
28. γίνεται Α, γι' D 30. τοσούτων D πρώτον D" 31. όντως post 
ποίησον add. D νη' D 32. γίνονται alterom] γίνεται Α, γι' D 
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σουτου εσται ή περιφέρεια τον πύπλον* ταντα άρον από τών 
νη'- λοιπά ιδ'- τοσούτον ή διάμετρος. 

14 Άττο του εμβαδού του κύκλου τήν διάμετρον καί τήν περί
μετρον ευρέσεις ούτως* έστω το εμβαδόν του κύκλου μονάδων λ η ' 
S* εύρεΐν αυτού την διάμετρον* ποίησον τ ά λ η ' S τεσσαρεσκαι- 5 
δεκάκις · yivovTcu φλ '̂* τούτων μέρος ια" γίνεται / U T ^ ' * ών πλευρά 

15 τετραγωνική γίνεται επτά* τοσούτου ή διάμετρος τού κύκλου, τήν 
περίμετρον αυτού εύρεΐν* ποίησον το εμβαδόν ψουν τά λη' S 

ο^οηκοντάκις και οκτάκις · γίνονται ,γτπη '· τούτων μέρος εβδομον 
γίνεται υπδ'* ών πλευρά τετράγωνος γίνεται είκοσιδύο * τοσούτου 10 
εσται ή περίμετρος, καί επί των άλλων ομοίως. 

89 Έτερος κύκλος, ον ή διάμετρος σχοινίων ς'* ή άρα πε
ρίμετρος αντον, οτι τριπλάσιος παί έφέβδομός έστι τής 
διάμετρον, εσται σχοινίων ιη' S γ" μβ" ήτοι σχοινίων ιη' 
παί ιέξ εβδόμων παί Ιπεί τό άπό τής διάμετρον παί τής 15 
περιμέτρου τετραπλάσιόν εστι τον πύπλον, τό άρα άπό τής 
διάμετρον παί τον τέταρτον τής περίμετρον Ισον εσται τψ 
πύπλψ. εστίν ονν ή διάμετρος τον πύπλον σχοινίων ς'* τό 
δέ τέταρτον τής περίμετρον σχοινίων δ' S ζ" ιδ" ήτοι σχοι
νίων τεσσάρων παί πέντε έβδομων* ταντα δι αλλήλων πο- 20 
λνπλασιαζόμενα γίνονται πη' δ" πη"* παί εστι τό εμβαδόν 
τού πύπλον σχοινίων τοσούτων* ών τό ήμισυ έστιν ό μοδισμός* 

90 Έτερος πύπλος, ον ή διάμετρος σχοινία*ν ιβ' S δ", εύ
ρεΐν αντον τήν περίμετρον* ποίει όντως* επειδή δώδεπα 
σχοινίων παί τριών τετάρτων έστιν ή διάμετρος, άνάλυσον 25 
διά τά τέταρτα παί τά σχοινία είς τέταρτα* γίνονται όμον 
τέταρτα να* ταύτα ποίησον τρισσάπις* γίνονται ρνγ'* ,τού-
τοις πρόσθες παί τό εβδομον τών να' ήγουν επτά παί δύο 

3. §§ 14 et 15 pertinent ad cap. 87 ενρεϊν post χύχλον adcL D 
5. τεσσαρεσχαιδεχάχις] li" ιδ" D 6. ια'] ιδ'* D 7. τοσούτων D 

9. χαϊ οχτάχις] οχτώ D τούτων] τοσούτων D ζ" D 10. τε
τραγωνιχή D χβ' D 11. χαϊ Ιπϊ τών άλλων ομοίως om. D 13. ίφεύ-
δομος D 14. σχοινίων ιη' S γ" μβ" ήτοι om. D 15. ? | έβδομων] ς' ζ" 
ζ" D 19. δ" D σχοινία (post περίμετρον) D 20. δ' χαϊ ε' ζ" ζ" D 

24. ιβ' σχοινίων χαϊ γ' δ" δ" Ό 26. τά prius om. D είς δ" δ" D 
27. δ" δ" να' D τρισσάχις] γ' D 28. τό ζ" τών να' ήγουν ζ' 

χαϊ β' ζ" ζ" D 



GEOMBTRIA. 119 

έβδομα* γίνονται τά όλα τέταρτα ρξ' χαί δύο έβδομα τών 
τετάρτων, ήτοι μονάδες τεσσαράχοντα χαί τεσσαρεσχαιδέχα-
τον τής μονάδος* τοσούτων σχοινιών εσται ή περίμετρος. 

Τό δέ εμβαδόν τον χύχλου από τής διάμετρον ευρεϊν* 
5 ποίησον όντως* τά ιβ' S δ" τής διαμέτρου έφ1 εαντά γί

νονται ρξβ' S ις"* ταύτα ένδεχάχις γίνονται ,αψπη' η" ις"· 
τούτων μέρος ιδ" γίνεται ρχζ' S ζ" ιδ" ριβ" σχδ"* τοσού
των σχοινίων εσται τό εμβαδόν τον χύχλον. 

'Άλλως είς τό ευρείν τό εμβαδόν άπό μόνης τής διαμέ-
10 τρου. επειδή δώδεχα σχοινίων χαί τριών τετάρτων έστιν 

ή διάμετρος, άναλνσον διά τά τέταρτα χαί τά ιβ' σχοινία 
είς τέταρτα9 γίνονται όμον τέταρτα va'm ταϋτα έφ* εαντά 
γίνονται τέταρτα τών τετάρτων ,βχα'* ταϋτα ένδεχάχις γί
νονται μυριάδες β' χαί ,ηχια'* τούτων τό ιδ" γίνεται ,βμγ' 

15 S ζ"* τούτων τό ιζ" διά τό πολυπλασιασθήναι τέταρτα έπί 
τέταρτα γίνεται ρχζ' S η" ΐζ" λβ" ριβ"9 τοσούτων σχοινίων 
τό εμβαδόν τον χύχλου. 

Άπό δέ τής περιμέτρον μόνης τό εμβαδόν τοϋ χνχλον 
ευρεϊν* ποίησον όντως* τήν περίμετρον ήγουν τά τεσσαρά-

20 χοντα σχοινία συν τφ ιδ" έφ3 εαντά γίνονται ,αχε' ω" χα" 
ρ$ξ"' ταϋτα επτόχις γίνονται ά,ασμ' χη"* τούτων μέρος πη' 
γίνεται ρχζ' ω" χα" ριβ" σχδ"* τοσούτων σχοινίων εστί τό 
εμβαδόν τοϋ χνχλον. 

Ι4πό δέ τής διαμέτρου χαί τής περιμέτρου τό εμβαδόν 
25 ευρεϊν* [ποίησον όντως*] λάβε τό τέταρτον τής περιμέτρου* 

γίνονται σχοινία δέχα χαί σχοινίον τό πεντηχοστόεχτον * 
ταϋτα πολυπλασίασον έπί τά ιβ' S δ" τής διάμετρον όν
τως* δεχάχις τά ιβ' S δ" ρχζ' S* χαί τό πεντηχοστόεχτον 
των ιβ' S δ" ζ" ιδ" ριβ" σχδ"* όμον ρχζ' S ζ" ιδ" ριβ" 

1. δ" δ" ρξ' χαϊ β' ζ" ζ" τών δ" ό" ήτοι μονάδες μ' χαϊ ΜΓ' τής 
μονάδος D 3. ίστϊν D 8. ίσται om. D 10. ιβ' σχοινίων χαϊ γ' 
δ" ό" D . 11. τέταρτα) δ" δ" D 12. είςτέταρτα] δ" δ" D χαϊ 
ante γίνονται add. D τέταρτα] δ" δ" D 13. τέταρτα τών τετάρτων] 
δ" τών δ" δ'' D 14. ,ηχιδ' D 15. δ" ίπϊ δ" D 18. ευρεϊν τον 
χύχίον D 19. ποίει D τεσσαράχοντα om. D 24. τής et ίμβαδον 
om. D 25. ποίησον όντως om. Α τό δ" D 26. γίνεται Α, γι' Τ) 

δέχα χαϊ σχοινίον] ι' D 29. ριβ" σχδ" om. D 
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σπδ"* τοσούτων σχοινίων το εμβαδόν τον πύπλον* ών τό 
ήμισν έστιν 6 μοδισμός. 

91 Έτερος κύκλος, ον ή διάμετρος σχοινίων ις' γ" ιε" ή
τοι σχοινίων ις" καί ε" ε" δύο. ενρεϊν τψ περίμετρον· 
άνάλνσον καί τά σχοινία είς ε" ε"· γίνονται ομού ε" ε" dy- 5 
δοηπονταδύο* ταύτα ποίησον τρισσόπις* γίνονται σμς'* τού
τοις πρόσθες καί τό ζ" τών όγδοηκονταδύο ήγονν ένδεκα 
παί πέντε ζ" ζ"* γίνονται όμον ε" ε" σνζ' καί πέντε ε'βδομα 
τών πέμπτων, ήτοι μονάδες να' γ" ζ" ιε"· τοσούτων σχοι
νίων εσται ή περίμετρος. 10 

2 Τό δέ εμβαδόν τον κύκλον άπό μόνης τής διάμετρον 
ενρεϊν* ποίησον όντως* τήν διάμετρον, τοντέστι τά ις' σχοι
νία καί δύο ε" ε" έφ' εαντά γίνονται σξη' ε" ε" δ' καί 
δ' ε" ε" τών ε" ε"* ταύτα ενδεπόπις γίνονται ,β%νΐ]' ε" ε" 
β' παί δ' ε" ε" τών ε" ε"* τούτων μέρος ιδ" γίνεται σια' 15 
δ" πε" πη"* τοσούτων σχοινίων i<ni τό εμβαδόν τού κύκλον. 

3 "Ετι άλλως άπό μόνης τής διαμέτρου τό εμβαδόν του 
πνκλον ευρεϊν* επειδή τά ις' γ" ιε" σχοινία όγδοηκονταδύο 
πέμπτα είσι, πολυπλασίασον ταύτα έφ3 εαντά* γίνονται ε" 
ε" τών ε" ε" ,ζψκδ'* ταύτα ποίησον ενδεπάπις* γίνονται μν- 20 
ριάδες επτά παί ,γ%ξδ'* τούτων μέρος ιδ" γίνεται 9εσπγ' 
ζ"* ταντα διά τό είναι ε" ε" τών ε" ε" μέρισον παρά τά 
είποσιπέντε* γίνεται τό είκοστόπεμπτον τούτων σια' δ" πε" 
πη"* τοσούτων σχοινίων τό εμβαδόν τον πύπλον. 

4 Ι4πό δέ τής περίμετρον μόνης τό εμβαδόν του πύπλον 25 
ενρεϊν* ποίησον όντως* επειδή ή περίμετρος τού πνκλον 
πεντηκονταενός σχοινίων καί λεπτών τριακοστοπέμπτων δε
καεννέα έστι, πολνπλασίασον πρότερον τά να' σχοινία έφ* 
εαντά* γίνονται ,βχα'* είτα πολυπλασίασον τά αυτά να' 
σχοινία καί έπί τά ιθ' λε" λε"* γίνονται τριαποστόπεμπτα 30 

3. σχοινία D 4. β' D 5. πβ' D 6. τρισάχις D 7. χαϊ om. D 
τών ηβ' ήγουν ια' χαϊ ε' ζ" ζ" D 8. σνζ'] σιζ' D χαϊ ε ζ" ζ" 

τών ε" ε" D 13. δύο] τά β' D 14. δ' om. Β 16. τούτων D 17. του 
χυχλου om. D 19. πέμπτα] ε" ε" D 22. τών πέμπτων D παρά 
τά χε' D 27. να' D ι&' D 28. πρώτερον D 29. ,βΤχμ' D 
30. χαϊ om. D τριαχοστόπεμπτα] λε" λε" Α 
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%ξθ'* παί αύθις πολνπλασίασον τά ιθ' τριαχοστόπεμπτα 
πρότερον μέν έπι τά να' σχοινία' γίνονται λβ" λβ" %ξθ'Λ 

είτα πολνπλασίασον τα αντά ιθ' λβ" λβ" παί έφ* εαντά' 
γίνονται λβ" λβ" τών λβ" λβ" τξα', γινόμενα λβ" λε" δέκα 

5 παί ια' λε" λε" τών λβ" λβ"· όμον σχοινία ,βχα' λε" λε" 
,α%μη' παι λε" λε" τών λε" λβ" ια' τά ,α%μη' λε" λβ" 
μεριζόμενα παρά τά τριαπονταπέντε γίνονται σχοινία νε\ 
μένονσι δέ παι τριαποστόπεμπτα πγ'* τά τοιαύτα πεντη-
πονταπίντε σχοινία προστίθενται εις τά έτερα ,βχα' παί 

10 ποθούνται συν αντοΐς είς ,βχνς'* παι εστίν ό άπό του πο
λνπλασιασμον συναγόμενος ολος αριθμός σχοινία ,βχνς' λε" 
λε" πγ' παί ια' λβ" λβ" τών λε" λβ". άναλνομένων δέ παί 
τών είποσιτριών τριαποστοπέμπτων είς λε" λε" τών λβ" λβ" 
γίνεται ό τοιούτος πολυπλασιασμός σχοινία ,βχνς' παί λε" 

15 λβ" τών λε" λε" ωις'* ταντα επτάπις γίνονται σχοινία 
ά,ηφ^β' παί λε" λε" τών λε" λε" ,εψιβ', γινόμενα τρια-
ποστόπεμπτα ρξγ' β"· τά ρξγ' ε" λε" λε" μεριζόμενα παρά 
τά τριαπονταπέντε γίνονται σχοινία δ' S ζ" ν"* ταντα προσ
τίθενται είς τά ά,ηφ^β'* παί γίνεται ό επταπλασιασμός 

20 τον πολνπλασιασμον σχοινία ά,ηφ^ς' S ζ" ν"* τούτων μέ
ρος πη" γίνεται σχοινία σια' δ" πε" πη"· τοσούτον τό εμ
βαδόν τού πύπλον. 

*'Λλλως. άπό της περίμετρον μόνης τό εμβαδόν τού 5 
πύπλον ενρεϊν. επειδή ή περίμετρος τον πύπλον πεντηχον-

25 ταενός σχοινίων παί δεπαεννέα τριαχοστοπέμπτων εστίν, 
άνάλυσον χαί τά σχοινία είς τριαχοστόπεμπτα · γίνονται 
όμον λβ" λβ" ,αωδ'· ταύτα έφ* εαντά γίνονται μυριάδες τχε' 
χαί ,δνις'· ταντα έπτάχις γίνονται μυριάδες ,βσοη' παί %ιβ'* 
τούτων μέρος πη" γίνεται μυριάδες είχοσιπέντε χαί ,ηωοδ'-

30 ταντα παρά τά ,ασχε' μεριζόμενα διά τό είναι λε" λε" τών 

1. λε" λε" D 4. iixm om. D 5. σχοινίων D 7. παρά τά if* D 
τριαχοστόπεμπτα] λε" Ιε" Α 8. νε' D 9. προστίθεται D 

10. ό om. D 13. των χγ' λε" λε" D 14. σχοινίων D 15. έπτά
χις] ζ" D 17. ί" prius] η" D ε" alternm om. D 18. τά λε' D 
19. 'ά] μύρια D 21. χε'] χη" D τοσούτων D 24. να' D 25. χαί 

JU" Ι ι " D 27. poet όμοΰ D add. τά ολα 28. ρυριάδες D 
29. μυριάδες χε' D 30. τταρά] πφόΐ D post τό D add. ι^' 
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λβ" λβ" γίνονται ο ια' δ" κβ" κη"· τοσούτων σχοινίων έστι 
το εμβαδόν του κύκλου. 

β ΪΑπό δέ της διαμέτρου και της περιμέτρου τό εμβαδόν 
του κύκλου ευρείν* ποίησον ούτως* λάβε τό τέταρτον της 
περιμέτρου ήγονν τά δώδεκα σχοινία και λεπτά λβ" λβ" 5 
λα'* και πολυπλασίασον αυτά έπί τήν διάμετρον, τουτέστιν 
έπί τά ις' σχοινία και ιδ' λβ" λβ", ούτως* ιβ' ις' ρ§β' και 
ιβ' τά ιδ' λβ" λβ" ρξη' λε" Λ Β " · και λα' Λ Β " λβ" τών ις' 
σχοινίων υ§ς* Λ Β " λβ"· και λα' Λ Β " λβ" τών ιδ' λ β " · Λ « " 

υλδ' λε" λε" τών λε" λε", γινόμενα και ταύτα λε" λβ" ιβ' 10 
παί ιδ' λε" λε" τών Λ Β " Λ Β " · ομού-σχοινία P F J F λβ" Λ Β " 

χοζ' και ιδ' λε" λε" τών λε" λε"* τά χος' λε" λε" μεριζό-
μενα παρά τά λε' γίνονται σχοινία ι&', μένονσι δέ και λε" λε" 
ια'* τά ι&' σχοινία συντίθενται τοΐς έτέροις ρ$β'* και γί
νονται ομού σχοινία σια' λε" λε" ια' και ιδ' λε" λε" τών 15 
λβ" λβ", γινόμενα και ταύτα ήγουν τά ιδ' λε" λε" τών λε" 
λε" δύο πέμπτα τον τριακοστοπέμπτου * τά ια' γ" ιε" λε" 
λε" μεριζόμενα παρά τά τριακονταπέντε γίνονται δ" κβ" κη"* 
λέγε γάρ τέταρτον τών λβ' η' S δ"* εικοστόπεμπτον τών λβ' 
α' γ" ιε"* και τό είκοστσν όγδοον τών λβ' α' δ"* και εστι 20 
τό εμβαδόν τοϋ κύκλου σχοινίων σια' δ" κβ" κη"* ών τό 
ήμισυ έστιν ό μοδισμός. 

1. χε"] χη" D 3. τής post χαϊ om. D 4. δ" D 5. ιβ' D post 
σχοινία add. ιά D 8. χαϊ la' U S F N E ad vCfg' λε" λε" om. D 14. τά 
ι&'] τά δέ ι&' D 17. δύο ε" ε" τοϋ λε" D 18. περϊ τά λε D 
χι?" bis habet D 19. τέταρτον] δ" D 20. είχοστον ογδοον] χε" D 

21. χη"] χ«" D 22. Ιη fine huius capitis D haec addit: 
1. Λύο ik χύχλων περϊ τό αυτό χέντρον et cetera quae infra capite 

100 leguntar. 
Π. "Εστω τοίνυν τοϋ χύχλου περίμετρος μονάδας μδ'* ταύτα ίπτάχις 

γι τη'· τούτων το χβ"γι ιδ'* χαϊ ϊστιν ή τοϋ χύχλου διάμετρος μονάδων ιδ'. 
ΙΠ. Λο&έντος χύχλου εντός τετραγώνου χαϊ τής1) διαμέτρου του*) 

χύχλου ούσης μονάδων ζ'* ευρεϊν το εμβαδόν τών8) ϊξω&εν τοϋ χύχλου 
δ'4) τμημάτων του τετραγώνου" ποίει όντως* τά ζ' τής διαμέτρου | φ * 
έαυτά γίνονται μ&'* ων τό ζ" ιδ" γίνονται ι' S"5)* τοσούτονβ) ίσται τό 
εμβαδόν τών ϊξω τον χύχλου δ"1) τμημάτων τοϋ τετράγωνον. Καϊ*) 
άλλως, τά ζ' τής διαμέτρου Ιφ' έαντά γίνονται μ&'· ταϋτα τρισσάχις 9) γί
νονται ρμζ'1 °)· τούτων τό ιδ" γίνονται ι' S"* τοσούτων τό εμβαδόν τών 
δ' τμημάτων. 

Ενός δέ εχάστου τμήματος τό εμβαδόν ενρηΰεις οντως' λάβε τής δια-
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Περί ημικυκλίων. ( 
"Εστω ήμικύκλιον ήτοι άψίς, συ ή περίμετρος σχοινίων 

ια', ή δέ διάμετρος σχοινίων επτά. ευρεϊν αύτοϋ τό εμ
βαδόν ποίει ούτως' τά επτά τής διαμέτρου επί τά ια' 

5 τής περιμέτρου γίνονται οζ'· ών τό δ" γίνεται ιθ' δ"· το~ 
σούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν ών τό ήμισυ έστιν ό 
μοδισμός. 

"Αλλο ήμικύκλιον ήτοι άψίς, ου ή μέν βάσις σχοινίων 
ιδ\ ή δέ κάθετος σχοινίων επτά. ευρεϊν αύτοϋ τήν περι-

10 φέρειαν ποίει ούτως* τήν κάθετον τριπλασιάσας πρόσθες 
και τό ζ" τής καθέτου και ευρήσεις τήν περιφέρειαν. οίον 
εστω ή κάθετος τοϋ παρόντος ημικυκλίου σχοινίων επτά* 
ταϋτα τριοσάκις γίνονται κα'* τούτοις πρόσθες και τό ζ" 
τών επτά ήτοι $ν γίνονται είκοσιδύο' τοσούτων σχοινίων 

15 εσται ή περιφέρεια τοϋ ημικυκλίου. 
Άλλως, σύνθες τήν βάσιν και τήν κάθετον * γίνονται 

κα'* τούτοις καθόλου προστίθει τό κα"* γίνεται α'* όμοϋ 
κβ'- τοσούτων εσται σχοινίων ή περίμετρος τοϋ ημικυκλίου. 

Τό δέ εμβαδόν αύτοϋ ευρεϊν άπό μόνης τής βάσεως * 
20 ποίει ούτως* τά ιδ' τής βάσεως έφ* εαυτά γίνονται ρ§ς'-

ταϋτα δεκάκις και άπαξ γίνονται ,βρνς'* τούτων μέρος κη" 
γίνεται οζ'· τοσούτων σχοινίων εσται τό εμβαδόν τοϋ ημι
κυκλίου. 

μέτρου τό S", γίνονται γ' S"' ταύτα Ιφ* έαυτά γίνονται ιβ' #"· ταϋτα 
τρισσάχις γίνονται Ις' $" #"· τούτων μέρος ιδ" γίνεται β' S" η"· τοσού
του11) τό εμβαδόν ενός εχάστου τμήματος. Eadem repetit infra fol. 137 b 

(ν. post cap. 100 ado. sub Π). Im iis aatem quae exscripsimus haec yariat D 
α (i. e. priore loco) et b (i. e. altero loco): *) τής om. α a) τοϋ om. b 
8) ων α *) τεσσάρων b 5 ) pro ι S" habet ζ' ιβ" b ·) τοσούτων b 
7) τεσσάρων b β ) Καϊ om. b 9 ) τρισάχις α 1 0 ) μζ' α l l ) τοσούτων b 

IV. Έάν [εϊ D] εϊς σφαΐραν ΰέλης χύβον έμβαλεϊν τετράγωνον, είπε 
μοι πόση έχάστη πλευρά τοϋ χύβου' ποιώ όντως' έάν f ή διάμετρος τής 
σφαίρας ποδών ιζ', τό S" τής διάμετρον η' S"* ταϋτα έφ* έαυτά γίνονται 
οβ' δ"· ταϋτα δϊς γίνονται ρμδ' 8"· ων πλενρά τετραγωνιχή ιβ'* τοσούτων 
ποδών έσται έχάστη πλευρά τοϋ χύβον. 

3. et 4. ζ' D 5. τό] μέρος D 9. ζ' D post αύτον D add. τό 
εμβαδόν ήτοι 11. χαϊ priue om. D εύρίσης D 12. £' D 13. τρ*-
σάχις D 14. τών £' D α ' D *£' D 20. γίνονται om. D 
21. δεΜάχις χαϊ άπαξ] ένδεχάχις D 
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Άλλως, τά ιδ' §φ3 εαντά γίνονται ρ^ς'· άπό τούτων 
άφελε τό ζ' ιδ'% τουτέστι τά μβ'* λοιπά ρνδ'* ών τό ήμισν 
γίνεται οζ'· τοσούτον τό εμβαδόν. 

Άπό δέ τής καθέτου μόνης τό εμβαδόν τοϋ ημικυκλίου 
ευρείν ποίει ούτως· τά επτά τής καθέτου έφ' εαντά γίνον- 5 
ται μθ'- ταϋτα ένδεκάκις γίνονται φλθ'* τούτων τό ζ" γί
νεται εβδομηκονταεπτά· τοσοϋτον τό εμβαδόν. 

Άπό δέ μόνης τής περιφερείας τό εμβαδόν τοϋ ημι
κυκλίου ευρεϊν ποίει ούτως' τά είχοσιδύο τής περιφερείας 
έφ' εαυτά γίνονται νπδ'* ταϋτα επτάκις γίνονται ,γτπη'· 10 
τούτων μέρος μδ" γίνεται οζ'- τοσοϋτον τό εμβαδόν. 

Άπό δέ τής βάσεως και τής καθέτου τό εμβαδόν αν
τοϋ ευρεϊν ποίει ούτως· τά ιδ' τής βάσεως έπί τά επτά 
τής καθέτου γίνονται <$η'· άπό τούτων άφελε τό ζ" ιδ'\ 
τουτέστι τά κα'- λοιπά οζ'- τοσοϋτον τό εμβαδόν τοϋ ήμι- ι ι 
κνκλίον. 

Άλλως, τά ιδ' τής βάσεως έπί τά επτά τής καθέτου 
γίνονται $η'· ταύτα δεκάκις και άπαξ γίνονται ,αοη'- τού
των τό ιδ" γίνεται οζ'* τοσοϋτον τό εμβαδόν. 

Άπό δέ τής καθέτον και τής περιφερείας τό εμβαδόν 20 
τοϋ ήμικνκλίον ευρεϊν ποίει ούτως· τά επτά τής καθέτου 
έπί τά είχοσιδύο τής περιφερείας γίνονται ρνδ'· τούτων τό 
ήμισυ γίνεται οζ'· τοσοϋτον τό εμβαδόν. 

Άλλως, τό ήμισν τής χαθέτον γίνεται γ' S* ταϋτα 
έπί τά είχοσιδύο τής περιφερείας γίνονται οζ'· τοσοϋτον τό 25 
εμβαδόν. 

Άπό δέ τής βάσεως χαί τής περιφερείας τό εμβαδόν 
τοϋ ήμιχυχλίου ευρεϊν πολυπλασίασον τήν βάσιν έπί την 
περιφέρειαν ήγονν τά ιδ' έπί τά είχοσιδύο· γίνονται τη'· 
τούτων μέρος τέταρτον γίνεται εβδομηκονταεπτά · τοσοϋτον 30 
έ'σται τό εμβαδόν τοϋ ήμικνκλίον. 

2. τό poet άφελε om. D τά om. D 3. τοσούτου D 5. τά ζ' D 
7. οζ' D τοσούτον τό] τοσούτον D 9. τά χβ' D 11. τοσού

των D 13. τά ζ' D 14. Μ post άπό add. D 15. τοσούτων D 
17. τά ζ' D 19. τοσούτων D 21. έπτά] ιζ' D 22. τά χβ' D 
ρνδ'* τούτων τό ήμισυ γίνεται om. D 23. τοσούτων D 25. χβ' D 
τοσούτων D 27. τής poet χαϊ om. D 29. χβ' D 30. μέρος ό*" D 

οζ' D τοσούτων D 
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"Αλλως, τό ήμισυ της βάσεως έπί τό ήμισυ τής περι- ι* 
φερείας, τουτέστι τά επτά έπι τά ια', γίνονται έβδομηχον-
ταβπτά' τοσούτον τό εμβαδόν. 

*!Λλλως. τό τέταρτον τής περιφερείας έπι τήν βάσιν, is 
5 ήγουν τά ε' S έπί τά ιδ', γίνονται χαί ούτως έβδομηχοντα-

επτά' τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν του ήμιχυχλίον* 
ών τό ήμισν εσται ό μοδισμός. 

Περί τμημάτων χυχλου ήττόνων ήμιχυχλίον. (χνπ) 

Τμήμα χύχλον ελαττον ήμιχνχλίου, ου ή μέν βάσις 94 
10 σχοινίων ις\ ή δέ χάθετος σχοινίων ς'. ενρεϊν αυτού τό 

εμβαδόν ποίει όντως· σύνθες βάσιν παί χάθετον γίνονται 
πβ'* ών τό ήμισν γίνεται ια'* ταντα έπί τήν χάθετον ήγονν 
έπί τά ς' γίνονται ξς'* παί τής βάσεως τό ήμισν γίνεται 
οχτώ- ταύτα έφ* εαντά γίνονται ξδ'* ών τό ιδ" γίνεται δ' 

15 S ιδ"* ταύτα σύνθες τοϊς ξς'* γίνονται ο' S ιδ"· τοσούτων 
έ'σται σχοινίων τό εμβαδόν τού τμήματος* ών τό ήμισυ γί
νεται λβ' δ" χη", χαί εστι γής μοδίων τοσούτων. 

Έάν δέ θέλης παί τήν περίμετρον ήτοι περιφέρειαν * 
τον τοιούτου τμήματος εύρεΐν, ποίησον ούτως* τά ις' της 

20 βάσεως έφ* εαντά γίνονται σνς'* παί τά ζ' τής παθέτου έφ* 
εαυτά γίνονται λζ'* ταντα τετράχις γίνονται ρμδ'* ταύτα 
πρόσθες τοΐς σνζ'* γίνονται ν'* ών πλενρά τετραγωνιχή γί
νεται χ'* είτα λάβε τών ζ' τής χαθέτον τό δ"* γίνεται α' 
S* τούτο πρόσθες τοις χ'* γίνονται ομού χα' S* τοσούτων 

25 σχοινίων εσται ή περίμετρος. 
Έτερον τμήμα έλασσον ήμιχυχλίον, ον ή βάσις σχοινίων 95 

ιβ', ή δέ χάθετος σχοινίων δ'. ενρεϊν αντον τό εμβαδόν 
ποίησον όντως* σύνθες βάσιν χαί χάθετον* γίνονται ιζ'* 
ών ήμισν γίνεται η'* ταντα έπί τά δ' τής χαθέτον γίνονται 

30 λβ'* χαί τής βάσεως τό ήμισν γίνεται ζ'* ταντα έφ* εαντά 
γίνονται λς'· ών τό ιδ" γίνεται β' S ιδ"* ταύτα πρόσθες 

2. ζ' et οζ' D 3. τοσούτων D 4. τό d" D 5. οζ' D 8. χύχλον 
ήττόνων ήμιχνχλίου] ήμιχυχλίον ίλαττόνων 1 11. τήν βάσιν χαϊ τήν 
χά&ετον D 14. η' D 15. ιδ" prlms] ρδ" D 16. ίσται om. D 
18. περίμετρον ήτοι om. D 25. ή om. D 27. αντον om. D 
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τοΐς λβ'· γίνονταν λδ' S ιδ"· τοσούτων εσται σχοινίων το 
εμβαδόν τον τμήματος· ών τό ήμισυ έστιν δ μοδισμός. 

Την δέ περίμετρον τούτον ενρήσεις ούτως· πολυπλα-
σίασον τά ιβ' τής βάσεως έφ1 εαντά· γίνονται ρμδ'· παί 
τά δ' τής καθέτου έφ' εαυτά· γίνονται ις'· ταύτα τετράκις 5 
γίνονται ξδ'· ταύτα πρόσθες τοις ρμδ'- γίνονται ση - ών 
πλενρά τετραγωνική γίνεται ιδ' γ" ιβ" παρά τό σύνεγγυς · 
τούτοις πρόσθες τών δ' τής καθέτου τό τέταρτον ήγουν 
μονάδα μίαν· γίνονται ιε' γ" ιβ"· τοσούτων σχοινίων εσται 
ή περίμετρος τοϋ τοιούτου τμήματος. 1 0 

π) Περί μειζόνων τμημάτων ημικυκλίου. 

"Εστω τμήμα μείζον ημικυκλίου, ου ή μέν βάσις σχοι
νίων ιβ', ή δέ κάθετος σχοινίων θ'. ευρεϊν αύτοϋ τό εμ
βαδόν ποίει ούτως· προσαναπεπληρώσθω διά παντός ή 
κάθετος, $ως αίν συμπέστ) τψ κύκλω · και διαιρείτω τά τής 15 
βάσεως σχοινία μέσον · γίνονται ς'· ταϋτα έφ3 εαυτά γίνον
ται λς'* ταύτα μέριζε παρά τήν κάθετον, τουτέστι παρά τά 
θ'· γίνονται δ'· εσται ουν τοϋ ελάσσονος τμήματος ή κά
θετος σχοινίων δ'· ώστε ή διάμετρος τοϋ όλου κύκλου εσται 
σχοινίων ιγ'. έάν συν μετρήσωμεν έλαττον τμήμα, ου ή μέν 20 
βάσις έστι σχοινίων ιβ', ή δέ κάθετος σχοινίων δ', μετρή
σωμεν δέ και κύκλον, ού ή διάμετρος έστι σχοινίων ιγ', 
άφέλωμεν δέ άπό τοϋ κύκλου τό ελαττον τμήμα, $ξομεν τό 
λοιπόν μέγιστον τμήμα του κύκλον μεμετρημένον. οίον εστω 
ή διάμετρος τοϋ όλον κύκλον σχοινίων ιγ'· ταϋτα έφ' έαυτά 25 
γίνονται ρξθ'· ταϋτα ένδεκάκις γίνονται ,αωνθ'· τούτων τό 
ιδ" γίνεται ρλβ' S δ" κη"· τοσούτων σχοινίων έστι τό εμ
βαδόν τον όλον κύκλον. άπό τούτων ύπεξαιρεθήτω τό εμ
βαδόν τοϋ έλάττονος τμήματος, όπερ έστι κατά τήν προεκ-
τεθεΐσαν εφοδον σχοινίων λδ' S ιδ"· και τά λοιπά ήγονν 30 

7. αύνεγγες D 8. τέταρτον] δ" D 9. μίαν] α' D 11. τμη
μάτων μειζόνων D 14. προσαναπΧηρούα&ω D 15. άν] ου Α, ου D 

διαιρείται D 19. ίαται om. D 22. δϊ χαϊ] ουν τον D 23. τό 
ΪΧαττον usque ad χύχλου om. D 24. μεμετρημένου D 25. όλου om. D 

26. ένδεχάχις] Τα cum compendio syllabae ις D 27. ίστϊ om. D 
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τά §η* ζ" ιδ" έστω τον μείζονος τμήματος τό εμβαδόν* 
ών τό ήμισν εσται ό μοδισμός. 

Τήν δέ περίμετρον τον ολον χυχλου ενρεϊν* ποίησον 4 
τήν διάμετρον τρισσάχις* γίνονται λθ'* τούτοις πρόσθες 

5 παϊ τό ζ" τών ιγ' ήγονν α' οχ" ζ" χα"* γίνονται όμον μο
νάδες τεσσαράχοντα δίμοιρον εβδομον είχοστόν πρώτον το
σούτων σχοινίων ή περίμετρος τον χύχλον· άπό τούτων 
ύπέξελε τόν αριθμόν τής περιφερείας τον ελάσσονος τμή
ματος, ος έστι χατά τήν προγραφεϊσαν μέθοδον σχοινίων 

10 ιε' γ" ιβ"* χαι τά περιλιμπανόμενα ήγουν τά χε' γ" ιβ" 
μβ" εσται 6 αριθμός τής περιφερείας τον μείζονος τμήματος. 

Έτερον τμήμα μείζον ήμιχνχλίου, ον ή βάσις σχοινίων 97 
χδ'. ενρεϊν αυτού τό εμβαδόν* ποίει όντως* ήχθω χάθετος 
διά τον χέντρον έπί τήν βάσιν, ήτις έστι πρός όρθάς, χαί 

15 μετρηθεϊσα εστω σχοινίων ις'* χαί προσαναπληρούσθω ό 
χνχλος χαί έχβεβλήσθω χάθετος χαί διαιρείτω είς δύο μέφι 
τά τής βάσεως* ώς είναι τά τον ενός τμήματος σχοινία 
ιβ'* ταντα έφ* εαντά γίνονται ρμδ'* ταύτα μέρισαν παρά 
τά ις' τής χαθέτον * γίνονται θ'* τοσούτων εσται σχοινίων 

20 ή επιβληθείσα τή χαθέτφ* ώς είναι ομού τήν ολην χάθετον 
ήτοι διάμετρον σχοινίων είχοσιπέντε* ταύτα έφ* εαντά γί
νονται χχε'* ταντα δεχαχις χαί άπαξ γίνονται ,ζωοε'* ών 
τό ιδ" γίνεται vQa' ιδ"* τοσούτων εσται σχοινίων τό εμ
βαδόν τού ολον χύχλον. 

25 Έάν δέ θέλης διαστεϊλαι χαί γνώναι Ιδίως τού τε μεί- 2 
ζονος χαί τού ήττονος τμήματος τό εμβαδόν, ποίει όντως* 
μέτρει τμήμα χύχλον ήττον ήμιχνχλίου, ον ή μεν βάσις 
σχοινίων χδ', ή δέ πρός όρθάς σχοινίων θ', χατά τό προ-
γραφέν υπόδειγμα* χαί τό γινόμενον έξ αυτού εμβαδόν νφ-

30 ειλον άπό του εμβαδού τού χυχλου, χαί τό ύπολιμπανό-
μενον μέρος εσται του μείζονος τμήματος, οίον ώς έν νπο- s 

4. τρισσάχις om. D, Ιι marg. add. m. rec. 5. όμον usque ad πρώ
τον] μ' ta" ζ" χα" D 16. μέρη) τμήματα D 17. σχοινίων D 21. χε' 
D 24. ολον om. D 25. όιαστήσαι D - 29. νφειλον et kic et infra 
§ 3„et 4 interpolator recentior scripsit pro νφελε 31. μέρος] μέτρον D 

ίστω D 
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δείγματι* σύνθες βάσιν παί χάθετον τον ήττονος ημικυκλίου 
τμήματος, τουτέστι κδ' χαί θ'* γίνονται λγ'* ών τό ήμισν 
γίνεται ις' S* ταϋτα έπί τά θ' τής καθέτου γίνονται ρμη' 
S* χαί τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά ιβ' έφ* εαντά γί
νονται ρμδ'* ών τό ιδ" γίνεται ι δ" κη"* ταντα πρόσθες 5 
τοις ρμη' S* γίνονται ρνη' S δ" χη'* τοσούτων σχοινίων 
εσται τό εμβαδόν τοϋ ήττονος ήμικνκλίον τμήματος * ταύτα 
ϋφειλον άπό τοϋ όλου εμβαδού τοϋ κύκλου, ήγουν άπό τών 
vQa' και τοϋ ιδ", και νπολιμπάνονται τλβ' δ" κη", ατινα 
εσται τό εμβαδόν τοϋ μείζονος τμήματος. 10 

4 Έάν δέ θέλτ/ς τοϋ τε μείζονος και ήττονος τμήματος 
τήν περιφέρειαν ευρείν, ποίησον ούτως* τά κδ' τής βάσεως 
έφΛ έαυτά γίνονται φος'' και τά θ' τής χαθέτου έφ* εαυτά 
γίνονται πα'* ταϋτα τετράκις γίνονται τκδ'* ταϋτα σύνθες 
τόίς φος'* γίνονται όμοϋ %'* ών πλευρά τετραγωνική γίνε- 15 
ται λ'- έξ ών ϋφειλον τά της βάσεως κδ' σχοινία* λοιπά 
ς'* και έπειδήπερ ή μέν χάθετός έστι σχοινίων θ', ή δέ 
βάσις σχοινίων χδ', ποίει ούτως* τά εννέα τής χαθέτου 
πόστον μέρος έστι τών χδ' τής βάσεως; εστίν ουν τρίτον 
δίμοιρον τών τοίνυν %ξ λάβε τό τρίτον δίμοιρον γίνονται 20 
β' δ"' ταύτα σύνθες τοΐς λ'- γίνονται λβ' δ"* τοσούτων 
έ'σται σχοινίων ή περίμετρος τον έλάττονος τμήματος* παί 
επειδή ή τοϋ όλον κύκλου περίμετρος έστι σχοινίων οη' S 
ιδ", ϋφειλον έξ αυτών τά λβ' δ", και τά περιλιμπανόμενα 
ήγουν τά μς' δ" ιδ" εσται ή περιφέρεια τοϋ μείζονος τμή- 25 
ματος. 

98 Άλλο τμήμα μείζον ημικυκλίου, ου ή μέν βόσις σχοι
νίων Χ ' , ή δέ πρός όρθάς σχοινίων λ'. ευρεΐν αντοϋ τό 
εμβαδόν ποίει ούτως* έπειδήπερ μείζον έστι τοϋ ημικυκλίου, 
προσαναπλήρον τον κύκλον, και ευρήσεις τοϋ έλάττονος τμή- 30 

2. τμήματος om. libri τά ante *i* add. D 3. ρμη'] ogi?'D 
7. τμήματος om. libri 11. τε om. D 13. Ιφ* έαυτά poet xa&irov 
om. D 18. τά D 19. τρίτον δίμοιρον] γ" ια" D, δ" η" Α, item 
nterque post λάβε τό; slgiilcat antem hoc loco τρίτον δίμοιρον dao cam 
besse (2j) 20. ffl ς' D 21. β' δ"] β' S" δ" D λβ' S" δ" D 
22. του έλάττονος τμήματος ή περίμετρος D 24. λβ' S" δ" D 
25. μς' δ" ιδ"] με' 8" δ" D 30. προσαναπλήροι Α, προς άναπλήροι D 
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famog τό νψος της χαθέτον, χαί λάβε της βάσεως τό ήμισυ · 
γίνονται ι* ταντα πολυπλασίασον έφ* εαντά- γίνονται ρ'* 
ταντα μέρισαν εις λ' τής πρός ορθός· γίνονται γ' γ"· ταντα 
πρόσθες τοις λ'· γίνονται λγ' γ"- τοσούτων εσται σχοινίων 

δ ή χάθετος ήτοι διάμετρος τού ολον χύχλον, ήγουν του μεν 
μείζονος τμήματος σχοινίων λ', του δέ ήττονος σχοινίων γ' 
γ"· ευρίσκεται τοίνυν του ολου χυχλου τό εμβαδόν άπό του 
προκειμένου υποδείγματος σχοινίων ωογ' χαί λεππο/ύ εξη-
χοστοτρίτον ενός. ομοίως ευρίσκεται χαί τού ήττονος τμή- « 

10 μάτος τό εμβαδόν άπό τού προκειμένου υποδείγματος σχοι
νιών μς' καί λεπτών έξηκοστοτρίτων δύο. εϊτα υπεξαιρείται 
άπό τού ολον κύκλου τά εμβαδόν τον έλάττονος τμήματος 
και τό νπολιμπανόμενον εσται τού μείζονος τμήματος. 

"Ολου δέ του κύκλου τό εμβαδόν ευ ρήσεις όντως* τά Β 
15 λγ' γ" έφ* εαντά γίνονται ,αρια' θ"· ταντα άεί δεκάκις καί 

απαξ γίνονται ά,βσχβ' ς" ιη'· ων άεί τό ιδ" γίνεται ωογ' 
ξγ"' τοσούτων εσται σχοινίων τό εμβαδόν τού ολου χυχλου. 

Τον δέ έλάττονος τμήματος τό εμβαδόν ευρήσεις ου- 4 
τως* σύνθες τούτου τήν βάσιν χαί τήν χάθετον ήγουν τά 

20 κ' χαί τά γ' γ"· γίνονται κγ' γ"· τούτων λάβε τό ήμισυ · 
γίνεται ια' ω"· ταύτα πολνπλασίασον έπί τά γ' γ" τής 
χαθέτον γίνονται λη' ω" ς" ιη'* είτα λάβε τό ήμισν τής 
βάσεως· γίνονται ι'· ταντα έφ* έάντά γίνονται ρ'· ών τό 
ιδ" γίνεται επτά ϊβδομον* ταύτα σύνθες τοΐς λη' ω" ς" 

25 ιη"- γίνονται μονάδες μζ' χαί λεπτά έξηχοστότριτα δύο* 
τοσούτων σχοινίων εσται τό εμβαδόν τού έλάττονος τμή-

• ματος* ών Ηφελομένων άπό τον ολου χύχλον, τουτέστιν άπό 5 
.τών ωογ', καί τόν ενός εξηκοστοτρίτου, υπολιμπάνονται 
σχοινία ωκζ' παρά λεπτόν εξηκοστότριτον ϊν, ατινά είσι 

30 τό εμβαδόν τον μείζονος τμήματος. 
Τήν δέ περίμετρον τον ολον κύκλου ενρεϊν ποίησον β 

3. τής προς ορθός om. D ταντα usque ad λγ' γ" om. D 8. σχοι
νιά Ό λεπτά Ό 11. β' D 16. γίνεται om. 1 17. xal ante ξγ" 
add. D ϊαται σχοινίων om. D 20. το ήμισυ] S" D 22. γίνεται Α, 
γι D ιη" om. D 23. post ταντα D add. πολυπλασίασον 24. £' 
ζ" D 25. δε poet λεπτά add. D είχοστότριτα β* D 26. ίσται om. D 
27. ων νφελο μένων scripsit interpolator recentior ολου om. D 29. εν] α' D 

Her. geom. «t itereom. y 
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τήν διάμετρον τρισσάκις και τό %βδομον* γίνονται ρδ' S ζ " 
ιδ" κα"* ίξ ών τον έλάττονος τμήματος τψ περιφέρειαν, 
παί τό λοιπόν εσται τοϋ μείζονος τμήματος ή περιφέρεια. 

7 ενρήσεις δέ τοϋ ελάττονος τμήματος την περιφέρεια* ούτως* 
πολνπλασίασον τά π τής βάσεως έφ* έαυτά* γίνονται ν'* 5 
ομοίως παί τά γ' γ" τής πα&έτον έφ* εαντά γίνονται ια' 

ταϋτα ποίησον τετράπις* γίνονται μδ' γ" &"* ταϋτα 
σύν&ες τοις ν'* γίνονται όμον ν μδ' γ" &"· ών πλενρά τε
τράγωνος γίνεται πα ιβ" παρά τό σύνεγγυς* τούτοις πρόσ-
&ες τό τέταρτον τής πα&έτου, ό έστιν S γ"· γίνονται χ α ' S 10 
γ" ιβ"* τοσούτων έ'σται σχοινίων ή περιφέρεια τοϋ έλασ-

8 σονος τμήματος, ταϋτα άρον άπό τής περίμετρον τον κύ
κλου, τουτέστιν από τών ρδ' παί του S ζ" ιδ" πα"* λοιπά 
πβ' S γ" πδ"* τοσούτων σχοινίων εσται παί ή τοϋ μεί
ζονος τμήματος περιφέρεια. W 

99 Τμήματος δέ πύπλον υποκειμένου παί τής βάσεως νπ-
εστρωμένης παί φανεράς ιηίσης παί τής πα&έτον, ήτις παί 
πρός όρ3·άς καλείται, από τοϋ πέντρον τής πορνφής έπί 
τήν βάσιν άχ&είσης παί έστηριγμένης, ευρείν πότερον ήμι^ 
πύπλιόν έστιν ή ελαττον ή μείζον τον ήμικνκλίον. εύρισκε- 20 
ται δέ όντως * έάν ή πρός όρ&άς ϊση τψ ήμίσει μέρει τής 
βάσεως τνγχάντ], ήμικύκλιον έστι πλήρες* έάν δέ μείζων, 
τον ήμικνκλίον μείζον έστι* έάν δέ έλάσσων, έλασσον· 

100 Δυο δ\' κύκλων περι το αυτο κέντρον όντων το μεταξύ των 

περιφερειών αυτών χωρίον δυνατόν ευρείν μετρήσαντι αμα ϊκάτερον 25 

κύκλον καϊ αφελόντι μετά τούτο απο τού μείζονος τον Ιλίττονα. 

2 οίον εστωσαν περϊ το αυτο κίντρον κύκλοι δύο, ο μεν μείζων, ο 

δϊ ελάττων * και η μεν τοϋ μείζονος κύκλου διάμετρος εστω σχοι-

1. τό ίβδομον] ζ" D 7. ποίησον om. D 8. πρόσθες D ομού 
om. D 9. παρασύνεγγνς D 10. τό δ" D 11. σχοινίων ϊσται D 

13. ρδ'] ρν'δ D 14. πβ'} πγ' Α 17. χαϊ om. D 21. ήμισυ D 
22. τυγχάνει AD imv ik μείζον, ϊστι τού ήμιχνχλίου μείζον* iav 

δε έλασσον, έλασσον D 
24. cap. 100 babet D supra post cap. 91; hoc antem loco ea ponit quae 

statbn afferemus. 25. αυτών om. D 26. τούτο] τούτου το D άπο 
του] άπό τής D 27. β' D 28. ή post χύχλου add. D 
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ηων κς\ ή δϊ τ ο ν tkdrromg σχοινίων ιδ'. iav ουν μετρψωμεν 

ίκάτερον χνχλον καϊ αφέλωμεν απο τού μείζονος τον ελα'ττονα, 

εξομεν καϊ το μεταξύ των περιφερειών αυτών χωρίον μεμετρημίνον. 

οίον εστω του μείζονος κύκλου η διάμετρος σχοινίων κςκ ταύτα s 

δ Ιφ' έαυτά γίνονται χος'· ταύτα δεκάκις και άπαξ γίνονται ,ζυλς'* 

τούτων το LO" γίνεται φλα' ζ"* τοσούτων σχοινίων το ίμβαδον 

τον κύκλου, ομοίως ϊστω καϊ -η τοϋ ίλάττονος κύκλου διάμετρος ι 

σχοινίων ιδ'' ταύτα 2φ' έαυτά γίνονται ρ§ς'* ταύτα ίνδεκάκις 

γίνονται ,βρνς'· τούτων το ιδ" γίνεται ρνδ'9 τοσούτων [εσται] 

10 σχοινίων και του Ιλάττονος κύκλου το εμβαδόν· iav ουν αφίλω- δ 

μεν τά ρνδ' απο των φλα' και του ζ" , ύπολιμπάνονται τοζ' ζ", 

α;τε|3 εισΐ το Ιμβαδόν του /υιεταξύ twf περιφερειών των δύο κύ

κλον χωρίου, καλείται δϊ το τοιούτον ϊτυς· 

'Όρος κύκλου ευρεθείς εν αλλω βιβλίω του "Ερωνος. (χιχ) 

15 *Εχει η περίμετρος προς τψ διάμετρον λόγον οίον χβ' προς 101 

1. «Γ #om. D 4. σχοινία D 7. ij post alteram χύχλου add. D 
9. ?στα* om. Α 11. xal τον om. D 13. καλείται etc. om. D 

Eo loco, qno Α hoc caput 100, D babet haec: 
I. *Eav dirji χωρίου τινός δοθέντος ήτοι ευθυγράμμου ή οίονδηποτούν 

τούτω (τούτο D) Ισον χύχλον ποιήσασθαι, δει λαβόντας τό ια " μέρος τού 
εμβαδού χαϊ τούτο ποήσαντας τεσσαρεσχαιδεχάχις, είτα τών γινομένων 
πλευράν τετραγωνιχήν λαβόντας τοσούτον άποφαίνεσθαι την τού χύχλου 
διάμετρον» οίον ϊστω τό εμβαδόν τού δοθέντος χωρίου μονάδων ρνδ'· 
τούτων τό ια" γίνεται ιδ'' ταύτα τεσσαρεσχαιδεχάχις (ιδ" D) γίνονται 
ρ($ς'' τούτων πλευρά τετραγωνική γίνεται ιδ' · έσται ονν ή διάμετρος τού 
χύχλου μονάδων ιδ'. ίχ #1 της διάμετρον δήλος χνχλος §* των προειρη-
μέψων. 

δοθέντων ονν αμφοτέρων τών αριθμών ηγονν τής (τού D) διαμέτρου, 
της περίμετρον χαϊ τον εμβαδού τού χύχλου έν άριθμφ ένί, διαστεΐλαι χαϊ 
ευρείν ίχαστον αριθμόν, ποίει ούτως' έστω ό δοθεϊς αριθμός μονάδων 
σιβ'· ταύτα άεϊ ίπϊ τά ρνδ' γίνονται μυριάδες γ' χαϊ ,βχμη' * τούτοις 
προστίθει χαθολιχώς ωμα'· γίνονται μυριάδες γ* χαϊ ,γυπθ'· ων πλιυρά 
τετραγωνιχή γίνεται ρπδ'* άπό τούτων χούφισον χθ'* λοιπά ρνδ'' ταύτα 
ποίησον δίς' γίνονται τη'* τούτων λάβε μέρος ζ"* γίνονται μδ'* τοσούτον 
ή περίμετρος. (Conf. infra cap. 101, 6-8.) 

Π. Λοθέντος χύχλον et eetera qnae iam supra babuit; v. post cap. 91 
adnot. sub 11, et conf. infra cap. 101 § 10-12. 

14. hanc capitis 101 formam solas habet A; in D omnia in brevin* con-
tracta, nt ad finem huias capitis adnotakimus. 

9* 
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ζ'· ωστε I«V δοίΗ} ή του κύκλου διάμετρος μονάδων ιδ'9 χαϊ χρζ 
τήν περίμετρον άπο της διαμέτρου εύρεΐν, δει ποιήσαντας τά ιδ9 

Ιπϊ τά κβ ' , καϊ τούτων το ζ" λαβόντας τοσούτου άποφα^σ^αι 
την περιφέρειαν. οΐον έστω ή διάμετρος του κύκλου μονάδων ιδ'* 
ταύτα εικοσάκις καϊ δίς γίνονται τη'· τούτων το ζ" γίνεται μδ'· δ 
εσται ουν ή του κύκλου περίμετρος μονάδων μδ'. 

s Πάλιν ίάν δο%ϊ) ή περιφέρεια μονάδων μδ', ml χρ$ την 
διάμετρον άπο της περιμέτρου εύρεΐν, δει ποιήσαντας τά μδ' hrra-
κις, καί τών εκ τούτων γενομένων το κβ" λαβοντας τοιούτων άπο-
φαι'νεσ̂ αι τήν διάμετρον. οΐον έστω ή τού κύκλου περίμετρος 10 
μονάδων μδ'· ταύτα ίπτάχις γίνονται τη'· τούτων το χβ" γίνεται 
ιδ'· καί εστίν η του κύκλου διάμετρος μονάδων ιδ'. 

s Δοθείσης της περιμέτρου χαϊ τής διαμέτρου εν άρ&μοΐς το 
άπο της περιμέτρου χαί της διαμέτρου τετραπλάσιων Ιστι του 
κύκλου, το δε άπο της περιμέτρου καί της εκ του χίντρου δι- 15 
πλάσιον* ωστε εάν δοθγί ή περιφέρεια μονάδων μδ' χαι ή διά
μετρος μονάδων ιδ', χαί λαβόντες τά ιδ' της διαμέτρου πολυπλα-
σιάσωμεν επί τά μδ' της περιμέτρου9 χαί των γενομένων το τέ
ταρτον ληψομε^α* εστι δϊ μονάδες ρνδ'* τοσούτου Ιρουμεν εΤναι 
το εμβαδόν τού κύκλου. 20 

4 Έάν δε λάβω της διαμέτρου το ήμισυ, *ο #1 μονάδων ϊπτά, 
καί πολυπλασιάσωμεν επί τά μδ' της περιμέτρου, χαί των γενο
μένων το ήμισυ ληψόμεθα* εστι δ! και ούτως μονάδες ρνδ'· το
σούτου αποφαινόμενα είναι το εμβαδόν του κύκλου, εστίν ουν τω 
κύκλω ίσον το άπο της εκ του κέντρου χαί του ήμίσεος της πε- 25 
ριφερείας· ωστε Ιάν λάβωμεν τοχ ήμισυ της διαμέτρου, ο εστι 
μονάδες ζ', χαϊ πολυπλασιάσωμεν hri το ήμισυ της περιφερείας, 
τουτέστιν Ιπί τά είχοσιδυο, γίνεται δ\ χαί όντως ρνδ'· τοσούτον 
Ιρούμεν εΤναι το εμβαδόν του κύκλου· 

δ Ομοίως χαί το άπο της διαμέτρου χαϊ του τετάρτου τής 30 
περιφερείας Ισον Ιστι τφ κύκλω* της Y A P διαμέτρου ούσης μονά
δων ιδ' χαί τής περιμέτρου μονάδων μδ', ίάν λαβωμεν της περι~ 
μέτρου το τέταρτον, ο εστι μονάδες ια', καί πολυπλασιάσωμεν 
ίπί την ολην διάμετρον ήγουν επί τά ιδ', εστι δε καί ούτως ρνδ'· 
τοσούτου ερουμεν είναι το εμβαδόν του κύκλου. 35 

1. et 7. χρή Λ 19. et 23. ληψώμε^α Α 21. tmmo tmt τό # i ant ό 4<rrι 
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Έάν #1 #Ιρ χωρίου τίνος δοθέντος ητοι ευθυγράμμου η οίου- β 
δηποτονν τούτω Ισον κύκλον ποιήσασΒ-αι, δ « λαβοντας το ια" 
μέρος του εμβαδού και τούτο ποιήσαντας τεσσαρεσκαιδεκάκις, είτα 
τών γενομένων πλευράν τετραγωνικών λαβοντας, τοσούτου άποφαι-

5 νεσ3*αι τψ του κύκλου διάμετρον. οίον εστω το εμβαδόν του δο
θέντος χωρίου μονάδων ρνδ'* τούτων το ια" γίνεται ιδ'· ταύτα 
τεσσαρεσκαιδεκάκις γίνονται ρ§ς" , β τούτων πλευρά τετρα/ωνική γί
νεται ιδ'* εσται ουν ή διάμετρος του κύκλου μονάδων ιδ'. εκ δε 
της διαμέτρου δήλος ο κύκλος εκ τών προκειμένων· 

10 Δοθέντων δε συναμφοτέρων τών αριθμών ψουν της διαμέ- 7 
τρου, της περιμέτρου και τού εμβαδού του κύκλου εν αριθμώ ίνί, 
διαστεϊλαι καί ευρε/ν εκαστον αριθμόν* ποίει ούτως' εστω ο δο
θείς αριθμός μονάδες σιβ'* ταύτα άεί επί τά ρνδ' γίνονται μυριάδες 
γ' καί ,βχμη'* τούτοις προστίθει καθολικώς ωμα'* γίνονται μυ-

15 ριάδες γ' καί ,γυπθ'* ων πλευρά τετράγωνος γίνεται ρπγ'* άπό 
τούτων κουφισον κ3·'· λοιπά ρνδ'* ων μέρος ια" γίνεται ιδ'* το
σούτου ή διάμετρος τού κύκλου· εάν δϊ θέλγς καί την περιφέ- 8 
ρειαν εύρεΐν, κουφισον τά κ3"' άπο τών ρπ)>'· λοιπά ρνδ'* ταύτα 
ποίησον δις* γίνονται τη'* του'των λάβε μέρος ζ"* /ίνεται μδ'* το-

20 σουτου ή περίμετρος, το δε ιμβαδον ευρε?ν* ποιεί ούτως* τά ιδ' 9 
της διαμέτρου ίπϊ τά μ δ ' της περιμέτρου γίνονται χις-'* τούτων 
λάβε μέρος τέταρτον* γίνονται ρνδ'* τοσούτον τό Ιμβαδον του κύ
κλου, ομου τών τριών αριθμών μονάδες σιβ'. 

Δοθέντος κύκλου εντός τετρα/ώνου, καί της διαμέτρου τον ίο 
25 κύκλου ούσης μονάδων επτά, ευρεϊν το εμβαδόν των εξωΒ-εν του 

κύκλου τεσσάρων τμημάτων τού τετράγωνου * ποιεί ούτως* τά 
ίπτά τής διαμέτρου Ιφ' Ιαυτά ρίνονται μ3" ι # ων το ζ" ιδ" γίνε
ται ι' S* τοσούτον εσται το ιμβαδον των εξω του κύκλου τεσ
σάρων τμημάτων του τετράγωνου. 

30 *Αλλως. τά Ιπτά της διαμέτρου Ιφ ' Ιαυτά /ίνονται μ3·'* ιι 
ταύτα ,τρισσάκις γίνονται ρμζ'* τούτων τό ιδ" γίνεται ι' S* το
σούτον τό Ιμβαδον των τεσσάρων τμημάτων. 

Ένος δε Ικάστου τμήματος τό εμβαδόν εύρεΐν* ποίει ούτως* n 
λάβε της διαμέτρου τό ήμισυ * yiWai y' S* ταύτα Ιφ* Ιαυτά 

1. §§ 6 et 7 D habet snpra post cap. 99; ν. adnot ad extremum cap. 100 
i*b I. 2. τούτο ftror *i/xAou Α 
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γίνονται ιβ' δ"* ταύτα τρισσάκις γίνονται λς' S δ"· τούτων μέρος 
ιδ" γίνεται β' S η"· τοσούτον το ιμβαδον ίνός Ικάστου τμήματος. 

Μερί των πολυπλεύρων. 

ϊίενταγωνιον ισόπλενρόν, ου εκάστη πλευρά άνά ποδών λε'. 
εύρε?ν αυτού το εμβαδόν ποιω ούτως' τά λε' εφ' Ιαυτά /ινονται 5 
,ασκε'* ταύτα δή δωδεκάκις γίνονται α # δψ'· ων τό ζ" yiWai ,βε'· 
τοσούτων εσται ποδών το ιμβαδον. 

Έν άλλφ βιβλίω του *Ήρωνος ευρέθη ούτως* εστω εκάστη 
πλζυρά ποδών δέκα* ταύτα έφ ίαυτα γίνονται ρ'* ταΰτα επί τά 
ε' γίνονται φ'* ων το y" /ίνεται ρξς-' ar"* τοσούτον το εμβαδόν. 10 

Έξά/ωνον ϊσόπλευρον, ου Ικάστη πλευρά άνά ποδών λ'. εύ
ρεΐν αυτού το εμβαδόν * ποιεί ούτως · τά λ' Ι φ ' Ιαυτά γίνονται 
9&'· ταύτα άεί τρισκαιδεκάκις γίνονται α,αψ'* ων το ε" y t W a i 
,βτμ '· τοσούτων εσται ποδών τό εμβαδόν τού Ιξα^ωνι'ου. 

Αλλως έν αλλω βιβλίω. εστω ή πλευρά τού ίξαγωνου πο- 15 
δών λ'· ποίει την πλευράν εφ' Ιαυτην· γίνονται %'* τούτων το y" καί 
το ι" y t W a i τ § ' · ταύτα Ιξάκις yivovrat ,βτμ'* τοσούτων εσται 

2. Pro ea hniiis capitis forma qnam ex Α exscripsinras D babet baec; 
"Οροί χυχλου εύρε&εϊς ίν αλλω του αύτοϋ Ηρωνος, οΰτως' 

"Εχει ή περίμετρος πρός τήν διάμετρον λόγον οίον χβ' προς ζ'* ωστε 
ίάν j του χυχλου εΐ τύχοι ή διάμετρος μονάδων ιδ', δει ποιήσαντα τά ιδ' 
ίπϊ τά χβ', τούτων τό ζ" λαβόντα άποφαίνεσ&αι τοσούτων τήν περιφέ
ρειαν ' ϊστι Μ μδ'. χαϊ πάλιν ίάν δο&ή ή περιφέρεια μδ' χαϊ βουλωμε&α 
(βουλόμε&α D) τήν διάμετρον εύρεΐν, ποιήσαντες τά μδ' έπτάχις τών γε
νομένων το χβ" ϊξομεν τήν διάμετρον ϊστι δϊ ιδ'. 

/ίείχννσι δε ίν τή {ϊντός D) του χυχλου μετρήσει, οτι τό υπό τής περί" 
φερείας του χυχλου χαϊ τής ίχ του χέντρου διπλάσιον ίστι τον χύχλον 
ωστε ίάν δο&ή ή περιφέρεια μονάδων μδ', λαβόντες τής διαμέτρου τό S", 
ϊστι #1 μονάδες ζ', πολυπλασιάζομεν ίπϊ τά μδ'" χαϊ τών γενομένων τό 
S" ληψόμε&α, fnri δε^ μονάδες ρνδ'* τοσούτων ίροϋμεν τό ίμβαδόν του 
χυχλου. 

Praeterea alia huias capitis fragmenta aliis locie dispersa babet D; vide 
adnot. p o 8 t cap. 100. 

3. om. D 4. Πεντάγωνον D 6. in D post ταύτα δή baec le-
guntur: χάλλιον είπεΐν ίνδεχάχις μετά γ', ήγουν προσΰ είναι, χαϊ τά γ" 
τών σχε, δοδεχάχις, γι' α δ ψ. ων τό ζ" γι ,βρ'. τοσούτων ϊσται ποδών 
τό ίμβαδόν, ίξής ή χαταγραφή. Omnia aatom, qoae Α esipit ad flnem § 3 
babet, in D omieea siuil 16. έαυτά D 17. τοσούτων] τούτων D 
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ποδών τό εμβαδόν τοϋ ίξαγωνου. ούτος γάρ ακριβέστερος * τρί
γωνου γάρ ισοπλεύρου τί) με^όδψ Ιμίρισε το ίξάγωνον καϊ έστησε 
το εμβαδόν αυτού, ούτως κείται κα) εις τά πλάτη *του "Είρωνος. 

*Επτάγωνον Ισόπλευρον καϊ ίσογωνιον, ου ίκάστη πλευρά άνά δ 
5 ποδών ι'. ευρείν αυτού το εμβαδόν* ποίει ούτως* τά ι' εφ' εαυτά 

γίνονται ρ'* ταϋτα άεϊ ίπϊ τά μγ' γίνονται ,δτ'* ων το δωδίκατον 
γίνεται τνη' γ"· τοσούτων εσται ποδών το εμβαδόν τοϋ ϊπταγωνου. 

Όκτάγωνον ίσόπλευρον καϊ ίσογωνιον, ου ίκάστη πλενρά άνά G 
ποδών ι'. ευρεΐν αύτοϋ το εμβαδόν * ποίει ούτως * τά ι' εφ' έαυτά 

10 γίνονται ρ'* ταϋτα δϊ επϊ τά κ3-' γίνονται fiW* τούτων το έκτον 
γίνεται ποδών υπγ' γ'* τοσούτων εσται ποδών το εμβαδόν του 
οκτάγωνου· 

Ένναγώνιον ίσόπλίυρον καϊ ίσογωνιον, ου ίκάστη πλευρά άνά ι 
ποδών ι'. ευρεΐν αυτού τό εμβαδόν * ποίει όντως* τά ι' εφ' έαυτά 

15 γίνονται ρ'* ταύτα Ιπϊ τά να' γίνονται ,ερ'* τούτων τό η" γίνεται 
χλζ' S* τοσούτων εσται ποδών το Ιμβαδόν τον ίνναγωνίον. 

Αεκάγωνον ίσόπλευρον καϊ ίσογωνιον, ου ίκάστη πλευρά άνά g 
ποδών δ(κα. ευρεΐν αύτου το Ιμβαδόν * ποίει ούτως* τά ι' εφ' 
Ιαντά γίνονται ρ'* ταύτα ίπϊ τά ιε' γίνονται ,αφ'* τούτων τό 

20 ημισν γίνεται πόδες ψν'* τοσούτου εσται τό Ιμβαδόν τον δεκαγωνον. 

*Ενδεκάγωνον ίσόπλευρον τε' καϊ ίσογωνιον, ου ίκάστη πλευρά ο 
άνά ποδών ι'. · ευρεΐν αύτοϋ τό ιμβαδόν * ποίει ούτως· τά ι' εφ' 
έαυτά γίνονται ρ'* ταύτα Ιττΐ τά ξς-' γίνονται ,ςχ'* τούτων τό ζ" 
γίνονται πόδες %μβ' S /κβ"· τοσούτων εσται ποδών τό εμβα-

25 ίον του ένό̂ εκα/ωνου. 
Δωίεκά/ωνον ίσόπλευρον τε καϊ ίσογωνιον, ου ίκάστη πλευρά ίο 

ανά ποδών ι'. ευρεΐν αντοϋ τό εμβαδόν * ποίει όντως* τά ι' εφ' 
έαυτά γίνονται ρ'* ταϋτα άεϊ ίπϊ τά με' γίνονται βφ'* ων τό δ" 
γίνονται μρκε'* τοσούτων εσται ποδών το εμβαδόν του δώδεκα^ 

30 γωνίου. 

1. όντως D 3. τοϋ αντον D τον "ϋΓοαιίΌς) «αϊ τον ίξαγώνον le-
f f i l i m eet aut addendum 1} μέθοδος 5. ευρεΐν αυτού τό εμβαδόν om. D 

6. τό D 7. ττι/' D ' ται* ποδών D 8. 'Oxrayoiyior D 
10. fn l r«fy D τό g" D 11. ποδών έσται D 13. Ισόγω-

vov 1 15. τό om. D 16. avay « w w D 17. § 8 om. D 21. Uf-
#«f«ymvmv D 23. ?r©#«ff ,φτ' D 26. Λωδεχαγώνιον D τβ om. D 

28. ef i om. D τά om. Α 29. (βγώνον D 
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ιι *Οσα δϊ των πολυγώνων σχημάτων ουκ Ιστιν Ισόπλευρα, και , 

ίσογωνια, ταύτα εις τρίγωνα καταδιαιρούμενα μετρείται, τά δε 

περιφερή των ίπιπέδων σχημάτων οσα δύνανται μετρεΐσθαι Ιν . 

τοΐς *προλαβοΰσι κατά τό άκόλουθον εξεθέμεθα. 

(χχΐ) Άρχιμήδους. · 5 

103 Αρχιμήδης μεν ουν ίν τη του κύκλου μετρήσει δείχνυσιν, ως 

ένδεκα τετράγωνα τά άπό τής διαμέτρου του κύκλου ϊσα γίνεται 

ως εγγιστα δεκατέσσαρσι κύκλοις * ωστε ίάν δοθή ή διάμετρος του 

κύκλου ποδών δέκα, δεήσει τά ι' εφ' ίαυτα ποιήσαντα και τά 

γενόμενα επί τά ια' καί τούτων τό ιδ" λαβόντα* γίνεται δϊ οη' 10 

S ιδ"' τοσούτων ποδών άποφαίνεσθαι χρή τό εμβαδόν του κύκλου. 

(χχιΐ) Προσθήκη Πατρικίου λαμπρότατου θεωρήματος. 

104 Παραληφθέντος χωρίου άνισα πλάτη έχοντος καί είς μήκος 

πολλαπλάσιον ίκτεινομένου ως είναι επί τι μέρος πλάτους ποδών 

ζ', προϊόντα πάλιν ποδών ε', έτι προϊόντα ποδών γ'. εύρεΐν αυτού 15 

τό εμβαδόν* ποίει ούτως* σύνθες τους τρεις τόπους, γίνονται ιε'* 

τούτων κράτει τό τρίτον μέρος* γίνονται ε'* ταύτα ίπ) τό μήκος, 

εϊσί δϊ του μήκους πόδες κ', γίνονται ρ'* τοσούτων εσται ποδών 

τό εμβαδόν του άνισοπλατους χωρίου. 

2 Έάν δϊ του αυτού χωρίου εις πλείονας τόπους δεήση λαβείν 20 

_ τά πλάτη διά το διαφόρως αυτό είναι είς πλείονας τόπους άνισο ν, 

οσάκις, εάν λάβγς τά πλάτη, συνθήσεις ταύτα, τοσαύτην μοΐραν 

λαβών ποίει επί τό μήκος, οΐον πεντάκις μέτρησες, των συντεθέν-

των τό ε" κράτει * ίάν ϊπτάκις, τό ζ"* καί ούτως εφεξής τό συνα-

γόμενον επί τό μήκος ποίει ως προείρηται. . 25 

Πεπλήρωται ή των επιπέδων κατά εκθεσιν 

Η,ρωνος μέτρησις. 

1. § 11 et poetea titolam ΐΛρχιμήδους om. D 7. ια' D 8. ωστε] 
ώς τό D 9. ποδών ι' D 10. γινόμενα D λαβόντα * γίνεται <Ή] 
γι' D 11. ισ*"] ι' D, om. Α ποδών om. D τον χυχλου τό ίμ
βαδόν D 16. τρεις] / Α 17. τρίτον] y" D 18. είσϊ] ϊστι Ό 
ποδών om. D 20. χώρου D 21. διαφόρους D 23. μετρήσεις D 
συντι&έντων D 24. ε"] 17" 1 27. poet μέτρησις D add.: ftfov *oi τό 
π/ρα? τής fjnijff λειτουργίαο. 
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' Ευκλείδου ευ$νμετρικά* * 105 

Τρίγωνου ισοπλεύρου τό ιμβαδόν ευρεΐν* την πλευράν ίφ' 
έαυτψ * ταϋτα επί τά ιγ'* ων τριακοστόν εστω τό Ιμβαδόν. 

Αλλως δε πάλιν* τψ πλευράν εφ' Ιαυτψ· καϊ της βάσεως ι 
5 το ήμισυ εφ' ίαυτό* υφειλε άπό των επ' ϊσψ άχ$έντων * και · 

των καταλειφΒ-έντων ποίει πλευράν τετραγωνικψ' εστω -η κάθετος. 
Εαν δϊ ζητήσωμεν άλλου τρίγωνου τό εμβαδόν οιονδηποτοϋν, s 

πάντοτε ποίει τψ βάσιν ίπϊ τψ κάθετον * ων ήμισυ εστω τό 
ιμβαδόν. 

10 Τετράγωνου ισοπλεύρου τό ιμβαδόν ευρεΐν * τψ πλευράν εφ' 4 
Ιαυτψ, και έξεις τό εμβαδόν. 

Έάν δϊ τψ διαγωνιον τοϋ αυτού τετράγωνου* δϊς τό ίμβα- 6 
δόν* ων πλενρά τετραγωνική. 

Τετράγωνου ίτερομήκους τό εμβαδόν ευρεΐν* τήν πλευράν επι 6 
15 την πλευράν * εστω τό εμβαδόν. 

Εάν δε τψ διαγωνιον τοϋ αυτού ίτερομήκους* ίκάστην πλευ- 7 
ράν εφ' ίαυτήν * μίξας *' ων πλευρά τετράγωνος εστω ή διαγώνιος. 

Πεντάγωνου τό εμβαδόν ευρεΐν* τψ πλευράν εφ' ίαυτήν * β 
ταϋτα επι τά ε'* ων τρίτον εστω τό ιμβαδόν. 

20 Εξάγωνου τό εμβαδόν ευρεΐν * τήν πλευράν εφ' Ιαυτψ * ταϋτα 9 
επϊ τά ς9* ων τρίτον κα\ δέκατόν εστι τό εμβαδόν. 

Έπταγωνου τό εμβαδόν ευρεΐν * τψ πλευράν εφ' Ιαυτψ · ταύτα ί ο 
ίπϊ τά μγ'* ων ιβ" εσται τό εμβαδόν. 

'Οκτάγωνου τό εμβαδόν ευρεΐν * τψ πλευράν ίφ' Ιαυτψ * ταύτα n 
25 επί τά κ$ '* ων τό ς" εστί τό εμβαδόν. 

Ένναγωνΰυ τό εμβαδόν ευρεΐν * τψ πλευράν εφ' Ιαυτψ· ταΰτα ο 
επι τα να * ων το η εστι το εμβαδόν. 

Αεκαγωνου τό εμβαδόν ευρεΐν* τψ. πλευράν Ιφ ίαυτψ· ταύτα is 
ίπϊ τά ιε'* ων ήμισυ Ιστι τό Ιμβαδόν. 

30 Αλλως δϊ πάλιν, τήν πλευράν εφ' ίαυτήν* ταϋτα ίπϊ τά Μ 
λ'* ων τό δ" εστω τό εμβαδόν. 

Ένδεκαγώνου το εμβαδόν ευρεΐν* τψ πλευράν ίφ' Ιαυτψ * ι§ 
ταύτα επι τά ξς'* ων ζ" -εστω το εμβαδόν. 

Δωδεκαγωνου τό εμβαδόν ευρεΐν * τψ πλευράν ίφ' Ιαυτήν* ιβ 
35 ταύτα ίπϊ τά με'* ων δ" ίστι τό ιμβαδόν. 

1. qaae Mnc asque leguntar, m mlm habet Α 5. • Ιπισην Α 



138 m t o f f i s 

17 Κύκλου άπο τής διαμέτρου τό ιμβαδον ενρεϊν* ποίει τψ διά
μετρον εφ* Ιαυτήν· ταύτα ίπϊ τά ια'* ων ιδ" εστω τό Ιμβαδον. 

18 Κύκλου την περίμετρον εύρεΐν την διάμετρον τριπλασίασον* 
και πρόσβαλε τό ζ" της διαμέτρου* καί ?ξεις τήν περίμετρον. 

19 Αλλως δϊ πάλίν. τψ διάμετρον ίπϊ τά κβ' πολυπλασιάσας 5 
μέριζε * ων τό ζ". 

20 Άπό της περιμέτρου τό ίμβαδόν εύρεΐν * ποίει την περίμετρον 
Ιφ* Ιαυτήν · ταύτα ίπϊ τά ϊπτά* ων τό πη" εστω τό ίμβαδόν. 

21 Άπό περιμέτρου καϊ διαμέτρου τό εμβαδόν εύρεΐν* ποίει ού
τως* τό ήμισυ τής διαμέτρου ίπϊ τό ήμισυ της περιμέτρου πολυ- 10 
πλασίασον καϊ έξεις τό εμβαδόν. 

22 Άπό διαμέτρου καϊ περιμέτρου, τουτέστιν εάν μίξγ\ς την διά
μετρον καϊ τήν περίμετρον, χωρίσαι την διάμετρον καϊ την περί
μετρον * ποίει ούτως* τάς άμφοτέρας φωνάς ίπϊ των επτά* καί 
μέριζε · ων κθ"' έξεις τήν διάμετρον * καϊ τά υπολειφθέντα εστίν 15 
η περίμετρος. 

23 Περί ημικυκλίων. 
Το ίμβαδόν εύρεΐν άπό της διαμέτρου * τήν διάμετρον Ιφ' 

Ιαυτήν · ταύτα Ινδεκάκις* ων κη" εστω τό ίμβαδόν. 
24 Τήν περίμετρον εύρεΐν * τήν διάμετρον ίπϊ τά κβ' πολυπλα- 20 

σίαζε· καί μέριζε· ων τό ιδ" εστω ή περίμετρος. 
26 Άπό περιμέτρου το ιμβαδον εύρεΐν * τήν περίμετρον Ιφ ' Ιαυ

την· ταύτα Ιπϊ τά Ιπτά* ων τό μδ" εστω τό ίμβαδόν. 
2β Άπό τού εμβαδού τήν περίμετρον ενρεϊν * ποίει τό εμβαδόν 

ίπϊ τά μδ'* καϊ μέριζε * ων ζ"* καϊ των γενομένων λάμβανε πλευ- 25 
ράν τετρα)/ωνικήν · εστω ή περίμετρος. 

27 Άπό τού Ιμβαδού τήν διάμετρον ενρεϊν * ποίει τό εμβαδόν 
ίπϊ τά κη'* καϊ μέριζε* ων ια"' καϊ των σνναχθέντων λάμβανε 
πλευράν τετραγωνικήν' εστω ή διάμετρος. 

106 "Ηρωνος βίσαγωγαί. 30 

Ή ιζρώτη γβωμετρία, χα&ώς ημάς δ παλαιός διδα-

mu λόγος, τά π*ρι τήν +γεωμετρίαν χαι διανομάς χατησχο-

30. hoc capnt 106 e qninque codicibus edidi in MctroL acript. rel. I fr. 4 : 
hic accnrate EIIIA formam emam q e a i Α habet 
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λεϊτο, ό&εν nmi γεωμετρία έκλή&η. ή γάρ της μετρήσεως 
έπίνοια παρ Λίγνπτίοις είρέ&η διά τήν τον Νείλου άνά-
βασιν * πολλά γάρ χωρία φανερά οντα προ τής αναβάσεως 
τ§ άναβάσει αφανή έποίει, πολλά δε μετά τήν απόβασιν 

5 φανερά έγένετο, παί ούπέτι ην δυνατόν ίκαστον διαπρΐναι 
τά ίδια* έξ ον έπενόησαν οι Αιγύπτιοι τήνδε τήν μέτρησιν 
τής άπο^πομένης υπό τοϋ Νείλον γής* χρώνται δέ τ$ με
τρήσει πρός έπάστην πλευράν τον χωρίον ότε μέν τψ πα-
λονμένφ σχοινίψ, ότε δέ παλάμψ, ότε δέ πήχει, οτε δέ παί 

10 έτεροις μέτροις* χρειώδονς δέ τού πράγματος τοίς άν&ρω-
ποις υπάρχοντος έπί πλέον προήχ&η τό γεγονός ώστε παί 
έπί τά στερεά σώματα χωρήσαι τήν διοίπησιν τών μετρή
σεων παί τών διανομών. 

Είς ονν τον περί τής μετρήσεως λόγον άναγπαΐόν έστιν 
15 είδέναι τήν τών μέτρων ίδέαν, πρός ο βούλεταί τις άναμε-

τρεΐν παί εκάστου σχήματος τό είδος παί πώς δει άναμε-
τρεϊν. νποδείξομεν δέ τήν τών μέτρων ιδέαν. 

Περί εν&νμετ ριπών. 
Εύ&νμετριπόν μέν ονν έστι πάν τό πατά μήκος μόνον 

20 μετρούμενον [ώσπερ έν τάΐς σκοντλώσεσιν οι στροφίολοι, 
παί έν τοις ξνλιποΐς τά πνμότια παί όσα πρός μήπος μόνον 
μετρείται], 

°'Εστι τών μέτρων είδη τάδε* δάκτυλος, παλαιστής, δι-
χάς, σπι&αμή, πούς, πυγών, πήχνς, βήμα, ξύλον, όργνιά> 

25 πάλαμος, άπενα, άμμα, πλέ&ρον, ίούγερον, στάδιον, δίανλον, 
μίλιον, σχόϊνος, παρασάγγης. 

Ελάχιστον δέ τούτων έστι δάκτυλος παί πάντα τά έλάτ-
τονα μόρια καλείται. 

(0 μέν ονν παλαιστής εχει δακτύλους δ'. 
30 €Μ δέ διχάς παλαιστάς β', δακτύλους η'. 

€Η σπι&αμή εχει παλαιστάς γ', δακτύλους ιβ'. 
Ό πους δ μέν βασιλικός παί ΦιλεταΙρειος λεγόμενος 

έχει παλαιστάς δ', δακτύλους ιζ'. 
c O δέ Ιταλικός πους εχει δακτύλους ιγ' γ". 

5. διαχρίναι Α 7. νπο] άπο Α 10. τοις άνοϊς Α 32. φιλ§-
ταίριος Α, et sic infra ubique 



14« HERONIS CnOMBTRUL 

ιι €H πυγών εχει παλαιστάς ε', δακτύλους χ'. 
ιι Ό πηχυς Μχει πάλαιστάς ς', δαχτύλους πδ'* [χαλεϊται 

δέ χαι ξυλοπριστιχός πηχυς.] 
ΐ3 Τό βήμα εχει πήχυν α' ω", παλαιστάς ι', δαχτύλους μ'. 
ΐ4 Τό ξύλο» εχει πήχεις γ', πόδας δ' 8, παλαιστάς ιη', δ 

δαχτύλους οβ'. 
ΐ5 Ή οργνιά εχει πήχεις δ\ πόδας Φιλεταιρείους ς\ Ίτα-

λιχούς ζ' ε". 
ιι Ό χάλαμος εχει πήχεις ς' m'\ πόδας Φιλεταιρείους ι', 

Ίταλιχσνς ιβ'. ίο 
π Τό αμμα εχει πήχεις μ', πόδας Φιλεταιρείους ξ ϊ τ α -

λιχσνς οβ'. 
ιβ Τό πλέ&ρσν εχει άχένας ι', πήχεις ξς' m'\ πόδας Φίλε-

ταιρείους μέν ρ', Ίταλιχσύς δέ ρχ'. 
ι» (Η. δέ αχενα εχει πόδας Φιλεταιρείους ι', ητοι δαχτύ- Ιδ 

λους ρξ'.] 
«ο Τό Ισύγερσν εχει πλέ&ρα β', άχένας χ', πήχεις ρλγ' γ", 

πόδας Φιλεταιρείονς μήχος μέν σ', πλάτος δέ ρ',^Ιταλιχούς 
δέ τό μέν μήχος πόδας σμ', τό δέ πλάτος ρχ'* ώς γίνεσ&αι 
*έμβάδους έν τετραγώνφ β,ηω'. 20 

2ΐ Τό στάδιον εχει πλέ&ρα ς\ άχένας ξ', πήχεις υ', πόδας 
Φιλεταιρείους μέν χ', *Ιταλιχσυς δέ ψ χ ' . 

22 Τό δίαυλον εχει πλέ&ρα ιβ', ητοι στάδια β', άχένας 
ρχ', πήχεις ω', πόδας Φιλεταιρείους μέν ,ασ', Ίταλιχους δέ 
πόδας ,ανμ'. . 25 

23 Τό μίλιον εχει στάδια επτά ήμισυ, πλέ&ρα με', άχένας 
υν', 6ργυιάς ψν', βήματα ,αω', πήχεις ,γ, πόδας Φιλεται-
ρείους μέν ,δφ', Ίταλιχονς δέ ,ευ'. 

24 ιΗ σχοΐνος εχει μίλια δ', σταδίους λ'. 
25 Ό παρασάγγης εχει μίλια δ', σταδίους λ', εστι δέ τό 30 

μέτρον Περσιχόν. 
2β [Ι4λλά ταύτα μέν χατά τήν πάλαιαν εχ&εσιν τήν δέ 

νυν X4}mm§m δύναμιν έν τοΐς προοιμίοις του λόγου υπε-
τάξαμεν.] 

13. αχενας Α et hic et infra 18. μήχονς Α πλάτους Α . 20. §μ-
βάόους] !·§· ίμβαόιχούς | § f # Α 27. πήχεις j - Α 
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Γ εωδαισία τον "Ηρωνος τον των σχημάτων &πο-

8ειχννονσα μοδισμόν και πάντα τα κατα μέρος 

αντον. 

2ημεϊόν έστιν ον μέρος σν&έν. χ. τ. λ. (Vide Geom. cap. 1). 1 

5 *Όπως ενρηται έπίνοια τής μετρήσεως. 2 
Καθώς ήμας δ παλαιός διδάσχει χ. τ. λ. (V. ibid. cap. 2) . 

'Ήρωνος εισαγωγή τών γεωμετρουμένων. 3 
Επίπεδος γεωμετρία σννέστηχεν m τε χλιμάτων χ. τ. λ. 

(V. ibid. cap. 3). 

10 Εισι δέ χαι μέτρα τάδε* δάχτυλος, χόνδνλος, παλαιστή, 4 
διχάς, σπιθαμή, πους, πηχυς, βήμα, όργυιά, σωχάρισν, πλέ-
θρον, Ισύγερσν, δίαυλος, στάδιον, αχενα, μίλιον, σχόίνος χαί 
παρασάγγης, τό πλέθρον σωχάρισν α' S ς", τό ισύγερσν 
γ' χαι γ", δ δίαυλος στάδια β'. • τό στάδιον ι' σωχόρια. 

15 ή αχαινα σπιθαμάς ις\ τό μίλιον ζ' S στάδια, σχόΐνος 
μίλια δ' χαί 6 παρασάγγης δ'. . 

Τά δέ μέτρα έξενρηνται έξ ανθρωπίνων μελών χ. τ. λ. 5 
(V. Geom. cap. 4) . 

1. Γεωμετρία, συν θ$φ, τον*Βρωνος, ήγοννμέ&οδος δι %ςμετρεί
ται ή γη, άποδειχνύονσα τόν τε μοδισμόν χαϊ τά χατα μέρος προσΧεγό-
μέγα cod. Paria. 2428 (teete Μα ρ. 135) 5. μετρίσεως 1 11. ούργνιά 
Ε 11. 13. πλευ&ρον Ε 13. β' S ς"] β' w ϊ ϊ 1 14. ι' σωχάρια] 
4^ 1 15. ζ' S στάδια] ξ'δατσ&Ε 
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ΐΛρχή τών σχημάτων τής γεωμετρίας. 
Περί τετραγώνων Ισοπλεύρων παί ορθογωνίων. 

Τούτων ούτως εχόντων τήν μέτρησιν τών θεωρημάτων 
ποιησώμεθα όντως9 εστω τετράγωνον Ισόπλευρον τε παί ίσο
γωνιον, ου εκάστη πλενρά ούργνιών ι'* ευρεϊν αύτου τό έμ- 5 
βαάόν ποίει ούτως' τάς ι ίπϊ τάς ι' γίνονται ρ'* τοσού
των ουργυιών έστι τό εμβαδόν τούτου τό ε" γίνονται μ', 
παί εστι λιτρών π ή μοδίου τό S. 

Τετράγωνον ίσόπλευρον τε παί όρθογώνιον, ου τό εμ
βαδόν ούργνιών ρ'. ευρεϊν οηπού πόσων ούργυιών έστιν εκά- 10 
στη πλευρά* ποίει ούτως* λάμβανε τών ρ' πλευράν τετρά
γωνον, παί έστιν ι'* τοσούτων ούργυιών έστιν εκάστη τών 
πλευρών. 

*Έτερον σχήμα τετράγωνον ίσόπλευρον τε παί όρθογώ
νιον, ου επάστη πλευρά άνά ουργυιών ιη'. ευρεϊν αύτου τό 15 
εμβαδόν* ποίει όντως* πολλαπλασίαζε τήν μίαν τών βάσεων 
έπί τήν μίαν τών παθέτων, ήγονν τά ιη' έπί τά ιη', παί 
γίνονται τπδ', παί εστι τό εμβαδόν αντον ούργνιών τπδ'* 
ων μέρος σ" γίνεται α' S ι", παί έστι γής μοδίον α' § παί 
λιτρών δ' S ε" ι"* τον γάρ μέτρου τον μοδίον υπό ουρ- 20 
γυιών σ' παραλαμβανομένον ήγονν λιτρών μ', έπιβάλλονσι 
μιψ έπάσττ] λίτρα ουργνιαί ε', επάστη δέ ονργνιά έστι ε" 
λίτρας. 

'Έτερσν ίσόπλευρον παί όρθογώνιον, ο& εκάστη πλενρά 
ούργνιών λξ'* αύται έφ* αντάς πολλαπλασιαζόμενοι γίνον- 25 
ται ...ξ' δ" η" ι" σ", παί εστι γής μοδίων ξ' παί λιτρών ιθ' 
ε"* αι γάρ ,ασ' ουργνιαί ύπεξαιρούμεναι έπί τά σ' ποσοϋν
ται εις γήν μοδίων ξ'* αι δέ λοιπαί §ξ* ύπεξαιρούμεναι 
έπί τά ε' ποσοϋνται είς γήν λιβρών ιθ' παί ονργυιας α'. 

1. γ αιομετρίας Ε 2. τετραγώνων] Q Π soprascr. compendium 
syllabae ων Ε 3. μέτρισιν Ε 4. ποιησόμε&α Β, sed ω suprascr. 
5. πλευρά] πήχη Ε 8. Χυτρών Ε μόάιον Ε 9. τετράγωνον] Q et 
supraacr. —ον Ε- 11. πλευρά] πήχη Ε 16. πολλαπλασιάζει Ε 
19. μόδια Ε 20. Χυτρών Ε, sic etiam infra 22. μΧα έχάστη λύτρα Ε 

26. lacuna exptenda est β Geom. cap. δ, 3 ι" σ"] ις" Ε μόδια Ε 
λυ&ρών Ε 27. ίπϊ τά σ'] ύπό τάς Ε 27. 29. πεσοΰνται Ε 



m 

K&i ούτως §dw έπί τον μέτρου τών ουργυιών* επί δέ s 
νου μέτρου twv §%mvkap ποίει ούτως9 τήν μίαν τών mhm^ 
ρών πολνπλασίαζε έφ3 έαντήν, ών τό ήμισν, παί έστιν ό 
μοδισμός. οίον εστω τετράγωνον Ισόπλευρον τε παί όρθο-

5 γώνιον, ου ίκώπη τών πλευρών σχοινίων ς'* «5ρώτ τό εμ
βαδόν* ποίησον όντως* τά ς' έπί τά ς', παί εστι τό εμβα

δόν λς'* ών τό ήμισν ιη' γίνεται, παί εστι μοδίων ιη'. 
"Ετερον τετράγωνον ίσόπλευρον τε παί όρθογώνιον, ου § 

επάστη πλευρά σχοινίων ις'* ταντα έφ3 εαντά πολλαπλά-
10 σιαζόμενα γίνονται σνς'* παί εστι τό εμβαδόν σχοινίων το

σούτων* ών τό ήμισυ ρπη', παί εατι γής μοδίων τοσούτων. 
"Ετερον τετράγωνον ίσόπλευρον παί όρθογώνιον, ον έπά- ι 

στη πλευρά σχοινίων πε'* ταύτα έφ* εαντά πολλαπλασια
ζόμενα ποιούσι χπε'* τοσούτων αντον τό εμβαδόν* ών τό 

15 ήμισν τ ιβ' S, παί εστι γης μοδίων τοσούτων. 
^Έτερον τετράγωνον ίσόπλευρον παί όρθογώνιον, ου έπά- s 

στη τών πλευρών σχοινίων ιβ' παί ούργυιών ις'. ευρεϊν αύ
του τό εμβαδόν* ποίησον ούτως* ανάλυσαν παί τά σχοινία 
είς ονργυιάς, παί γίνεται διά τε σχοινίων παί ουργυιών ρπς'* 

20 αΐτινες έφ* · εαυτάς πολλαπλασιαζόμενοι γίνονται ά,εωος'* 
εστι τοίνυν τό εμβαδόν ούργυιών τοσούτων ών μέρος σ" 
γίνεται οθ' δ" η" σ"* παί εστι γής μόδια οθ' παί λίτραι 
ιε' ε"* αϊ γάρ ά,εω' ουργνιαί ύπεξαιρούμεναι έπί τά σ' 
ποιούσι γήν μοδίων οθ'* αι δέ λοιπαί ος' ύπεξαιρούμεναι 

25 έπί τά ε' ποιούσι λίτρας ιε' παί ούργυιάν μίαν. 
Τετράγωνον παραλληλόγραμμον παί όρθογώνιον, ου τό 9 

πλάτος σχοινίων γ', τό δέ μήκος η'. ευρεϊν αυτού τό εμβα
δόν ποίησον ούτως* πολυπλασίασον τό πλάτος έπί τό μή
πος* γίνονται πδ'* παί εστι τοσούτων σχοινίων τό εμβαδόν* 

30 ών τό S ιβ', παί εστι γής τοσούτων μοδίων. 
*Έτερον παραλληλόγραμμον παί όρθογώνιον, 8 παί έτε- ίο 

ρόμηπες παλεϊται, ου τό μέν πλάτος ούργυιών ιε', τό δέ 

4. τετράγωνον] • et snprascr. -ον Β, item vs. 8 β. τά ς' prins] τάς 
Ε 9. 13. πλευρά] πήχη Ε 20. α] δ Ε 22. λίτραι] | « et euprascr. — 
Ε 23. ά,εω'] ,α'ωΚ 26. παραλληλόγραμον Ε, item νβ. 31 28. πολύ-
πλααίαζονΕ,ιΧΛνι ρ. 144 νβ. 1, et π ολλαπλαόίαζον (an πολνπλασίαζονί) νβ. 13 
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μηχος. χ'. ενρεϊν mtkm τό εμβαδόν* irolet ούτως' ποίνπλα-
σίασσν τάς π' έπί τάς ιε' χαί γίνονται τ'* τοσούτων ουρ-
γνιών έστι τό εμβαδόν* ών τό ε" γίνονται ξ', ο έστι μό-
διον α' S. 

ιι Τετραγωνον παραλληλόγραμμον όρθογώνιον, ου τά μέν § 
μήχη ονργυιών π', τό δέ πλάτος ξ'* χαι γίνεται τό εμβα
δόν αντον ,δω'* ών μέρος σ" γίνονται χδ', χαι Imi γης 
μόδια χδ'. 

ιι "Ετερον παραλληλόγραμμον όρθογώνιον, ο δή χαί ετε-
ρόμηχες χαλεϊται, ου τό μέν μηχος σχοινίων η', τό δέ έμ- 10 
βαδόν μ . εύρεΐν αντον πλάτος* ποίησαν όντως* λάβε τον 
μ'* τό η' γίνεται ε', χαί εστι τοσούτων σχοινίων τό πλάτος, 
τον δέ μοδισμόν ενρεϊν* όντως* πολλαπλασίασον τά ε' τον 
πλάτονς έπι τά η' τον μήχονς* γίνονται μ'* ών τό ήμισν 
χ', χαι εστι γης μοδίων τοσούτων. 15 

(ΐΐ) Περί τριγώνων ορθογωνίων. 
7 "Εστω τρίγωνον όρθογώνιον, ον ή βάσις σχοινίων δ' 

ήγονν ονργνιών μ , ή χάθετος δέ ή πρός όρθάς σχοινίων 
γ' ήγονν ονργνιών λ', ή δέ νποτείνονσα σχοινίων ε' ήγονν 

ι ονργνιών ν'. ενρεϊν αντον το εμβαδόν* έπί μέν τών σχοι- 20 
νιων ποίει όντως* λάμβανε τό ήμισν τής βάσεως ήγονν τά 
δύο σχοινία χαί πολλαπλασίαζε επί τά τρία τής χαθέτον 
ούτως* δις τά γ' ς'* χαί εστι τό εμβαδόν τον ορθογωνίου 
τριγώνου ζ'* ών τό ήμισυ τρία, χαί εστι γης μοδίων γ'. 

s έπί δέ τών ονργυιών λάμβανε ομοίως της βάσεως τό ήμισν 25 
ήγονν τάς χ' χαί πολλαπλασίαζε έπί τάς λ' όντως* χ' λ' 
χ'* παί εστι τό εμβαδόν τον όρθογώνιον τριγώνον ονργνιών 

ι χ'* ών μέρος α" γίνονται γ', χαί εστι γής μοδίων γ'. έν 
παντί γάρ μέτρφ ει μετά σχοινιού γίνεται ή μέτρησις, τά 
τον πολλαπλασιασμού σχοινία ήμισναζόμενα άποτελονσι τόν 30 
μοδισμόν, ει δέ μετά ονργνιών, αι τού πολλαπλασιασμού 
ονργνιαί υπεξαιρούμεναι υπό τά σ' άποτελονσι τόν μοδι
σμόν* μ' γάρ ούσών λιτρών τψ ενί μοδίφ ονργυιών τε σ' 
έπιβάλλουσι -μιψ εχάστη λίτρψ ούργνιαί ε'. 

δ. ον] ων Ε 24. γ'] ς' Ε 26. ίπϊ ante τάς χ' UA. Ε 29. μέτρισις 
1 • 32. νπο] immo §πϊ nt Geom. eap. 7 ,4 33. τά Μ μόδια 1 
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"Ετερον τρίγωνον όρθογώνιον, ον ή μέν βάσις σχοινίων 8 
η' ήγουν ουργυιών π', ή δέ κάθετος ή προς όρθάς σχοινίων 
ζ' ήγουν ούργνιών ξ\ ή δέ νποτείνονσα σχοινίων ι' ήγονν 
ούργυιών ρ'. ευρεϊν αυτού τό εμβαδόν* ποίησον ούτως* έπί t 

5 τών σχοινίων λαβών τό ήμισυ τής βάσεως ήγουν τά δ' σχοι
νία πολλαπλασίασαν έπί τά ς' τής καθέιον ούτως* δ' ς' 
κδ'* και εστι τό εμβαδόν τού ορθογωνίου σχοινίων κδ'* ών 
τό ήμισν ιβ', και εστι γής μοδίων ιβ'. έπί δέ τών ούρ- β 
γνιών όντως* λαβών τό S τής βάσεως ήγονν τάς μ' ούρ-

10 γνιάς έπί τάς ξ' τής καθέτου πολλαπλασίασον * γίνονται 
,βν'* τούτων μέρος σ" γίνονται ιβ', και έστι γής μοδίων 
τοσούτων. 

Ίστέον ότι παντός ορθογωνίου τριγώνον οι πολλαπλά- 9 -
σιασμοί τών β' πλευρών τής ορθής γωνίας ϊσοι είσί μετά 

15 τον πολλαπλασιασμού τής λοιπής τής νποτεινούσης. οίον ι 
ώς έν νποδείγματι * εστωσαν τριγώνον όρθογώνιον αι β' 
πλευραϊ τής ορθής γωνίας ή μέν σχοινίων η' ή έπί τής βά
σεως δηλαδή, ή δέ σχοινίων ς' ή πρός όρθάς. άπό τού
των ευρεΐν τον αριθμόν τής νποτεινούσης* ποίησον οντω* 

2& πολλαπλασίασον τά η' τής βάσεως έφ' εαντά * γίνονται ξδ'* 
και τά $ξ τής πρός όρθάς έφ* εαντά γίνονται λς'* σύνθες 
ταύτα μετά τών ξδ' τής βάσεως* γίνονται ρ'* τούτων λάβε 
τετραγωνικήν πλευράν, και έστι ι', και αύτη έστιν ή τετρα
γωνική πλενρά ή ύποτείνουσα. 

25 "Ετερον τρίγωνον όρθογώνιον, ου ή μέν βάσις σχοινίων 10 
ις', ή δέ πρός όρθάς ιβ'. ευρεΐν τό εμβαδόν* ποίει ούτως * 
τά ις' τής βάσεως έπί τά ιβ' τής πρός όρθάς γίνονται 
ρ$β'· τούτων τό S γίνονται $ς '* τοσούτων έστι τό εμβαδόν, 
τον δέ μοδισμόν ευρεΐν* λάβε τό ήμισυ τοϋ εμβαδού, και 

30 έστι μβ', και εστι γής μοδίων τοσούτων, έάν δέ θέλ^ς τήν t 
ύποτείνουσαν ευρεΐν, ποίει ούτως* τά ις' τής βάσεως έφ3 

έαυτά γίνονται σνς'* και τά ιβ' τής πρός όρθάς έφ3 έαυτά γί
νονται ρμδ'* όμοϋ υ'* ών τετραγωνική πλευρά κ'* τοσούτων 
σχοινίων έστιν ή ύποτείνουσα. έάν δέ θέλ^ς τήν πρός όρ- s 

6. πολλαπλασίαζον Ε 11. ,βυ'] ,άυβ 24. η] f 1 
30. Μλ§ις 1, item vs. 34 et ρ. 146 vs. 4 32. σνς' nsqne ad γίνονται om. Ε 

Her. geom. et ftereom. 10 
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θάς ενρεϊν, ποίησον ούτως* τά κ' της υποτεινούσης Ιφ' 
εαντά γίνονται υ'* έξ αυτών λάβε τά ις' τής βάσεως, ατινα 
εφ εαντά γίνονται σνς'* λοιπά ρμδ'* πλάτος τετραγωνον 

4 γίνονται ιβ'* τοσούτων εσται ή πρός όρθάς. ίάν δέ θέλης 
τήν βάσιν ενρνϊν, ομοίως λάβε άπό τών ν' τά τής πρός όρ- δ 
θάς ιβ', ατινα γίνεται ίφ* εαντά ρμδ'* λοιπά σνς'* ών 
πλενρά τετράγωνος γίνεται ις'* τοσούτων σχοινίων εσται ή 

5 βάσις. παί άλλως τήν πρός όρθάς ενρεϊν · ποίει όντως* 
τρις τά π' τής νποτεινούσης ξ'* τούτων τό ε" γίνονται ιβ', 
παι εστι τοσούτων σχοινίων ή πρός όρθάς. - 10 

11 Τρίγωνον όρθογώνιον, ον τό εμβαδόν ονργνιών χ', ή δέ 
κάθετος ονργνιών λ'. τούτον τήν βάσιν π&ί τήν νποτείνον-
σαν εύρεΐν ποίει όντως* δίπλασον τά εξακόσια τον εμβα
δόν * γίνονται ,ασ'* ταντα μέρισον παρά τά λ', παί τά 

ι γινόμενα τεσσαράποντα έξεις τήν βάσιν. όμοίίος παί τήν 15 
νποτείνονσαν ενρεϊν * πολυπλασίαζε τήν πάθετον έφ' εαν-
τήν, παί γίνονται %'* παί τήν βάσιν έφ' kaviijv, παί γίνον
ται ,αχ'* όμον ,βφ'* ών πλενρά τετραγωνιπή γίνεται ν'* το
σούτων ονργνιών εσται ή · νποτείνονσα. 

# 

(III) Μέθοδος Πνθαγόρον περί τριγώνων ορθογωνίων. 20 
12 Έάν επιταγής τρίγωνον όρθογώνιον σνστήσασθαι πατά 

τήν τον Πνθαγόρον μέθοδον άπό πλήθονς περιττού, ποίει 
όντως * δεδόσθω τη παθέτψ αριθμός ό τών ε'* ταντα έφ 
εαντά γίνονται πε'* άπό τούτων αφελε μονάδα μίαν* λοιπά 
πδ'* ών τό S ιβ'* ταντα ή βάσις * πρόσθες τή βάσει μονάδα 25 
μίαν, παί γίνονται ιγ'* τοσούτων ή νποτείνονσα. 

s Έάν επιταγής τρίγωνον όρθογώνιον σνστήσασθαι πατά 
Πλάτωνα άπό πλήθονς άρτίον, ποίει όντως- δεδόσθω τη 
παθέτψ αριθμός ό τών η'* τούτων τό ήμισν δ'' ταύτα έφ* 
εαντά γίνονται ις'* άφαίρει άπό τούτων μονάδα μίαν* λοι- 30 
πά ιε'* τοσούτων ή βάσις* πρόσθες τη βάσει δνάδα* γί
νονται ιζ'* ταντα άπόδος τη νποτεινούση, παί σννίστατνι. 

8. χαϊ] αϊ Ε 14. τά ante λ'] τόν Ε 18. δμοΰ] -fr Ε (conf. ad. Ster. 
I, 17) τετραγωνιχή] • et suprascr. η Ε 20. όρ&ογώνων Ε 23. αριθ
μός] ,ξ et suprascr. compendinm syllabae ος Ε . 29. άρι&μός] aliud com-
pendinm quod Mc describi nequit habet Ε 31. όιάόα Ε 
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Τό t δέ εμβαδόν ευρεΐν όντως* πολλαπλασίαζε αεί τό s 
ήμισυ τής βάσεως έπί χάθετον ήτοι τήν πρός ορθός, ή τό S 
τής πρός ορθός έπί τήν βάσιν, παί τό άπό τοϋδε γίνωσκε είναι 
τό εμβαδόν τοϋ ορθογωνίου τριγώνον. οίον εστω τρίγωνον 

5 όρθογώνιον, ου ή βάσις σχοινίων κ', ή κάθετος οίον ή πρός 
όρθάς σχοινίων ιε', ή ύποτείνουσα χβ ' . ευρεϊν ουν τό εμ
βαδόν* ποίει ούτως* τό S τής βάσεως ήγουν τά ι' έπι τά 
τής καθέτου τά ιε' γίνονται ρν'* τοσούτων σχοινίων 
έστι τό εμβαδόν* ών τό S γίνεται οε', και εστι γής μο-

10 δίων οε'. 
Λύο τρίγωνα ορθογώνια ηνωμένα, ών αι βάσεις σχοι- 4 

νιων ι' και αι νποτείνονσαι άνά σχοινίων ιγ', ή δέ πρός 
όρθάς κοινή ούσα τών β' τριγώνων σχοινίων ιβ', ευρεϊν δέ 
αυτών τό εμβαδόν* ποίει όντως* τά ι' τής βάσεως έπί τά 

15 ιβ' τής πρός όρθάς γίνονται ρκ'* ών τό S ξ'* τοσούτων 
σχοινίων έστι τό εμβαδόν* ών τό S λ', και εστι γής μοδίων 
λ'. ει δέ θέλεις άπό τής βάσεως τήν κάθετον ενρεϊν, ποίει § 
ούτως* τών ι' τής βάσεως τό S γίνονται ε'* ταϋτα έφ3 εαν
τά κε'* και τά ιγ' τής ύποτεινούσης έφ3 εαντά ρξθ'* έξ ών 

20 λάβε τά κε'* λοιπά ρμδ'* ών πλάτος τετράγωνον ιβ'* τοσού
των σχοινίων εσται ή κάθετος. 

Περί τριγώνων ισοπλεύρων. (ΐν) 
Παντός τριγώνον ίσόπλευρον τό εμβαδόν ενρεϊν* ποίει 13 

ούτως * πολλαπλασίαζε τήν μίαν τών πλευρών έφ3 εαυτή ν 
25 άεϊ και τοϋ άναβιβαζομένου αριθμού από τοϋ τοιούτου 

πολλαπλασιασμού λάμβανε μέρος γ" ι", και εστι τοσούτων 
τό εμβαδόν τοϋ ισοπλεύρου τριγώνου, έν ύποδείγματι εστω 2 
τριγώνου ισοπλεύρου εκάστη τών πλευρών σχοινίων ι'* τά ι' 
ουν τής μιας πλευράς έφ3 έαυτά γίνονται ρ'* ών τό γ" γίνονται 

30 λγ' γ"* και τό ι" γίνεται δέκα * όμοϋ μγ' γ"* τοσούτων 
σχοινίων έστι τό εμβαδόν τοϋ ισοπλεύρου τριγώνου. 

Τριγώνου δέ ισοπλεύρου τήν κάθετον ευρεϊν ποίει ον- 14 

2. χά&ετον ο » . Ε» 12. ή ante προς add. Ε 18. *'] Ιβ Ε τό S 
γίνονται] πόνονται Ε 19. ιγ'] Τς Ε 20. πλάτος] πα et suprascr. λ Ε 

25. τώ άναβιβαζομένω άρι$μώ Ε 26. γ" ι"] ΐ? Ε 28. εχάστου 
Ε 29. Ιφ' ίαυτά om. Ε 32. Τρίγωνον ik Ισόπλευρον Ε , . 

10* 
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τως* ϋφελε id τό ι" χαί τό λ" τής μιάς τών πλευρών χαί 
τό λοιπόν γίνωσχε είναι τόν αριθμόν τής χαθέτου* άτα • 
πολλαπλασίαζε τό S τής βάσεως έπί τήν χάθετον, χαί τό 
άπό του πολλαπλασιασμού σνναγόμενόν έστι τό εμβαδόν. 

ι οΐον ώς Ιν νποδείγματι* εστω τριγώνου Ισοπλεύρου εχάστη 5 
τών ϊσων πλευρών σχοινιών ι'* μιας δε εχάστης πλευράς 
το ι α , χαι το λ γ * ταντα οίον το α χαι το γ υπεξ
αιρεί άπό τών ι* λοιπά η' χαί ar"* τοσούτου αριθμού 

s έστιν ή χάθετος. τό δέ εμβαδόν ενρεϊν ποίει όντως* τό 
S τής βάσεως ήγονν τά ε' σχοινία πολλαπλασίασαν έπί τά 10 
η' OJ" τής χαθέτον, χαί γίνονται μγ' γ"* ών τό S εστίν 
χα' αχ", χαί εστι γης μοδίων χα' χαί λιτρών χς' ω". 

15 Έτερον τρίγωνον ισόπλενρόν, ον εχάστη των πλενρών 
σχοινίων ιβ'. ενρεϊν αντον τό εμβαδόν ποίει Οντως* τά 
ιβ' τής μια$ Ιφ* εαντά γίνονται ρμδ'* τούτων τό γ" γίνε- 15 
ται μη'* παί τό ι" ιδ' χαί γ" χαί ιε"* όμον ξβ' γ" ιε"* 

ι χαί εστι τό ίμβαδόν τοσούτων σχοινίων. τήν δέ χάθετον 
αυτού ενρεϊν ποίησον όντως* αφελε ομοίως τό ι" χαί τό 
λ" τής μιάς τών πλενρών χαί τό λοιπόν εσται δ αριθμός 
της χαθέτον. οίον εστω εχάστη τών πλενρών, ώς εϊπομεν, 20 
σχοινίων ιβ'* μιας δέ πλενρών τό ι" λ" . . . ι' γ" ιε"* 
τοσούτων σχοινίων έστιν ή χάθετος. είτα πολλαπλασίασαν 
τό S τής βάσεως ίπϊ τήν χάθετον, ήγονν τά ς' έπί τά ι' 
γ" ιε"* γίνεται χαί όντως ξβ' γ" ιε"* χαί εστι τό εμβαδόν 
σχοινίων τοσούτων ών τό ήμισν γίνονται λα' ε", χαί εστι 25 
γης μοδίων λα' χαί λιτρών η'. 

16 Έτερον τρίγωνον ισόπλενρόν, ον εχάστη τών πλενρών 
άνά σχοινίων λ', ενρεϊν δέ τό εμβαδόν αυτού* ποίει όντως* 
τά λ' έφ* εαντά γίνονται %'* ταύτα πολυπλασίασον έπί τά 

1. ϊφελε Ε 5. έχάστον τών Ιαωπλευρών Ε 7. α'] χ Ε β ' ] Γ* 
Ε νποξαίρει Ε 8. λοιπά per compend. scr. ία Ε άρι&μοΰ] Q et 
• ipnscr . ~ot/ Ε 11. γίνεται Ε 12. λιτρών per compend. scr. in Ε 
16. ιε" pr iu8] ε" Ε όμοΰ] idem compendium quod snpra ρ. 146,18 habet Ε 

u" alteram] l χαϊ ε" Ε 19. άρι&μος] Ο et suprascr. ~ος Ε 
21. lacuna explenda est e Geom. cap. 16, 2 ι γ" ιε"] γ" ϊχε" Ε 
23. S] ια' Ε *' γ" ιε'] γ" ϊ χαϊ ε" Ε 24. γ" u"] ϊγ" ϊχε" Ε 
25. ε"\ ζ" Ε 
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δέχα τρία, χαί γίνεται ά,αψ'* ών τό λ" γίνεται ¥§'· τόσον-
των σχοινίων έστι τό εμβαδόν, χατά δέ τήν ανω μέθοδον s 
ούτως* τά λ' έφ' εαντά γίνονται %'· ών τό γ" χαί τό ι" 
γίνεται f f # · τοσούτων σχοινίων έστι τό εμβαδόν, εστι δέ s 

5 xai άλλως ενρεϊν τό εμβαδόν, λάβε τά τριάκοντα τής μιας 
τών πλενρών χαί πολλαπλασίασαν επί τά χς' τής χαθέτον · 
γίνονται ψπ'· ών τό μέν S γίνονται τ§*· τοσούτων σχοινίων 
εσται τό ίμβαδόν. έάν δέ θέλης τριγώνον ισόπλενρόν τήν ι 
χάθετον ενρεϊν, ον εχάστη πλενρά σχοινίων λ', εστι χαί 

10 άλλως ποιήσαι* τήν πλενράν έφ* εαντήν γίνονται %'* ών 
τό δ" σχε'* λοιπά χοε'- ών πλενρά σύνεγγνς χς'- χαί εσται 
ή χάθετος σχοινίων χς'* ταντα πολλαπλασίασον έπί τήν βά
σιν, τουτέστιν έπί τά λ'* γίνονται ψπ'* . . . ών τό ήμισν 
γίνεται ρ<£ε', χαί εστι γης μοδίων τοσούτων. 

15 Μέθοδος έπί παντός τριγώνον σχαληνον. (ν) 
Παντός τριγώνον σχαληνον δοθέντος μή μέντοι όρθο- 17 

γωνίον ενρίσχειν τήν χάθετον. ποίει όντως9 δει δή πρότε-
ρον ενρίσχειν τάς έπί τής βάσεως γινομένας διά τής χαθέ
τον αποτομάς άνισους ονσας, τήν μέν μείζονα, τήν δέ έλάτ-

20 τονα. ποίει δέ όντως* πολλαπλασίαζε εχάστης πλενράς ι 
αριθμόν άπογραφόμενος ίδίφ, [χαί ίδίψ] τάξας πρότερον τήν 
μέν τών πλενρών βάσιν, τήν δέ έλάττονα ύποτείνουσαν. 
τούτο δέ εσται σοι δήλον, εΐπερ δ άπό του πολλαπλασια
σμού τής μιας πλευράς αριθμός μείζων έστι τον άπό τον 

25 πολλαπλασιασμού τών λοιπών β' πλενρών. τήν μείζονα » 
τών πλενρών τόττε βάσιν, χαί ήν μέν βούλη τήν μείζονα 
ενρίσχειν άποτομήν, σνντίθει τόν άπό τον πολλαπλασια
σμού τής βάσεως γινόμενον μετά τον πολλαπλασιασμού της 
μείζονος νποτεινούσης, χαί άπό τών γινομένων άφαίρει τόν 

30 άπό τον πολλαπλασιασμού τής έλάττονος νποτεινούσης, χαί 
τών χαταλειπομένων τό ήμισν μέριζε χατά τόν αριθμόν της 

8. Μίας Ε 13. lacimi E X P L E N D A est β Geom. cap. 17, 5 15. 16. σχα-
Χινου Ε 20. ποίειν Ε 21. άρι&μόν] ζ et eaprascr. —ος Ε, item νβ. 24 

22. ηάττωνα Ε 23. ο om. Ε 24. μείζον Ε 25. β'] β β Ε 
26. Ijv] ή Ε 31. άρι&μον] C O M P E D D I A M qnoddam eimile litterae ρ et enpraecr. 
notam S Y L L A B A E ov habet Ε 
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βάσεως, και τόν άπό τον μερισμού γινόμενον γίνωσκε είναι 
4 τήν μείζονα άποτομήν τής βάσεως, εϊ δέ τήν έλάττονα 

θέλεις ενρίσκειν άποτομήν, τό άνάπαλιν ποίει* συντίθει 
τον άπό τον πολλαπλασιασμοί τής βάσεως μετά τον πολλα
πλασιασμοί τής έλάττονος ύποτεινούσης, και άπό τών γινο- 5 

. μένων αφαιρεί τον άπό τον πολλαπλασιασμού τής μείζονος 
ύποτεινούσης, και τών \αταλειπομένων λάμβανε τό ήμισν, 
και ταντα μέριζε κατά τον αριθμόν τής βάσεως, και τον 
έκ του μερισμοί γινόμενον γίνωσκε είναι τήν έλάττονα άπο-

5 τομήν. ευρίσκοντι ουν σοι τάς τοιαύτας άποτομάς §άδιον 10 
εσται σοι και τήν κάθετον θηράσθαι* ή γάρ άφαιρών τον 
άπό του πολλαπλασιασμοί τής μείζονος απότομης από τοϋ 
πολλαπλασιασμοί τής μείζονος ύποτεινούσης $ξεις τήν κά
θετον, ή τον άπό τοϋ πολλαπλασιασμού τής έλάττονος από
τομης άφαιρών έκ τοϋ τής έλάττονΰς ύποτεινούσης. 16 

18 "Εστω δέ και δι υποδείγματος σαφήνειας χάριν τρί
γωνον σκαληνόν, ου αι πλευραϊ ζ' ς' ια'. τούτων ια' τάττω 
βάσιν διά τό άμβλυγώνιον είναι τό τοιούτον τρίγωνον * ό γάρ 
άπό ταύτης τής πλευράς τής έχούσης ια' πολλαπλασιασμός 
μείζων έστι τοϋ άπό τοϋ πολλαπλασιασμού τών λοιπών δύο 20 
πλευρών, τά ς' ελάσσονα νποτείνονσαν και τά ζ' μείζονα. 

2 τούτων τών πλευρών εκάστην πολλαπλασιάζω έφ3 έαντήν, 
και γίνεται βάσεως μέν ρκα', έλάττονος νποτεινούσης λς', 
μείζονος μθ'. θέλω δέ ενρεϊν τήν μείζονα άποτομήν. σνν-
τίθημι τον τής βάσεως πολλαπλασιασμόν μετά τοϋ πολλά- 25 
πλασιασμου τής μείζονος ύποτεινούσης· γίνεται όμοϋ ρο'. 
τούτων αφαιρώ τον πολλαπλασιασμόν τής έλάττονος ύπο-
τεινούσης* λοιπά ρλδ'* τούτων τό S ξζ'* ταϋτα μερίζω κατά 
τον αριθμόν τής βάσεως οίον τά ια', και γίνεται ς' ια'* 
καϊ εστίν ή μείζων άποτομή ς' ια'. λοΐ7νή άρα ή έλάτ- 30 

s των άποτομή έ'σται δ' και ι' ια" ια". ει δέ θέλω τήν ελάτ
ι, τό] τά Ε 8. άρι&μόν] ζ et suprascr. notam syllabae ον habet Ε 

12. μείζονος Ε 13. μείζωνος Ε 18. τρίγωνον] J emm suprascr. 

nota ον Ε 19. πολλαπλάσιος Ε 20. τών λοιπών] τοϋ ίον Ε 

21. μείζωνα Ε 23. έλάττονα Ε 24. μείζονα μ&' Ε 26. ομού] vide 

sipra ad ρ. 146, 18 29. άρι&μόν] vide supra ad ρ. 149, 31 31. ι' ια" 

ια"] ι λ α et euprascr. not. ων Ε ελάττωνα Ε 
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τονα ενρεϊν πρότερον άποτομήν, συντίθημι τόν τής βάσεως 
πολλαπλασιασμόν μετά τον πολλαπλασιασμόν τής έλάττονος 
ίποτεινούσης' γίνονται ρνζ'* τούτων αφαιρώ τόν άπό τον 
πολλαπλασιασμού τής μείζονος νποτεινούσης οίον τά μθ'-

5 λοιπά ρη'· τούτων τό ήμισν νδ'· ταύτα μερίζω παρά τόν 
αριθμόν τής βάσεως οίον τά ια, παί γίνονται δ' παί ι' εν
δέκατα, παί εστίν ή έλάσσων άποτομή' λοιπή άρα ή μείζων 
άποτομή έστιν ς' παί α' ενδεκάτου9 παί εστίν ή τών από
τομων ενρεσις άμφοτέρωθεν σύμφωνος, εϊτα λαβών τόν ι 

10 άπό τον πολλαπλασιασμού μιάς τών απότομων παί άφαι
ρών τούτον άπό τοϋ πολλαπλασιασμού μιάς τών ύποτεινου-
σών τής τή άποτομή αναλόγου ούσης παί τοϋ παταλιμπανο-
μένον τετράγωνον λαμβάνων πλενράν έχω τήν κάθετον. 

Μέθοδος έπί παντός τριγώνον εύρίσκειν τό έμ- ( Ν ΐ ) 
15 βαδόν. 

Παντός τριγώνον δοθέντος ενρίσπειν τό εμβαδόν, ποίει 19 
όντως' συντίθει τόν αριθμόν τών τριών πλευρών όμοϋ παί 
τών συναγομένων λάμβανε τό S, παί άπό τούτων πάλιν αφαι
ρεί έπάστης πλευράς αριθμόν, παί τών ύπολιμπανομένων 

20 τόν μέν τής μιάς πλευράς πολλαπλασίαζε έπί τό S τοϋ άπό 
τής συνθέσεως τών πλευρών, τόν δέ τής ετέρας έπί τόν γε
γονότα άπό τοϋ προτέρου πολλαπλασιασμού, παί αύθις τόν 
τής λοιπής πλευράς έπί τόν γεγονότα άπό τοϋ δεύτερον 
πολυπλασιασμοΰ · παί τοϋ γεγονότος λάβε τήν τετραγωνιπήν 

25 πλευράν, παί τούτο εσται τό εμβαδόν. 
Οίον έν ύποδείγματι · εστω τρίγωνον, ου αι πλευραϊ ι 

γ' δ' ε', όπερ παί όρθογώνιον τρίγωνον έστιν. ό έπ τών 
τριών πλευρών συντιθέμενος γίνεται ιβ'* γ' γάρ παί δ' ζ', 

2. ίλάττωνος 1 3. τούτον Ε 6. άρι&μόν] vide supra ad ρ. 149, 
31 7. Uaaaov Ε 9. τον] τήν Ε 11. τούτων Ε 12. τής] χαϊ Ε 

αναλόγου οΰϋης] αναλογούσης Ε 13. τετράγωνον] Q cum suprascr. 
nota ον Ε λαμβάνειν Ε πλευράν per comp. scr. in Ε 14. cap. 19, 
1 edidit Μα ρ. 439 s. 20. τον Μα ex tribus libris, τό Ε τό Μα e Par. 
2509, τόν Ε του Μα β Par. 2428, τής Ε 21. τόν γεγονότα Μα e Par. 
2428. 2509, τών γεγονότων Ε 22. χαϊ αυ&ις usque ad πολυπλασιασμόν 
om. Ε, edidit Μα β Par. 2428. 2509 
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παί β ' ιβ'9 τούτων το S ζ'- ών αφαιρούμενης εκάστης πλευ
ράς παταλείπονται μιας εκάστης πλευράς τής μέν γ', τής 
δέ β', τής δέ α'9 τούτων δ μέν γ' πολλαπλασιασθείς έπί 
τόν ς* ποιεί τόν ιη', ό δέ β' έπί τόν ιη' ποιεί τόν λς', ή 
δέ μονάς έπί τόν λς' ποιεί αυτόν λζ'9 τούτων πλευρά τε- 5 
τραγωνιπή ό ζ'9 παί εστι τό εμβαδόν του τοιούτου τριγώνου 
μονάδων ζ'. παί τούτο δήλον παί άπό τής ετέρας μεθόδου 
τής έπί τών ορθογωνίων τριγώνων τά γάρ γ' τής παθέτου 
έπί τό S τής βάσεως, τοντέστι τά β', πολλαπλασιαζόμενα 
ποιονσι τόν ζ'. πεπείραται δέ αντη ή μέθοδος παί έν τοΐς ίο 
λοιποΐς άλλοις τριγώνοις παί εστίν ασφαλέστατη. 

[Τέλος τής τον "Ηρωνος ^ίλεξανδρέως γεωδαισίας.] 

3. ποΙΙαπλαύιαστής Ε 5. τετραγωνιχή] Ο et snpraecr. ή Ε 
7. μονάδων] J Ε 8. γ'] ς' Ε 9. τό] τά Ε 12. γαιωδαιαίας Ε 



IV. 

H E I O I I S I l T i O D U C f 1 0 I E S S T E i E O M E T l I C O M M . 

Ei<raywyal των στέρεο μέτρου μένων "Ηρωνος. 

Σφαίρας δοθείσης τής διαμέτρου ποδών ι' ενρεϊν το 1 
στερεόν Αρχιμήδης έν τοις περί σφαίρας παί πνλίνδρον 
δείπννσιν ότι ό πύλινδρος βάσιν μέν εχων ΐσην τφ μεγίστφ τών 

b έν τί] σφαίρα πύπλων, ϋψος δέ ίσον TJJ διαμέτρψ τής σφαί
ρας ήμιόλιός έστι τής σφαίρας* ώστε πατά τούτον τόν λό- ι 
γον δει τά ι' έφ3 εαντά λαβείν, παί τά γινόμενα έπί τά 
ια'* ών τό ιδ"* παί ταντα έπί τό νψος τον κύκλου πολυ-
πλασιασθέντα, τοντέστιν έπί τά ι'* παί τών γινομένων λα-

10 βεΐν τό S ς", παί άποφέρεσθαι έπί τό τής σφαίρας στερεόν. 
είσί δέ πόδες φπγ' παί ιζ' είποστόπρωτα. πατά τον αυτόν s 
λόγον δείπννται ώς ια' κύβοι άπό τής διαμέτρου τής σφαί
ρας Ιίσοι γίνονται πα σφαίραις* αστε δεήσει τά ι' κνβίσαι* 
εστι δέ ,«* ταντα έπί τά ια'* τούτων λαβείν τό πα"* παί 

15 τοσούτον γίνεται τό στερεόν τής σφαίρας. 
Σφαίρας ης ή περίμετρος ποδών πβ'* ενρεϊν αυτής τό 2 

στερεόν* ποίει όντως* λάβε άπό τής περίμετρον τήν διά
μετρον από τού υποκειμένου υποδείγματος τών πύπλων παί 
εσται ή διάμετρος ποδών ζ'* ταύτα έφ* εαντά γίνονται 

Codiees MBC 
1. στ Ερεωμετρουμένων likri 5. iv της Β 7. χαϊ τωί γινομένων 

libri 10. S\ & likri ubiqne σπρρόν BG 11. ιϊχοστόμοιρα BG 
13. γένονται BC χυβησαντα libri 14. ,α] ,α Μ, α' 1» α C ταϋτα Ini 
τά ια* om. BC, qui postea ante χα" add. m" 15. σφαίρας] Ο cnm supraecr. 
comp. ayllabae ας Β, in marg. σφαίρας 16. αυτού libri 
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μθ'* ταντα πάλιν έπι τά ζ' γίνονται τμγ'* χαι ταντα δε-
χάχις χαί απαξ γίνονται ,γψογ'* ταντα άνάλνσον παρά τά 
χα'* γίνονται ροθ' ω"* τοσούτων εσται ποδών τό στερεόν 
της σφαίρας. 

3 Την δέ έπιφάνειαν ενρήσομεν όντως* άεί δις τήν διά- 5 
μέτρον* γίνονται ιδ'* ταύτα δεχάχις χαί 8παξ γίνονται 
ρνδ'. τοσούτων εσται ποδών ή επιφάνεια της σφαίρας. 

4 *!Αλλως. Σφαίρα ής ή διάμετρος, τουτέστιν δ αξων, πο
δών ζ'. ενρεϊν αυτής τό στερεόν* ποίει όντως* τά ζ' τής 
διάμετρον χύβισον, τοντέστιν αντά έφ* εαντά* γίνονται μθ'* 10 
χαί ταντα πάλιν επτάχις γίνονται τμγ'* ταύτα άεί' δεχάχις 
χαί απαξ γίνονται ,γψογ'* ών τό χα" γίνεται ροθ' οχ"* το
σούτων εσται ποδών τό στερεόν τής σφαίρας. 

5 Σφαίρας ή διάμετρος ποδών ι'* ενρεϊν αντής τήν έπι
φάνειαν* ποίει όντως* τήν διάμετρον έφ3 εαντήν γίνονται 15 
ρ'* ταντα χαθολιχώς ποίησον ενδεχάχις* γίνονται ,αρ'* τού
των λάβε τό ιδ"* γίνονται οη S ιδ"* ταντα χαθολιχώς ποίη
σον [δάκτυλους ψονν] τετράχις* [δάκτυλους είπε διά τό τον πα-

λαιατψ εχειν δ' δάκτυλους·] γίνονται τιδ' δ" χη"* τοσούτων 

γίνεται ή επιφάνεια τής σφαίρας. 20 
ι ^Εποίησα δέ τά γινόμενα τετράχις παρά ταύτην τήν 

αίτιον * δείχννσι γάρ Αρχιμήδης οτι ή επιφάνεια της σφαί
ρας τετραπλάσιος ενός μέγιστον χύχλον.] 

s [Κύχλον έπιπέδον διδάσχει τό εμβαδόν τετραπλούμενον 
ποιεϊν σφαίρας έπιφάνειαν. μέγιστος δέ χύχλος έστιν δ 25 
αντό τό χέντρον έχων τη σφαίρψ.] 

6 "Αλλως μετρήσαι τήν έπιφάνειαν* ποίησον όντως* τήν 
διάμετρον έφ' εαντήν γίνονται ρ'* ταντα ποίησαν έπί τά 
μδ'· γίνονται ,δν'* τούτων λάβε τό ιδ"* γίνονται τιδ' δ" 

Cod. MBG. 
3. τοσούτον BG 5. εύρήσωμεν Β ό*ϊς] διά Μ, om. BG 9. αυ

τόν Β (io C scriptura evanuit) 10. χύβησον libri 12. γίνεται Β, γίνον
ται Μ, Γ C · 15. ποιώ ΜΒ 17. λαβείν et euprascr. λάβει Β 18. ή
γονν] ήτοι Μ δαχτύλους] δ eom snprascr. ν et nota compendii Μ, δϊς BC 

τό om. Μ παλαιστόν libri 19. ίχειν om. Β δ"] γ" BG 
xij"] ΦΙ" libri τοσούτον Μ, τοσούτου C 23. τετραπλάσιων libri 
24. Κύχλος BC9 χυχλους Μ (non perspiooe scr.) 26. τής σφαίρας libri 
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πη "* τοσούτων ποδών ή περιφέρεια εΐτονν ή επιφάνεια τής 
σφαίρας. 

!ΛΙΧως. ποίησον τήν διάμετρον δις* γίνονται π'* ταντα 1 
έφ* έαντά γίνονται ν'* ταντα ένδεπάπις γίνονται ,δν'* τον-

5 των τό ιδ" γίνεται τ ιδ' δ" πη"* τοσούτων γίνεται ή επιφά
νεια της σφαίρας. 

Πάλιν σφαίρας τό στερεόν ενρήσομεν όντως* ή διάμε- 8 
τρος ποδών ι'- πύβισον τά ι'* έφ* εαντά γίνονται ρ'* ταύτα 
πάλιν έπί ι' γίνονται ,α· ταύτα ποίησον ένδεπάπις* παί 

10 τούτων λάβε τό πα"* παί γίνεται τό στερεόν φπγ' παί ιζ' 
πα πα . 

{Έποιήσαμεν δέ τά γενόμενα ένδεπάπις παί ών τό πα" ι 
έλάβομεν διά ταύτην τήν αίτιον* δείπννσιν Αρχιμήδης ότι 
ια' πύβοι ίσοι γίνονται πα σφαίραις.] 

15 * Ζίλλως. σφαίρας ή διάμετρος ποδών δ'* ποίει όντως* 9 
μέτρει πύπλον* γίνεται άρα άπό τής διαμέτρόν τό εμβαδόν 
ποδών ιβ' S ιδ"* γίνεται παί ή βάσις τον περιλαμβάνοντος 
πνλίνδρον τήν σφαΐραν τό αυτό* πολνπλασιάζω ονν τά ιβ' 
S ιδ" έπί τό νψος τον πνλίνδρον τού περιλαμβάνοντος τήν 

20 σφαΐραν, τοντέστιν έπί τά δ'* γίνονται ν' δ" πη"* τοσούτον 
γίνεται ό αυτός πύλινδρος, ήμιόλιος γάρ έστι τής σφαίρας' 
παί έλάβομεν τό ω" μέρος [ή ώς τά β' μέρτ/] τών ν' δ" πη"· 
παί τοσούτον γίνεται τό στερεόν τής σφαίρας* είσί δέ λγ' 
S μβ\ 

25 '!Αξων σφαίρας τί έστιν; ευθεία διά πέντρον ήγμένη παί 10 
περατονμένη έφ* έπάτερα τά μέρη τής σφαίρας αμετακίνη
τος, περί ην ή σφαίρα κινείται παί στρέφεται. 

Έάν σφαίρα τμηθβ, ή τομή πύπλος γίνεται* τών δε hi 11 

Cod. ΜΒ; C inde a vs. 15 a me non collatus. 
4. ίνάεχάχις] ια cum saprascr. nota syllabae ις G 5. γίνεται priue] 

γίνονται Μ, Fcmm saprascr. f C χη"] ηη" G 8. χύβησον libri 
9.-.α] ψ Μ, f 1, f * C ίνδεχάχις] ια' cum suprascr. ις BC 10. λάβει Β 

ψχγ'] φχ libri 11. χα" χα"] χα" ηχ" Μ, χα m" Β, χα" % C 
12. ων (ών libri) scripsit interpolator pro τούτων 14. σφαίρ cum noU 
comp. Μ , σψαϊραι Β -15. ποιεϊ Β 16. γι Β, γίνονται Μ 17. γι' 
Μ, γίνονται Β 20. τά] τών libri γίνεται libri χη"] η" Β (item 
νβ. 22) τοσούτων Β 21. γίνονται Μ 22. ζ ώ? om. Β /?'] Β 

23. γίνονται Μ ttal] Ιση Β 26. περαιουμένη Β 



156 HERONIS 

t§ σφαίρφ κύκλων oi μέν διά μέσον τήν σφαϊραν τέμνονσιν, 
οί δέ m* οι μέν ούν διά μέσον τέμνοντες καλούνται μέγι
στοι, και πάντες άλλήλιον ϊσοι είσιν* οι δέ ον διά μέσον 
ον πάντες πασιν ϊσοι, αλλά τινές τισι· χαι έπι τών έν tjj 
σφαίρψ κύκλων εί μέν είσιν ορθοί πρός τόν Άξονα, οντοι 5 
εαντόΐς παράλληΜί είσιν παράλληλοι δέ είσιν οι τό αυτό 
αεί διάστημα μεταξύ έχοντες εαντών καί μήτε μείζον μήτε 
ελαττον. 

12 €0 ορίζων κύκλος εστίν, 8ς καί αντός διά μέσον τέμνει 
τήν σφαϊραν είς τε τό αφανές καί τό φαινόμενον άφ3 ον 10 
καί ορίζων εκλήθη * διαφοραί δέ τών οριζόντων πλείονς* ό 
μέν γάρ εστι διά τόν πόλον τής σφαίρας, ό δέ ορθός πρός 
τόν άξονα * καί οσαι είσι διαφοραί τών οριζόντων, τοσαν-
ται διαφοραί καί θέσεις τής σφαίρας τνγχάνονσιν. 

13 Όξνς κώνος, ον ή μέν διάμετρος τής βάσεως ποδών ζ', 15 
ή δέ άπό τής κορνφής κάθετος ποδών λ'* ενρεϊν αντον τό 
στερεόν ποίει όντως* ώσπερ έπί τον κύκλον άπό τών ζ' 
τής διάμετρον εσται τό εμβαδόν ποδών λη' S* καί λάβε 
άπό τών λ' τον νψονς, τοντέστι τής χαθέτον, τό γ"* γίνον
ται ι'* ταντα έπί τά λη' S γίνονται τπε'* τοσούτων* εσται 20 
ποδών τό στερεόν τον χώνον. 

14 Άλλως, ό αντός κώνος όξνγώνιος* μετρήσωμεν όντως· 
εστω ή διάμετρος τον περί τήν βάσιν χύχλον ποδών ζ', ό 
δέ αξων ποδών ιβ', ο έστιν νψος ή μήχος * ενρεϊν τό στε
ρεόν* ποιώ όντως* ελαβον τον χύχλον τήν διάμετρον* τό 25 
εμβαδόν ποιήσαι* έφ3 εαντά τά ζ' χαί τά γινόμενα ενδε-
χόχις χαί τό ιδ" λαβείν, χαί γίνονται πη' δ" χη"* ταντα 
έπολνπλασίασα έπί τών ιβ'* γίνονται τλθ' γ' ζ" ζ"* τόσον-

ι τον γίνεται τό στερεόν τον χνλίνδρον* έπεί ονν ονχ υπόκει
ται μοι χνλίνδρον μέτρησις, ενρεϊν έπί τον προκειμένου 30 

3. ον om. Β 4. πασιν ϊσοι αλλά om. Β 5. τον] τό Β 
άξωνα libri 6. ίαντήςΒ 9. $ς] 6 Β τέμνειν libri 11. ό\ 
μϊν] οί μεν libri 13. άξωνα Μ πλείονς post οριζόντων add. Β 
τοσαντα Μ 15. ή om. Μ 17. τόν χύχλον libri 23. Μαται Μ 
26. ποιήαας Β, ποιή cnm compendio qiiod σω significare videtur Μ 
27. λαβείν om. Β #" χη"] &" η" Β 28. / ζ" ζ" 1. e. τρ(α ίββομα] 
γ" ζ" libri (item ρ. 157, 1) 29. γίνονται Μ 



STEREOMETRICA (1). 

αμα πώνον, ελαβον τό γ" τών τλθ' γ' ζ" ζ"9 γίνονται • ριγ' 
ζ"* τοσούτον γίνεται τό στερεόν τον -κώνου* δέδειχται γάρ s 
έν TQ στοιχειώσει Ενκλείδον* πας κώνος τρίτον μέρος έστι 
κυλίνδρου την αυτήν βάσιν έχοντος και νψος 'ίοον. 

6 "Εστι κώνον μετρήσαι άπό τε κλιμάτων και της περί 15 
τόν κύκλον διαμέτρου ούτως' τά κλίματα άνά ποδών π'* 
της δέ βάσεως ή διάμετρος ποδών κδ'* ενρεϊν τήν πάθετον 
παί τό στερεόν ποιώ όντως* ελαβον τής διάμετρον τό S* 
γίνονται ιβ'* ταύτα έφ3 εαντά γίνονται ρμδ'* παί τά άπό 

10 τον πλίματος π' .έφ* εαντά γίνονται υ'* άπό τούτων άρον 
τά ρμδ * λοιπά σνζ'* τούτων λάβε πλευράν τετραγωνιπήν 
γίνονται ις'* τοσούτον γίνεται ή πάθετος * ϊνα δέ παί τό s 
στερεόν ευρω, έμέτρησα άπό τών πδ' πύπλον γίνεται τό εμ
βαδόν ννβ' S ιδ"* τούτων λάβε τό γ"* γίνεται τον πώνον 

15 τό στερεόν μετά τον πολνπλασιασμον τής παθέτον. 
Κώνος πόλονρος, δ παί άτέλεστος, ον ή μέν μείζων διά- 16 

μετρος ποδών ι', ή δέ ήττων ποδών δ', τό δέ μήκος πο
δών λ'. ενρεϊν αντον τό στερεόν* ποίει όντως * σύνθες τάς 
δύο διαμέτρονς, τά ι' παί δ'* γίνονται ιδ'* ών τό S γίνονται 

20 ζ', ο έστιν ή διάμετρος- ώς είναι τό εμβαδόν άπολονθως 
τοις προγεγραμμένοις *πύχλοις ποδών λη' S* ταντα έπί τά 
λ' τον μήκονς γίνονται ,αρνε'* τοσούτων εσται ποδών τό 
στερεόν τον πώνον. 

Άλλως, πώνον δέ πόλονρον μετρήσαι παί ενρεϊν τό στε- 17 
25 ρεόν άπό τε τών διαμέτρων παί παθέτον * έστω ή διάμετρος 

τον μείζονος κύκλον ποδών ζ', τον δέ έλάττονος ποδών β', 
ή δέ κάθετος ποδών δ'* ποιώ όντως* τά ς' έφ* εαντά γί
νονται λς'* καί τά β' έφ* εαντά γίνονται δ'* όμον μ'* καί 
τά ς' έπολνπλασίασα έπί τών β'* γίνονται ιβ'* καί ταντα 

1. χώνου libri γίνονται ριγ' ζ" om. Μ priore loco; nam idem statim 
postea post γίνεται το στερεόν repetit verba του χνλίνδρον ίπεϊ ουν (ρ. 156, 
29) nsqne ad γίνεται τό στερεόν (νβ. 2) ριγ' ζ"] ριγ' χα" libri, qai 
error ortus est e prava scriptara γ" ζ" pro γ' ζ" ζ" (ρ. 156, 28) 4. ίχοντες 
Β 6. διαμέτρου om. Β 12. τοοουτ' libri 13. εύρώ libri αμέ- . 
τρησα Β χύχλων Μ 14. ννβ'] ύνα Β 16. μείζον Β 17. ήττον 
libri τό #1 μήχος ποδών I* om. Μ 19. δύο] β' Μ 21. χύχλοις] 
lege περϊ χύχλων 28. λς' nsqne ad γίνονται om. Β όμου] rfjp Μ et 
similiter Β ( C O M P E D D I A M ortpm ex oM et saprascr. ov) 
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προσέθηχα τοις μ* γίνονται νβ'* ταντα τετράκις, τουτέστιν 
Έπι τήν χάθετον, γίνονται ση'· ποίησον ένδεκάκις* γίνονται 
,βσπη'* τούτων τό μβ" γίνονται νδ' παί χ' μβ'1 μβ" [τουτ
έστι * ] * τοσούτου έστιν άρα το στερεόν. 

18 "Ετι μετρήσωμεν χώνον χόλονρον από τε διαμέτρου χαί 5 
άπό τών χλιμότων, ου έστι τής χορυφής ή διάμετρος πο
δών δ', τά δέ χλίματα άνά ιε', ή δέ τής βάσεως διάμετρος 
ποδών χη'· ευρεϊν τό στερεόν ποιώ όντως* ύφεϊλον χορν-
φήν άπό τής βάσεως· λοιπά χδ'· τούτων τό S γίνονται ιβ'* 
ταύτα έφ9 εαντά γίνονται ρμδ'· χαί τά άπό τοϋ χλίματος 10 
έφ3 εαντά γίνονται σκε'* άπό τούτων άφελε τά ρμδ'' λοιπά 
πα'· ών πλευρά τετραγωνική γίνεται θ'* τοσούτον γίνεται 

s ή κάθετος, τό δέ στερεόν ενρήσομεν ούτως* σννέθηκα κο
ρνφήν χαί βάσιν γίνονται λβ'* τούτων τό S γίνεται ιζ'* 
μετρώ νυν χύχλον, οί ή μέν διάμετρος ποδών ις'* ποιώ τήν 15 
διάμετρον έφ3 έαυτήν χαί τά γενόμενα ενδεκάκις· ών τό ιδ"* 
χαί μετά τό λαβείν με τό εμβαδόν και πάλιν αφεϊλον χο-
ρυφήν από τής βάσεως* λοιπά χδ'* τούτων τό S γίνονται 
ιβ'* άπό τούτων πάλιν έμέτρησά τόν ελάχιστον χύχλον* και 
όταν ενρω τό εμβαδόν, τών γινομένων λαμβάνω τό γ"* γι- 20 
νονται λς'· ταϋτα προσθείς τψ μείζονι κύκλου έμβαδψ τά 
γενόμενα έπολυπλασίασα έπί τήν κάθετον και τοσούτον 
γίνεται τό στερεόν τού κώνου. 

19 3Οβελίσκος έχων είς τήν βάσιν κύκλον, ου ή μέν διά
μετρος ποδών μβ', αί δέ πλευραϊ αντον έγκεκλασμέναι ουσαι 25 
άνά ποδών οε'* ενρεϊν αύτοϋ τήν κάθετον * ποίει ούτως9 

λάβε τής βάσεως τό ήμισν γίνονται κα'* ταϋτα έφ3 εαντά 
γίνονται νμα'* και μίαν πλευράν τοϋ χώνου γενομένην έφ3 

εαντήν γίνονται ,εχκε'* έξ ών υφελε τά μα πρός τοις ν'* 
λοιπά ,ερπδ'* ών άεϊ πλευρά τετράγωνος γίνεται οβ'* το- 30 

t σούτων έ'σται ποδών ή κάθετος, έάν δέ θέλ^ς τοϋ αντον 
οβελίσκου τό στερεόν ευρεϊν, ποίει όντως· λάβε τής βάσεως 

1. προσέ&ηχα mqme ad ταντα om. 1, qui pro his habet ilg 2. lvo*e-
χάχις] ια' Β 7. τά om. Β 12. πα* om. Β τοσούτον Β 14. γί
νεται] γίνονται Μ 24. εΙς om. Β 25. ίγχιχλεισμένοι Β 27. ήμισυ] 
S" Β 29. ύψ$ι-1ί Ubri μα] μδ' Β 
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τό εμβαδόν χατά τό προκείμενο» υπόδειγμα των χύχλων 
χαί τά γενόμενα πολυπλασίασον έπί τό γ" τής χα&έτον * 
τοσούτων εσται ποδών τό στερεόν του όβελίσχου. 

Κύλινδρος, ου τό μεν μηχος ποδών ν', ή δέ περιφέρεια 20 
5 ποδών χβ'* ενρεϊν αντον τό στερεόν* ποίει όντως* λάβε άπό 

τής περιφερείας ώς χαί έπί τών χύχλων τό εμβαδόν γίνον
ται λη' S* ταύτα έπί τά ν' γίνονται ,a%mtm τοσούτων εσται 
ποδών τό στερεόν τον χνλίνδρον. 

Κύλινδρον μέτρει όντως, ον ή διάμετρος τον χύχλον 21 
10 ποδών ς\ δ δέ αξων, τοντέστι τό μήχος, ποδών ιβ'* ενρεϊν 

τό στερεόν ποιώ ούτως* έμέτρησα χύχλον, ον ή διάμετρος 
ποδών χα&ώς πρόχειται * γίνεται τό εμβαδόν αντον ποδών 
χη' δ" χη"* ταύτα έπολνπλασίασα έπί τόν άξονα' γίνονται 
πόδες τλ&' χαί γ' ζ" ζ"* τοσούτων γίνεται τό στερεόν τον 

15 χνλίνδρον. τήν δέ έπιφάνειαν αντον ενρησεις όντως* ποίη- * 
σον τήν διάμετρον τρίτον χαί ζ", επειδή τής διάμετρον ή 
περίμετρος τριπλάσιος έστι χαί έφέβδομος* χαί προσάγαγε 
τά γενόμενα έπί τόν άξονα, τοντέστιν έπί τά ιβ' τον ύψονς, 
χαί τοσούτον έστιν ή επιφάνεια τον χνλίνδρον. , 

20 " Κίων, ον τό μήχος ποδών χα'* λαμβάνω τούτον τό ζ" 22 
χαί τό η", επειδή ή $δρα τον χιόνος χατά διάμετρον έστι 
τό ζ", χαί ή έφεδρος τό η"* μίξας τάς δύο διαμέτρους χρά-
τει τό S* γίνονται β' S δ" ιζ"* άπό τούτων ποίει χύχλον 
τό εμβαδόν * γίνονται πόδες ζ' ιε" $γ"* ταύτα έπί τό μή-

25 χος γίνονται πόδες ρμζ' S* τοσούτων εσται ποδών τό στε
ρεόν τον χιόνος, ει δέ θέλεις τήν έπιφάνειαν μετρήσαι, t 
λάβε %δρας χαί έφέδρας τονς χύχλονς, χαί μίξας άρον τό 
S* έπί ταύτα τό μήχος* χαί τοσούτον ή επιφάνεια εσται 
τον χιόνος. 

30 (Μ τον χιόνος εχ&εσις τον αντον Πατριχίον διόρ&ωσις' s 
οι γάρ αρχαίοι τάς δύο διαμέτρονς ονχ έμιξαν.] 

Κύβον μετρήσαι, τοντέστι σχήμα στερεόν περιεχόμενον 23 

6. γίνονται] γίνεται Μ, γι Β 13. # " ] # " Β αξωνα Μ 16. ή 
οη. Μ 17. Ιφήόομος Β προσάγαγα Β 18. αξωνα likri 22. άύο] 
β' Β 23. γίνεται Β β'] ιβ" libri 25. τό] του 1 28. τ«υτα ιό] 
ιαντό Β 31. δύο] iw Β 
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νπό τριών διαστάσεων, μήκους, πλάτους, νψους [ακολούθως] 
ή βάθους* παι έπί μέν τών σχημάτων νψος, ίπϊ δέ τών 

ι ορυγμάτων βάθος, εστω ουν κύβος μήπος πηχών η', πλά
τος πηχών η', παι ύψος πηχών η'* ενρεϊν πόσων τό στερεόν 
πηχών γίνεται ό πύβος* ποιώ τους η' του μήπους έπι τους 5 
όπτώ του πλάτους* γίνονται ξδ'* τούτους έπι τους όπτώ του 
νψους γίνονται φιβ'* εσται ό πύβος πηχών φιβ'. 

24 Κύβος τετράγωνος ισόπλευρος, ου ή μ\ν βάσις ποσών ι', το 

ίΐ μήκος πούων / ' , το ύφος ποσών ι'* ευρεΐν αυτού το στερεόν * 

ποίει ούτως* τα ι' τής βάσεως ίξηκοντάκις γίνονται χ'* χαϊ ταύτα 10 

ίπϊ τά ι' τοϋ μήκους γίνονται ,ς* και ταύτα ίπ) τά ι' του ύψους 

γίνονται ς* ων [τούτων] το ξ " γίνονται ,α* τοσούτων εσται ποσών 

το στερεόν τού κύβου. 

25 Κύβος παραλληλόγραμμος, ού ή παράλληλος ποδών κ',. 
ή δέ έπιζευγνύουσα ποδών ι', τό δέ νψος ποδών λ'* ευρεΐν 15 
αύτοϋ τό στερεόν * ποίει ούτως* τά π' τής παραλλήλου έπί 
τά ι' γίνονται σ', όπερ έστιν εμβαδόν* ταϋτα έπί τά λ' τον 
ύψους γίνονται ,ς* τοσούτου εσται τό στερεόν τοϋ πύβου. 

26 . 2φηνίσπος, ου τό μέν μήπος ποδών πε', τό δέ πλάτος 
μείζον ποδών ζ', τό δέ ήττον ποδών ε', τό δέ πάχος τό 20 
μείζον ποδών ς', τό δέ ήττον ποδών δ'* ευρεϊν αντοϋ τό 
στερεόν* ποίει ούτως* σύνθες τά δύο πλάτη, τουτέστι τά 
ζ' παι τά ε'* γίνονται ιβ'* ών τό S γίνονται ς'* ομοίως και 
τά δύο πάχη, τουτέστι τά ς' παι τά δ'* γίνονται ι'* ών παί 
αυτών τό S γίνεται ε'* ταϋτα έπί τά ς' γίνονται λ'* παι ταντα 25 
πάλιν έπί τά πε' γίνονται rpv'* τοσούτων εσται ποδών τό 
στερεόν τον σφηνίσπον. 

27 Ζίλλως. έ'σται σφηνίσπος, 8ς παλεΐται νπό τίνων οννξ, 
εχων τό μέν άπό πεφαλής δακτύλους ίξ, τό δέ άλλο δακτύ
λους ι', τό πάχος δακτύλων η'* ευρεΐν αντον τό στερεόν* 30 
ποιώ οντιος* σνντιθώ τά δύο πλάτη* γίνονται ις'* έπί τό 

2. χαϊ ίπϊ] χαϊ πώς libri 4. πόσον Β 5. η'] ν Μ 6. τούτους] 
ταϋτα Β 9. # i om. Β 12. ξ] ξ' Μ, ς' Β 22. δύο πλάτη) β' πλά
τους ΪΙ 24. πάχη] πλάχους et corr. πάχους Β 25. γίνεται] γι' Β 

27. φηνίσχου Β 28. σφοινίσχος Β 29. poit χεφαλης iotercidisee 
videtar πλάτος δαχτύλους ς' Β, δα Μ δαχτύλους alteram] δαχτύ
λων Μ 30. ι'] ζ' libri 31. δύο πλάτη] β' πλάτους Β 
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πάχος γίνονται ρκη'* έπί τό μήκος ταντα τών οκτώ γίνον
ται ,ακδ'* τούτων τό δ" γίνονται σνζ'* τοσούτων χνδαίων 
δακτύλων * ταντα μερίζω ώς τό τετραγωνον. 

Άλλως, εσται οννξ εχων τό μέν μήκος δακτύλων ι , 28 
5 πλάτος δακτύλων f f , πάχος δακτύλων ε'* ενρεϊν αντον τά 

στερεόν ποιώ όντως' πολνπλασιάζω τό πλάτος καί τό 
πάχος* γίνονται λ'* ταντα έπί τό μήκος γίνονται τ'* τούτων 
λαμβάνω τό S* γίνονται ρν'* ταντα μερίζω ώς τό τετραγω
νον γίνονται στερεοί δάκτνλοι ιβ' δ". 

10 Μείονρον τό προεσκαριφενμένον} ον τό μέν μήκος ποδών 29 
λ', τό δέ πλάτος ποδών ζ', τό δέ πάχος ποδών δ'* ενρεϊν αν
τον τό στερεόν ποίει όντως* τά ζ' έπί τά δ' γίνονται κδ'* 
ών τό S γίνονται ιβ'* ταύτα έπί τά λ' γίνονται τξ'* τοσού
των εσται ποδών τό στερεόν. 

15 Το δε πλιν$ίον συνεστψεν εκ τωνδε των αρ&μων, ς1, η', 30 

3*', ιβ'* ο μ\ν η ' προς ς' h ϊπιτρίτω λόγψ, κα3·' ήν ή διά τεσ

σάρων εστίν αρμονία * ο δε 3 ' προς τον ς 9 εν διπλασίω, κα3·' ψ 

ή διά πασών +Ιξαιων ελέγχε/ καί τάς άναλο/ίας πάσας, γεωμε- ι 

τρική με'ν εστίν εν ς-' καί 3 ' καί ιβ'* οΓς yap υπερέχει ο μέσος 

20 του πρώτου τρισίν, υπερεχίτω τον τελευταίου, γεωμετρική δε ή 

των τεσσάρων' ον γάρ λόγον εχει τά η' προς τά ς-', τούτον τα 

ιβ ' πρός τά θ'* ό δε- λο/σς ϊπίτριτος αρμονικής αναλογίας, διττή 

χρίσις* μία μίν, οταν ον λόγον εχει ο έσχατος προς τον πρώτον, 

τούτον εχγ +η ύπερέχεται υπό τού τελευταίου. 

25 ' Πνραμίς έπί τετραγωνον βεβηκνϊα, ης εκάστη τών πλεν- 31 
ρών άνά ποδών κδ', τό δέ κλίμα άνά ποδών ιη'* ενρεϊν αυ
τής τό στερεόν* ποίει όντως* τά κδ' έφ' εαντά γίνονται 
φοζ'* ών τό S γίνεται σπη'* τά ιη' έφ3 εαντά γίνονται τχδ'' 
έξ ών νφελε τά σπη'* λοιπά λζ'* ών πλενρά τετράγωνος 

30 γίνεται ζ'* τοσούτων ποδών εσται ή κά&ετος* λάβε τοίννν 
τής καθ-έτον τό γ"* γίνονται β'* ταύτα έπί τά φοζ' γίνον
ται ,αρνβ'* τοσούτων εσται ποδών τό στερεόν τής πνραμίδος. 

1. οχτώ] η' Β 5. • εξ] ς' Β ενρεϊν usque ad γίνονται bis habet Β 
7. τ ' ] ς* Β 10. τό μϊν μήχος ποδών λ'] τά μϊν μη' λ' Β 

14. ίσται] Ιστι Μ τό om. Μ 18. πασών] ποσών Β ίξαιών] legen-
dum videtur έξεων 21. τούτων libri 24. ϊχει libri 29. νφειλε Μ 

30. γίνεται] γι' Μ 
Her. geom. et stereom. 11 
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32 *Άλλως. εσται πνραμίς τετράγωνος, ής τά κλίματα ανά 
ποδών ιη, αι δέ τής βάσεως πλευραϊ άνά ποδών ις'* δει 
δέ ταύτης τήν χάθετον χαί τό στερεόν ευρεΐν ποιώ ούτως9 

πολνπλασιάζω μίαν πλευράν έφ* εαυτήν γίνονται πόδες 
σνς'· ταϋτα δίπλασον γίνονται φιβ'* τούτων λάβε τό δ"· 5 
γίνονται ρχη' χαί πολυπλασίασον τά χλίματα έφ3 έαντά* 
γίνονται πόδες τχδ'* άπό τούτων νφεϊλον τά ρχη'* λοιπά 
ρ§ζ'· ών πλευρά τετράγωνος γίνεται ιδ'* τοσούτων γίνεται 

2 ή χάθετος. τό δέ στερεόν ενρήσομεν όντως* έπολνπλασίασα 
πάλιν τά άπό τής βάσεως, τά ις', έφ* έαντά* γίνονται πό- 10 
δες σνς'* τούτων τό γ" γίνονται πόδες π ε γ"* ταϋτα έπί 
τήν χάθετον γίνονται ,αρ($ε* τοσούτων έ'σται χαί τό στερεόν 
τής αντής πνραμίδος. 

33 Πνραμίς χόλονρος τεθρανσμένη τετράγωνος, ής αι πλευ
ραϊ τής βάσεως άνά ποδών ι , τά δέ χλίματα ανά ποδών n 
θ', αι δέ πλευραϊ τής χορυφής άνά ποδών β'. ευρεΐν αυ
τής τό στερεόν* ποίει ούτως* ύφελε τά β' τής χορνφής άπό 
τών ι' τής βάσεως* λοιπά η'* ταϋτα έφ* έαντά γίνονται ξδ'* 
ών τό S γίνονται λβ'* χαί τά θ' έφ* έαντά γίνονται πα* 
άπό τούτων νφελε τά λβ'* λοιπά μθ'* ών πλενρά τετράγω- 20 

2 νος γίνεται ζ'* τοσούτων εσται ποδών ή χάθετος* χαί σύν
θες τά β' τής χορνφής χαί τά ι' τής βάσεως* γίνονται ιβ'* 
ών τό S γίνονται ς'* ταϋτα έφ* εαυτά γίνονται λς'* είτα 
ύφελε τά δύο τής χορυφής άπό τών ι'* λοιπά η'* ών τό S 
γίνονται δ'* ταϋτα έφ* εαυτά γίνονται ις'* ών τό γ" ε' γ"* 25 
ταϋτα πρόσθες τοΐς λς'* γίνονται μα' γ"* ταϋτα έπί τους 
ζ' τής χαθέτου γίνονται σπθ' γ"* τοσούτων εσται ποδών 
τό στερεόν τής πυραμίδος. 

34 ™Λλλως. πυραμίς τεθραυσμένη ειτουν χόλουρος εστω 
έπί της χορνφης ανα ποδών δ , τά δέ χλίματα άνά ποδών 30 
ιε', αϊ δέ τής βάσεως πλευραϊ άνά ποδών χη'* ευρεϊν αντής 

2. πόδας Β utroque loco 3. ποιών Μ 14. τε&ρασμένη Μ α pr. 
m., Β 17. ύφαλε Μ 18. ι om. libri 20. 24. υφειλε Μ 25. post 
ις' Μ repetit ων τό S" γίνονται δ'* ταντα Ιφ* immm γίνονται λ | ις, obi 
Haeola sub λς id ipsum delendum esse signiicat 27, σπ&'] σ' π°' Μ, 
afr' Β 31. αυτής] αύτοϋ Μ 
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το στερεόν όντως· αφελε κορνφήν άπό τής βάσεως* * 
λοιττα κ(Γ· τούτων τό S γίνονται ιβ'· ταύτα έφ3 εαντά γί- -
νονται ρμδ'· παί πάλιν πολυπλασίασον τά άπό του κλίμα
τος έφ1 εαυτά· γίνονται σκε'· άπό τούτων αφαιρώ τά ρμδ'· 

5 λοιπά πα* τοσούτον γίνεται ή κάθετος τον τετραπεδίον δν-
νάμει· και πάλιν άφεL· κορνφήν άπό τής βάσεως· λοιπά 
κδ'· ών τό S γίνονται ιβ'· ταύτα έφ* έαντά γίνονται ρμδ'· 
και άφελε τήν τοϋ τετραπεδίον κάθετον, τά πα'9 άπό τών 
ρμδ'· λοιπά ξγ'· τούτων τετραγωνική πλενρά γίνεται η' παρά 

10 ις"· τοσούτων εσται ή κάθετος, τό δέ στερεόν ενρήσομεν s 
όντως· σύνθες κορνφήν και βάσιν γίνονται λβ'* ών τό S 
γίνονται ις'* έφ3 έαυτά γίνονται σνς'* πάλιν άφεϊλον κορν
φήν άπό τής βάσεως· λοιπά πδ'· ών τό S γίνονται ιβ'· έφ? 
εαντά γίνονται ρμδ'* τούτων τό γ" γίνονται μη'* ταντα 

15 προσάγαγε τοΊς σνς'· γίνονται τδ'* ταντα έπί τήν πάθετον 
γίνονται ,βνιγ'· τοσούτων γίνεται τό στερεόν τής πνραμίδος. 

"Εστω πνραμίς ετερομήκης ομοίως παί πόλονρος εϊτονν 35 
ημιτελής, ης αϊ μέν β' πλευραϊ άνά ποδών ιδ', αϊ δέ άλλαι 
άνά ποδών κ', τά δέ πλίματα άνά ποδών πς', παί ή πορυ-' 

20 φή ή μέν πατά μήπος ποδών δ', ή δέ πατά πλάτος ποδών 
β'* ευρεΐν τό στερεόν ποίει ούτως· άφελε πορυφήν άπό τής t 
βάσεως παράλληλον άπό παραλλήλου· τά β' άπό τών ιδ'· 
λοιπά ιβ'* ταϋτα έφ3 εαντά γίνονται ρμδ'· ών S γίνεται οβ'· 
παί ομοίως τά δ' άπό τών π'· λοιπά ις'· έφ3 εαντά γίνον-

25 ται σνς'· ών τό S γίνονται ρκη'· και τά οβ' γίνονται σ'* 
τούτων άφελε τό S* γίνονται ρ'· πολνπλασίασον τά κλίματα 
έφ3 εαντά* γίνονται χος'· αφ* ών ύφελε τά ρ'* λοιπά φος'· 
τούτων λάβε τετραγωνικήν πλενράν* γίνονται κδ'· τοσούτον 
γίνεται ή κάθετος, σύνθες ονν τάς παραλλήλονς βάσεις, τά 

30 δ' και τά κ'· γίνονται κδ'· ών τό S γίνονται ιβ'· πάλιν σύν
θες τά β' και τά ιδ'· γίνονται ις'* ών τό S γίνονται η'-

1. ποιώ libri 4. αφαιρώ] ίφίρώ Μ, ύφερώ Β 5. τοσούτον Β · 
τετραπεδίον] τετραπλασίου Β 9. παρά) πε' Β 18. αϊ #1 άλλαι] αί #1 
χλίματα Β 21. ποιώ libri 24. ομοίως] τό μηχος Μ 27. νφειλβ 
libri 29. τάς δ' χαϊ τάς χ' libri 30. σύν&ες usque ad tmma om. 

31. ιδ'] ιβ' Μ 
11 * 
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ταντα έπί τά ιβ' γίνονται f g , « αφελε ννν χορνφήν άπό τής 
βάσεως, τοντέστι τά δ' άπό τών χ'* λοιπά ις'· ών τό S γί
νονται η'* ομοίως χαί τά β' άπό τών ιδ'9 λοιπά ιβ'* ών S 
γίνονται ς'* ταντα έπί τά η' γίνονται μη'· χα&όλον λάμ
βανε τό γ"' γίνονται ις'· ταντα προσάγαγε τοις $ς'* γίνον- 5 
ται ριβ'* ταντα έπί τήν χά&ετον, τουτέστιν έπί τά χδ', γί
νονται ,βχπη'' τοσούτων γίνεται τό στερεόν τής ετερομήχονς 
πνραμίδος. 

36 Πυραμίς έπί ισοπλεύρου τριγώνου βεβηχυϊα, ής εχάστη 
πλενρά τής βάσεως άνά ποδών λ', τό δέ χλίμα ποδών κ'· 10 
χαί εύρεΐν αυτής τό στερεόν* ποίει όντως* τά λ' έφ* εαντά 
γίνονται %'* ών τό γ'* γίνεται τ'* χαί τά χ' έφ' εαντά γί
νονται ν'* έξ ών ύφεϊλον τά τ'* λοιπά ρ'* ών πλενράτετρα-

β γωνιχή γίνεται ι '* τοσούτων εσται ποδών ή χά&ετος. ποίει 
όντως ννν* τά λ' έφ3 εαντά γίνονται %'* ών τό γ" χαί τό 15 
ι" γίνονται τ$'* ών τό γ" γίνονται ρλ'* ταντα έπί τά ι' τής 
χα&έτον γίνονται ,ατ'* τοσούτων εσται ποδών τό στερεόν 
τής τριγώνον πνραμίδος. 

37 *!Αλλως. εστω πνραμίς έπί ισόπλενρόν τριγανου, ής τά 
χλίματα άνά ποδών ιγ', αϊ δέ τής βάσεως πλευραϊ άνά 20 
ποδών ιβ'* δει δέ αντής τήν χά&ετον χαί τό στερεόν ενρεϊν * 
ποίει όντως* τά ιβ' εφ* εαντά γίνονται ρμδ'* τούτων τό γ" 
γίνονται μη'* τά άπό τον χλίματος ιγ' έφ3 εαντά ρξ&'* 
άπό τούτων νφελε τά μη'* λοιπά ρχα'* τούτων πλενρά τε-

2 τραγωνιχή γίνονται ια'* τοσούτων γίνεται ή χά&ετος. τό δέ 25 
στερεόν ενρήσομεν όντως* έμέτρησα άπό τών τής βάσεως 
ιβ' τό έπίπεδον τον ισοπλεύρου τριγώνου * εστι τό εμβα
δόν ποδών ξβ' γ" λ"* ταύτα έπί τήν χά&ετον γίνονται 
χπς' λ"* τούτων τό γ" γίνονται σχη' S ς" §"· τοσούτον 
γίνεται τό στερεόν τής πνραμίδος. 30 

1. αψίίλί Μ 4. ταντα usque ad γίνονται ις' om. Β 11. χαϊ om. Β 
12. γίνεται τ'] γ τ cum suprascr. ι' Μ, γίνεται om. Β χ'] η' Β 

13. τ'] τ cum suprascr. ι* Μ τετραγωνιχή Μ (qni ίι marg. a rec. m. ad-
scriptam habet τετράγωνος γρ'), τετραγωνον Β 14. γίνεται] γίνονται 
Μ, γι' Β 20. πλευραϊ om. Hbri 22. ποιω libri , τούτων] τοσούτων 
Β 24. ύφειλεν&τ'ν ρχα'] ρ/ϊα Μ 25. τοσούτου Β 26. ίμέτρη-
σαι Β άπό τών] τά άπο libri 27. #1 post ϊστι add. Β 29. τούτων] 
τοσούτων Β τοσούτου] τοσούτ Μ 
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*!Αλλως. πνραμίς έχουσα τήν βάσιν τρίγωνον όρθογώ- 38 
νιον, ον ή κάθετος ποδών ς\ ή δέ βάσις ποδών η', ή δέ 
ύποτείνουσα ποδών ι'* αι δέ πλευραϊ τής πνραμίδος άνά 
ποδών ιγ'* ενρεϊν αυτής τήν κάθετον ποίει όντως* πρώτον ι 

5 λάβε τήν διάμετρον τον κύκλον τοϋ περιγράφοντος τό τρί
γωνον γίνεται ι* ών τό S γίνεται ε'* ταϋτα έφ* έαντά γί
νονται κε'* και τά ιγ' έφ* έαντά γίνονται ρξθ'* έξ ών κού-
φισον τά κε'* λοιπά ρμδ'* ών πλενρά τετραγωνική γίνεται 
ιβ'* τοσούτων εσται ποδών ή κάθετος, έάν δέ θέλ^ς τό 3 

10 στερεόν ενρεϊν, ποίει ούτως* πρώτον ζήτει τοϋ τριγώνον τό 
εμβαδόν * γίνονται κδ'* και λάβε τής καθέτου τά γ"* γίνον
ται δ'* ταύτα πολυπλασίασον έπί τό εμβαδόν, τουτέστιν 
έπί τά κδ'* γίνονται §ς'* τοσούτων έ'σται τό στερεόν τής 
πυραμίδος. 

15 *Έστω πυραμίς τρίγωνος ισόπλευρος τεθραυσμένη είτουν 39 
κόλουρος, ής αϊ πλευραϊ τής κορυφής άνά ποδών β', τά δέ 
κλίματα άνά ποδών ιγ', αι δέ τής βάσεως πλευραϊ άνά ποδών . 
ιδ'* ευρεϊν τό στερεόν* ποίει ούτως* άφελε κορυφήν άπό s 
τής βάσεως* λοιπά ιβ'* ταύτα έφ* έαυτά γίνονται ρμδ'* 

20 τούτων τό γ" γίνεται μη'* και τά άπό τοϋ κλίματος [γί
νονται πόδες] ιγ' έφ* έαυτά γίνονται ρξθ'* άπό τούτων 
άρον τά μη'* λοιπά ρκα'* ών τετραγωνική πλευρά γίνεται 
ια'* τοσούτων γίνεται ή κάθετος, τό στερεόν μετρήσωμεν 3 
ούτως* συνέθηκα κορυφήν και βάσιν γίνονται κς'* ών τό S 

25 γίνονται ιγ'* έμέτρησα άπό τούτων τρίγωνον ίσόπλευρον * 
γίνεται τό εμβαδόν ποδών ογ' S γ" ιε"* ταύτα έξεθέμην 
και πάλιν κορυφήν άφεϊλον άπό τής βάσεως * λοιπά ιβ'* 
ών ήμισυ γίνεται ς'* έμέτρησα άπό τούτων ελάχιστον τρί
γωνον Ισόπλευρον, ου γίνεται τό εμβαδόν ξβ' γ" ιε'* τού-

30 των τό γ" γίνεται κ' S δ" κ"' ταύτα προσάγαγε τοΐς πρό-

1. όρθογώνιον, ου η] ου η ορθογώνιος Β 2. ου om. Μ 5. περι
γράφοντος το τρίγωνον scripsi ex Ster. Π, 34; περιγρα τριγω, ntramqne 
cam ntfta compendii, Μ, περιτριγώνου Β 6. γίνεται Μ, γι' Β utroqne 
loco 7. χαϊ τά ιγ' asqne ad χονφιύον τά χε' om. Β 8. τε
τράγωνος Β 9. θέλεις Β 11. λάβει Β γ"] τρίτον Β 1 5 . f i -
θραύμένη Β 18. ποιώ libri 20. γίνεται μη'] γι' μα' Β 23, το
σούτου Β 26. γίνεται τό] γίνονται τα Μ S om. Β 27. άφελε libri 

28. ημιϋυ] S" Β 30. γίνεται] γι' libri πρότερον] προτερ 

http://15.fi-
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τερορ έχτε&εΐσιν ογ' S γ" ιε"* γίνονται f l # S ε" [ώς Ι'γγι-
στα]- ταντα, έπί τήν χά&ετον χαι τοσούτων γίνεται το οτε-
f f O F , ή ως ,αμα S ε . 

40 Πάλιν εστω πνραμίς εχονσα τήν βάσιν τετραγωνον, ής 
εχάστη πλενρά άνά ποδών ι , τά δε χλίματα άνά ποδών 5 
ty' S* ενρεϊν αντί/ς τήν χά&ετον χαί τό στερεόν ποίει ον-

2 τως' λάβε τον τετραγωνον πλενράν γενομένην Ιφ3* εαντήν 
γίνονται ρ'* το S γίνονται ν'* χαί τά ιγ' S της πλενράς 
εφ* εαντά, λέγω δή τον χλίματος, γίνονται ρπβ' δ"* εξ ών 
νφελε τά ν' λοιπά ρλβ' δ"* ών πλενρά τετράγωνος γίνεται 10 

3 ια' S* τοσούτον εσται ποδών ή χά&ετος. έάν δέ &έλης παί 
τό στερεόν αντής ενρεϊν, λαβε τον τετραγωνον τό εμβαδόν 
γίνονται ρ'* ταύτα έπί τό γ" της χα&έτον, τουτέστιν έπί 
τά γ' S γ", γίνονται τπγ' γ"· τοσούτων εσται ποδών τό 
στερεόν τής πνραμίδος. · 15 

Κογχίων μετρήσεις διάφοροι. 
41 Κόγχη, ής ή βάσις μέν ποδών η', ή δέ χά&ετος ποδών 

δ', χαί ή εσω ϊλχονσα ποδών δ'* [ενρεϊν αυτής τήν έπιφά
νειαν * μέτρα χύχλον, ου ή διάμετρος ποδών η'*] ενρεϊν αντής 

2 τό εμβαδόν ποίει όντως* τά η' τής διάμετρον έφ7 εαντά 20 
γίνονται ξδ'* ταντα δεχάχις χαί απαξ γίνονται ψδ'* ών τό 
ιδ" γίνονται ν' δ" χη"* τοσούτον γίνεται τής χόγχης ή έπι-

3 φάνει α. [κύκλος δε μετρείται, οταν ή κάθετος χαι ή 1<τω ελ-

κου<τα κατ αλλήλας ωσι κ α ί αί δύο ποιονσι τήν διάμετρον μίαν 

ΐσην Ιαυταϊς.] " 25 

42 Ζίλλως. χόγχη μετρη&ήσεται τόν τρόπον τούτον έστω 
τής χόγχης ή μέν βάσις ποδών ιβ', ή δέ χά&ετος ποδών 

2 δ', ή δέ εσω ϊλχονσα ποδών γ'* ποίει όντως* λάβε τών ιβ' 
τό S* γίνονται ς'* ταντα έφ3 εαντά γίνονται λς'* χαί τά δ' 
έφ* εαντά γίνονται ις'* ταύτα προσάγαγε τοΐς λς'* γίνονται 30 

cum nota compendii Μ, προτέροις Β 1. ογ' S γ* ιε"] το γ" γ" ε" Μ, ό 
γ" γ" ιε" Β S post Cftf* om. Β ώς] ων Β 3. η ώς] ήγουν Β 
4. την om. Β 6. αύτοϋ libri 10. ϋφειλε llbri 11. ίάν] άν Β 
ϊέλεις Β 12. αυτοϋ Β 16. διάφοροι ηρωνος Μ, διαφοραί Β 17. η' 
om. Β 18. δ'] λ' Β 19. αύτοΰ Β 23. μετρηται Β 24. χατ* « I -
λήλας] χαϊ άλλήλαις libri 27. της χόγχης] ή χόγχη llbri 28. γ'] τριών 
Β 30. γίνονται alterum] γίνεται Β 
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νβ'* παί προσάγαγε αύτοΐς τό ϊδιον ήμισν* γίνονται οη** 
παί τά γ' έφ* έαντά γίνονται θ'* προσάγαγε τοΊς οη* γί
νονται πζ'* ταντα ποίησον έπί τήν εσω υποτείνουσαν, τουτ
έστιν έπί τά γ'* γίνονται σξα'* ών τό S γίνονται ρλ' S* 

5 ταντα ένδεπάπις γίνονται ,αυΜ* ών τό πα" γίνονται ξη' γ"· 
τοσούτων γίνεται τό στερεόν σύν τψ πενώματι* αφ* ών χρή z 
άραι τό πένωμα ομοίως μετρήσαντας* έχέτω γάρ ή πόγχη 
τό πλάτος τής βάσεως τον οίποδομήματος πόδας β'* λοι
πόν ή βάσις τοϋ έσωφώτον, εϊτουν τοϋ πενώματος, ποδών 

10 ι' ή δέ πρός όρθάς ποδών γ* ή δέ εσω τείνονσα ποδών 
β'* γίνεται ονν τοϋ πενώματος ομοίως μετρουμένου πατά τά 4 
προλεχθέντα τών ι' τής διαμέτρου τό S ε'* ταϋτα έφ* έαντά 
γίνονται πε'* παί τά γ' έφ* έαντά γίνονται θ'* όμοϋ γίνον
ται λδ'* οϊς προσάγαγε τό ϊδιον ήμισν* γίνονται να'* παί 

15 τ ά β' έφ* έαντά γίνονται δ'* προσάγαγε τοις να'* γίνονται 
νε* ταϋτα ένδεπόπις γίνονται χε'* ών τό πα" γίνεται πη 
παί ιζ' πα" πα"* τοσούτου τό στερεόν τοϋ πενώματος* ταντα 5 

- αφελε άπό τών ξη' γ"* λοιπά λθ' γ" ζ" πα"* τοσούτον 
παταλείπεται τό στερεόν τής οϊποδομής [τής κόγχης δηλονότι], 

20 [Τμήματος σφαίρας, τουτέστιν ισαρ&μου, πάντα ποίησον όΥ c 

αλλήλων· καϊ των γενομένων καθόλου τό ήμισυ καϊ το μβ", Ιπεισή-

περ πάσης σφαίρας τό κυβισ&εν μέρος ήμισυ καϊ μβ" ίσον Ιστί 

τρ σφαίρα.] 

Θέατρον, ου ή μέν μείζων περιφέρεια ποδών νπ', ή δέ 43 
25 έλάττων ποδών ρπ', αϊ δέ βαθμίδες είσί τόν αριθμόν σπ'* 

ενρεϊν πόσονς άνδρας χωρεΐ* ποίει όντως* σύνθες τήν μεί
ζονα παί τήν έλάττονα, τοντέστι τά νπ' παί τά ρπ'* γίνονται 
χ'- ών τό S γίνεται τ'* ταϋτα πολνπλασίασον έπί τάς βα
θμίδας* γίνονται ή,δ* τοσούτους άνδρας χωρεί* Σπαστός γάρ 

30 πους %να άνδρα χωρεΐ. 

1. ήμισυ] S" Β 7. μετρησαντος Μ 8. πόδας per compend. scr. 
ιβ libris , λοιπην Β 9. Ισοι φώτου Μ, ίσοφώτου Β ποδών ρβΓ 
compend. scr. Ιι libris 10. γ'] τριών Β 15. γίνονται νε om. Β 
16. Ινδεχάχις] ια Β γίνεται] γι' Β 20. Ισορίθμου Β 21. ήμισυ] 
S" Β 22. μέρος] μέτρον Β ήμισυ) S" Μ 23. τζ σφαίρα] σφαί
ρας Μ 25. ϊλαττον Β τών αριθμών Β 29. η ,δ' Μ, 'ήδΜ 
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44 *'ΛΪΧως. θέατρον, ον είσιν αϊ βαθμίδες, εϊ τύχοι, σν'* 
λαμβάνει δέ ό πρώτος βαθμός ό κάτω άνδρας μ', ό δέ άνω 
άνδρας ρκ '* ενρεϊν πόσονς άνδρας χωρεΐ* ποίει όντως * σύν-
θες τόν αριθμόν τών ανδρών τον κάτω βαθμού και τον 
άνω* γίνονται ρξ'* ών τό S γίνεται π'* ταντα έπί τούς σν' 5 
βαθμούς γίνονται β' τοσούτονς άνδρας χωρεΐ τό θέατρον. 

2 Έάν δϊ άπό τού πρώτου βαθμού ίως τοϋ υστέρου [εις τόν 

ύστερον] λαμβάνγ πλείους άνδρας ε', $έλ'(\ς δϊ γνωναι, ό ύστερος 

βαθμός, τουτέστιν ό ανώτερος, πόσους άνδρας χωρεΐ, λαμβάνοντος 

τοϋ πρώτον βαθμού, τουτέστι τού κατωτέρου, άνδρας μ', έχοντος 10 

του θεάτρου βαθμούς σν', ποίει όντως' υφελε άπό των βαθμών 

α', χαϊ λοιπά σμ%'· ταϋτα επί τα ε' γίνονται ,ασμε'· και προτ

σές τοΐς μ' τοΐς τοϋ πρώτου βαθμού* γίνονται ,ασπε'* τοσούτους 

άνδρας χωρεΐ ό ύστερος βαθμός ο άνωθεν, 

45 ίΑμφιθέατρον, ον τό μέν μήκος ποδών ομ', τό δέ πλά- Ιδ 
τος ποδών ξ'* ευρεϊν αύτοϋ τήν περίμετρον* ποίει ούτως* 
τά ομ' τοϋ μήκους έφ* έαυτά γίνονται 'έ,ζχ'* και τά ξ' τοϋ 
πλάτους έφ* έαυτά γίνονται ,γχ'* και τό πλάτος έπί τό μή
κος γίνονται ά,δυ'* και σύνθες τους τρεΐς αριθμούς* γίνον
ται ζ,εχ'* τούτων άεϊ λάμβανε πλευράν τετραγωνικήν γι- 20 
νονται σοε'* ταϋτα δις γίνονται φν'* τοσούτων εσται ποδών 
ή περίμετρος. 

46 Τρίκλινος, ου τό μέν πλάτος ποδών *κζ', τό δέ μήκος 
ποδών λα', τό δέ ϋψος ποδών λη' *διά τοίχου ποδών β' δ"-
τό έν τοίχφ έπί τά λα' γίνονται ξθ' S δ"* ταϋτα έπί τά 25 
λη' τοϋ ύψους γίνονται ,βχν' S* ταύτα τετράκις, επειδή τέσ
σαρες είσι τοίχοι, γίνονται ά,χβ'* τοσούτων εσται ποδών τοϋ 
τρίκλινου τά έν τοίχφ. 

47 Τρίκλινος ήτοι ώρεϊον, ον τό μέν μήκος πηχών κ', τό 
δέ πλάτος πηχών ιε', τό δέ νψος πηχών ς'· ενρεϊν πόσονς 30 

7. 'Άλλως] !kU& Β 2. άνδρας ante ρχ' om. Β 6. γίνεται Β 
7. τον] το Μ 8. λαμβάνει libri ε', θέλ^ς] ε' θέλεις Β, Ι&έλεις Μ 
11. νφειλε libri 12. χαϊ prius om. Β 13. τοις] τους Β 15. ΪΑμφο-
τέρω&εν Μ, sed id ία marg. corr. τό ik om. libri 21. ik ante ilg add. 
Β τοσούτου Μ 23. χζ'] lege λα' 24. ik om. Β διά τοίχου] lege τό 
<Γ ίν τοίχφ ποδών post τοίχου om. Β 25. τό Ιν] του Ιν Β 26. ίπει-
δη om. Β * τέσσαρες] τετράχις Μ, om. Β 28. «V Τ Ο / ^ ' Μ, iv τοίχει Β 

29. cap. 47 habet G (ν. Geep. 89) 
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μοδίονς χωρεί* ποίει όντως* τά κ' τον μήχονς έπί τά ιε 
τον πλάτονς γίνονται τ'- χαί ταντα επί τά ς' τον ύψους 
γίνονται ,αω'- ταντα άεί πολνπλασίαζε επί τά ια' χβ"' γι¬ 
νονται μόδιοι ά,&ωπα' S δ" χβ" μδ" · τοσούτους μοδίονς 

5 λαμβάνει δ τρίχλινος. 
Κολνμβή&ρας χαί φρέατος χαί χνβιχών ανοιγμάτων χαί 48 

τοίχων χαί λί&ων χαί πηλών χαί δοχών χαί οϊωνδηποτονν 
σχημάτων έάν μά&ης τό μήχος χαί τό πλάτος χαί τό βά&ος 
η τό νψος, &έλης δέ γνώναι πόσα χεράμια χωρεί, ή πόσοι 

10 πόδες στερεοί γίνονται, ποίει όντως · πολνπλασίαζε τό μή
χος έπί τό πλάτος χαί τά γινόμενα έπί τό βά&ος ή τό 
ύψος* χαί τοσαύτα χεράμια έσονται ή πόδες στερεοί. 

Κολνμβή&ρα, ής τό μήχος ποδών χε', τό δέ πλάτος 49 
ποδών ιβ', τό δέ νψος ή τό βά&ος ποδών ε'* ενρεϊν πόσα 

15 -χεράμια χωρεί ή πόσοι πόδες στερεοί γίνονται* ποίει όν
τως* πολνπλασίαζε τά ιβ' έπί τά κβ'* γίνονται τ' * ταντα 
έπί τά ε' τον βά&ονς ή τον νψονς γίνονται ,αφ'* τοσαντα 
χεράμια χωρεί ή χολνμβή&ρα. 

Κολνμβή&ρα, ής τό μέν μήχος ποδών ι', τό δέ νψος 50 
20 η βά&ος ποδών δ' χαί τό πλάτος ποδών ε* ενρεϊν πόσονς 

πόδας μαρμάρων συνάγει* ποίει όντως* σύν&ες τά ι τον 
μήχονς χαί τά ε' τού πλάτονς * γίνονται ιε'* ταύτα δις γί
νονται λ'* ταύτα έπί τό βά&ος ήτοι τό νψος γίνονται ρχ'* 
τοσούτονς πόδας μαρμάρων συνάγει ή χολνμβή&ρα. έάν 2 

25 &έλης χαί τό έδαφος τής χολνμβή&ρας ενρεϊν, ποίει όντως* 
πολνπλασίαζε τό πλάτος έπί τό μήχος * γίνονται ν'* τοσού
τονς πόδας μαρμάρων σννάγει τό έδαφος* τούτους πρόσ&ες 
τοΐς ρχ'* γίνονται όμον ρο'* τοσούτοι πόδες μαρμάρων είσι 
τής χολνμβή&ρας. 

30 Φρέαρ, ον ή διάμετρος ποδών ε', χαί περιοιχοδόμημα 51 

Cod. ΜΒ, G des. vers. 5, C Iide a vers. 30 usque ad finem collatus. 
1. 2. ίπϊ τών G 4. α om. G δ" bis habet B. om. G 6. yov-

βιχών libri άνιγμάτων Β 7. τοίχων] τειχών Μ πηλών] πυλών Μ 
οίοδηποτουν libri 9. θέλεις libri χωρεϊν Β 10. πόδες om. libri 
12. η πόδες] οί πόδες Β 13. χε'] χ' Β 19. μεν οηα. Β τό ante 

βά&ος add. Β 23. βά&ος ητοι το om. Β 25. &έλεις Β 30. περιοι
χοδόμημα τών] περϊ οίχοδομημάτων MBC 
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τών τοίχων εχόντων πλάτος ποδών β', τό δέ βά&ος αντον 
ποδών κ'* ενρεϊν πόσων ποδών έστιν δ τοίχος9 τον τοίχον 
τό πλάτος δις γίνονται δ'9 ταντα προστί&ει τοϊς ε' τής 
διάμετρον* γίνονται &'* ώς είναι τήν διάμετρον τον τε φρέα
τος και τών τοίχων όμον ποδών &'* ταντα εφ* εαντά γι- 5 
νονται πα'* έξ ών αφεΜ τήν διάμετρον τον φρέατος γενο-
μένην έφ* εαντήν γίνονται κε'* λοιπά νς'* ταντα δεκάκις 
και απαξ γίνονται χις'* τούτων άεί τό ιδ"* γίνονται μδ'* 
ταντα πολνπλασίασον έπί τά κ' τού βά9ονς* γίνονται ωπ'-
τοσούτων εσται ποδών δ τοίχος τον ολον φρέατος. 10 

5 2 Κούπα, ής ή κάτω διάμετρος ποδών ε', ή δέ ανω πο
δών γ', τό δέ ϋψος αντής ποδών η'* έχει δέ οϊνον, ει τύχοι, 
ποδών ς'* ενρεϊν πόσα κεράμια δ οίνος* ποίει όντως* νφελε 
τά τρία τής ανω διάμετρον άπό τών ε' τής κάτω* λοιπά 
β'* ταύτα έπί τά ς' γίνονται ιβ'* τούτων τό η" γίνονται 15 
α' S* νφελε τήν α S άπό τών ε'* λοιπά γ' S* τοσούτων 

% εσται ποδών τό πλάτος %ως οπη δ οίνος ετύγχανε* σύν&ες 
τοίνυν τά γ' S καί τά ε'* γίνονται η' S* ών τό S γίνονται 
δ' δ"* ταντα έφ* εαντά γίνονται ιη' ις"* ταύτα δεκάκις καί 
απαξ γίνονται ρ§η' S η" ις"* τούτων τό ιδ" γίνονται ιδ' 20 
ζ" κη" ριβ" σκδ"· ταύτα έπί τά ς' τού νψονς γίνονται πε' 
ζ"* τοσαντα κεράμιά έστιν δ οίνος. 

53 Βούτις, ής ή ανω διάμετρος ποδών ς', ή δέ κάτω πο
δών η', τό δέ νψος ποδών ι'* ενρεϊν πόσα κεράμια χωρεί9 

ποίει όντως* σύν&ες τήν ανω διάμετρον καί τήν κάτω* γι- 25 
νονται ιδ'* ών τό S γίνονται ζ'9 ταύτα έφ* εαντά γίνονται 
μ&'* ταντα δεκάκις καί απαξ γίνονται φλ&'* τούτων τό ιδ" 
γίνονται λη' S* ταύτα έπί τά ι' τον νψονς γίνονται τπε'* 
τοσαντα κεράμια χωρεί ή βούτις. 

54 Πλοϊον, ού τό μέν μήκος πηχών κδ', ή δέ βάσις πη- 30 
χών ς', ή δέ κάτω βάσις πηχών δ'* ενρεϊν πόσα κεράμια 

3. δϊς γίνονται nsqne ad τοις £* της om. Β της] τοΐς Μ, του C, om. 
Β 7. Iφ* ίαυτα libri 8. απαξ] α" libri 13. ό οίνος] χωρέι BC 
13. 16. ύφίΐλε ΜΒ 14. της ρήπβ] του Β 16. την α' (h. e. τήν μονάδα) 
ΜΒ, τά α, niei fallor, C 17. δπγ] οπιι Β, οπίι C 18. η' S] x S" Β 
22. Ιστιν δ οίνος] χωρίΐ ή χοϋπα BC 23. Βούτης ΜΒ χάτω om. ΜΒ 

29. βοντ Μ, βούτης BC 30. πηχών prias] ποδών llbri 

Λ 
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χωρεί' ποίει όντως* τήν βάσιν ίπϊ τήν βάσιν γίνονται κ<Γ· 
ταντα πάλιν ίπϊ τά πδ' τον μήκους γίνονται φος'* τούτων 
άεϊ τό γ" γίνονται ρ§β'* ταύτα σύν&ες μετά τών φος'· γί
νονται ψξη'* απερ εϊσί κεράμια· χωρεί δέ τό κεράμιον μο-

5 δίονς ι 9 γίνονται μόδιοι ,ζχπ'* τοσούτονς μοδίονς χωρεί 
τό πλόΐον. 

1. §πϊ την βάσιν] Ιπϊ τον μήχους BC 3. τό γ" Ms babent libri 
ρ($β'] QQU' Μ γίνονται ante ψξη' om. Β 6. ίι flne addant BC: Ήρω-
νος γιωμετριχη εϊτουν Ιπίπεδος μέτρησις χαϊ η τών στεριών Ιν όιαφόροις 
$εωρήμασιν ηόη πιπλήροπαι. 



HEE011S STEEEOMETEICOEUM COLLECTIO ALTEEA. 

1 , Ήρωνος μέτρησις τετραστέγου ήτοι τετρακαμάρου έπί 
τετραγώνου βάσεως ούτως. 

2 *'Εστω ή πλενρά ποδών ιβ'* ταϋτα εφ' εαυτά γίνονται 
πόδες ρμδ'* ταϋτα δις γίνονται σπη '* ών πλευρά τετραγω
νική εστι ποδών ιζ' παρά τό σύνεγγυς* τοσούτου ή διά- 5 
μετρος* ταϋτα ίφ' εαυτά γίνονται σπη'* ταϋτα έπί τήν κά
θετον, έπί τά η' S, γίνονται ,βυμη'* ταϋτα ένδεκάκις γίνον
ται β,ς%κη'· ών τό κα" γίνεται ,ασπβ' ς' κα" κα"* τοσού-

3 των έστιν ή υφαίρεσις. ετι έκ τής ύφαιρέσεως διάραι τά 
δ' τμήματα τών κογχών ούτως* ή ημίσεια τών πλευρών 10 
έστι ποδών ς'* ταύτα έφ* έαυτά γίνονται λς'· ταϋτα άεϊ 
καϊ πάντοτε έπί τά γ' γίνονται ρη'* και τό . . . πρόσβαλε 
τοΐς ρη'* γίνονται πόδες σπε' S η"* ταϋτα ένδεκάκις γίνον
ται πόδες ,γρμα'* ών τό κα" γίνονται πόδες ρμθ' S η"* 
ταϋτα δις γίνονται πόδες σ$θ' δ"* λοιποί %πβ' S δ". 15 

2 Ει εις σφαΐραν θέλω έμβαλέίν κύβον τετράγωνον, είπε 
μοι πόση εκάστη πλευρά τοϋ κύβου * ποιώ ούτως* έάν | ή 
διάμετρος τής σφαίρας ποδών ιζ', ποιώ τό S τής διαμέ-

Cod. MBC (Ν). 
1. "Ηρωνος om. BC τεραστίου Β, τετραστόον C (τετραστώλον Ε), 

τίτρα&ίίρου coni. Martli. ρ. 189 Β . 9 3. ποδών om. libri 5. ποδών] 
πόδας Μ 7. ένδεχάχις] ια" BC 8. γίνεται] γι' C, γίνονται Μ 
χα" post ς'] χ" Β; χα" alterum addidi 9. ix της] αντης Β et a prima m. C 

διάραι libri 12. post χαϊ τό lacnna est i i libris; π ρό α βαλε etiam om. Β 
13. γίνονται πόδες απε' nsque ad ένδεχάχις om. C 14. τό om. libri 

15. tf£j*'] ση&' Β λοιπόν libri 16. Εϊ om. Μ 17. ζ om. Β 
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τρον γίνονται πόδες η' S* ταντα έφ* εαντά γίνονται πόδες 
οβ' δ"* ταύτα δις γίνονται πόδες ρμδ' S* ών πλενρά τε
τραγωνική γίνεται ιβ'- τοσούτων ποδών εσται έκαστη πλενρά 
τον κύβον. τήν δέ διαγώνιον ενρεϊν αντον τον κύβον, ήτις t 

5 έστι διάμετρος τής σφαίρας* ποίει όντως* τήν μίαν πλεν-
ράν τον χύβον, ήτις έστι ποδών ιβ', ποίει εφ* εαντήν* γί
νονται πόδες ρμδ'* ταντα δις γίνονται σπη* ών πλενρά 
τετραγωνική γίνεται ιζ'* τοσούτον έστιν ή διαγώνιος τού 
κύβον, ήτις έστι διάμετρος τής σφαίρας. 

10 *Ώατον δέ μετρήσαι, ον ή κάτω διάμετρος ποδών κ. τ. λ. 3 
(Vide infra cap. 25.) • 

Πι&οειδές δέ σχήμα μετρήσωμεν κ. τ. λ. (V. infra cap.26.) 4 
Jlid-ov σφαιροειδονς ή πρός τό χείλος διάμετρος κ. τ. λ. 5 

(Vide infra cap. 27.) 
15 Αλλον πί&ον ή κάτω διάμετρος κ. τ. λ. (V. infra cap. 28.) 6 

*Έστω λοντήρ στρογγυλός, ον ή κάτω διάμετρος κ. τ. λ. 7 
(Vide infra cap. 29.) 

Κολνμβή&ρας καί φρέατος καί κούπας καί κίονος καί 8 
τοίχων καί λί&ων καί πηλών καί τών δοκών οϊονδηποτούν 

20 σχήμα, έάν τις είπη τό μήκος καί τό πλάτος καί τό βά&ος 
ή τό ΰψος, έάν τις ζητήση πόσα κεράμια χωρήσει ή πόσοι 
πόδες στερεοί γίνονται, ενρήσομεν όντως* πολνπλασιάζω 
τό μήκος έπί τό πλάτος, καί τά γινόμενα έπί τό βά·3·ος 
ή έπί τό νψος* καί τοσαντα κεράμια εσται ή πόδες στερεοί. 

25 Οίον εστω κολνμβή&ρα, καί έχέτω τό μήκος ποδών κε', 9 
τό δέ πλάτος ποδών ιβ', τό δέ νψος ήτοι τό βά&ος ποδών 
ε'* ενρεϊν πόσα κεράμια χωρήσει ή πόσοι στερεοί γίνονται 
πόδες* ποιώ ούτως* πολνπλασιάζω τό μήκος έπί τό πλά-

Cod. ΜΒ, C inde a vers. 10 ηοη collatus, G inc. vers. 18. 
3. γίνεται] γι BC, γίνονται Μ 5. ίστίν BC β. ποδών] πόό* Β, 

πόδες C, πόδας Μ ίφ* ίαυτα Μ 7. σπη'] ρπη MC 8. γίνεται] γι' 
BC, γίνονται Μ 10. cap. 3 — 7 desunt in Ν 18. cap. 8 et 9 habet G (v. 
Geep. cap. 195. 196) . . ολνμβή&ρας Β 19. τοιχών Β, τείχων Μ 
πυλών Μ, πηχών G 20. εϊποι ΜΒ 21. χωρζ G 22. ενρήσωμεν Β 

25. Οίον].. ΐον 1 έστω G, ίσται ΜΒ τό om. G 26. ποδών 
ε' ante ητοι το βά&ος posita Ιι G ' 28. ποίει G 
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τος, η ως τά χε' §m τά ιβ'* γίνονταν τ'* ταντα ίπϊ τό βά-
&ος, ίπϊ τά ε', γίνονται ,αφ'· τοσαντα χωρήσει χεράμια. 

10 "Εστω χολνμβήΰρα χαϊ έχέτω τό μήχος ποδών ι', τό 
δέ πλάτος ποδών ε', χαϊ τό βό9ος ποδών δ', χαϊ μεμαρ-
μαρωσ&ω* ζητώ πόσους πόδας σννάγει* ποιώ όντως* *σνν- 5 
τί9ω τά ι χαϊ τά ε'* γίνονται ιε'* ταντα ποιώ δις* γίνον
ται λ'* ταντα επί τό βά&ος, ίπϊ τονς δ', γίνονται ρχ'* γε-

ι νήσονται m τοίχοι τής χολνμβή&ρας ρχ'* εστω νυν χαϊ τό 
έδαφος τής χολυμβή&ρας* ποιώ όντως* πολνπλασιάζω τό 
πλάτος ίπϊ τό μήχος* γίνονται πόδες ν'* ταντα προστί9ημι 10 
τοϊς ρχ'* γίνονται ρο'* εσται ποδών ρο'. 

11 "Εστω φρέαρ, χαϊ ίχέτω διάμετρον ποδών ε'* χαϊ περι-
οιχοδομείσ&ω τοίχος εχων πλάτος ποδών β', τό δέ βό&ος 
ποδών Χ'* ενρεϊν πόσων ποδών 6 τοίχος γίνεται* ποιώ όν
τως* τον τοίχου τό πλάτος δις γίνεται δ'* ταντα προστί- 15 
9ημι τη διαμέτρψ, τοΐς ε'* γίνονται πόδες εσται ή διά
μετρος τον τοίχου χαϊ τον φρέατος ποδών &'* ταντα έφ3 

έαντά γίνονται πα'* χαϊ αφαιρώ άπό τών πα' τήν διάμετρον 
τον φρέατος, τά ε' γενόμενα ίφ* εαντά' γίνονται χε'* λοιπά 
νς'* ταύτα άεί ένδεχάχις γίνονται χις'* τούτων άεί τό ιδ"* 20 
γίνονται μδ'* ταντα πολνπλασιάζω ίπϊ τό βά&ος* γίνονται 
ωπ'* εσται δ τοίχος στερεών ποδών ωπ'. 

12 "Εστω χσνπα χαϊ έχέτω τήν χάτω διάμετρον ποδών ε', 
τήν δέ ανω ποδών γ', τό δέ νψος ποδών η'* χαί έχέτω τόν 

Cod. MBG. 
1. η ώς] ήγονν BG τά ιβ ίπϊ τά Μί' G 3. cap. 10—14 habet G 

(ν. Geep. 80—84) 4. μεμαρμαρούσ&ω libri 5. xal aote ζητώ add. G 
ποίει libri συντί&ημι lege coli. vs. 10 7. Γ ] i G βά&ος] πά&ος G 
8. τοίχοι G, τύχοι ΜΒ ε*στω usque ad χολυμβή^ρας om. Μ 9. ποίει G 

10. γίνονται om. G 11. ίαται ποδών ρο' om. G 12. Ιχέτο Β 
ποδών] πο G, πόδας ΜΒ περιοιχοδομήσβω Β 13. ε*χον Μ ποδών 
post πλάτος] πόδας Β 14. ποδών post βά&ος] πόδας G ποδών post 
πόσων om. G γι' ό τοίχος BG ποίει G 15. γίνεται Μ, yt* BG 
16. Ιστοί lilri 17. τοίχους Μ ε' Β Ιφ* ίαντά] Ιφα G com nota 
compend., item 19 18. πα' usque ad γίνονται om. ΜΒ 19. γενόμενα 
om. etiam G, addidi e Ster. I, 51 λοιπόν G 20. tV&xaxit] ία G 

γίνονται] γι' 1G, γίνεται Μ 21. ποδών post γίνονται add. G 
22. ποδών post στερεών om. MB 23. ττοσωι»] £ G. πόδας MB 24. y'] 
T f tftif Β 
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οίνον $ως ποδών ς'* πόσα ονν κεράμιά εστίν ό οίνος; ποιώ 
όντως- αφαιρώ τά γ' άπό τών ε'* λοιπά β'* ταντα έπι τά 
ς' γίνονται ιβ'- τούτων τό η" γίνονται α' $* παί αφαιρώ 
τό α' S άπό τών ε'* λοιπά γ' S* τοσούτων έ'σται ποδών τό 

5 πλάτος ή ώς ή διάμετρος, $ως οπον ό οίνος ετύγχανε' σύν- ι 
θες τοίννν τά γ' S παί τά ε'- γίνονται η' S* ών τό S γί
νονται δ' δ"' παί ταύτα έφ3 έαντά γίνονται ιη' ις"* ταντα 
ένδεκάκις γίνονται ρ§η* S η" ις"' τούτων μερίζω τό ιδ"* 
γίνονται πόδες ιδ' ζ" πη" ριβ" σκδ"* ταύτα ποιώ έπί τό 

10 νψος, έπί τονς ς** γίνονται πόδες πε' ζ" ριβ"* τοσαντα 
περάμιά έστιν ό οίνος. 

"Εστω κούπα παί έχέτω τήν άνω διάμετρον ποδών ς', 13 
παί τήν πάτω διάμετρον ποδών η', τό δέ νψος ποδών ι'* 
ενρεϊν πόσα περάμια χωρήσει* ποιώ ούτως* σνντίθημι τήν 

15 άνω διάμετρον παί τήν πάτω* γίνονται ιδ'* ών τό S γίνον
ται ζ'* ταντα έφ* έαντά γίνονται μθ'* ταντα ένδεπάπις γί
νονται φλθ'* τούτων τό ιδ" γίνονται πόδες λη' S* ταύτα 
ποιώ έπί τό νψος, έπί τούς ι' πόδας* γίνονται τπε'* το
σαντα περάμια χωρήσει [τριακόσια όγδοήποντα πέντε]. 

20 "Εστω βούτις παί έχέτω τήν άνω διάμετρον ποδών ς', 14 
τήν δέ μέσην ποδών η', τό.δέ νψος ποδών ι'* ενρεΐν0 πόσα 
περάμια χωρεϊ* ποιώ ούτως* σνντιθώ τήν μέσην διάμετρον 
παί τήν άνω* όμοϋ γίνονται πόδες ιδ'* ών τό S γίνονται 
ζ'* ταϋτα έφ* έαντά γίνονται πόδες μθ'* ταϋτα ένδεκάκις 

25 γίνονται πόδες φλθ'* άρτι μερίζω* ών τό ιδ" γίνονται πό
δες λη' S* ταϋτα ποιώ έπί τό νψος, τονς ι'* γίνονται πό
δες τπε'* τοσαϋτα κεράμια χωρεί ή βούτις. 

Cod. MB,G des. vers. 27. 
1. Ιστιν 6 οίνος] χωρήσει G, idem Β ίι marg. a rec. m. 2. λοιπά 

Β, λοιπόν MG, itera vers. 4 4. τό prius] την G τοσούτων etc.] kaec aliter 
scripta in G, vide Geep. 82 5. η] ή emm nota compendii Β ό om. Β 
10. τους] τά Β 15. γίνονται ιδ'* ων τό S γίνονται ζ'* ταντα om. G 
16. Ιφα G (conf. ad ρ. 174, 17) μ&'\ π χδ' G ένδεχάχις] ια" Β, ϊα G 

19. τριαχόσια όγδοήχοντα πέντε] τπε G 20. βούτις sic iiferi et Mc et 
ία Ine 23. τό om. G 24. πόδες aote ζ' add. G Ιφά G c. α. comp. 
ένδεχάχις] ια G 25. πόδες] ποδών G τό om. G 25. 26. γίνονται πο¬ 
δες] π γι G 
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15 "Εστω κίων, ον μήκος ποδών πδ', διάμετρος ή έν τ§ 
$ίζτ] ποδών γ', ή δέ έν τψ αύχένι ποδών β' S δ"* ποίει 
όντως* σύνθες τάς δυο διαμέτρους* γίνονται ε' S δ"* ών τό 
S β' S δ" η"* ταϋτα έφ3 έαυτά γίνονται πόδες η' δ" ξδ"* 
ταϋτα ποίει ένδεκάκις* γίνονται §' S δ" η" λβ" ξδ"* ών τό 5 
ιδ" γίνονται ς' S παρά ις" * ταϋτα έπί τό μήκος γίνονται 
ρνς'· τοσούτων εσται ποδών. 

16 Κίων, ου τό μήκος ποδών κδ', διάμετρος ή μέν πρός 
φίζαν ποδών γ', ή δέ πρός κορυφήν ποδών β' δ"* ευρεϊν 
τό στερεόν* ποίει ούτως* τήν διάμετρον έφ3 έαυτήν γίνον- 10 
ται θ'* ταϋτα έπί τό μήκος γίνονται σις' * ών δ" γίνονται 
νδ' * ών S γίνονται κζ'* όμοϋ γίνονται πα'* άρον άπό τών 
σις' τά πα'* λοιπά ρλε'. 

17 Λίθου μήκος ποδών η', πλάτος ε', πάχος ποδών δ'* 
ποίει δι* αλλήλων* γίνονται ρξ'* τοσούτων ποδών έστι τό 15 
στερεόν τοϋ λίθου. 

18 Λίθου μήκος ποδών ς' δ", πλάτος ποδών δ' η", πά¬ 
χος β' γ"* ποιώ ούτως* τά ς' δ" είς τέταρτα γίνονται κε'* 
και τά δ' η" είς όγδοα γίνονται λγ'* και τά β' γ" εις τρίτα 
γίνονται ζ'* και τά μέρη δι3 αλλήλων γίνονται Qg'* νυν 20 
πολυπίασιάζω τά κε' έπί τά λγ'* γίνονται ωκε'* και έπί 
τό πάχος, έπί τά ζ', γίνονται ,εψοε'* ών Qg" γίνονται έξη-
κοντά όγδοον και τριακοστόν δεύτερον. 

19 Λίθου μήκος ποδών ζ' ζ", πλάτος ποδών δ' ε", πά
χος β' θ"* ποίει ούτως* τά ζ' ζ" είς ζ" γίνονται ν'* και 25 
τα δ ε εις ε γίνονται κα * και τα β θ εις θ γίνονται 
ιθ'* και τά μέρη δι αλλήλων γίνονται τιε'* πολυπλασίαζε 
νύν τά ν' έπί τά κα'* γίνονται ,αν'* και έπί τά ιθ' γίνον-

Cod. ΜΒ. 
2. γ'] τριών Β Ιν τρ αυχένη Β 3. ων τό S nsqae ad ξδ" om. 11 
4. η' δ"] η&" Β 5. η"] JZ, Β 6. παρά] περϊ Μ, πε' Β (Μ ipsum 

est compeadium voculae παρά) 8. ή om. Μ 11. ών τό δ" Β 
12. όμοϋ per compend. scr. "m ΜΒ (ν. ad ρ. 157, 28) 13. ρλε'] ixarov 
τριάκοντα πέντε Β 14. μήχονς Β ε'] πέντε Β 15. ρξ'] έχατόν 
έξήχοντα Β" 18. δ"] γ" Β 19. τρίτα] τρίτον Β 20. δι* αλλήλων] 
ήγουν τά λεπτά, τό δ" ίπϊ τό η" γι' λβ', χαϊ τό γ" Ιπϊ τούτο Β 22. ,εψοε']' 
,εοε' Β 24. ζ' ζ" πλάτος ποδών om. Μ 25. εϊς τά ζ" Μ 26. είς 
ε" ε" libri, sed conf. εϊς ζ" et εϊς &" 27. πολυπλασιάζει Β 
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ται α,&%ψ'* μέριζε παρά τά τ ιε'* γίνονται ξγ' γ"* τοσού
των πρδών εσται τό στερεόν τον λί&ον. 

Λίδος μήκος ποδών ε' η", πλάτος ποδών γ' S δ", πά- 20 
χος β' ις"' ποίει όντως* τά ε' η" εις η" γίνονται μα'* καί 

5 γ' S δ" εις δ" γίνονται ιε'* παί τά β' ις" είς ις" γίνονται λγ'* 
παί τά μόρια δι3 αλλήλων γίνονται φιβ'* ννν πολνπλασίαζε 
τά μα ίπϊ τά ιε'* γίνονται χιε'· παί έπί τά λγ' γίνονται 
βφ'- ών φιβ" γίνονται λ&' S η" ογ". 

Aid-ov μειούρον τό μήκος ποδών η', πλάτος τό μείζον 21 
10 ποδών γ', τό δέ ελαττον ποδών β'' ποίει τά γ', τό μείζον 

πάχος, δι3 αλλήλων γίνονται καί τονς δύο δι* αλλήλων 
γίνονται δ'- σύν&ες* γίνονται ιγ'- ών S γίνονται ς' S* καί 
έπί τό μήκος γίνονται νβ'* τοσούτον- τό στερεόν τον λί&ον. 

Σκοντλης μήκος ποδών η' S δ", πλάτος ποδών ε' S ς"* 22 
15 ποίει όντως- τονς η' S δ" είς δ" γίνονται λε'* καί τονς ε' 

S ς" είς ς" γίνονται λδ"* καί τά μόρια δι αλλήλων γίνον
ται κδ'* ννν πολνπλασίαζε τά λε' έπί τών λδ'* γίνονται 
,α($* ών κδ" γίνονται μ&' S ιβ"* τοσούτων ποδών εσται 
τό στερεόν τής σκούτλης. 

20 Σκούτλης τριγώνον οξείας μήκος ποδών ζ' γ", πλάτος 23 
ποδών δ' δ"* ποίει όντως* τονς ζ' γ" έπί τά γ" γίνονται 
κβ'* καί τονς δ' δ" έπί τά δ" γίνονται ιζ'* ών S γίνονται 
η' S* καί τά μόρια δι* αλλήλων γίνονται ιβ'* ννν πολνπλα
σίαζε τά κβ' έπί τά η' S* γίνονται ρπζ'* μέριζε παρά τά 

25 ιβ'* γίνονται ιε' γ" δ"- τοσούτων ποδών εσται. 
"Εστω κίων τετράγωνος, ον αι περί τήν βάσιν πλενραί 24 

έκ ποδών δ', αϊ δέ περί τήν κορνφήν έκ ποδών γ', μήκος 
ποδών λ'* ενρεΐν αντον τό στερεόν* ποίει όντως* τονς έκ 
της βάσεως ποδιάς δι* αλλήλων γίνονται ις'* καί τονς έν 

30 τη κορυφή δι* αλλήλων γίνονται ·3·'* · . . 

2. τον li&ov om. Β 4. εϊς η" η" Μ 8. φιβ"} φι" α" Β 
9. μνούρον ΜΒ (μειονρον Ν) 10. τ&γ' το μεΐ£ον] τά τό μείξω Μ, τό μείζω 
Β 11. δύο] β' Β 12. γίνονται post S om. Β 15. τονς ante η ] τά Β 

16. είς ς] είς γ" Μ 17. πολυπλασιάζει Β ίπϊ] άπό Μ • 
20. τρίγωνον cum saprascr. ς Β (τρίγωνος Ν) 22. τονς δ' δ"] τά ό" Β 

23. πολνπλασιάζει Β 27. γ'] τριών Β 28. ίν τή βάσει Β 30. in 
fine cap. 24 paaca excideruat, quae restitucada sunt ad similitudinem cap. 21 

Her. geom. et stereom. 12 
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25 *Ώατον δέ μετρήσαι, ον ή κάτω διάμετρος ποδών β', 
χαι ή ανω διάμετρος ποδών γ'9 εύρεΐν πόθους κυανούς 
χωρήσει9 ποιεί όντως' αύν&ες τάς δύο διαμέτρους* όμον 

• γίνονται πόδες η'9 ών τό S γίνονται πόδες δ'* ταύτα κύβι-
αον9 γίνονται πόδες ξδ'* ταύτα Ινδεχάκις γίνονται πόδες 5 
ψδ'9 τούτων τό μβ" γίνονίαι πόδες ις' S ζ" ,ιδ" χα"9 το-
σούτονς xvad-σνς χωρήσει. 

26 Πι&οειδές σχήμα μετρήσωμεν, ον ή μέν μείζων διά
μετρος ποδών δ', ή δέ μικρότερα ποδών γ', τό νψος πο
δών &'· ενρεΐν πόθους χωρήσει αμφορέας9 ποιώ όντως9 10 
σνντι9ώ τάς δύο διαμέτρους9 γίνονται ζ'9 ών τό S γίνονται 
γ' S* ταύτα έφ* εαυτά γίνονται πόδες ιβ' δ"9 ταντα ενδε-
κάκις γίνονται f Jb '* ών τό ιδ" γίνονται πόδες S ζ"9 

ταντα πρός τά νψος αναλόγως τού -9·' γίνονται πς' S ζ" 
ζ"· τοσούτους αμφορέας χωρεί9 εχει δέ δ άμφορενς ξέστας I I 
Ιταλικούς άρι&μφ μη'9 

27 Πί&ον σφαιροειδονς ή πρός τό χείλος διάμετρος πο
δών ε', τό δέ βά&ος ποδών η'9 ενρεϊν πόσονς αμφορέας 
χωρήσει9 ποιώ όντως9 τής διάμετρον τό ήμισν γίνονται 
πόδες β' S' ταύτα ποιώ τρισσάκις- γίνονται ζ' S* τούτοις 20 
προστι&ώ τό βά&ος9 όμον γίνονται πόδες ιε' S- ταύτα έφ* 
εαυτά γίνονται πόδες σμ' δ"9 ταύτα ενδεχάχις γίνονται πό-

1. cap. 25—29 Ιι libris et hoc loco (Μ 2 Β 2) et supra post cap. 2 (M1 B l ) 
toguntur. simplices autem ootae Μ et Β consensum elgnif cant. G inc. vs. 8. 

1. Ώάτον Μ Β 3 , . . άτον Β 1 (Κνα&ον Ν) χάτω] χά&ετος Μ 8 ' 2. χαϊ 
ή] η i k Μ 2 διάμετρος om. Μ 2 γ'] τριών Β 1 3. όμον per comp. 
scr. Ιι Μ 8 B a 4. τό om. Μ* Β 8 χνβησον ΜΒ 6. ιδ"] δ" Μ 2 

8. cap. 2 6 - 29 habet etiam G (ν. Geep. 191 — 194) Πιδοειδονς G #1 
aatt> σχήμα tdd. Β 1 μετρήσομεν Μ 2 μείζον Μ9, μ G ' 9. μιχςό-

, rfooy Β 1 y'J τριών Β 1 τό vi/JOf ποδών &' om. libri, sed in M f ea poat 
ούτω; suut interposita 10. χωρήσε Β 2 αμφορείς Μ 2 Β 2 ποιήσω-
μεν Μ 1 Β 1 , irofo G 11. σνντΟω ΜΒ, om. G Λ/ο] £ G τό om. Μ 2 

Β* G 5] fjnicroF Μ 1 12. woiffc post y ' S add. Β 1 G Ι φ ' ] άφ' G 
»o#€ff om. Μ 1 B 1 G &δεκ&*ις] ι«" B 2 G 13. πόσες ante f l c ' 

add. Μ 1 B 1 G 14. tamm πρός usque ad f" £" unus fiabet M 2 , omiaeb 
tamen γίνονται et altero C"* 15. χωρήσει Μ 1 Β 1 ό άμφορες Β 1 

16. άρι&μών Μ 2 Β 2 , άρι&μόν Μ 1 Β 1 G jttif'] μ' Μ 1 Β 1 G 19./«ρ«Γ G 
$μισν] C G 20. τρισσάχις] τρ*άχ*ΐ Μ 1 , τρισάχις 1, Γ β 21. όμον 

per comp. scr. in Μ* Β», ό μεν G % / j αφ* Μ 1 22. σμ' #" Β 2 , ιτμιΓ 
rel. ίνδεχάχις] ια Β 2 G 
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δες ,βχμβ' $ δ"- άρτι μερίζω- ών πα" γίνονται πόδες ρπε' 
8 γ" ττί"· τοσούτους αμφορέας χωρήσει, dtcfot ο ττον^ ο 
ατβ^βος χωρβΐ άμφορίσπον. 

"Λϊλου πίθου ή πάτω διάμετρος ποδών β' S, ή δέ άνω 28 
5 ποδών γ', τό <W βάθος έχει πόδας ς'- ευρεΐν πόσους αμφο

ρέας χωρεί9 ποίει ούτως- σύνθες τάς δύο διαμέτρους9 γί
νονται πόδες ε' S- ών τό S γίνονται β' S δ"- ταύτα έφ' 
έαντά γίνονται πόδες ζ' S ις"· ταύτα έπί τό βάθος, έπί 
τους ς' πόδας, γίνονται με' δ" η"· ταύτα ένδεπάπις γίνον-

10 ται ν<$θ' η"- άρτι μερίζω- ών ιδ" γίνονται πόδες λε' S ζ" -
ριβ"* τοσούτονς άμφορίσπονς χωρήσει9 ό δέ άμφορίσπος εχει 
πόδα α' στερεόν- χωρεΐ δέ δ στερεός πονς ξέστας 3Ιταλιπονς 
άριθμψ μη'- γίνονται μόδιοι γ'- έκαστος μόδιος έπ ξεστών 
"Ιταλικών άριθμψ ις'. 

Ιδ "Εστω λοντήρ στρογγυλός, ον ή πάτω διάμετρος ποδών 29 
ε', ή δέ άνω ή πρός τό χείλος ποδών ι', τό δέ βάθος πο
δών ς'- ευρεΐν αυτού τό στερεόν ποιώ ούτως- τά ε' έφ3 

έαντά γίνονται πε'- παί τά ι' έφ3 έαυτά γίνονται ρ'- όμοϋ 
[σύνθες- γίνονται] ρπε'- παί ποιώ τά ε' έπί τά ι'- γίνονται 

20 ν'- ταύτα προστιθώ τοΐς ρπε'- γίνονται όμοϋ πόδες ροε'-
τούτων λαμβάνω τό γ" μέρος- γίνονται πόδες νη' γ"' ταϋτα 
ποιώ έπί τό βάθος, έπί τους ς' πόδας- γίνονται πόδες τν'-
εσονται στερεοί πόδες τν'- παί χωρήσει περάμια τριαπόσια 
πεντήποντα. ' 

25 "Εστω πολυμβήθρα παί έχέτω μήπος ποδών πε', τό δέ 30 

Cod. iidem atque ίι priore jmgiia; soli ΜΒ iiide a vers. 25. 
1. S om. B a δ" om. Β 1 ων τό m" Μ 1 Β 1 γίνεται Μ* 
3. άμφορίσχον α' Μ 1 Β 1 G 5. % a om. G 6. χωρήσει G 

ποιώ Μ 1 Β 1 G δύο] β' Β 7. πόδες om. Μ 1 G τό om. Β 8 G 
8. πόδες Μ 1 Β 1 ις"] ς" I 8 ίπϊ ante τους om. Μ 1 9. τους] 
τά Β 8 γίνονται post πόδας om. G ένδεχάχις] ιά" Ι 8 , ια G 
10. πόδες ante υ$δ' add. Μ 1 Β 1 η" om. Β 2 G ων τό « Γ Μ 1 Β 1 G 

12. πόδα α'] πόδας α' Μ 8 , ίνα πόδα Μ 1 Β 1 G ττοός om. Μ 8 Β 8 

13. άρι&μών Β1 y' μόδιοι Μ 1 14. άρι&μών Μ 1 Β 1 16. ή post 
αρα* om. libri 17. «' om. G 18. o/4ot/ per comp. scr. in Μ 8 B* 
19. σύν&ες' γίνονται om. Μ 1 Β 1 G *«I ποιώ usque ad ρχε' om. B 1 

τά *' Ιπϊ τά €* Μ 1 20. ν'] ι* M a , ή G ojaoS γίνονται Μ 1 G, utramque 
per comp. scr. ia B 1 21. y"] s" i 8 ' ] M 8 22. γίνονται 
πόδες νη' asque ad ς* πόδας om. Β 1 23. ζρ<«χοσ/α 7i«'T)jxovr«] τν' Μ* G 

12 * 
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πλάτος ποδών ιβ', τό δέ νψος ήτοι το βάθος ποδών ε'* 
ενρεϊν πόσα περάμια χωρεΐ ή πόσοι πόδες στερεοί γίνονται * 
ποίει όντως* πολνπλασίαζε τά ιβ' έπί τά πε'* γίνονται τ'* 
ταντα έπί τό βάθος, έπί τά ε', γίνονται ,αφ'* τοσαϋτα χω
ρήσει περάμια. 5 

31 [ΙΑπό σπιάς ενρεϊν κίονος μεγάλου ή δένδρον υψηλού 
τό νψος άπό ώρας ε' ϊως ώρας ζ', ότε μικράν σκιάν εχει* 
ποίει ούτως* θές είς τόν ήλων ξάβδον ϊσψ *καί πηχ' πλη
σίον του δένδρου ή κίονος, παί Ι'δε πόσψ σκιάν ποιεί, παί 
νόμιζε οτι έποίει τήν σκιάν ποδών ς', δηλονότι διπλασίονα 10 
άναλογίαν εχει ή σκιά πρός τήν §άβδον * μετρήσωμεν ουν 
τοϋ κίονος ή δένδρου τήν σκιάν, και ευρεθήναι νόμιζε πό
δας ρ'* λέγω οτι ν' πόδας έχει* ώσπερ και έπί τήν ξαβδον 
διπλασίονα άναλογίαν έχει ή σκιά, οϋτω και έπί τοϋ κίονος 
ή έπί δένδρου τφ διαλογισμψ* καίτοι διάφοροι ενρίσκον- 15 
ται* ώσπερ ονν ένταϋθα + τ ά μέν οίον λόγον εχει ή ράβδος 
πρός τήν άφ* έαντής σκιάν, οντω και τό δένδρον πρός τήν 
άφ' έαντοϋ σκιάν και ό κίων.] 

32 Έάν fj ψαλίς, ή γεγραμμένη εστίν έν τετραγώνφ, ταν-
την μετρήσωμεν ούτως* εστω γάρ αυτής τό μέν μήκος πο- 20 
δών κα', τό δέ πλάτος ποδών ιβ', τό δέ βάθος ποδών ε'* 
τής μέν ψαλίδος ή βάσις ποδών δ', ή δέ τής καμάρας πο
δών ις', ή δέ κάθετος ποδών ιδ', τό δέ βάθος ποδών β'* 
τοϋ προεκβεβλημένου τετραγώνου και τό μήκος ποδών ε', 
τό δέ πλάτος άνά ποδών δ', τό δέ βάθος τούτου ποδών 25 

Cod. ΜΒ(Ν) iidemque infra; G inc. vers. 6, des. 18. 
1. ποδών ε' ήτοι το βάθ-ος ΜΒ 3. ποιώ ΜΒ π οΙυπλά

σια ζω Β 6. cap. 31 habet G (ν. Geep. 85); praeterea commemoro hoc 
caput non solum a librariis, sed iam ab illo qui i a i c recentiorem eius formam 
fecit multis locis corruptum esse; ut dupiam rationem umbra ad rem meti-
endam babere non potest ipso meridie; taceo cetera 7. μιχρήν MG 
8. ποιώ BG xal πηχ' libri (πήξον Ν); scribi debuit ab interpolatore δί-
πηχνν; sed olim δεχάπηχυν scriptum fuisse videtur, qnae sane non conve-
niunt cura reliquis numeris ab ioterpolatore fictis 10. έποίηϋε G 
11. άναλογίαν] λόγον Β T J ξάβδω G 12. η του δένδρου G ευ-
ρέ&η ΜΒ^ εύρέ&ησαν G 13. T J J φάβδφ G (legendam videtar τής ράβδου) 

14. έχουσα Μ (έχει ουύα Ν) όντως Β χίωνος Β 15. η] ήτοι G 
16. έν ταϋτα Β λόγον] λοιπόν Μ 17. σχιάν, οϋτω etc. om. G 

ούτως Β 18. Ι φ ' έαντοϋ Β 19. ή] ή ΜΒ (Ν) 24. προεχβερολημέ-
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γ'9 μετρήσωμεν ουν τό τετραγωνον ολον πρώτον πατ3 Ιδίαν t 
όντως9 τά ιβ' Ιπϊ τά χα' γίνονται σνβ'9 ταντα πολνπλασία
σον έπι τό βάθος, έπι τά ε'9 γίνονται ,ασξ'9 πάλιν μετρή- s 
σωμεν τψ ψαλίδα χατ ιδίαν μετρήσωμεν δέ αυτήν όντως9 

5 σύνθες τήν χάθετον, τά ιδ', χαι έπι τής χαμάρας τά ις' 
εις τό αντό9 γίνονται λ'9 τούτων τό Sm ταύτα πολνπλασία
σον έπι τήν χάθετον τής χαμάρας, έπί τά ιδ'9 γίνονται σι'9 

ταύτα δις γίνονται υχ'* ταύτα αφαιρεί μέν άπό τού ολον 
τετραγωνον ή ώς άπό τών ,ασξ'9 λοιπά ωμ'9 τοσούτων πο

ίο δών εσται τό λοιπόν τετραγωνον ανεν τής χαμάρας 9 τό ι 
ε'ξωθεν μετρήσωμεν τετραγωνον τό προεχβεβλημένον, τοντ
έστι τά δ' έπί τά ε'9 γίνονται χ'9 ταύτα πάλιν έπί τό βά
θος πολνπλασίασον, έπί τά γ'9 γίνονται ξ'9 ταντα προσθή-
αομεν τοΐς ωμ'9 γίνονται 9&'· τοσούτων ποδών εσται τού 

15 σχήματος τό εμβαδόν συν τή ψαλίδι, έάν δέ η μείζων ή μι- 5 
χνχλίον, λάβε τής ψαλίδος τό χα" μέρος, οΐον αν η τό σχήμα, 
χαί προστίθει πρός τό ολον εμβαδόν9 χαί τοσούτων ποδών 
εσται τό σχήμα, έάν δέ η μείων ήμιχυχλίου αν τε ήμιχυχλίον, β 
ομοίως μετρήσωμεν9 χαί έάν δύο η τετράγωνα προεχβεβλη-

20 μένα, ωσαύτως μετρήσωμεν ώς προγέγραπται. 
"Εστω ψαλίς, ής ή βάσις ποδών ιδ', ή δέ χάθετος ποδών 33 

ζ ' , τό δέ βάθος έχέτω ό χαταχλειόμενος σφήν πόδας β', τό 
πάχος α' S9 εύρεΐν τήν περίμετρον χαί τό στερεόν σύνθες 
τά ιδ' χαί τά ζ'9 γίνονται χα'9 τούτοις πρόσθες χαθόλου 

25 τό "διον χα"9 γίνεται α'9 ομού χβ'9 ταύτα ή περίμετρος. . . . 
"Εστω πνραμίς εχονσα βάσιν τρίγωνον όρθογώνιον, ον 34 

εστω ή χάθετος ποδών ς', χαί ή βάσις ποδών η', ή δέ 
νποτείνονσα ποδών ι'9 ή δέ πνραμίς έχέτω εχάστην πλευ
ράν άνά ποδών ιγ'9 ενρεϊν αυτής τήν χάθετον ποιώ όντως' 

30 ενρίσχω τήν διάμετρον τον χύχλον τού περιγράφοντος τό % 
τρίγωνον ποδών ι', ήτις έστιν ή νποτείνονσα9 τούτων [λάβε] 

νου Β ε'] β' Μ 25. ποδών γ' om. libri: addidi e § 4 
8. άφαιροϋ Β 9. η ώς om. Β 11. προσεχβεβλημένον Β 13. γ' 

οιη. ΜΒ (habet Ν) προο&ήσωμεν ΜΒ 14. χαϊ τοσούτων Β 16. λαβη 
Μ 17. τό] τόν Μ 18. y om. Β μείων] μείζων Β 19. προαεχβεβίη-
μένα Β 22. πόδας] ποδ' Μ, ποδών Β 25. όμοΰ per comp. scr. ία ΜΒ 

26. όρθογώνιον] ου όρ&όγω cum nota compendii Β 27. χαϊ η] ή δε Β 
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τό S- γίνονται ε'- ταϋτα ίφ' έαντά γίνονται κε'- χαί τά ιγ' 
τον κλίματος έφ3 έαντά γίνονται ρξθ'- ύφαιρώ άπ' αυτών 
τά κε' λοιπά ρμδ '· τούτων λαμβάνω πλενράν τετραγωνικήν 
γίνονται πόδες ιβ'. τό δέ στερεόν εύρήσομεν όντως- πρώ
τον ποιώ τον τριγώνου τό εμβαδόν, και είσί πόδες κδ'- και δ 
λαμβάνω της καθέτου τό τρίτον, ήτις έστι τής πνραμίδος' 
γίνονται δ'- ταύτα πολνπλασιάζω έπί τό εμβαδόν- γίνονται 
§ς' πόδες- τοσούτον τό στερεόν. 

Πνραμίδα έπί ισοπλεύρου τριγώνου βεβηκυίαν μετρή-
σομεν ούτως- έστω εκάστη πλενρά τής βάσεως άνά ποδών 10 
λ', και τό κλίμα ποδών κ'- ποιεί τά λ' έφ3 έαντά- γίνον
ται %'· τούτων τό γ" γίνονται τ'- και τά κ' έφ* έαντά γί
νονται ν'- έκ τούτων ύφαιρώ τά τ'- λοιπά ρ'- ών πλευρά 
τετραγωνική γίνονται ι'- τοσούτων εσται ή κάθετος, έπεί 
ουν ή κάθετος ποδών ι', ευρεθήσεται τό εμβαδόν ούτως- τά 15 
λ' έφ9 έαυτά γίνονται τούτων τό γ" και τό ι" γίνονται 
τ$'- τούτων τό γ" γίνονται ρλ'- ταϋτα έπί τά ι' τής καθέ
του γίνονται πόδες ,ατ'* τοσούτων ποδών εσται τό στερεόν. 

"Εστω πνραμίς πεντάγωνον βάσιν έχουσα ύπογεγραμμέ-
νην, ής εκάστη τών πλευρών τών περί τήν βάσιν άνά ποδών 20 
ιβ', τά δέ κλίματα έκ ποδών λε'- ευρεΐν τήν κάθετον και 
τό στερεόν- και περιγεγράφθω περί τό πεντάγωνον κύκλος 
έχων τήν περίμετρον ποδών ξγ'- εστίν άρα ή διάμετρος πο
δών κ'- ταύτης λάβε τό S- γίνονται ι'- ταϋτα έφ3 εαντά γί
νονται ρ'- και τούς τοϋ κλίματος πόδας λε' έφ* εαυτούς 25 
γίνονται ,ασκε'- άρον άπό τούτων τά ρ'- λοιπά ,αρκε'* ών 
πλενρά τετραγωνική λγ' S κβ" μετά διαφόρον · τοσούτον 
εσται ή κάθετος- ταϋτα ποίει έπί τό εμβαδόν τοϋ πεντά
γωνον όντως- λάβε τών έν zjj βάσει ποδών ιβ' τό S- γί
νονται ς'- τούτους έφ3 εαυτούς γίνονται λς'- και τό S τής 30 
διάμετρον, τονς ι' εφ' εαυτούς γίνονται πόδες ρ'- άπό τού-

2. ύφερώ ΜΒ 3. λάμβανε libri 4. στερεόν] έτερον Μ εύρή-
σωμεν Β 8. τοσούτον Μ II. πόδας χ' Μ τά τριάχοντα Β 
12. % ' usque ad έφ* έαντά γίνονται om. Β 17. γ"] notam litterae β qaae 
μ est eimilis habet Β 21. έχ] άνά Β 22. περιγράφω Β τό] τόν libri 

χνχλον Μ, χνχλων Β 23. έστιν] έσται Β (Ιστοί Ν) 27. τοσούτον] 
τούτων Β 30. λς' eeque ad 3J. γίνονται om. Β 
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των ύφελε τονς λς'* λοιποί γίνονται ξδ'* ών πλενρά τετρα
γωνική γίνονται η'* τοσούτων ή κάθετος ποδών ή έν τψ 
τ ριγών ψ' τούτους έπι τήν βάσιν, έπι τονς ιβ', γίνονται 
$ς'· ών S γίνονται μη'* τοσούτον εσται τό εμβαδόν τοϋ τρι-

5 γώνον* ταντα ποίει πεντάκις, έπεί πέντε τρίγωνα είσιν* 
γίνονται πόδες ομ'* τούτους ποίει έπί τήν κάθετον, έπί 
τονς λγ' S κβ"* γίνονται πόδες ,ηνα'* τούτων λάμβανε τό 
ς", έπεί ς' πρίσματα έστι * γίνονται ,ατμβ'* τοσούτον εσται 
τό στερεόν. 

10 [Δύναται δ\ και χωρίς της περιγραφής τοϋ κύκλου διάμετρος 

ενρε^ψαι η' του πεντάγωνου *δύναται τήν τοϋ ίξαγωνου καϊ ίεκα-

γωνου*· το S τής πλευράς, λέγω δε των ιβ' το S, γίνονται ς κ 

ταϋτα Ιφ' εαυτά )>ινονται πόδες λς'· και τά ιβ' Ιφ' έαυτά γί

νονται ρμδ'* απο τούτων ύφελε τά λ ς κ λοιπά ρη'· ων πλευρά 

15 τετραγωνική γίνονται πόδες ι' γ" ιε"· τοσούτου εσται του * Ιξαγώ-

νου r\ πλενρά ^τοσούτου εστίν η του κέντρου * εις γάρ εστι*1".] 

Και τήν εξάγωνον μετρήσεις ούτως ούκέτι ζητών τήν 
διάμετρον οίον εστω πυραμίς εξάγωνος, ής εκάστη τών πλευ
ρών άνά ποδών ιβ', τά δέ κλίματα έκ ποδών λε'* ευρεϊν 

20 τήν κάθετον και τό στερεόν* ποιώ ούτως* τά ιβ' έφ9 έαντά 
γίνονται ρμδ'* και τά λε' έφ3 έαντά γίνονται ,ασκε'* ύφελε 
άπό τούτων τά ρμδ'* λοιπά ,απα'* ών πλενρά τετραγωνική 
γίνεται ποδών λβ' S δ" η" ξδ"* σνντείνει τοσούτον ή κά
θετος* ταύτην ποίησον έπί τό εμβαδόν τοϋ εξαγώνου, λήψ$ 

25 δέ ούτως* έπεί %ξ τρίγωνα ισόπλευρα εχει τό εξάγωνον, τοϋ 
ενός τριγώνου τό εμβαδόν λαβών έξόκις ποιήσεις και ευρή-
σεις τό εμβαδόν τοϋ εξαγώνου τοϋ ισοπλεύρου [τριγώνου]** 
ποιήσεις δέ ούτως * τήν πρώτην αντοϋ πλευράν έφ3 εαυτή ν γί-

1. νφειλε libri λοιπόν ΜΒ (λοιπά Ν) 2. τοσούτον libri 4. γί
νονται μη'] γι' μη" γι' μη' (sic) Β 5. πεντάκις nsaae ad τοντονς om. Β 

7. τονς] τά Β λαμβάνει Β 10. Λνναται etc: baee Λ imperitieai-
mo i&terpolatore nescio mmie cornipta et hic ioterposita sunt; scatet auiem 
tttus locos gravisaimis erroribus 12. τό ήμισν Β λέγω] λέγεται Β 

14. ρμδ'] ρμ' Β νφειλε ΜΒ 15. ιε" om. Β 16. εις] είς Β 
18. έξαγώνον Β ίχαστον Β 21. νφειλε ΜΒ 22. λοιπόν Μ 
,απα'] ,αφπα' Β 23. ποδών] ποδ' Μ πο' Β 27. εξάγωνο ν] όξνγώνον 
libri τριγώνον alienam est a seiteitit quae antecedit; videntur aaten 
nonnolla intercidisse 28. πρώτην] ά Β; lcgeDdam videtur μίαν 
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vovrai ρμδ'* τούτων τό γ" γίνονται μη'- παι τό ι' γίνονται 
ιδ' γ" ιε"* όμον γίνονται ξβ' γ" ιε"* ταύτα ποίησον εξάχις, 
έπεί t | τρίγωνα είσι* γίνονται τοδ' γ" ιε"* ταύτα ποίησον 
επί τήν χάθετον, έπί τά λβ' S δ" η" ξδ"* γίνονται πόδες 
. . . ,βνβ' γ"* τοσούτων ποδών εσται ή πνραμίς [,βνβ' γ"]. 5 

37 Πνραμίδα έπί όχταγώνον βάσεως βεβηχνΐαν 
μετρήσαι. 

"Εστω πνραμίς εχονσα εχάστην τών έν τη βάσει πλεν
ρών άνά ποδών ι', τά δέ χλίματα άνά ποδών ιε'* ενρεϊν 

ι αντής τήν χάθετον χαί τό στερεόν ποιώ όντως* λαμβάνω ίο 
τό S τής πλενράς τού έν τη βάσει όχταγώνον, τοντέστι τών 
ι' τό S* γίνονται ε'* ταντα έφ1 εαντά γίνονται χε'* ταύτα ποιώ 
δις* γίνονται ν'* ών πλενρά τετραγωνιχή γίνεται ποδών ζ' ιδ"* 
τούτοις προστιθώ τό ήμισν της τού όχταγώνον πλενράς, τονς 
ε' πόδας* όμον γίνονται πόδες ιβ' ιδ"* ταντα έφ* εαντά γίνον- 15 

β ται ρμς' μετά διαφόρον * χαί τό S τής πλενράς ποιώ έφ3 εαντά * 
γίνονται χε'* ταύτα σνντίθημι μετά τών ρμ^* γίνονται ροα'* χαί 
τά ιε' τού χλίματος έφ* εαντά γίνονται σχε'* άπό τούτων αίρω 
τά ροα'* λοιπά νδ'* ών πλενρά τετραγωνιχή γίνονται ζ' γ"* 

4 τοσούτον εσται ή χάθετος. τό δέ στερεόν όντως* λαμβάνω 20 
τού έν τή βάσει όχταγώνον τό εμβαδόν χαί ποιώ έπί τήν 
χάθετον, χαί τών γενομένων τό γ"* εστι δέ ,αρπα'* τοσού
των ποδών εσται τό στερεόν τής πνραμίδος τής όχταγώνον. 

38 *Έστω πνραμίς ξνστρωτή τρίγωνος έπί βάσεως περιφε
ρειών έλαττόνων ήμιχνχλίων, ής άπό πέρατος έπί πέρας ή 25 
νποτείνονσα τής έν τη βάσει περιφερείας εχάστη ποδών ι', 
χαί αι προσπίπτονσαι χάθετοι ποδών β', πλάτονς τά χλί-

2. όμον per comp. scr. in ΜΒ 3. γίνονται τοδ* γ" ιε"] γίνε
ται το δ' γ" ε" Μ 4. ante ,βνβ' γ" exciderunt et ά,βτιδ' δ" 
(=374 £ ^ Χ 32 £ | J et verba nonnulla quae significartmt alterum nu-
'mirum ,βνβ' γ" sextam partem esse eins qnem addidi. omnino aatem de ra-
tionis samma non satis liqaet 6. όχταγώνω Μ (Ν) βάσεως] βάσιν ΜΒ 
(βάαει Ν) 8. ίχάστη ΜΒ πλευρών om. Μ 9. άνά ποδών ι'] πο
δών άνά ι' Μ 10. αύτοΰ ΜΒ λάμβανε libri 12. γίνονται prins] 
γίνεται Μ, γι' Β ποίει libri 14. το $" Β του om. libri 
18. αίρω Β, αίρω Μ 19. λοιπόν Μ 22. ,αρπδ' Β, qnod corruptam 
esse videtur ex ,αρπα' S 
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ματα m ποδών π* ποίει όντως* λάβε μιάς ευθείας τών ι 
έν τη βάσει τό S* γίνονται ε* · ταντα έφ* εαντά γίνονται 
κε'* χαι τήν έτερον έφ* εαντήν, τά ι', γίνονται ρ'* άπό τού
των νφεΜ τά χε'* λοιπά οε'- τούτων λάβε πλενράν τετρα-

5 γωνιχήν* γίνονται η' S η" ις"* τοσούτον ή άπό τής χορν-
φής τού τριγώνον έπί τήν βάσιν χάθετος* ταύτης λάβε τό ι 
S* γίνονται δ' δ" ις" λβ"' ταντα έφ* εαντά γίνονται ιη' S 
δ" θ" μετά διαφόρον' τοσούτον ή χάθετος τής πνραμίδος* 
χαί τό S τής βάσεως, τά ε' έφ* εαντά γίνονται χε'* σύνθες* ι 

10 ομού γίνονται μγ' S δ" θ"* τούτων λάβε πλενράν τετρα-
γωνιχήν* γίνονται ς' S θ"* τοσούτον έχ τού χέντρον τού 
χύχλον περιγραφή* ον *περί τό γ", ενρεϊν τήν χάθετον* § 
ποίει τά ς' S θ" έφ* εαντά* γίνονται πόδες μγ' S δ" θ"* 
χαί τά τον χλίματος, τά χ', έφ* εαντά γίνονται ν'* άπό 

15 τούτων άρον τά μγ' S δ" θ"* λοιπά τνς' ιη"* τούτων λάβε 
πλενράν τετραγωνιχήν* γίνονται ιη' S δ" θ"* τοσούτον ή 
χάθετος* ταύτην έπί τό εμβαδόν τον τριγώνον * λήψη δέ ο 
όντως* τό S τής βάσεως, τα ε , έπι την χαθετον της βά
σεως τού τριγώνον, έπί τονς η' S η" ις", γίνονται μγ' S* 

20 τοσούτων εσται ποδών τό εμβαδόν τον τριγώνον * έπί τονς ι 
ιη' S δ" θ" γίνονται πόδες ωχ'' S* τοσούτον τό στερεόν 
τού σνμπληρώματος* άπό τούτων δει νφεΜϊν τάς ξύστρας* s 
ποιήσεις όντως* σύνθες τήν βάσιν χαί τήν χάθετον, τά ι' 
χαί τά β'* γίνονται ιβ'* ταντα έπί τήν χάθετον τής πνρα-

25 μίδος, έπί τά ιη' S δ" θ", γίνονται πόδες σχς' γ"· ταντα 
τρισσάχις, επειδή τρεις ξύστραι είσι, γίνονται χοθ'* ήν δέ 
τό ολον σνμπλήρωμα ποδών ωχ $* από τούτων έάν νφέ-
λωμεν τά χοθ', λοιπά ρμα' S* ών τό ς" γίνονται χγ' ω", 
επειδή έχ τον πρίσματος έστι* γίνονται χγ' ω" τό στερεόν 

30 τών ξνστρών. 

4. υψ€ΐΙ§ ΜΒ λοιπόν ΜΒ 5. η' S η" ις"] η S" χ&" ιβ" Β 
10. £"] μ' Β 11. τοσούτων ΜΒ (τοσούτον Ν) 12. πίρϊ] immo ael 
13. μγ'] μδ' Β θ"] μ Β . 15. &"] μ" Β λοιπόν Μ 16. &"] 
μ" Β 18. ούτως] ούτω Μ, ουτω Β τό] τά libri 19. η"] eam formam 
litterae β qaae similis est μ habet Β 20. τονς] τά Β 21. τοσούτων Β 

22. ξύστρας] ξύρας Β 23. δε post ποιήσεις add. Β 25. &"] μ" Β 
γ" om. Β 26. τρισάχις Β (Ν), τριάχις Μ 28. λοιπά] λοιπ' Β 

29. ίχ] ϊχτον legeidim esse videtur 30. ξύστρων libri 
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3 9 JiSmmmi έν τψ δωδεχάτψ · τών στοιχείων, οτι πάν 
πρίσμα τρίγωνον εχον βάσιν διαιρείται εις τρεις πυραμίδας 
ϊσας' ο&εν φανερσν οτι πάσα πυραμίς τρίτον μέρος έστι 
τον πρίσματος τον τήν αντήν βάσιν έχοντος παί νψος ίσον* 
έκ δέ τούτων δήλον οτι πάσα πνραμίς έπι οΐον δή τίνος 5 
σχήματος βεβψνϊα τρίτον μέρος έστι στερεού παραλληλεπι-
πέδον τού τήν αντήν βάσιν έχοντος καί νψος ϊσον. 

40 Τόν δέ λεγόμενον βωμίσχον μετρήσομεν ούτως, ου τό 
μέν ϋψος έστι ποδών ν, ή δέ βάσις τον βωμίσχον εχονσα 
τήν μέν μείζονα πλενράν ποδών χδ', τήν δέ έλάττονα πο- I I 
δών ις'* ή δέ χορνφή έχέτω ή μέν μείζων πλενρά πόδας 

s ιβ', ή δέ έλάττων πόδας η'* σννέ&ηχα τής χορνφής χαι τής 
βάσεως τάς μείζονας πλενράς, οίον τά ιβ' χαί τά χδ'* γί
νονται λς'* χαί έτι [τά] τής βάσεως χαί τής χορνφής τάς 
έλάττονας πλευράς συνέ&ηχα είς τό αυτό, οΐον τά ιζ' χαί 1* 
τά η'* γίνονται χδ'* λαβε τό S τών λς'* γίνονται ιη'* ομοίως 
χαί τών χδ' τό S γίνονται ιβ'* πολυπλασίασον ταύτα έπί 

3 τά ιη'* γίνονται σις'· χαί πάλιν αφαιρώ άπό τής μείζονος 
πλευράς τά ιβ' άπό τών χδ'* λοιπά ιβ'* τούτων τό S γί
νονται ς'* χαί πάλιν ομοίως τής κορυφής από τής βάσεως 20 
τήν έλάττονα πλενράν, οΐον τά η' άπό τών ιζ'* λοιπά η'* 
τούτων τό S γίνονται δ'* ταντα πολνπλασίασον έπί τά ς'* 

4 γίνονται πδ'* τούτων τό γ" μέρισαν* γίνονται η'* ταντα 
προσέ&ηχα τοϊς σις'* γίνονται σχδ'* ταύτα πολνπλασίασον 
έπί τό νψος, έπί τά ν'- γίνονται ά,ασ'* χαί τοσούτων πο- 26 
δών έστι τό στερεόν τού βωμίσχον * ομοίως δέ χαί έπ' άλ
λον αριθμόν μετρήσομεν. 

1. ίν o m . ΜΒ (add. Ν) ό*ωχάτφ Β άπο τών στοιχείων Μ 
2. διαιρεί ΜΒ τρεις] γ' Μ 3. ίσον ΜΒ §. ίπϊ] ίπεϊ Β οΐον] 
οίον Μ 6. παράλληλου ίπιπέδου likri 10. τά ik ίλάττον* Β 
12. πόδας] ποδών Β 19. p o s t πλευράς legeadaift v ide tnr άπο τών χδ' τά 
ιβ' λοιπόν Μ λοιπά ιβ' o m . Β 20. την χορνφην l iar i 21. λοι
πόν ΜΒ 24. σις'] σνς' ΜΒ 26. ίπ* άλλον άρ&μον VOui 27. με
τρήσωμεν Β Ιο Sm addit Μ: Τέλος συν d-ίψ τών μηχκνιχών μέτρων 
Ήρωνος: Ιη BCN etat im sobianctuoi est f r a g m e o t u D Εύρεΐν ημας πόδα ίπϊ 
πόδα τί συνάγει; 
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Ευρεΐν ημάς πόδα Ιπϊ πόδα τί συνάγει; 41 
Ποίει ούτως* ό πους εχει δαχτύλους ις'· τούτους έπα-

νάβαλε* γίνονται ις'· ούτοι έπί τους ις'* σνς'* τούτους ανά
λυε είς τους ις' δαχτύλους* γίνονται ις', πους είς. εχομεν s 

5 ονν έν αποδείξει έχ τοϋ ειπείν ημάς άπό ις' δαχτύλων του 
ποδός ότι γέγονεν εϊς πους. ό δέ εϊς S πούς έπί ενός S s 
ποδός ούτως ψηφισ&ήσεται * έπεί τόν πόδα ιζ' έφωρίσαμεν 
δαχτύλων είναι, γίνεται ό εις S πούς δάχτυλοι πδ'* λέγ3 

συν αυτά έφ1 εαυτά* γίνονται φος'* ταϋτα ύφελε παρά τών 
10 ις'* γίνονται λς\ οϊτινες ποιούσι πόδας β' δ". S δ" πο- ι 

δός έπί S δ" ποίει ούτως' τό S δάχτυλοι η', τό δ" δ', 
όμοϋ ιβ'* άτινα αυτά έφ3 έαντά γίνονται ρμδ'* επανάλαβε 
χαί τόν πόδα, τουτέστι τονς ις' δαχτύλους, έπί τους ις'* 
γίνονται σνς'* σχόπει ονν άρτι τά ρμδ' τί γίνεται είς τά 

15 σνς', χαί λέγομεν S ις"* ώς δήλον είναι οτι S δ" έττΐ S 
δ" fbmmi S $ς". β' S δ" η" ις" πρός β' S δ" η" ις" 5 
ποίησον ούτως* δις ις' λβ'* S τών ις' η'* δ" τών ις' δ'* 
η" τών ις" β'* ις" τών ις' α'* όμοϋ μζ'* ταϋτα έφ3 έαυτά 
γίνονται ,βσ&'* τούτους απάρτιζε είς τους σνς' ούτως* όχτά-

20 χις τά σνς' γίνονται ,βμη'* μένουσι χαί ρξα'* χαί είσιν είς 
τα σνς S η χαι σνς * χαι ιδού τα β S ο η ις προς 
τά β' S δ" η" ις" γεγόνασιν η' S η" χαί σνς". 

ΐΑρχείτω. τοίνυν εις δήλωσιν τής τοϋ ποδός άχριβεστά- β 
της έπιψηφίσεως. 

cod. m. 
1. §ml πόδα] imimiov Μ 3. γίνονται] γι' Β ubique (etiam pro γί

νεται), γίνεται Ν (idem infra fere ubique) ίπϊ τά Β 5. τοϋ ποδός] 
πόδα Ν 6. 5 post ενός om. Β 7. οϋτω Ν 8. γίνεται ό εις usque 
ad γίνονται om. Β 9. ύφειλε 1, ϋφειίε Ν 10. β'] δύο Ν S] ήμισυ 
Ν 12. όμοϋ per comp. scr. in Β (item vs. 18) $1*$'] 
13. τους] τά Β utroque loco 15. οτι post λέγομεν add. Ν ώς δηλον] 
προς..... Mm 16. δ" tertium om. BN 17. peit ις' δ' ff add. ις 

18. α om. Β 19. «Ic τόν Β 20. ρ£«'] ρ{Β 23. άχριβεστάτον* 
24. ίο Ι Μ Β add. τ&ο*. 



H E I O I I S M E I S U M E ( M E T P H S E L S ) . 

"Ηρωνος περί μέτρων. 
1 Τών μέν μέτρων εστίν είδη τρία, ευθυμετρικόν, έπίπε-

δον, στερεόν. ευθυμετρικόν μέν ονν έστι παν τό πατά μή
κος μετρούμενον, έπίπεδον δέ τό έν μήκει παί πλάτει με
τρούμενον, στερεόν δέ τό κατά μήκος πλάτος και βάθος, 5 
ήγονν αυτό τό σννάγον τήν τών ποδών σνναγωγήν. 

2 . Μέτρησις ασβέστον. 
Λάκκον άσβεστου μετρήσωμεν όντως9 εστω τό μήκος 

ποδών ι', τό δέ πλάτος ποδών η', τό δέ βάθος ποδών γ'* 
πολυπλασίασον τό βάθος έπί τό πλάτος* γίνονται πόδες ίο 
πδ'" τοντονς έπί τό μήκος γίνονται πόδες ομ'* τοσούτων 
ποδών έ'σται τό στερεόν τοϋ λάκκον τοϋ ασβέστον. 

3 Μέτρησις φρέατος. 
Φρέαρ μετρήσωμεν ούτως* ον τό βάθος ποδών κ', ή δέ 

διάμετρος τοϋ κενώματος ποδών δ', τό δέ πάχος ποδός α'* 15 
δίπλωσον τό πάχος* γίνονται πόδες β'* πρόσθες τούτους . 

Cod. 11, G (ν. Geep. 120—129), praeterea cap. 2 et 3 legnntnr Geep. 104. 
105 (G 1). 

1. "Ηρωνος στερεωμετριχά Κ 2. μέν om. Κ μέτρων] στέρεων 
IKG τρία] γ G 5. τό χατά μήχος asqae ad 6. ήγουν οη. IG 
7. Μέτρησις] μετρ* Κ (voloit μέτρησις), μέτρος G* άσβεστου] λάχχον Κ 

9. δέχα Κ 11. τούτους nsque ad of̂ ** om. G 9 τοσούτων ποδών] 
τοσοϋτον G* 13. μίτρ' Κ idemque infra fere nbique (praeter cap. 8. 9. 27) 

14. μετρήσωμεν] μετρ' Κ τό <ff διάμετρον K G 1 , 2 15. 7τοό*ό?] 
ίτοΟί Κ, om. G a 
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imi τονς τον χενώματος* γίνονται ς'* [ταντα] πολνπλασίασον 
έφ* βουτά 9 γίνονται λζ'9 έξ αυτών νφελε τό δ"9 λοιπά μέ-
νουσιν ηζ'* πολνπλασίασον τονς τον χενώματος τονς δ' ίπϊ 
τούς δ'' γίνονται πόδες ις'· έξ αντών νφελε τό δ"' μένονσι 

5 πόδες ιβ'· πάλιν τονς αυτούς νφελε άπό τών πζ'* μένονσι 
ιε'9 πολνπλασίασον τονς ιε' πόδας έπι τό βάθος, τοντέστιν. 
έπι τονς χ'9 γίνονται πόδες τ'9 τοσούτων ποδών εν ρήσεις 
τό φρέαρ. 

Μέτρησις λίθου τετραγωνον. 4 
10 Λίθον τετραγωνον μετρήσωμεν όντως9 ον τό μέν μήχος 

ποδών ε', τό δέ πλάτος ποδών γ', τό πάχος ποδών β'* 
τονς β' έπί τονς γ' γίνονται ζ'9. τούτους έπί τονς ε' γίνον
ται πόδες λ'. 

Μέτρησις λίθον στρογγυλον. 5 
15 Λίθον στρογγυλον μετρήσωμεν όντως* ον τό μήχος πο

δών ιε', ή περίμετρος ποδών δ'9 ποίησον δ' έπί δ'9 γίνον
ται πόδες ιζ'9 νφελε τούτων τό δ"' γίνονται πόδες δ'9 τού-
τονς τονς δ' έπί τό μήχος9 γίνονται πόδες ξ'. 

Μέτρησις ξύλον τετραγωνον. 6 
20 "Εστω ξύλον τετραγωνον, ον τό μήχος ποδών χ', τό δέ 

πλάτος δαχτύλων ιζ', τό δέ πάχος δαχτύλων ιβ'- ποίει ού
τως9 πολυπλασίασον τό πλάτος έπί τό πάχος9 γίνονται 
δάχτυλοι f f j f * τούτους έπί τό μήχος9 γίνονται δάχτυλοι ,γωμ. 

Μέτρησις ξύλου στρογγυλού. 1 
25 £νλον στρογγυλον μετρήσωμεν όντως9 ον τό μήχος πο

δών λ', χαί ή διάμετρος δαχτύλων ιζ'9 τούτονς τονς ιζ' 
δαχτνλονς έφ* εαυτούς γίνονται σνζ'9 ών νφελε τό δ"- λοιπά 

Cod. IKG. 
1. τονς om. KG 8 δ' χαϊ β' post γίνονται add. G 1 * 8 ς'] Ι | 1 

ταντα] ταύτας G 1 ' 8 , om. 11 2. Ιφ* ίαυτα] αυτούς Κ, om. I G 1 , 8 

λοιπά] λοιπν I, λοιπόν Κ 4. πόδες οιη. G 2 ΰφελε] υφαιρε G 1 , ύφαί-
ρει G 8 10. μέτρηοον Κ μϊν om. Κ 11. τό δε om. ΙΚ τό ante 
πάχος οη. ΙΚ 12. τους ante β' om. G 13. Ι ' πόδες G 15. μέτρη-
σον Κ μϊν ante μήχος add. G 17. 7 r o J f c om. G 5φ€ΐ€] ϋψαιρε G 

Λ0#€^ om. G τούτους τούς] ταύτας τάς G 20. et 21. cfl om. G 
23. ρ§β'] Qfi' G • 24. στρο^νλου] μυούρου I 25. μίτρησον Κ 
26. χαί om. G 27. Ιφ* εαυτούς] ΙΛΙ αότοί/ς ΙΚ %>€ 1ί] νφαιρε G 



190 HERONIS 

Cod. ΙΚ, 6 des. Ιβ (ν. Geep. 129). 
1. ταϋτα] τοντονς G 2. μέρισον] μέτρηαον Κ 3. μνονρον et 4. 

μνονρον libri 4. μέτρηαον Κ 6. &'] ε' G πάχος] πΐάτος G 
τετράγωνον] • I 7. ήμισυ] CG ταϋτα έπϊ τονς] ταύτας ίπϊ τάς ΙΚ 

ταντα] ταύτας 1Κ 10. μέτρησον Κ 12. γίνονται] γίνεται Κ 
γίνεται Κ, γι' IG ταντα] ταύτας G, ταύτας ΙΚ 13. δάχτυλοι em. G 

• 15. μίτρηύον Κ, idem 20 18. ,ij libri 22. τους] τας liiri ημιύν] 
S" Κ χρατει libri 23. ταϋτα] ταύτας ΙΚ 24. τονς — rowf — TOV^J 

τάς — τάς — r«c libri 25. χβ' om. R 

μένονσιν ρ$β'' ταντα έπί τό μήκος γίνονται 9εψξ*' τοντονς 
μέρισον είς ρ$β'· γίνονται πόδες λ'. 

8 · Μέτρησις ξύλον μειούρον. 
Βύλον μείονρο^ μετρήσωμεν όντως· ου τό μήχος πο

δών ιβ', τό δέ πλάτος δαχτύλων ια', τό δέ μέσον δαχτύλων 5 
θ', τό δέ πάχος δαπτύλων η'* ποίει ούτως· τετράγωνον 
ήμισν τών η' δ'* ταντα έπί τονς θ' γίνονται λς'* ταντα 
έπί τό μήχος γίνονται δάχτυλοι νλβ'* ουτοί είσι πόδες λ'. 

9 Μέτρησις ξύλου ίσόπλευρον. 
Βύλον ίσόπλευρον μετρήσωμεν όντως* ον τό μήχος πο- 10 

δών λ', ή δέ περίμετρος δαχτύλων λζ'* ποίησον λς' έπί 
λς'* γίνονται ,ασ$ς'* ών τό ιβ" γίνεται ρη'- ταύτα έπί τό 
μήχος γίνονται δάχτυλοι ,γομ'. 

10 Μέτρησις σχεδίας. 
2χεδίαν μετρήσωμεν ούτως* έστω τό σύναρμα πηχών ι', 15 

τό δέ πλάτος πηχών κ', τό δέ μήχος πηχών μ'* ποίησον 
ούτως* τό σύναρμα έπί τό πλάτος γίνονται πήχεις σ'* τού
τους έπί τό μήπος γίνονται πήχεις ,η. 

11 Μέτρησις χιόνος. 
Κίονα μετρήσωμεν όντως* ου τό μήχος ποδών ι', ή δέ 20 

μείζων διάμετρος ποδών δ', ή δέ έλάττων ποδών β'* σύμ
βαλλε τους δ' χαί β'* γίνονται ς'* ών τό ήμισυ χρατει γ'* 
ταϋτα διπλασίασαν χαί ποίησον ς'* *διά τό ουν ύφαιρεθήναι 
τους δ'* σύνθες τονς β' εις δ'* γίνονται ζ'* χαί τονς άνω 
ς'* γίνονται ιβ'* σύμβαλλε έπί τά ι'* γίνονται πόδες χβ'. 25 
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Μέτρησις τοίχου. 12 
Τόίχον μετρήσωμεν ούτως* ου τό μήκος ποδών κ', τό 

δέ νψος ποδών ιβ', τό πάχος ποδών β'* ποίησον τό πάχος 
έπι τό νψος* γίνονται πόδες πδ'* ταντα έπί τό μήκος γι-

5 νονται πόδες υπ'. 

Μέτρησις τυμπάνεως. 13 
Τνμπάνιον μετρήσωμεν ούτως* ον ή βάσις ποδών ιδ\ 

ή δέ κάθετος ποδών ζ', τό δέ πάχος ποδών β'* ποίει όν
τως* πολλαπλασίασον τους ζ' έπι τούς ιδ'* γίνονται $η'-

10 νφελε τούτων τό δ"* μένονσιν ογ' S* πολλαπλασίασον τονς 
β' έπί τονς ογ' S* γίνονται πόδες ρμζ'. 

Μέτρησις σκούτας στρογγυλής. 14 
"Εστω ημάς μετρήσαι σκονταν στρογγύλην, ής τό διά

μετρον ποδών ι'* ποιήσωμεν ι' έπί ι'* γίνονται ρ'* τούτων 
15 νφελε τό δ"* λοιποί γίνονται πόδες οε'* ομοίως καί έπί 

ήμισκούτον ενρήσομεν πόδας λζ' S. 

Μέτρησις πύργον. 15 
Πύργον μετρήσωμεν όντως* #1 τό νψος ποδών ξ', έσω-

θεν δέ διάμετρος ποδών κ', πάχος ποδών β'* ταύτα δίπλω-
20 σον* γίνονται δ'* πρόσβαλε τονς κ'* γίνονται πόδες κδ'* 

τούτονς έφ3 εαυτούς γίνονται φος'* τούτων λάβε τό δ"* μέ
νονσι υλβ'* ποίησον τονς τού χενώματος πόδας κ' έπί κ'· 
γίνονται ν'* τούτων άρον τό δ"* μένονσι τ'* τούτονς νφελε 
άπό τών νλβ'* μένονσι πόδες ρλβ'* τούτονς έπί τονς τον 

Cod. 1 1 , G inc. 1 (ν. Geep. 130), des. 5, iden inc. 12 (ν. Geep. 131 ss.). 
2. μέτρησον 1 3. τό post ιβ' om. I I 4. ταύτας Κ 5. post 

υπ' add. Κ: ομοίως τώ λάχχω του άσβεστου χαϊ τω τετ ραγών ω λί&ω 
6. τυμπανέον Κ 7. Τυμπανέαν μέτρησον Κ 9. πολυπλασίασον Κ 

14. πόδες δέχα Κ ποίησον G τούτου G 15. υφαιρε G 
1οιjrol] λοιπ c i n compeniu neta ambigua I, λοιπόν Κ, om. G ττόΛς om. 
G o«*] ©#' 1 16. ημισχοντης G 18. μέτρησον 1 Ιοω&ρ] f G 

19. πάχος ποδών] χράτει G ταύτας ΙΚ 20. πρόσβαλλε I, πρόσ-
βαλαι Κ 21. τούτονς Ιφ* εαυτούς] Γ « £ Τ « ΙΛΙ αυτά ΙΚ τούτων τό 
4" λάβε ΙΚ 22. τούς om. libri πόσος om. G χ' aate £π*] χ χ Κ 

23. μένονσι] λοιπ" Κ τούτοι/ς] ταύτας ΙΚ υφαιρε G 24. i/.l0'J 
Ijf G πόδες ©Λ. G τοιίτονς] ταύτας I, ταντα KG τούς τού ν ι/>ους] 
τό ύΊ/>ος G 
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ύψους συνάγονται πόδες ,ζ&κ'* τοσούτων ποδών έστιν ό 
πύργος. 

16 Μέτρησις καμάρας. 
"Εστω καμάρα έχουσα τήν κατά τό νώτον περιφέρειαν 

ήγουν τήν στεφάνην ποδών κ', τήν δέ ύπό γαστέρα έχουσα 5 
ποδών ιη'* ή δέ κατάβασις τής καμάρας ποδών κδ'* ευρεΐν τό 
στερεόν τής καμάρας* ποίησον ούτως* σύνθες τους κατά κορυ
φήν κ' πόδας και τους νπό γαστέρα πόδας ιη'* όμοϋ γί
νονται πόδες λη'* ών τό ήμισυ γίνεται πόδες ιθ'* πολυ
πλασίασον τό μήκος έπί τό πλάτος* γίνονται πόδες κδ'* 10 
μέτρει ούτως * έάν εχτ] ή ύπόστρωσις πήχεις κ', και τό ϋψος 
πήχεις γ' γ", περίπατος πήχεις β' ς", δρόμος πήχεις ογ'* 
σύμβαλλε τους πήχεις τής ύποστρώσεως και τού περιπάτου 
και τοϋ νψονς* και τούτονς επίρριπτε έπί τόν δρόμον, και 
ενρήσεις τήν άλήθειαν σννάγονσαν πόδας νλς'. 15 

17 Μέτρησις πλοίου. 
Πλοΐον μετρήσωμεν ούτως* έστω πλοΐον εχον τό μήκος 

πηχών μ', πλάτος πηχών ιβ', τό δέ βάθος πηχών δ'* ευ
ρεΐν πόσων μοδίων έστι τό πλοΐον* ποίει ούτως* πολυπλα
σίασον τό μήκος έπί τό πλάτος* γίνονται πήχεις υπ'* τού- 20 
τους πολυπλασίασον δεκάκις* και τά γινόμενα πάλιν πολλα
πλασίασον έπί τους δ' πήχεις τοϋ βάθους* και ενρήσεις 
χωρούν τό πλοΐον σίτου μοδίους ά,θσ' Ιταλικούς, έάν δέ 

Cod. ΙΚ, G 1 ioc. 3 (ν. Geep. 106ss.), G 2 inc. 3, des. 15 (ν. Geep. 133). 
2. post πύργος add. Κ: ομοίως τω φρέατι 3. χαμαύρας G 2 

4. poet "Εστω add. οϋτω ΙΚ, οδτως G 1 χαμάρα ϊχουσα om. IKG 1 , iidem-
que pro ήγουν habent εχουσαν 5. ήγουν] ηγ et correctum ψ ουν G 2 

γαστέραν IG 1 ϊχουσαν IKG 1 7. ποίει ΙΚ χατά χορυφης I, χατο-
χορυφηα G 1 8. γαστέραν I πόδας om. G 2 ομού per comp. scr. ία G 2 

9. ήμισυ γίνεται] S" Κ 10. γίνονται om. G 1 2 11. ii Έχει I 
12. πήχεις γ' γ"] Γ' πηχτι περιπάτου IKG 1 δρόμου libri 13. <τνμ-
j f o d i G 1 * 2 , σύμβαλαι Κ στρώσεως libri 14. ίπίριπτε I 17. με*-
τρησον Κ om. G 18. πηχών aate μ') ττ et snprascr./ ΙΚ, πήχεις G 

πηχών ante ι/9'] ττ et saprascr. χ ΙΚ, 7τοό*ώ> G 20. τη^&ς) ττ e t / 
I, πηχών G, ποο*' Λ 21. *αΙ τά γινόμενα i s q u e ad του βά&ους om. G 
γινόμενα] γενόμενα I 22. f j r l τονς #' πήχεις τοϋ βά&ους om. I 
23. « Κ, ά I, <ν G 
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Cod. IKG 1 ; G 2 inc. vs. 5, des. 14 (ν. Geep. 134). 
1. χανστρησίους Κ, χαστρησίον G εϊποι 1G 2. ξέστας alterumjif 

Κ, ξ' Ι, Γ G 3. γίνεται Κ ,ατχ'] ,ότχ' IG 5. "Άλλη IG\ om. G a 

6. μέτρησον Κ 7. τό βά&ος δ' om. IKG 2 δ'] χα G 1 πρώρ-
ρας G 2 της πρύμνης] πρύμνης IG 1 , ή πρύμνα G 2 8. χοιλίας] χαϊ ή 
χοιλία G 2 πηχών] πο' I, ποδ' Κ πολυπλασίασον usque ad πρύμνης] 
pro his habent IG 1 * 2 : σύν&ες πρώραν (πρώρραν G 1* 2) χαϊ πρύμναν 
10. aHte λς' add. πο' I, wi?/* G 2 , πηχών G l τους ς' om. G 2 ante ΜΓ 
add. πηχών G 1 τό iĵ iflri;] τά C G 2 11. πήχεις] ποδ' Κ 12. ,ασ* 
G 1 2 13. G 1 * 2 άρτιας I, άρτά/fy G 1 ' 2 14. /9'] #' G 1 2 

Ίταλιχούς μοδίους] γίνονται *Ιταλιχοϊ μοδ' I ιγ'] ιγ' C G 1 ' 2 16. μέ
τρησον Κ 17. δε ante πλάτος om. ΙΚ 21. 7τόο*ί?] μετρητοί libri 
οτι] τό I post δέχεται add. ΙΚ: ό χόλυμβος' 6 γάρ πούς δ' μετρητάς δέ
χεται 22. χωρεΐ prius] χορεΐ G ίι fine add. Κ: γίνονται μέτρα χγ 
χαϊ υ k e. 3200 χ 8 χ 9 = 230400 

ΗΘΓ. geom. et etereom. 13 

τις mg καστρησίους εϊπτ) μοδίους, άνάλνσον τους μοδίονς 
dg ξέστας, και ψήφισον τόν μόδιον τον σίτου πατά δ' ξέ
στας9 γίνονται σίτον μόδιοι μυριάδες β' ,ατκ'. ό πούς δέ
χεται σίτον μοδίονς β'. 

5 ιΕτέρα μέτρησις πλοΐον. 18 

Πλοίον μετρήσωμεν όντως9 έάν έχτ] πήχεις μ' τό μήκος 
[τό βάθος δ'], ή δέ διάμετρος τής πρώρας πήχεις ζ'., τής 
πρύμνης πήχεις ζ', κοιλίας πήχεις η', νψος πηχών δ'9 πο-
λνπλασίασον τήν πρώραν έπί τους τής πρύμνης* γίνονται 

10 λζ'9 σύνθες τους ζ' και τους η'- γίνονται ιδ'9 ών τό ήμισυ 
γίνεται ζ'9 τούτους έπί τό βάθος γίνονται πήχεις κη '9 τού
τους έπί τό μήκος γίνονται πήχεις ,αρκ'. ό πήχυς χωρεΐ 
άρτάβας γ'9 γίνονται άρτάβαι ,γτξ'. έχει ή άρτάβα μοδίονς 
β'. ό πήχυς χωρεΐ μοδίους ι', Ιταλικούς μοδίους ιγ'. 

15 Μέτρησις κολύμβου. 19 

Κόλυμβον μετρήσωμεν ούτως9 εστω κόλυμβος έχων μή
κος ποδών μ', τό δέ πλάτος ποδών κ', τό δέ βάθος πο
δών δ'9 ευρεΐν πόσους μετρητός χωρεΐ ό κόλυμβος9 ποίει 
ούτως9 πολυπλασίασον τό μήκος έπί τό πλάτος9 γίνονται 

20 πόδες ω'9 τούτους πολυπλασίασον έπί τό βάθος9 γίνονται 
πόδες ,γσ'9 λέγε ότι τοσούτους μετρητός δέχεται, δ δέ 
μετρητής χωρεΐ χόας η'9 ό δέ χους χωρεΐ ξέστας θ'. 
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20 * Μέτρησις πινστέρνας. 
"Εστω πινστέρνα είς ψ εισέρχονται αγωγοί β'. δ μέν 

εϊς γεμίζει αντήν είς ώραν μίαν, δ δέ έτερος είς ώρας δ'" 
διά πόσων ωρών όμον γεμίζονσιν τήν πινστέρναν; ποίει 
όντως* μία παί δ' ε' νποτίθον τήν πινστέρναν ποδών ιβ'* 5 
τά ιβ' μέρισον είς ε'* παί ενρήσεις οτι γεμιονσιν αντήν διά 
β γ ιε ωρων. 

21 Ζ4λλη μέτρησ ις. 
Εις πινστέρναν έπέρρεε διά πενώματος μέρος ζ", έποίει 

δέ άπόρροιαν μέρος ια", έχώρει δέ περάμονς ρ'* ειπείν είς 10 
πόσας ημέρας έγεμίσθη ή πινστέρνα* ποίει όντως* τά §η-
θέντα σοι πολνπλασίασον * οΐον ζ' ια' οζ'* έπανάβαλε τά 
ρ' έπί τά οζ'* γίνονται ,ζψ'* αρτι θές ζ' παί ια'* γίνονται 
ιη'* τό ιη" τών ,ζψ' γίνονται νπζ' ω" &"* ώς δήλον οτι 
έπληρώθη ή πινστέρνα διά ήμερων νπζ' ω" θ". Ι δ 

22 Μέτρησις πολνμβήθρας. 
Κολνμβήθραν μετρήσωμεν όντως* ής ή διάμετρος τής 

στρογγυλής έχει πόδας πδ', βάθος πόδας η'* πολνπλασία
σον τήν διάμετρον, πδ' έπί πδ'* γίνονται πόδες φος'* τού
των αρον τό δ" ρμδ'* μένονσι πόδες νλβ'* τούτονς έπί τό 20 
βάθος γίνονται πόδες ,γννς'. 

Cod. IKG 1, G 2 inc. vs. 1 (ν. Geep. 135 ss.). 
1. χιστέρνας 1, χινστέρνης I G 1 , 2 2. "Εστι ΙΚ ϊρχονται G 1 , sed 

in margine εισέρχονται δύο G 1 3. εις] α G 2 αντην] ταύτην G 2 

ό,δε έτερος] χαϊ 6 άλλος G 1 * 2 , χαϊ ό εις I post έτερος ad I G 1 , 2 : γεμίζει 
αντην 4. ομού post γεμίζονσιν hab. G 1 , om. G 2 4. et 5. χιστέρναν I 

5. μία] α G 2 δ'] τέσσαρες ϊ γίνονται post δ' add. G 2 ε'] 
πέντε I άποτί&ον I G 1 ' 2 ποδών om. G 1 , 2 6. «'] πτ#ντ€ I *al 
εν ρήσεις usque ad ωρών] pro his G 2 habet: y/vovrat β γϊε' Ιν ωραις β γΤε 
γεμίζεται η χινστέρνα γεμιονσιν] γεμοϋσιν I , γεμίζονσιν G 1 * 2 

7. ωρών om. I 8. νΑλλη μέτρησις] 'ύίλλως μέτρησις I, ^λλως (ΞίΑΧος G 1 ) 
περί χινστέρνης G 1 ' 2 9. χιστέρναν I ό*ιά χενώματος] δικαιώματος 
KG 1 , διχαιόματος I 11. -ή χινστέρνα om. G 2 , ή χιστέρνα I idemqae Inftt 
vs. 15 12. ποϋυττίΐασ/ασον] ta πολλαπλασίασον Ιπϊ τό ζ" μέρος Κ 
«*' ο£'] ΙΛΙ «*' γίνονται οζ' Κ l7rava/5a.U] Ιπανάβαλλε I, πολλαπλασία
σον Κ 13. άρτι ^Ις Γ] σνν^ες τά f Κ 14. ω"] € G 1 , 2 , xal I σ > 
λονότ* I 15. δι* I ω"] € G 1 ' 2 , ε I 17. μετρήσομεν Κ 18. %€* 
om. G 1 * 2 7τόό*ας post #«#ος om. G 2 19. πόδες om. G 2 20. άρον] 
ίπαρον I G 1 ' 8 y/νοντα* pott rf" add. G 2 
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*Ονγκιασμός νδατος. 23 
Ονγκιασμον νδατος γνωριζομένον διά ποδισμον παί σω

λήνων δ πους έχει μήκος δακτύλων ις' παί ούγγιών ιβ'-
γίνονται επίπεδοι δάκτυλοι σνς' και ονγγίαι ρμδ'- και δέ-

5 χεται δ στερεός πονς κατά τήν τών μηχανικών διατνπωσιν 
παι παράδοσιν μοδίονς γ' δακτύλους πε γ" καί ξδ* άπό δέ 
τούτων ευρίσκεται ή διαφορά τών σωλήνων, οπως δέχεται 
έκαστος αντών νδωρ. σωλήν δακτύλων ιβ' έχει έμβαδικονς 2 
δακτύλονς ριγ' ζ"* γίνονται ποδός δ" η" ιζ" ονγγίαι ξγ' 

ίο S, μόδιος α' δ" η" καί δάκτνλοι ι'* έχει έμβαδικονς δακτύ- « 
λονς οη S δ"· γίνονται ποδός δ" η" ι" ονγγίαι μδ', μο
δίον S δ" ζ" καί δάκτνλοι πη'. έχει έμβαδικονς δακτύλονς * 
ν' δ" η"* γίνονται ποδός η" ιδ" ονγγίαι κη\ μοδίον S ιβ" 
καί δάκτνλοι ζ'* έχει έμβαδικούς δακτύλονς κη' γ"* γίνον- δ 

15 ται ποδός ι" κ" ονγγίαι ιζ', μοδίον γ" καί δάκτνλοι δ'. 
έχει έμβάδικους δακτύλονς ιβ' S* γίνονται ποδός κα" ονγ- <* 
γίαι ζ', μοδίον ζ" λζ". 

Μέτρησις θεάτρου. 24 
Θέατρον μετρήσωμεν όντως* έστω θεάτρου ή μείζων 

20 περιφέρεια ποδών ρ' , καί ή μικρότερα ποδών μ'* ενρεϊν 
πόσονς άνθρώπονς χωρεί' ποίει όντως* τήν μείζω περι
φέρειαν καί τήν έλάττω σύμμιξον* γίνονται πόδες ρμ'* ών 
τό ήμισν γίνεται πόδες ο'* ήριθμήσαμεν τά βάθρα τον 
θεάτρον καί ενρομεν οντα αντά ρ'* πολνπλασίασον τά ρ' 

25 έπί τά ο'* γίνονται πόδες ,ζ* τοσούτους άνδρας χωρεί τό 
θέατρον [τοντέστιν έπτακισχιλίονς]. 

Cod. ΙΚ, G 1 , 2 icsimiit vs. 17, L inc. 19. ζων περιφέρεια. 
1. hoc eapat ita corruptum est, nt expediri neqneat 2. Ούγχιασμόν 

νδατος γνωρίζομε ν ου (ούί)ΙΒ., Ονγχιασμός ύδατος γνωριζόμενος G 1 ' 2 

νδατος fml σωλήνων add. G 1 ' 2 3. δαχτύλων et ούγγιών et reliquae 
mensnrae nbique per compendia scripta in libris 6. πέ γ' yaX ξδ] forsitan hic 
lateat στέρεους JQz' 8. ϊχαστα IG 1 έμβαδονς K G 1 2 , έμβάδους I 
nbiqne 10. έχει om. G 1 , 2 11. μο Β J(om. ς") G 1 13. ν'] η'Κ 
poet η" add. ι IG 1 * 2 ονγγίαι om. I 12. έχει usque ad 13. μοδίον om. 
G 1 14. έχει tttque ad δάχτυλοι δ' om. G 1 15. δ'] γ' G 2 17. λς" 
om. G 1 * 2 19. μέτρησον Κ &εάτρον] θέατρον I, d-έατρον ον Κ 
22. έλάσσω L 23. ήμισυ] S", Κ γίνεται πόδες om. Κ ήρι&μίσα-
μεν I 24. ενραμεν IL τους ρ' ΙΛΊ τους ο' IL 26. ίπταχισχιλίονς] 

1 3 * 
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25 • "Αλλη ψήφος. 
"Εστω θέατρον, ον ή μείζων περιφέρεια ποδών ρ', ή 

δέ έλάττων ποδών π'* ενρεϊν πόσοι άνθρωποι χαθέζσνται* 
ποίει ούτως* τονς ρ' έπί τονς π' γίνονται ,η* τοσούτοι άν
δρες χαθέζονται. ίστέον ότι πατά πόδα α' καθίζεται εϊς 5 
άνήρ [τοντέστιν είς δάχτυλον ιζ']. 

26 Μέτρησις ιπποδρομίου. 
Ιπποδρόμων μετρήσωμεν όντως, ώστε γνώναι ημάς 

πόσους άνδρας χωρεί* έχέτω μήχος ποδών σ'* τοντονς δί-
πλωσον* γίνονται ν'* άρίθμησον τά βάθρα τον ενός μέρους* 10 
έν υποδείγματι έχέτω ν'* δίπλωσον χαί ταντα* γίνονται ρ'-
τά ρ' έπί τά ν' γίνονται μυριάδες τέσσαρες* ώς δήλον οτι 
χρή ημάς ειπείν τεσσάρας μυριάδας χωρεϊν τό Ιπποδρόμων. 

27 Μέτρησις τοϋ ποδός. 
Ευρεΐν ημάς χρή, πούς έπί πόδα τί συνάγει* ποίει 15 

ούτως * ό πούς εχει δαχτύλους ις'* τούτους επανάλαβε * γί
νονται ις' έπί τους ιζ'* γίνονται ονς'* τούτους ανάλυε είς 
τους ιζ'* γίνονται δάχτυλοι ις' πούς α'* εχομεν ουν ενα 
πόδα έπ τοϋ ειπείν ήμας άπαξ ις'* χαί έτερον πόδα έχ 
τοϋ πολλαπλασιασμού τών ιζ' έπί ις' * γίνεται ουν πούς 20 
έπί πόδα α' S έπί τόν α' S ούτως* απόθου ιζ' χαί τό S 
η'* γίνονται χδ'* Ι φ 5 έαυτά γίνονται φοζ'* τούτων τό ιζ" 

2 γίνονται δάχτυλοι λζ', οϊ είσι πόδες β' δ". S δ" έπί τό 

Cod. IKL; G iuc. vs. 7, des. vs. 13 (ν. Geep. 139). 
,ζί, om. L 1. Ζίλλη -ψήφος] μετρ. θεάτρου R 2. περιφέρειαν L 

3. έλάσσων IL 5. χατά πόδα] χαϊ τα πο' L 6. ία fiae Κ haec 
addit: μίξον την μείζονα περιφέρειαν TTJ έλάττονι, ήγουν τά ,αχ' τοις 
,αρχη'* λάβε τό $", χαϊ πολλαπλασίασον ίπϊ την ποσότητα τών βα&μών, 
χαϊ εν ρήσεις τό ποσόν. 8. μέτρησον Κ γνώναι ημάς] μετρησαι G 

9. έχέτω] εχει τό IKL 11. έχέτω] ϊχει IKL post ν' add. L: σφάλ
μα, οφείλει γάρ τό μϊν μηχος διπλόν, τά δε * (lacuna) ταύτα] τούτους 
G, om. Κ γίνεται ρ' Κ ρ' post τά om. L ία lacuoa 12. τέσσαρες] 
δ' KLG . δηλονότι L 13. τεσσάρας] δ' Κ 14. του om. Κ 15. τί 
συνάγει] τίσην άγει L 16. τούτους] ταύτα IL επανάλαβε* γίνονται 
ις'] πολλαπλασίασον Ε γίνωνται L 17. γίνονται om. IL ανάλυε] 
ανάλαβε L 20. τών] του Ε, τόν L 21. 5 primum om. L τόν] τό ΙΕ 
α' 5] «να L 22. Ι φ ' έαυτά] έπϊ αυτά ΙΚ, l n l τά αυτά L φ*ς* IEL 
23. γίνονται Κ, y i ' IL οϊτινες Κ S ο*" άτΙ etc.J ήμισυ χαϊ δ" έπϊ τό 
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S δ"* ποίει ούτως 9 S τών ις' γίνονται η'9 παί δ" τών ιζ' 
γίνονται δ'" όμον γίνονται δ' παί η' ιβ'* επανάλαβε ιβ' 
επί ιβ'- γίνονται ρμδ'9 επανάλαβε παί τόν πόδα, τοντέστι 
τονς ιζ' δαπτύλονς έπί τούς ιζ'* γίνονται σνζ'9 σπόπει ονν 

5 αρτι τά ρμδ' τί γίνεται τών σνζ'- λεγομεν S ιζ"' ώς δήλον 
είναι οτι τό S δ" έπί τό S δ" γίνονται S ιζ". β' έπί β'9 s 
ποίει όντως9 δις ιζ' λβ'9 λβ' έπί λβ' γίνονται ,αρπδ'9 ών 
τό ιζ" ξδ'- άνάλνε είς τόν πόδα, ο έστιν είς τονς ιζ' δαπτύ
λονς9 γίνονται δ' ιζ' ξδ'9 ώς γίνεσ&αι δύο έπί δύο πόδας 

10 δαπτνλονς ξδ' ήγονν πόδας δ'. β' S δ" η" ιζ" έπί τούς ι 
β' S δ" η" ιζ"9 ποίει όντως9 δις ιζ' λβ'- τό S τών ιζ' η'9 

το δ των ιζ ο 9 το η των ιζ β · το ιζ των ιζ α 9 

όμον μζ'9 ταντα έφ3 εαντά γίνονται ,βσ&'9 ταύτα απάρτιζε 
εις τά ιζ' όντως9 δεκάκις τά ρ' ,α9 εξάπις τά ρ' χ'* δεπά-

15 πις τά λ' τ'9 εξάκις τά λ' ρπ'9 δεκάκις τά η' π 9 έξάκις 
τά η' μη'9 λοιπά ταντα ατινα γίνονται δάκτνλοι ρλ&', πό
δες η' S η" ιζ". άρκείτω ονν είς δήλωσιν τής τού ποδός 
ακριβούς ψήφου. 

*Μέτρησις τμήματος μείζονος ήμικνκλίον. 28 
20 Έχέτω διάμετρος πόδας ιγ' S, πλάτος β' S, κά&ετος 

πόδας ζ' δ"9 γίνονται πόδες ρ$ε'9 όντως- ιγ' τά ιγ' ρξ&'* 
παί τό S τών ιγ' ζ' S9 γίνονται πόδες ροε' S9 καί τον πλά
τονς β' S έπί β' S γίνονται ε'* καί της κα&έτον ζ' δ" έπί 
ζ ' δ" γίνονται ιδ' S* όμον γίνονται πόδες ρ§ε'* εύρεΐν τόν 

Cod. ΙΚ, L des. vs. 13 όμον. 
S" χαϊ δ"· ποία όντως' τό ήμισυ etc. Κ 1. γίνονται om. Κ 2. γίνον
ται prius om. Κ 3. Ιπανάλαβε] πολλαπλασίασον Κ 4. σχόπει usque ad 
σνς' om. L 5. άρτι om. Κ γίνονται Κ λέγω μεν I ις"] χαϊ χ" ba-
bere videtnr Κ 6. γίνεται I β* ίπϊ δύο L, δύο ίπϊ δύο Κ 7. ποίει om. 
IL δϊς ις' corruptum Ιη IL ίπϊ] τά Κ ,αχδ Κ 8. ante ξδ' add. 
I γι', L γίνονται 10. ηγονν] γίνονται L, om. I δ'] α' I β* $ δ" 
etc.] δ' S" δ" η" χαϊ ις'' ίπϊ τά αντά' ποίει ούτως etc. Κ 11. δϊς] β 
IL 11. 12. τό ubique om. IL 14. τόν ις' ΙΚ δεχάχις τά] ι' I 

ίξάχις τά] ς' I, item Ιι seqnentibus τά omissa et notae numerorum scri-
ptae 16. ταύτα ατινα] αϊ 17. άρχείσ&ω I 18. άχριβοψηφίας I 

19. τμήμα I 20. διαμέτρου Κ χα&έτου ΙΚ 21. ρ^β'I 
ιγ' τά] Γ ϊ I 24. $ om. I 
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αέρα· ποίει όντως* τήν διάμετρον έφ* έαντήν ταντα ια'· 
γίνονται πόδες ,ββ'* ών τό πη" γίνονται πόδες οα S' ταντα 
έπί τό πλάτος γίνονται πόδες ροη' S δ"* παί τό περισσόν 
τής παθέτον τό S ποδός έπί τήν διάμετρον. ταντα έπί τό 
πλάτος γίνονται πόδες ιζ'* όμον πόδες ρ§ε. δ 

ι Τό δέ βησαλιπόν σύνθες τήν διάμετρον παί τό πάχος* 
γίνονται ιε'* ταντα ένδεπάπις γίνονται ρξε'* τούτων τό ζ" 
γίνεται πόδες πγ' S ιδ"* παί τό περισσόν τής παθέτον. 
έπάρας τό έξ εύλόγον, τοντέστι *τοϋ ς' S δ" ποδ'* λοιπόν 
μένει σοι ποδός τό S* ταϋτα σύνθες, επειδή ένθεν παί έπεί- 10 
θεν περισσεύονται* τοϋ ποδός τό S γίνεται πονς α'* μίξον 
τονς πγ' S* γίνονται πόδες πδ' S* ταϋτα έπί τό πλάτος παί 
έπί τό πάχος γίνονται πόδες Qa' S. 

29 "Αλλη μέτρησις τμήματος μείζονος ήμιπνπλίον. 
"Εστω τμήμα παί έχέτω τήν μέν βάσιν ποδών πδ', τήν 15 

δέ πάθετον ποδών ις', ό έστι μείζον ήμιπνπλίον * ποίει όν
τως* σύνθες βάσιν παί πάθετον* γίνονται πόδες μ'* ταντα 
έπί τονς ις' τής παθέτον γίνονται ις' τά μ' χμ* ών τό S 
γίνεται τπ'* πρόσθες αύτόϊς παί τό πα"* γίνονται ιε' ς" ιδ"* 
όμοϋ γίνονται πόδες τλε' ς" ιδ"* τοσούτων ποδών έστι τό 20 
εμβαδόν. 

30 Μέτρησις τμήματος ελάσσονος ήμιπνπλίον. 
Ον ή βάσις ποδών ιβ', ή δέ πάθετος ποδών δ'* ποίει 

όντως* σύνθες βάσιν παί πάθετον * γίνονται πόδες ις' * ών 
τό S γίνεται η'* ταϋτα τά η' έπί τήν πάθετον γίνονται πό- 25 
δες λβ'* παί πάλιν λάβε τό ήμισν τής βάσεως* γίνονται 
πόδες ζ'* ταύτα έφ* έαντά γίνονται λς'* ών τό ιδ" γίνεται 

Cod. ΙΚ, Ο inc. vs. 14Jy. Geep. 140-142). 
2. χη"] ήη I οα] &α I 3. περισσόν] πέρας I 4. τον ante πο

δός add. I 7. πο' ante ιε' add. I ένδεχάχις] Τα cum suprascr. ις Κ, 
Χα I γι (ante ρξε') ΙΚ 8. γι ΙΚ S ιδ" om. Κ 14. τμήματος om. libri 

16. μείζονος I 18. ις' τά om. G, τά om. 1 19. γίνεται om. Κ 
20. ομον om. Κ Ιστϊ ποδών G 24. πόδες οιη. G 25. γίνεται om. 
Κ ταύτα τά] ταύτας τάς IG 26. λάβε om. G ημισν] S" Κ 
27. ταντα έφ* έαυτά γίνονται] έφ* έαντά χαϊ ς' I, Ιφ' έαντά ταντα γίνον
ται G γίνεται om. Κ 
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πόδες β' S ιδ"· τούτους πρόσ$ες τοΐς λβ'· γίνονται πόδες 
λδ' S ιδ"' τοσούτου τό ίμβαδόν. 

'ίΑλλως ή ψήφος. 31 
Ποίει τήν κά&ετσν παί τήν βάσιν γίνονται πόδες ις'-

b ών τό S γίνεται η'9 ταύτα ίπϊ τήν πά&ετον γίνονται πόδες 
λβ'- πρόσ&ες τό ις"9 γίνονται πόδες λδ'. τήν δέ περίμε
τρον ευρήσομεν ούτως' σύν&ες τό ήμισυ τής διαμέτρου παί 
τής πα&έτου9 γίνονται ι'9 ταύτα έπί τών πβ' γίνονται πό
δες σκ'9 ών τό ιδ" γίνεται πόδες ιε' S ζ" ιδ"9 

10 Μέτρησις τμήματος μείζονος ημικυκλίου. 32 
"Εστω τμήμα παί έχέτω τήν βάσιν ποδών κ', τήν δέ 

κά&ετον ποδών λ'9 εύρεΐν αυτού τό εμβαδόν9 ποίει ούτως-
επειδή μείζον έστιν ημικυκλίου, προσαναπληρώ τόν κύκλον 
καί ευρίσκω τού έπιτμήματος τήν κά&ετον ούτως- λαμβάνω 

15 τό S τής διαμέτρου9 γίνονται πόδες ι'- ταύτα έφ* εαυτά 
γίνονται πόδες ρ'9 ταύτα μερίζω παρά τά λ' τής κα&έτου9 

γίνονται πόδες γ' γ"9 ταύτα προστίϋημι τοις λ'- γίνονται 
λγ' γ"9 αίρω άπό τούτων τά λ'9 λοιπά μένουσί μοι γ' γ"9 

έστω του έπιτμήματος κάθετος9 αρτι ευρίσκω ολου του 
20 κύκλου τό εμβαδόν9 γίνονται πόδες ωογ' S, ώς προδέδει-

κται. καί τού έπιτμήματος ευρίσκεις, ώς προεδίδαξα9 καί 
αίρω άπό ολον τού κύκλου, καί τό λοιπόν εσται τού μεί
ζονος τμήματος τό εμβαδόν [κα&ώς προεΐπον], 

Μέτρησις ετέρου τμήματος. 33 
25 "Εστω τμήμα παί έχέτω τήν μέν βάσιν ποδών μ', τήν 

Cod. ΙΚ, G des. vs. 9. 
1. τούτονς] ταύτας I, ταντα KG πόδες om. Κ 2. χαϊ ante ιδ" 

add. Κ 5. γίνεται om. Κ πόδες om. Κ 6. δϊ om. G 7. ημισν] 
S" Κ 8. ίπϊ τά G 9. ων] ον G γίνεται om. Κ 13. προσανα
πληρώ τόν] πρός άναπλήρωτον I χύχλον usque ad χά&ετον om. I 
15. γίνονται om. Κ 16. τ«] τόν Κ 17. προστί&ω I τοΐς] τά Κ 

18. άρω I τονς λ' ΙΚ μένονσι μοι om. Κ 19. έπιτμήματος] 
% τμήματος et ία marg. ελάσσονος τμήματος I 20. γίνεται Κ 21. ελάσ
σονος τμήματος I ευρίσκω I 22. αϊρω] έρω I εστω I 23. *α· 
&ώς προεΐπον om. Κ 24. έτερου] στερεού ΙΚ 
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δέ χάθετον ποδών ι'* ενρεϊν αντον τήν περίμετρον* ποίει 
όντως* πάντοτε σνντίθει τήν διάμετρον χαί τήν χάθετον* 
γίνονται πόδες ν'* νφελε χαθολιχώς τούτων τό δ"* γίνονται 
ιβ' S* λοιπά λζ' S* τούτοις προστίθει χαθολιχώς τό δ"* 
γίνονται θ' δ" η"* σύνθες όμοϋ* γίνονται πόδες μς' $ δ" 5 
η"* τοσούτων εσται ή περίμετρος τον τμήματος * νφείλομεν 
δέ δ" χαί προσεθήχαμεν δ", επειδή δ" μέρος εστίν ή χά
θετος τής βάσεως. 

34 €'Ετερον ομοιον. 

"Εστω τμήμα έχον βάσιν ποδών ιδ'* ενρεϊν αύτοϋ τήν 10 
περίμετρον* ποίει όντως* τήν βάσιν ένδεχάχις- ταντα παρά 
τά χβ' * γίνονται πόδες χβ'* τό δέ εμβαδόν ιδ'* ων τό χη" 
γίνονται πόδες οζ'" χαί έστιν έξ ενλόγον. 

35 Μέτρησις χύχλον. 

"Εστω χύχλος ον ή διάμετρος ποδών ιδ'* ενρεϊν τήν 15 
περίμετρον * ταϋτα χαθάπαξ τρισσάχις χαί τό ζ" γίνονται 
πόδες μδ'* τό δέ εμβαδόν ταϋτα τά ιδ' έφ* έαντά γίνονται 
πόδες ρ§ς'* ταϋτα ένδεχάχις γίνονται πόδες ,βρνς'* ών τό 
ιδ" γίνεται πόδες ρνδ'* νφελε * λοιποί μένονσι τοϋ εμβαδού 
πόδες ,ββ'. 20 

36 Μέτρησις σφαίρας. 

"Εστω σφαίρα εχονσα διάμετρον ποδών ιδ'* ενρεϊν αυ
τής τό στερεόν ποίει όντως* τά ιδ' έφ* έαντά γίνονται 
πόδες ρ($ζ'' ταϋτα πάλιν έπί τά ιδ' γίνοντοι ,βψμδ'* [τό 

• χα" τούτων ρλ' S εγγύς* περιττεύει γάρ τό S* τούτων τό 25 
στερεόν] * ών τό χα" εστω τό στερεόν. τήν δέ έπιφά- · 

Cod. ΙΚ; G inc. vs. 14 (ν. Geep. 143. 144). 
2. σνντί&ες I 3. γίνονται alterum] ήγουν Κ 6. νφείλαμεν I 

7. δ" post προσε&ήχαμεν] τέταρτον I 9. Μέτρησις έτερου τμήματος I 
11. ένδεχάχι I 12. τά] τον ΙΚ χβ'] ημ I utroque loco χη") 

ηη' I 13. χαϊ om. I 15. τήν] τον G 16. τρισάχις ΙΚ 18. ταύτα 
nsque ad ,βρνς' om. G 19. γίνεται om. Κ νφελε nsque ad finem om. 
G νφελε] νφέλων I τον om. Κ 24. πόδες om. G βτμδ' I 
τό χα" nsqae ad τούτων τό στερεόν om. G 25. χα"] η'αϊ ρλ' S] 
ρλζ S" ζ" Κ; verum erat ρλ' ω" τό S] ρ S" Κ . 26. έστιν post priue 
στερεόν add. I 
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νειαν αντον ενρεϊν* ποίει όντως* τήν διάμετρον [βάσιν] έφ1 

εαντήν ταντα ια'* γίνονται πόδες ,βρνς'· τούτων τό ιδ" 
γίνεται πόδες ρνδ'* ταύτα τετράκις γίνονται πόδες χις'' 
επειδή ή σφαίρα * δ' κύκλων εμβαδόν ποιεί ή επιφάνεια 

5 αντής. 
"Αλλως ή μέτρησις. 37 

Τήν διάμετρον έπί τήν περίμετρον * καί έστιν ή επι
φάνεια τής σφαίρας. 

*Μέτρησις τεταρτημορίον κόγχης. 38 
10 "Εστω τέταρτον μόριον κόγχης, ον ή διάμετρος ποδών 

ιδ', ή δέ κά&ετος ποδών ς' δ", τό δέ πάχος ποδός α' δ", 
τό δέ κέντρον ποδών ε' S δ"' ποίει όντως * τήν διάμετρον 
καί τό πάχος σύν&ες* γίνονται πόδες ιβ'* ταντα έπί τά ια' 
γίνονται πόδες ρλβ'* πάλιν ταντα έπί τά ια' γίνονται πό-

' 15 δες ,αννβ'* τούτων τό ιδ" γίνεται πόδες ργ' ω" [ζ"] κα'* 
ταύτα έπί τό πάχος α δ" γίνονται πόδες ρκ&' γ" δ" [ζ"] 
κα" [κη"] πδ"' ο έστι τό στερεόν τού βησαλικού* αρτι 
πρόσ&ες τό υπερβάλλον τής κα&έτον* ποίει όντως* τά ιβ' 
τής διάμετρον ονν τψ πάχει γίνονται ιγ' δ"* ών τό ζ" γί-

20 νεται α ω ζ κα κη * ομον γίνονται πόδες ιό ω ο 
W/ // ιι ~ ·* \ \ I ΨΙΙ I I * / _ II 

ζ κα κη · ταντα επι τον α ο γίνονται πόδες ιη ς 
ιδ" κη"* ταντα έπί τό περισσόν τής κα&έτον* τούτων ιδ"' 
ταύτα πρόσ&ες τοΊς ρκγ' ω"' καί τών άλλων λεπτών νφελε 
τό έλλεϊπον τού κέντρον* τά ς' δακτύλονς ποιών ούτως * τήν 

25 διάμετρον ενδεκάκις* ών τό ζ" γίνεται ιη'- έξ ών τά γ' δ"* 

Cod. ΙΚ; G des. vs. 5, iuc. vs. 9 (ν. Geep. 145), des. vs. 25 ων το 
1. διάμετρον om. G 2. ταντα τά Τα G ,βρνζ'] ρνς' Κ ιδ"] 

Ία I 3. γίνεται ο αι. Κ 4. εμβαδών G, ίμβάδων I 10. τεταρτημο
ρίου Κ, τέταρτον μορίου G 11. ιδ'] δέχαδ' I ποδός om. Κ 
12. χέντρον] Κ I διάμετρον] ο+ο (sic fere) I 13. ίπϊ τά om. IG, 
item 14 14. γίνονται πόδες ο οι. Κ 15. ω"] ,β Κ, m I, € G χα"] η α 
I 16. ταντα] ταύτας I του post πάχος add. G <J"] α' I 17. χα'' 
XIJ"] I βισαλιχοΰ IG 20. ατ"] 0" Κ, 0' I, € G, item infra 
κα" Jeif"] η'α ηη' I (quem errorem eks codicis hinc desil enotare) όμον 
om. Κ (Γ" oro. Κ 21. τόν] τό Κ ς" om. Κ 22. χα} ante χη" 
add. Κ χα&έτου om. G τούτα;ν «Γ'] τών Τα I 23. προ'σ^ίί] vitio-
8AM compead. ia Κ ρχ G ϋφαιρε G 24. I l l foroy] IV λοιπόν I 
τά] του I δαχτύλους] δαχτλ Κ, Λ α I, om. G 25. ένδεχάχις Τα G 
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λοιπά ιζ' δ"* ταντα έπι τό πλάτος' πρόσ&ες τά δύο πάχη* 
γίνονται πόδες κς'* τούτους έπί τονς ς' δακτύλους γίνονται 
πόδες &'* νφελε εκ τών ρμ&'· λοιποί πόδες ρμ'. 

39 *Μέτρησις πνραμίδος. 
"Εστω πνραμίς έπί τετράγωνον, ής ή βάσις ποδών κδ', 5 

τά δέ κλίματα ποδών ιη'* ενρεϊν τό στερεόν τής πνραμίδος * 
ποιώ όντως* λαμβάνω άπό τής 7ννραμίδος τής βάσεως τε
τράγωνον* γίνονται πόδες φος'* και τά ιη' τον κλίματος 
έφ* έαντά γίνονται πόδες τκδ'* λάβε τής βάσεως τους σπη'* 
λοιπή ή υπεροχή πόδες λς'* ών πλενρά τετραγωνική γίνεται 10 
πόδες ς'* έστω ή κά&ετος τής πνραμίδος. ενρεϊν τό στε
ρεόν ποίει τής κα&έτον τό γ"* γίνονται πόδες δύο* ταντα 
έπί τό εμβαδόν τής βάσεως γίνονται πόδες ,αρνβ'* τοσούτο 
τό στερεόν τής πυραμίδος. 

4 0 Έτερα μέτρησις πυραμίδος. 15 
Πυραμίδα έπί ισοπλεύρου τριγώνου κειμένην μετρήσω

μεν ούτως* έχέτω γάρ εκάστη πλευρό τής βάσεως άνά πό
δας λ' * ταύτα έφ3 έαυτά γίνονται %'* τούτων τό γ"· και 
τά κ' έφ* έαυτά γίνονται υ'* τούτων ύφελε τά τ'* λοιπά ρ '* 
ών πλευρά τετραγωνική γίνεται ι'* τοσούτου ή κά&ετος. τό 20 
δέ εμβαδόν τοϋ τριγώνου τής βάσεως τό γ"* ταϋτα έπί 
τήν κά&ετον* τοσούτου τό στερεόν. 

41 *Μέτρησις πυραμίδος τετραγώνου. 
Πυραμίδα έπί τετραγώνου ισοπλεύρου μετρήσωμεν όν

τως* τά μέν κλίματα ανά ποδών ιζ', ή δέ βάσις ποδών ιη'* 25 
ευρεϊν αύτοϋ τήν κά&ετον* πολυπλασίασον μίαν πλευράν 
τής βάσεως * ταντα δις.. .ώντό τέταρτον * και τών κλιμάτων 

Cod. ΙΚ, L inc. vs. 21 τό γ". 
1. πάχη I 2. τούτους] ταϋτα ΙΚ ς'] I 5. τετράγωνου] [J 

et snprascr. ου I 7. ποίει Κ τετράγωνον] • et snprascr. ον I 
10. πόδες] ποδ' Κ, πο' ϊ γίνεται om. Κ 12. ποίει] οίει Κ, om. I 
δύο] β' I 15. Ζίλλη I 16. Πυραμϊς I χειμένην] τεΘηχυια I με-
τρήσο μεν Κ 18. λ'] υ I ταϋτα om. I 96'] υ I 19. τά alterum οη. I 

23. τετραγώνου] • com nota compend. L, item infra 24. μετρψ 
σομεν Κ 27. δίσον τό δ" Κ, δϊς ον τέταρτον IL; ν. Ster. I, 32 ρ. 162, 5 
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Ι φ 1 εαυτών από τούτων ύφελε* λοιπά $δ'* γίνεται τοσούτου 
ή κάθετος * τό δέ στερεόν τά ιη' έφ* έαυτά* ταντα έπί τήν 
κάθετον τοσούτον εσται τό στερεόν. 

Μέτρησις πνραμίδος τετράγωνον τεθραυσμένης, 42 
5 τοντέστιν ημιτελούς. 

Λ\ πλευραϊ τής κορνφής ανά ποδών δ', τά δέ κλίματα 
άνά ποδών ιε', αι δέ τής βάσεως πλευραϊ άνά ποδών κη'* 
ευρεΐν τό στερεόν άφελε κορυφήν άπό βάσεως* λοιπά κδ'* 
ων τό $* έφ* έαυτά * και τό κλίμα * ύφελε τά ρμδ'* λοιπά 

10 πα* τοσούτου ή κάθετος τοϋ τετραποδικοϋ. και πάλιν 
άφελε κορυφήν * ών τό S* έφ* έαυτά γίνονται ρμδ'* έξ ών 
πα' τοϋ τετραποδικοϋ* λοιπά ξγ'* τούτου πλευρά τετραγω
νική* τοσούτου ή κάθετος, τό δέ στερεόν σύνθες κορυφήν 
και βάσιν* ών τό S ις'* έφ* έαντά* λάβε κορυφήν άπό βά-

15 σεως* ών τό S* έφ* έαντά* τούτων τό γ"* γίνονται μη'* 
πρόσθες τους σνς'* γίνονται τδ'* ταύτα έπί τήν κάθετον 
γίνονται πόδες ,βρκη'* τοσούτου τό στερεόν. 

Μέτρησις κώνου ίσοσκελοϋς. 43 
[Κώνου ισοσκελούς] ου ή διάμετρος ποδών ιδ', ή δέ πλευ-

20 ρά ποδών ι'* ποίει ούτως* λαβών τήν περίμετρον τά μδ' και 
πολυπλασίασον έπί τά ι'* ών τό S γίνεται σκ'* τοσούτου ή 
επιφάνεια. 

+ Μέτρησις κώνου κολούρου. 44 
[Κώνου κολούρου] ου ή κάτω διάμετρος ποδών ιθ', ή δέ 

25 άνω ποδών ε', τό ϋψος ποδών ζ'* ευρεϊν τήν έπιφάνειαν* 
ζητώ πρώτον τά κλίματα* ών άνευ επιφανείας ου δυνατόν· 
άπό τής μείζονος διαμέτρου αφαιρώ τό S* και λαμβάνομεν 

Cod. ML 
1. τούτων] τοϋ της Κ τοσούτων Κ 3. εσται τό στερεόν] §πϊ τήν 

χά&ετον libri 4. τεθ-ρασμένης L 8. λοιπά] λοιπόν L, Memque ΙΚ 
per eompendiam; sic etiam infra 9. χαϊ om. Κ 10. et 12. τετραπεδι-
χοϋ Κ 11. ύφελε L 19. Κώνου Ισοσχελούς om. IL, ac videtur auctor 
buiua collectionie hic et cap. 44 similiter scripsisse ac cap. 47 et 49 20. τους 
μδ' IL 21. πολλαπλασίασον Κ 23. χώνου] χύχλου I 24. Κώνου 
χολούρον om. IL χάτω διάμετρος] διάμετρος χάτω I, διάμετρος χατά L 

25. τό οη . IL 27. άφαίρω I 



204 HERONIS 

τό S* γίνονται ζητώ ώσπερ ορ&ογώνιον τρίγωνον* ή 
κά&ετος ποδών ζ'* ή βάσις ποδών χδ' νποτείνονσα' τό δε 
κλίμα S* παί νποτί&ημι επάστψ τάς δυο διαμέτρους* γί
νονται πδ'* ταντα επί τό πλίμα* ώς γίνεσ&αι σκε' ταντα 
ενδεκάκις* τούτων μέρος ζ"' γίνονται πόδες %μβ* S καί ζ"' 5 
τοσούτον εσται ή επιφάνεια. 

45 "Αλλη μέτρησις σφαίρας. 
"Εστω επιφάνεια τμήματος σφαίρας έχοντος τήν διά

μετρον ποδών κδ', τήν δέ κά&ετον ποδών ε'* ποιώ όντως* 
τής βάσεως τό S* ταύτα έφ3 εαντά* καί τήν κά&ετον έφ* 10 
εαντήν μίξον· γίνονται πόδες ρξ&'* ταντα τετράκις* ταντα 
ενδεκάκις* τούτων τό ιδ"* γίνονται πόδες φλα' ζ"* τοσούτον 
ή επιφάνεια, τό δέ στερεόν ενρήσομεν όντως* τήν βάσιν 
έφ* εαντήν άπό τούτων νφαιρώ μέρος δ"* λοιποί πόδες 
νλβ'* τούτοις προσβάλλω μέρος ω"' γίνονται πόδες σμη* 15 
ομού ψπ* τοσούτον τό στερεόν ταύτης τής επιλύσεως άκρι-
βεστέραν ονχ ενρομεν. 

46 **Άλλη μέτρησις [σφαίρας] κα&ολική. 
Αι μέν εύτακτοι έπιφάνειαι έμετρή&ησαν αϊ δέ άτακτοι 

καταδιαιροννται εις τρίγωνα \σα τμήματα, ώς αν έπιδέχη- 20 
ται τό σχήμα, ει δέ μή επίπεδος, άλλά άτακτος, ώσπερ 
άνδρίαντος od-όνην ή χάρτην περιειλέΐν έκτείνοντα τά μέτρα. 

47 Καθολική μέτρησις . . . σφαίρας. 
Ον ή βάσις ποδών κδ', ή δέ κά&ετος ποδών λς'· λαμ~ 

βάνω τό S τής βάσεως* έφ* εαντά* τρισσάκις* ταντα έπί 25 

Cod. IKL. 
1. S om. IL ζητώ] ζ" vel ζ libri ώσπερ] οπερ ϊ, ό περ L 

2. ή om. IL τό #1] ο δή IL 3. νποτί&ω IL 5. ζ"] β' I χαϊ] 
ς" IL 8. τμήματα L σφαίρας] φ 1L, itemque infra έχοντα L 
11. μίξας I, μίξαντος Κ, μίξ et laconam L 12. τούτου L 13. εύρή-
σωμεν IL 14. ύφαίρω L λοιπ ΙΚ, λο<7τόκ L 15. τούτοις om. L 

post τούτοις add. τοΓς ' I ar"] ,β Κ, 0 IL 16. όμου] compen-
dia in ΙΚ, om. L τοσούτο I 17. ενραμεν IL 19. εύταχτοι] άταχτοι 
L άταχτο*] χά&ετοι I 20. τρ^ωνα] 4 I, ό L ϊσα] είς IL lnrf-
δέχεται IL 21. «ί] ι| IL «11* I 22. παρειλειν L ιά om. IL 
23. adde μείζονος τμήματος 24. θ ί ] ης Κ 25. τρισάχις KL 
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τήν χά&ετον γίνονται πόδες ά,εφνβ'* χαί άπό τής χα&έταυ 
*τό λς' χύβον προσάγε* γίνονται πόδες ζ,βση'* ταντα ενδε-
χάχις γίνονται μνριάδες ξη' ,δσπη'* ταύτας μέρισον παρά 
τά χα* γίνονται γ,βψοε' ζ"* τοσούτον μείζον τμήμα σφαίρας. 

5 *Μέτρησις μείζονος τμήματος σφαίρας. 48 
Μείζον τμήμα σφαίρας, ον ή χά&ετος ποδών χδ', ή δέ 

βάσις ποδών πδ'* προσαναπληροϋται ή όλη σφαίρα* τό S 
τής βάσεως* έφ* έαντά * ταϋτα μέρισον παρά τήν χά&ετον* 
γίνονται πόδες ζ'- εσται άρα τοϋ προαναγραφέντος έλάττο-

10 νος τμήματος ή χά&ετος ώς τής όλης ποδών λ'* μέτρει ονν 
χύχλον, ου ή διάμετρος ποδών λ'- γίνονται πόδες §δ* δ"* 
ταϋτα έπί τήν διάμετρον γίνονται πόδες ,βωχη'* τούτων τό 
δ" γίνεται ψζ'* άπό τούτων ύφελε τών ψζ' τοϋ ελάσσονος 
τμήματος τό εμβαδόν γίνονται πόδες §'* εσται ουν τοϋ 

15 μείζονος τμήματος πόδες χιζ', τοϋ δέ ελάσσονος πόδες §'. 

Μέτρησις τετρασιρίον. 49 
Ον ή διάμετρος ποδών &' S, ή δέ χά&ετος ποδών ζ', 

τό δέ μήχος ποδών ιγ'. σύν&ες τήν διάμετρον χαί τό μή
χος* ών τό S" ταϋτα έφ3 έαντά * χαί ταϋτα πάλιν ένδεχά-

20 χις· γίνονται πόδες ,ατ^α' S* ών τό ιδ" πόδες δ"' 
ταύτα έπί τήν χά&ετον γίνονται χ($δ' S δ", χαί τούτων πρόσ-
&ες τό ι δ"* γίνονται πόδες μ&' S* ώς γίνεσ&αι ύψους ψμα' 
S. έάν δέ &έλτ]ς ευρεΐν αύτοϋ τό βησαλιχόν, σύν&ες τήν 
διάμετρον γίνονται πόδες ια' δ"* ταύτα τρισσάχις χαί τό 

25 ζ"* γίνονται πόδες λε' δ"* ταϋτα έπί τήν χά&ετον γίνονται 
πόδες σμς' S δ". 

Μέτρησις έξαγωνίου. 50 
Τό δέ έξαγώνιον έάν έ'χτ] διάμετρον μονάδων ι', μήχος 

Cod. IKL. 
1. ά,εφνβ' recte Κ, α,ενβ IL άπο] χατά L, ϊαον I 2. ϊνδεχάχης 

L 3. μυριάδες] μ IL, idque post ξη' post ταύτας IL add. τάς ξη' μ 
,δσπη 4. τά] τον libri γ] γ μυριάδες IL μείζονος τμήματος libri 

6. τμήματος ΙΚ 9. άρα] ik I ελάσσονος IL 10. ώς] GO I, η L 
13. ϋφελον L, ύφεϊλον I τών] τονς Κ 18. τό μήχος] τήν τοϋ 

μήκους Κ 20. ιδ"] ιβ libri ante πόδες add. γίνονται IL 21. δ" 
om. IL 22. γίνεσ&αι] γίνονται L 23. αύτοϋ] αντάς L 24. τρισά-
χις KL 26. σμς' S δ" om. IL 
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μονάδων ι , κά&ετον μονάδων ε', πόσου τό στερεόν τον 
αέρος; ποίει όντως* ταντα έφ' εαντά* ταντα έννεακαιδεκά-
πις* τούτων τό κα"' τήν δέ έπιφάνειαν τής χρήσεως · τήν 
διαγώνιον έφ3 εαντήν ταντα ια'* τούτων τό ιδ"- τοσούτον 
ή επιφάνεια τού εξαγωνίον. 5 

51 Μέτρησις εξαγωνίον. 
Περί τής νφαιρέσεως τού έσω&εν αέρος, έάν έχη μή-

πος ποδών ς', πλάτος ποδών ς', κά&ετον ποδών γ' έκτος 
τον πάχονς τον βησάλον, ποίει ούτως* πολυπλασίασον τό 
μήκος έπί τό πλάτος* γίνονται πόδες λς'* ταντα έπί τήν 10 
κό&ετον· γίνονται πόδες ρμ'* ταύτα δισσάκις* όμον σιζ'* 
τούτων τό γ" πόδες οβ'- παί ευρίσκω τονς λαγώνας. 

52 Μέτρησις οκταγωνίον. 
"Εστω όκτάγωνον ισόπλενρόν καί ίσογώνιον καταγρά-

xpai* ποίει τετραγωνον σχήμα καί βλέπε αντον τήν διαγώ- I 5 

νιον καί οταν ενρης τό S τής διαγώνιον, λάμβανε άπό γω
νίας είς γωνίαν, καί ευρίσκεις στήσαι τάς πλενράς. 

53 Έτερα μέτρησις οκταγωνίον. 
"Εστω όκτάγωνον ισόπλενρόν καί ίσογώνιον καταγράψαι 

έχον τήν πλενράν κδ'' ταύτα έφ* εαντά* ταύτα έπί τά κ&'* 2 0 

ταύτα μέριζε έπί τών ς' * τοσούτον τό εμβαδόν, τήν δέ 
περίμετρον τρισσάκις* τήν δέ διάμετρον τού κύκλον * καί 
τό ιδ"* καί ευρίσκεις τήν πλενράν ακριβώς. 

54 Μέτρησις χωρών. 
"Εστω χώρα τρίγωνος ισοσκελής· μετρήσωμεν όντως* τό 25 

ήμισν τής νποποδίας έπί τό μήκος τής κατατεινούσης, καί 
ενρήσεις τήν άλή&ειαν. 

Cod. ΙΚ, L des. vs. 2 ίαυτα, G1'2 inc. vs. 24 (ν. Geep. 96-101 et 114-119). 
1. e'] γ' I πόσον I 7. fyy μήκος etc.] pro his babet I (solutis 

compeodiis): %if μϊν πόδας ς', πλευρά πόδας ς', χά&ετος πόδας γ" ίχτός 
etc. 11. δισάχις libri ομού] ων γι I 12. poet γ" add. γι I ευρή-
σεις I λαγώνος Κ, λαγώυυς I 18. Ζίλλη I 19. όχτ άγων ιον I 
χαταγράψαι om. I 20. τά] τον libri 21. τών] τόν I 22. τρισάχις Κ 

24. χώρων G* 25. ""Εστι G 1 , om. I ην «nte μετρήσωμεν add. G* 
μέτρησον Κ 26. ήμισυ] S" Κ, C G* 27. poat άλή&ειαν add. 

τρησον ούτως G 1 
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Τρίγωνον χώραν παί παρασχελή μετρήσωμεν όντως' ή 55 
μεν χατατείνονσα αριστερά εχονσα άχαίνας τξε', ή δε χατα-
τείνονσα δεξιά άχαίνας τι, ή δέ νπο πόδα άχαίνας σ'· 
σύμβαλλε τάς δύο χατατεινονσας χαι τούτων τό S έπί τό S 

5 τής νπο πόδα9 χαί ενρήσεις τήν άλήΰειαν. 
Έτρογγύλην χώραν αλωνοειδή μετρήσωμεν όντως· ής 56 

έστω ή περίμετρος άχαινών φμ', ή δέ διάμετρος άχαινών 
ρπ'* ποίει όντως· τό τρίτον τής διάμετρον έπί τήν περι-
φέρειαν χαί ενρήσεις τήν άλή&ειαν. 

10 Χώραν μετρήσωμεν, ήτις έχει τετραγωνον χαί άπό αν- 57 
τής τρίγωνα δύο' τό τετραγωνον χωρίς χαί τά τρίγωνα χω
ρίς έν δνσί σχήμασιν. 

Χώραν εξάγωνον μετρήσωμεν όντως · τήν μέσην τετρά- 58 
γωνον χαί τάς μέσας τριγώνονς, χα&ώς χαί τάς λοιπάς* 

15 ομοίως χαί όχταγώνονς χώρας χαί χωρίς τά τρίγωνα. 
Χώραν ετεροπλατούσαν έν τέσσαρσι τόποις μετρήσωμεν 59 

όντως · έχει τό πλάτος άχαίνας κ τ ό δέ παρά μέσον άχαί
νας ιε', έτι άχαίνας ιβ', τό δέ στενόν άχαίνας η'· τά πάντα 
σνμμίξας μέριζε τέταρτον* χαί ενρήσεις ιγ' S δ"' τούτονς 

20 πάλιν έπί τό μήχος, χαί ενρήσεις τήν άλή&ειαν. [ή αχαινα 
έχει πόδας ιβ'.) 

Cod. IKG 1* 2 . 
1. Τρίγωνον] J I, idemque infra saepias παράσχελον G 1 * 2 μετρ* 

Κ μετρήσωμεν όντως om. G 1 2. άχαινας Κ, άχένας I, itemqae iidem 
infra 3. τι'] τ' G 1 νπο πο I, ύπόποδα G 1 * 2 άχαίνας σ' usque ad 
τής νπο πόδα om. G 2 4. σύμβαλε G 1 * 2 S prius] ήμισν IG 1* 2 ίπϊ 
τό S om. G 1 * 2 , solam S om. I 5. χαϊ om. G 1 - 2 6. άλωειδή Gl 

μετρ' Κ ι£ς] «Γς G 1 7. άχαινών utrumque om. I, alteram Κ δε om. 
G 1 * 2 8. ποιήσωμεν G 1 , 2 τρίτον] y" IG 2 έπιφέρειαν G 2 

9. jcel om. I 10. μ ετ ρήσο μ εν Κ τετράγωνα G 1 , 2 άπ* G 2 

11. τρ/^ωνα] /# I σ*ύο] 0' G 1 * 2 τ€τρ«^ωνον] Π Ι> idemque iofra 
τρίγωνα alteram] /# zf Κ (idemqne iafra), I, τρύγωνα G l 13. μ«τρ ' Κ, 
μετρήσω G 1 τίτρά^ωνον] • cam nota qaae w sigiilcare videtar Κ, τί-
τρα^αίνου reliqui 14. x«i τάς μέσας τριγώνονς om. IG 1 τούς λοιπούς 
IG 1 * 8 15. όχτα/ώηος G 1 16. μ£τρ' Κ 17. παρά] πάχος G 2 

18. Ιη ] €ίτ€ G 1 * 2 19. τίτάρτου I, δ" G 1 ' 2 τούτους] ταύτ^ν G 2 

20. -ή άχαινα etc. om. G 1 , ή solum om. Κ 
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H E I O I I S L I B E l &EEP0110US. 

"Ηρωνος yey\KOvix,ov βφλίον. 

1 Τίνες αί γενικαί τών σχημάτων διαφοραί; 
Τών δέ σχημάτων α μέν έστιν επίπεδα, α δέ στερεά, 

κ. τ. λ. (Vide Def. 27). 

2 Τίνες αι τών επιπέδων σχημάτων διαφοραί; 5 
Τών IF ταΊς έπιφανείαις σχημάτων κ. τ. 1. (V. ibid. 28). ^ 

3 Περί άσυν&έτου επιπέδου σχήματος, ο έστι 
κύκλος. 

Κύκλος έστι το ύπό μιάς γραμμής περιεχόμενον έπί-
πεδον. κ. τ. λ. (V. ibid. 29). ίο 

4 Περί διαμέτρου. 
διάμετρος δέ τοϋ κύκλου έστιν εύ&είά τις διά τοϋ 

κέντρου ήγμένη κ. τ. λ. (V. ibid. 30). 

5 t Περί τών έν τοϊς έπιπέδοις έξ άνομογενών 
συν&έτων περιφερειών σχημάτων, οίον τί 15 

έστιν ήμικύκλιον. 
Ήμικύκλιον έστι τό περιεχόμενον σχήμα κ. τ. λ. (V. 

ibid. 31). 
6 Τί έστιν άψίς; 

Ιέιρίς δέ έστι τό ελαττον ημικυκλίου κ. τ. λ. (V. ibid. 32). 20 

7 Τί έστι κοινώς τμήμα κύκλου; 
Κοινώς δέ τμήμα κύκλου εστίν κ. τ. λ. (V. ibid. 33). 

8 Τίς ή έν τμήματι κύκλου γωνία; 
€Η έν τμήματι κύκλου γωνία έστιν κ. τ. λ. (V. ibid. 34). 
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Τί έστι τομενς πύπλον; 9 
Τομενς δέ χνχλον έστι τό περιεχόμενον σχήμα κ. τ. 2. 

(V. ibid. 35). 

Τίνες αι τών έν τοΐς έπιπέδοις εν&νγράμμων 10 
5 σχημάτων διαφοραί; 

Τών έν τοΐς έπιπέδοις κ. τ. λ. (V. ibid. 40). 

T / έστι τρίγωνον; 11 
Τρίγωνον έστι σχήμα έπίπεδον κ. τ. λ. (V. ibid. 41). 

Τίνα τριγώνων εϊδη χαί πόσα; 12 
10 Τών δέ τριγώνων ή τριπλεύρων σχημάτων κ. τ. λ. (V. 

ibid. 42). ' · 

Τί τό Ισόπλενρον; 13 
^Ισόπλευρον μέν ονν έστιν κ. τ. λ. (V. ibid. 43). 

T l τ ό ίσοσχελές; 14 
15 *Ισοσχελή δέ όσα τάς δύο μόνας Ιίσας εχει τάς π ^ -

ράς. (V. ibid. 44). 

Τί τό σχαληνόν; 15 
Σχαληνά δέ όσα τάς τρεΐς άνίσονς εχει πλενράς. (V. 

ibid. 45). 
20 Τί τό όρ&ογώνιον; 16 

Όρϋ-ογώνιον δέ έστι τό μίαν έχον όρ&ήν γωνίαν. (V. 
ibid. 46). 

Τί τό όξνγώνιον; 17 
Όξυγώνιον δέ τάς τρεΐς οξείας έχον γωνίας. (V. ibid. 47). 

25 - Τί τό άμβλνγώνιον; • 18 
ίΑμβλνγώνισν δέ τό μίαν εχον άμβλεϊαν γωνίαν. (V. 

ibid. 48)· 
Τριγώνων ιδιότητες. 19 

Τα μ & o w ίσόπλενρα πάντα όξνγώνιαχ. τ. λ. (V. ibid. 49). 

30 ϋ β ρ ί τετραπλεύρων σχημάτων. 20 
Τ Ι Ι σ η τετράπλενρον έπίπεδον; 

Τετράπλενρον έπίπεδον έστι κ. τ. 2. (V. ibid. 50). 

Τίνες αι τών τετραπλεύρων διαφοραί; 21 
Των de τετραπλεύρων σχημάτων κ. τ. 2. (V. ibid. 51). 

Her. geom. et stereom. 14 
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22 Τίνα τετραγώνια; 
Τά μέν ονν ορθογώνια χ. τ. 2. (V. ibid. 52). 

23 Τίνα τά έτερομήχη; 
Τά δέ ορθογώνια μέν κ. τ. 2. (¥. ibid. 53). 

24 Τί ζόμβοι; 5 
Τά «JI ισόπλευρα μέν κ. τ. λ. (V. ibid. 54). 

25 Τ /να παραλληλόγραμμα; 
Έπί δέ τών τετράπλευρων κ. τ. 2. (V. ibid. 56). 

26 Περί παραλληλογράμμων ορθογωνίων. 
Τών δέ παραλληλογράμμων κ. τ. λ. (V. ibid. 57). 10 

27 Τίς ό έν παραλληλόγραμμη γνώμων; 
Παντός δέ παραλληλογράμμου κ. τ. λ. (V. ibid. 58). 

28 Τί έστι γνώμων κοινώς; 
Καρόλου δέ γνώμων έστι κ. τ. 1. (V. ibid. 59). 

29 Τί έστι τραπέζιον; 15 
Τών παρά τά είρημένα τετραπλεί>ρων κ. τ. λ. (V. ibid. 60). 

30 Τ /να τ ά τραπέζια; 
Τραπέζια μέν ουν είσιν κ. τ. λ. (V. ibid. 61). 

31 Τ /να τραπεζοειδή; 
Τραπεζοειδή δέ όσα κ. τ. λ. (V. ibid. 62). 20 

32 H f i g l τών έν τοίς έπιπέδοις ευθυγράμμων καθ·* 
έκαστα λεγομένων, οϊον τί έστι βάσις; 

Βάσις λέγεται επιπέδου χωρίου γραμμή κ. τ. 2. (V. 
ibid. 66). 

33 T / £ σ τ * πλευρά; 25 
Πλευρά δέ μία τών τό σχήμα περιχλειονσών. (V. ibid. 67). 

34 T / Ι σ τ * διαγώνιος; 
διαγώνιος δέ ή άπό γωνίας κ. τ. λ. (V. ibid. 68). 

35 T / Ιίττι χάθετος; 
Κάθετος δέ έστιν ή άπό σημείου χ. τ. 2. (V. ibid. 69). 30 

36 Τί έστι χάθετος πρός όρθάς; 
Κάθετος δέ πρός όρθάς λέγεται χ. τ. 2. (V. ibid. 70). 
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Τίνες είσι παράλληλοι γραμμαι; 37 
Παράλληλοι δε καλούνται γραμμαι κ. τ. λ. (¥. ibid. 71). 

Τίνες δέ αϊ ον παράλληλοι ενθεϊαι; 38 
Ον παράλληλοι ενθεΐαί είσιν κ. τ. λ. (V. ibid. 72). 

5 ~ Τί έστι τριγώνον νψος; - 39 
Τριγώνον δέ νψος καλείται κ. τ. λ. (V. ibid. 73). 

Τίνες αϊ τών ενθνγ ράμμων στερεών σχημάτων 40 
διαφοραί; 

Τών δέ εν&νγράμμων στερεών κ. τ. 1. (V. ibid. 99). 

10 Τί έστι πνραμίς; 41 
Πνραμις μέν ονν έστι σχήμα στερεόν κ. τ. 2. (V. ibid. 100). 

'Ήρωι/ος £i<rayu)yoil τών 'γεωμετρουμενων. 4 2 
c f f επίπεδος γεωμετρία σννέστηκεν έκ τε κλιμάτων καί 43 

σκοπέλων καί γραμμών καί γωνιών κ. τ. λ. (V. Geom. cap. 3). 
15 Τά δέ μέτρα έξηύρηται έξ ανθρωπίνων μελών, δακτύ- 44 

λον, παλαιστον, σπιθαμής, ποδός, πήχεως, βήματος, όρ-
γνιάς καί λοιπών, καθώς προγέγραπται. 

Έπειδήπερ έν τοΊς κλίμασιν έκράτησέ τις σννήθεια 45 
τοϊς έγχωρίοις μέτροις χράσθαι ε'χαστον, καί έκ τής άναλο-

20 γίας τον ποδός πρός τόν πήχνν έξισονται τό μέτρον. τού
των δέ ούτως εχόντων τήν μέτρησιν τών θεωρημάτων ποιη-
σόμεθα. 

Καί έστιν ή μέτρησις τών θεωρημάτων κατά τά νποτε-
ταγμένα ούτως. 

25 "Εστω τετραγωνον ισόπλενρόν καί όρθογώνιον, ον εκάστη 46 
πλενρά άνά πόδας ιβ'* ενρεϊν αντον τό εμβαδόν ποιώ ού
τως' τά ιβ' έφ' εαντά γίνονται ρμδ' πόδες* τοσούτων εσται 
τό εμβαδόν. . 

"Εστω τετραγωνον ισόπλενρόν τε καί ίσογώνιον καί έχέτω 47 
30 έκάστην πλενράν ποδών ν'- ενρεϊν αντον τό εμβαδόν καί τήν 

διαγώνιον ποιώ ούτως* τά ν' έφ' εαντά γίνονται ,βφ'* 

26. πόδας sic G. quod propterea cominemoro, quia plerumque π habet: 
io sequentibus igitur, ubi nihil adnotabo, formam per coiapendiuiQ scriptam 
esse scito 27. 31. γίνεται, oisi fallor, G (itein p. 212, 4) 

14* 
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εσται τό ίμβαδόν τοσούτων, τήν δέ διαγώνιον ενρεϊν δις 
τό εμβαδόν ,β* ών πλενρά τετραγωνική γίνεται πόδες ο' C 
δ"9 τοσούτον έστιν ή διαγώνιος, [καί άλλως· τήν μίαν πλεν
ράν, τοντέστι τά ν', έπί τά ο' C δ" γίνονται πόδες ,ςφλζ' 
€* ών ν" γίνεται ο' € δ".] 5 

48 "Εστω τετραγωνον ετερόμηκες ήτοι παραλληλόγραμμον, 
ον τά μήκος ποδών ν', τό δέ πλάτος ποδών λ'9 ενρεϊν αυ
τού τό εμβαδόν καί τήν διαγώνιον9 ποιώ ούτως' τό μήκος 
έπί τό πλάτος γίνονται πόδες ,αφ'9 εσται τό εμβαδόν ,αφ' 
ποδών, τήν δέ διαγώνιον ενρεϊν τό μήκος έφ' εαντό γι- 10 
νονται πόδες ,βφ'9 καί τό πλάτος έφ' εαντό γίνονται πόδες 
%'* ομού γίνονται πόδες ,γν'9 ών πλενρά τετραγωνική πό
δες νη' γ"9 τοσούτον εστίν ή διαγώνιος [ποδών νη' γ"9 τό 
δέ εμβαδόν έστι ποδών ,αφ']. 

49 "Εστω τετραγωνον παραλληλόγραμμον μή ον όρθογώνιον, 15 
ον τό μεϊζον μήκος ποδών λβ', καί ή αλλη ποδών λ'9 όμον 
γίνονται πόδες ξβ'* ών τό ήμισν γίνονται λα'. καί τό πλά
τος ποδών ιη', καί τό αλλο ποδών ις'* ομού γίνονται λδ'* ών 
τό € ιζ'* ταύτα πολνπλασιάζω έπί τά λα'9 γίνονται πόδες 
φκζ'. [εξής καταγραφή.] ' 20 

50 Τρίγωνον όρθογώνιον, ού ή μέν κάθετος ποδών λ', ή 
δέ βάσις ποδών μ' [ή δέ νποτείνονσα ποδών ν']* εύρεΐν 
αντον τό εμβαδόν9 ποιώ ούτως* τήν βάσιν έπί τήν κάθετον 
γίνονται πόδες ,ασ'9 ών € γίνονται πόδες χ'* εσται τό εμ
βαδόν ποδών χ'. ενρεϊν αντού καί τήν νποτείνονσαν9 τά λ' 25 
της καθέτον έφ3 εαντά γίνονται %'* καί τά μ' τής βάσεως 
έφ* εαντά γίνονται ,αχ'9 όμον πόδες ,βφ'* ών πλενρά τε
τραγωνική γίνεται ν'. [άλλως ενρεϊν τήν νποτείνονσαν9 

σύνθες τάς β' πλενράς, τά λ' καί τά μ* γίνονται ο'9 ταύτα 
έπί ε' τν'9 τούτων τό ζ" ν'.] 30 

δϊ "Εστω τρίγωνον όρθογώνιον έτερον καί έχέτω τήν μέν 
βάσιν ποδών μ', τήν δέ νποτείνονσαν ποδών μα [τήν δέ 
κάθετον ποδών θ']9 ενρεϊν αντον τό εμβαδόν καί τήν κα

ί. έστω 6 2. ,1 G 9. nofiegG έστω 6 10. ποδών G 
12. yivnai G 13. νη' prius] lt η G (voiuit Μη) 16. μείζον] 

μεΐνον G 23. ποιών G 24. C" G έστω G 27. γι cum nota 
compendii G 29. γίνεται G 
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θετον ποιώ όντως* τά μα' έφ3 εαντά γίνονται ,αχπα'* και 
τά μ' εφ' εαντά γίνονται ,αχ' * ταντα ύφαιρώ άπο τών 
,αχπα' ποδών* λοιπόν μένοναι πόδες πα'* ών πλενρά τε
τραγωνική γίνεται πόδες θ'. νϋν ποιώ τήν κάθετον επί 

5 τήν βάσιν γίνονται τξ'* ών τό € γίνονται πόδες ρπ'* εσται 
τό εμβαδόν ποδών ρπ'. [εξής ή καταγραφή.] 

Τρίγωνον ισοσκελές, ον ή κάθετος ποδών μ', ή δέ βά- 52 
σις ποδών ιβ'* ενρεϊν αντον τό εμβαδόν * ποιώ όντως* τήν 
βάσιν έπί τήν κάθετον γίνονται πόδες σμ'* ών τό ήμισν · 

10 γίνονται πόδες ρκ'* εσται τό εμβαδόν ποδών ρκ'. 
Τριγώνον ισοσκελούς εκάστη τών ϊσων πλευρών ποδών ι 

κε', ή δέ βάσις ποδών ιδ'* ευρεΐν αντον τό εμβαδόν και 
τήν κάθετον* ποιώ όντως* εκάστης πλευράς ποίησον • '· 
γίνονται πόδες χκε'* λαμβάνω τό € τής βάσεως* γίνονται 

15 πόδες ζ'* ταντα έφ* έαντά γίνονται πόδες μθ'* ΪΛίπόν μέ-
νονσι πόδες φος'* ών πλενρά τετραγωνική γίνονται πόδες 
κδ'* και τά ζ' έπί τήν κάθετον πόδες ρξη'* τοσούτων έ'σται 
τό εμβαδόν. 

Έστω τρίγωνον Ισόπλενρον και έχέτω έκάστην πλενράν 53 
20 άνά πόδας λ', και έγγεγράφθω κύκλος * ενρεϊν αντοϋ τήν 

διάμετρον* ποιώ όντως* τό εμβαδόν έστι ποδών τ($ς'* ταϋτα 
έπί τά δ' γίνονται πόδες ,αφξ'* άρτι σύνθες τάς τρεΐς πλευ
ράς* γίνονται πόδες ($'* άρτι μερίζω τών ,αφξ' τό §"* γί
νονται πόδες ιζ' γ"* τοσούτων ή διάμετρος τοϋ κύκλον. 

25 °Έστω πάλιν τρίγωνον ισόπλενρον και έχέτω έκάστην 54 
πλευράν άνά πόδας λ', και περιγεγράφθω κύκλος* ευρεϊν 
αντοϋ τήν διάμετρον ποιώ ούτως* τά λ' έφ* έαντά γίνον
ται W* φανερόν ότι κάθετος τοϋ τριγώνον εσται ποδών 
κς'* άρτι μερίζω τών %' τό κς"* γίνονται πόδες λδ' € η'* 

30 εσται ή διάμετρος τοϋ κύκλον τοσούτων. 
*'Εστω τρίγωνον όξυγώνιον, ον τό μικρότερον σκέλος πο- 55 

1. ποιών G δ. € " G έστω G 7. ΙσοσχεΧονς G 9. γίνον~ 
χαι] γι G, quod compendium hinc οοο enotavi nisi in dobia scriptura 
10. έστω G 11. Τρίγωνον G 13. έχάατης] immo τής 17. lorrai G 

20. πόδας scripsi ex cap. 54, πο G 22. γίνεται cum supraecr. ov G 
24. ιζ'] ζ G 25. πάλιν] παν G 26. πόδας habet G 28. έστω G 
29. Χδ C η G, et similiter reliquis loels 30. έστω G 
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δών ιγ\ παί τό μείζον ποδών ιε', παι ή βάσις ποδών ιδ', 
παι έπιγεγρόφθω κύκλος* ενρεϊν αντον τήν διάμετρον* ποιώ 
όντως* φανερόν οτι τό εμβαδόν τον τριγώνου εστι ποδών 
πδ'* ταντα επι τά δ' γίνονται πόδες τλς'- άρτι σννθες τάς 
τρεΐς πλευράς του τριγώνου' γίνονται πόδες μβ'* τά τλς' 5 
είς τά μβ' γίνονται πόδες η'- εσται ή διάμετρος τοϋ κύκλου 
ποδών ν'. 

56 Έστω τρίγωνον όξυγώνιον, ου τό μικρότερον σκέλος 
ποδών ιγ', και τό μείζον ποδών ιε', και ή βάσις ποδών 
ιδ', και περιγεγρόφθω κύκλος- ενρεϊν αύτοϋ τήν διάμετρον* 10 
ποιώ ούτως- τό μικρότερον σ/.έλος έπι τό μείζον, τά ιγ' 
έπί τά ιε', γίνονται πόδες ρ§ε'- είς ιβ" γίνονται πόδες ις' 
δ"- τοσούτων εσται ή διάμετρος τοϋ κύκλου. 

57 Έστω τρίγωνον άμβλυγώνιον και έχέτω τήν μίαν πλευ
ράν ποδών ι' και τήν βάσιν ποδών θ', και τήν νποτείνον- 15 
σαν ποδών ιζ', και έγγεγράφθω κύκλος* ευρεϊν αύτοϋ τήν 
διάμετρον ποιώ ούτως* φανερόν ότι τά εμβαδόν τοϋ τρι
γώνου έστι ποδών λς'- ταύτα έπί τά δ' γίνονται πόδες 
ρμδ'- και σύνθες τάς τρεΐς πλευράς τοϋ τριγώνου* γίνονται 
πόδες λς'* αρτι μέρισον τών ρμδ' τό λς"* γίνονται πόδες 20 
δ'* εσται ή διάμετρος τοϋ έπιγραφομένου κύκλου ποδών δ'. 

58 Έστω τρίγωνον άμβλυγώνιον και έχέτω τό μικρότερον 
σκέλος ποδών ι', και τήν βάσιν ποδών θ', και τήν υποτεί-
νουσαν ποδών ιζ', και περιγεγράφθω κύκλος- ευρεϊν αύτοϋ 
τήν διά μ Αρον* ποιώ ούτως* τό μικρότερον σκέλος έπί τό 25 
μείζον, τά ι' έπί τά ιζ', γίνονται πόδες ρο'* φανερόν ότι κά¬ 
θετος τοϋ τριγώνου έστι ποδών η'* άρτι μερίζουσι τό η" 
τών ρο' γίνονται πόδες κα' δ"* εσται ή διάμετρος τον 
κύκλον ποδών κα' δ'. 

59 Έστω κύκλος, οί ή διάμετρος ποδών ιδ'* ή δέ περίμε- 30 
τρος ενρεθήσεται κατά τήν εκθεσιν ποδών μδ'* τό δέ εμ
βαδόν .. . έάν δέ θέλγ/ς τήν μέθοδον τής περίμετρον ενρεϊν, 
ποίει όντως * πάντοτε τήν διάμετρον ποίει έπί τά κβ'* γί-

2. ποιών G 6. έστω G 8. μιχρον G 10. περιγράφ&ω G 
!. τα ιγ' ίπϊ om. G 13. τοαοϋτον έστω G 16. Ιγγράφ&ω G 

21. έστω G 22. μιχρον G 25. ποιου G 28^ έστω G 
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νονται πόδες τη* παι πάντοτε μέριζε καθολικώς παρά τον . 
ζ' [τουτέστιν ών ζ"}* γίνονται μδ'* εσται ή περίμετρος πο
δών μδ'. 

"Εστω κύκλος, ου ή περίμετρος ποδών π'* εύρεΐν αυτού 60 
5 τήν διάμετρον* ποιώ οϋτως* πάντοτε τήν περίμετρον έπι 

τά ζ'* γίνονται φξ'* μερίζω * ών τό πβ"* γίνονται πόδες πε' 
C* εσται ή διάμετρος του κύκλου ποδών πε' C. 

"Εστω πύπλος ου ή διάμετρος ποδών ζ'* ή δέ αυτού 61 
περίμετρος ευρίσκεται πατά τήν προγεγραμμένην έκθεσιν 

10 ποδών πβ'* παντός γάρ κύκλου περίμετρος τριπλάσιοι παι 
%βδομόν έστι τής διαμέτρου * έάν ουν θέλης εύρεΐν τήν περί
μετρον άπό τής διαμέτρου, τριπλασίασαν τούς ζ' πόδας τής 
διαμέτρου* γίνονται πόδες πα'* παί πρόσθες τούτοις τό ζ" 
τής αυτής διαμέτρου* γίνεται πους α'* γίνονται πόδες πβ'* 

15 τοσούτων ποδών εσται ή περίμετρος. 
Έάν θέλης εύρεΐν άπό τής περιμέτρου τήν διάμετρον, 62 

τούς πβ' πόδας τής περιμέτρου μέρισαν παρά τόν πβ'* γί
νεται πους α'* τούτον έπταπλασίασον· γίνονται πόδες ζ'* 
τοσούτων εσται ή διάμετρος. 

20 Έάν θέλης από τής διαμέτρου τό εμβαδόν εύρεΐν τον 63 
πύπλου, τούς ζ' πόδας τής διαμέτρου πολυπλασίασον έφ* 
εαυτούς * γίνονται πόδες μθ'* τούτονς ένδεκαπλασίασον * γί
νονται πόδες φλθ'* τούτων τό ιδ" γίνονται πόδες λη' C* 
τοσούτων έσται τό εμβαδόν τον πύπλον. 

25 Έάν θέλης άπό της περίμετρον τό εμβαδόν ενρεϊν, τονς 64 
πβ' πόδας της περίμετρον πολνπλασίασον έφ* εαυτούς * γί
νονται πόδες νπδ'* τούτονς έπταπλασίασον * γίνονται πόδες 
,γτπη'.λη' €* τοσούτων έσται ποδών τό εμβαδόν. 

*!Αλλη' μέθοδος δηλούσα διά τής περίμετρον τό έμβα- 65 
30 δον τον κύκλου. 

Πρόσθες τοΐς πβ' ποσί τής περιμέτρου μέρος αυτών C 
δ"* γίνονται πόδες ις' C* όμον πόδες λη' ί* τοσούτων έσται 
τό εμβαδόν. 

1. χη'] χν G 2. φ G 7. έσται boc loco primam recte habet G 
14. πους] boc etiam loco n babet G (coaf._ad cap. 46) γίνονται] γίνεται 
G, ied ε tribas panctis notatuin χβ'] χδ G 15. 24. 28. 32. imm G 

28. post ,γτπη' haec fere exciderunt: μερίζω9 ων τό πη"' γίνονται 
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6 6 *Λψίδα μέτρησα ι, ής ή διάμετρος ποδών ιδ', ή δέ κά
θετος ποδών ζ'* ευρεϊν αυτής τό εμβαδόν* ποίει όντως* τήν 
διάμετρον έφ* έαυτήν γίνονται πόδες ρ$ζ'· τοντονς ένδεκα-
πλασίασον* γίνονται πόδες ,βρνς' * ών τό κη" γίνονται πό
δες οζ'* τοσούτων ποδών εσται τό εμβαδόν. 5 

67 Ει δέ και άπό τής καθέτου θέλεις ευρεϊν τό εμβαδόν, 
ποίει ούτως* τους ζ' πόδας τής καθέτου πολυπλασίασον 
έφ* εαυτούς* γίνονται πόδες μθ'* τούτους ένδεκάκις γίνον
ται πόδες φλθ'* ών τό ζ" γίνονται πόδες οζ'. 

68 Στοά έχουσα τό μέν μήκος πηχών ριδ', τό δέ πλάτος 10 
πηχών ιβ' €* ενρεϊν πόσους πήχεις στρωτήρων λαμβάνει · 
ποίει ούτως* τό μήκος έπί τό πλάτος γίνονται ,αυκε'* πρόσ
θες αύτοϊς δι* όλου τό ι"* γίνονται ρμβ' C* σύνθες όμοϋ* 
γίνονται ,αφξζ' €· τοσούτους πήχεις στρωτήρων λήψεται. 
προσετέθη τό ι" διά τήν μέλλουσαν άπουσίαν γίνεσθαι του 15 
στρωτήρος. 

69 Μψίδα [ήγουν ήμικύκλιον] μετρήσαι, ής ή διάμετρος 
ποδών ζ', ή δέ κάθετος κατά τό ήμισυ τής διαμέτρου πο
δών γ' C, και ή περίμετρος ποδών ια'* ευρεϊν αυτής τό εμ
βαδόν ποίει ούτως* τά ζ' τής διαμέτρου έπί τά ια' τής 20 
περιμέτρου γίνονται πόδες οζ'* τούτων τό δ" γίνονται πό
δες ιθ' δ"* τοσούτων εσται τό εμβαδόν. 

70 ' *!Αλλη μέθοδος τοϋ εμβαδού, τους ζ' πόδας τής δια
μέτρου έφ* εαυτούς γίνονται πόδες μθ'* τούτους έπί ια' 
γίνονται πόδες φλθ'* ών τό κη" γίνονται πόδες ιθ' δ". 25 

71 Πυραμίδα μετρήσομεν, ής τό μήκος ποδών κ', και τό 
πλάτος ποδών κ', και τό νψος ποδών ις'* ευρεϊν αυτής τάς 
ύποτεινούσας πλευράς εκάστου τοίχου έχοντος πάχος ποδών 
β'* ποιώ ούτως* επειδή ή πλευρά εχει έξωθεν πόδας κ', 
τό άπό τοϋ έξωθεν άμφώτου $ως τοϋ μέσου κέντρου... ώς 30 
προεϊπον, τό νψος ποδών ις'* ποίησον ούτως* τά ις' τον 
ύψους έφ* έαντά γίνονται σνς'* και τά ι', τοντέστι τό € 
τής πλενράς, έφ* έαντά γίνονται ρ'* όμοϋ γίνονται πόδες 

πόδ§ς 32. όμον] χχ G 5. ϊστω G 10. 11. πηχών] π G 
11- λαμβάνειν G 13. τό] τον G 14. τοσούτονς πήχεις στρωτήρων] 
τοσούτων πηγών στερεόν G 22. ίσται G (ν. ad ρ. 215, 7) 32. C] ^ G 
snpra rasnram 
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τνς'9 ών πλευρά τετραγωνική γίνεται πόδες ιη' € δ" η"9 

τοσούτων ποδών έσται ή ύποτείνουσα πλευρά τού ενός σχέ
λους %ως τού μέσου κέντρου, εϊ δέ θέλεις τό στερεόν τών ι 
τοίχων εύρεΐν, ποίει ούτως9 τήν νποτείνονσαν έπι τά ι' 

5 γίνονται πόδες ρπη' € δ"* τούτων τό ήμισυ γίνονται Qo' 
δ" η"9 ταύτα έπί τό πάχος, έπί τούς δύο πόδας, γίνονται 
ρπη' € δ"- τοσούτων ποδών έσται τό στερεόν του τοίχου 
τής πρώτης πλευράς 9 άλλά επειδή δ' πλευράς έχει ή πυ
ραμίς, γίνονται τών δ' πλευρών πόδες ψοε'* τοσούτων ποδών 

10 έσται τό στερεόν τών τοίχων τής πνραμίδος. 
Ει δέ θέλεις εύρεΐν τής στέγης τόν μόλυβδον ή τόν 72 

χαλχόν ή τόν χέραμον τής αυτής πυραμίδος, ποίει ούτως9 

τήν υποτείνουσαν, τοντέστι τά ιη' C δ" η", έπί τονς ι' 
πόδας γίνονται πόδες ρπη' € δ"' τούτων νφαιρώ τό €· 

15 λοιπόν μένονσι πόδες §δ' δ" η"* τοσούτων ποδών έστιν ή 
επιφάνεια τής στέγης τής πρώτης πλενράς9 άλλ* επειδή δ' 
πλενράς έχει ή πνραμίς, ομού γίνονται τών δ' πλενρών 
πόδες τοζ' € · τοσούτων έσται ή επιφάνεια τής στέγης τού 
μολύβδον ή τον χαλχού ή τον χεράμον τής πνραμίδος. [πό-

20 δες τοζ' C, επειδή άπό γ' έστέγασται ή πνραμίς.] 
"Εστω πνραμίς βάσιν εχονσα τετραγωνον καί έχέτω 73 

εκάστην πλενράν άνά πόδας ι'9 ή δέ πνραμίς έχέτω τάς 
πλευράς άνακεκλιμένας άπό ποδών ιγ' €* εύρεΐν τής πυρα
μίδος τήν κάθετον καί τό στερεόν9 ποιώ ούτως9 πολνπλα-

25 σιάζω τού τετραγωνον τήν πλενράν έφ* εαντήν9 γίνονται ρ'· 
τούτων τό ήμισν γίνονται ν'9 καί τά ιγ' € έφ* εαντά γίνον
ται πόδες ρπβ' δ"9 αίρω άπό τούτων τά ν'9 λοιπόν μένονσι 
πόδες ρλβ' δ"9 ών πλενρά τετραγωνική γίνεται πόδες ια' 
C. τό δέ στερεόν ευρίσκεται ούτως9 τού τετραγωνον τό έμ- s 

30 βαδόν γίνεται πόδες ρ'9 ταντα πολνπλασιάζω έπί τό γ" 
μέρος τής καθέτον9 γίνονται πόδες τπγ' γ"* τοσούτων πο
δών έστι τό στερεόν τής πνραμίδος. [ποδών τπγ' γ".] 

Πνραμίδα έπί τετραγωνον βεβηχνϊαν μετρήσωμεν ον- 74 

1. γίνεται πόδες] utramque per compend. scr. In G 2. του] τό G 
12. ποιείς G 14. post i" G add. ή 17. γίνεται G · 29. post 
C desunt: τοσούτων έσται ή χά&ετος του τετραγώνου ούτως G 
30. γ" om. G 
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τως* ής εκάστη των πλευρών τής βάσεως άπο ποδών κδ', 
παί τό κλίμα τής πνραμίδος ποδών ιη'* ευρεϊν αυτής τήν 
κάθετον και τό στερεόν ποιώ όντως* τά κδ' τής βάσεως 
εφ* εαυτά γίνονται πόδες φος'* ων τό C γίνονται πόδες 
σπη'* και τά ιη' τοϋ κλίματος ποιώ έφ* έαυτά* γίνονται 5 
πόδες τκδ'* άρτι νφαιρώ άπό τούτων τά σπη'* λοιπόν μέ-
νουσι πόδες λς'* ων πλευρά τετραγωνική γίνεται πόδες ς'* 

ι τοσούτου εσται ή κάθετος τής πυραμίδος. επειδή ουν ή 
κάθετος ποδών c', ευ ρω μεν τό στερεόν * ποιώ ούτως * τό γ" 
τής καθέτου γίνονται πόδες β'* ταϋτα ποιώ έπί τά φος'* 10 
γίνονται ,<χρνβ'' τοσούτου έστι τό στερεόν τής πυραμίδος. 
[ποδών ,αρνβ'.] 

.75 Πεντάγωνον μετρήσομεν ούτως, ου εκάστη πλενρά πο
δών ι* ευρεΐν αντοϋ τό εμβαδόν ποιώ ούτως* τά ι' έφ* 
έαντά γίνονται ρ'* ταϋτα ποιώ πεντάκις* γίνονται φ'* ών 15 

ι γ" γίνονται ρξς' β"* εσται τό εμβαδόν ρξς' β", ενρεϊν δέ 
και τοϋ περιγραφομένον κύκλον τήν διάμετρον [εσται ποδών 
ιζ'*] τά ι' τής πλευράς έπτακαιδεκάκις γίνονται ρο'* ταντα 
μερίζω έπί ι"* γίνονται ιζ'* εσται ή διάμετρος τοϋ περι
γραφομένου κύκλου ποδών ιζ'. [και εκάστη πλευρά ποδών ι'.] 20 

76 Εξάγωνον δέ μετρήσωμεν ούτως, έάν έ'χτ] τήν διάμετρον 
ποδών ξ'* ή δέ πλευρά έστι ποδών λ'* ποιώ όντως* τά λ' 
έφ* έαυτά γίνονται %'* ταντα ποιώ έξάκις* γίνονται ,ευ'* 
ών γ" και ι" γίνονται ,βτμ'* τοσούτων ποδών ό εξάγωνος. 

77 *Άλλως δέ πάλιν, τήν πλευράν έφ* έαντήν γίνονται 25 
%'· ταϋτα πολνπλασίαζε έπί τά ιγ'* γίνονται πόδες ά,αψ'* 
άρτι μερίζω τό ε"* γίνονται πόδες ,βτμ'* τοσούτων ποδών 
εσται τό εμβαδόν.' 

78 Ευρεΐν δύο χωρία τετράγωνα, όπως τό τοϋ πρώτου εμ
βαδόν τοϋ δευτέρου εμβαδού εσται τριπλάσιον ποιώ οϋ- 30 
τως* τά γ' κύβισον γίνονται κζ'* ταϋτα δις γίνονται νδ'* 
νϋν άρον μονάδα α'* λοιπόν νγ'* εσται ονν ή μέν μία πλενρά 

- ποδών νς', ή δέ ετέρα πλενρά ποδών νδ'. και τον άλλον 

1. ιών] άπό G 2. ενρεϊ G 9. ενρομενG 11. ϊατι G 
1·. β" L β. διμοίρον, coius nota in G ubique sic expresea € 18. ίπτα-
*«ι#€#β3Μς] i£~G 26. II:! 6 G 27. τό] τών G 28. έστω G 
32. μονάδα] μ° G ϊστω G 
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χωρίον όντως * θες όμον τά νγ' καί τά νδ'* γίνονται πόδες 
ρζ'* ταντα ποίει έπί τά γ' *. · λοιπόν γίνονται πόδες τιη'' 
έσται ονν ή τον προτέρου πλενρά ποδών τ ιη'* ή δέ ετέρα 
πλενρά ποδών γ'* τά εμβαδά τον ενός γίνονται τ μδ', καί 

5 τον άλλον πόδες ,βωξβ'. ' 
Ενρεΐν χωρίον χωρίον τη περιμέτρψ ίσον, τό δέ έμβα- 79 

δον τετραπλάσιον* τά δ' κύβισαν έφ3 εαντά* γίνονται πόδες 
ξδ'* άρον μονάδα α'* λοιπόν γίνονται πόδες ξγ'* τοσούτον 
εκάστη τών περιμέτρων τών δύο παραλλήλων πλενρών. δια- t 

10 στεϊλαι ονν τάς πλενράς* ποιώ όντως* θες τά δ'* άρον μο
νάδα μίαν* λοιπόν γ' * ή μία ονν πλενρά ποδών γ'* ή δέ 
ετέρα πλευρά όντως * τών ξγ' άρον τά γ'* λοιπόν μένονσι 
πόδες ξ'* τού δέ ετέρον χωρίον ποίει ούτως* τά δ' έφ* 
εαντά γίνονται πόδες ις' * άπό τούτων άρον μονάδα μίαν* 

15 λοιπόν γίνονται πόδες ιε'· τοσούτων έσται ή πρώτη πλενρά 
[ποδών ιε'], ή δέ ετέρα πλενρά όντως* άρον τά ιε' τών ξγ'* s 
λοιπόν γίνονται μη'* έσται ή αλλη πλενρά ποδών μη'* τό 
δέ εμβαδόν τον ενός ποδών ipx', καί τού άλλον ποδών ρπ'* 

"Εστω κολνμβήθρα καί έχέτω τό μήκος ποδών ι' κ. τ. λ. 80 
20 (V. Ster. 11, 10). 

"Εστω φρέαρ καί έχέτω διάμετρον ποδών ε' κ. τ. λ. (V. 81 
ibid. 11). 

"Εστω κούπα καί έχέτω τήν κάτω διάμετρον ποδών ε', 82 
τήν δέ άνω ποδών γ', τό δέ ύψος ποδών η'* καί έχέτω τόν 

25 οϊνον ίως ποδών ς'* πόσα ουν κεράμια χωρήσει; ποιώ ού
τως* αφαιρώ τά γ' άπό τών ε'* λοιπόν β'* ταντα έπί τα 
ς' γίνονται ιβ' * τούτων τό η" γίνονται α' C* καί αφαιρώ 
τήν α' € άπό τών ε'* λοιπόν γ' C* έσται ονν τό πλάτος $ως 
οπον δ οίνος ανέβαινε ποδών γ' C. καί ποιώ τά γ' C καί % 

30 τά ε'* η' € γίνονται πόδες* ών C γίνεται δ' δ"* καί ταύτα 
έφ* εαντά γίνονται πόδες ιη' ις"* ταντα ένδεκάκις γίνονται 
ρ($η' C η" ις"* τούτων μερίζω τό ιδ"* γίνονται πόδες ιδ' 
ζ" κη" ριβ" σκδ"* ταύτα ποιώ έπί τό νψος, έπί τονς ς' 

2. f9m γ MMMulla intercidertrot i . 15. 17. Ιβτω G %%» eapat tt 
simile qaidem « s t Ster. II, 12; sed tamen it* diffcrt scriptura m 6v«lhbnyiU 
debaerit 31. Ιψα enm neta eonp. G ivatxaxtg] Im G 
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πόδας- γίνονται πε' ζ" ριβ"' τοσαντα κεράμια χωρήσει. 
[πε' ζ" 9ιβ".] 

83 "Εστω κούπα και έχέτω τήν ανω διάμετρον ποδών ς' 
κ. τ. λ. (V. Ster. 1, 13). 

84 "Εστω βοντις παί Ιχέτω τήν ανω διάμετρον ποδών ς' 5 
κ. τ. λ. (V. ibid. 14). 

85 Ιίττό σκιάς ενρεϊν χιόνος μεγάλον κ. τ. λ. (V. ibid. 31). 
86 Ό βόμβος, ον τά σχέλη άνά ποδών ιγ', ή δέ διαγώνιος 

ποδών ι'· ενρεϊν αντον- τό εμβαδόν ποίει όντως* ήχθω 
• χάθετος διατέμνουσα τήν διαγώνιον ή δέ άχθέϊσα έχει 10 

πόδας κδ' % χαί γεγόνασι διαμετρήσεις Ισοσκελών ών τά 
σχέλη άνά ποδών ιγ', ή δέ βάσις ποδών ι', ή δέ κάθετος 
εκάστη άνά ποδών ιβ'* ώς γίνεσθαι τό εμβαδόν επάστου 
τριγώνου ποδών £', τον ολον φόμβον οντος δηλαδή πο
δών ρκ'. , 15 

87 "Εστω οϊκος έχων τό μήκος πόδας κ', και τό πλάτος 
πόδας ιγ' C, δει δέ γνώναι πόσαι εις τοντον τόν οίκον κε
ραμίδες άναβαίνονσιν έστω δέ ή κεραμίς ποδών β', τό δέ 
πλάτος α' €* ποίει ούτως* επειδή χεραμίς ήμιπόδιον υπο
τίθεται νπο τήν ετέραν κεραμίδα, αφεΜ άπό του μήκους 20 
τής κεραμίδος, εις Sv τόπον κατέχει, . . . έστι τό μήκος 
ποδών κ', τό δέ πλάτος ποδών ιγ' C" πολυπλασίασον τά 
κ' έπι ιγ' €· γίνονται σο'* ταντα μέρισον εις τά β' δ"· 
γίνονται ρκ'* τοσανται άναβήσονται κεραμίδες έπι τόν οίκον. 

88 "Εστι δέ και ετέρα μέθοδος έπί τών κεραμίδων έάν § 25 
οίκος έχων τό μήκος ποδών ξ', τό δέ πλάτος ποδών λ', 
αφελε διά παντός τό γ" μέρος τών ξ'* λοιπόν μ'* καί έτι 
ομοίως άπό τον πλάτονς, άπό τών λ', τό τρίτον* λοιπόν 
κ'- καί πολνπλασίασον τά μ' έπί τά κ'* γίνονται ω'* το
σανται κεραμίδες άναβήσονται έπί τόν οίκον. 30 

ι Ενρηται καί ταύτα Tyj μεθοάφ · αυτη μία των πλευρών τής 

δυρρύτου στέγης ovtra εχει κεραμίδας ξ ' , ή δϊ ίτέρα καί ϊση 

21. post χατέχει G habet ούπά, sed ού miris ductibns scriptnm; legen-
dmn videtar ήμιπόδιον α', et probabile est excidisse alia qnaedam verba, 
qnibag longitadinis sesquipes multiplicaretur cum latitadinis sesquipede ad 
eojnmam pedum 2J 22. τα] τό G 27. γ"] r sam suprascr. —ov G 
32. χεράμες (vel χερόμονς, nam ου et t saepe digtingui non posiaot) G 
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awij ονσα χωρήσει τάς λοιπάς ξ'· τούτο ίϊ καϊ ίπϊ τον κατω
τέρω προβλήματος* ή μεν μία των πλευρών τής στέγης υπογέ-
γραπταί ν' αίρουσα κεραμίδας, ή ΰ% ίτέρα καϊ απ εναντίον νοού
μενη τάς λαπάς υ' εις αναπληρώσω των ω9 λήψεται. 

5 Τρίκλινος ήτοι ώρεΐον, ού τό μεν μήκος πηχών κ' κ. τ. 89 
λ. (¥. Ster. 1, 47). 

Τίνα μέρη τών έν τοΐς μεγέθεσι μετρήσεων 90 
καταμετρούντα τά ολα; 

Τών δέ έν τοις μεγέθεσι μετρήσεων μέρη χ. τ. λ. (V. 
10 Def. 130). 

Τί τών είρημένων %καστον δύναται; 91 
Κατά μέν τήν πάλαιαν έκθεσιν παραλιπόντες τά πε

ρισσά π. τ. λ. (V. ibid. 131). 
Έν συντόμψ δέ έχει έκαστον π. τ. λ. (V. ibid. 132). 92 

15 Ενθνμετρικά, έμβαδομετρικα καί στέρεο μετρικά. 93 
Ό παλαιστής ό εύθυμετρικός κ. τ. λ. (V. ibid. 133). 

'Ήρωνος αρχή τών γεωμετρουμενων. 94 
Καθώς ημάς ό παλαιός διδάσκει λόγος9 οι πλείστοι 

κ. τ. λ. (V. Geom. 2). 

20 "Ηρωνος μετρικά. 95 
Τό ίούγερον έχει άκαίνας σ' γεϊκών ποδών ,βν'9 μήκους 

γάρ έχει άκαίνας κδ'9 διαιρείται δέ είς κ' μέρη άνά ιβ', 
. γίνονται πόδες σμ'9 πλάτους δέ έχει δώδεκα άκαίνας, γί

νονται πόδες ρκ'9 έάν δέ τό μήκος έπί τό πλάτος, γίνονται 
25 πόδες β,ηω'. ή ακαινα πόδας έχει ιβ', γίνονται παλαιστάί 

μη'. ό πους έχει παλαιστάς δ', δακτύλονς ις'. ό πήχυς 
ό εύθυμετρικός έχει πόδα $να € · δ πήχυς δ λιθικός έχει 
ομοίως πόδα α' C, δακτύλους κδ'. 

Έάν τό πλάτος τούς κδ' έπί τονς κδ', γίνονται δάκτν- ι 
30 λοι φος'9 τούτονς έπί τό πάχος γίνονται άγελαϊοι δάκτνλοι 

ά,γωκδ', ξέσται υγροί μη'. *ξηρός δέ χωρεί μο. ν Ιταλικούς 
λε'9 έπί λε' γίνονται ,ασκε'9 καί ταντα πολνπλασίασον έν-
δεκάκις9 γίνονται ά,γνοε'. 

23. δώδεχα] Α G 25. 'β,ηω'] ,βω G 26. μη'] μ G ' 30. φοβ G 
31. ξηρός] m ξηρούς! 
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96 - Μέτρησις χωρών. 
Έστω χώρα τρίγωνος κ . τ. λ. (¥. Mensur. 54). 

97 Τρίγωνον χώραν κ. τ. λ. (V. ibid. 55). 
98 2τρογγνλην χώραν κ. τ. λ. (V. ibid. 56). 
99 Χώραν μετρήσωμεν, ήτις εχει κ. τ. λ. (V. ibid. 57). 5 

100 Χώραν εξάγωνον κ. τ. 1. (V. ibid. 58). 
101 Χώραν ετεροπλατοϋσαν κ. τ. λ. (V. ibid. 59). 
102 +Έστι δέ ή λιπαρά γή ένσπδρον παί γεωμένων ή με-

λάγγεως γή ή παρά πάσιν επαίνου μένη, οϊα στέγει ύετόν 
ταύτης μετρείται Ιούγερα ρ' γεϊπόν εν τής μελαγγέου παί ίο 
λιπαράς' παί τής ποταμοχόου ταύτης μιας έπατοστής ή γεω
μετρία έν ίσότητι μετρεϊ ιούγερα ρ' γεϊπόν εν τής δέ ύπο-
γέου ήτοι βαθυγέου μετρεϊ ιούγερα ρπε' γεϊπόν IV* τής δέ 
ερυθράς ήτοι ποππίνου μετρεϊ ιούγερα ρπε' γεϊπόν εν τής 
δέ παγάδος μετρεϊ ιούγερα ρλγ' γεϊπόν εν τήν δέ ύπό πο- 15 
ταμοϋ έπιψαμμιζομένην μετρεϊ ιούγερα * * όπτώ γεϊπόν εν 
τήν δέ γε τραχεϊαν παί αμμώδη μετρεϊ ιούγερα αν' γεϊ
πόν εν. 

103 Άμπελον νεοπέντητον μετρεϊ ιούγερα ρ' γεϊπόν εν *έ'ρ-
ρουν ερρειθρον μετρεϊ ιούγερα *β' γεϊπόν ?ν* εύνιτρόγεων 20 
μετρεϊ ιούγερα ρ' πεφαλή μία9 χορτοποπίου ιούγερα ρπε' 
πεφαλή μία* τό ίούγερον εχει πήχεις ρλγ' γ". 

104 Μέτρησις άσβεστου. 
Αάππον άσβεστου κ. τ. λ. (V. Mensur. 2 ) . 

105 Μέτρησις φρέατος. 25 
Φρέαρ μετρήσωμεν ούτως κ. τ. λ. (V. ibid. 3). 

106 Μέτρησις παμάρας. 
"Εστω παμάρα έχουσα π. τ. λ. (V. ibid. 16). 

107 Μέτρησις πλοίου. 
Πλοΐον μετρήσωμεν ούτως* εστω π. τ. λ. (V. ibid. 17). 30 

108 "Αλλη μέτρησις πλοίου. 
Πλοΐον μετρήσωμεν ούτως* έάν έχτ} π. τ. λ. (V. ibid. 18). 

10. ταύτης] ταύτη G ρ'] ρ cum suprascr. 
16. * *] namerus ia G mutilatus et corruptus 

sitan εύρονν 20. β' corruptam; forsitan σ' 

ον G μελαγγίου G 
• 19. Ιρ*ρονν sic G; for-
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Μέτρησις χολύμβον. 109 
Κόλνμβον μετρήσωμεν όντως χ. τ. 2. (V. ibtd. 19). 

Μέτρησις χινστέρνης. 110 
Έστω χινστέρνα κ. τ. 1. (V. ibid. 20). 

5 ! ί ί 2 2 ω £ ττβρί χινστέρνης. 111 
2ϋς κ^στβρνοτν έπέρρεε κ. τ . λ. (V. ibid. 21). 

Μέτρησις χολνμβήθρας. 112 
Κολνμβήθραν μετρήσωμεν όντως κ. τ. 1. (V. ibid. 22). 

Ούγχιασμδς ύδατος. U 3 
10 Ονγχιασμόϋ ύδατος γνωριζομένον κ. τ . λ. (V. ibid. 23). 

Μέτρησις χώρων. 114 
Έστω χώρα τρίγωνος κ. τ . 1. (V. supra 96 et Mensur. 54). 
Τρίγωνον χώραν κ. τ. λ. (V. supra 97 et Mens. 55). 115 
2τρογγύλην χώραν κ. τ. 2. (V. supra 98 et Mens. 56). 116 

15 Χώραν μετρήσωμεν, ήτις εχει κ. τ. 1. (V. supra 99 et 117 
Mens. 57). 

Χώραν εξάγωνον κ. τ. 2. (V. supra 100 et Mens. 58). 118 
Χώραν ετεροπλατοϋσαν κ. τ. 2. (V. supra 101 et Mens. 59). 119 

*Ήρωνος ττερϊ μέτρων. 120 
20 Τών JHIF μέτρων έστιν είδη γ' κ. τ. 2. (V. Mens. 1). 

* Μ έ τ ρ ο ς άσβεστου. 121 
Λάχχον άσβέστον κ. τ. 2. (V. supra 104 et Mens. 2). 

Μέτρησις φρέατος. 122 
Φρέαρ μετρήσωμεν όντως κ. τ. 2. (V. supra 105 et Mens. 3). 

25 Μέτρησις λίθου τετράγωνον. 123 
Λίθον τετράγωνον μετρήσωμεν όντως κ. τ. 2. (V. Mens. 4) . 

Μέτρησις λίθου στρογγύλον. 124 
Λίθσν στρογγύλον κ. τ. 2. (V. ibid. 5) . 

Μέτρησις ξύλον τετράγωνον. 125 
30 Έστω ξύλον τετράγωνον κ. τ. 2. (V. ibid. 6) . 

Μέτρησις ξύλον στρογγύλον. . 126 
Ξύλον στρογγύλον μετρήσωμεν κ. τ . 2. (V. ibid. 7). 
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15 

20 

127 Μέτρησις ξύλου μειούρον. 
Βύλον μείουρον μετρήσωμεν κ. τ. λ. (V. ibid. 8). 

128 Μέτρησις ξύλου Ισοπλεύρου. 
Εύλον Ισόπλευρον μετρήσωμεν κ. τ. λ. (V. ibid. 9). 

129 Μέτρησις σχεδίας. 5 
2χεδίαν μετρήσωμεν κ. τ. λ. (V. ibid. 10). 

130 Μέτρησις τοίχου. 
Τοΐχον μετρήσωμεν κ. τ. 1. (V. ibid. 12). 

131 Μέτρησις σκούτας στρογγυλής. 
Εστω ημάς μετρήσαι κ. τ. λ. (V. ibid. 14 ) . 1° 

132 Μέτρησις πύργου. 
Πύργον μετρήσωμεν κ. τ. 1. (V. ibid. 15). 

ι 
133 Μέτρησις καμάρας. 

Έστω καμάρα έχουσα κ. τ. λ. (V. supra 106 et Mens. 16). 

134 Μέτρησις πλοίου. 
Πλοΐον μετρήσωμεν ούτως* έάν εχτ] κ. τ. λ. (V. supra 108 

• et Mens. 18). 
135 Μέτρησις κινστέρνης. 

"Εστω κινστέρνα είς ην κ. τ. λ. (V. supra 110 et Mens. 20). 

136 *!Αλλως περί κινστέρνης. 
Είς κινστέρναν έπέρρεε κ. τ. λ. (V. supra 111 et Hens. 21). 

137 Μέτρησις χολυμβή θρας. 
Κολνμβήθραν μετρήσωμεν κ. τ. λ. (V.suprall2 etMens.22). 

138 Ούγκιασμός ύδατος. 
Ούγκιασμοϋ ύδατος γνωριζομένου κ. τ. λ. (V. supra 113 25 

et Mens. 23). 
139 Μέτρησις ιπποδρομίου. 

^Ιπποδρόμιον μετρήσωμεν κ. τ. λ. (V. Mens. 26). 

140 Μέτρησις τμήματος μείζονος ημικυκλίου. 
"Εστω τμήμα κ. τ. λ. (V. ibid. 29). . 30 

141 Μέτρησις τμήματος έλάττονος ημικυκλίου. 
Ου ή βάσις π. τ. λ. (¥. IMd. 30). 
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17. πεντάχις] ε G 18. 24. 30. ϊατω G . 33. πολνπλασίαζε G 
her. geom. et etereom. 15 

"Λλλως ή ψήφος. 142 
Ποίει τήν χάθετον κ. τ. λ. (V. ibid. 31).. 

Μέτρησις χύχλον. 143 
"Εστω χύχλος κ. τ. 1. (V. ibid. 35). 

5 Μέτρησις σφαίρας. 144 
"Εστω σφαίρα κ. τ. λ. (V. ibid. 36). 

Μέτρησις τεταρτημορίου χόγχης. 145 
"Εστω τέταρτον μόρων κ. τ. 1. (V. ibid. 38). 

Μέθοδος χαθολιχή έπί τών πολυγώνων όντως. 146 
10 "Εστω πεντάγωνος, ον διάμετρος ποδών χ'* εύρεΐν αυ

τού τήν πλενράν ούτως* πάντοτε τήν διάμετρον χαθολιχώς 
τριπλασιάζεις [γ]* γίνονται πόδες ξ'* χαι μερίζω παρά τόν 
ε' γίνονται πόδες ιβ'* τοσούτων ποδών εστίν ή πλενρά τού 
πενταγώνου. 

15 Έάν δέ θέλης τήν διάμετρον εύρεΐν τον αντού πεντα- 147 
γώνον άπο τής πλενράς, ποίει τό άνόπαλιν ούτως* πάντοτε 
τήν πλενράν πεντάχις* γίνονται ξ'* αρτι μερίζω χαθολιχώς * 
ών γ" γίνονται πόδες χ'* τοσούτων ποδών έσται ή διάμε
τρος τού πενταγώνου. 

20 "Εστω εξάγωνος χαί έχέτω τήν διάμετρον ποδών χ'* 148 
εύρεΐν αντον τήν πλενράν ποίει ούτως* πάντοτε, χαθώς 
προεΐπον, τήν διάμετρον χαθολιχώς τριπλασιάζεις * γίνονται 
πόδες ξ'* χαί μέριζε* ών ς", επειδή εξάγωνος έστι, γίνον
ται [ή πλενρά] πόδες ι'* τοσούτων ποδών έσται ή πλενρά 

25 τού εξαγώνον. 
Έάν θέλης τήν διάμετρον εύρεΐν άπό τής πλενράς τον 149 

αντον εξαγώνον, ποίει τό άνάπαλιν όντως* πάντοτε τήν 
πλενράν ποίει εξάχις, επειδή εξάγωνος έστι* γίνονται πό
δες ξ'* αρτι μέριζε χαθολιχώς* ών γ" γίνονται πόδες χ'* 

30 τοσούτων ποδών έσται ή διάμετρος τού εξαγώνον. 
"Εστω επτάγωνος χαί έχέτω τήν διάμετρον ποδών χ'* 150 

εύρέίν αντού τήν πλενράν ποίει ούτως * πάντοτε τήν διά
μετρον χαθολιχώς τριπλασίαζε* γίνονται πόδες ξ'* αρτι 
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μέριζε παρά τήν *πολύγωνον, τουτέστι παρά τόν ζ'" γίνον
ται η' C ιδ"' τοσούτων ποδών έ'σται ή πλενρά τον έπτα-
γώνον. 

151 Έάν δέ θέλτ]ς τήν διάμετρον ενρεϊν από τής πλενράς 
τοϋ αύτοϋ έπταγώνου, ποίει τό άνάπαλιν όντως9 πάντοτε 5 
τήν πλευράν έπτάχις, επειδή έπτάγωνός έστι9 γίνονται πό
δες ξ'* άρτι μέριζε χαθολιχώς9 ών γ" γίνονται χ'9 τοσού
των ποδών εσται ή διάμετρος τοϋ έπταγώνου. 

152 "Εστω όχτάγωνος χαί έχέτω τήν διάμετρον ποδών χ'-
ευρεϊν αύτοϋ τήν πλευράν9 ποιώ ούτως9 πάντοτε τήν διά- 10 
μετρον πεντάχις9 γίνονται πόδες ρ'9 άρτι μερίζω· ών ιβ" 
γίνονται πόδες η' C. 

153 Έάν θέλίβς τήν διάμετρον ενρεϊν από τής πλενράς, ποίει 
τό άνάπαλιν9 πάντοτε τήν πλενράν δωδεχάχις' γίνονται 
πόδες ρ'9 χαί μερίζω χαθολιχώς, ώς προεΐπον9 ών ε" γι- 15 
νονται πόδες χ'9 εσται ή διάμετρος τοϋ όχταγώνον ποδών κ' . 

154 "Εστω έννάγωνος χαί έχέτω τήν διάμετρον ποδών κ'* 
ενρεϊν αντοϋ τήν πλενράν9 ποίει ούτως9 πάντοτε τήν διά
μετρον τριπλασιάζω9 γίνονται πόδες ξ'9 άρτι μερίζω9 ών 
θ" γίνονται πόδες ζ' β"9 τοσούτων ποδών εσται ή πλενρά 20 
τοϋ ένναγώνου. 

155 Έάν θέλί)ς τήν διάμετρον ενρεϊν άπό τής πλενράς τοϋ 
αντοϋ ένναγώνου, ποίει τό άνάπαλιν9 τήν πλενράν έννάχις9 

γίνονται πόδες ξ'9 άρτι μερίζω χαθολιχώς9 ών γ" γίνονται 
χ'9 τοσούτων ποδών εσται ή διάμετρος τοϋ ένναγώνου. 25 

156 Έστω δεχάγωνος χαί έχέτω τήν διάμετρον ποδών κ'· 
ευρεΐν αύτοϋ τήν πλευράν ούτως9 πάντοτε τήν διάμετρον 
τριπλασιάζεις9 γίνονται πόδες ξ'9 άρτι μερίζω9 ών ι" γίνονται 
πόδες ζ'* τοσούτων ποδών εσται ή πλενρά τοϋ δεχαγώνου. 

157 Έάν δέ θέλης τήν διάμετρον ευρεΐν άπό τής πλευράς 30 
τοϋ αύτοϋ δεχαγώνου, ποίει ούτως τό άνάπαλιν9 τήν πλευ
ράν δεχάχις9 γίνονται πόδες ξ'9 άρτι μερίζω χαθολιχώς τό γ"9 

1. πολνγωνον] lege πολυγώνου ονομασίαν coll. cap. 162 2. 8. 16. 
20. 25. 29. ϊατω G 6. ίπτάχις] ξ G 7. γ"} Fcnm suprascr. —ον G 
9. ό ante οκτάγωνος add. G 11. πεντάχις] ε G 14. όωδεχάχις] ιβ G 

23. ίννάχις] Θ G 32. το γ"] C f G 
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γίνονται πόδες χ'* τοσούτων ποδών εσται ή διάμετρος τον 
δεχαγώνον. 

"Εστω ενδεχάγωνος χαί έχέτω τήν διάμετρον ποδών χβ'· 158 
ενρεϊν αντον τήν πλενράν* ποιώ όντως* χαθολιχώς τήν διά-

5 μετρον τριπλασιάζω* γίνονται πόδες ξς'* αρτι μερίζω* ών 
ια' γίνονται ς'* έσται ή πλενρά ποδών ς'. 

Έάν δέ θέλης τήν διάμετρον ενρεϊν τον αντον ενδεχα- 159 
γώνον άπο τής πλευράς, ποίει τό άνάπαλιν όντως* τήν πλεν
ράν ενδεχάχις* γίνονται πόδες ξς'* χαί μέριζε χαθολιχώς* 

10 ών γ" γίνονται πόδες πβ'* έσται ή διάμετρος ποδών χβ'* 
"Εστω δωδεχάγωνος χαί έχέτω τήν διάμετρον ποδών χ'* 1 6 0 

ενρεϊν αντον τήν πλενράν* ποιώ όντως * πάντοτε τήν διά
μετρον τρισσάχις* γίνονται πόδες ξ'* αρτι χαθολιχώς με
ρίζω * ών ιβ" γίνονται πόδες ε'* έσται ή πλενρά ποδών ε'. 

15 Έάν δέ θέλης τήν διάμετρον ενρεϊν άπό τής πλενρας \6\ 
τον αντον δωδεχαγώνον, ποίει τό άνάπαλιν όντωςm τήν πλεν
ράν δωδεχάχις* γίνονται πόδες ξ'' χαί μερίζω χαθολιχώς* 
ών γ" γίνονται πόδες χ'* έσται ή διάμετρος τον δωδεχα-
γώνον ποδών χ'. 

20 ^Ομοίως χαί οιονδήποτε πολνγώνον έάν δοθη σοι τ} 162 
διάμετρος, πάντοτε χαθολιχώς τριπλασίαζε τήν διάμετρον 
[γίνονται πόδες] * χαί σνναχθέντα μέριζε παρά τήν όνομα-
σίαν τών πολνγώνων, χαί $ξεις τήν πλενράν τοσούτον απο-
φήνασθαι. 

25 Έάν δέ άπό τής πλευράς ενρεϊν τήν διάμετρον, ποίει 163 
τό άνάπαλιν ούτως* πάντοτε τήν πλενράν πολνπλασίαζε 
έπί τήν όνομασίαν τών πολνγώνων * οΐον έάν η τρισχαιδε-
χάγωνος, ποίει τρισχαιδεχάχις χαί $ξεις τήν διάμετρον 
[ποδών], 

30 Έάν δέ τεσσαρεσχαιδεχάγωνος ή πεντεχαιδεχάγωνος η 164 
εχχαιδεχάγωνος ή όσονδήποτε, ποίει χαθώς προγέγραπται* 
άπό τής διάμετρον τήν πλενράν χαί άπό τής πλενρας τήν 

1. 6. 10. 14. 18. ϊατω G 8. ποιείς G 9. ενδεχάχις] ιά G _ 10. χβ'] 
χη cum snprascr. -ώ G 14. ποδών] πόδας G 17. δωδεχάχις] ιβ G 
27. %]ή G τριβχαιδεχάχις) ι? G 31. εξχαιδεχάγωνος G όσων δή-
ποτέ G 32. διαμέτρου] δε G 

15* 
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διάμετρον, καθολικώς τή αυτή μεθόδω χρω* παί τοσούτον 
άποφαίνου, παί ΙΙξεις άδιασφάλτους τάς μεθόδους. 

165 Εύκλείδου εύ^υμετρικά. 
Των ευθυμετριχών διαστημάτων μέτρα Ιστί τάδε* δά

χτυλος, παλαιστής, σπιθαμή, πούς, πήχνς, βήμα, δργνιά, 5 
άπαινα, πλέθρον, στάδιον, μίλιον. τούτων δέ ελάχιστον έστι 
δάκτυλος, έχει μέν ό παλαιστής δαπτύλονς δ', ούγγίας γ'. 
ή δέ σπιθαμή εχει παλαιστάς γ', δαπτύλονς ιβ', ούγγίας 
θ'. δ δέ πούς έχει παλαιστάς δ', δαπτύλους ις', ούγγίας 
ιβ'. δ πήχυς έχει πόδα α' C. τό βήμα έχει πήχεις β', 10 
πόδας γ'. ή όργυιά έχει πήχεις δ', πόδας ζ'. ή άπαινα 
εχει πήχεις ζ' β", πόδας ι'. τό δέ πλέθρον τό εύθυμε-
τριπόν έχει πήχεις ξζ' β", πόδας ρ'. τό στάδιον έχει πλέ-
θρα ζ', όργυιάς ρ', πήχεις ν', πόδας χ'. τό μίλιον έχει 
στάδια ζ' C, πόδας ,δφ'* τό δέ 'Ρωμαϊπόν μίλιον εχει πό- 15 
δας ,ευ' [τό παλούμενον παρ* αύτοΊς]. 

166 Τοϋ δέ ποδός έστιν είδη γ'* εύθυμετριπός, επίπεδος, 
στερεός, εύθνμετριπός μέν έστιν ό έχων μήπος [παί πλά
τος]* τούτω δέ τό μήπος παταμετρεϊται. επίπεδος εστίν ό 
έχων μήπος ποδός α', πλάτος ποδός α'* τούτω μέν τά έπί- 20 
πεδα σχήματα παταμετρεϊται. ό δέ στερεός πονς εχει μή
πος ποδός α', πλάτος ποδός α', βάθος ποδός α'* τούτω 
δέ τά στερεά σχήματα παταμετρεϊται* χωρεί δέ ο στερεός 
πούς περάμιον α', μοδίονς γ'* έκαστος μόδιος άπό ζεστών 
Ίταλιπών άριθμψ ιζ'. • 25 

167 Τριγώνου ισοπλεύρου τό εμβαδόν ευρεΐν τήν πλευράν 
έφ* έαντήν ταϋτα έπί τά ιγ'* ών λ" εσται τό εμβαδόν. 

168 *!Λλλως δέ πάλιν, τήν πλευράν έφ* έαντήν, παί τής 
βάσεως τό ήμισν έφ* εαυτό* νφελε άπό τών σνναχθέντων, 
και τών καταλειφθέντων ποίει πλενράν τετραγωνικήν* εσται 30 
ή κάθετος. 

1 6 9 Έάν δέ ζητήσωμεν άλλον τριγώνον τό εμβαδόν olov-

13. πλέ&ρα ς*] πο ς cum saprascr. χ G 18. xal πλάτος] ποδός α' 
coiieci ία Metrol. scr. rel. ρ. 198 19. τούτω] τούτου G 20. τούτω] 
ταύτα G 22. βά&ος ποδός α' om. G τούτω] τούτου G 26. Τρι
γώνων G 27. 30. ϊστω G 29. ϋφειλον G 
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δηποτονν, πάντοτε ποίει τήν βάσιν επί τήν χά&ετον ών 
μέριζε C* έσται τό εμβαδόν. 

Τετραγώνου ισοπλεύρου τό εμβαδόν εύρεΐν τήν πλεν- 170 
ράν έφ* εαντήν, χαί έξεις τό εμβαδόν, έάν δέ τήν διαγώ-

5 νιον του αντον τετραγώνου, δις τό εμβαδόν ών πλευρά τε
τραγωνιπή. ' 

Τετραγώνου ετερομήχους τό εμβαδόν εύρεΐν* τήν πλευ- 171 
ράν έπί τήν πλενράν* έσται τό εμβαδόν, έάν δέ τήν δια
γώνιον τού αντον ετερομήχους, εχάστην πλευράν έφ* εαυτήν* 

10 μίξαι* ών πλευρά τετράγωνος έσται ή διαγώνιος. 
Πενταγώνου τό εμβαδόν εύρεΐν τήν πλενράν έφ* έαυ- 172 

τήν* ταύτα έπί τά ε'* ών τρίτον έσται τό εμβαδόν. 
Εξαγώνου τό εμβαδόν ενρεϊν * τήν πλενράν έφ* εαντήν* 17.3 

ταντα έπί τά ς'* ών γ" χαί ι" έσται τό εμβαδόν. 
15 Έπταγώνον τό εμβαδόν εύρεΐν* τήν πλειράν έφ* έαυ- 174 

τήν ταντα έπί τά μγ'* ών ιβ" έσται τό εμβαδόν. 
*Οχταγώνον εύρεΐν τό εμβαδόν* τήν πλενράν έφ* εαντήν* 175 

ταντα έπί τά χ&'* ών τό ς" έσται τό εμβαδόν. 
*Ενναγώνον τό εμβαδόν ενρεϊν τήν πλενράν έφ* εαυτήν 176 

20 ταύτα έπί τά ιε'* ών *β" έσται τό εμβαδόν. 
*!Αλλως δέ πάλιν, τήν πλενράν έφ* εαντήν ταντα έπί τά 177 

λη'* ών τό ζ" έσται τό εμβαδόν, αύτη ή άχριβεστέρα εστίν. 
Ένδεχαγώνου τό εμβαδόν εύρεΐν * τήν πλευράν έφ* εαν- 178 

τήν ταύτα έπί τά ξς'* ών ζ" έσται τό εμβαδόν. 
25 Λωδεχαγώνον τό εμβαδόν εύρεΐν τήν πλενράν έφ* εαν- 179 

τήν ταντα έπί τά με* ών δ" έσται τό εμβαδόν. 
Κύχλον άπό τής διάμετρον τό εμβαδόν ενρεϊν ποίει 180 

τήν διάμετρον έφ* εαντήν* ταύτα έπί τά ια'* ών ιδ" έσται 
τό εμβαδόν. 

30 ' Κύχλον τήν περίμετρον εύρεΐν τήν διάμετρον τριπλά- 181 
σίασον χαί πρόσβαλε τό ζ" τής διάμετρον, χαί ϋξεις τήν 
περίμετρον. 

2. 8. 10. 12. 18. 22. 24. 26. 28. εστω G 2. μέριζε C] νί G 10. μί
ξας descripsi e G 14. 20. ϊσται G 16. ίσται cum suprascr. ω G 
17. *Οχταγων(ον G 20. β"] lege C> quod magis convenit cum ea ratione 
quae Geom. 102, 7 et 105, 12 traditur 22. τό ς" om. G 23. αφ* G 
25. Λυοδεχαγώνου G 28. ίψ* έαυιήϊ] ίφε cum nota compend. G 
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182 Ζϊλλως δέ πάλιν, τήν διάμετρον έπι τά χβ* πολυπλα-
σιάσας μέριζε* ών ζ". 

183 ΐΑ,πό τής περιμέτρου το εμβαδόν ενρεϊν* ποίει τήν 
περίμετρον έφ* εαντήν* ταντα έπί τά ζ'* ών πη" έσται τό 
εμβαδόν. 5 

184 Ι4πό περίμετρον χαί διάμετρον, τουτέστιν έάν μίξω 
τήν διάμετρον χαι τήν περίμετρον, τό εμβαδόν ενρεϊν ποίει 
όντως* άπό διάμετρον χαί περίμετρον χωρίσαι τήν διά
μετρον παί τήν περίμετρον ποίει όντως- τάς άμφοτέρας 
φωνάς έπί τών νζ'* χαί μέριζε* ών χ&"* ε'ξεις τήν διάμε- 10 
τρον χαί τά ύπολειφ&έντα έσται ή περίμετρος, τό ήμισν 
τής διάμετρον έπί τό ήμισν τής περιμέτρου πολνπλασίασον, 
χαί έξεις τό εμβαδόν. 

185 Το εμβαδόν ενρεϊν άπό τής διάμετρον* τήν διάμετρον 
έφ* εαντήν ταντα ένδεχάχις* ών χη" έσται τά εμβαδόν. 15 

186 Την περίμετρον ενρεϊν τήν διάμετρον έπί τά χβ' πο
λνπλασίαζε χαί μέριζε* ών ιδ" έσται ή περίμετρος. 

187 ΙΑπό τής περίμετρον ενρεϊν τήν διάμετρον τήν περί
μετρον έπί τά ιδ'* ών χβ" έσται ή διάμετρος. 

188 ΐΛπό περίμετρον τό εμβαδόν ενρεϊν τήν περίμετρον 20 
έφ* εαντήν * ταντα έπί τά ζ'* ών μδ" έσται τό εμβαδόν. 

189 !Από τον εμβαδόν τήν περίμετρον ενρεϊν * ποίει τό εμ
βαδόν έπί τά μδ'* χαί μέριζε* ών ζ"* χαί τών γινομένων 
λάμβανε πλενράν τετραγωνιχήν * έσται ή περίμετρος. 

190 ΐΛπό τον εμβαδόν τήν διάμετρον εύρεΐν ποίει τό έμ- 25 
βαδόν έπί τά πη'* χαί μέριζε * ών ια'* χαί τών συναχ&έν-
των λάμβανε πλενράν τετραγωνιχήν έσται ή διάμετρος. 

191 Πι&οειδές σχήμα μετρήσωμεν κ. τ. λ. (V. Ster. II, 26). 
192 Πί&ον σφαιροειδονς ή πρός τό χείλος διάμετρος χ. τ. λ. 
' (V.ibid.27). t 30 

193 *!Αλλσν πί&ου ή χάτω διάμετρος χ. τ. λ. (V. ibid. 28). 
194 "Εστω λουτήρ στρογγυλός χ. τ. λ. (V. ibid. 29). 

1. χβ'] χή G 4. Ιφε cam nota comp. G 4. 15. 17. 19. 24. 27. ϊστω G 
6. μίζω G 9. ποιών G 10. νζ vel μζ G 15. ένδεχάχις] ια G 

20. ίμβαδόν] εβδομον G 21. Ιστι G 23. γιναμένων G 25. διά
μετρον] περίμετρον G 26. ια"] ϊ G 
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Κολυμβή&ρας παί φρέατος παί πούπας παί κίονος κ. τ . L 195 
(V. ihid. 8). 

Οίον έστω πολυμβή&ρα κ. τ. 2. (V. ibid. 9) . 196 
Μέτρησις τετρασείρου, ον ή διάμετρος ποδών. &' C, ή 197 

5 <ie πά&ετος ζ\ τ6 δέ μήπος ποδών ιγ'* σύν&ες τήν διάμε
τρον παί τό μήπος' ών τό C* ταντα έφ3 έαντά* παί ταντα 
πάλιν ένδεπάπις' γίνονται πόδες ,ατ($α ί* ών τό ιδ" γί
νονται πόδες Q&' δ"* ταντα έπί τήν πάθετον γίνονται χ$δ' 
C δ"- παί τούτων πρόσ&ες τό ιδ"* γίνονται πόδες μ&' C* 

10 ώς γίνεσ&αι νψονς *ψμα' C. έάν δέ &έλΐ]ς ενρεϊν αυτού τό 
βησαλιπόν, &ές τήν διάμετρον· γίνονται πόδες ια' δ"* ταύτα 
τρισσάπις παί τό ζ"* γίνονται πόδες λε' δ"* ταύτα έπί τήν 
πά&ετον γίνονται πόδες σμς' C δ". 

"ΛΧλη μέτρησις τετρασείρον, ον τό μήπος ποδών ζ' παί 198 
15 τό πλάτος ποδών ζ' παί ή πά&ετος ποδών γ'* ενρεϊν αν

τοϋ τό στερεόν* ποιώ ούτως* τήν διάμετρον έπί τό μήπος 
γίνονται λζ'* ταϋτα ένδεπάπις γίνονται τ§ζ'* ών τό ιδ" γί
νονται πη' δ"* ταύτα έπί τούς γ' τής πα&έτον γίνονται 
πόδες πδ' € δ"* παί τά ιη' δ" όμοϋ γίνονται πόδες ργ'* 

20 τοσούτων ποδών εσται τό στερεόν τοϋ πενώματος. παί πόσων 
ή επιφάνεια τοϋ αύτοϋ τετρασείρον; ποιώ όντως * λάμβανε 
τήν περίμετρον άπό τής διάμετρον * γίνονται πόδες ι&' παρά 
τό ζ"* ταϋτα ποιώ έπί τήν πά&ετον τών γ' ποδών γίνον
ται νζ' € ιδ"*. τοσούτων εσται ή επιφάνεια τοϋ μέτρον. 

25 Μέτρησις όπταγώνον. 199 
Εστω όπτάγωνον ισόπλενρον παί ίσογωνιον παταγράψαι * 

ποίει τετράγωνον σχήμα παί βλέπε αντοϋ τήν διάγωνον* 
παί οταν ενρτ]ς τό ήμισν τής διαγώνον, λάμβανε άπό γω- ' 
νιας είς γωνίαν, παί ευρίσπεις στήσαι τάς πλενράς. 

3ο Μέτρησις ορίων διαφόρων. 200 
Σίτος άπό&ετος άποτε&είς προ φανερού χρόνου ενρέ&η 

7. ένδεχάχις] ιά G 8. δ"] δ cum suprascr. —ον G 10. -ψμα' C] 
immo vero χρμδ' δ" 12. ζ") ξ G 13. ομς' € δ" om. G 17. ένδε
χάχις] ιά G fCJr G 18. τους] τήσ G 20. πόσον G 22. παρά 
τό ζ"] πε' τών ζ G 24. ιδ"] δ G ϊστω G 27. ποιεΐ G αυτόν G 

30. ορίων] conf. ώρεϊον supra 89 (Ster. I, 47) 
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εις τόν στερεόν πόδα μοδίων β' € άπό ξεστών χβ'· γίνον
ται ξέσται 3Ιταλιχοι νε'. άπό π επιβάλλει εις τόν στερεόν 
πόδα λίτρας § α ' β", έν δέ προσφάτως άποτε&έντι έν τοϊς 
όρίοις ευρέθησαν εις τόν στερεόν πόδα μόδιοι β' ξεστών 
μδ' χαι ούγγιών κ'. γίνονται λίτραι π', οπερ οριον έμετρή&η. 5 

201 "Οριον χρι&ών άποχειμένων προ φανερού χρόνου* παί 
εύρέ&ησαν εις τόν στερεόν πόδα τών κρι&ών μόδιοι β' C 
άπό ξεστών χβ' έξ ούγγιών π'- γίνονται λίτραι § α ' β", έν 
δέ ταΐς προσφάτως άποτε9είσαις κρι&αΐς ευρέ&ησαν εις τόν 
στερεόν πόδα ξέσται ^Ιταλικοί μη' C ς" ούγγιών κ'* γίνον- ίο 
ται λίτραι π' C γ", οίνου εις τόν στερεόν πόδα ^Ιταλι
κούς λζ' γίνονται § μ ιή. λάρδου είς πόδα α' λίτραι οε'. 
ταύτα δέ έξαγιάσ&ησαν έπί Μόδεστου τηνιχαντα οντος 
υπάρχου πραιτωρίων. 

202 Μέτρησις φούρνου. 15 
Φοϋρνον μετρήσωμεν ούτως* ου τό έμφυτον μοδίων ι'· 

ταύτα τά ι' χυβισ&ησεται * ταύτα ένδεχάχις* τούτων τό μβ"9 

τό δέ βασιλιχόν * σύν&ες τήν διάμετρον χαί τά πάχη * ταύτα 
χύβισον. 

203 Μέτρησις οντος σίτου έξ άπο&έσεως. 20 
ι €0 στερεός πους έχει μοδίους γ'* ΐχαστος μόδιος άπό 

ξεστών ις'* γίνονται ξέσται μη'* έκαστος ξέστης άπό ούγ
γιών χ'. 

t Έάν δέ η μόδιος ξεστών ιη', δ στερεός πούς έχει σίτου 
μοδίους β' C ς". 25 

s Έάν δέ η μόδιος ξεστών χ', ό στερεός πους έχει μο
δίους β' γ" ιε". 

1. τον] τό 6 μοδίων] μο G et hic et infra χβ'] χη G 3. λίτρας] 
Χ Γ G β"] β G 4. εύρέ&η G ξεατών] ξ cum nota comp. G 
5. μδ'] an μη'Ί χαϊ] από legenduin videtur ούγγιών] ξο G λίτραι] 
4 G 6. χρι& άποχείμενον G 7. εύρε&' G 8. λίτραι] I G (item 
11. 12) β'] β G 9. άποτε&εΐσι G ενρέ&η G 10. ξέσται eodem 
qao antea compendio scr. l i G ούγγιών] fb G (item infra) 11. π' C γ"] 
immo πα' &" legendum videtur ̂ Ιταλιχάς λίτρας π,% γίνονται ξέσται μη' 

17. χνβήσεται G ταύτα ένδεχάχις] τά ια G 18. βασιλιχόν] Immo 
βησαλιχόν 19. χύβησον G 22. ξέστης] ξέστος G 26. ξεστών 
om. G 
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Έάν δέ ή μόδιος ξεστών χβ', δ στερεός πονς έχει μο- 4 
δίονς β' χαί ξέστας ζ'. 

Έάν δέ y μόδιος ξεστών χδ', ό στερεός πους έχει μο- δ 
δίονς β'. 

5 Έάν δέ § ό μόδιος ξεστών χε', ό στερεός πονς έχει β 
μοδίον α' € γ" ιε" ν". 

Έάν δέ rj μόδιος ξεστών χη', ό στερεός πούς εχει μό- ι 
διον α ' C ζ" ιδ". 

Έάν δέ ή μόδιος ξεστών λ', 6 στερεός πονς έχει μό- β 
10 διον α' € ι". 

Έάν δέ ή ό μόδιος ξεστών λβ', ό στερεός πονς έχει y 
μόδιον α' €. εχαστος ξέστης άπό ούγγιών χ'. 

Λεί ονν είναι έπί τής μετρήσεως τών ορίων χαί λαμ- 204 
βάνειν τό εμβαδόν τον παντός χαί ποιείν έπί τό νψος ήτοι 

15 έπί τό βά&ος* χαί όταν ενρίβς τό στερεόν τον παντός εμ
βαδόν τής άπο&έσεως τοϋ σίτον, τότε πρός τόν μόδιον 
ποίει τά μέτρα όντως. 

Έάν § δ μόδιος ξεστών ιζ', ποίει τό στερεόν τοϋ σίτον % 
ήτοι χρι&ών έπί τά γ', χαί τοσούτοι μόδιοι έσονται* επειδή 

20 ό στερεός πονς χωρεΐ μοδίονς γ', εχαστος μόδιος άπό ξε
στών ιζ', έκαστος ξέστης ούγγιών χ'. 

Έάν δέ rj ό μόδιος ξεστών ιη', ποίει τό στερεόν τοϋ 3 
σίτον ήτοι χρι&ών, χα&ώς προγέγραπται, έπί τά β' C ζ", 
χαί τοσούτοι μόδιοι έσονται. 

25 Έάν δέ § ό μόδιος ξεστών χ', ποίει τό στερεόν τοϋ * 
ποδισμοϋ έπί τά β' γ" ιε", χαί τοσούτοι έσονται μόδιοι. 

Έάν δέ rj ό μόδιος ξεστών χε', ποίει τό στερεόν τον 5 
ποδισμοϋ έπί τά α' C γ" ιε" ν", χαί τοσούτοι έσονται 
μόδιοι. 

30 Έάν δέ § δ μόδιος ξεστών χη', ποίει τό στερεόν τού205 
ποδισμοϋ τής άπο&έσεως τοϋ σίτον ήτοι χρι&ών διά τών 

1. | € G (item infra) 2. ς ' ] an δΊ 7. χη'] Γ G 11. Έαν] d G 
15. οτε ευρείς G εμβαδόν G 19. ήτε χρι& G τοσούτων 

μοδίων G 22. ποιεϊ G 23. ήτε χρι&' G 24. τοσούτων μο G 
26. τοσούτων ϊσονται μο G 28. ιε" om. G τοσούτ ϊσονται μο G (item 
ρ. 234, 1) 31. χρι& G (item ρ. 234,2) δ ι ά] Jcmm nota compendii, tum ά G 



234 HERONIS LIBER GEEPONICUS. 

α C ζ" ιδ'\ παί τοσούτοι έσονται μόδιοι. δει δέ είδέναι 
έν τή απο&έσει τον σίτον ήτοι πρι&ών, ό τι αν πρόσφατον 
άποτε&ή, ψνχόμενον. 

[ Ό στερεός πους άποποιεΐ *με' ξ" ν" ε" όντως όντος 
σίτον έξ άπο&έσεως. ό στερεός πονς εχει ξέστας νε', ?κα- 5 
στος ξέστης ούγγίας π. ει δέ πρόσφατον έτέ&η, έχει δ στε
ρεός πούς * * * 

3. ψυχόμενος G 7. post στέρεος πους desinit G; sequuntar folia 
nonnaila vacua, nisi quod in primo verba ρεος πους ϊχει ξε' νε usque ad finem 
repetita sant. 



VIII. 

H E I O H S M E I S U E l T R I A N G U L I 

EXCERPTA Ε LIBEO ΠΕΡΙ ΔΙΟΠΤΡΑΣ. 

Τριγώνου δο&εισών τών πλευρών ενρεϊν τό εμβαδόν, ι 
δυνατόν μεν ονν έστιν άγάγοντα μίαν κά&ετον και πορισά-

5 μενον αντής τό μέγε&ος ενρεϊν τον τριγώνον τό εμβαδόν. 
δεδόσ&ω δέ χωρίς τής κα&έτον τό εμβαδόν πορίσασ&αι. 

"Εστω τό δο&έν 2 

τρίγωνον τό αβγ-
και εστω εκάστη 

10 τών πλενρών δο-
d-εϊσα. ενρεϊν τό 
εμβαδόν, έγγε-
γράφ&ω δέ εις 
τό τρίγωνον κν-

15 κλος ό δεζ, ον 
κέντρον έστω τό 
ή. και έπεζεν-
χ&ωοαν αι ηα ηβ 
ηγ ηδ ηε η ζ. τό 

20 μέν αρα νπο βγ 
ηε διπλάσιόνέστι 

Ιη eodiee Η km notae inveniuotar, qnas postea sno qoamqne Qamero signi-
»«abo: 1. y 2. © 3. 6 4. C\ 5. .|. 6. \ 

8. τρίγωνον] not. 1 Η 14. τρίγωνον] not. 1 cam suprascr. acceotu 
gravi, h. e. compendio syllabae ον, Η χύχλος] not. 2 Η 16, χ/ριφοΐ] 
Τϊ Η 20. «ρα] &ot. 3 Η jiy iff] Η 
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τον βηγ τριγώνου, το δε υπό αβ η δ τον αηβ, τό δε υπό 
δ άγ ηζ τον αγη. τό μεν ουν υπό της περιμέτρου τον αβγ 

τριγώνου παί της ψ9 τοντέστι της ίπ κέντρου του δζε κύ
κλου διπλάσιόν' εστι του αβγ τριγώνου. 

β Έκβεβλήσ&ω ή γβ, και τη αδ Ι'ση κείσ&ω η β&. ή αρα 5 
&γ ημίσεια έστι της περιμέτρου, τό αρα υπό &γ εη ίσον 

7 εστί τφ του αβγ τριγώνου έμβαδψ. άλλα τό υπό &γ εη 
πλευρά έστι τον άπό &γ έπί τό από τον εη. τον αρα από 
&γ επί τό άπό εη ή πλευρά εσται του τριγώνου εμβαδόν. 

8 "Ηχ&ω τη ηγ προς ορ&άς ή ηλ, τη δέ βγ ή βλ, και 10 
9 έπεζεύχ&ω ή γλ. έπεί ονν όρ&η Ιστιν εκατέρα των υπό 

γηλ γβλ, εν κύκλω αρα εστι τό γηβλ. αϊ αρα υπό γηβ γλβ 
ίο δυσίν όρθ-αΐς Ι'σαι. αλλα και αί νπο γηβ αηά δυσίν ορΒ-αΐς 

ΐσαι δια τό δίχα τέμνεσ&αι τάς προς τφ ή γωνίας ταϊς αη 
ιι βη γη. Ι'ση αρα εστίν ή υπό αηδ τη υπό γλβ. ομοιον αρα 15 
12 τό αηδ τφ γβλ τριγώνψ. ως αρα ή βγ προς βλ, όντως ή 

αδ προς δη, τουτέστιν η &β προς ηε. και εναλλάξ ως ή 
γ β προς β&, όντως ή βλ προς ηε, τουτέστιν ή βκ προς κε. 

13 και συν&έντι ώς ή γ& προς &β, ούτως ή βε προς εκ. ώστε 
και ώς τό άπό γ& προς τό υπό γ& &β, όντως τό υπό βε 20 

14 έγ προς τό υπό γε εκ, τοντέστι προς τό άπό ηε. ώστε τό 

1. τριγώνου] not. 1 cum acc. gr. Η αβηδ Η 3. τριγώνου] not. 1 
cum suprascr. spiritu aspero, h. e. coinpendio syllabae ov7 Η κέντρου] 
not. 2 cum suprascr. —ου Η χύχλου] noL 2 cum spir. asp. Η 4. τρι
γώνου] not. 1 cum spir. asp. Η 5. ϊση] not. 4 cum suprascr. w Η ή αρα] 
η et not. 3 Η 6. ήμίσει Η, sed extremuin ι ita productum, ut corapen-
dium cognoscatur αρα] not. 3 Η S-γεη Η Ισον] not. 4 cam accentu 

• acuto Η 7. Ιστϊ] not. 5 Η τριγώνου] not. 1 cum spir. asp. Η Ιμ-
βαόόν Η &γεη Η 8. &γ] &ν Η αρα άπό] not. 3 ac deinde insolitum et 
corruptum scriptnrae compendium habet Η 9. ίσται] not. 6 Η 10. ηγ] νγ 
Η 11. γλ] γΐ Η ί<*τιν] not. 5 Η 12. γβλ om. Η αρα ϊύτι] not. 3 
et_5 Η τό γηβλ] τά γη. βλ. Η αρα] not. 3 Η vyro yifjS yljSJ άπό ytj 
γλ Η 13. ifra/] not. 4 cuin suprascr. at Η αλλά χαϊ usque ad ftfa* om. 
Η 14. τφ ij γωνίας] τό ηγωνίας Η 15. ϊση] not 4 cum saprascr. Μ Η 

αρα IHTIF] not. 3 et 5 Η αρα] not. 3 Η 16. post τό add. Η τουτ
έστιν η &β, quae inculcata esse apparet e § 12 τρ*/ώνφ] not. 1 cam 
suprascr. ω Η αρα] not. 3 Η βλ] αβλ Η 16. 18. ο£τω? om. Η _ 
18. ϋ Η 19. ϋ ] f i Η 20. προς τό] προς τώ Η Η 

βε Ιγ] βεγ Η 21. προς τώ υπό γϊχ. τουτέστι προς τώ άπό etc. Η 
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από γ& im τό από εη9 ου πλευράJJV τό τρίγωνον, ίσον 
Ισται τφ υπό γ& &β έπι τό υπό γε εβ. %αί Mmmi δο&εΐσα 
εκάστη των γ& &β βε εγ· η μεν γ& ημίσεια έστιν της 
περιμέτρου · ή δέ &β3 ψ ύπεροχήν υπερέχει ή ημίσεια της 

5 περιμέτρου της βγ' ή δέ γε, g υπερέχει η ημίσεια της περι
μέτρου της αβ' η dl εβ, γ υπερέχει ή ημίσεια της περιμέτρου 

της αγ. δο&έν αρα nal τό εμβαδόν του τριγώνου. 
Συντε&ήσεται δή ούτως, έστω ή μεν αβ μοιρών ιγ\ ή 

δέ βΥ μοιρών ιδ', ή δέ γα μοιρών ιε'' συντί&ει τάς τρεΊς· 
10 γίνονται μβ'· τούτων τό ήμισυ κα' . ' αφελε τα ιγ', λοιπόν 

η', παΐ τα ιδ', λοιπόν ζ', χαι τα ιε', λοιπόν ς'· τα κα ' 
η ζ' ς' δι* αλλήλων γίνονται ,ζνς'- τούτων ή πλευρά εσται 
πδ'. τό εμβαδόν του τριγώνου πδ'. 

1. εη] &η Η τρίγωνοψ] not. 1 cum acc. gr. Η ϊαον] not. 4 cim 
acc. gr. Η 2. ϊοται] not. 6 Η τφ υπό etc.] τό υπό γ&β. Ιπεϊ το υπό 
γΐβ Η ϊαται] not. 6 Η 3. εγ] ΓΝΗ 4. ην om. Η 5. §] f 1 
6. ή #1 εβ usque ad τής « y om. Η 7. του τρίγωνου] nihil nisi not. 1 habet 
Η 9. αυντί&ει] σνντι&έντες Η τρ«Γ$] j - et suprascr. — ~£ Η 
10. 11. λοιπόν] Ιοοτά recte libri Geom. 31 11. xal ante τά « f ' ] η Η, sed 
17 insolito more ductam 12. ,£>ς'] Η ϊαται] not. 6 Η 13. τρίγω
νοι/] not. 1 cam spir. asp. Η post πδ' in fine Η add. notam 5 interpunctio-
nis loco, i t videtur. 



I X . 

D I P Y M I A L E X A N D R I N I MENSURAE MARMORUM 

AC LIGNORUM. 

Αι$ύμου Άλεξα,νδρεως 

μετρ Λ μαρμάρων χαϊ παντοίων ξύλων. 

1 Της τών μαρμάρων τε παί ξύλων μετρήσεως αναγκαίας 5 
ούσης πρώτον ύπο&έμενοι τήν τών πηχών διαφοράν εξής 
παί τήν μέτρησιν αυτών ύποτάξομεν τά γάρ γεγραμμένα 
ήμίν είτε επί πηχών, έϊτε έπί ποδών, είτε παί δι ετέρων 
μέτρων, τριχώς νοείται πατά τό ευθυμετρικόν παί έμβαδο-
μετρικόν παί στερεομετριπόν. ευθυμετρικόν μέν ουν έστιν 10 
ου τό μήπος μόνον ψιλώς μετρείται, μήπος γάρ έστιν έμ-
βαδομετριπόν δέ τό ύπό τε μήκους παί πλάτους, επιφάνεια 
γάρ έστιν· *στερεομετρικόν δέ τό ύπό τε μήπους παί πλάτους 
παί βάθους, επιφάνεια γάρ τούτων έστιν * παί γάρ πάντα τά 
πυβιπά στερεά, τά δέ στερεά ούχ ώς τά έμβαδομετριπά. τού- 15 
των δέ ούτως εχόντων έπί τήν διδασκαλίαν και άκολουθίαν 
τής μετρήσεως τών μαρμάρων και ξύλων και λοιπών έλθέίν 
άναγκαΐον. 

3. άλεξανδρείως Β 4. μέτρα] μετά ΜΟ, sed Ο in marg. llego μέτρα\ 
περϊ Β 5. τε xal om. Μ 6. πηχών ΒΜΟ et hic et infra, πήχεων Maj 
ubique (noa puto N) 7. ύποτάξωμεν 0 8. <Γ έτερων Β 9. μέ
τρων] μερών Ο 10. στερεωμετριχόν ΜΟ 11. μετρηται Β 12. τε 
om. Μ 13. στερεομετριχόν usque ad τούτων εστίν om. Β; eodem loco Ο 
semel, Μ bis habet baec: στερεωμετριχόν #1 τό ύπό τε μήχονς χαϊ πλά
τους, επιφάνεια γάρ έστιν (έστι 0 ) ; ea qaae supra exhibuimus edidit Mai 

16. άχολου&είαν Β, άχολού&ως Ν, άχολουλου cum suprascr. Ο 
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Μάρμαρον μήκος ποδών ιγ', πλάτος ποδών δ', πάχος 2 
δακτύλων ζ'. ενρεϊν αύτον τό στερεόν ποίει ούτως * τό 
μήκος έπί τό πλάτος γίνεται νβ'* ταύτα ίπϊ τό πάχος γί
νονται δάκτυλοι τ ιβ'- ταύτα άεί μέριζε είς τά ις' διά τό 

5 έχειν τόν πόδα δακτύλους ις'- γίνονται ι&' S' τοσούτων 
έσται ποδών στερεών τό μάρμαρον. 

Μάρμαρον μήκος ποδών ζ', πλάτος ποδών ε', πάχος 3 
ποδός α'. εύρεΐν πόσων ποδών στερεών έστι τό μάρμαρον 
ποίει ούτως* τό μήκος έπί τό πλάτος γίνεται λ'* ταύτα 

10 έπί τό πάχος, τουτέστιν έπί τό εν [απαξ ήτοι], λ'* τοσού
των έσται ποδών στερεών τό μάρμαρον. 

Ξύλον στρογγυλον, ον τό μέν μήκος ποδών ις', ή δέ 4 
περιφέρεια δακτύλων λ'. εύρεΐν αυτού τό στερεόν* ποίει 
ούτως* τά λ' τής περιφερείας έφ3 εαυτά γίνονται %'* ών 

15 τό ιβ" γίνεται οε'* ταύτα έπί τά ιζ' γίνονται ,ασ'* ών τό 
ρ§β", ϊνα γένωνται πόδες* τά δέ λοιπά είς η", ϊνα ώσι 
δάκτυλοι * ώς είναι τό ξύλον ποδών στερεών ζ' δακτύλων ζ'. 

Ξύλον μείουρον μήκος ποδών ιγ', πλάτος δακτύλων ιε', 5 
πάχος ήτοι νψος δακτύλων η'. εύρεΐν αυτού τό στερεόν * 

20 ποίει ούτως * τά ιγ' τον μήκονς έπί τά ιε' τού πάχονς 
γίνονται ρ$ε'* ταύτα έπί τά η' τού νψονς γίνονται ,αφξ'-
έξ ών δή κονφιζε τό δ"* λοιπά ,αρο'* ών τό ρ§β" γίνεται 
ζ'* τό λοιπόν είς η" γίνονται β' δ"· ώς είναι τό ξύλον πο-

, δών στερεών ζ' δακτύλων β' δ". 
25 Ξύλον τετραγωνον έχον ϊκάστην πλενράν άνά πηχών ι '. 6 

I. μήχονς ΒΜΟ ιγ'] ις' Β 2. ς'] Ίξ ΝΟ 3. γίνεται ΒΝ, γί
νονται Μ, γι' Ο γίνονται] γι' ΒΟ, et slc iidem infra fere ubique; γίνεται 
constanter edidit Mai; Μ fere ubique praefert γίνονται; nos autem Mne us-
qoe in formis γίνεται et γίνονται varias scripturas non uotabimus 4. δά
χτυλοι post τ ιβ' habet Ν, om. Ο 6. στερεόν Ν 7. Μάρμαρων Ο 
8. ποδός] πο cum snprascr. Α et nota compendii Ο, ποδών rel. πόσων 
ποδών στερεών] πόσον στερεόν ΝΟ 10. ητοι om. i , ήγουν γίνεται Μαι 

II. στερεόν ΝΟ 12. ποδών] πηχών libri 15. ιβ"] ι et notam se-
missls habet 1, quae nota in eodem libro etiam infra saepiis pro β legitur 
16. γένωνται] γίνονται Β πόδες] πηχ ΒΜ, πήχ. Ο, πήχεις Mm 
17. ποδών] πηχών libri στερεών om. Β 18. μνονρον ΒΜΟ (puto etiam 
Ν) ποδών] πηχών libri 19. πάχονς ητοι ΰψονς ΒΜΟ 22. λοίπά] 
λοιπ Ο 23. τά λοιπά Ν 25. πηχών ΒΜ (ττ^/ίων Λίβι), 7 i i j / Ο 
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ευρεΐν αύτον την διαγώνιον ποίει όντως · τά ι' έφ' εαυτά 
γίνονται ρ'* ταντα δις γίνονται σ'* ών πλευρά τετράγωνος 
γίνεται ιδ' ζ"* τοσούτων εσται πηχών η διαγώνιος. 

7 Εύλον τετράγωνον παραλληλόγραμμον, ου τό μεν μήκος 
πηχών ιβ', τό δέ πλάτος πηχών β'. ευρεΐν αυτόν τήν δια- δ 
γώνιον* ποίει όντως' τά ιβ' τον μήκους έφ' εαυτά γίνον
ται ρμδ'9 και τά ε τον πλάτους έφ' εαυτά γίνονται κβ'· 
όμον ρξ&'* ών πλευρά τετράγωνος γίνεται ιγ'· τοσούτων 
εσται πηχών ή διαγώνιος. 

8 Εύλον τετράγωνον, ου τό μέν μήκος ποδών κ', τό δέ 10 
πλάτος δακτύλων ις', τό δέ πάχος δακτύλων ιβ'. ευρεΐν 
αύτον τό στερεόν· ποίει ούτως· τά κ' τον μήκους έπι τά 
ις' τον πλάτονς γίνονται τκ'* ταντα έπι τά ιβ' του πά
χους γίνονται ,γωμ'- ών τό ρ§β" γίνεται κ'· τοσούτων πο
δών στερεών τό ξύλον, 1δ 

9 Εύλον τρίγωνον, ον τό μέν μήκος ποδών κδ', τό δέ 
πλάτος δακτύλων ιβ', τό δέ πάχος δακτύλων ι . ευρεΐν 
αυτού τό στερεόν* ποίει όντως* τά ιβ' τον πλάτονς έπι 
τά ι' του %άχονς γίνονται ρκ'* τούτων δέ τό δ" γίνεται 
λ'Λ ταϋτα επι τά κδ' τον μήκονς γίνονται ι//κ'· ών τό ρ$β" 20 
γίνεται γ'* τά δέ λοιπά εις η" γίνονται ιη'* εσται τοίνυν 
τό ξύλον ποδών στερεών γ' δακτύλων ιη'. 

10 Εύλον τρίγωνον, ον τό μέν μήκος ποδών ιβ', τό δέ 
πλάτος δακτύλων ι', τό δέ κρόταφος δακτύλων ς'. ενρεΐν 
αντου τό στερεόν* ποίει όντως* τά ιβ' τον μήκονς έπι 25 
τά ι' τον πλάτονς γίνονται ρκ'* ταντα επι τά ς' τον κρο-
τάφον γίνονται ψκ* ών άει κούφιζε τό γ"* λοιπά νπ'* ών 
τό ρ§β" γίνεται β'* και τά λοιπά εϊς η" γίνονται ιβ'* ως 
είναι τό ξύλον ποδών στερεών β' δακτύλων ιβ'. 

11 Εύλον ήμιστρογγύλον, ον τό μέν μήκος ποδών ιβ', ή δέ 30 

1. έαντοΰ Ο 3. τοοούτον Ο 7. ρμδ' usque ad τετράγωνος γίνε
ται om. Μ γίνονται om. Ν 8. όμον] \\> ΒΜΟ η ante πλευρά add. 
Ν 9. πηχών] ποδών Ο, ποδών η πηχών rel. 10. τετράγονον Β 
14. ποδών] πηχών libri 16. ποδών] πηχών libri 20. ρ($β"] (£β" Μ, Q 
Β 21. γίνεται om. Ν 22. ποδών] πηχών libri γ'] τριών Β 23. πο
δών] πηχών libri 24. immo ο δε" κρόταφος 26. του alterum om. Ο 
27. γ"] &" Ο I O K T O F ΜΟ 29. ποδών] πηχών libri 
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περιφέρεια δαχτύλων ις'. ενρεΐν αύτον τό στερεόν ποίει 
όντως* τά ις' της περιφερείας έφ* εαντά γίνονται σνς'· 
ων τό ς" γίνεται μβ' m"» ταντα έπι τά ιβ' τον μήκονς 
γίνονται φιβ'. ών τό ρ$β" γίνεται β'* τά δέ λοιπά είς η" 

δ γίνονται ις'* ως είναι τό ξύλον ποδών στερεών β' δακτύ
λων ις'. 

Ό πήχνς έχει παλαιστάς ς', δακτνλονς κδ', πόδα Πτο- 12 
λομαϊκόν α' S, 'Ρωμαϊκόν δέ πόδα α' S ε" ι". 

€0 πονς ό Πτολομαϊκός έχει εν^ν μετρικούς παλαιστάς 13 
10 δ', έμβαδικονς ις', στερεούς ξδ'. 

€0 δέ ^Ρωμαϊκός πονς έχει εν3νμετρικονς παλαιστάς γ4 14 
γ", έμβαδομετρικονς δέ ια' 9", στερεούς δέ λζ' κζ". 

Πάλιν 6 πήχνς έχει ΠτοΜμαϊπόν εν&νμετρικόν πόδα 15 
α S, έμβαδομετρικονς δέ πόδας β' δ", στερεούς δέ γ' δ" η". 

15 Πάλιν ό πήχνς εχει 'Ρωμαϊκόν εν&νμετρικόν πόδα α' 16 
S ε" ι", έμβαδομετρικονς δέ γ' ε" κε", στερεούς δέ ε' S 
ε ι ν ρκε σν . 

€0 δέ πήχνς εχει εν&νμετρικονς δαπτύΜνς κδ', έμβα- 17 
δομετρικονς φος', στερεούς δέ 'ά,γωκδ'. 

20 €0 πονς δ Πτολομαϊκός εχει εν^θν μετρικούς δακτνλονς 18 
ις', έμβαδομετρικονς σνς', στερεούς δέ ,δ$ς'. 

€0 δέ ^Ρωμαϊκός πους εχει εύ&ν μετρικούς δακτνλονς ιγ' 19 
έμβαδομετρικονς δέ ροζ' ω" στερεούς δέ ,βτο' γ" κζ". 
"Εχει δέ και λόγον δ Πτολομαϊκός πονς προς τον βασι- 2 0 

25 λικόν πήχνν κατά μέν ενΒνμετρίαν ως β' προς γ\ κατά δέ 
έμβαδομετρίαν ως δ' προς &', κατά δέ στερεομετρίαν ως 
ις' προς πα\ 

Έάν ονν τις λέγτ] οτι Οι ρ' πήχεις εν&νμετρικοί πόδας 21 

3. ω-"] βγ" Mm δ. ποδών] πηχών libri 7. πόδα] ποδ Μ, πόδας 
ΝΟ πτολεμαϊχους ΜΝΟ 8. (Ρωμαϊκούς δε πόδ. Ο, φωμαϊχούς δε πό
δας Ν 9. πτολεμαιχος per ε MJNO et hic et infra ubique 11. γ'] τρεις 
Μ 12. Ιμβαδιχους ΜΒ, sed Β corr. in marg. 13. πτολεμαϊχον ΒΜΟ, 
πτολεμαϊχους Mm ευ&υμετριχούς πόδας Mm 15. ϊχει om. Β 
φωμαϊχονς εύ&υμετριχους πόδας Μω 16. ε" ι" om. Mai ίμβαδους 
ΜΟ 18. φωμαϊχούς ante εύ&υμ. add. Ν 19. ά Μ, α' Ο, α Ν, μύριους 
Β 20. δαχτύλους om. Ν 23. ίμβαδους ΜΟ γ"] μ" Ο 26. στε-
ρεωμετρίαν ΒΜΟ 28. λέγει ΒΜΟ, λίγοι Μαχ 01 om. Ο 

Her. geora. et etoreotn. 16 
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πόσους ευ&υμετρικούς ποιούσι; ποίει ταντα αεί τρισσάκις 

παί μέριζε παρά τών β'* ό έστιν τά γ' ρ'' γίνονται τ'* παί 

ών ήμισν γίνεται ρν'. 

2 2 Έάν δέ Τόσοι πόδες ευΒ-ν μετρικοί πόσοι πήχεις ευ&υ-

μετρικοί; τό άνάπαλιν ποίει* δις τά ρ' γίνονται σ ' " ών 5 
\ t/ t Υ· ι >> 

το γ γίνεται ξς ω . 

23 Έάν δέ Πήχεις έμβαδικοί πόσοι πόδες έμβαδικοί; 

ποίει ούτως * έννάκις τά ρ' γίνονται %'* μέριζε παρά τά 

δ'* γίνονται σκε'. 

24 Έάν δέ Τόσοι πόδες έμβαδικοί πόσοι πήχεις έμβαδι- 1 

κοί; τό άνάπαλιν. 

25 Έάν δέ Τόσοι -πήχεις στερεοί πόσοι πόδες στερεοί; 

ποίει ούτως * όγδοηκοντάκις και άπαξ τά ρ' ,ηρ'- ταντα μέ

ριζε παρά τά ις'% γίνονται φς' δ". 

26 Έάν δέ Τόσοι πόδες στερεοί πόσοι πήχεις στερεοί; το I 

άνάπαλιν. 

27 Ό Έωμαϊπός πους προς τόν βααιλιπόν πήχνν λόγον έχει 

πατά μέν ευ&νμετρίαν ώς ε' πρός πατά δέ έμβαδομε-

τρίαν ώς ό κε' πρός τόν πα', κατα δε στερεομετοίαν ώ± ο ρκε' 

προς τον ψκ^'. 2 

28 Έάν ουν τις λέγτ] ότι Οι ρ' πήχεις οί εύ&νμετρικοί 

πόσοι πόδες €Ρωμαϊκοί εν&νμετρικοί; ποίει έννάκις τά ρ'-

γίνονται %f' και μέριζε παρά τών ε' γίνονται ρπ'. 

29 Έάν δέ Τόσοι πόδες εύ&υμετρικοί πόσοι πήχεις εν&ν~ 

μετρικοί; ποίει τό άνάπαλιν. -

30 Έάν δέ Οι ρ' πήχεις έμβαδικοί πόσοι πόδες Ψωμαϊ-

ποί έμβαδικοί; ποίει όγδοηποντάκις παί άπαξ τά ρ'* γίνον 

ται ,ηρ'· παί μέρισον παρά τά πε'* γίνονται τκδ'. 
1. τρισάκις ΒΝ 2. μερίζει Β lege παρά τον β'" ο Ιστι γ' τά ρ' 

γ'] g Ο γίνεται τριακόσια Ο 3. η μια ν] S" Β γίνεται] γίνονται Ο 
4. Τόσοι] πόσοι Ν 5. τό om. Ν ποίει Ο, ποιεί Β, ποη\ ΜIV 

6. γ"] τρίτον Β 7. δέ om. Ν 8. ποιώ libri παρά] είς Ν 10. δ* 
Τόσοι] πόσοι Ν, qui etiam infra ubique πόσοι pro τόσοι 13. ποιώ libri 

,ηρ'] χ et suprascr. ,η Β 14. παρά] περϊ Ν 15. πόδες om. Β 
19. πα' usque ad προς τόν om. libri 21. λέγει ΒΟ, idem cum suprascr. »7 
Μ, Myot ΙΙβί 22. πόσοι, usque ad εν(ϊυμετριχοί om. Ο · 23. immo πτ«ρ« 
τόν €' 25. ττοιώ libri 26. 27. έμβαδοϊ libri 28. μέριζον Ο 
παρά] πίρΐ Ν ΙΧ(Γ] τριαχόο*<« είκοσι τέσσαρα Μ, τριακόσια κό Ο 
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1. ίμβαδυϊ iibri utroque loco 4. είερον δε ομολογίας ΒΜ, higav 
Sk ομολογίαν Ν, ετέρας δε ομολογίας Ο γραφών] γραμμών Ο, γεγραμ-
μένων Ν 5. καϊ om. Ο 8. κανών] ootam lacunae posuit Mai Ιπι-
πέδονς Μ ληΰικον Β, λι&ικής ΜΟ πήχεις Ο 9. παρακλη&ή Β 
εκείνης Ο 11. πήχνν] πόδας Ο, ποσ* rel. εύ&υμετρικους Ιπϊ πήχυς 
εν&υμετρικόν Ο 12. 7 r o t a ΒΝΟ, ποιεϊν Μ 13. παλαιστήν alterum] 
παλαιστάς Μ, idem sine accentu Ο 14. πήχεως] πήχειςΜΝΟ 15. Έάν] 
αν Ν π / y w Ο 16. πήχεως] πηχ Μ, πήχεις Ν Ο 17. Ιμβαδον libri 

18. 7ταλ«ίστ^ν] 7ΓΟ Β, 7iocf Μ, ποία Ν, ποδών Ο πήχεως] πηχ -Μ, 
πήχεις ΝΟ 19. πήχεις ΜΝΟ 20. διάρηματα Ο πήχεων] πηχ Β, 
πήχνν rel. επάλληλα ΒΟ 23. έπ* αλλήλων Μ, επαλλήλων Ο τό 
om. Ο 25. tf* om. Ο επάλληλα Ο 

Κι* 

Έάν δέ Τόσοι πόδες ίμβαδικοί πόσοι πήχεις έμβαδι- 31 
κοί; τό άνάπαλιν. 

Έπεϊ ονν αι μέν ξνλικαί μετρήσεις ετέρας έχονσιν έν- 32 
νοίας, ετέρα δέ ομολογία αύτη ή λεχβ-εΐσα έπι τών γραφών, 

5 παί οτι $καστον είδος εκάστου εΐδονς έχει τήν ιδίαν διαφο-
ράν, έν ταΐς άπογραφαϊς γενόμενοι περί τούτων τήν άκρι-
βολογίαν ποιησόμε&α. * παντός μέτρον καί τού όνομαζομέ-
νον κανών ποδ. έπίπεδον λι&ικού πήχ., έφ* φ αν γένηται 
έκέϊνο τό είδος αγει, καί παρ* ψ αν παραβλη&ή, έκείνην 

10 τήν παραβολήν ποιείται. 
Έάν ονν έκ&ώμε&α πήχνν εν&νμετρικόν έπί πήχνν εύ- 33 

ϋνμετρικόν, ποίει έμβαδομετρικόν πήχνν α. 
Έάν δέ πήχνν έπί παλαιστήν, ποίει παλαιστήν α , ο 34 

έστι πήχεως ς". 
15 Έάν δέ πήχνν έπί δάκτνλον, ποίει χυδαϊον δάκτνλον 35 

α , ο εστι πηχεως κο . 
Έάν δέ παλαιστήν έπί παλαιστήν, ποίει έμβαδικόν 36 

παλαιστήν α\ ο έστι πήχεως λς". 
Έάν δέ παλαιστήν έπί δάκτνλον, ποίει πήχεως ρμδ". 37 

20 Έάν ονν τά όνο διαστήματα έπί πήχεων, έπ' άλληλα, 38 
καί τοσούτοι πήχεις επίπεδοι. 

Έάν δέ | τό μήκος διά πήχεων, τό δέ πλάτος διά πα- 39 
λαιστών, έπ* άλληλα, τούτων τό ς", καί τοσούτοι γίνονται 
πήχεις επίπεδοι. 

25 Έάν δέ ώσιν αϊ β' διαστάσεις διά παλαιστών, έπ* αλ- 40 
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ληλα, παί τούτων λάμβανε τό λς", παί ϋξεις πήχεις επι
πέδους. 

41 Έάν δέ Τ) τό μήκος διά πήχεων, τό δέ πλάτος διά 
δακτύλων, έπ* άλληλα, καί τούτων τό κδ", καί τοσούτοι 
επίπεδοι πήχεις. 5 

42 Έάν δέ τό μήκος διά δακτύλων καί τό πλάτος δι* αυ
τών, καί τούτων λαμβάνων τό φος" $ξεις πήχεις επιπέδους. 

43 Έάν δέ τό μήκος διά παλαιστών, τό δέ πλάτος διά 
δακτύλων, τούτων τό ζμδ", καί τοσούτοι πήχεις επίπεδοι. 

2. post ίπιπϋους Β add. τό χδ" χαϊ τοσούτοι επίπεδοι πήχεις 
4. επάλληλα Ο 6. § post δε add. Ο 7. λάμβανε Ν 8. τό prios 
om. Ο Ιη fine Ο add. Τά τον διδύμου ϊίλεξανδρέως πέρας είλήφασιν: 



1 1 0 1 Ι Μ 1 f A l T A l COLLECHOIES E X HEBONE, 

EUCLIDE, GEMIIO, -PIOCLO, AIATOLIO, 

IN CODICIBU8 CONTINUO ADSCRIPTAE AD HERONI8 

DEFINITIONES. 

5 [ E X G E R P T A E X H B R O N B . ] 

Μδη της μετρήσεως τετράγωνα, τρίγωνα, βόμβοι χ. τ. λ. 1 
(Vide Geom. cap. 3, 22—24 . ) 

*Επειδή δε iv τοις χλίμασιν άχράτησέ τις συνήθεια τοις 2 
έγχωρίοις μέτροις χρασθαι %*αστσν> xai §κ της αναλογίας 

10 τον ποδός προς τον πηχυν ίξισονται τό μέτρον. τούτων 
δέ όντως εχόντων την μέτρησιν των θεωρημάτων ποίει ώς 
προείρηται. 

[ E X O E R P T A Ε Ι E U O L I D E . j 

Λίτίματα ιζίντε. 3 
15 Ήιτήσθω [δέ οΰτως]· άπό παντός σημείου ίπί παν ι 

σημεΐον ευθείαν γραμμήν άγαγεϊν. 
Και πεπερασμένην ευθείαν &π* ευθείας πατά τό σννε- t 

χές άκβαλειν. 
Και παντί πέντρφ παί διαστήματι χύχλον γεγράφθαι. s 

20 Και πάσας τάς όρθάς γωνίας ΐσας άλλήλαις είναι. 4 
Kai iav εις δύο ευθείας ευθεία εμπίπτουσα τάς εντός παί 6 

God. BF (ρ. 246, 16—252, 22 Bcf: vide adnot. ad ρ. 246, 16). 
8. cap. 2 fere plane congroit cum Geep. 45 14. πέντε] $' F 

15. Ήτήσ&ω Β, Αΐχησ&ω F o*k όντως add. Β invito Euclide $nl 
παν σημεΐον om. F 17. περασμένην Β 18. ΙχβάλΙειν Enciides editus 
a Peyrardo 19. γράψεα&αι Eucl. 21. εύ&εϊα om. Β, εν&ειά τις codez 
α vetastissimas Eaclidis 
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£πί τά αυτά μέρη γωνίας δύο όρ&ών έλάσσονας ποιτ}, έκβαλ-
λομένας τάς δύο εύ&είας έπ3 άπειρον σνμπίπτειν άλλήλαις, 
έφ3 ά μέρη είσιν αι τών δύο όρ&ών ελάσσονες γωνίαι. 

β [Και δύο εύ&εϊαι χωρίον ον περιέχονσιν.) 

4 Κοιναί έννοια ι. - 5 
ι Τά τψ αύτψ ϊσα παί άλλήλοις είσιν ϊσα. 
s Και έάν ϊσοις ϊσα προστε&ή, τά όλα έστιν ίσα. 
3 Και έάν άπο ίσων ϊσα άφαιρε&ή, τά λοιπά έστιν ϊσα. 
4 Και έάν άνισοι ς ίσα προστε&ή, τά ολα εστίν άνισα. 
5 Και εάν άπό άνισων ϊσα άφαιρε&ή, τά λοιπά έστιν άνισα. 10 
β Και τά τον αύτοϋ διπλάσια ϊσα άλλήλοις εστίν. 
7 Και τά τον αντον ήμίση ϊσα άλλήλοις έστιν. 
8 . Και τό όλον τον μέρονς μείζον έστιν. 
ο Και δύο εν&εϊαι χωρίον ον περιέχονσιν. 

[ E X C E R P T A Ε G E M I N O , U T V I D E T U R . ] 15 

5 "Ορος γεωμετρίας. 
Γεωμετρία εστίν επιστήμη μεγε&ών παί σχημάτων παι 

τών περιοριζονσών παί περατονσών ταντα επιφανειών παί 
γραμμών τών τε έν τούτοις πα&ών παί σχέσεων [παί ενερ
γειών έν μορφαϊς παι κινήσεως ποιότησι]. πά§η μέν ονν -20 
λέγεται τά περί τάς διαιρέσεις, σχέσεις δέ οι τών μεγε&ών 
πρός άλληλα λόγοι παί δέσεις [παί καθ·5 αντό επιβάλλον-
σιν ήμΊν αύτοίς παί πρός άλληλα σνγκρίνονσιν]. 

6 *Ότι τό έν τοις σώμασι μέγεθος ο ννεχές. 
Σννεχή δέ είσι τά όμοιομερή δι* όλων, και ών έπ* 25 

άπειρον ή τομή, οίον σώμα, τόπος, χρόνος, κίνησις, έπιφά-

1. ποιή Eucl., ποιεί Hbri 4. Καϊ δυο ίύθ-είας χωρίον μη περιέχειν 
Eocl. 6. είσϊν] ίστϊν Eucl. 8. ϊσων EucL, άνίσων libri 11. διπλα
σίου F έστι Ρ 12. ήμισυ F post notionem septimam Eucl. add. 
Καϊ τά έφαρμόζοντα Ιπ άλληλα ϊσα άλλήλοις §στί 14. om. Euciidis 

"codex α, babent alii 16. de capitibus 5-12 egit Μα ρ. 112s., edidit idem 
p. 421 ss. e L IBRIS Parisiois 2475, praestantissimo, quem nos denuo contalimus 
(B), 387 sappl., 2385, qaos dao libros cum ipsi de his capitibus non adierimus, 
sigDificavimns c et f 20. ποιότηση Β (non ποιοτήση, quod inde affert Ma) 

πά&η μεν] παθήματα cf 22. Ιπιβάλλουσι Β 23. άλληλα] άλλα 
cf 25. εϊσί Β et similiter pnto cf (non f<or* quod affert Μα), Ιστι Μα 
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v£ia, γραμμή · τόν τε γαρ σώματος πάν μέρος σώμα, nai 
δια τοντο ονδέν εστίν ελάχιστον σώμα [έπεί παν σώμα 
τρεις έχει διαστάσεις, μήκος, πλάτος, βάθος · και οπον δέ 
πάν μέρος, τόπος εστί, και όθεν], ονδέ τόπος ελάχιστος 

5 εστί · πάς γαρ τόπος ΐσας εχει σωματικάς διαστάσεις, 
ομοίως και τό παν μέρος τον χρόνον χρόνος έστί. και αλλα 2 
δέ σννεχή έστί' γραμμή μέν οτι λαβείν εστι κοινόν ορον, 
προς ον τά μόρια αντί} σννάπτει, στιγμήν επιφάνεια δέ 
οτι τά τον επιπέδου μόρια προς κοινόν ορον συνάπτει, 

10 γραμμήν. ωσαύτως δέ και έπι τον σώματος. 

*Ότι τίνες άρχαί γεωμετρίας; 7 
ΪΑρχάς δέ γεωμετρίας εν ιοί φασιν είναι τάς τον σώμα

τος διαστάσεις τον μαθηματικού, εϊσί δέ τρεϊς, μήκος, 
πλάτος και βάθος, τούτων δέ την πρώτην γίνεσθαί φασιν 

15 από τών πρόσω είς τά οπίσω και είναι μήκος, την δέ δεν-
τέραν γίνεσθαι από τών δεξιών εις τά ευώνυμα και είναι 
πλάτος, την δέ τρίτην γίνεσθαι ανω και κάτω και είναι 
βάθος' ως έπ τών τριών τούτων εξ γίνεσθαι διαστάσεις, 
δύο καθ* εκάστην καλονσι δέ ταντα κινήσεις κατά τόπον. 

20 Τί έστι τέλος γεωμετρίας; 8 
Τέλος έστί ταύττ] παραπλησίως τψ) αριθμητική, πλην 

τον ζητεϊν καταλαβεϊν ον τά τή διωρισμέντ], αλλά τά τ§ 
συνέχει ουσία σνμβάντα. 

Περι λογιστικής. g 
25 Λογιστιχή έστι θεωρία ή τών αριθμητών, ονχί δέ τών 

αριθμών μεταχειριστική, ον τον όντως αριθμόν λαμβάνονσα, 
υποτιθεμένη δέ τό μέν ιέν ώς μονάδα, τό δέ άριθμητόν ώς 
αριθμόν, οίον τά τρία τριάδα είναι και τά δέκα δεκάδα, 

1. του τε Μα, τούτο libri 4. ούόε Μα, 6 ik libri ελάχιστου Β, 
{Ιάχιστόν Μα nulla varia scriptura adnotata 5. ϊαας om. Μα (num etiam 
cf?) σωματιχάς] σώματα τάς cf 6. τον om. Μα 8. mmy συνάπτει 
usque ad μόρια om. Β στιγμή libri 9. προς add. Μα 11. τίνες Μα 
et, ut videtur, libri 12. ΪΑρχάς cft] αρχαϊ Β ό*ε γεωμετρίας 
om. f 13. Είσι Μα invitis libris 15. όποίσω Β #1 add. Μα 
22. τ ή συνέχει) συνεχή Β, puto etiam cf, unde Μα affert συν{χ% 2 J. λο· 
γιχης cf 25. λογική cf ίϊεωηήα Β αοιβμητών] άοι&μών Β 
ούχϊ) ούτι cf Μα 26. οντος libri Afxa οπι. Β 
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εφ3 ών επάγει τά κατ* άριθμητικήν θεωρήματα. θεωρεί 
ουν τό μέν κληθέν ύπ* *Αρχιμήδονς βοϊκόν πρόβλημα, τούτο 
δέ μηλίτας παί φιαλιτας αριθμούς, τούς μέν έπί φιάλης, 
τούς δέ έπί ποίμνης, παί έπ* άλλων δέ γενών τά πλήθη τών 
αισθητών σωμάτων σκοπονσα, ώς περιττόν άποφαίνεσθαι. 5 

10 Τις ύλη λογιστικής; 
Εΐρηται μέν ήδη οτι πάντα τά άριθμηθέντα. έπεί δέ 

τό μέν έστιν έν τή ύλη ελάχιστον, όποιον έν αριθμητική ή 
μονάς, προσχρήται τψ ενί ώς έλαχίστψ τών υπό τό αυτό 
πλήθος ομογενών. %να γοϋν τίθεται ανθρωπον έν πλήθει 10 
ανθρώπων άδιαίρετον, άλλ* ονχ απαξ* καί μίαν δραχμήν 
έν δραχμαΐς ατομον, ει καί ώς νόμισμα διαιρείται. 

11 Γεωδαισία έστιν επιστήμη τών έν τοις αίσθητοΐς σώ-
μασ* μεγεθών καί σχημάτων διαιρετική καί σννθετική. 

12 Ποταπή τής γεωδαισίας ύλη; 15 
Λαμβάνει τά σχήματα ον τέλεια ούδ* άπηκριβωμένα 

τψ σωματικήν νλην νποβεβλήσθαι, καθάπερ καί ή λογι-
ι στική. μετρεϊ γοϋν παί σωρόν ώς πώνον παί φρέατα περι

φερή ώς πνλινδριπά σχήματα, παί τά μείονρα ώς πώνονς 
» πολονρονς. χρήται δέ, ώς ή γεωμετρία τή αριθμητική, ούτω 20 
4 παί αύτη τή λογιστική, χρήται όργάνοις είς μέν τάς διο-

πτρείας χωρίων διόπτραις, κανόσι, στάθμαις, γνώμοσι καί 
τοις όμοίοις πρός διαστημάτων καί υψών αναμετρήσεις, 

5 τοντο μέν σχιφ, τούτο δέ αν διοπτρείαις. έστι δ* οτε καί 

1. ίπάγη Β χατά Β 3. μηλλίτας f φιάλη Β, φιάλτ) Μα nifiil 
adnotans 4. δϊ alternm om. Μα 5. περιττέον Β αποφαίνεται libri, 
corr. Μα 6. λογιχής cf 7. ηδη Μα, είδη libri 8. imiv om. cf 
οποίον Β, οϊον Μα nihil adnotans 9. προσχρήσται Β άπό Β 
10. ομοιογενών cf Μα 12. άτοπον Β νόμημα libri 13. huic capiti 
titulum "Ορος γεωδαισίας praefigit Μα Γεωδεσία libri 14. poet 
διαιρετική Β add. δε 15. γεωδεσίας libri 16. άποκριβωμένα Β, άπο-
χριβόμενα cf 17. σωματικφ libri νλην] δλην Β άποβερολήσ&αι Β 

χα&* ώπερ Β 18. φρέατι Β, φρεάτια Μα 19. μύονρα libri 
κώνο ν Bf, xovot/ c 20. ούτω Β, όντως Μα 21. loyucp cf διόπτρας 
libri, corr. Λία 22. χωρίον Β, χωρών Μα nihil adnotans 23. τοΓσ όμοίαισ 
Β τάς post 7τρός add. Α/α 24. om. f διοπτρίαις Β, puto etiam cf 



VARIAE COLLECTIONES. 249 

x δι* ανακλάσεως θηραται τό προβληθέν. ώσπερ και δ γεω-
μέτρης τάς λογικάς ευθείας μεταχειρίζεται πολλαχου, ούτως 
δ Υεωδαίτης ταϊς αίσθητάϊς προσχρήται. τούτων δ' αι μεν β 
άκριβέστεραι δια των ακτινών του ηλίου λαμβάνονται η 

5 διόπτρων [η των έπιπροσθετήσεων εκλάμβαναμεναι], αϊ δε 
σωματικώτεραι δια στάσεως και έλξεως μηρίνθων η στά
θμης, τούτοις γαρ χρώμένος ό γεωδαίτης μετρει πόρρωθεν ι 
άφεστώτα χωρία, όρων αναστήματα, τειχών ϋψη, ποταμών 
πλάτη και βάθη και (ίσα τοιαύτα, ετι η γεωδαισία ποιεί- 8 

10 ται τάς διαιρέσεις ου μόνον εις ισότητας, αλλά και κατά 
λόγους και αναλογίας, εστι δ3 οτε και κατά την των χω
ρίων άξίαν. 

[PRAQMENTA EXOERPTA, UT V1DETUR, Ε CATOPTRIOIS HERONIS.] 

Ό τ ι αι προς ομμα τε και ορθογώνιοι στοαι πόρρωθεν 13 
15 μείουροι φαίνονται, και των πύργων οι τετράγωνοι στρογ

γυλοί και προσπίπτοντες πόρρωθεν δρώμενοι, άνισα δε τα 
ϊσα φατνώματα παρά τάς θέσεις και τά μήκη. 

"Οτι υποτίθεται ή οπτική τάς άπό του όμματος όψεις 14 
κατ3 ευθείας γραμμάς φέρεσθαι, και του όμματος συμπερι-

20 φερομένου συμπεριφέρεσθαι και τάς όψεις, και αμα τφ 
ομματι διανοιγομένψ προς τό όρώμενον τάς όψεις γίνεσθαι. 

I. άναχλώσεως Β 2. μεταχειρίζεται Β, διαχειρίζεται Μα nihil t i -
notans 3. γεωδέτης libri, γεωδαίστης Μα προσχράται f #1 αϊ cf 

4. λαμβάνοντα Β 5. διόπτρων] δι* οπτηρών Β, δι* δπτήρων liirl 
teste Μα έπιπροσ&ετήσεων cf, ίπϊ προσ&ετηαεων 1, έπιπροα&ήσεων 
Μα 6. σωματιχότεραι f διαστάσεωσ Β, δια τάσεως cf Μα μηρίν
θων 1, μηρίν&ου cf Μα στά&μοις Mbri, sed in f suprascr. ης 7. γεω-
δέτης libri, γεωδαίστης Μα 8. άφεστώτα correxi ex ίφεστά; Μα άνέφ-
ιχτα ορών Β (ηοη ωρών quod adnotat Μα) τοίχων cf Μα (rectias 1, 
qooniam agitur de mnris oppidi obsidendi) 9. βά&ει Β γεωδεσία libri 

II. χωρίων Β, χωρών Μα nihil adnotans 14. conf. Jfla ρ. 558. 114. 
414 προσμάτϊ Β, προσμματι f, 7τρό όμματος Μα ορ&ογω cnm nota 
compendii Β, ορ&ογωνίαι libri teste Jtfii 15. μύουροι Β στρογγυλή Β 
18. boc capat edidit Bartholinas: Damiaoi philosophi Heliodori Lamsaei de 
opticis libri II (Paris. 1657) p. 27—35, ubi est χεφάλαιον ιδ'\ naper repetivit 
Martinus p. 414—420 e libris Ptrisimis Bcf; ego contnli Β άπό τον usqae 
ad xai τον όμματος om. Β, όμματος usque ad xai τον om. cf 19. συμ-
περιψερομένου Β #β , περιφερόμενου les troU m##. teste Jiii 20. «jn« τφ 
usque ad γίνεσ&αι ora. Β τφ ορωμένω cf 
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2 παί πα&' έτερον δέ τρόπον υποτίθεται τά μέν δι* αιθέρος 
παι αέρος δρώμενα πατ ευθείας γραμμάς όράσθαι, φέρεσθαι 
γάρ πάν φώς κατ ευθείας γραμμάς, όοα δέ διαφαίνεται 
δι3 ύέλων ή υμένων ή ύδατος κατά πεπλασμένας, τά δέ φαι
νόμενα έν τοίς πατοπτρίζουσι πατά άναπλωμένας γωνίας. 5 

s 'Ότι ουτε φυσιολογεϊ ή όπτιπή ούτε ζητεί είτε άπόρ-
ροιαί τίνες έπί τά πέρα φέρονται σώματα άπό τών όψεων 
άπτίνων έπχεομένων, είτε απορρέοντα είδωλα άπό τών αισθη
τών εϊσω τών όψεων είσδύεται πατά στάθμην ένεχθέντα, 
είτε συνεπτείνεται ή συστρέφεται ό μεταξύ άήρ τω τής όψεως ΊΟ 

4 αύγοειδέϊ πνενματι. μόνον δέ σποπεϊ ει σώζεται καθ·5 έκά
στην ύπόθεσιν ή ίθυτένεια τής φοράς ή τάσεως παί τό πατά 
τήν συναγωγήν εις γωνίαν τήν σύννενσιν γίνεσθαι, έπειδάν 
μειζόνων ή έλαττόνων όψεως ή θεωρία, προηγουμένως τε 
σπέπτεται ώς άπό παντός [τής πόρης ή τον δρωμένου] μέ- 15 
ρους ή όψις έγγίνεται, ουχί δέ άπό τίνος ώρισμένου σημείου, 
παί ότι πατά γωνίαν ότέ μέν εϊσω νενευπυΐαν, ότέ δέ έξω 
πορυφουμένην, ότέ δέ πατά παραλλήλους. 

5 Όπτιπής μέρη λέγοιτο μέν αν πατά τάς διαφόρους ϋλας 
παί πλείω. τά δέ γενιπώτατα τρία, τό μέν όμωνύμως τψ .20. 

1. xal et tfl om. Βα 2. όράσ&αι om. f, sed add. in marg., όράσ&ε et 
suprascr. ai c φέρεσ&αι usque ad γραμμάς ora. f, sel add. in marg. 
3. χατά Β, sed χατ in marg. a. m. rec. 4. ύμίων Β, ύλίων cf χαταχλα-
σμένας Βα φανόμενα Β, ίμφαινόμενα Βα 6. εϊται Β 7. έπϊ τά 
πέρατα τών σωμάτων φέρεται vitiose Βα eamqne secutas Μα: ego in libro-
rum scriptora nihil mntavi nisi φεροντασ, quod Β habet, sed est suprascr. ε, 
unde φέροντες cf άπό τών όψεων] τών οπτικών Βα 8. έχχωμένων 
Β εϊτε Bc, ούτε εϊ ί Βα άπορραίοντα Bc εϊδολα Β Βα αϊα&η-
τών] άνεστητών Βα 9. χατά om. Β 10. εϊτε c, fffii- Β, οιίτ€ εϊ f J e 

συνεχτίνεται Β σννστρέφεται Β, συντρέφεται cf, σνμφέρεται Βα 
τψ habet Β ifa, om. Λία (αοη puto cf) 11. αύ^οεκΐήσ Β πνιυματι] πι/ρα-
jnlifV Je 12. τήν post έκάστην add. Jfa (invitis puto libris; certe id non 
babent Β 2?α) στάσεως /to τό] ToXBcf 13. τήν] « jfci την alterum] 
αυτήν cf, «u τήν Jfe αυνΜυσιν Bcf J?n γίνεσ&αι ante σύνενσιν habet f 

γίγνεσ&αι Β 14. όψεως Β, όψεων rel. ή θεωρίας Β 15. <rx£-
πτεσ&αι Βα τής χόρης η τον όρωμ. om. Bcf 16. όψεισ Β έγγίνε
ται cf, έγγίγνεται Β, y/vCTce* /to 17. γωνίας c οτεΒ Βα ubique 
18. χορυφονμένη Bcf, χορυφονμένως Βα κατά παρ.] παρακαταλλήλους 
Βα 19. λέγοιτο μεν αν Β Ifa, λέγοιτ αν Λία ex f, at videtur 20. yt-
νιχώτίοα f τα ante τρ/α add. Bcf μ£ν nsqne ad καλούμενον om. Αβ 
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όλψ καλού μενον όπτικόν, τό δέ κατοπτρικόν, τό δέ σκηνο
γραφικών, κατοπτρικόν δέ λέγεται όλοσχερέστερον μέν τό β 
περι τάς ανακλάσεις τάς άπό τών λείων, ον μόνον περι εν 
κάτοπτρον, έστι δ* οτε καί περί πλείω στρεφόμενον, έτι 

5 μην καί τά έν αέρι δι3 νγρών έμφαινόμενα χρώματα, δποϊά 
έστι τά κατά τάς ίριδας, έτερον δέ τό τε θεωρούν τά σνμ-

. βαίνοντα περί τάς τού ήλίον ακτίνας έν τε κλάσει καί φω-
τισμοϊς αντοϊς καί σκιαϊς · οΐον όποια τις ή διορίζουσα 
γραμμή τήν σκιάν έν έκάστψ σχήματι γίνεται · καί τό περί 

to τά πνρεϊα προσαγορενόμενον, σκοπούν περί τών κατά άνά- . 
κλασιν σννιονσών ακτινών, α ϊ κατά σνννενσιν άθρόαν τής 
τον φωτός ανακλάσεως παρά τήν ποιάν κατασκευήν τον 
κατόπτρου είς εν σννιονσαι ή κατά γραμμή ν ευθείαν ή κν-
κλοτερές έκπνρονσί τινα τόπον, ανται δ* αι θεωρία ι τάς ι 

15 οντάς υποθέσεις έχονσαι τή περί τάς όψεις τόν αντον εκείνη 
τρόπον έφοδεύονται· οποία γαρ ή τών όψεων πρόπτωσις, 
τοιούτος καί δ καταφωτισμός νπο τον ήλίον γίνεται· καί 
τοτέ μέν κατ* ευθείας άκλάστονς, τοτέ δέ κατά δνομένας, 
ώσπερ έπί τών νέλων — κατακλώμεναι γάρ καί εϊς εν σνν-

2ο νεύονσαι έξάπτονσι *παρά τά ποία σχήματα — τοτέ δέ 
κατά άνάκλασιν, ώσπερ οι άχιλλεϊς φαίνονται έπί τών ορο
φών, ώς τή άπό πάσης τής όψεως θεωρία καί άπό παν
τός μέρονς του ήλίον ό φωτισμός γίνεται. 

Ή δ* έπί τών υδάτων καί τών υμένων τά κατά διά- $ 
25 δνσιν θεωρούσα οπτική έλάττω μέν θεωρίαν έχει, αιτιολο

γεί δέ τά νπο τοϊς ύδασι καί νμέσι καί νάλοις, οπότε 

3. άναχλώσεισ Β 4. ϊστι ό'] άλλ* ϊστι Βα mij οτι Β 5. μην] 
μεν cf Βα περϊ ante iv add. Βα σΥ] σι Β χρήματα Bcf 6. ε*ρι-
όας Βα 9. τό] τά Β 10. πνρεϊα 1, πνρ(α Βα το σχοπονν f Βα 
χατά Β, χατ' Μα (ex c?), τό χατά f, τών Βα 11. αϊ om. Βα maiorem la-
cunam indicans χατά σύννευσιν usque ad ποιάν om. Β σύνευσιν cf Βα 

13. συνιοΰσα Bcf Βα ή om. Βα η alterum om. c, α ί Βα χνχλο-
τερεις Βα 14. <Γ ai Bc, όε αί f, δή Βα 15. τή] τάς Βα έχείναις Βα 

18. τότε Β Βα, ποτέ Μα (per errorem, ut videtur) ανλάστους f 
τότε Β Βα, item vers. 20 χαταόνομένας Bcf, χαϊ χαταδυωμένας Βα 
19. συνεύουσαι Bcf Βα 20. παρά Bcf, ττ£φ2 Βα, πέριξ Μα σχήματα] 
χρήματα Μα e coniectara, om. Λ 21. οί ώαιιερ Βα άχιλλοϊσ Β 
22. α>? τι) e5°> ωστ« ή Bcf, ώς τά' Βα &εωρ£α Bcf, ή θεωρία Βα 24. <tt 
ϋ β Μα (ηοο Β) τα om. /fa διάδυον Bcf 26. νιτό] Ιι» #β νάλοις i c , 
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διασπαραττόμενα φαίνεται τά ηνωμένα, χαι σύνθετα τά άπλα, 
και τά ορθά χεκλασμένα, και τά μένοντα κινούμενα. 

ν Τι τό σκηνογραφικόν; 
9 Τό σχηνογραφιχόν της όπτιχής μέρος ζητεί πώς προσ

ήκει γράφειν τάς είχόνας τών οικοδομημάτων *η επειδή 5 
ουχ οϊά τέ έστι τά σντα τοιαύτα χαι φαίνεται, πώς μή τους 
υποκειμένους φυθμσυς έπιδείξονται, αλλ* όποιοι φανήσον-' 
ται έξεργάζσνται*. τέλος δέ τφ άρχιτέκτονι [τό] προς φαν-
τασίαν ενρυθμον ποιήσαι τό έργον, και, όπόσον έγχωρεϊ, 
προς τάς της όψεως απατάς άλεξήματα άνενρίσκειν, ου τής 10 
κατ3 άλήθειαν Ισότητος η ευρυθμίας, αλλά τής προς oxpiv 

ίο στοχαζομένφ. οϋτω γοϋν τόν μέν κύλινδρον κίονα, έπει 
χατεαγότα έμελλε θεωρήσειν κατά μέσα προς σψιν στενου-
μενον, ευρύτερον κατά ταντα ποιεί, και τόν μέν χύχλον 
εστίν οτε ου χύχλον γράφει, αλλ3 όξυγωνίου χώνου τομήν, 15 
τό δέ τετράγωνον προμηχέστερον, χαι τους πολλούς και με-
γέθει διαφέροντας κίονας έν αλλαις άναλογίαις κατά πλή
θος τε και μέγεθος, τοιούτος δ3 έστι λόγος και τφ χο-
λοσσοποιφ διδους τήν φανησομένην του αποτελέσματος συμ-
μετρίαν, ϊνα προς τήν όψιν εύρυθμος εϊη, αλλά μή μάτην 20 
έργασθείη χατά την ουσίαν σύμμετρος, ου γάρ οϊά έστι 
τά εργα, τοιαύτα φαίνεται έν πολλφ άναστήματι τιθέμενα. 

[EXCERPTA. Ε PROCLO ΒΤ ALIO QUODAM AUCTORB IGNOTO.] 

15 Εϋρηται ή γεωμετρία πρώτον μέν ίπ τών Αιγυπτίων, 

νέλοις ί Βα 1. όιαπραττόμενα Βα ηγωμένα Βα τά ante άπλα] 
χαϊ Βα 3. om. Βα 4. ζητών Βα 5. τάς είχόνας γράφειν Βα 
η επειδή etc.] hic molta corropta sont: 8cr ip tam faisse videtar η (h. e. οπτι
κή) έπειόη ονχ οϊα τέ ίστι τά οντα τοιαύτα »; iam nonnalla excidisse appa-
r t t η επειδή] Ιπειδή γάρ Βα 6. ποιούσι ante πώς add. Βα 
7. όποιον Β, όποϊαι Βα 8. ίξεργάζονται om. cf (idem abesse scribit Μα 
a Β. sed ego nihil adnotavi) 9. εΰρι&μον cf, έύρι&μον Β όπόσον cf 

11. ευρι&μίας Bcf 12. στοχαζομένης Βα μεν post οϋτω add. Βα 
13. χαταγότα Β 15. ον om. Bcf γράφειν Β εξαγώνων f 17. iv 

Β Βα, συν cf 18. τε] τι Βα δ 4 ίστι f Βα, idem c cnm suprascr. η, άή 
Ιστι Μα 19. άποτελείσματος Βα 20. την om. Μα, habent Β #α 
ευρι&μος cf, έυρι&μόσ Β 21. Ιργασ&ένη Βα την om. Bc 23. haec 
excerpta e Proclo descripsi e Β et coatuli cam F; cap. 15 praeterea habet D 
fol. 99*> post Heronis Geom. cap. 2 24. vide Procl. p. 19 inde a vere. 5 ; 
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ήγαγε δέ είς τονς Έλληνας δ Θαλής, μετά δέ τόν Θαλήν 
Μαμέρτιος ό 2τησιχόρον ποιητοϋ αδελφός παί Ιππίας ό 
'Ηλεϊος παί μετά ταντα ό Πυθαγόρας άνωθεν τάς αρχάς 
αντής έπισποπού μένος παί άνλως παί νοερώς τά θεωρήματα 

5 διερευνώμενος παί μετά τούτον Αναξαγόρας παί ό Πλάτων 
παί Οίνοπίδης ό Χίος παί Θεόδωρος ό Κνρηναϊος παί Ίπ-
ποπράτης προ τον Πλάτωνος, μετά ταντα παί ό Αεόδαμος 
ό Θάαιος παί Αρχύτας ό Ταραντΐνος παί Θεαίτητος Αθη
ναίος. Ενδοξος ό Κνίδιος παί τρισίν άναλογίαις άλλος 

10 τρεΐς προσέθηπεν παί άλλοι, πολλοί, ον πολύ δέ τούτων 
νεώτερος έστιν ό Εύπλείδης ο τά στοιχεία σνναγαγών. γέ~ 
γονε δέ οντος έπί τοϋ πρώτον Πτολομαίου, νεώτερος μέν 
τοϋ Πλάτωνος, αρχαιότερος δέ τοϋ Ερατοσθένους παί Αρ-
χιμήδονς. ούτοι γάρ σύγχρονοι άλλήλοις ήσαν. 

15 Ύί τό όνομα τής μαθηματιπής παί τών 
μαθημάτων; 

Φαμέν ταίς έπιστήμαις ταύταις δεδόσθαι παθ* S πάσα 
παλονμένη μάθησις ανάμνησίς έστιν ούπ έξωθεν έντεθει-
μένη τ§ ψυχή, ώς τά άπό τών αισθητών [τά] φαντάσματα 

20 τνποϋνται έν τή φαντασία, ουδέ έπεισοδιώδης ούσα, παθά-
περ δοξαστιπή γνώσις, αλλ5 άνεξεγειρομένη μέν άπό τών 
φαινομένων, προβαλλόμενη δέ ενδοθεν έφ* έαντής, τής δια
νοίας είς έαντήν επιστρεφόμενης. *πατεΐδον * * # παί τάς 

conf. etiam Fabric. Bibl. Gr. tom. Π ρ. 385 1. &αλήο BF, &aXk D 
2. Μαμέρτιος] μαρμέρτιος Β, μαρμέτιος F, αμέριστος Μβ ( I . e. Procli 
editio Hervagiana) στησιχώρου Β, ΟτισιΧόρου F ποιητής D χαϊ 
Ιππίας om, Β 'Ιππίας Ηβ, Ιππίνας F, Ιππήνας D 3. ΉΧεΐος] ή ...οα 
Β (ubi poncta posoi, charta exesa est) άνω&εν]... &εν Β (rarsus charta 
exesa) 5. άιερεννόμενος Β 6. ΟΙνοπίδης Ηβ, όιονοπολ' Β, olvooa F, 
οίνοπώλος D χνριναϊος BD, χνρινεος cum suprascr. αϊ F 7. Χεοδά-
μας F, Λεοδάμας Ηβ 8. &άβεως BF, d-άσεος D ταρατΓνο? 1 
9. xvijJtotf BD, χνησιος F «11« 1 10. προσέ&ηχε D, προαέ&ηχ 
cnm compendio syllabae «y F τούτων] f o i f o F 11. F€»r€foff ife, ν«αι-
χωρόα Β, veo/αιοος F, vcaiyoooV D 12. ούτως Β πτολεμαίον FD 
15. vide Procl. p. 13 inde a vers. 27 17. xa#o F 18. ίση Β ivrtfi-
μένη ταΐς ψνχαΐς Ηβ 19. τά alterum om. Jfe 20. ίπειοοδ ιώδης ούαα 
Ηβ, ίπεισοδιωδεντοϋαα F, ίπισοδίω δ έντονα α Β 21. ή δοξαστική Ηβ 
22. άφ* f« tn% F, απ* awff $· conionctaiii cam proximie feabet Jfe 23. Iiri-
στρεφομένη F χατ£Γσ*ον] *ατftcfof#v ife} post id vocabulom desont in bac 
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έπιστήμας αυτών ίν έαντφ προείληφε' παν μή ενεργή nm* 
αντάς, έχει πάσας ουσιωδώς και κρνφίως. προφαινομένΐ} 
δέ αυτή, οταν άφαιρε&ή το έμπόδιον τών έκ τής αίσ&ήσεως. 
αι μέν γάρ αίσ&ήσεις σννάπτουσιν αυτήν τοϊς μεριστοϊς, 
αι 61 ψαντασίαι τών μορφωτικών κινήσεων άναπιμπλασιν^ 5 
αι δέ ορέξεις περισπώσιν αυτήν εις τόν έμπα&ή β ιον πάν 
δέ τό μεριστόν έμπόδιον έστι τής εις εαυτούς ημών έπι-
στροφής. 

17 Αριστοτέλης πού φησιν, οσοι καταφρονητικώς έχονσι 
τής τών μα&ημάτων γνώσεως, άγ ένατοι τυγχάνουσι τών έν 10 
αντοίς ηδονών, ό δέ Πλάτων καΟ-αρτικήν τής ψυχής και 
άνάγωγον τήν μα&ηματικήν είναι σαφώς. 

18 Τά τής μαθηματικής είδη τής αμέριστου φύσεως έστιν 
άπολειπόμενα καί τής μεριστής νπεριδρνμένα' καί τον νον 
μέν έστι δεύτερα, δόξης δέ τελειότερα καί ακριβέστερα καί 15 

2 κα&αρώτερα είς ενωσιν καί διάκρισιν τών ohov. — Τήν 
ταντότητα μετά τής ετερότητος είς τήν τής ψυχής σνμπλή-
ρωσιν ό δημιουργός παρείληφε καί πρός τ αύται ς στάσιν 
καί κίνησιν έκ τούτων αντήν τών γενών ν7Cέστησε. 

19 Αεκτέον οτι τήν ετερότητα αυτής και τήν διαίρεσιν τών 20 
λόγων καί τό πλή&ος ή διάνοια στάσα καί νοήσασα εαντήν 
έν πολλοίς ονσαν τούς άρι&μονς προβάλλει καί τήν τούτων 
γνώσιν τήν άρι&μητικήν, κατά δέ τήν ενωσιν τον πλήΰονς 

epitome quioque versus editionis He, quae hic exscriberem, nisi ipse Procli 
locus vitiosus essct. Sed plenam faciam e Proclo sententiam eius loci qui In hac 
epitome post lacunam reperitur: δ&εν δή xai 6 ίν τψ Μένωνι {Μίμνονι He) 
Σωκράτης lx τονδε τον τρόπον τής επιχειρήσεως έπέδειξεν οτι τό μαν&ά-
νειν ονχ άλλο τί ίστι ή άναμι μνήσχεσΰαι τήν ψνχήν τών έαντής λόγων, 
αίτιον δέ οτι τό μεν άναμιμνη αχό μ ενόν ίστι τό διανοητιχόν τής ψνχής, 
τοντο δέ Ιν τοις λόγοις ονΟιωτόν [? — ονσίοη cum nota syllabae ην He] τών 
μαθημάτων, χαϊ τάς επιστήμης et cet. quae supra cxstant 1. Ινεργή F, 
ενεργεί Β 2. προφαίνεται δέ έχαστον οταν άφαιρε&$ τών εμποδίων 
τών αντής αϊσ&ήσεως He 5. δέ addidi ex He, item άναπιμπλάσιν 
0. περισπονσιν Β αντήν om. He είς τόν usque ad £στι τής om. Β, ba-
bent F Ή β 7. ήμϊν He 9. in hoc breviore fragmento seotentiae, noa verba 
repetita sunt e Proclo 10. Ιν αντοΐς] εαυτής F 13. conf. Procl. ρ. 1 
inde a vers. 18 15. δεύτερον Β τελεώτερα BF 16. Τήν et cet. Ιη 
libris non distinguuntur a prioribus verbis 17. ταντότητα] ταντην Β, sed 
in marg. a rec. m. ταντότητα 21. στάσα] πάσα Β 
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xai τήν προς εαυτή ν κοινωνίαν και σύνδεσμον τήν μουσι-
κήν. — 'Επεί καΐ ή ψυχή διαιρείται πρώτον δημιουργικώς, ·> 
εϊθ' όντως συνδέδεται τοις λόγοις* και +ών πάλιν κατά μεν 
τήν στάσιν τήν εν αύτη τήν ένέργειαν ϊδρύσασα γεωμετρίαΐ' 

δ όφ3 εαυτής έξέφηνε, κατά δε τήν κίνησιν τήν σφαιρικήν. 
ΪΑξίωμά ίστι κατά τον ΐΑριστοτέλην, οταν μεν και τφ "20 

μανθάνοντι γνώριμον ή και καθ3 εαυτό πιατόν τό παρα-
λαμβανόμενον εϊς αρχήν · οίον τα τφ αύτφ ίσα και άλλη- * 
λοις ϊσα. οταν δε μή εχη εννοιαν ό άπονων του λεγομένου 

10 τήν αύτόπιστον, πείθεται δέ ομως και συγχωρεί τφ λαμ~ 
βάνοντι, τό τοιούτον ύπόθεσίς εστί' τό γαρ είναι τον πύ~ 
πλον σχήμα τοιόνδε κατά κοινήν μεν εννοιαν ου περιείληφεν 
άδίδακτος, άκουσας δέ συγχωρεί χωρίς αποδείξεως. 

Πασά γε μήν εϊς τό αδύνατον απαγωγή λαβονσα τφ ζη- 21 
15 τουμένφ τό μαχόμενον και τούτο ύποθέμενον πρυεισιν, εως 

αν εις ομολόγου μενον άτοπον καταντήση, και δι* εκείνο τήν 
ύπόθεσιν άνελονσα βεβαιώσηται τό εξ αρχής ζητούμενον. 
ολως γαρ είδέναι χρή οτι πάσαι αι μαθηματικοί πίστεις 
η άπό των αρχών είσίν η επί τάς αρχάς, ώσπερ φησί και 

20 ό Πορφύριος. αι μεν άπό των άρχων διτταί και αύται 2 
τυγχάνουσιν η γαρ άπό των κοινών εννοιών ώρμηνται και 
της ενεργείας μόνης τής αντοπίστου η άπό των προδεδει-
γμένων. αι δέ επί τάς αρχάς η θετικαί των άρχων είσιν η 
άναιρετικαί. αλλά θετικαί μεν ονσαι των άρχων *άναγνώ-

25 σεις καλούνται και τανταις αι συνθέσεις αντίκεινται, δυνα- 3 
τον γαρ άπό των αρχών εκείνων προσελθεϊν ευτάκτως επί τό 

1. ίαυτον BF 2. ΈπεΙ om. F 3. εϊ&' BF ων] lege ονν vel 
μην 4. iv avrtj BF 5. Ιφ' εαυτής F 6. vide Procl. ρ. 22 inde a 
vers. 13 άριστοτέλη F 7. xaS-y αντο F He 8. των αυτών BF 
ϊσα om. F, sed in marg. adscr. Ισα 9. Ζχει Β 10. πεί&εται] τί&εται 
ffe (conf. infra cap. 77) 11. τοιούτων Β 12. ov om. F ου προει-
λήγαμεν άδιδάχτως, άχούσαντες cfl συγχωρονμεν Ηβ 13. άδιδάχτως F 

14. vide Procl. ρ. 69 iude a vers. 5 απαγωγή addidi ex Ηβ 
l-s. τοΰτο νπο&έμενον Ηβ, του υπο&εμένου BF 16. δι Ιχείνου Ηβ 
17. βεροαιώσηται Β 18. al om. Β 20. χαϊ ante al μϊν add. Ηβ 
21. τνγ/άνουσι Β ανοιών F 22. αννεργείας F απίστου Ηβ prave 

24. «FayFttJiffiff) «ναλυσ«ις //e recte 26. 7T(>oo>A#m'] προστε&εΐναι 
tribus punctis notatura F 
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ζητούμενον, παί τουτό έστιν ή σύν&εσις. άναιρετιπαί δέ 
ουσαι είς αδύνατον άπαγωγαί προσαγορεύονται · τό γαρ τών 
ώμολογημένων τι παί εναργών άνατρέιραι ταύτης έργον τής 

4 εφόδου, παί έστιν έπί ταύτης συλλογισμός τις, αλλ3 ούχ 
ό αυτός ώσπερ παί έπί τής αναλύσεως* έν γαρ ταϊς είς 5 
αδύνατον άπαγωγαίς ή πλοπή πατά τό δεύτερον έστι τών 
ύπο&ετιπών οίον ει μή είσι τών Ι'σας εχόντων γωνίας τρι
γώνων αι ύποτείνουσαι πλευραι τάς ϊσας γωνίας Ισαι, τό 
ολον · ϊσον έστι τψ μέρει · άλλά τούτο αδύνατον · είσιν αρα 
τών ϊσας εχόντων δύο γωνίας τριγώνων αι ύποτείνουσαι ίο 
πλευραι τάς Ι'σας γωνίας παί αύται Χσαι. 

22 *Ιστέον οτι ό περί εν σημέΐον τόπος είς τέσσαρσιν όρ-
&αΐς ϊσας γωνίας διανέμεται, παί μόνα ταύτα τά τρία πο
λύγωνα πληρούν δύναται τόν περί εν σημείον ολον τόπον · 
τό ισόπλενρόν τρίγωνον παί τό τετραγωνον παί τό εξαγώνον 15 
τό ισόπλενρόν παί ίσογώνιον. άλλά τό μέν ισόπλενρόν τρί
γωνον εξάπις παραληφ&έν Ι | γάρ δίμοιρα ποιήσει τάς τεσ
σάρας όρ&άς. τό δέ εξάγωνον τρις γενόμενον · επάστη γάρ 
εξαγωνιπή γωνία ίση όρ&η έστι μιψ παί τρίτψ. τό δέ τε
τραγωνον τετράπις' επάστη γάρ τετραγωνιπή γωνία όρ&η 20 
έστιν. %ξ ουν ισόπλευρα τρίγωνα, ή τίσσαρα τετράγωνα, ή τρία 
ίξάγωνα συννεύσαντα πατά τάς γωνίας τάς τεσσάρας όρ&άς 
συμπληροί. τά δέ λοιπά πολύγωνα ή πλεονάζει ή ελλεί
πει τών τεσσάρων όρ&ών. [μόνα ταύτα έξισοϋνται πατά τούς 
είρημένους άρι&μούς.] 25 

23 ί4πό τής προτεΰείσης εύ&είας τετραγωνον §ητόν λέγει 
δ Εύπλείδης. προτε&είσα εν&εϊα παλεϊται, ήτις αρχή μέτρων 

2. άπογωγαϊ F, sel ά tribas pnnctis notatam (voluit notare ο) 3. ομο
λογημένων 3 He, ομολογονμένων Ρ 4. ίστιν om. Β 6. άπαγογαϊς F 

τό Ηβ, τον BF 9. ϊσον om. F 11. αύται F 12. baec ηοη e 
Proclo repetita esse videntur; pertinent ad Def. 74; edidit Ma p. 407 τ / -
τρασιν BF 15. τό ante τετράγ. om. Μα (nescio an B) xal ante τό 
ίξάγ.] είς Β 17. τεσσάρας] δ' Β 19. ορ&ή Ιστι μια F, ΙστΙ μία όρ&ή Β 

τετράγονον Β 21. η τέσσαρα usque ad εξάγωνα add. Μα 22. συνεν-
σαντα F, συνενσαντασ Β 23. συπληροϊ F πολνγωνια F Μα η prias 
om. Jfo (nescio an Β) εκλείπει Β 24. Ιξισούται Β Μβ 26. haec 
quoqne aliunde atque e Proclo repetita esse videntur (ν. Μβ ρ. 116); edidit 
Da fol. 49 b extr., ife p. 27 27. μέτρων BF 
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και οιονεί κανών εις έχμέτρησιν ήμίν μηκών καθ·3 ύπόθεσιν 
είλητεται. οίον ει τις προτείνοι πόσον εϊη τό μεταξύ διά
στημα υποκειμένων τινών σημείων, ουδέν αν, ει δεόντως 
πυνθάνοιτο, πόσων εστι ποδών η πηγών, άναγκαΐον αν δέοι 

5 πήχεος και ποδός αίτέίν ημάς παρά του παρέχοντος πηλι-
κότητα, και έχείντ] χρωμένους τ§ προθέσει και ξητής ευθείας 
τό προτεθέν διάστημα έξετάζειν, ει εστίν ολως ρητψ μέτρον. 

- Φανερόν δέ οτι ή όρθότης τής γωνίας τ§ Ισότητι σνγ- 24 
γενής έστιν, ώσπερ -η όξύτης και άμβλύτης τή άνισότητι. 

10 ομοίως δέ ή δμοιότης τψ πέρατι, ή δέ άνομοιότης απειρία · 
οπερ γάρ έστιν έν ποσοϊς Ισότης, τούτο εν τοις ποιόίς όμοιό-
της. — Τών ευθυγράμμων γωνιών κατά τό πέρας άπειρίαν » 
υφισταμένων ό από τον πέρατος ήκων λόγος τήν όρθήν 
απετέλεσε γωνίαν μίαν, Ισότητι κρατουμένην αεί, μήτε αν-

15 ξησιν μήτε μείωσιν έπιδεχομένην ό δέ άπό τής απειρίας 
δεύτερος ων και δυαδικός και γωνίας άνέφηνε δίπλας περί 
τήν όρθήν άνισότητι διτ]ρημένας κατά τό μείζον και έλασ
σον και κατά τό μάλλον και ήττον, άπέραντον έχουσας κί-
νησιν, τής μέν άμβλυνομένης μάλλον και ήττον, τής δέ όξυ-

20 νομένης. διά δέ ταύτα και τών θείων διακόσμων και τών 3 
μερικωτέρων δυνάμεων τάς μέν όρθάς γωνίας εις τους αχράν
τους άναπέμπουσιν, ώς τής άκλιτου προνοίας τών δευτέρων 
αίτιους* τό γάρ ορθόν και άχλινές προς τό χείρον και 
ατρεπτον έκείνοις προσήκει τοις θείοις* τάς δέ αμβλείας 

25 και οξείας τόΐς τής προόδου και τοις τής κινήσεως και τής 
ποικιλίας τών δυνάμεων χορηγοϊς άνέΐσθαι λέγονσι. τό τε 

1. οίνεϊ Β, οίον χαϊ Ώα 2. προτείνει BF, Ώα, corr. Μα 3. ουδέν 
αν] immo ονδ* αν εΐ] ού ΰα, apud quem etiam reliqua tnrbata sunt 
4. πιχών Β 5. πηχός BF Ώα πηλιχότητος Da 6. χρωμένη BF 
τη προτεθ-είση Ώα ρψψ εύ&ε(α F Ώα, ρητή εύ&εΐα Β 7. ίξετάζει F, 
ίξ ετάζω μεν Ώα §ητώ Β, ρητώς F μέτρον] χέντρον F, σύμμετρον Ηα 

8. vide Procl. ρ. 53 inde a vers. 26 όρ&ότης F He, όρ&ής Β 
συγγενές He prave 9. ίστι BF η addidi ex He 10. ή ante όμοιο-
της] ό Β, om. F απειρίας BF 11. ποιοΐς F, ποιείς Β 12. vide 
Procl. ρ. 37 inde a vers. 2 et 7 13. ό addidi ex He της όρ&ης F, τοΐς 
όρ&οϊς Β 16. διαδιχός F άνέφην Β δίπλας BF 20. δε] δη F 

χαϊ post ταντα om. F 22. άποπέμπουαιν He 23. τά χείρονα He 
24. τοις om. Zife #€οις //e 26. α)'*Γσ£α£ /7e, άνύσ&αι BF τό τ*] 

Hcr. gcom. et etereom. 17 
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γάρ αμβλύ τής έπί παν άπλουμένης των ειδών εκτάσεως 
έστιν είκών* χαι τό οξύ τής διαιρετικής και κινητικής τών 

4 όλων αίτιας άφομοίωσιν έλαχε, και μήν και έν αύτοΐς τοις 
ουσι τ§ μέν ουσία ή όρθότης τόν αυτόν όρον τοϋ είναι φυ-
λάττουσα προσέοικε, τοίς δέ συμβεβηκόσιν ή τε αμβλεία 5 
και οξεία- ταϋτα γάρ δέχεται τό μάλλον και τό ήττον και 
αορίστως μεταβάλλοντα ουδέποτε παύεται. 

25 Σύμβολον ουν και ή κάθετος έστιν αρρεψίας, καθαρό-
τητος, άχραντου δυνάμεως, άκλινοϋς, πάντων τών τοιούτων, 
εστι δέ και μέτρου θείου και νοερού σύμβολον. διά γάρ 10 
καθέτων και τά νψη τών σχημάτων άναμετροϋμεν, και τι) 
πρός τήν όρθήν αναφορά τάς άλλας ευθύγραμμους γωνίας όρί-
ζομεν αύτάς έφ* εαυτών αορίστους ούσας * έν υπερβολή γάρ 
και ελλείψει θεωρούνται · τούτων γάρ έκάτερα καθ* έαντήν 
απέραντος έστιν. 15 

26 * # # αποδείξεως δεΐσθαι και κατασκευής παρά τήν 
ιδιότητα τών ζητουμένων τής τών αιτημάτων και αξιωμά
των ενεργείας άπολειπομένην. άμφω μέν τό απλούν εχειν 
δει και ευληπτον, τό τε αίτημα λέγω και τό αξίωμα, άλλά 
τό μέν αίτημα προστάττει ήμίν μηχανήσασθαι και πορίσα- 20 
σθαί τινα ϋλην είς συμπτωμάτων ύπόδοσιν άπλήν εχουσαν 
και εύπετή τήν λήψιν· τό δέ αξίωμα συμβεβηκός τι καθ* 
αυτό λέγει γνώριμον αυτόθεν τοϊς άκούουσιν, ώσπερ και τό 

2 θερμόν είναι τό πϋρ. — Έκάτερόν έστιν άρχή άνυπόδεικτος 

τότε Β, τέ,τε F 1. αμβλύ τής] άμβλύτης BF Ιχατάσεως Ηβ 4. τά 
μεν ουσία BF, corrcxi ex Ηβ 5. τοΐς δε Ηβ, ό*£ τοΐς BF 7. μεταβάλ
λοντα He, μεταβάλλονται BF ονποτε Ηβ 8. vide Procl. ρ. 37 inde a 
vers. 24 άρεψίας Β 9. άχραντος BF χαϊ άχλινοΰς Ηβ 11. χα-
&έτου et υψει He meadose τή addidi cx Ηβ 12. άναψοράν BF 
εύ&υγράμμασ i , ut videtur (cbarta exesa est) 13. άφ' εαυτών Ηβ ώς 
ίν ύπερβολίΐ He 14. ΰεωρούντες Ηβ τοΰτο BF χαθ·* αυτήν F Ηβ 

16. vide Procl. ρ. 50 inde a vers. 8 ab ult. δεϊσθ-αι] χρήσδαι Ηβ prave 
18. άπολειπομένων Ηβ prave 19. δεϊ] δή Β ευληπτον Ηβ, άλη-

πτον Β et F in marg., άλληλον F ϊη contextu tribus punctis notatnm αϊ-
τι μα F λέγων Ηβ 20. προστάττει Ηβ, προτάττειν BF μηχανί-
σασ&αι Β, μηχανησάμενος F 21. συμπτώσιν Ηβ prave νπόδωσιν Β, 
άπόδοσιν ϋίβ έχουσα BF 22. χα#' « tko //β, χαί ταυτό BF 23. λ̂ >€ϋ> 
BF Jife γνώρισμα BF 24. πι/ρΐ BF (ortam e πυρ et sigmo interpunctio-
nis) *Ι?χ«?€Λον] vicle ibid. p. 50 extr. 
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και αίτημα και το αξίωμα. και τό μέν ώς ενπόριστον 
λαμβάνεται, τό δέ ώς ενγνωστον. 

Πάν πρόβλημα παί πάν θεώρημα τό έπ τελείων αντον 27 
μερών πεπληρωμένον βονλεται ταντα πάντα εχειν έν εαντφ, 

5 πρότααιν, εκθεσιν, διορισμόν, κατασκευήν, άπόδειξιν, σνμ
πέρασμα. τούτων δέ ή μέν πρότασις λέγει τινός δεδομένου 
τι τό ζητούμενόν εστίν ή γάρ τελεία πρότασις έξ αμφοτέρων 
εστίν, ή δέ εκθεσις αντό καθ* αυτό τό δεδομένον άποδιαλα-
βονσα προεντρεπίζει τ§ ζητήσει. 6 δέ διορισμός χωρίς τό ζη-

10 τονμενον ο τι ποτέ έστι διασαφεί, ή δέ κατασκευή τά ελλεί
ποντα τφ δεδομένφ προς τήν τον ζητονμένον αϊτίαν προσ-
τίθησιν. ή δέ άπόδειξις επιστημονικώς έπ τών όμολογη-
θέντων σννόγει τό προκείμενον. τό δέ σνμπέρασμα έπι 
την πρότασιν πάλιν αναστρέφει βεβαιούν τό δεδειγμένον. 

15 και τά μέν σύμπαντα μέρη τών τε προβλημάτων και τών 2 
θεωρημάτων έστι ταντα. τά δέ αναγκαιότατα και έν πάσιν 
υπάρχοντα πρότασις άπόδειξις και σνμπέρασμα. δει γαρ 
και πρΰειδέναι τό ζητονμένον και δείκννσθαι τοντο διά τών 
μέσων και σννάγεσθαι τφ δεδειγμένφ, και τούτων τών τριών 

20 έκλείπειν τι τών άδννάτων έστί' τά δέ λοιπά πολλαχοϋ μέν 
παραλαμβάνεται, πολλαχον δέ και ώς ούδεμίαν έχοντα χρείαν 
παραλείπεται · διορισμός τε γάρ και εχθεσις ουκ εστίν έν 
έκείνφ τφ προβλήματι. 

Τών προβλημάτων τά μέν μοναχώς γίνεται, τά δέ δι- 28 
25 χώς, τά δέ πλεοναχώς, τά δέ άπειραχώς. μοναχώς μέν ώς 

τό ισόπλενρον τρίγωνον. · τών δέ λοιπών τό μέν διχώς συν-

I. χαϊ το μεν] vide ρ. 51 vers. 7 άπόριστονBF 3. vide Procl.p. 56 
inde a vers. 20 Ix τελείων] ίχτελεϊ BF αύτον BF, τών εαυτού Ηβ 
4. πεπληρωμένων BF αύτφ F 6. διδομένου Ηβ 9. τό ζητονμένον 
Ηβ, τον ζητουμένου BF 10. δι ασαφή Ηβ Ιχλείποντα F, εϊωθότα Ηβ 

II. προς om. Β αΐτίαν] &ήραν Ηβ et libri Barocii 12. ix] από 
Ηβ 14. πάλιν Inl τήν πρότααιν Ηβ 15. τών post χαϊ om. Ηβ 
16. ταύτα] τοιαύτα Ηβ χαϊ ante άπόδειξις add. Ηβ 19. τό δεδειγμέ
νον Ηβ δεδεγμένφ F τούτων] τούτο F 20. αδύνατον F 21. χαϊ 
ώς om. Ηβ παρέχοντα Ηβ 23. ίχείνφ τφ προβλήματα scilicet Ισοσκε
λές τρίγωνον συστήσασ&αι, quae verba seqnuntur apod Proclum 24. vide 
Procl. p. 60 inde a vers. 8 ab ult. γίγνεται Ηβ τά δε διχώς οιη. Ηβ 

25. μοναχώς] vidc ibid. vers. 4 ab nlt. 26. τών μεν BF 
17* 
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ίσταται τό δέ τριχώς* άπειραχώς δέ τά τοιαύτα προβλή
ματα γένοιτ αν τήν δο&εΐααν ευ&εΐαν τέμνειν εϊς τρία 
αναλόγως. 

2 9 # » * *τών προ άλλων παί έν τοΐς πολλοίς παι τήν 
πρός αυτά σχέσιν πατηγορίαν υφιστάμενα, τριττών δέ ον- 5 
των, ώς IV συνελόντι φάναι, τών πα&ολιπών εϊδών, του 
μετεχομένου και έν τοις πολλοίς οντος παι τά μεριατά έπ-
πληρούντος, νοήσωμεν διαφοράς πατά τήν υποπειμένην ύλην, 
παι τά μετέχοντα αυτά διττά d-έμενοι τά μέν αίσ&ητά τά 
δέ h φαντασία τήν ύπόστασιν έχοντα, παι γάρ ή ύλη διττή, 10 
παι ή μέν των αιο&ήσει συζυγούντων, ή δέ των φανταστιπών. 

30 Πάν γάρ τό πα&όλου παι τό IV παι τών πολλών περι-
ληπτιπόν ή έν τοΐς πα&* επαστα φαντάζεσ&αι πέφυχεν, ή 
φαίνεται παι τήν ύπαρξιν έν τούτοις έχειν άχώριστον άπ' 
αυτών υπάρχον παι πατατεταγμένον έν αύτόϊς παι μετά τού- 15 
των, ή συγπινούμενον, ή μονίμως έστός παι άπινήτως, ή προ 

2. τέμνον F §ϊς τά τρία ανάλογα Μβ 4. hoc caput, ία libris ηοη 
distinctam a prioribus, repetitnm est e Proclo p. 15 inde a vers. 12; atque 
eam lacanam qnam post πολλοίς babet He explent BF eodem modo qoo Baro-
cius p. 25 extr. ex smis libris explevit τών προ άλλων et cet, corrupta 
in BF, ita restituam, ut simal plenam faciam sententiam e Proclo: xal [χατά 
He] γάρ ταύτας οιμαι τάς τριπλάς υποστάσεις εύρήσομεν, τά μέν προ τών 
πολλών, τά Μ Ιν τοΐς πολλοίς [bic desinit Η β], τά ih [om. BF] χατά [χαϊ BF] 
τήν προς αυτά σχέσιν χαϊ [om. BF] χατηγορίαν υφιστάμενα. Quae sic ver-
tit Barocius: iuxta enim hm Irinas subtittmHas comperiemus (ut censeo) alia 
quidem ante multa, alia autem in multis, alia vero quae per retpeetum quem 
habent ad ipm praedicationemque tubsiitunt 5. τριττών] tripUcibus Baroc, 
τρίτων et suprascr. ov F, τρίτον Β 6. ?ν] iv BF συνελλόντι φάναι Β 

του μετεχομένου] rarsns adscribenda est Barocii interpretatio: triplici-
bus autem (ut unico verbo absolvam) tmiversalibut formit exittentibut, mm 
formae qua multa participant, quaeque in tnultis ett, et partieularia complel 
etc. 7. xal ante Ιν τοΐς addidi e Baroc. οντος primom est post lacu-
nam in He, οντι F, ουτι Β μεριστά ffe, μετριχά BF 9. αυτά Β, αυτόν 
F ΗΛ αίσ&ητά] altima syllaba in Β ηοη comparet 10. ίν addidi ex Jf# 

φαντασίαν F vlij] ολη Β 11. τών utrumque addidi ex flf tfu-
ίι/^νυ.των B, eed singulae litterae non perspicoae 12. vide Procl. p. 15 
inde a vers. 5; in BF rursus nulla distinctio γάρ om. Ife 13. χα&έχαστα 
Β Jfa πέφυχεν η φαίνεται addidi ex Ζ/β 14. α/ώριβτον] έχεΐνα 
χωρίς τών BF, I J O F άχώριστον He 15. χατατεταγμένων Β, χατατεταμ-
μ/νοι> F 16. συγγινούμενον Β έστώσ Β £Γβ, toro*? F 



VARIAE COLLECTIOJNES. 261 

τών πολλών ύφεστάναι και γεννητικόν είναι τον πλήθους, 
έμφάσεις έφ* εαυτού τόΐς πολλοίς παρέχον και άμερίστως 
μέν αυτό προτεταγμένον τών μετεχόντων, ποικίλας δέ με
θέξεις εις τά δεύτερα χορηγούν, 

5 · Τό τής γραμμής είδος. — Λιττήν σννέχονσα δύναμιν 31 
άμέριστον και μεριστήν έχει γάρ τό σημεΐον άμερώς και 
τά διαστήματα μεριστώς. 

Τήν μονάδα λέγουσι στιγμήν άθετον, τήν δέ στιγμήν 32 
θέσιν έχουσαν. τό δέ σημεΐον έν φαντασία προτείνεται και 

10 οίον έν τόπφ γέγονε και ενυλόν έστι κατά τήν νοητήν ύλην. 
αθετος ουν ή μονάς και άυλος και παντός έξω διαστήματος 
και τόπου, θέσιν εχον τό σημεΐον ώς έν τόΐς φαντασίας 
κόλποις. — Λιττόν δέ τό σημεΐον ή καθ* αυτό ή έν τή 2 
γραμμή και ώς πέρας ον μόνον και *ένοϋται. όλον μιμείται 

15 την ακρότητα τών όντων, και διά τούτο και άνάλογον τίθε
ται τή μονάδι [δυάδι δέ τήν γραμμήν, τριάδι δέ τήν έπι-
φάνειαν]. 

Οι Πυθαγόρειοι τή τριάδι προσήκειν έλεγον τήν έπι- 33 
φάνειαν, διότι δή τά έπ3 αυτής σχήματα πάντα πρώτην 

20 αίτίαν εχει τήν τριάδα, δ μέν γάρ κύκλος έστιν αρχή τών 
περιφερόμενων, έν κρυφίψ έχει δέ τριαδικόν τψ κέντρψ9 

τή διαστάσει, τή περιφέρεια, τό δέ τρίγωνον απάντων ήγε-
μονοϋν τών ευθυγράμμων παντί που δήλον ότι τ# τριάδι 
κατέχεται και κατ* έκείνην μεμόρφωται. 

1. ύφεστάναι F, ύφεστάναν Β γενιχόν F tribus panctis notatum 
2. έμφάγεις Β εαυτό F παρέχων Β 3. τεταγμένον Β 4. χω-
ρηγοΰν Ηβ, idem F cum saprascr. ο 5. vide Procl. ρ. 26 inde a vers. 9 ab 
ult. αυνέχουααν BF, συν έχουσα He (scilicet ή ψυχή) 6. γάρ] χαϊ Ηβ 

8. conf. ibid. inde a vers. 7 ab ult. εύ&ετον BF 9. τό ό*ε σημεΐον 
etc.] vide ibid. p. 26 extr. 11. χαϊ ante άυλος] ώς Ηβ 12. έχον] ik 
έχει Ηβ φαντασίοις BF 13. Λιττόν etc.] vide ibid. ρ. 57 inde a vers. 29 

T J om. Ηβ 14. πέρας non plane coinparet im Β Zv Ηβ, ήν BF 
ένοΰται όλον] Έν ούτε ολον ούτε μέρη εχον Ηβ χαϊ ante μιμείται 

add. F 15. άχροτάτην τών όντων φύσιν Ηβ τ&εται] τέταχται Ηβ 
% 16. δυάδι etc. repetita indidem e vers. 21 18. vide Procl. p. 32 inde a 

vers. 9 πν&αγόριοι BF 19. πρώτην] -προς τήν BF, πρωτίστην Ηβ 
20. aUlav om. Ηβ ό μεν γάρ] hic novum caput incipiunt BF, etsi non inter-
ciditar Procli contextas 21. χαϊ έγχρυφίως έχει τψ τριαδιχψ Ηβ 
22. ήγεμονοΰν τών] ήγεμονούντωνBF, sed Ιη F tribus punctis notatam 23. τ § 
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34 1%ΕΨ λέγεται τό πέρας καί απειρία καί τό μικτό* · πάντα 
γάρ τά οντα έκ τούτων ενονται. 

35 Τήν Ιπιστήμην διαιρούσιν είς άνυπόθετον και ένυπό-
θετον, και τ ι ρ μεν άνυπόθετον των ολων είναι γνωστική* 
μέχρι τον άγαθου καί της άνωτάτω των πάντων αιτίας 5 
άναβαίνονσαν καί της αναγωγής τέλος ποιουμένην τό αγα
θόν, τήν δέ ένυπόθετον ώρισμένας αρχάς προστησαμένην 
άπό τούτων δεικνύναι τά επόμενα ανταΐς, ουκ Ιπ* αρχήν 
αλλ3 έπί τελεντήν Ιουσαν. καί οντω δή τήν μαθηματικήν 
ατε υποθέσει χρωμένην της άνυποθέτου καί τελείας έπι- 10 

s στήμης άπολείπεσθαι. — Μία γάρ ή όντως επιστήμη, καθ* 
ην τά οντα πάντα γινώσκειν πέφυκε καί άφ' ής πάσα ι αι 
άρχαί ταίς μεν έγγντέρω τεταγμέναις τάις δέ πορρωτέρω 
[καθάπερ ό νοϊς]. 

36 Περί δέ διαλεκτικής. Καθάπερ ό νους υπερίδρυται 15 
της διανοίας καί χορηγεί τάς αρχάς άνωθεν αύτη καί τέλειοι 
τήν διάνοιαν *έφ* εαυτής, κατά τά αυτά δή καί ή διαλεκτι
κή φιλοσοφίας ούσα τό καθαρώτατον μέρος προσεχώς ουσα 
ύπερήπλωται των μαθημάτων καί περιέχει τήν ολην αυτών 
άνέλιξιν καί δίδωσι δυνάμεις *έφ* εαυτού ταΐς έπιστήμαις 20 
αυτών παντοίας τελεσιουργικάς καί κριτικάς καί νοεράς, τήν 
άναλυτικήν λέγω καί διαιρετικήν καί τήν δριστικήν καί άπο-
δεικτικήν, άφ* ων δή χορηγούμενη καί τελειουμένη ή μαθη
ματική τά μεν δι* αναλύσεως ευρίσκει, τά δέ διά συνθέσεως, 

om. Ηβ 1. conf. Procl. ρ. 32 inde a vers. 17; sed videtar alium praeterea 
locom respexisse epitomator 3. conf. Procl. p. 9 inde a vers. 13 ab mlt. 

4. άνυπότετον Β γνωστόν Β, γνωστ cum suprascr. nota syllabae ην F 
5. τον] τόπον BF άνωτάτω των] άνωταντω 1, άνωτάτω F 

6. άναβαινονσας Ηβ meodose τφ αγαθόν Β 7. έννπό&ετον om. He 
όρισμένασ Β προστησαμένην ¥ 8. χαϊ άπό τούτων δειχνύον-

σαν Ηβ .9. ϊουσαν F, ου σαν Ηβ 10. ύπο&έσεσι Ηβ 11. Μία γάρ 
etc. alio ex loco nescio quo excerpta sunt xa&* η F 14. verba xa&a-
περ 6 νους hac illata sunt e proximo capite 15. vide Procl. p. 12 inde a 
vers. 7 ab ult. 16. της] τάσ Β χωρηγεϊ Ηβ 17. Ιφ' εαυτοί ς F, 
«φ' ίαυτου ο*ή] Λ BF Ηβ 18. μέρος om. Ηβ ούσα om. Jfa 
19. νπέρπλωται Ηβ mendose 20. Ιφ* ίαυτοϋ BF, α φ 1 lavrifc £Γβ recte 

21. T€lfioi/fyfχάς BF, τελεσιουργονς Ηβ χφιτιχάς] άριτιχάς Β 
22. τήν #ιαιρ. et τήν άττο^χτ. Ηβ 23. ό*ή] ifi Β χωρηγουμένη Β £Γβ 

24. #1 ante διά om. Β σύν&εως Β 
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παί τά μέν διαιρετικώς ύφηγειται, τά δέ οριστικώς, τά δέ 
δι* αποδείξεως καταδεΐται τών ζητουμένων, συναρμόζονσα 
μέν τοΊς υποκειμένοις εαυτΐ) τάς μεθόδους ταύτας * 

Τήν γωνίαν σύμβολον είναι φαμεν καΐ εικόνα τής σννο- 37 
5 χής τών έν τοΐς θείοις γέι>εσι και τής συναγωγοϋ τάξεως 

τών διαιρημένων εις εν και τών μεριστών εις τό άμερές και 
τών πολλών εις σννδεκτικήν κοινωνίαν. δεσμός γάρ γίνεται 
και αντη τών πολλών γραμμών και επιπέδων και συνάγω-
γός τφ μεγέθει εις τό άμερές τών σημείων και συνεκτική 

10 παντός κατ αυτήν υφισταμένου σχήματος, διό και τά λό~ 2 
για τάς γωνικάς σνμβολάς τών σχημάτων συνοχηίδας απο
καλεί, καθ* οσον εικόνα φέρονσι τών συνοχικών ενώσεων 
και συζεύξεων τών θείων, καθ* ας τά διεστώτα συνάπτον-
σιν άλλήλοις. αϊ μέν ονν b τοις επιφάνειαις γωνίαι άυ- z 

15 λοτέρας αυτών και απλουστέρας άπεικάζονσι και τελειότερος 
ενώσεις, αΐ δέ έν τοΊς στερεόϊς προϊούσας μέχρι τών έσχα
των και τοίς διεσπασμένοις κοινωνίαν και τοΐς πάντη με-
ριστόϊς [και] όμοφνά σύνταξιν παρεχόμενος, τών δέ έν ταΐς 4 
έπιφανείαις αϊ μέν τάς πρώτος αυτών και ά μικτού ς, αϊ δέ 

20 τάς τής απειρίας συνεκτικάς τών έν ανταΊς προόδων απει
κονίζονται 9 και αϊ μέν τάς τών νοερών ειδών ενοποιονσιν, 
αϊ δέ τάς τών αισθητών, αϊ δέ τάς τών μεταξύ τούτων 
συνεκτικάς. αϊ μέν ούν περιφερόγραμμοι μιμούνται γωνίαι s 

2. σνναρμόζουσα μίν] χαϊ σνναρμόζουσα Ηβ 3. υποκείμενης Β 
εαυτού BF, εαυτής Ηβ post ταύτας adde e Proclo χρωμένη δε χαϊ έκαστη 
προς τήν ϋεωρίαν τών μέσων λόγων 4. vide Procl. ρ. 36 inde a vers. 10 

5. τών] τοις BF . 6. διειρημένων Β είς τό] ώς το F 7. γίγνε-
ται χαϊ αυτή Ηβ 9. τού μεγέ&ονς Ηβ 10. παντός του Ηβ 11. άπο-
χλεϊ Β, ύποχλεϊ F 13. χαϊ ante τών add. Ηβ 14. ίν om. BF από 
άϋλωτέρας Ηβ 15. άπειχάζονσι] άποχαλούσι BF, άποτυπούνται Ηβ, ex-
primunt Baroc. 16. ίνέσεις Β, ένώσεοις Ηβ προιούσαι ct suprascr. ας F, 
προσιούσας Β, τάς προϊούσας Ηβ 17. όιασπασμένοις F χοινωνίαι 
et soprascr. αν F μεριστής Β 18. χαϊ om. Ηβ 19. πρώτας αυτών 
Ηβ, πρώτασ αύτόσ Β, πρώτασαντόσ F 20. τής απειρίας] τοΐς Ιπειρίας 
BF, sei ία F atrumque ternis punctis notatum συνεχτιχαϊ Β αύταις BF, 
αύτοΐς Ηβ άπειχάζονται Ηβ 21. ίνοποιούσιν Β, ενωποιούσιν F, ίί-
δοποιούσας Ηβ, unitrices BarQC 22. τών αϊσ&ητών λόγων Ηβ τάς 
τών] ταϊσ F, τών Β 23. συνδετιχάς Ηβ αί] οί BF, qui hic novum caput 
incipiunt γωνίαι μιμούνται Ηβ 
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τάς σννελισσούσας αιτίας τήν νοεράν ποικιλία* είς Γνώσιν* 
νου γάρ παί νοερών ειδών αι περιφέρειαι σνννεύσειν έπειγό-
μεναι πρός εαντάς είπόνες · αι δέ ευθύγραμμοι τάς τών 
αισθητών προϊστάμενος παί τήν σύνδεσιν τών εν τούτοις 
λόγων περιεχόμενος- αι δέ μιπταί τάς [τε] ποινωνίας τών 5 
τε αισθητών παί τών νοερών πατά μίαν Γνώσιν άσάλευτον 

β φυλαττούσας. δέί δέ πρός ταϋτα τά παραδείγματα απο
βλέποντας παί τών παθ' Μπάστα αίτιας άποδιδόναι. 

38 Κυπλιπώς λέγεται πινεϊσθαι ή ιρυχή ταΐς νοητιπαϊς δυ-
νάμεσιν όντως- τό νοητόν ώς πέντρον έστι τψ νψ, ό δέ νους 10 
σννέχει περί αυτό παί έρψ παί ένίζεται πρός αυτό ταϊς νοεραΐς 

2 όλαις πανταχόθεν ένεργείαις. ταΊς δε ψυχαϊς έπιλάμπει τό 
αύτόζωον, τό αύτοπίνητον, τό πρός νουν έστράφθαι παί 
περιχορεύειν τόν νουν, τό άποπαθίστασθαι πατά τάς οίπείας 

s περιόδους άνελισσούσας τοϋ νοϋ τήν άμέρειαν. πάλιν γάρ 15 
αί μέν νοεροί τάξεις ώσπερ τά πέντρα τήν ύπεροχήν $ξσυσι 
πρός τάς ψυχάς, αι δέ ψυχαί περί αύτάς πατά πύπλον 
ένεργήσουσι. παί γάρ πασα ψυχή πατά μέν τό νοερόν εαυ
τής παί [τό] αυτό τό εν τό άπρότατον πεπέντρωται, πατά δέ 
τό πλήθος πυπλωτιπώς περιπορεύεται περιπτύξασθαι πο- 20 
θοϋσα τόν εαυτής νουν. 

39 Έπτά είδη εϊσί τών τριγώνων- τό ίσόπλευρον μονοει-
δώς, τό δέ ίσοσπελές ή όρθογώνιον έστιν ή άμβλυγώνιον ή 
όξυγώνιον, παί τό σπαληνόν ομοίως. 

40 Ουπ εστίν ευρεΐν τετράγωνον αριθμόν τετραγώνου δι- 25 
πλάσιον, αλλ3 ουδέ ίσόπλευρον τρίγωνον όρθογώνιον τήν 
νποτείνονσαν ϊσην τών δύο τών περί τήν όρθήν γωνίαν εχον. 

1. συνελισσούσας αϊτίας Ηβ, συντελείς ούσας γωνίας BF 2. σννεν-
σειν Ηβ, σύνενσιν BF έπηγό μεναι Β 4. έν addidi ex Ηβ 5. τε abest 
ab Ηβ 6. έννωσιν Β 7. Μ] δή Ηβ 9. conf. Procl. ρ. 41 inde a vers. 
17; verba autem τό νοητόν etc. repetita snnt indidem inde a vers. 33 
11. αυτό] αντώ Β ίρξ] όρξ F ένίζεται Β πρός αυτό] παρ* ίαυ-
τφ Ηβ 13. αυτό ζώον BF, αντοζών Ηβ τό ante πρός om. Ηβ 
15. άμέρειαν Ηβ, άμετρίαν BF 18. ένεργοΰσι Ηβ 19. άχρώτατον Ηβ 

χέντρωχαι BF 20. χυχλιχώς Ηβ 21. νου F 22. coaf. Procl. ρ. 47 
inde a vers. 6. Cap. 39—49 habet Ν (ν. praef. extr.). Gapitam40—42 orlgo ad-
huc incerta τετραγώνου] • cum snprascr. ovF 26. Ισοπλεύρου τριγώνου 
ορθογωνίου BF, nisi quod £\ pro τριγώνου habet F 27. Ισον BF δύο] (f F 
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"Εστι διαφορά μονάδος χαι ενάδος ούτως' επειδή εστίν 41 
έν τοις ονσιν Ιδιοποιία παί ταυτότης, χαλεϊται μονάς* έστι 
δέ ετερότης, καλείται δνάς. έστιν ετέρα υπέρτερα δνναμις 
αρχή ποινή τών δύο τούτων, ήτις πάντα έπίσταται. αύτη 

5 IV καλείται · ώστε τό εν ύπέρτερόν έστι τής μονάδος. 
*Ιστέον δέ οτι επειδή έστι δυάς παι μονάς παι τό fr, 42 

δυας μέν αντά τά σώματα, μονάς δέ τό είδος τό έν αύτοίς, 
εν δέ ή φύσις. 

Λιαφέρει ή πρώτη φιλοσοφία τής διαλεπτιπής, οτι ή ι 
10 μέν πρώτη φιλοσοφία δι αληθέστατων πρόεισιν, ή δέ δια-

λεπτιπή έπ πιθανών. 
Τά περιφερόγραμμα ϊσα δειπνύναι δυνατόν τοις ευθυ- 3 

γράμμοις. ό Αρχιμήδης έδειξεν, οτι πάς πύπλος έστιν ϊσος 
τριγώνψ όρθογωνίψ, ον ή μέν έπ τού πέντρου ϊση έστι μιψ 

15 τών περι τήν όρθήν, ή δέ περίμετρος τή βάσει. 
αναλογία έστιν ή τών λόγων όμοιότης. αναλογία έν ι 

τρισίν οροις ελαχίστη έστι. 
Πρότασις διαιρείται είς δεδομένον παί ζητούμενον. ου 43 

μήν τοϋτο άεί γίνεται, αλλ' ενίοτε λέγει μόνον τό ζητού-
20 μενον. οταν δέ ή πρότασις αμφότερα σχή τό δεδομένον παί t · 

τό ζητούμενον, τότε διορισμός ενρίσπεται παί έπθεσις* οταν 
δέ έλλείπη τό δεδομένον, έλλιμπάνει παί ταύτα, ή γάρ έπ-
θεσις τον δεδομένον έστι διορισμός, τί γάρ αν εϊποι ό s 
διοριζόμενος έπί προβληθέντος προβλήματος, ει μή οτι δει 

1. ίπειδή] §π§1 δε Β 2. είδιοποιία Β 3. ίτερώδης Β 9. τής 
διαλεκτικής nsqne ad φιλοσοφία om. Β 10. άλη&έστατον Β 12. vide 
Procl. ρ. 110 inde a vers. 2 Τά] Τό BF, sed in F Τά correctum περι-
φερόγραμμον et snprascr. α F 13. ό] ώς F 14. ix He, Ιχτός BF 
μίας Μ^μία F 16. hic novum capat incipiant BF ac deinde verba Πρότα-
σι ς etc sine distinctione addunt ^Αναλογία] conf. iofra cap. 49 18. vide 
Procl. p. 56 inde a vers. 36 ac deinde vers. 45 διήρηται He 19. γίγνε-
ται He λέγειν BF μόνον om. F, idem ante λέγει habet He 20. οταν 
Β Ηβ, οτε F Ιχγ Ηβ τό δεδομένον χαϊ τό ζητούμενον om. Ηβ 
21. τότε nsqoe ad δεδομένον om. Β 22. ίχλείπγ Ηβ Ιχλειμπάνει Β, 
ίχλειπάνει Ηβ 23. τ/] τ« Β <Γπα Β (volnit flkot) 24. προβλη&έν-
τος] του προρη&έντος He priore loco, του προτε&έντος altero loco (scilicet 
verba post ε*χ&εσις m vers. 23: τον δεδομένον §ml usque ad ζητούμενον ή 
μεν ϊχ&εσις ρ. 266 vers. 3 — baec verba, inquam, in eo codice quo Herva-
gius U 8 0 8 est, bis posita fuerant) προβλήματα BF fi μή] IJ J3e 
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ευςεϊν ισοσκελές τοιόνδε. τούτο δ7 ψ ή πρστασις. έάν αρα 
ή πρότασις μή εχη μεν τό δεδομένον, τό δέ ζητούμενο», ή 
μεν εκθεσις σιωπάται τω μή είναι τό δεδομένον, ό δέ διο
ρισμός παραλείπεται. 

44 Ίστέον οτι των τριγώνων τά μεν εϊσιν εκγονα ίσότητος, 5 
τά δέ αμφοτέρων άπογενόμενα. διά παντός ή τριάς αυτή 
πέφνκεν οίον γραμμών, γωνιών, σχημάτων, και εν καί έν 
τοις σχήμασι τριΐίλεχ^ρων, τετραπλεύρων, εξής απάντων, καί 
τά μεν οντα πέρατι συγγενή, τά δέ απειρία, τά δέ κατά 
τήν μίξιν αμφοτέρων. 10 

45 9

€Ρητά μεγέθη λέγεται οσα εστίν άλλήλοις σύμμετρα, 
οσα δέ ασύμμετρα, άλογα είσι μή έχοντα λόγον προς άλληλα. 

46 Τό ξητόν καί αλογον μέγεθος εκάτερον ουκ εστι των 
καθ* εαυτά νοουμένων, άλλά προς έτερον συγκρινόμενων' 
οσα γάρ άλλήλοις σύμμετρα, ταύτα καί §ητά προς άλληλα 15 

3 λέγεται, οι μεν αριθμοί σύμμετροι τυγχάνουσιν, έπείπερ 
έκαστος αυτών υπό τίνος ελαχίστου μέτρου μετρείται, ομοίως 
δέ πήχνς καί παλαιστής συμμετρίας εχουσι προς αλλήλους-
εκάτερος γάρ υπό ελαχίστου μέτρου καταμετρείται υπό δα
κτύλου τε * φύσει τών μέτρων όντων μονάδος θέσιν έχοντος 20 

s αυτού, απείρου δέ της έν τοις μεγέθεσιν * ύπαρχούσης καί 
μηδενός υφεστηκότος ελαχίστου, μέτρον δήλον οτι τον §ητοΰ 
μεγέθους ούχ §ρ τι ώρισμένον, ώς ό δάκτυλος ελάχιστον 
μέτρον, α Ι Γ έφ' ήμΐν εστίν όπηλίκον αν θέλωμεν ελάχιστον 

4 ύποθέσθαι μέτρον γνώριμον, έν φ ή μονάς, παν γάρ καθ* 25 
αυτό μέγεθος, ώς ήλέγχθη, οϋτε φητόν οϋτε αλογον, οτι καί 

1. τοιόντε Β τούτο] τοιούτον Ηβ priore loco, τούτο aliero imw άρα 
η πρότασις om. F 2. ϊχει Β μϊν το] τό μεν Ηβ 3. σιωπά F 
τφ] το BF 5. Procli locum adbuc ηοη inveni τριγώνων] Δ cura nota 
syllabae ων F 6. an άπογευόμεναί αύτη Β 7. πέφυχε F 
11. de cap. 45—49 vide Μα ρ. 115β. 'Ρητά] ή τά BF, sei in F η qaattuor 
punctis notatam μεγέ&ει Β 12. χαϊ ante άλογα add. F 13. cap. 46 
et 47 edidit Da inde a fol. 48 b vers. 4, Ha p. 25 ss. 14. xafr' αυτά F 
συγκρινόμενων Da, σνγχρινόμενα BF 17. μέτρου] μέρους Da 18. σνμ-
μετρίαν Ώα 19. ίχάτερον BF Da 20. τε et φύσει om. Ζ?β daosqae 
asteriscos posuit 21. τής] τοις BF, om. ϋ β post μεγέ&εσιν exeidisse 
videtur substantivum feminini generis ύπάρχονσι F, v^iro/oiroff ϋ β 
26. ίλέγχ&η F, ίλεγχ^η Β, ft^tfij /to 
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πάσα ενθεια καθ3 εαυτήν ούτε §ητή οντε άλογος εστίν, 
συγκρινόμενη δέ προς υποτεθεΊσαν έν θέσει μονάδα §ητή 
ή άλογος ευρίσκεται, ούτως ονν τής τετραγώνου πλευράς 
υποτεθείσης φητής ή διάμετρος δυνάμει §ητή ευρίσκεται, 

5 μήκει γάρ άλογος ευρίσκεται, και πάλιν ονν τής διαμέτρου 
φητής υπαρχονσης ή πλευρά δυνάμει §ητή εκατέρας αυτών 
καθ· 1 εαυτήν οϋτε φητής οντε αρρήτου, τουτέστιν αλόγου, 
ύπαρχονσης. ούτως ονν τών ευθειών ελάχιστον τι μέτρον 
ύποθέμενοι ευθείαν [μονάδων] οι από τών μαθημάτων §η-

10 τήν ώνόμαζον, και τάς αυτί] συμμέτρους §ητάς, ομοίως και 
τό απ3 αντής τετράγωνον §ητόν, και τά τοντφ σύμμετρα 
χωρία §ητά έκάλεσαν, και §ητόν ομοίως τόν άπ' αυτής κύ-
βον και τά τούτω σύμμετρα στερεά, άρρητον δ3 άκουστέον, 
τουτέστιν άλογον, στερεόν μέν τό άσύμμετρον τφ από §ητής 

15 κνβφ, έπίπεδον δέ τό άσύμμετρον τφ από §ητής τετραγώ-
νφ, μήκος δέ, τουτέστιν ευθείαν, ^ψή άσύμμετρον. έπι δέ 
τών ευθειών διττής νοούμενης τής ασυμμετρίας, μιάς μέν, 
οταν αύται αϊ ενθεϊαι ασύμμετροι ώσι, τά δέ άπ' αυτών 
χωρία σύμμετρα άλλήλοις, ετέρας δέ, οταν και τά αυτά χω-

20 ρία ασύμμετρα άλλήλοις τ), διττή και ή προς τήν §ητήν 
διαφορά κατά τους παλαιούς υπήρχεν. αϊ μέν γάρ λέγονται 
δυνάμει §ηται [αϊ δέ άλογοι], αϊ δέ λοιποί μήκει. δυνάμει 
μέν είσι §ηταί, ώς προείπομεν, οσαι μέν εϊσιν αύται ασύμ
μετροι τή φηττ}, τά δ3 άπ' αυτών τετράγωνα σύμμετρα τφ 

25 από §ητής τετραγώνφ, μήκει δέ, οταν τά άπ* αυτών τετρά-

1. χα&* αυτήν F 3. post ευρίσκεται habet F: * μήκει γάρ άλογος 
ευρίσκεται*; ipse igitur librarias haec delenda esse significavit 6. ή πλευ
ρά Ώα, τ § πλευρά BF 7. τουτέστι λόγου BF 8. τι] το F 9. μο
νάδων] ai w-ς μονάδαΊ {μερίδων Ν) 10. αύτης BF Ώα, corr. Ηα 
ομοίους Β 11. τούτων BF 13. καϊ τά] κατά BF, χαϊ Ώα τούτων Β 

14. τό ά. $. κύβος BF 15. τό ά. $. τετράγωνον BF 16. <5IJT?J 

άσύμμετρον Ηα, ξψήν από σύμμετρον BF (nisi quod F συμμετρ cum am-
biguo compendio), §ητήν συμμέτρου Da 17. ασυμμετρίας Ηα, συμμετρίας 
BF Da 18. αύταϊ al Ηα, αύται BF Da σύμμετροι Β, σύμμετραι ct 
suprascr. οι F, corr. Ηα, σνμμετριώσι (pro α. ώσι) Ώα 19, ετέρας #1 usque 
ad άλλήλοις om. Β 20. ι] Ηα, εϊη BF, εΐή Ώα 21. υπήρχε Β, ύπεροχήν 
F 22. δυνάμαι Β 23. αύται Β, αύται F Ώα 24. τφ] τών BF 
25. τετραγώνων et suprascr. φ F 
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γωνα ή *έν τετραγώνοις άριθμόϊς ή τάς πλευράς εχΐβ συμ-
ιι μέτρονς τη §ητϊ} μήκει. και καθόλου καλείται ή τή $rpjj 

σύμμετρος φητή είτε μήκει είτε δυνάμει μόνον. 
47 βρίζονται δέ τήν §ητήν και ούτως' §ψή έστιν ή δι3 

αριθμών γνώριμη, ούχ εστι δέ §ητής ορος ούτος, άλλά συμ- 5 
βεβηκός αυτή. όταν γαρ λόγου χάριν έκτιθώσι ζητάς τών 
άπό τής πηχυαίας §ητής, οϊδαμεν έκάστην πόσων έστι πα
λαιστών ή δακτύλων · όθεν έκ τών συμβεβηκότων λέγομεν 

2 φητήν δι3 αριθμών γνωρίμην. διαφέρει δέ §ητή δοθεί
σης τψ τήν μέν §ητήν δοθεΐσαν είναι πάντως, τήν δοθεί- 10 
σαν δέ ουκ έξ ανάγκης φητήν9 ή μέν φητή και πηλικότητι 
και ποιότητι γνώριμη εστίν, ή δέ δοθείσα πηλικότητι και 
μεγέθει μόνον, και γάρ είσί τίνες άλογοι δεδομένοι. 

48 Ή άπειρος γραμμή ουδέ πολλαπλασιάζεσθαι δύναται 
ποτε ουδέ συγκρίνεσθαι έτερον πρός έτερον, τά γάρ μή 15 
ομογενή ου δύναται λόγον εχειν πρός άλληλα [ποία σχέσεις], 
οίον γραμμή πρός γρομμήν και επιφάνεια πρός έπιφάνειαν 
και τά λοιπά ομοίως. 

49 Τών αναλογιών μέν αι μέν είσι συνεχείς, αι δέ.διεχεΊς. 
συνεχείς μέν αι εξής και άδιακόπως εχουσαι τάς σχέσεις, 20 
διεχεΐς δέ είσιν, όταν μή ούτως εχωσιν οι λόγοι, άλλά t f i j -
ρημένοι άπ3 αλλήλων και μή ταϊς ύπό τοϋ μέσου όρου συν¬ 
απτόμενοι άλλήλοις. ό γάρ μέσος ορος τοϋ μέν ηγείται, 
τψ δε έπεται, συνεχής ώς η' δ' β', διεχής ώς η' πρός δ', 
και ς' πρός γ'. 25 

2 Λόγος εστί τό διάστημα τό μεταξύ τών μεγεθών τών 
έγκειμένων. 

1. ή prius] ή Όα Ιν τετραγώνοις] έχτετραγώνοις Β; latet l i c aliquis 
error έχει Β Ώα 5. δρος om. Β όντως Β 6. λόγε Β 7. πη
χυαίας Ηα, πειχείας Β (sed m ηοη perspicumn), πηχύας F tribus panctis ηο-
tatam, πήχους Όα; ego πηχυΐας scripsissem, nisi poetica forma aliena esse 
videretur ab hoc loco 8. πόθεν BF Όα, οπόθεν Ηα 9. γνωρίμων BF 
14. cap. 48 et 49 edidit Da fol. 48» inde a vers. 10, Ha p. 24 lH om. F 

πολλαπλασιάζεσθαι Ν Ηα, πολλαπλασιάσαι BF Βα 16. δύνανται F 
ποίον σχέσιν Όα 19. αϊ μέν om. Β 20. συνεχής Β έξης] συν

εχώς Όα άδιαχόπτως F ίχουσαν Β 21. έχουσιν BF Όα 22. ταΐς] 
τής BF, om. Όα 24. τψ correxi pro του συνεχείς BF, sed in F saprascr. 
ής η' alteram] 6¥, ή Όα 26. hic novnm caput inc.piunt BF, nec post 
έγχειμένων distingnunt 
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3Ορ9ή γωνία σύμβολόν έστι τής άκλινώς συνεχόμενης 50 
ενεργείας τ$ Ισότητι και ορψ παϊ πέρατι. ο&εν nai ζωής 
εϊκών λέγεται παί -κρατούσα τήν κά&οδον. ή κά&ετος ποιεί • 
τάς όρ&άς γωνίας δυο. — Μονάδας λέγει τάς προνοητικάς s 

5 ενεργείας παρά *του εϊς ημάς πυπλικώς και κατ3 εύβ-εΊαν, 
ο&εν και τό ίσόπλευρον τρίγωνον σύμβολσν τής ψυχής μέσα 
δύο κύκλων εχόντων τους λόγους τών αίσ&ητών έπϊ της 
&είας ψυχής, και εστίν ή ευ&εϊα σύμβολον της γνώσεως s 
ολιον απείρως και αορίστως κινούμενης * τάς δύο όρ&άς η 

10 δυσιν όρ&άϊς ϊσα αλλήλων, αϊ μέν δύο όρ&αί ΐδιόν έστι, 4 1 

τό δέ δυσιν όρ&άΐς κοινόν. τά γάρ άνισα δυσιν όρ&αΊς 
δύνανται έλ&εϊν εις τήν Ισότητα. 

Πάν γε μήν τό δεδομένον κα& ίνα τούτων δέδοται τών 51 
τρόπων, η 9έσει η λόγω η μεγέΰει η εϊδει. τό μέν γάρ 

15 σημεϊον ΐΗοει δέδοται μόνον, γραμμή δέ και τάλλα πάσιν. 
οταν γάρ λέγωμεν τήν δο&εΊσαν γωνίαν εύ&νγραμμον, τό ι 
είδος λέγομεν οποίον δέδοται τής γωνίας οτι ευ&ύγραμμσν, 
ϊνα μή ζητώμεν διά τών αυτών με&όδων και τήν περιφε-
ρόγραμμον δίχα τεμεΐν. οταν δέ δύο δο&εισών ευ&ειών άνί- s 

20 σων άπό τής μείζονος τ# έλάσσονι ϊσην άφελεϊν, τφ μεγέ&ει* 
δέδοται γάρ τό μείζον και έλασσον * Ιδια κατηγορήματα, 
οταν δέ λέγωμεν, έάν τέσσαρα μεγέθη άνάλογον § *. οταν 4 5 
δέ προς τφ δο&έντι σημείψ χρή τή δο&είστ) ευθεία ϊσην 
ευθ-έϊαν &έσ&αι, τότε τή &έσει δέδοται και τό σημεϊον, διό 

25 και τής ζέσεως διαφόρου δυναμένης είναι και ή κατασκευή 

1. nonnulla repetita sont e Procl. ρ. 77 inde a vers. 38 et p. 78, alia aliis 
ex locis άχτιχώς συνεχόμενων Β 3. χρατοϋσά] χατιοϋσα F 4. τάς 
δρ&ογωνίας F 5. του] &ϋ Β, του cum compeodio simili &ϋ F 7. χύχλων 
om. F 8. η] 6 Β 13. vide Procl. ρ. 57 inde a vers. 5 Πάν] "Εάν F 

τόν τρόπον BF 15. σημείων Β, τών σημείων F ΰέόεται Β 
16. δτε Ηβ λέγομεν Β 18. μή ζητώμεν Ηβ, μετρητώμεν BF 19. τέ-
μει Β οταν άε] οταν BF, δτε ο*ε οτι Ηβ ίο&εισών om. F 20. τφ 
μεγέ&ει δέόοται. το γάρ μείζον χαϊ ϊλασσον χαϊ το πεπερασμένον χαϊ 
άπειρον του μεγέθους Ιστϊν ϊδια κατηγορήματα Ηβ 21. έλαττον F 
22. λέγομεν Β μεγέ&ει Β post ζ exciderunt: χαϊ εναλλάξ άνάλογον 
ίσται, ό*έόοται δ αυτός λόγος έν τοις τέταρσι μεγέ&εσιν 23. προς τό Β 

χρη Β et, nisi fallor, F 24. &έσ&ε Β χαϊ abeet ab Ηβ τό ση
μεϊον cum suprascriptis φ F 25. διάφορον BF 
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β πόιπιλίαν επιδέχεται. ' τετραχώς ουν λαμβανομένου του δε
δομένον δηλονότι παί ή έπθεσις γίνεται τετραχώς. 

52 €0 μέν πύπλος ειπών έστι της νοερας ουσίας, τό δέ τρί
γωνον τής πρώτης ψυχής διά τήν iaovr^a [παί τιμιότητα] 

2 παί τήν ομοιότητα τών γωνιών παί πλενρών. διά τοντο παί 5 
s τό πρώτον θεώρημα τό ισόπλενρόν τρίγωνον *μέσα τών πύ-

πλων ισόπλενρόν άποδειπνύει παί ίσογώνιον. παί πάσα 
ψυχή πρόεισιν άπό νον παί επιστρέφει πρός νονν παί μετ
έχει τον νον. 

53 Τά πνρίως λεγόμενα προβλήματα βονλεται τήν αοριστίαν ίο 
διαφνγέίν. 

54 Τών προβλημάτων τά μέν απτωτά έστι, τά δέ πολύ-
πτωτα, ώσπερ παί τών θεωρημάτων, οσα μήν τήν αυτήν 
δύναμιν έχει διά πλειόνων πεφοιτηπυϊαν διαγραμμάτων, 
παί τάς θέσεις έξαλλάττοντα τόν αντον φνλάττει τής άπο- 15 
δείξεως τρόπον, ταντα λέγεται πτώσιν έχειν. οσα δέ πατά 
μιαν θέσιν παί πατασπενήν μίαν προπόπτει, ταντα απτωτά 
έστιν. απλώς γάρ πτώσις περί τήν πατασπενήν όράται παί 
τών προβλημάτων παί θεωρημάτων. 

55 Τών γεωμετρικών προτάσεων τά πολλά πατά φύσιν ει- 20 
σίν ον πολύ προσδεόμενα αποφάσεως, τό δέ παθόλον άπο-
φατιπόν δέϊται παί παταφάσεων μέλλον δείπννσθαι. ανευ 
γάρ παταφάσεως ούδ' άπόδειξις έστιν ουδέ σνλΜγισμός. 
διό τούτο αί άποδειπτιπαί τών επιστημών τά μέν πλείστα 
παταφατιπά δειπνύονσι # 25 

56 Τετραχώς δύναται δεδόσθαι. πρώτον θέσει, ώς οταν 

1. τετραχώς etc.] vide apad Procl. vers. 16 λαμβανομένης BF, πάρα-
λαμβανομένου Ηβ 2. γένηται Ηβ 3. vide Procl. ρ. 59 iade a vers. 21 
είχόν Β 4. πρωτίστης Ηβ χαϊ τιμιότητα om. Ηβ 5. γωνιχών Β 

διά τοΰτο etc. corrupta; vide Procl. vers. 22 6. χύχλον Β 7. χαϊ 
πάσα etc. recte descripta snit e Procl. vers. 23 s. 10. vide Procl. p. 61 
vere. 20 βάλλεται Β 11. διαφεύγιιν f/e 12. vide ibid. inde a vers. 26 

13. μην] μέν F, μέν ουν Ηβ 14. Ζχει Ηβ, ίχει BF πεφοιτιχυΐαν 
Β 15. έξαλάττοντα Β 16. τρόπον] λόγον Ηβ πτώσιν Ηβ, πτώσις 
Β, πτώσεις F 18. ή πτώσις Ηβ 20. capita 55 — 59 et nonnulla ex re-

• Mfils qnoe ad locos Procli spectemt, nondam exploratum est φνσιν] f . « -
σεις F 21. άποφαστιχόν Β 22. μέλλων Β 25. χαταφασιχα Β 

- 26. Τετραχώς etc. in BF ηοη ilstiifnintir a prioribas: ad sententiam conf. 
supra cap. 51 τετραχώς Β 
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λέγωμεν προς τη δ ε τη ευθεία xai τφδε τφ σημείψ χεΐσθαι 
τήν γωνίαν. δεύτερον τφ εΐ'δει, οίον οταν όρθήν λέγωμεν 
η όξεΐαν η άμβλεϊαν η ολως ευθύγραμμον η μιχτήν. τρίτον 
παί λόγω, οταν διπλασίαν η ολως μείζονα καί ελάσσονα. 

5 τέταρτον παί μεγέθει, ώς οταν τρίτον ορθής λέγωμεν. 
Μόνα τρία πολύγωνα πληρούν δυνάμενα τον περί fr 57 

σημεΐον τόπον* Ισόπλευρον τρίγωνον καί τετράγωνον καί 
εξάγωνον Ισόπλευρον χαί Ισογώνιον. 

Τετραχώς τό δεδομένον, πρώτον έπΙ της γωνίας, δεν- 58 
10 τερον δύο δοθεισών γωνιών, τρίτον έάν τέσσαρα μεγέθη 

άνάλογον, τέταρτον προς τφ δοθέντι σημείψ. χρή τη δο-
θείση ευθεία Υσην ευθείαν θέσθαι, εξ ων δηλονότι χαί ή 
εκθεσις τετραχώς γίνεται του προβλήματος έπιδεδομένου 
καί ζητονμένον. 

15 Τά μέν αϊτήματα συντελεί ταΐς κατασκενάΐς, τά δέ 59 
αξιώματα ταΐς άποδείξεσιν. 

Ύπόθεσις και αντιστροφή λέγεται παρά τοΐς γεωμέτραις, 60 
οίον υποτίθεται τριγώνου [ισοσκελές] παντός Ισοσκελούς αι 
προς τήν βάσιν γωνίαι ΐσαι άλλήλαις εϊσί* *χαί ό εχων τήν 

20 βάσιν γωνίας ϊσας Ισοσκελής Ιστιν. ετέρα δ* αντιστροφή* t 
παν τρίγωνον τό εχον τάς δύο γωνίας ϊσας *χαί αι νποτεί-
νουσαι πλευραί ΐσαι είσίν. και αντιστροφή πάλιν ομοίως. 

Τήν μέν άρετήν κατά τήν ορθότητα φασιν εστάναι, τήν 61 
δέ κακίαν κατά τήν άοριστίαν της αμβλείας και οξείας των 

25 γωνιών ύφίστασθαι και μερίζεσθαι τάς ένδειας και νπερ-
βολάς και τφ μάλλον και τφ ήττον δεικνύναι τήν εαυτής 
άμετρίαν. τελειότητος άρα και άκλινούς ενεργείας και ορον 
νοερού και πέρατος καί τών τούτοις ομοίων εικόνα θησόμεθα 
τήν ορθότητα τών ευθυγράμμων γωνιών, τήν δ* άμβλεΐαν 

1. TJJJf] τίδε F τόδε τό σημεΐον Β 2. τό εΜος BF οταν] 6 την 
Β λέγομεν Β 6. conf. supra cap. 22 7. τρίγωνον] Δ F 10. με-
γέ&ει Β 11. πρός τό BF 15. ταϊς] h F 16. ταΐς άποφάσεσιν ¥ 

17. conf. Procl. ρ. 68 vers. 18. 20 άπόΟεσις Β 18. Ισοσκελές ίη 
F tribns pnoctis notatam 19. γωνίου Β Ϊσαι άλληλαις asque ad γωνίας 
om. Β 20. Έτέραν BF, qui kic novum caput incipiant άναστροφην F 

22. εϊσί Β αντίστροφης F (forsitan χάν αντιστροφή legendum sit) 
23. vide Procl. p. 37 inde a vers. 28 24. τών γωνιών ora. He 

26. τ φ] τό BF utroque loco; alterum τω om. Ηβ 27. ορον] ολον Ρ 
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χαί όξεΐα* αορίστου χινήσεως χαί ασχέτου προόδου χαί 
ι διαιρέσεως χαί μερισμού χαί όλως απειρίας. — Και ετι 

γένος τών έχατέρων γωνιών οξείας τε χαί αμβλείας ή ευθύ
γραμμος γωνία. 

62 ΪΛρχή έστι τό πρώτον πέρας τών μετά ταύτα, ούτως 5 
ουν χαί αρχήν τό άεϊ ον εθος αύτοΐς πολλάχις χαλεΐν. πάν 
τό προσεχώς $παστον τών όντων, χαί οι μέν αυτών αρχής 
τών όντων έφθασαν θεού τών απλούστερων οι όροι επά
γονται χαί τό πέρας ίπαστον. χαί γάρ ψυχή τήν τής φύ
σεως ένέργειαν αφορίζει χαί τέλειοι χαί φύσις τήν τών σω- 10 
μάτων πίνησιν, χαί προ τούτου νους μετρεΐ τάς περιόδους 
τής ψυχής, χαί τοϋ νου τήν ζωήν τό IV. πάντων γάρ έχεΐνο 
μέτρον, ώσπερ δή χαί έν τοΐς γεωμετρου/ιιένοις ορίζεται μέν 
τό στερεόν ύπό τής επιφανείας χαί επιφάνεια ύπό τής 
γραμμής χαί αύτη ύπό τοϋ σημείου, πάντων έχεΐνο πέρας. 15 

63 *Επί τοϋ χύχλου ευθεία ή διά τοϋ χέντρου ή γ μένη διά
μετρος χαλεΐται, έπί δέ τής σφαίρας άξων, τοϋ δέ τετρα
γώνου διαγώνιος. 

2 κΕπτά είδη λέγεται είναι τριγώνων ή παραλληλογράμμων. 
5 Κινηθέν τό σχήμα τοϋ βόμβου δύναται είναι τετράγω- 20 

νον, τό δέ ξομβοειδές έτερόμηχες. 
64 Έ κ πάντων τών σχημάτων μόνον τό τετράγωνον έστιν 

ΐσας εχον τάς πλευράς παί όρθάς τάς γωνίας, διά τούτων 
χαί τιμιώτερον λέγεται, οθεν οι Πυθαγόρειοι τψ θείψ 
παρειχάζσυσιν ώς άχραντον τάξιν εχον. ίσότητι χαί ορθό- 25 
τητι τήν μόνιμον δνναμιν μιμείται, χίνησις γάρ άνισότη-
τος, στάσις <Ρ ίσότητος. 

65 Επειδή δ3 ή ψυχή μέση έστι τών νοερών χαί τών 
αισθητών, χαθ' όσον μέν συνάπτει τή νοερφ φύσει, χατά 
χύχλον ενεργεί, χαθόσον δέ τοΐς αίσθητοΐς έπιστατεΐ, χατά 30 

2. μερισμού] μετρησμοΰ BF,sei F cum tribus punctis,parUtioms Baroc, 
ορισμού ffe Ι π ] έστι ¥ ' 3. τε] γε Β 5. in boc capite nonnulla cor-
rnpta 7. αρχήν ¥ 8. ϊφασαν ¥ άπΧουστέρον Β 16. conf. Procl. 
ρ. 43 extr. • 18. ίιαγώνον BF 19. conf. Procl. p. 47 vers. 34 
22. conf. Procl. p. 48 inde a vers. 8 24. πν&αγόριοι BF 27. ΰι Ισό-
τητος F 28. vide Procl. p. 30 iode a vers. 22 <Γ ή] #1 Β 30. αίσ&η-
τιχοΐς ¥ tribus pnnctis notatum et in marg. αίσ&ητοϊς 
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τό ευθύ ποιείται τήν πρόνοιαν. τοσαντα παί περί τής πρός 
τά [όμοια] οντά τούτων τών ειδών όμοιότητος. τόν δέ τής 
ευθείας όρισμόν ό μέν Ευκλείδης τούτον άπέδωπεν. 

Μετά τό ζέν τρεΊς είσιν υποστάσεις, τό πέρας, τό απει- 6 6 
δ ρον, τό μιπτόν. διά τούτων%υφίσταται τά τών γραμμών 

είδη παί τών γωνιών παί τών σχημάτων, παί τψ μέν πέ- » 
ρατι άνάλογον έστιν ή περιφέρεια παί περιφερόγραμμος 
γωνία παί 6 πύπλος έν έπιπέδοις παί ή σφαίρα έν στερεοΐς. 
τή δέ άπειρίφ τό ευθύ πατά πάντα ταύτα* διήπει γάρ διά 

10 πάντων οϊπείως εκασταχού φανταζόμενον. τό δέ μιπτόν τό » 
έν πάσι τούτοις, τό άρα πέρας παί άπειρον παί μιπτόν 
έστιν έν τούτοις πάσι. παί διά ταντην τήν αίτίαν παί ή * 
ψυχή τό τ ευθύ παί τό περιφερές κατ3 ονσίαν εαντής 
προείληφεν, ϊνα πασαν τήν έν τψ πόσμψ τού άπειρον σν-

15 στοιχείαν παί πάσαν τήν περατοειδή κατ ευθύνη φύσιν, τψ 
μέν εύθεΐ τήν πρόοδον αυτών ύφιστασα, τψ δέ περιφέρει 
τήν έπιστροφήν, παί τψ μέν εις πλήθος αυτά προάγουσα *. 
καί ουχ ή ψυχή μόνον άλλά παί ό τήν ψνχήν νποστήσας β 
παί ταύτας αύτη τάς δννάμεις παραδούς αμφοτέρων έχει 

20 τάς πρωτονργονς αίτιας έν έαντψ. τών γάρ όντων πάντων 
αρχήν παί μέσα παί τέλη προειληφώς ευθείας περαίνει πατά 
φύσιν περ ι πορεν όμενος, φησίν ό Πλάτων, καί γάρ έπί 
πάντα πρόεισι τάίς προνοητικάϊς ένεργείαις καί πρός εαν-
τόν έπέστραπται έν τψ *αύτψ κατά τρόπον*, σύμβολον 67 

1. πρόνιαν Β 2. όμοια om. Ηβ τούτων τών] τούτου τών BF, τών 
όντων Ηβ 3. όρισμόν] άρι&μόν Β εύχλείδη Β 4. vide Procl. ρ. 19 
inde a vers. 6 6. τφ] τό Β 7. περιφερόγραμμοι γωνίαι Β 10. £χα-
σταχού Ηβ, έχάστου BF φανταζομένου Β 11. τό άρα πέρας etc.] vide 
ibid. vers. 13, et tura p. 30 inde a vers. 8 13. τό εύ&υ F εαυτής] 
έαυτοϊς BF (in F tribus punctis notatum), iv αυτή Ηβ 15. περατοειδή Ηβ, 
περϊ τ φ ήδει Β, περί τφ εϊδει F χατευ&ύνει Β Ηβ 16. αυτού BF 
υψιστάσαν BF, ύψιστη Ηβ 17. τφ] τό BF, sed Im F tribus puactis 
notatum post προάγουσα adde ex He: τφ δε είς IV πάντα συνάγουσα 

19. παραδούσα BF άμφότερον Β, άμφοτέρας Ηβ 20. προτουρ-
γους BF Ηβ ίν αύτφ F 23. προνοητιχαΐς ένεργείαις] providis actio-
nibus Baroc, Ινεργιχαϊς Ηβ 24. post εαυτόν Β baec babet punctis notata: 
Ιπίστράντου χαϊ νυν ίχλείπτου, illata e ρ. 274 vers. 2 έπίστραπται 
BF (in F tribus punctis notatum), ύπέστραπται Ηβ lv om. Β ίν τφ 
εαυτού χατά τρόπον ή&ει, φησϊν ό Τίμαιο ς Ηβ 

Her. geom. et stereom. 18 
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<Γ ή μέν ευθεία τής α7Γαρεγχλίτου πρόνοιαις και άδιαστρόφον 
και αχράντου και άνεκλείπτου και παντοδυνάμου και πασι 

παρούσης, ή δέ περιφέρεια και τό περιφέρεσ&αι τής εις 
εαυτήν συννευούσης ενεργείας και προς εαυτήν συνελισσο-
μένης και κ α # ' εν νοερόν πέρας τών ολων επικρατούσης. 5 
δύο δή ταύτας 6 δημιουργικός νους έν εαυτψ προστησάμενος 
αρχάς, τό εν&ύ και τό περιφερές, δύο μονάδας παρήγαγεν 
άφ' εαυτόν, τήν μέν κατά το περιφερές ενεργούσαν και τών 
νοερών ουσιών τελεσιουργόν, τήν δέ κατά τό εύ&ύ και τοΐς 
αίσ&ητοίς τήν γένεσιν παρεχομένην. 10 

68 Τά ις' και πδ' τών ιβ' και κδ' άμα υπερέχει, τά ιβ' 
και τά ιβ' τών *τά ις' άμα ελλείπει, τά κδ' και κδ' α μα 
ϊσα έστί. τά δέ μεγέθη τίθενται, καθά πρόκειται τό πρώ
τον και τό τρίτον, τό δεύτερον και τό τέταρτον. 

α β γ ζ ε α χ & ε α χ & 

xi\ «Τ χο* 

69 Ίστέον οτι έπι εκάστου γεωμετρικού θεωρήματος εξ 15 
κεφάλαια παραλαμβάνονται, πρότασις, εχ&εσις, προδιορι-
σμός, κατασχευή, άπόδειξις, σνμπέρασμα. και ή μέν προ-
τασις διαιρείται εις τε νποχείμενον και κατήγορουμενον. 
και εκ μέν τον υποκειμένου γίνεται ή εχ&εσις, έκ δέ τον 
κατήγορουμένον ό προδιορισμός. 20 

70 Ίστέον οτι τά αιτήματα σνμβάλλονται ήμίν εις κατα
σκευήν, αϊ δέ κοιναί εννοιαι εϊς τήν άπόδειξιν. 

71 Λέί δέ γινώσκειν οτι έπι τής προτάσεως λεγούσης οτι 

1. (Γ ή μίν] μεν δή μϊν Β παρεγχλίτον F, παρ* ίγχλίτον Β 
2. άνεχλείπτου] νυν ΙχΙείπτου Β πάαι add. ex He 3. περιπορενεσ&αι 
He 4. σννεύσεως BF συννενούσης usque ad εαυτήν om. ffe, nom Baroc. 

6. ταντα BF iv αύτφ F 8. itp* ίαντόν Β, Ι φ ' αυτόν F τό 
addidi ex He 12. ΙλΙείπη Β 13. Ισον BF μεγέ&ει Β χατ« Β 
14. figura abest a F 15. conf. Procl. p. 56 inde a vers. 20 et supra cap. 27 

21. conf. Procl. p. 58 vers. 6 22. εννοιαι Β 23. οτι om. Β 
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άνθρωπος ζώόν έστιν, νποκείμενον μέν έστι τό άνθρωπος 
κατά τούς φιλοσόφους, κατήγορου μενον δέ τό ζώον έν δέ 
τή γεωμετρία ή πρότασις ή ώς πρόβλημα ή ώς θεώρημα 
λαμβάνεται, αντί μέν τοϋ υποκειμένου τής προτάσεως τό 

5 δεδομένον, άντί δέ τοϋ κατηγορουμένου τό ζητούμενον. 
Ταύρου Σιδονίον εστίν υπόμνημα εϊς πολιτείαν Πλά- 72 

τωνος, έν ω έστι ταϋτα' ώρίσατο ό Πλάτων τήν γεωμετρίαν 
έν τψ Μένωνι ούτως* δόξαν όρθήν δοθεΐσαν αιτίας λογισμψ' 
Αριστοτέλης δ3 νπόληψιν μετά αποδείξεως' Ζήνων δέ %ξιν 

10 πρός δέίξιν φαντασιών άμεταπτώτως υποδίκου. [Αρχιμή
δης Συρακούσιος Λωρίδι φωνή. Ευκλείδης Απολλώνιου. 
Εύδοξος.] 

Πώς πάντα μορφωτικώς και μεριστώς τής φαντασίας 73 
δεχόμενης άμερές τό σημεΐον ό γεωμέτρης θεω-

15 ρεΐ; και γάρ τάς τών νοερών και θείων ειδών ^ 
έμφάσεις ή φαντασία κατά τήν οίκείαν Μχεται 
φύσιν τών μέν άμορφων μορφάς, τών δέ ασχη
μάτιστων σχήματα προτείνουσα. 

"Οτι τής φανταστικής κινήσεως τό είδος ούτε * έκ τοϋ 74 
20 άμορφου είς τό μεμορφωμένον. ει γάρ ην μεριστή, ουκ αν 

τούς πολλούς τύπους τών ειδών έν αυτή σώζειν ήδύνατο, 
τών έπεισιόντων άμυδρούντων τούς προ αυτών, εϊτε αμέ
ριστος τής διανοίας, ούδ* αν μορφωτικώς έποιέίτο τάς 
ενεργείας. 

25 Λ\ άρχαί τής γεωμετρίας διαιρούνται είς αξίωμα, ύπό- 75 
θεσιν, αίτημα, αϊ δέ μετά τάς αρχάς διαιρούνται είς πρό
βλημα και θεώρημα. 

1. έστι τό] έστιν 6 F 7. όρίσατο F 8. Μένωνι] μένων Β 10. αρ-
χιμήδους et suprascr. η F 13. vide Proel . ρ. 26 inde a vers. 27, ubi ante-
cedunt verba ϊαως δ* αν τις άπορήσειεν 15. χαϊ alteram om. Β, idem 
post γάρ babet F 16. δέχεται addidi ex He 18. προτείνουσα addidi 
ex ffe 19. conf. ibid. inde a vers. 31 post ο ντε baec exciderunt: με-
ριστόν έστι μόνον ούτε άμέριστον, άλΐ' έχ τοϋ αμέριστου πρόειαιν εϊς 
τό μεριστόν χαϊ: cet. vide supra 20. τό μορφουμενον He 22. έπισιόν-
των BF άμυδρούντων] άμυδρώς τών BF εϊτε tribus punctis notatum 
et in marg. ούτε F 23. μορφωτιχάς He 25. conf. Procl. p. 22 vers. 
11 et 25 

1 8 * 



276 ΑΝΟΝΥΜΪ 

76 Τί έστιν αξίωμα; "Οταν τφ μανθάνοντι γνώριμον § παί 
παθ' εαυτό πιστόν τό παραλαμβανόμενον είς αρχής τάξιν. 
αξίωμα τό τοιούτον έστιν οίον τά τψ αντψ ϊσα παί άλλη-
λοις ίσα. 

77 Τί έστιν νπόθεσις; "Οταν μή εννοιαν εχτ) ό άπονων τον 5 
λεγομένον τήν αύτόπιστον, τίθεται δέ ομοίως παί σνγχωρεΐ 
τψ λαμβάνοντι, τό τοιούτον νπόθεσίς έστι* τό γάρ είναι 
τόν πύπλον σχήμα τοιόνδε πατά τήν ποινήν εννοιαν ον προσ-
ειλήφαμεν άδιδάπτως, άπούσαντες δέ σνγχωροϋμεν αποδεί
ξεως χωρίς. 1 0 

78 Τι έστιν αίτημα; "Οταν άγνωστον § τό λεγόμενον, ή 
μή σνγχωροϋντος τον μανθάνοντος όμως λαμβάνηται, τηνι-
πάντα, φησίν, αίτημα τούτο παλονμεν οίον τό πάσας τάς 
όρθάς γωνίας ΐσας είναι. 

*Επ τών Ανατολίον. , 15 
79 Αριστοτέλης σννεστάναι τήν πάσαν φιλοσοφίαν έπ θεω

ρίας παί πράξεως οίόμενος, παί τήν μέν πραπτιπήν διαιρών 
είς ήθιπήν παί πολιτιπήν, τήν δέ θεωρίαν είς θεολογιπόν 
παί τό φνσιπόν παί τό μαθηματιπσν, μάλα σαφώς παί έν-
τέχνως φιλοσοφίαν ονσαν τήν μαθηματιπήν άποδείπννσιν. 20 

* [αΟτι Χαλδαΐοι μέν άστρονομίαν, Αιγύπτιοι δέ γεω-
μετρίαν παί άριθμητιπήν ίξεϋρον.] 

80 Από τίνος δέ μαθηματιπή ώνομάσθη; 
Οι μέν άπό τοϋ περιπάτον φάσποντες ξητοριπής μέν 

παί ποιητιπής σνμπάσης τε τής δημώδονς μονσιπής δύνασθαί 25 

1. vide ibid. inde a vers. 12 et conf. supra cap. 20, 1 2. χα&* έαυτά 
Β, χα&' αυτόν F 4. ϊσα] 7σας Β 5. vide ibid. inde a vers. 15 
et conf. supra cap. 20, 2 έχων BF 6. όμως supra cap. 20 et He 
8. σχήμα τοιόνδε] σχηματοιόν Β, σχήμα τόν F 11. vide ibid. inde a 
vers. 18 12. λαμβάνεται F 15. excerpta ex Anatolio edidit ex apo-
grapbo codicis coiusdam Peiresciani Fabricius in Bibl. Gr. tom. Π ρ. 275 ss. 
(Fa), Martinns p. 428 — 436, qui contaiisse se dicit libros Parisinos 2475 (B), 
387 sappl. (c), 2385 (f); ego contuli Β et Μ 16. huic capiti Fa Ma titulum 
praefigunt Τί ίστι μα&ηματιχή, qui titalus abest aBcfM 18. θεωρίαςΒ 

&εολογιχόν Β, δεολογίαν Μ Μα (eodemque teste Bcf, sed de Β qoidem 
falsus est) 22. έξεϋρον omissuui in libris add. Fa 23. #1] ή f 
25. συμπάσι libri 
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τινα συνεϊναι παί μή μαθόντα, τά δέ καλούμενα ίδια μα¬ 
θήματα + ούδενός εΐδησιν λαμβάνειν μή ουχί πρότερσν έν 
μαθήσει γενόμενον τούτων, διά τοϋτο μαθηματικήν καλέΐ-
σθαι τήν περί τούτων θεωρίαν ύπελάμβανον. θέσθαι δέ 

5 λέγονται τό της μαθηματικής όνομα Ιδιαίτερον έπί μόνης 
γεωμετρίας καί αριθμητικής οι άπό τον Πυθαγόρου · τό 
γάρ πάλαι χωρίς εκάτερα τούτων ώνομάζετο, κοινόν δέ ου
δέν ην άμφόΐν όνομα, έκάλεσαν δέ αύτάς όντως, οτι τό 
έπιϋτημονικόν καί προς μάθησιν έπιτηδείως εχον ευρισκον 

10 έν αύταΐς* περί γάρ άίδια καί άτρεπτα καί ειλικρινή οντα 
αναστρεφόμενος εώρων, έν οίς μόνοις έπιστήμην ένόμιζον. 
όί δέ νεώτεροι περιέσπασαν έπί πλείον τήν προσηγορίαν, 
ου μόνον περί τήν άσώματον καί νοητήν νλην άξιούντες 
πραγματεύεσαι τον μαθηματικόν, άλλά καί περί τήν έφα-

15 πτομένην της σωματικής καί αισθητής ουσίας, θεωρητικός 
γάρ οφείλει είναι καί φοράς άστρων καί τάχους αυτών με
γεθών τε καί σχημάτων καί αποστημάτων, ετι δέ έπισκεπτι-
κός τών κατά τάς όψεις παθών, ερευνών τάς αίτιας δι3 

ας καί ούχ οποία καί πηλίκα τά υποκείμενα, τοιαύτα καί 
20 τηλικαυτα εκ παντός διαστήματος θεωρείται, τηροΰντα μέν 

τους προς άλληλα λόγους, ψευδείς δέ φαντασίας καί της 
θέσεως καί της τάξεως έμποιουντα, τούτο μέν κατ* ούρα-
νόν καί αέρα, τούτο δ* έν κατόπτροις καί πάσι τοΐς λείοις, 
πάν τοΐς διαφανέσι δέ τών δρωμένων καί τοιοντοτρόποις 

25 σώμασι. προς τούτοις μηχανικόν είναι τον άνδρα δεΐν φόντο 

1. συν ι ένα ι Μα invitis libris τών #1 χαλουμένων Ιδίως μαθημάτων 
Μα 2. aat legeadam est ουδέν εϊς εϊδησιν, aut corruptela huius loci la-
tius patet πρώτερον Β 3. μα&ήση Β τούτον f, sed Ιι marg. 
τούτων 4. νπολαμβάνων MBcf, corr. Fa 5. λέγονται cmn t sopra 
ov f 6. τον om. cf 7. χοινην Β 8. Ιχάλεσε Bcf Fa αύτάς] 
ταύτας f Μα, ΐΛρτίας apographum Helsteill, ̂ Αρχύτας Ρα 9. $χων cum 
suprascr. ο Β εύρίσχων cf 11. μόνοις c, μόνα Μ Fa, μοία Β. μόνην f 

12. νεώτερον Β επιπλέον Μα 13. χαϊ om. Β 14. τ% (h. e. 
τόν) μα&ηματιχόν Β Fa, την μα&ηματιχην cf τά εφαπτόμενα Μα 
15. &εωρητιχός ί Fa, Φεωρητιχώς Mc, &εωριτιχώς Β 17. σχημάτων] 
σωμάτων f 18. τών] μεν Μ Ιρευνών Fa, ίρευνώντα ΜΒ (scilicet apnd 
Anatolium #€* fnisse videtar pro οφείλει), έρευνάν cf 19. άποχείμενα Β 

22. τής τάξεως χαϊ της ζέσεως Fa 23. (Γ f r ΜΒ, #1 | y vulgo 
24. τοιούτο τρόποις Β 25. ό*£Π'] /ρι} et δεΐν in imtrg. f 
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καί γεωδαίστην καί λογιστικόν, έτι δέ καί περί τάς αίτιας 
τής εμμελούς κρόσεως τών φθόγγων καί τής περί μέλος 
συνθέσεως ασχολούμενοι άπερ σώματα έστιν ή τήν ye 
έσχάτην άναφοράν έπί τήν αίσθητήν νλην ποιείται. 

81 Τί έστι μαθηματική; 5 
Μαθηματική έστιν επιστήμη θεωρητική τού νοήσει τε 

καί αίσθήσει καταλαμβανόμενου προς τήν τών ύποπιπτόν-
των δόσιν. ήδη δέ t χαριεντιζόμενός τις άμα καί τού σκο
πού τυγχάνων μαθηματικήν έφη ταύτην είναι, 

αΗτ όλίγη μέν πρώτα κορύσσεται, αύτάρ έπειτα ίο 
Ονρανφ έστήριξε κάρη καί έπί χθονί βαίνει. 

2 άρχεται μέν γάρ άπό σημείον καί γραμμής, είτα δέ 
τήν ουρανού καί γης καί σνμπάντων ασχολείται πραγματείαν. 

82 Πόσα μέρη μαθηματικής; 
Της μέν τιμιωτέρας καί πρώτης ολοσχερέστερα μέρη 15 

δύο, αριθμητική καί γεωμετρία, τής δέ περί τά αισθητά 
άσχολονμένης $ξ, ή λογιστική, γεωδαισία, οπτική, κανονική, 
μηχανική, αστρονομική, οτι δέ τό τακτικόν καλούμενον ονδέ 
τό άρχιτέκτονικόν ονδέ τό δημώδες μονσικόν ή τό περί τάς 
φάσεις, αλλ* ονδέ τό όμωνύμως καλούμενον μηχανικόν, ώς 20 
οίονταί τίνες, μέρη μαθηματικής είσι, προϊόντος τον λόγον 
σαφώς τε καί έμμεθόδως δείξομεν. 

1. γεωόίστην-ΜΒ, γεωΜτην Fa λογιχόν libri, corr. Μα 5. μα-
$ηματιχόν Bf 6. μα&ηματιχόν Β θεωρητική om. Β του] τφ et 
χαταλαμβανομένφ libri (nisi quod Β χαταλαμβανωμένφ), corr. Μα 
8. δόσιν] ϊχδοσιν Μα, traditionem Ώα τις Fa, τής MBc, τε f 10. vide 
11. 4, 442s. είτ* ολίγον Μ, είτ όλίγην Β (et, ut videtur, cf), ή τό ολίγον 
Fa αύτάρ] ου γάρ cf 11. ίστίριξε Μ 12. είτα Fa, είς rel. 
13. χαϊ γής om. Fa πραγμάτων Fa 14. μα&ηματιχόν Β 16. άρι&μη-
τιχόν Β γεωμετριχή ΐ τής Fa, τοις rel. ik] μεν ( περϊ] πρός 
Ι (solus, ut videtur, nam de Β quidein fallitur Μα, πρός inde afferens) 
17. άσχολουμένοις Mcf, ασχολούμενα Β εξ Fa, om. rel. ή Fa, xai 
rel. λογιχή cf γεωόεσία libri 18. cfl Fe, om. rel. 19. τό (aote 
άρ/.) om. Μ οι/#Ι] ο ί ί« valgo δημόόες MBc μουσιχής cf 
20. φύσεις ΜΒ Λ όμωννμως] εχ'μωνύμως Μ, ίχμωνύμως Bcf 
καλούς νον] χαί ον μόνον f 21. οϊοντε f έίσ/ρ cf ό*ί post προϊόν
τος add. MBcf 
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[ O w 6 κύκλος εχει στερεά μεν η', επίπεδα δέ $ξ, γω- ι 
νιας δέ δ'.] 

Τίνα τίσι προσεγγίζει τών μαθημάτων; 83 
2υνεγγίζει μάλλον τ^ μέν αριθμητική ή λογιστική και 

5 ή κανονική · και γάρ αντη feV ποσόν τι λαβούσα κατά λόγους 
αριθμούς και αναλογίας πρόεισι, τ$ δέ γεωμετρία ή οπτική 
και ή γεωδαισία, άμφοτέραις δέ και έπι πλέον ή μηχανική 
και ή αστρολογική. 

αΟτι ή μαθηματική τάς αρχάς μέν έχει έξ υποθέσεως 84 
10 και περί ύπόθεσιν. λέγεται δέ ύπόθεσις τριχώς η και 

πολλαχώς. καθ* ίνα μέν τρόπον ή δραματική περιπέτεια, 
καθ* Sv λέγονται εϊναι υποθέσεις τών Εύριπίδου δραμά
των καθ* ίτερον δέ σημαινόμενον ή έν ξητορικβ τών έπι 
μέρους ζήτησις, καθ* 8ν λέγουσιν οι σοφισταί θετέον ύπό-

15 θεσιν κατά δέ τρίτην ύποβολήν ύπόθεσις λέγεται ή αρχή 
τής αποδείξεως, αίτησις ου σα πραγμάτων εις κατασκευήν 
τίνος, ουτω μέν λέγεται /ίημόκριτον υποθέσει χρήσθαι 
άτόμοις και κενψ, και *Λσκληπιάδην ογκοις και πόροις* ή 
ουν μαθηματική περί τήν τρίτην είληπται. 

20 'Όιι τήν άριθμητικήν ου μόνος έτίμα Πυθαγόρας, αλλά 85 
και οι τούτου γνώριμοι έπιλέγοντες 

άριθμψ δέ τε πάντ* έπέοικεν. 
"Οτι τέλος μέν εχει ακόλουθον αριθμητική κυρίως μέν 86 

τήν έπιστημονικήν θεωρίαν, ης ουδέν τέλος ουτε μείζον ουτε 
25 κάλλιόν έστιν, επομένψ δέ συλλήβδην καταλαβεϊν πόσα τ$ 

ώρισμέντ) ουσία συμβέβηκεν. 

1. στερεάς libri, corr. Μα η'] οχτώ Β 2. #1 om. f 4. λογιχή f 
5. IV πόσον τι Μα, iv ποσότητι Mcf Fa, έν ποσότητα Β 6. χαϊ 

om. Bcf πρόσεισι Fa τής γεωμετρίας Μ omisso Sk 7. γεωδεσία 
cf Fa, γεωδοσία Β 8. χαϊ om. Β ή om. Mcf αστρονομία c, idem 
f cum suprascr. χη 9. μεν post μαθ-ηματιχή add. Bcf 10. ύπόθεσιν] 
νποθ-έσθ-αι Β η om. Μ 11. δραμματιχή cf 12. λέγεται ΐ 
ύπό&εσις f 13. tfl] μεν f σημαινόγενον typotheta apud Fa ίν r j 
φητ. Μ post φητοριχη desinit scriptnra in Bcf; in Β pars folii 53 et totam 
foliam 54 vacua relicta sunt; in f (non Β) Τέλος adscriptnm esse dicitar a Ma 

τών bis habet Μ 17. //ημόχριτον Fa, δημόχριτος Μ Μα 
18. ΐΛσχληπιάδης Fa Μα (ηοη Μ) 19. εϊληται Μ, εϊληται Fa Μα 
22. άριθμψ] τφ άριθμψ μητιχφ Μ 25. επόμενος Μ 
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[EX THEONIS 8MYRNAEI A8TRONOMIA.] 

Τις τί εύρεν έν μαθηματ ιποίς; 
Εύδημος ιστορεί έν τάίς αστρολογίαις οτι Οίνοπίδης 

ενρε πρώτος τήν τον ζωδιαπού διάζωσιν παί τήν τον με
γάλου ένιαντού περίστασιν • Θαλής δέ ήλίον έπλειψιν παί 5 
τήν πατά τροπάς αντον περίοδον, ώς ονπ Ιση άεί σνμβαί-
νει* Αναξίμανδρος δέ οτι έστιν ή γή μετέωρος παί πινείται 
περί τό τον πόσμον μέσον ΙΑναξιμένης δέ οτι ή σελήνη 
έπ του ήλίον έχει τό φώς παί τίνα έπλείπει τρόπον * οι δέ 
λοιποί έξενρημένοις τούτοις έπεξεύρον έτερα, οτι οι άπλα- 10 
νέϊς πινούνται περί τόν διά τών ιιόλων άξονα μένοντα, οι 
δέ πλανώμενοι περί τόν τον ζωδιαπον πρός όρθάς οντα 
[άξονα] αύτη, άπέχονσι δ1 αλλήλων ο τε τών απλανών παί 
τών πλανωμένων άξων πεντεπαιδεπαγώνον πλευράν, ο τι 
είσι μοΐραι [τόν αριθμόν] είποσιτέσσαρες. 15 

2. μα&ηματιχζ cod. Par. Gr. 1821 (ν. Μα ρ. 435 adn. 1) 3. Ευδη-
μος] ίβδημος Μ 5. tXXmpiv Fa 6. περίοδον Fa, πάροδον Μ et cod. 
1821 ϊσης Μ σνμβαίνειν Μ et cod. 1821 9. έχ] Ιτ typotheta apud 
Fa 10. έπϊ ante Ιξευρημ. add. Μα e cod. 1821 13. αξωνα Μ αύτοΰ 
idque ante άξονα cod. 1821 άπέχονσι <Γ] άπέχουσιν Μ Fa ο τε] ότι 
τόν Fa 14. πλανομένων Μ άξονα Fa οτι εϊσϊ Μ, οϊ είσι Fa, δ 
Ιστι cod. 1821 15. μοϊρε Μ ' τόν άρι&μόν om. Fa et cod. 1821. 
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I. ΏΠ)ΈΧ ΙΝ Η Ε 1 0 1 Ε Μ ΕΤ BIBTMUM. 

Notae singularum collectionam sunt Def., Geom., Geod., Ster.I, Ster. II, 
Mena., Oeep., Men*. tr., Did. 

Numeri qai post puncta positi sunt capita,. qui post commata para-
graphos sive minores sectiones significant 

Non recepi in hunc indicem pronomina, numeralia, praepoeitionee, nisi 
nbi peculiaris quaedam causa esse videretur. Ex coniunctionibus omisi eas 
qaae plane vulgares sunt, ut αλλά, yap, Μ, μίν, item negationes ου, μη, ou$i, 
ουτ· cet. Praeterea nullum yocabalam qaod apud Heronem vel Didymam legi-
tur ab hoc indice abesse τοίαί. Ubi etc. adscripsi indicayi me reliquos locos 
quibus idem vocabulam invenitar, quoniam opus non esset, afferre desitase. 
Nota t>. I. sigoificat variam lectionem infra contextttm adscriptam. Reliquae 
notae at act med. cet. explicatione non egent. 

Asterisciis • numero appositas notat scholia aliaqne additamenta in hac 
editione diversis litterarum formis expressa. Liberavi autem ea notatione 
mensararum tabulas in Def. 130 —133. 

Αβαθής Def. 3, 1. 9. 
άγειν . ayayftv χά&ετον Mens. 

tr. 1. — άξαι χά&ετον Geom. 12, 3. 
— αγομένη εύ&εΐα Def. 68. Geom. 
3, 13; idem omiseo εύ&εϊα Def. 120, 
2. — αγομένη χά&ετος Def. 72. 73. 
109. — άχ&εΐαα χά&ετος Geom. 12, 
5. 41. 99. Geep. 86. — άχ&εϊσα 
(παράλληλος) Geom. 82,2. — ηγμένη 
(ευθεία) Def. 30. 69. 79. Geom. 1, 
12. Ster. I. 10. — Geom. 32, 
1. 40. 81, 1. 82,2. 97,1. Geep. 86. 
Mena. tr. 8. — ηχ&ωσαν Geom. 61, 
2. 79,1. 80,1. 

ά^έΑαΐσι δάχτυλοι Geep. 95,2. 
« y o i y o f f Mens. 20. 

αδιαίρετος Oef. 2. . 
άδιάστατος Def. 2. 
άδιάϋφαλτοι μέ&οδοι Geep. 

164. 
«σ*ι5ν«τοί Def. 120,2. 
ac / Geom. 14,1. Geod. 13, 1. 

Ster. I. 3 etc. — Did. 2. 
ccqp Def. 9. 101*. — άήρ (τμή

ματος μείζονος ημιχυχλίου) Mens. 
2 8 , 1 ; (έξαγωνίου) Mens. 51. 

Αϊγυτττ ι ο ι Geom. 2. 106,1. 
αϊ ρ αν, sabtrahere. afowGeom. 

28, 2. 44,6. 53, 2, 3. Ster. Π. 27, 3. 
ι Mens. 32. Geep. 73,1.— άρον Geom. 

12, 4. 29, 3. 66, 6. 88, 8, 12, 13. 
j 98, 8. Ster. I. 15,1. 22, 2. 39, 2. 
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Ster. I . 36, 2. 38, 5. Mens. 15. 22. 
Geep. 78. 79, 1, 2,3. — άραι Ster. 
I. 42,3. 

αίρεϊν κεραμίδας Geep. 88, 2. 
αϊτία Geom.4,14extr. —παρά 

ταντην τήν αϊτίαν Ster. I. 5, 2. 
άχαινα Mens. 55. 56. 59. Geep. 

95,1. 165. 
eije€f« Def.130.131.132. Geom. 

106,4,19. Geod. 4. 
άχολον&ία Did. 1. 
άχόλοτ/£ο?. χατά τό άχόλοιπ 

#ον Geom. 102,11*. 
ακολούθως Ster. I. 16. 
ακριβής -ψήφος Mens. 27,4. — 

μέθοδος ακριβεστέρα Geom. 54 
extr.*; conf.ibid. 102, 4*. Geep.177. 
— ταύτης τής επιλύσεωςάκριβεστέ-
ραν ονχ ενρομεν Mens. 45 extr. — 
ακριβέστατη Ιπιψήφισις Ster. Π. 
41,6. 

ακριβολογία Did. 32. 
ακριβώς Mens. 53. — άχρι-

βέστερον Def. 122. 
άκρας. Ιλ' αχρον Def. 5. 6. — 

Ιτι* «χρας Def. 120, 2. — If άχροΐ£ 
Geom. 3, 6. — από τών αχρων 
Geom. 3, 9. — ΙλΙ τά άκρα Geom. 
3, 9. — τά άχρα ιών σ*αχτι/λων 
ρ. 74 adn. — f άχρα (σχοινίον) ibid. 

άκρως Def. 77. 
άχτ ί ; fltejcij Def. 3,2. 
άλή&εια Mens. 16.54.55.56.59. 
β 1 l f 2 ω ν, άΜ^2ο*ί etc. passim. 
άλλος passim. 
α llm ; Def. 25. 84,2. 100. 118, 

1. Geom. 17,2,3,5 etc. 
«leyoff. αριθμοί άλογοι Def. 

128, άλογοι €ti#€MM Def. 129. 
« 1 ω y ο € * ifiji. στρογγυλή χώρα 

άλωνοειδής Meos. 56. 
άμα Geom. 100, 1*. — c. rfat. 

Def. 8,2. 
άμβλνγώνιος. άμβλνγώνιον 

τρίγωνον Def. 42. 48. 49. 92. Geom. 
1,17. 3,22. 30,1. 32. 33. 40 etc. — 

Geep. 57. 58. — άμβλνγώνιος κώ
νος Def. 92. — ά. κώνου τομή Def. 
95. — άμβλνγώνιον τραπέζιον 
Geom. 3,22. 82. 

αμβλύς, άμβλεϊα γωνία Def. 
18. 21. 22. 48 etc. Geom. 1,7. 3,17 
etc. — άμβλεΐα πλενρά Geom. 32, 
1,2. 81,2. 

άμεγέ&ηςΌβΐ. 2. 
άμερής Def. 2. 123,3. 
αμέριστος Def. 2. 
αμετακίνητος Def. 79. Ster. 

1. 10. 
άμμα, raensura, Geom. 106,4,17. 
αμμώδης (γη) Geep. 102. 
άμπελον νεοχέντητον Geep. 

103. 
«^nrfioff Def. 130. 131. 132. 
άμψιθέατρον Ster. I. 45. 
« ^ f o f f v s : Ster. Π. 26. 27. 28. 

Conf. χεράμιον. 
άμφορίσχοςt idem quod άμ~ 

φορενς, Ster. II. 27. 28. 
άμφότερος Geom. 9,2. 40,2, 

4. 50,4. 53,4. 54 etc. 
άμφοτέρω&εν Geod. 18, 3 

extr. 
άμφωτον Geep. 71, 1. 
αν passim. idem omissam: vide 
av et xal. 

av, h. β. lav, Geom. 4, 14. — 
αν T€ — av T€ Def. 33. 

ανά adverbii loco positam: vide 
praef. sub Π. 

άναβαίνειν Geep. 82, 1. 87. 
88,1. 

άνάβασις τον Νείλου Geom. 
2. 106,1. 

άναβιβάζειν. τό άναβιβαζό-
μενον Geom. 14, 1. — ό αναβίβα
ζα μένος αριθμός Geod. 13, 1. — 
άναβιβασάτω ρ. 74 adn. 

άναβιβασμός Geom. 4, 14. 
avayftv. ραιι. Geom. 3, 10. 
άνα/χαΐος Geom. 2. 106, 2. 

Did. 1. 
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άναχλίνειν. ή πνραμϊς έχέτω 
τάς πλευράς άναχεχλιμένας Geep.' 
73, 1. 

αναλογία Ster. I. 30, 1*, 2*. 
II. 31. — ή χατά μέγεθος αναλογία 
Def. 122. 124. 127, 1, 7. — άναλο-
γία του ποδός Geep. 45. 

άνάλογον adv. (Ι. e. « ν ά Aoyov) 
Def. 116 {μεαότης άνάλογον, ubi 
libri jwiioroF αν.). 118,1. 124 (de-
finitur). 125. 

αναλόγως c. #an. Ster. Π. 26. 
άναλι/ειν. «ν«Ιν€ Ster. II. 41, 

1. Mens. 27,1,3. — ανάλυαovGeom. 
5, 7. 11,1. 12, 3. 90,1, 3. 91,1,5. 
Geod. 6, 8. Ster. I. 2. Mens. 17. — 
pass. Geom. 91,4. 

άναμετρεϊν Def. 57. Geom. 
106, 2. 

άναμέτρησιςGeom. 25,1. 26. 
26,6*. 58,1. 86,2. 

άνάπαλιν λόγος I}ef. 127, 2. 
— τό άνάπαλιν Geod. 17, 4. Geep. 
147. 149. 151. 153. 155. 157. 159. 
163. Did. 22. 24. 31. 

άναπλήρωαις Geep. 88, 2*. 
άναστρέφειν. άναοτρέψαντι 

λόγος Def. 127, 5. 
ανατολή Geom. 3, 2. 
αναφορά. χατά άναφοράν 

Def. 97. 
άνδριά ς Mens. 46 (ubi corrige 

accentum). 
«>fu Ster. II. 32, 3. — ων άνευ 

Mens. 44. 
άν#ρώπ*νο$ Geom. 4, 1. 

Geep. 44. 
ά ν # ρ ω π ο ? Def. 120,2. Geom. 

2. 106,1. Mens. 24. 25. 
άνιϋοπλατές χωρίον Geom. 

104,1*. 
άνισος Def. 17. 21. — άνισοι 

πλευραί Geom. 85, 1. — χωρίον 
άνισα πλάτη έχον Geom. 104, 1*. 
— « W o c χώνος Def. 89 (vide tamen 
adnot.). — άνισο ν τραπέζιον Geom. 

83. 84. — άνισα μεγέ&η Def. 125,6. 
άνοιγμα Geom.4,5. Ster.1.48. 
άνομογενής Def. 28. 31. 
ανομοιογενής Def. 75,1. 84. 
άντιχεΐσ&αι Def. 19. 
άντιχρύς Def. 123, 3. 
άντιπάσχειν. άντιπεπον&ό-

τα σχήματα Def. 118, 1. 
άντιτι&έναι c. dat, refragari 

sententiae, Def. 123, 2. 
άντιτυπία Def. 13. 
άντίχειρ Geom. 4, 5. 
άντίχειρον Geom. 4,12. 
ανω ρ. 74 adn. — χατά τήν άνω 

μέ&οδον Geod. 16,2. — ό άνω 0α-
#μόδ· Ster. I. 44,1. — ή άνω διάμε
τρος Ster. I. 52,1. 53. Ster. Π. 12. 
13. 14 etc. 

άνω^ιν Def. 3 ,1 . Geom. 26, 
6*. 34, 7, 8. 35, 9, 11,12. 36, 8, 9, 
10. 84,2. 

ανωμαλία Def. 12. 
ανώτερος Ster. I. 44, 2. 
άξων σφαίρας Def. 79 (defini-

tur). 80. Ster. I. 4.10 (definitur). 11. 
12. — ά. χώνου Def. 87. 90. Ster. I. 
14,1. ά. χυλίνδρου Def. 96. Ster. 
I. 21,1,2. 

άπαξ passim. 
άπαρτίζειν. απάρτιζε Ster. 

11. 41,5. Mens. 27,4. 
β ττ α cr j ο 1 € Ϊ cr # « ι e. Λ ! . , occm-

patum esse in re, Geom. 2. 
ά π ε ι ρ ο ; Def. 7. 18. 75, 2. 76. 

123, 2. 129. — i V άπειρον Def. 
23*. 40. 42. 57. 65. — e*? άπειρον 
Def. 119. Geom. 1, 19. — τό iv με-
γέ&εσιν άπειρον et άπειρον μέγε
θος Def. 119. 

απέναντι Def. 107. Geom. 1, 
18. 

απεναντίας adv. Def. 55. 
άπεναντίον «iti. Def. 56. Geep. 

88, 2*. 
άπερίληπτος Def. 39. 
άπέχειν Def. 117, 4*. 
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άπλατής Def. 3 ,1 . Geom. 1,2. 
απλούν, ήπλωμένον τον με

γάλου δαχτύλου Geom. 4,12. 
απλούς, άπλαΐ γραμμαί Def. 

76. — άπλαΐ έπιφάνειαι Def, 75,2. 
« w i i i f f Def. 100. 
άπό passivo verbo appositam, 

ppo νπό, Geom. 53, 1. 55, 1. 106 
p. 139,7 (v. /.). — τό από prodactam 
slfnllcit Geom. 89. 101, 3*, 4*, 5* 
(conf..v7To); idem quadratnm Mens. 
tr. 7,13,14. — τετράγωνα τά άπό 
τής διαμέτρου Geom. 103*. 

άπόβασις (τον Νείλου) Geom. 
2. 106,1. 

άποβλέπεινΌβί. 3,3. 
a i r o y f y f a y : vide άπογίνε-

σ&αι. 
άπογίνεσ&αι. τό άπογενη-

&εν σχήμα Def. 84,1, uM proclive 
est άπογεννη&έν coniicere; sed po-
tias baec vis iinde orin" tribuenda 
videtur verbo άπογίνεσ&αι. 

άπογράφ ενν. med.: άπογρα-
φόμενος Ιδία Geod. 17,2. 

απογραφή του χίνσου Def. 
132. — I F Teiff άπογραφαΐς γενό
μενοι Did. 32. 

άποδ ειχνύναι Def. 101*. 
Geod. init. 

άπάάαξις Ster. Π. 41,2. 
άποδ ιδόναι. άπόδος Geom. 

13,1. Geod. 12,2. 
άπό&εσις τον oYrotsGeep. 204, 

1. 205,1. 
ά π ό # £ τ ο ? σΓτοί Geep. 200. 
άποχα&ιΰτάναι. άποχατα-

στ«^5 Def. 8 ,1 ,2 . 29. 77. 84,1,2. 
98. — άποχαταστα&έντος Def. 96. 

«JROXETCR^EU Geep. 201. 
άποχλίνειν Def. 22. 
άπολαμβάνειν. pas*.Def.31. 

35. Geom. 1,13. — ή άπολαμβανο-
μένη άπό τής χα&έτον Geom. 33,1. 

άπολείπειν. pasg. Geom. 
106,1. 

απόλοιποέ Geom. 31,1. 
άπονεύειν Def. 72. 
άποποιέΐν Geep. 205, 2. 
απόρροια Mens. 21. 
άπόατασιςDef. 77. 
άποτείνειν. άποτεταμένος 

Def. 11. 
άποτ£λ*Γν Def. 6. Geom. 7,4. 

50,5*. Geod. 7,4. — ρα**. Def. 96. 
άποτι&έναι. άπό&ον Mens. 

27,1. — αποτ€*3 Geep. 205,1. — 
αποτελείς Geep. 200. 201. 

άποτομή Geom. 12, 4. 24 ,1 , 
2. 25,1. 26,1. 29,1,3. Geod. 17,1, 
3,4,5. 18,2,3,4. 

απουσία, διά τήν μέλλον σαν 
άπονσίαν γίνεσ&αι τον στρωτήρας 
Geep. 68. 

άποφαίνεσd-αι med. transit. 
Geom. 101,1*, 2*, 4*, 6*. 103 *. Geep. 
162. 164. 

άποφέρεσ&αι med. transit. 
Ster. I. 1,2. 

απτεσ&αι Def. 11. 16. 109. 
115. Geom. 1, 6. 

αρα Def. 65. 120,4. Geom. 36, 
8. 89. Geod. 18,2,3. Ster, Π. 36,2 
etc. 

ά ρ ι&με ΐν.ήρι&μήσαμενMens. 
24. — άρί&μησον Mens. 26. 

άρι&μητιχός: vide στοιχείω-
σις. 

άρι&μόςΏϋ12. 59*. 123,2.124. 
128. Geom. 3,19. 9,2. 12,1,3, 5. 
13,1. 14,1. 15,1 etc. 

αριστιρο'ς Meas. 55. — Ιπ* 
ΑΡΙΣΤΙΡΆ Def. 9. 

αρχεΓν. αρχείτω Ster. Π. 41, 6. 
Mens. 27,4. 

άρχτος Geom. 3, 2. 
αρμονία Ster. I. 30, 1*. 
άρμονιχή αναλογία Ster. I. 

30, 2*. 
άρμόττειν c. rfet Del 117, 1. 
άρτάβα Meis. 18. 
αρτ* Geom. 35,12. 36,10. Ster. 
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II. 14. 28. Mens. 38. Geep. 53. 54. 
55. 57. 58 etc. 

άρτιος, άπό irjbjlotii αρτίου 
Geom. 13,1. Geod. 12,2. 

άρ/αιος . τών αρχαίων τινές 
Def. 101*. — οΐ άρ^αΓοι Ster. I. 
22,3. 

άρχεσ&αι Def. 8,1. — ά. άπό 
τίνος Def. 1. 8,2. — c. w^/Def. 8, 
2. 29. 84,2. 96. 

, άρ^ιί Def. 2. Geom. 3,19. 
^Αρχιμήδης DeL 101 *. Geom. 

103* (conf. p. 134 adoot). Ster. I. 
1,1. 5,2. 8,2. 

άσβεστος Mens. 2. 
άσύ μμετρος. μεγέ&η ασύμ

μετρα Def. 128; αριθμοί ασύμμε
τροι ibid.; iu&etai <x<r. ibid. 129. 

άσι/μπτωτος. ασύμπτωτοι 
γραμμαί Def. 71; ασύμπτωτα επί
πεδα Def. 115 extr. 

άαύν&€τος επιφάνειαDef.75, 
1. — άσύν#*τον σχήμα Def. 28. -— 
ά0ι/ν£«τον Ιπίπεόον σχήμα Def. 
29. — άσύν&ετον στερεόν σώμα 
Def. 77. 

α σ φ α λ ή . άιΐφαΐ€ΐττάτΐ| 
£οσ*ος Geod. 19, 2 extr. 

ασώματος Def. 2. 
άταχτο; , άταχτοι γραμμαί 

Def. 76; Ιπιφάνειαι Mens. 46. — 
#ιά τό άταχτον Geom. 55, 1. 

άτ /λ ί^τος (χώνος) Ster. I. 16. 
άτευχτ^Γν c. £Wi. Def. 123, 2. 
άτμήτως Geom. 85, 3. 
άτοπος Def. 120, 4. 
αυ#ις Geom. 25,2. 26,2. Geod. 

19, 1. 
αύξαναν» ρα#*. Def. 119. 
αυτός, ό αυτός c. &f. Def. 2. 

125, 3 (αύταή. — lirl τά αυτά Def. 
7. — ίΐς τό αυτό πάλιν Def. 8,1, 2. 
29. 84, 1, 2. 98; «ίς ταυτό πάλιν 
Def. 77. — αυταΙ χα£' εαυτών Def. 
75,1. 

αύχήν. διάμετρος η Ιν τφ αυ-

χ # ι (χιΌνος) Ster. Π. 15. 
άφαιρεϊν. άφαίρει, in proble-

matis, Geom. 13,1. 21,1 . 24,1 ,2 . 
29,1,2. 40,2,3. 44,2. 50, 1. 51,2. 
66,7. 67,2. 84,3. Geod. 12,2. 17, 
3,4. 19,1. Ster. Π. 32,3 etc. — 
item άφ€λ£ Geom. 12, 1. 16, 2. 26, 
1,3. 31,1. 34,3,7. 35,5,9. 36,4, 
8. 59,2. 66,5. 72,1. 74,1. 76,1. 
83,2,4. 88,2,5. 93,4,7. Geod. 12, 
1. 15, 2. Ster. I. 18,1 etc. — item 
αφαιρώ Geod. 18,2,3. Ster. I. 34, 
2. II. 11. Mens. 44 etc. — άφαιρών 
Geod. 17,5. 18,4. — άφεϊλον Ster. 
I. 18,2. 34,3. 39,3. — άφέλωμεν 
Geom. 96,2. 100, 2* 5*. — άφε-
λόντι Geom. 100, 1*. — αφαιρού
μενος (pas*.) Geod. 19, 2. 

αφανές Geom. 2. 106,1. Ster. 
I. 12. 

άφιστάναι. άφεστηχέναι, di-
stare, Def. 125, 2. 

άχρηστοι τόποι Geom. 4,14. 
άχρι p. 74 adn. 
άφίς Def. 28. 32 (defioitnr). 

Geep. 66. 67. — ήμιχύχλιον ητοι 
άι//ις Geom. 92. 93,1. — άψϊς (sic 
edidi ex Α) ητοι ήμιχύχΐιον Geom. 
3,22. — άι//1ς ijyouv ήμιχύχλιον 
Geep. 69. 

Βαβυλών p. 43 adn.* 
βα&μίς Ster. I. 43. 44,1. 
βα&μός Ster. I. 44,1,2. 
βά&ος Def. 3, 3 etc. 
βά&ρον Mens. 24. 26. 
jJa^vycwi (yij) Geep. 102. 
βαίνειν. πυραμϊς έπϊ τετρα

γώνου βεβηχυϊα Ster. I. 31. Geep. 
74, 1. — πυραμϊς Ιπ! Ισοπλεύρου 
τριγώνου βεβηχυϊα Ster. I. 36. 37. 
Π. 35,1. — πυραμϊς ίπϊ οκταγώ
νου βάσεως βεβηχυϊα Ster. Π. 37; 
conf. ibid. 39. 

βασιλιχόν Geep. 202. Conf. 
βησαλιχόν. 
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βασ ιλιχός. βασιλικαϊ σπιθα-
μαί Geom. 4 ,12. — βασιλικός πους 
Geom. 106, 9. — βασιλικός πήχυς 
Did. 20. 27. 

βάσις Geom. 3, 4, 7. 5, 2 etc. 
— conf. ύποτείνειν. — jSacrtfi' ίττι-
πέδου χωρίου Def. 66; /?. τρίπλευ-
ρος η τετράπλευρος η πολύγωνος 
Def. 100; 0. ευθύγραμμος Del 100. 
105. 106. — |!«<JffC (τρ^ώνον) Def. 
73 etc. — 0. χώνου Def. 85. 95. Ster. 
I. 13 etc. — j0. κυλίνδρου Def. 96. 
— πυραμϊς έχουσα την βάσιν τρί
γωνον όρθογώνιον Ster. I. 38, 1. 
II. 34, 1; eadem τετράγωνον Ster. 
I. 40,1; conf. Mens. 39. Geep. 73,1. 
— πνραμϊς πεντάγωνον βάσιν 
ίχουύα υπογεγραμμένων Ster. Π. 
36,1. — πυραμϊς ίπϊ όχταγώνου 
βάσεως βεβηχυϊα Ster. Π. 37. 

βήμα Def. 130.131.132. Geom. 
4,1. 106,4,13. Geod. 4. Geep. 44. 
165. — βημα απλούν et διπλούν 
Geom. 4,9,10. 

βησαλιχόν Mems. 28, 2. 38. 
49. Geep. 197. 

βήσαλον (an βησάλονΊ) Mens. 
51. 
- βλέπειν. βλέπεΜβπ3.52.Geep. 

199. 
βούλεσθαι Def. 57. 125, 6. 

Geom. 106,2. Geod. 17,3. 
/ S o v T t f Ster. I. 53. Π. 14. 
βραχύς, βραχύτατοι τόποι 

Geom. 4,14. — τρίγωνον βραχύτα-
τον Geom. 86,1. 

βωμίσχος Def. 114. Ster. Π. 
40, I. 

Fe<3fTfjo. ή νττό γαατέρα (διά
μετρος καμάρας) Meos. 16. 

y * * x o v Geep. 102. 103. 
ϊ χ ό ς πονς Geep. 95, 1. 

γέμιζειν Mens. 20. — 
ibid. 21. 

yifyf σ*ς τον xvxAovDef.il8,4. 

yiytxdff. yevural διαφοραί 
Def. 10*. 15. 27. — τά γενιχώτατα 
fftfif Def. 42. 

γένος, γένη της μετρήσεως 
Geom. 3 ,1 , 18. 

γεωγράφοι ρ. 43 adn. 
γεωδαισία ρ. 141, 1. 
γεωμένων Geep. 102 (cor-

raptam). 
γεωμετρεϊν. τά γεωμετρού-

μενα Geom. 2. 3 init. — γεωμετρου-
μένη ουσία Def. 2. 

γεωμετρία Geom. 1 init. 2. 3, 
1. Geep. 102. — γεωμετρίας ονό
ματα Def. ρ. 1. — ̂  Ιν γεωμετρία 
θεωρία Def. 1. — τά γεωμετρίαν 
ανήκοντα ibid.— -ή ννν χατάστασις 
της γεωμετρίας Def. 132. — ij πρώ-
Tif γεωμετρία Geom. 106,1.—άρ^ή 
τών σχημάτων της γεωμετρίας 
Geod. 6. 

f€« jL i€Tf* j f f στοιχείωσις Def. 
1. — /€α>μ. αναλογία Ster. I. 30, 2*. 

yij Def. 9. 101*. 120, 2. -Geom. 
2. 4,12,15. 5,3 etc. — varia genera 
hami in agroram cultura Geep. 102. 

γίνεσθαι, non γίγνεσθαι, ubi-
que, oisi quod yariant libri Geom. 2. 
— de γίνεται et γίνονται in proble-
matis vide praef. sub Π. — τά Ix 
τούτων γενόμενα Geom. 101, 2*; 
conf. ibid. 3*. 103*. 105,26*. Ster. 
1. 8, 2 etc. — γινόμενα ία problema-
tis Geom. 10, 4. 25,2,3. 26,2,4,5. 
27, 2 etc.; item γενόμενα Geom. 32, 
2. 33, 1. — Ιγένετο, έγένοντο in 
problematis Geom. 27, 3. 32,3. 61, 
2. 79,1. 80,1. 81,1. 82,2. — item 
γεγόνασι Geom. 41. 53,1. 55,1. 83, 
1. Geep. 86. — τό γεγονός Geom. 
106,1. Geod. 19,1. — ίπϊ τον γε
γονότα (αριθμόν) Geod. 19, 1. — 
γινέσθω Geom. 25, 4. — γενέσθω 
Geom. 32, 1. 

γινώσκειν Geom. 3,20. 4,15. 
32,5. 80,3. 97,2. Geod. 12,3. 14, 

http://xvxAovDef.il
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1. 17,3,4. Ster.I. 44,2*. 48. Mems. 
26. Geep. 87. 

γλωχίς. γλωχΐνας έκάλονν οί 
Πυθαγόρειοι τάς γωνίας Def. 17. 

γνωμών, ό iv παράλληλο-
γράμμω, Def. 58; γν. κοινώςΌβΐ. 59. 

γνωρίζειν. pass. Mens. 23, 1. 
γοϋν Def. 3,3. 17. 116. 125,2. 
γραμμή Def. 3 etc; γρ. άπλή, 

άταχτος, ελικοειδής, ?*U|, ενθεΐα, 
ϊση, κνμπύλη, κνκλιχή, χωνιχή, μι
κτή, παράλληλος, περιφερής, σπει-
ρική, σύνθετος, τεταγμένη: vide 
si if ala adiectiva et τάττειν. 

γραμμική Ιξαρίθμησις Def. 
3,3. 

γράφειν. τραπέζιον γεγραμ-
μένον £eom. 3, 10. — ψαλϊς γε-
γραμμένη Ιν τετραγώνω Ster. Π. 
32, 1. — τριγώνων γραφέντων Def. 
108. — τά γεγραμμένα ήμϊν ΒΜ. 1. 

γραφή Did. 32 (dubiom). 
yoov£o£ Geom. 4, 12. 
γωνία Def. 14. 41 etc. — ΙΛΊ-

7Γ€(Γος y. Def. 15. 16. 17. — στερεά 
γ. Def. 15. 24,1. — ευθύγραμμος 
γ. Def. 15. 18. 22. 120,2. — l/r/-
πεδος ευθύγραμμος γ. Def. 17. — 
όρ#ή y. Def. 18.19. 22 etc. — οξεία 
γ. Def. 18. 20. 22 etc. — αμβλεία 
γ. Def. 18.21.22 etc. — αντικείμενη 
γ. Def. 19. — ευθύγραμμος στερεά 
γ. Def. 24,3. — | y τμήματι κύκλου 
γωνία Def. 34. — χι/χλω ywv/a 
Def. 35. — toat yairfat Def. 117, 2. 
118, 1, 2. — γωνία κερατοειδής 
Def. 120, 2. 

Λάκτι/λοί Def. 130. 131. 132. 
133. Geom.4,1,2,3. 106,4,5. Geod. 
4. Ster. I. 27. 28. Π. 41. Mens. 6. 23, 
1. 27,1 etc. Geep. 44. 95, el, 2. 165. 
Did. 2. 4. 5. 8. 10. 11. 35 etc. Conf. 
άγελαϊος, έμβαδικός, Ιμβαδομετρι-
κός, επίπεδος, εύθνμετρικός, στε
ρεός, χυδαίος. — ό μέγας δάχτυλος 

Geom. 4, 12. — δάχτυλοι τον πο
δός ρ. 74 adn. — significat quartam 
partem Ster. I. 5, 1 *. 

δειχνύναι Geom. 103*. Ster. 
1. 1, 1. 8, 2. — pas*. Def. 26. 129. 
Ster.I. 1,3. 14,3. 

δεϊν. δει impers. Def. 125, 6. 
Geom. 32, 1. 53, 1. 55, 1. 101,1*, 
6*. 106,2. Geod. 17,1. Ster. I. 1,2 
etc. — δέ$ Geom. 101,6*. — δεή
σει Geom. 103*. Ster. 1.1,3. — δεήστ} 
Geom. 104, 2*. 

δεκάγωνον Ισόπλενρόν χαϊ 
Ισογώνιον Geom. 102, 8*. — δεκά
γωνον Geom. 105, 13*, 14*. Ster. 
II. 36, 6*. 

δεχάγωνος subtt. Geep. 156. 
157. 

δεχαόργυιον σχοινίον ήγονν 
σωκάριον Geom. 4, 12, 13, 14. 

δεξιός Mens.55.—άπό δεξιών 
Def. 9. — δεξιά χειρ ρ. 74 adn. 

δένδρον νψηλόν Ster. Π. 31. 
δέχεσθαι Def. 118,2. Mens. 

23, 1. 
#ι? Geod. 17, 1. Ster. I. 40, 2 

etc. — ο; δή Def. 101 *. Geom. 3,19, 
20,21. 4,12. 6,1,2,5. 42. 

δηλαδή Geom. 9,2. 38,2. 41. 
Geod. 9,2. Geep. 86. 

δήλος Geom. 101, 6*. Geod. 19, 
2. Ster. II. 41, 4. Mens. 27, 2 etc. 
— δήλον γάρ οτι Geom. 27,3. 32, 
5. 61, 2; δήλον ότι Meos. 21. 26; 
contractum δηλονότι Geom. 33, 3. 
Ster. Π. 31. 

δηλοΰν Geom. 7, 4. 35, 13. 65, 
1, 2. 66, 2. 86, 3, 4. Geep. 65. — 
pass. Geom. 52,2*. 

# ι}1« tjfiff Ster. Π. 41, 6. Mens. 
27, 4. 

διά c. gen. multiplicationem 
significat, Geom. 31,1. 89 etc; om-
nifio multo rarius qnam έπί. — idem 
c. acc. divisionem Geom. 90,1, 3. — 
δια παντός Geom. 96, 1. 
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iiifitv9 διηγμένη (εν&εϊα) 
Prf. 30*. 

διαγώνιος subst. Def. 68. 
Geom. 3,4,10. 5,8*,9*. 37. 38 etc. 

διάγωνος, idem quod prias, 
Geep. 199. 

cf ιαίρειν. διάραι Ster. Π. 1, 2. 
διαιρεΐν Def. 3 ,2 . Geom. 36, 

11. 85,1. 96,1. 97,1. — cfailom 
loyoff Def. 127,4. — Geom. 4, 
2. 52,1. 52,2*. 56,1. 58,1. 63,1. 65, 
1. 66,1. 67,1. 69, 1. 71,1. 73,1. 
75,1. 77,1. 78*. 86,1. Ster. Π. 39 
etc. Geep. 95. 1. — Conf. δι-ηρημέ-

δ ιαίρεσις. xa&* ίτέραν διαί-
ρεσιν Def. 75, 2. 

διαιρετός Def. 3, 1 
διαχρίνειν Geom. 2. 106,1. 
διαλέγεσ&αι Def. 123, 3. 
διαλογισμός Ster. Π. 31. 
διάλυμα, σπείρα έχουσα διά

λυμα Def. 98. 
δ ιaμέτρησιςlσoσxελώvGeeγ. 

86. 
διάμετρον, τό, Mens. 14. 
διάμετροςΒϋΙ 30. 31. 32. 58. 

77. 79. Geom. 1, 12,13. 3, 4,14, 
24 etc 

διανέμε ιν Geom. 80, 1. 
διάνοια Def. 2. 
διανομή Geom. 2. 106,1. 
ό*ια'στ«σΐ£ Def. 9. 13. 123, 3. 

Ster. I. 23,1. Did. 40. 
ανάστατος Def. 3,1. 9. 13. 
δ ιαστέλλειν,δ mmiiXaiGmm, 

32, 5. 87, 9. 88, 12. 97, 2. 101,7*. 
Geep. 79, 2. 

διάστημα Def. 125, 2. Geom. 
3,13. Geep. 165. Did. 38. 

διατέμνειν Geom. 41. Geep. 
86. 

διατύπωσις Mens. 23, 1. 
cf ίαυλον, mensura, Geom. 106, 

4,22. — item δίαυλος Geod. 4. 
διαψέρειν Def. 25. 116. 

διαφορά Def.4.10etc. — των 
Αό^ων <J. Def. 127. — τών πηχών 
δ. Did. 1. 

διάφορος Def. 57. 125. Geom. 
• 44, 1. 52, 2*. Ster.n. 31. — μετά 
διαφόρου Geom. 84, 2, 3. Ster. Π. 
36,2. 37,2. 38,3. 

διαφόρως Geom. 104, 2*. 
διδασχαλία Def. 1. Did. 1. 
διδάσχειν Geom. 2. 106, 1\ 

Ster. I. 5,3. 
σ*ισ*όνα£. δοθείς Def. 5. 116. 

117,3. Geom. 3,13. 34,1. 87, 9. 88, 
12. p. 122 adn. I I . 101, 3*, 6*, 7*, 
10*. Geod. 17,1. 19,1. Ster. I. 1,1 
etc. — δέδοται Def. 117, 3. — δε-
δόσ&ω Geom. 12, 1. 13, 1. Geod. 
12,1,2. Mens.tr. 1. — δο&ή Geom. 
101,1*,2*,3*. 103*. Geep. 162. 

Λιδύμου *Αλεξανδρέως μέτρα 
μαρμάρων χαϊ παντοίων ξύλων 
ρ. 238. 

διεχής σπείρα Def. 98. 
δ ιγρημένως Geom. 35,5. 57, 

2. 58, 4. 
δίκαιος, διχαία όργυιά ρ. 74 

adn. — όργυιά πάνυ διχαιοτάτη 
ibid. 

δίμοιρον Geom.4,5. 15,2etc, 
pleramqae nota ω" scriptum. — τρί
τον δίμοιρον Geom. 97, 4: vide 
adnot. ad vs. 19. 

διοίχησις τών μετρήσεων χαϊ 
τών διανομών Geom. 106, 1 extr. 

/iιονύσιος Def. 1. 
διόρ&ωσις Ster. I. 22,3. 
διότι Ster. Π. 27. 
διπλάζειν. δίπλασον Geod. 

11. Ster. I. 32,1. 
διπλάσια ζειν. διπλασίασον 

Mens. 11. — pass. Def. 125, 2. 
διπλάσιος c. £·β/ι. Geom. 65, 

3*. 66,10*. 67, 6*. 69,4*. 71,4*. 
101,3*. Mens.tr. 4, 5. — Λπλα-
σιος λόγος Def. 125, 2, 4. Ster. I. 
30,1. 

http://Mens.tr
http://Mens.tr


IN HERONEM. 289 

διπλασίων λόγος Def. 125,1. 
— #. αναλογία Ster. Π. 31. 

σ*ιπλοΰν. όίπλωσον Mens. 3. 
15. 26. 

(Τίττλοί/ς Def. 101*. 
δίρρυτος στέγη Geep. 88,2*. 
ό*ισσάκις Mens. 51. 
#ιι*τός Ster. I. 30,2*. 

Def.30. Geom. 1,12. Mens. 
tr. 10. 

διχάς, mensara, Geom. 4,5.106, 
4,7. Geod. 4. ' 

δοκεϊν Def. 101*. 
ifojflsr Def. 99. 
«Τοχόςϋβί. 112. Ster. I. 48. 
δοχεϊον Def. 9. 
δρόμος (καμάρας) Mens. 16. 
ο*υάς Geom. 13,1. Geod. 12,2. 
δνναμις. ή νυν κρατούσα δύ-

να μις (mensurarum) Def. 131. Geom. 
106, 26. — έκαστη τών Ισων πλευ
ρών δυνάμει ση' Geom. 67,2 (su-
spectum). — δύναμις quadratam 
numerum significat Def. 129. Geom. 
3,20. Ster. I. 34,2. 

δύνασθαι Def. 101*. 123, 1. 
δυνατός Geom. 2.100,1*. 106, 

1. Mens. tr. 1. 
δύο. dat. δνσί Def. 58. 125,2, 

3. Geom. 50,5*. 80,1. Mens. tr. 9, 
10. — gen. δύο Def. 103. 127,1. 

δύσις Geom. 3,2. 
# ω # επαγ mv lov^mm» 102,10*. 
δωδεκάγωνον Ισόπλευρόν τε 

καϊ ίσογώνιον Geoni. 102,10*. — 
δωδεκάγωνον Geom. 105,16*. 

δ ωδ εκάγωνος subtt. Geep. 
160. 161. 179. 

(Τω*6χά*(Τρον Def. 101*. 103 
(definitar). 

if ntfffejfao^yvioy σχοινίον 
Geom. 4,13,14. 

*Isai» passim. — Conf. άν, ̂ v, 
£&€/ν. 

έγγράφειν. έγγραφήναι Def. 
Her. geom. et stereom. 

101*. — Ιγγεγράφ&ω κύκλος Geep. 
53. 57. Mens. tr. 3. 

lyyiif. ώς Hyyi-οτα Geom. 53, 
3. 83,4. 103*. Ster. I. 39,3 extr. 

έγκλάν. πλευραϊ (οβελίσκου) 
Ιγκεκλασμέναι Ster. I. 19, 1. 

έγχώριος, τοις έγχωρίοιςμέ-
τροις χράσ&αι Geep. 45. 

έδαφος Ster. I. 50,2. II. 10,2. 
£0*ρα (χώνοι;) Ster. I. 22, 1, 2. 
«I passim. — c.coni. Geom. ρ. 48, 

25 ν. ί. 
εΐδέναι Def. 101*. Geom. 106, 

2. Geep. 205, 1. — f#€iniiF Def. 
101,2 ¥s.9* (v.l. ηδεσαν) — Ιστέον 
Geom. 9,1. 50,5*. 51,4. Geod. 9,1. 
Meas. 25. 

είδος Def. 18.42.119. — όμοιος 
τφ εϊδει Def. 118, 4. — « 1 % τής 
μετρήσεως Geom. 3, 1, 22. — τών 
μέτρων εϊδη Geom. 106,4. Mens. 1. 
— Ιπτά εϊδη τών τριγώνων Geom. 
36,12*. — διάφορα εϊδη τριγώνων 
Geom. 44. — έκαστου σχήματος τό 
είδος Geom. 106,2; conf. Did. 32. . 

είκοσάεδρον Def. 101. 
είναι. £*στω, in problematis, 

Geom. 5,4. 7,1 etc; item έστωσαν 
Geom. 9,2. Geod. 9,2 etc. — |*στα* 
Geom. 6, 5. 10, 3 etc. — ώς έστιν 
Ιδεϊν Geom. 28,4. — έστι καϊ άλλως 
ποιήσαι Geod. 16, 4; coof. Ster. Ι. 
15, 1 etc. — είναι έπϊ τής μετρή
σεως Geep. 204, 1. 

είπεϊν, είρήσ&αι passim. — 
είπε μοι Geom. ρ. 123 adn. IV. Ster. 
Π. 2,1. — εϊπομεν Geod. 15,2. — 
Ιάν τις εϊπτ} Ster. Π. 8. — χα#ό7ου 
εΙπεΐν inf. absol. Def. 39. — Ιρο5-
/U€V Geom. 101, 3*, 4*, 5*. — άρη-
μένος Def. 131. Geom. 4, 14 etc. — 
παρά τά είρημένα Def. 60; μίτά 
τά ι%. Def. 101*. — χατά τήν (fy-
&εΐσαν διαγώνιον Geom. 59,1. 84, 
1. — τά §η$έντα σοι Mens. 21. — 
φητέον Geom. 59, 1. 

19 
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f i f . μέρισον είς λ' Geom. 98, 
1, ubi παρά legitimnm erat. 

εϊς passim. — τό IV Def. 3. 
έΐσαγωγαϊ τών γεωμετρου-

μένων ("Ηρωνος) Geom. 3 init. Geep. 
42; T»r στ ίρίο μέτρου μένων Ster. 
I. init. — "Ηρωνος εΧσαγωγαί Geom. 
106. 

είσέρχεσθαι Mens. 20. 
£?τα Def. 132. Geom. 4, 4. 18, 

1, 21,2 etc 
είτε-εϊτε Geom. 4, 14. 
«Γτονν Ster. 1. 34,1. 35,1. 39, 

1. 42,3. 
έκαστος passim. - · καθ* έκα

στα Def. 66. 
ίχάτερος Def. 19. 30. 71. 79. 

Geom. 1, 6, 12, 19. 
Ικβάλλειν. έχβάλλεις Geom. 

87,5. — ^ a l f Geom.32,2. — / M W * . 
Def. 14. 24,2*. 71. 75,1. 108. 115, 
1. — ή Ιχβληθεϊσα ευθεία Geom. 
32,1; idem sine εύθεΐα Geom. 32, 
2. — ίχβεβλήσθω Geom. 97,1. Mens. 
tr. 6. 

έκεϊθεν Geom. 35, 3. 36, 4. 
Mens. 28,2. Conf. ένθεν. 

ϊχθεσις. χατά έκθεσιν Def. 
2*. — χατά τήν πάλαιαν ϊκθεσιν 
Geom. 106, 26. — χατά τήν ϊχθεαιν 
Geep. 59; χατά τήν προγεγραμμέ-
νην εχθεσιν ibid. 61. — ή του κίο
νος ϊχθεσις Ster. I. 22, 3. 

ίκκαιδ εκάγωνος subst. Geep. 
164. 

*xx.U*>£tvDef. 22. 
Ιχπίπτειν Geom.26,6*. 52,2*. 
ΙκπρΙσματα κυλίνδρων Def. 

98. 
ίκτείνειν ρ. 74 adn. Mens. 46. 

— j»e##. Geom. 104, 1 *. 
Ιχτιθέναι. med. Geom. 102, 

11*. Ster. I. 39, 3. — Ιχθώμεθα 
Did. 33. — p « f . Ster. 1. 39,3 extr. 

^ r o i Def. 7 etc. 
Ιΐαττοί /F. j?a#*. Def. 22. 

(λαχιστότερος: vide μικρός, 
έλέγχεινδϊβτ. I. 30, 1*. 
ελικοειδής γραμμή Def. 4. 

8,1. 
ε λ ιξ γραμμή Def. 8,1,2. 
II jf€iy. *ή ftrei ίλχοι/σα Ster. Τ. 

41,1,3*. 42,1. 
f i l f / j f f ty Def. 124. 125, 6. 

Mens. 38. 
ϊλλειψιςDef. 95 (χώνοι; το/uij) 

— Def. 125, 4 (in proportione). 
^ l i t jF f f fDef . 101, 2*. 
f je i l f fF!Xj | σχοϊνος Def. 130. 
Ιμβαδικος (πους) Geom. 106 

ρ. 140, 20 (obi ίμβάδους Α). — £>/?. 
δάκτυλος Mens. 23, 2 , 3, 4 , 5 , 6; 
παλαιστής Did. 13. 36; πους et πή
χυς Did. 23. 24. 30. 31. 

Ιμβαδομετρία Did. 20. 27. 
έμβαδομετριχός. Ιμβαδο-

μετρικον γένος τής μετρήσεως 
Geom. 3, 18, 20. — ίμβαδομετρικά 
Def. 133. Geom. 3, 23. — Ιμβαδο-
μετρικόν definiturDid. 1. — ίμβαδο-
μετριχος δάχτυλος Did. 17. 18. 19; 
παλαιστής Did. 14; τιοι/$ Did. 15. 
16. 17. 

ΙμβαδόνΌβί 57.117,1. Geom. 
3,20,24. 5,1 etc. 

Ιμβάλλειν. εις σφαΐρανχύβον 
ϊμβαλεΐν Geom. p.l23adn. IV. Ster. 
II. 2, 1. 

έμπροσθεν Def. 13. 
ϊμφυτον (φούρνου) Geep.202. 
εναλλάξ Mens. tr. 12. —Ιναλ-

i « | loyos Def. 127, 6. — fwdlaf 
ορό* Def. 127, 7. 

ίνσ*εχάγωνον Ισόπλευρον τε 
χαϊ ϊσογώνιον Geom. 102, 8*. — 
ενδεκάγωνον Geom. 105, 15*. 

£νό*£Χ«)>ωΐΌ£ *ιώ*£. Geep. 158. 
159. 178. 

ένδεκαπλασιάζειν Geep.63. 
68. 

ίνδέχεσθαι Def. 128. 129. 
l-vSm uv φθάσΐ) ρ. 74 adn. 
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έν&εν χάχεϊ&εν Geom. 35, 3. 
36,4. Mens. 28, 2. 

ενίοτε Def. 97. 
Ινιστάναι. τό Ινεστός Def. 2. 
ένναγώνιον Ισόπλενρον xul 

Ισογωνιον Geom. 102, 7*. . 
έννάγωνον Geom. 105, 12*. 
έννάγωνος subst. Geep. 154. 

155. 176. 177. 
έννοια ή χατά τήν σννέχειαν 

Def. 3,1. — έννοιαν έχειν ibid. 3,3. 
ivovv. δύο τρίγωνα ηνωμένα 

Geom. 13, 4. 35, 3. Geod. 12, 4. — 
Conf. ήνωμένως. 

ένσπορος Geep. 102 (loco cor-
rupto). 

ένσχηματίζειν. ένεσχηματι-
σμένον Def. 25. 

ένταν&α Ster. Π. 31. 
εντός Def. 7 etc. — c.g-e». Def. 

29. 77. 120, 2. Geom. 35, 1. 36,1. 
101, 10*. 

έξαγιάζειν. ταντα έξαγιά-
σ&ησαν Geep. 201. 

έξαγώνιον Geom. 102, 
3* extr. Mens. 50. 51. 

i ξαγώνιος. έξαγώνιον σχήμα 
Def. 65. 

ί£α>ωνον Def. 74. 102, 
3*, 4*. Geom. 105, 9*. Ster. II. 36, 
6*, 8. 

I faymFOff (πυραμίς) Ster. Π. 
36,7; #ώρα Mens. 58. 

i f a y u f v o c #«6*1. Geep. 76. 77. 
148. 149. 173. 

έξάεδρονΌβί 104. 
ίξάεδρος. πρίσματα έξάεδρα 

όντα Def. 107. 
εξαίρετος Geom. 3, 23. 
έξαρί&μησιςΜ. 3, 3. 
έξενρίσχειν. έξηύρηνται Ge-

om. 4,1; έξηνρηται Geep. 44. 
Def. 65. Geep. 51*. Did. 1. 

έξισονν. past. Geep. 45. 
f f ω Geom. p. 122 ado. III. 
ίξω&εν Geom. p. 122 adn. III. 

101,10*. Ster. Π. 32,4. Geep. 71,1. 
— τό έξωθεν άμφωτον Geep. 71,1. 

έπαινεϊν. pass. Geep. 102. 
έπαίρειν. έπάρας Mena.28,2. 
I n r a i i c i T T f f F . Ιιτ«Ι1«ΐΎθνβτ« 

σπείρα Def. 98. 
Ιττάν c coiy'. Def. 29. 
έπαναβάλλειν. έπανάβαλε * 

Ster. Π.41,1. Mens. 21. 
επαναλαμβάνε ιν. επανά

λαβε Ster. II. 41,4. Mens. 27,1,2. 
επαφή Def. 115. 
l7r€/Geom.80,l . 82,2. — c.wf/. 

in orat. obl. Def. 125,6. 
έπειδάν Def. 11 etc. 
επειδή Def. 123, 2. Geom. 90, 

1,3. 91,4. 97,4 vers. 23. Ster. 1. 
22,1. II. 38,8. Mens. 28,2etc. Geep. 
71,1. 

έπειδήπερ Geom. 27,2. 97,4 
¥8.17. 98,1. Ster.I.42,6*. Geep.45. 

επεσ&αι Def. 128. — επόμενος 
λόγος Def. 118,1. — επόμενα με
γέθη Def. 126. — τό έπόμενον Def. 
127 ,2 -7 . 

I t t / C . acc. maltiplicationem sl-
gnificat, Geom. 5,1 etc; rarius c. 

έπ ι βάλλε iv intrans. Geom. 5, 
2. 7, 4. Geod. 6,3. 7,4. Geep. 200. 
— ρβ*ι. τρίγωνον τό επιβληθέν 
Geom. 32,3. — ή επιβληθείσα βά
σις Geom. 32,3. — ή επιβληθείσα 
ιρ χαθέτω Geom. 97,1. — επιβαλ
λομένης τ § /Saaa ευθείας Geom. 
82, 2. 

επιγράφε ι ν. ί πιγεγράφθω 
χνχλος Geep. 55. — έπιγραφό μένος 
χνχλος Geep. 57. — Conf. έγγρά-
φειν. 

έπιδε*χννναι Def. 125, 6. 
έπιδέχεσθαι Def. 123, 2. 

Geom. 3,1,7. Mens. 46. 
έπιζευγνύναι. έπιζενγνύου-

σα εν θεία Def. 7; ή έπιζενγννονσα 
Ster. I. 25. — (οταν) έπιζενχθώσιν 

19* 
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εύθεΐαι Def. 34. — έπεζεύ%θωσαν 
βί ηα etc. Mens. tr. 3; έπεζεύχθω 
ibid. 8. — έπιζευγνυμένη εύθεΐα 
Def. 87. 

έπιχεΐσθαι Def. 124. 
έπίλυσις Mens. 45 extr. 
έπινοεϊν Def. 117,3. Geom. 2. 

— J M M J . Def. 57. 130. 

έπίνοια Geom. 2. 106,1. 
έπίπεδον Def. 5. 8,1. 16. 17 

etc.; vide etiam χεΐσθαι et όμοιος. 
Ιπ£πεό*ος quid sit, definitur 

Mens. 1. — έπίπεδον σχήμα Def. 9. 
27. 36. 41. 74. 118 extr. Geom. 1,10. 
— επίπεδος έπιφάνεια\&ϊΛ&.\\. 
75,2 (ex mea coniectura: vide ρ. IV). 
Geom. 1,5. — επίπεδος γωνία Def. 
15. 16. Geom. 1,6. — Ιπίπεδον χω
ρίον Def. 66. — επίπεδος δάχτυλος 
Mens. 23,1. — επίπεδος παλαιστής 
Def. 133. — επίπεδος πους Def. 
133. Geep. 166. Did. 32. — fcriVif-
σ*ος π^ι/ς Def. 133. Did. 38. 39. 40. 
41. 42. 43. — Ιπίπεδα σχοινιά 
Geom. 88,5. — f π ίπεδος γεωμετρία 
Geom. 3,1. 

έπιρρεΐν. έπέρρεε Mens. 21. 
ίπ ιρρίπτειν. επίρριπτε 

Mens. 16. 
Ιπισυνάγειν* έπισυναχθέν-

των pro ΙΛΓ* fnijF άχθέντων legei-
dum videtur Geom. 105,2*. 

έπ ιτάσσειν. έάν επιταγής 
Geom. 12,1,2. 13,1. Geod. 12,1,2. 

έπιτ ιθέναι. pass. Geom. 3,8. 
Ιπίτμημα Meos. 32. 
έπίτριτος λόγος Ster. I. 30, 

1*, 2*. 
Ιπιφαίνεσθαι Def. 9. 
επιφάνεια Def. 2. 3, 1. 9 etc. 

Geom. 1, 4 etc. — lir. JCHUFOV Def. 
94. — lw. α7Γΐή, άσι/ν^ίτος, άτα
χτος, ευταχτος, ϊση, χοίλη, χυλιν-
δριχή, χυρτή, χωνιχή, μικτή, σπει-
ριχή, σύνθετος, σφαιρική: vide sin-
gala adiectiva. 

έπιψαμμίζίΐν* γη υπό πο
ταμού έπιψαμμιζομένη Geep. 102. 

Ιπονομάζειν Def. 101*. 
ίπτάγωνον ϊσόπλευρον χαϊ 

Ισογώνιον Geom. 102,5*. — Ιτττά-
ywvov Geom. 105.10*. 

ίπτάγωνος subst. Geep. 150. 
151. 174. -

ίπταπλασιάζειν Geep. 62. 
64. 

^Ερατοσθένης Def. 125. 
loiovDef. 3,2. 
ερμηνεία τών στερεομετρου-

μένων Def. 75. 
έρρουν έρρειθ ρον Gee$.103 

(videtur corruptum). 
ερυθρά (γή) Geep. 102. 
έσχατος Ster. 1. 30, 2*. 
?σω Ster. I. 41,1,3*. 42,1,3. 
Ισf»*€F Mens. 15. 51. — e.^eit. 

Geom. 4,14. 
έσώφωτον Ster. I. 42, 3. 
έτερόμηχες (τετράπλευρον 

σχήμα) Def. 53. Geom. 1,18. — Ϊ Έ -
Tf«y«tfFoy παραλλη Λ όγραμμον, ο δή 
χαϊ έτερόμηχες χαλεΐται Geom. 6,1, 
2,5. 42. 43. Geod. 6,12; similiter 
Geod. 6,10. — τίτρά^ωνον έτερό
μηχες Geom. 105,6*. Geep. 48. 171. 

έτερομήχης πυραμίς Ster. I. 
35, 1. 

£τίροπλατ«Γν. *ώρα έτερο-
πλατοΰσα Mens. 59. 

? τ ίρος passim. — ?τ*ρον χαϊ 
§τ€ρον χύχλον iTnvoqffatDef. 117,3. 

Irt passim. — Ift oV Geom. 1, 
17 etc.; fri # | μάλλον Def. 39. 

εύ&εΐα «iifof. Def. 7 etc. Vide 
etiam άλογος, ασύμπτωτος, παράλ
ληλος, ποδιαϊος, φητός, σύμμετρος, 
et conf. ίύθύς. — χατ' ευθείαν Def. 
12. Geom. 3,5,19. 

ενθύγραμμον subst Def. 66. 
116. 

ευθύγραμμος γωνία Def. 15. 
22 etc. Geom. 1,6. — ενθύγραμμον 
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έπίπεδον Def. 24,3. — ενθ. σχήμα 
Def. 40. 118. Geom. 1,15. — εύθ. 
χωρίον Def. 105. Geom. 101,6*. — 
εύθ. στερεόν σχήμα Def. 99. 101 *. 
— εύθ. στερεόν: vide στερεόν. — 
ευθύγραμμος βάσις Def. 100. 105. 
106. —ευ*, συν^εσις Def. 105. 106. 

ενθνμετρία Did. 20. 27. 
εύθυμετ ρικό ς Def. 3* extr. 

Geom. 106,3 (definitur). Did. 1. — 
εύθυμετ ριχά Def. 133. Geom. 105*. 
106,3. Geep. 165. — εύθυμετριχός 
δάχτυλος Did. 17. 18. 19. — ευ*. 
παλαιστής Def. 133. Did. 13.14. — 
ευ*, ττούς Def.133 Geep.166. Did. 
15. 16. 21. 22. 28. 29. — εύθ. πήχυς 
Def. 133. Geep. 95,1. Did. 21. 22. 
28. 29. 33. — εύθυμετρικά σχοινία 
Geom. 88,1. — εύθυμετρικόν πλέ-
θρον Geep. 165. — εύθυμετρικόν 
γένος τής μετρήσεως Geom. 3,18, 
19; conf. Mens. 1. ·— εύθυμετρικά 
διαστήματα Geep. 165. 

ευθύς, εύθεΐα γραμμή Def. 4. 
5. 76. Conf. εύθεΐα. 

Ευκλείδης Def. 1. — .Ευ. #y 
τψ ιγ' τών στοιχείων Def. 101*. — 
Ιν τφ ς' τών Εύκλείδου Def. 116. 
-— idem de proportionibus Def. 125, 
6. — idem iv τφ ε' τής καθόλου λό
γων στοιχειώσεως Def. 125, 6. — 
idem περϊ τών μεγεθών Def. 128. — 
Εύκλείδου περϊ γεωμετρίας Geom. 
1. — mensura circuli apad Eucl. 
Geom. 87,5. — Εύκλείδου εύθυμε-
τριχά Geom. 105*. Geep. 165. — Iv 
τφ στοιχειώσει Εύκλείδου, de men-
sura coni, Ster. I. 14, 3. 

εύλογος, τό έξ εύλογου Mens. 
28,2; conf. ibid. 34. 

εύνιτρόγεων{άμπελον) Geep. 
103. 

εϋρεσις Geod. 18,3. 
ενρίσχειν Def. 116. Geom.35, 

12. 36, 10,11. 93,1. 95,2. 98,1,3 
etc. — εύρεΐν sollemnis vox initio 

problematum, Geom. 5,1 etc. — ευ
ρίσκεις στ ή σαι Geep. 199. — pass. 
Def. 57. 101*. 125,6. Geom. 4,14. 
27,4. 32,2. 82,2. 98,1,2. 99.101*. 
106,1 etc.—ηϋρηται Geom. 2; conf. 
έξευρίσκειν. 

• εύσύναπτοςΌβΤ. 1. 
εύτακτοι έπιφάνειαιMeas.46. 
έφάπτεσθαι Def. 115. 
έφαρμόζειν Def. 5. 8, 2. 11. 

117, 2. 122; έφαρμόζεσθαι eodem 
S6DSU Def. 11. ' 

έφέβδομ ος Geom. 3, 24. 89. 
Ster. I. 21,2. 

έφεδρα (κίονος) Ster. I. 22,2. 
έφεδρος, ή, (κίονος) Ster. I. 

22,1. 
εφεξής Geom. 104,2*. — α/ Ι φ . 

j/ων/α* Def.19.70. Geom. 1,6. 
έφικνεΐσθαι c. gen. Def. 22. 
έφιστάναι. έφέστηκεν Geom. 

1,6; έφεστηκυΐα (κάθετος) τ# ευ-
*ε/α Def. 70; έφεστηκυΐα ενθεΐα 
Geom. 1,6. 

έφοδος, κατά τήν προγραφεϊ-
σαν έφοδον Geom. 31,3. — κατά 
τήν προεκτεθεΐσαν έφοδον Geom. 
96,3. 

έφορίζειν. έφωρίσαμεν Ster. 
Π. 41,3. 

έχε ιν tratitit., vel cam adverbio 
intrans. passim. — έσχε Geom. 81, 
2; ε^ομεν Geom. 96,2. 100,2* etc; 
έξεις Geom. 102, 5* etc; έσχηκώς 
Def. 93. — έχειν c. inf. Geep. 162. 

εως c. #en. Def. 30*. Ster. 1.44, 
2*. II. 31. Geep. 71,1. — εως αν c. 
coni. Def. 22 extr. Geom. 96,1; libri 
omittunt av Def. 8,1. 22 vs. 15. — 
εως ο7Γί? ό ο?νος ετύγχανε Ster. I. 
52,1. — εως δττου Ster. II. 12,1. 
Geep. 82,1. 

Ζητεΐν Geom. 105,3*. Ster. I. 
38,3. II. 8. 10,1. Mens. 44. Geep. 
168. 
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τΗι Meas. tr. 15. 
ήγεϊσθαι. ηγούμενος λόγος 

Def. 118, 1; ήγούμενα μεγέθη Def. 
126. — τό ήγούμενον Def. 127,2-7. 

qyoi/vDcf. 132. Geom.4,l,5etc. 
ήλιαχή άχτίς Def. 3,2. 
ήλιχία ρ. 74 adn. (conf. μέσος). 
ήλιχοσδήποτε Def. 119. 
ημέρα Mens. 21. 
ήμιχυχλίον Def. 28. 31 (defi-

nitur). 32. 33. 77. 120,2. Geom. 1, 
13,14,22. 92. 93. 99. 105,23-27*. 
Ster. Π. 32,5,6. Geep. 69. — ήμι-
χυχλίων έπιφάνειαι Def. 75,1 (lege 
ημισφαιρίων). 

ήμιόλιοςΥ)&\2ο,2. Ster.1.1, 
1. 9. 

ήμιπ όδιον Geep. 87. 
ημίσειαζειν. pass. Geom. 7, 

4. 35,13. 86,3. 
ήμίσχουτον Mens. 14. 
ή μ * σ τ ρ ο y y ν I ο ν |i/IovDid. 11. 
ήμισυς Geom.4,11,17. 5,1 etc. 

— ήμισυ Geom. 4,2 etc. 
ήμισφαίριον Def. 78; idem 

re8t i tuendum videtur Def. 75 vs. 17 
(pro ήμιχυχλίων). 

ημιτελής πυραμίς Ster. I. 35, 
1. Mens. 42. 

ήν Geod. 17,3. 
ήνωμένως Geom. 58,3. 
"Η ρ ων. "Ηρωνος Οροι τών γεω

μετρίας ονομάτων Def. ρ. 1. — 
"Ηρωνος άρχή τών γεωμετρονμέ-
νων Geom. 2. Geep. 94. —"Ηρωνος 
εϊσαγωγαΧ τών γεωμετρουμένων 
Geom. 3. Geep. 42. — δρος χυχλου 
«/ρ«*€ΐί έν άλλφ βιβλίφ του "Ηρω
νος Geom. 101*; coiif. ρ. 134 adaot. 
— Ιν «λλω βιβλίφ του "Ηρωνος 
ευρέθη ούτως (mensura pentagooi) 
Geom. 102,2*; conf. 102,4*. — πε-
πλήρωται ή τών επιπέδων χατά 
έχθεσιν "Ηρωνος μέτρησις ρ. 136, 
26. — "Ηρωνος εϊσαγωγαί Geom. 
106. — Γεωδαισία του "Ηρωνος 

Geod. ioit. (conf. ρ. 152,12). — ΕΙσ-
αγωγαϊ τών στερεομετρουμένων 
"Ηρωνος Ster. I ioit. — "Ηρωνος 
μέτρησις τετραστέγου etc. Ster. Π. 
1. — "Ηρωνος περϊ μέτρων Mens. 
iait. —"Ηρωνος γεηπονιχόν βιβλίον 
Geep. init. —"Ηρωνος μετριχά Geep. 
95. — Conf. στοιχείωσις. 

ήτοι Def. 98. Geom. 5,1 etc.; 
iro* — 17 Def. 7. 124. 125,6. 

θέατρον Ster. I. 43. 44. Mens. 
24. 25. 

θέλειν. έάν δε θέλγς Geom. 13, 
5. 17,2,3,4. 22,2. 32,5. 38,2. 61, 
3. 87,2,3,4,6,7,8. 88,13. 94,2. 97, 
2,4. 101,8*. Geod. 10,2,3,4. 16,2. 
Ster. I. 19,2. 38,3. 40,3. Mens. 49. 
Geep. 147. 151. 157. 158. 161. 197. 
— έάν δέ χαϊ άλλως θέλ^ς Geom. 
80,3(conf.87,2).—Ιάν θέλ^ςΟβοιη. 
88,12. Ster. I. 50,2. Geep. 62. 63. 
64. 149. 153.155. — Ιάν ούν θέλχς 
Geep. 61. — εΐ δέ θέλεις Geod. 12, 
5. 17,4. Ster. I. 22,2. Geep. 71,2. 
72. - εΐ δε θέλω Geod. 18,3. — i f 
δέ χαϊ θέλεις Geep. 67. 

θέσις. μονάς θέσιν έχουβα 
Def. 2. — θέσις τής σφαίρας Ster. 
I. 12. 

θεώρημα Def. 125,6. — #«α>-
ρ ή ματ α grom&ticae Geom. 3,1,22. 
4,18. Geod. 6,1. Geep. 45. 

θεωρία, ή έν γεωμετρία,Def. 1. 
θηράσθαι Geod. 17,5. 
^•οαύειν. πνραμϊς τεθραυ-

σμένη Ster.1.33,1. 34,1. 39,1. Meni. 
42. 

θυροειδές σχήμα Def. 95. 

Ycf έα. εΐδέναι. τήν τών μέτρων 
Ιδέαν Geom. 106,2. 

IJVa Geom. 83,2. Geod. 17,2. 
Μ ι ά ζ ε ι ν . Ιδιάζουσαιγραμμαι 

Def. 98. 
itfioj Geom. 88,8. 106,1. Ster. 
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I. 42,2,4. — τά ίδια Geom. 2. — 
Ιδία διαφορά Did. 32. — χατ* Ιδίαν 
Ster. Π. 32,3. 

Ιδιότης. τριγώνων Ιδιότητες 
Def. 49. 

ίϋΎως Def. 24, 3. 100. 127,1. 
Geom. 32,5. 97,2. 

ΙμάτιονΌβϊ. 3,2. 
ίνα c. coni. Ster. I. 15,2. Did. 4. 
ί ου / ίοον Def. 130. 131. 132. 

Geom. 106,4,20. Geod. 4. Geep.95, 
1. 102. 103. 

Ιπποδρόμιον Mens. 26. 
ΙσάχιςΏβί. 120,1 (mea conie-

ctura). 124. 125,5,6. 
Ισάριθμος Ster. I. 42,6*. 
ϊση.τά ίπ ϊσην άχθένταΟβοϊΆ. 

105,2* (suspectum; forsitao έπισνν-
αχθέντα). 

Ισογώνιος. Ισογωνιον τετρά
γωνον, πενταγώνιον, έπτάγωνον, 
όχτάγωνον, ένναγώνιον, δεχάγω-
νον, ένδεχάγωνον, δωδεχάγωνον, 
πολύγωνον Geom. 102 *, praeterea 
Ισογ. τετρ. Def. 104, πενταγ. Def. 
103. 

Ισόμετρος.Ισόμετρα τρίγωνα 
Geom. 50,5*. — Ισόμετροι πλενραί 
Geom. 85,1. 

Ισοπ ερίμετρος. επίπεδα 
Ισοπερίμετρα σχήματα Def. 83. — 
στερεά Ισοπερίμετρα σχήματα Def. 
83. — τό Ισοπερίμετρον τgf περιο
χή Def. 117,1. 

Ισόπλευρος. Ισόπλενρον τρί
γωνον Def. 42. 43. 49. 100. 101.102. 
Geom. 1,16. 3,22. 14-17. 105,1 etc. 
— Geod. 13-16. — Geep. 53. 54. 
167. 168.—ίσόπλευρον τετράπλεν
ρον σχήμα Def. 51. 52. 54. — ίσό-
π λενρον τετράγωνονΏβΐ. 104. Geom. 
1,18,22. 34. 35. 36. 105,4*. Geep. 
170. — έπίπεδον χαϊ Ισόπλενρον 
σχήμα Def. 74. — Ισόπλευρος πν
ραμίς Def. 100. — Ισόπλενρον ξύ
λον Mens. 9. — Conf. πίντα/ώνιον, 

έξαγώνιον vel εξάγωνον et cetera 
πολύγωνα quae eoumerantur Geom. 
102*. 

ίσος Def. 19. 22. 29. 43 etc. 
Geom. 1,6 etc.; aut absolute ponitur 
aut cum dativo; suspectus est gene-
tivus Def.132*. Geom.36,13*; idem 
cum μετά: vide μ«τά. — Ισον quid 
sit in geometria, Def. 117. — ίσον 
τρίγωνον Def. 108. — ίσον χαί 
ομοιον (τρίγωνον) Def. 101*. — ίσα 
xai όμοια σχήματα Def. 116. — ίσα* 
γραμμαί Def. 117,1. — ίσα* iwt-
φάνειαι Def. 117,1. — Γσα στερεά 
t)ef. 117,1; Γσα στ^οίά σχήματα 
Def. 117,5. — Γσα* ywviat Def.117, 
2. 118,1,2. — ίσο* χώΛο* Def.117, 
3; coaf. Ster. I. 11. — ff ίσον Def. 
5. 11. Geom, 1,3. — δι* Ισον λόγος 
Def. 127,7. 

Ισοσχελής χώνος Def. 88. 
Meas. 43. — Ισοσχίΐΐς τρίγωνον 
Def. 42. 44. 49. Geom. 1,16. 3,22. 
18-23. 34-36. 40 etc. Geep. 52. 
— ίσοσχίλ^ς τραπέζιον Def. 63. 
Geom. 3,22. 72-80. 

ίσότης Def. 116. Geep. 102. 
Ιατάναι. έστησε Geom. 102, 

4*; στήσαι Mens. 52. Geep. 199. — 
intrant. έστηχέναι Def, 23*. — 
€P^€ia Ι Λ ' ενθεϊαν σταθεϊσα Def. 
19. 21. 22. Geom.1,6. 3,16. —άνήο 
στα#«*ς όρθιος ρ. 74 ada. 

Ισχύειν Geom.31,3 extr.81,3. 
*Ιταλιχός πονς Geom. 106,10, 

15-18, 20-23. — 7ταλ. ξέστης 
Ster. II. 26. 28. Mens. 17. Geep. 166 
extr. 200. 201. — 7ταλ. μόο*ιος 
Mens. 18. Geep. 95,2 (ubi scriptura 
codicis corrupta). 

ϊτνς Geom. 100,5*. 

Καθάπαξ Meis. 35. 
χαθέζεσθαι Mens. 25. 
χά#«τος Def. 22. 69 (definitur). 

72 etc. Geom. 5,2 etc. — χάθετος 
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προς όρθάς Def. 70. — κάθετος ή 
χαϊ προς όρθάς καλούμενη Geom. 
3,4,11. — ή κάθετος ήγουν ή προς 
όρθάς Geom. 7,1. — κάθετος ήμι-
χυχΧίου vel τμήματος χύχΧου Geom. 
93 -99 passiii. — κάθετος Ιν στε-
ρεφ Def. 109 eademque passim ία 
problematis de meosaris solidorum. 

χαθιέναι. pass. Geom. 3,11. 
χαθό Def. 9; καθ* ο Def. 101*. 
xad -oAtxo? . μέτρησις καθο

λική Geom. 31. Meos. 47. — χαθο-
λιχή μέθοδος Geep. 146. 

καθολικώς Geom. 101,7*. Ster. 
I. 5. Geep. 59. 146. 147. 148. 150. 
153. 155. 157. 158. 159. 160. 161. 
162. 164. 

καθόλου Def. 39. 59. 117,1. 
Geom. 93,2. Ster. I. 42,6*. 

χαθώ ς Geom. 2. 26,6*. 83,3,5. 
106,1. Ster. I. 21,1 etc. 

xat crasiai facit cum Iv Def. 3, 
3; cum 1 » ? Def. 116; cum Ιχείθεν 
Geom. 35, 3. 36,4. Mens. 28, 2. — 
iude scribeodum xav pro xal Uef. 
p. 10,18. 

καίτοι Ster. II. 31. 
χάλαμος Geom. 2, 4,12. 106, 

1,4,16. — p. 74 ado. 
χ « l € ? f Geom. 4,4,5etc.—pass. 

passim. — καλείσθω Geom. 1,18. — 
χεχΧήσθαι Def. 26. 

χ αμάρα Ster. II. 32,1,3. Mens. 
16. 

χάμπτειν. χαμψάτωψ, 74adn. 
χαμπύλη γραμμή Def. 4. 7. 
χ«yiwF Did. 32. 
xetfiρΐ70*ο? μόδιος Meos. 17. 
κατάβασις της χαμάρας Mens. 

16. 
καταγράφειν. χαταγράψαι 

Meos. 52. 53. Geep. 199. 
χαταγραφή Geep. 51*. 
j fdf« t f*α*ρ€?ν . jwi*. Geom. 

102,11*. Meas. 46. 
xaraxleieiv. ό χατ«χλ€«όμ«-

Foff iff.iJF Ster. Π. 33. 
χαταΧείπειν Def. 74. — /?ai*. 

Geom. 105,2*. Geod. 17, 4. 19, 2. 
Ster. I. 42,5. Geep. 168. 

κατάληψις. χάριν καταλή
ψεως πλείονος Geom. 59,1. 

χαταλιμπάνειν. pass. Geod. 
18,4. 

χαταμετρειν Def. 120,4. 130. 
— pass. Def. 120,1,2,4. 121. Geep. 
166. 

χατασχει/άέειν Def. 116. 
χατάατασις. ή yt/yx.rijfcyea)-

μετρίας Def. 132. 
χατασχολεϊαθαι med. κατη-

σχολεΐτο Geom. 106,1. 
κατατείνειν. ή κατατείνουσα 

Mens. 54. 55. 
κατατομή, παραλληλόγραμ-

μον είς διαφόρους χατατομάς διαι-
ρούμενον Geom. 52,2*. 

χατέχειν Geep. 87. 
xctra»Def.3,l. 66. Ster. 1.44,1. 

52,1. 53 54. Π. 12,1. 13.14etc — 
κατωτέρω Geep. 88,2*. 

κάτωθεν Geom. 34,3. 35,12. 
84,3. 

χαταστέρος Ster. I. 44,2*. 
x€?<y#a*Def. 5. 11. 16. 29. 77. 

Geom. 1, 3, 5,10 etc. — επίπεδα 
ομοίως κείμεναΌβί. 117,5. 118,3.— 
διαστήματα κατ* ευθείαν κείμενα 
Def. 125,2. — *V ευθείας κείσθαι 
Geom. 1,6. — τ?] « # fcty κείσθω ή 
βθ Mens. tr. 6. — πυραμϊς §πϊ Ισο-
πλευρού τριγώνου κειμένη Mens.40. 

" κέντρον Def. 29. 30. 37*. 38. 
79. 87. 98. Geom. 1,11,12. 3,13. 97, 
1. 100,1*. Ster. II. 38,4. Meus. tr. 
3. — τό κέντρον της κορυφής (τμή
ματος κύκλου) Geom. 99. — χέντρον 
σφαίρας Def.78. — χέντρον (κόγχης) 
Meos. 38 vs. 12 et 24. — κέντρον, 
το μέσον, (πυραμίδος) Geep. 71,1. 
— ή§χ κέντρου, radius circuli, Meas. 
tr. 5. 
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χένωμα Ster.1.42,2,3,4. Mens. 
3. 15. 21. Geep. 198. 

χεράμιον, mensara, Ster. I. 
48. 49. 52,1,2. 53. 54. Π. 8. 9. 12, 
1.2. 13. 14. 29. 30. Geep. 82,1,2. 
166 extr. 

χεραμίς Geep. 87. 88,1,2*. 
χέραμος (idem quod χεράμιον) 

Mens. 21. 
χέραμος στέγης πνραμίδος 

Geep. 72. 
• χερατοαδήςγωνίαΌβΐΛ20,2. 
κεφαλαίος, ίν χεφαλαίφ Def. 

132. 
χεφαλή. αν&ρώπον μέρος χε-

φαλή Def. 120,2. — χεφαλή (σφη-
νίσχον) Ster. ϊ. 27. — χεφαλή, men-
sara quaedam vineae, Geep. 103. 

χινεϊν. past. Def. 8,1. 79. Ster. 
1. 10. 

χΐνησις Def. 8,2. 
χίνσος, ceisos, Def. 132. 
χινστέρνα Mens. 20. 21. 
x/tuv Geom.3,23. Ster. I. 22. Π. 

8. 15. 16. Mens. 11. — χ(ων μέγας 
Ster.II. 31; χ. τετράγωνος Ster.II. 24. 

χλάν. χεχλασμένη γραμμή Def. 
14. 16; επιφάνεια Def. 14. 24,2*. 

-χλίμα (πνραμίδος) Ster. I. 31. 
34,2. 36,1. 37.1. 39,2. 40,2; χλί-
ματα (einsdem) Ster. I. 32,1. 33,1. 
34,1. 35,1 etc.; χλίματα (χώνον) 
Ster. I. 15,1. 18,1. ~ χλίματα ( & Γ Ο -
maticae) Geom. 3,1,2. Geep. 45. 

xJU<r^Def.l6.17.118,4. Geom. 
1,6. 

χόγχη Stfcr. I. 41. 42. Ster. II. 
1.3. Mens. 38. 

χογχίον Ster. I. 41. 
κοιλία (πλοίον) Mens. 18. 
χοΐλος Def.7. — xoHif γραμμή 

Def. 7. — xorti? περιφέρεια Def. 36. 
39; idem sine περιφ. Def. 37*. — 
jco/lf επιφάνεια Def. 94. — ΙΛΊ τά 
αυτά μίρη τά χοΓλα ζ ί̂ΐν Def. 8,2. 
24,1. 37. 

xoiyoff Def. 128. 129. Geod. 
12,4. 

χοινόστομον Geom. 4,5. 
xotvoi; Def. 16. 24,1. 33. 59. 
χόχχινοί (/ή) Geep. 102. 
χολοβονν. χορυφή χώνον xo-

λοβω&εΐσα Def. 93. 
χόΧουρος xofro? Def. 93. Ster 

I. 16. 17. Mens. 44. — χόλονρος 
πνραμίς Ster. I. 33. 34,1. 35,1. 
39,1. 
. χολνμβή&ρα Ster. I. 48. 49. 

50. Π. 8. 9. 10. 30. Mens. 22. 
χόλνμβος Mens. 19. 
χόvtfυλος Geom. 4,1,3. p. 74 

ado. Geod. 4. 
χοντός ρ. 74 adn. 
χορυφή (τριγώνον) Def.73.74. 

— χορ. χώνον Def. 86. 87. 93. 95. 
Ster. 1.13.18,1. — χορ. πνραμίδος 
Ster. 1.33,1. 34,1,2,3. 35etc Mens. 
42. — χορ. χιόνος Ster. II. 16. 24; 
βωμίσχον ibid. 40,1,2,3; χαμάρας 
Mens. 16. — χορνφή fignrae latus 
superias sigoificat Geom. 3,4,8; sic 
trianguli Geom. 44,3. 50,3. 52,1. 
67,4. 69,2. 71,3. 83,2; parallelo-
grammi Geom. 56,2. 58,2. 60,1. 65, 
1. 73,2. 75,2. 79,2; trapezii Geom. 
64. 68. 70. 72,1. 74,1. 76,1. 78*. 79, 
1. 80,1. 81,1. 82,1. 85,2. 86,3; 
idem significat ή χατά χορνφής 
Geom. 79,1, et ή χατά τήν χορνφήν 
Geom. 80,3. 

χόσμος. χόσμου μέρος ή γή 
Def. 120,2. 

χονπα Ster. 1. 52. II. 8. 12. 13. 
Geep. 82. 

χονφίζειν. χονφιζεΌίά.δ. 10. 
— χονφισον Geom. 101, 7*, 8*. Ster. 
I. 38,2. 

χρατειν. ή νυν χρατοϋσα δύ-
ναμις Def. 131. Geom. 106, 26. — 
ίχράτησέ τις σννη&εια Geep. 45. — 
χράτει, 1. e. divide, Geom. 104,1*, 
2*. Ster. I. 22,1. Mens. 11. 
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xpt£«lGeep. 201. 205,1. 
κρίκος hef. 98. 
κρίσις Ster. I. 30,2*. 
κρόταφος, τό et ό, Did. 10. 
χύα&ος Ster. II. 25. 
κνβίζειν Ster. I. 1,3. 4. 8,1. 

Ster. II. 25. Geep. 78. 79,1. 202. — 
pase. Ster. I. 42,6*. Geep. 202. 

χυβιχός Did. 1.— κυβικά ανοί
γματα Ster. I. 48. 

xii/Sof Def. 24,3. 99. 104 (defi-
oitar). 111. Geom. 3,23. p. 123 ado. 
IV. Ster. I. 1,3. 8,2. 23-25. Ster. 
Π. 2,1. — idem quod στερεόν Geom. 
3,21. 

κυκλική περιφέρεια Def. 4; 
γραμμή Def. 6. 

χνχλόγωνος corrapta scriptura 
Def. 34*. 

xt/χλος Def. 6. 8,1. 28. 29 (de-
finitor). 30. 33 etc. Geom. 1,10. 3, 
22,24. 87-91. 105,17-22*. Mens. 
35. Geep. 59- 65. 180-190. — ol 
έν ταΐς σφαίραις κύκλοι Def. 29; 
χύχλος έν σφαίρα Def. 81. Ster. I. 
11. — Ισοι κύκλοι Def. 117,3; conf. 
Ster. 1. 11. — πάς χύχλος παντϊ 
χύχλφ όμοιος τφ εϊδει Def. 118,4; 
conf. Ster. 1.11. — μέγιστοι χύχλοι 
Ster. I. 11. — παράλληλοι χύχλοι 
Ster. I. 11 extr. 

κυλινδρική επιφάνεια Def. 
75,2. 

κύλινδροςΒϋΙ 8,2. 96 (defini-
tur). 98. Geom. 3,23. Ster. I. 1,1. 
9. 14,1. 20. 21. — ai τών κυλίν
δρων έπιφάνειαι Def. 75,1. 

χυμάτια, τά, Geom. 106,3. 
κυρίως Geom. ρ. 61 ado. 
χι/ρτος. χυρτή περιφέρεια Def. 

36. 38. 39; idem sine περιφ. DeL 
37*. — χυρτή επιφάνεια Def. 94. 

χώλον ρ. 74 ado. 
χωνιχός. χωνιχαϊ γραμμαί 

Def. 76; χωνιχη επιφάνεια Def. 75, 
2. 84,2. 

χώνος Def. 24,3. 84,1 (defini-
tur). 84,2. 85. 86 etc. Geom. 3,23. 
— «f τών κώνων έπιφάνειαι Def. 
75,1. — κώνος άμβλυγώνιος, άνι
σος, Ισοσκελής, χόλουρος, όξυγώ-
νιος, οξύς, ορθογώνιος, σχαληνός: 
vide singula adieetiva; coaf. etiam 

Λαγών Mens. 51. 
l e x x o f άσβεστου Mens. 2. 
λαμβάνειν, aceipere, intelle-

gere, Def. 120,3. — capere (#ωρίί>) 
Ster. I. 44,2. 47. — λαμβάνειν ση
μεϊον Def. 7. 34. Geom. 3, 3. — 
λαμβάνειν άπό τίνος, subtrahere, 
Geom. 87, 9 (sospectum). — λαμβα
νομένη γωνία Def, 120,2. — 
Λ | ληφθέντα χατ' « i l f j l e Def. 124. 
— ορων λαμβανομένων ibid. ·— 
λάμβανε in problematis Geom. 7,2, 
3. Geod. 6,2. 7,2 etc. (omniao multo 
rarius qnam λάβε). — item lejff 
Geom. 6,4*, 5. 8,2 etc. saepissime, 
— item λαμβάνω Geom. 17,5. — 
item ΙλβΙον Ster. I. 14, 1 , 2 . — 
praeterea notavi λάβω, λάβω μεν, 
ληψόμεθα Geom. 101,4*, 5*; 
Ster. Π. 36,8. 38,6. 

1 ά ρ # ο ς Geep. 201. 
λέγειν et λέγεσθαι passim. — 

Ιιζρ» #if Geom. 88,2. Ster. I. 40,2. 
— iifyi? Geom. 88,3,5. — ό λεγό
μενος Def. 28 etc. — λεγέσθω Def. 
112. — Did. 32. 

2 € m τ ο ς. λεπτόν, λεπτά fractu-
ras significant Geom. 12,4. 25,2,3. 
36,4. 56,2. 57,2. 58,2. 91,4,6. 98, 
1,2,4. Mens. 38. 

λήψιςΌβΐ. 127,3,4,5. 
λιβάδιον Geom. 4,12. 
λιθικός πήχνς Geora. 4, 11. 

Geep. 95,1. Did. 32. 
λίθος Ster. 1. 48. Π. 17-21. — 

l. τετράγωνος Meis. 4; στρογγυλός 
ibid. 5. 
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λιπαρά γή Geep. 102. 
λίτρα, a$ri measura, Geom.4,15, 

16. 5,1 etc. — pondus frumenti, mt 
videtur, Geep. 200. 201. 

λιχανός Geom. 4,5. 
λιχάς, mensura, Geom. 4,5. 
λόγος omoino qoid eit Def. 122. 

127,1; conf. Ster. I. 30*. — ό περϊ 
τήν όρ&ήν γωνίαν 1. Def. 57 extr. 
— λόγον Μχίΐν πρός τι Def. 100 *. 
123,1,2,3. 124. 125. Geom. 101,1*. 
Ster. 1. 30,2. Did. 20. 27. — πατά 
τούτον τόν λόγον Ster. 1.1,2; conf. 
1,3. — ηγούμενος et επόμενος λό
γος Def. 118,1. — τά Ιν τφ αύτφ 
λόγψ μεγέ&η Def. 124. — άνάπα
λιν, συν&έντι, διελόντι, άναστρε-
ψαντι, εναλλάξ, δ& ϊσον λόγος Def. 
127,2-7. — έπίτριτος λόγος Ster. 
1. 30,1*, 2*. — ό παλαιός λόγος, 
vetus fama, Geom. 2. 106,1 — Ιν 
τοις προόιμίοις τον λόγον Geom. 
106,26. 

λοιπός signifieat id qaod relin-
qaitur in subtractione Geom. 10,4. 
15,1. 16,2 etc. — τό λοιπόν Geom. 
15,1. 16,2 etc. — λοιπόν μένονσι 
Geep. 51. 52,2. 72. 73,1. 74,1. 79, 
2. — idem sine μένονσι Geep. 78. 
79, 2. 88,1. — λοιπόν γίνονται 
Geep. 78. 79,1,3. 

I ο | i f πλενρά Geom. 81,2 (sqspe-
ctum). 

λουτήρ σΓρο^όλος Ster. II. 
7. 29. 

λόχμη Geom. 4,14. 

Μαθ-ηματ ιχόν σώμαΟβί7. 13. 
μαχρός ρ. 74 ado. 
μάλα. μάλλον Def. 39. 120,3. 
μ α ν # ά νειν Ster. I. 48. 
μάρμαρον Did.1-3. — ποίες 

μαρμάρων Ster. I. 50,1,2. 
μάρμαρο ΰν. μεμαρμαρώσ&ω 

Ster. Π. 10,1. 
μέγε&ος Def. 3,1. 119 (defini-

tur); vide praeterea ibid. 120-128. 
— ό κόχλος δέδοται τφ μεγέ&ει 
Def. 117,3. 

μ ε # ό Geom. 4,12. 
μέ&οδος Geom. 12. 13. 31,3 

extr. 36,5. 54. 57. 81,3. 96,4. Geod. 
12. 16,2. 17. 19 init. 19,2 extr. 
Geep. 59. 65. 70. 88,1,2. 164 — 
μΙ#. καθολική Geep. 146. 

μείουρον tubtt. Ster. I. 29. 
μείονρος λί&ος Ster. Π. 21. 

— μείονρον ξύλον Mens. 8. Did. 5. 
μείονρος subst. Geom. 3,23. 
μελάγγεως γή Geep. 102. 
μέλλε ιν Geom.4,12 (c. fty*. aor.). 

Geep. 68 (o. praes.). — ό μίλ-
λων (scil. χρόνος) Def. 23 *, 

μέλος, άν&ρώπιναμέληGeom. 
4,1. Geep. 44. 

μένειν Geom. 17,5. 28,4. 34, 
5. 91,5,6. Ster. II. 41,5. Mens. 3. 
7 etc. — μενον πέρας Def. 8,1. 29. 
— μένοναα διάμετρος Def. 77. — 
μένονσα πλενρά Def. 84,2. 90. 91 
(omisso πλευρά). 92. 96. —μένονσα 
εύ&εϊα Def. 87. 96. 

μέντοι Def. 7. Geom. 36,11. 
80,2. Geod. 17,1. 

μερίζει ν» μέριζε in probleina-
tia Geom. 12,4 (nbi tamea compen-
diiun scripturae habet A). 96,1. 105, 
19*, 22*,24*,26*, 27*. Geod. 17,3, 
4. Ster. II. 23 etc. — item μέρισον 
Geom. 24,1. 25,1. 26,1. 29,1,3. 
32.2. 34,1. 35,1,3 36,1,5. 91,3. 
97,1. 98,1. Geod. 11 etc. — item 
μερίζω Geom. 28,2. 33,1. 44,4,5, 
53,2,3. Geod. 18,2,3. Ster. II. 12, 
3 etc. — έμέρισε Geom. 101,4. — 
pat§. Geom. 34,2,5,8. 55,3. 66,4, 
5. 83,3,5. 91,4,5,6. 

μερισμός Def. 23*. Geod. 
17.3. 

μέρος Def. 2. 5 etc — μέρος 
μεγέ&ονς Def. 120,1; τό ίν μεγέ-
&εσι μέρος ibid. 120,3. — έπϊ τά 
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αυτά μέρη Def. 7. 8,2. 24,1. 37. — 
έφ* έχάτερα τά μέρη Def. 30. 79. 
Geom. 1,19. Ster. 1.10. — Ι φ ' I J C « -
τερα μέρη Def. 71. — Ιπϊ μηδέτερα 
τά μέρη Def. 115,1. — χατά μίρος 
Def. 117,1,2. — άνά μιίρος Geom. 
83,2. 

μεσημβρία Geom. 3,2. 
jn^fioi Geom. 36,11. Ster. II. 

14. — μέσον άνάλογον Def. 116 ν, l. 
— τό μέσον Def. 78. — τό παρά 

^ μέσον Mens. 59." — i> μ^σω Def. 
74. — διαιρεΐν τά σχοινία μέσον 
Geom. 96,1. — έχ τον μέσον Def. 
77. — διά μέσον Ster. Ι. 11. — 
άνήρ μέσος, media statora, ρ. 74 
adn. — ό fijfff μέσης ηλικίας άνηρ 
ibid. 

μεσάτης Def. 116. 
μ*τά passim. — ίσοςμ«τά τίνος 

Geod.9,1 (ubi dativus legitimus erat). 
μεταχινεϊν. pass. Def. 23*. 
μεταλαμβάνειν. pass. Geom. 

3, 24. 
/ 4 t r a £ u Def. 5. 127,7. Geom. 

100,1*, 2*, 5*. Ster. I. 11 extr. 
μετέωρος, μετέωρον σημεΐον 

Def. 84,1. 109. 
μετρεΐν Geom. 4,12. 31,1. 59, 

1. 88,8. 96,2. 97,2. 100,1*, 2*. 104, 
2*. Ster. I. 6 etc. — μετρήσωμεν 
Ster. I. 14,1. 18,1. 39,3. Ster. II. 
26. 32,1,2,3,4,6. Mens. 2. 3. 4. 5. 
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 17. 18. 
19. 22. 24. 26. 40. 41. 54. 55. 56. 
57. 58. 59. Geep. 74,1. 76. 202. — 
μετρήσομεν Ster. Π. 35,1. 40,1,4. 
Geep.71,1. 75,1. — pass. Def. 128. 
129. Geom. 3,19,24. 4,12,14 etc. 
(μετρηθήσεται Geom. 82,3; έμετρή-
^ι;σανΜβη8.46; μετ ρηθείσα Geom. 
97, 1; μεμετρημένον Geom. 96, 2. 
100,2*). 

μέτρησις Geom. 3, 18, 22, 23, 
24. 7,4. 31. 41. 51,6*. 55,1. 63,1. 
83,1. 84,1, 85,1. Geoi. 7,4. — « ί 

έν τοΐς μεγέθεσι μετρήσεις Def. 
130. — ή τής μετρήσεως έπίνοια 
Geom. 2. 106,1. — ό περϊ τής με¬ 
τρήσεως λόγος Geom. 106,2. —μέ-
τρησις τών θεωρημάτων Geom. 4, 
18. Geod. 6,1. Geep. 45. — χύχλου 
μέτρησις Geom. 103 *. — χνλίνδρου 
μέτρησις Ster. I. 14,2. — χογχίων 
μετρήσεις διάφοροι Ster. I. 41. — 
μέτρησις τετραστέγον etc. Ster. Π. 
1,1. — μέτρηαις άσβέστον, φρέα
τος etc; vide omnino Mens. 2ss. 
Geep. 197 ss.; μαρμάρων χαϊ ξύλων 
Did.lss.—ξνλιχαϊ μέτρησες Did. 32. 

μετρητής Mens. 19. 
μέτρον. μέτραDef. 128. Geom. 

4,1. 106,1,2. — τά περϊ τήν γήν 
μέτρα Geom. 2. — εγχώρια μέτρα 
Geep. 45. — μέτρα τών ενθνμετρι-
χών διαστημάτων Geep. 165. — τό 
μέτρον τον μοδίον Geom. 5, 2. 
Geod. 6,3. — έπϊ τον μέτρον τών 
όργνιών Geom. 5,4. 35,13. 36,11. 
Geod. 6,5. — έπϊ τον μέτρον τών 
σχοινίων Geom. 5,4. 35,13. 36,11. 
Geod.6,5.—έν παντϊ μετρ φ Geom. 
7,4. — τίτράσίΐρον dicitur μέτρον 
Geep. 198 extr. — μέτρα μαρμά
ρων χαϊ παντοίων ξύλων Did. init. 

μέχρι πού τό σχήμα έστι Def. 
26. 

μή ού ο. coni.: μή έχπέσ^ς ου
δέποτε, L q. ουδέποτε έχπεσεϊ 
Geom. 26,6*. 

μηδέτερος. έπϊ μηδέτερα Def. 
72. — Ιπϊ μηδέτερα τά μέρη Def. 
115,1. 

μήχος Def.3,1 etc. — τά /Uijxq 

(parallelogrammi) Geom. 6, 2, 3, 5. 
Geod. 6,11. — μήχος χώνον Ster. 
I. 14,1; χνΑΛχΤρου Ster. I. 21,1. 

μην coniunctio Def. 120,2,4. 
μηνίσχος Def.28.37(deEnitur). 
μηχανιχός. χατά τήν τών μη-

χανιχών διατύπωσιν χαϊ παράδο-
σιν Mens. 23,1. 
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μιγνύναι Ster. I. 22,3. — iav 
μίξω Geep. 184. — imv μ Ι | | € Geom. 
105, 22*. — μβον Mens. 28,2. 41 
νβ. 11 (ubi μίξας ν. / .) . — μΙ£α? in 
problematis Geom. 105,7*. Ster. I. 
22,1,2; idem babet codexGeep. 171, 
ubi μίξαι (infinitivnm) edidi. — pass. 
Def. 9. 

μικρός, Ιλάττων, ελάχιστος 
passim. — μείων Def. 32. — μικρό
τερος Ster. Π. 26. Mens. 24. Geep. 
55. 56 etc. — ίλαχιστότερος Def. 
130. Geom. 4,2. — ήττων πλίυοά 
Geom. 24,1,2. 59,1 etc. — ήττον 
τμήμα: vide τμήμα. 

μικτός, μιχταϊ γραμμαί Def. 
76. — μιχταϊ Ιπιφάνειαι Def. 75,2. 
98 extr. 

μίΧιον Def. 130. 131.132. ρ.43 
adn.* Geom. 106, 4, 23. Geod. 4. 
Geep. 165. 

Μόδεστος ύπαρχος πραιτω-
ρίων Geep. 201. 

μόδιον vel μόδιος9agri men-
snra, Geom. 4,13,14 extr., 15,17. 
5,1 etc. Geod. 6,3 etd. — frumenti 
meDsara Ster. I. 47. 54. Π. 28. Meos. 
17. 18. 23,1. Geep. 166 extr. 200. 
201. 203-25. — Conf. Ιταλικός, 
χαστρήσιος, σΐτος. 

μοδισμός Geom. 4,14. 5,4. 6, 
5. 7,4. 10,1. 35,13. 44,8. 46,3. 
51,7. 52,1. 65,2. 71,4. 86,3,5. 89. 
90,5. 91,6. 92. 93,13. 95,1. 96,3. 
Geod. init.; 6,5,12. 7,4. 10,1. 

μοίρα Geom. 104, 2*. Mens. 
tr. 16. 

μόλυβδος στέγης(πυραμίδος) 
Geep. 72. 

μονάς Def. 23*. Geom. 12,1,2, 
4,5. 13,1,2. 25,1,2 etc. — idem 
quod δάχτυλος, Geom. 4,2.—μονάς 
θέσιν ϊχουσα Def. 2. 

* μονο εμβαδόν,corrapta scri-
ptura, Def. 117,1. 

μονοειδώς Geom. 36,12*. 

μονομερώς Geom. 52,2*. 
μόνον et μόνος passim. 
μ ο ' ν β ί Def. 123,2. 
μόριον Def. 130. Geom. 4,2. 

106,5. Ster. Π. 22. 23. 
μυριάδες Geom.90,3. 91,3,5. 

101,7*. Mens. 17. 26. 47. — bioae 
reliqnaeque μυριάδες usque ad no-
vem notari solent β, γ etc. 

μύριοι Geom.4,17 etc. (ple-
rumque notantur per a). 

Νείλος Geom. 2. 106,1. 
νεοκέντητον άμπελον Geep. 

103. 
νοίΓν. J M W . Def. 3,2. 9. 24, 

2*. 66. 96. 119. Geep. 88,2*. Dii.l. 
νόησις. κατά τήν (προς τι) 

νόησιν Def. 36. 
νομίζειν. νόμιζε Ster. Π. 31. 
ν ν ν Ster. I. 36,2. II. 18. 22. 23. 

— τό ν£ν Def. 23*. ' 
vuv/Def. 117,1. 
νώτον (καμάρας) Mens. 16. 

5£στης Ster. II. 26. 28. Meos. 
17. 19. Geep. 203-205. — |ί%ται 
fyool Geep. 95,2. — Conf. 7τα-

ξηρός Geep. 95,2 (eorrnptum). 
ξηροχείμαρρος Geom. 4,14. 
Iwi t j fo? . v̂ τοις fvilt*o& τά 

κυμάτια Geom. 106,3. — ξυλικαϊ 
μετρήσεις Did. 32. 

itiXov Did. 1.4-11, ubi mensura 
variorum lignornm explicatur.—ξύ-
λον πριστικόν Geom.4,11; στρογ-
γύλον Mens. 7. Did. 4; ήμιστρογ-
γύλον Did. 11; TeToayavov Meos. 
6. Did. 6. 7. 8; τρίγωνον Did. 9.10; 
Ισόπλευρον Mens. 9; μείουρον 
Mens. 8. Did. 5. 

ξύλο ν, mensura, Geom. 4,12. 
106,4,14. 

ξνλοπριστιχό ς Geom. 
106,12. 
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ξύστρα (πνραμίδος) Ster. Π. 
38,8. 

ξυστρωτή πυρ&μίς&ϊϋΤ.Μ, 38. 

Όβελίσχος Geom. 3,23. Ster. 
1. 19,1. 

oi§, ήδε, τόδί Def. 130 etc. 
ocfofDef. 3,3. 
o#€F Def. 8,2. 29. 84,2. 96. 

Geom. 2. 106,1. Ster. Π. 39. 
o#OFif Mens. 46. 
οϊεσθαι Det 101*. 
οίχοδό μη Ster. 1. 42,5. 
οίχοόόμημα Ster. I. 42,3. 
o?xos Geep. 87. 88,1. 
olyoff Ster.1.52,1,2. Π. 12,1,2. 

Geep. 82,1. 201. 
o/ov passim; conf. παράδειγμα 

ct υπόδειγμα, 
otoviiBel 66. 
o!o? cfij T i i Ster. II. 39. 
οιοσδήποτε Geom. 55,5. 83, 

1. Geep. 162. 
οίοσδηποτουν Geom. 31, 1. 

101,6*. 105,3*. Ster. I. 48. Π. 8. 
Geep. 169. 

όχταγώνιον Mens. 52. 53. 
όχτάγωνον Ισόπλευρον χαϊ 

Ισογωνιον Geom. 102,6*. Geep. 
199. — όχτάγωνον Geom. 105,11*. 
Ster. Π. 37,2. Mens. 52. 53. 

οκτάγωνος βάσις (πνραμίδος) 
Ster. II. 37. — όχτ, χώρα Mens. 58. 

oxrayωνος subtt, Geep. 152. 
153. 175. 

όχτ«€0*0οι> Def. 102. 
όΛο^/υοω;. χωρία όλ, μετρού

μενα Geom. 4,14. 
όλος Geom. 27,4 etc — τά β ία 

Geom. 25,2,3. 26,2,4,5. 32,2,4etc 
— ift* οίου Def. 12. 

ολος, scil. χι/χλος, Def. 37*. 38. 
• oAwsDef. 123,3. 

ομογενής Def. 28. 75 vs. 17 
(».!.). 120,4 vs. 6. 122. 127,1. 

ομοιογενής Def. 75,1. 120,3. 

122. 123,2. 127,1. 
όμοιος c. ώζ*. Def. 59. 75,1,2. 

116 (nhl iSr libri). — όμοια σχή
ματα Def. 118,1.— όμοια τμήματα 
χύχλων Def. 118,2,4. — o/uom στ*-
ρίά σχήματα Def. 118,3. — ομο/α 
επίπεδα Def. 118,3. — πάς «jeJ.ec 
jrayrl χύχΑω όμοιος Def. 118,4. — 
όμο/α x.Uffiff Def. 118,4. 

©μofofffff Def. 116. 118, 4. 
127,1. 

ομοίως Def. 74. 115. 117,5. 
118,3. Geom. 10,4. 21,1. 27,2 etc. 

ομολογία Did. 32. 
ομόλογος, ομόλογα μεγέθη 

Def. 126. 
o/ioi/ Geom. 10,2. 11,2 etc. 
όνομάζειν. pass. Did. 32. 
ονομασία τοϋ π ολνγώνου 

Geep. 162. 163. 
ονόματα γεωμετρίας Def. ρ. 1. 
oF-vf Ster. I. 27. 28. 
o |vyejF*off . όξυγώνιον τρίγω

νον Def. 42. 47. 49. 91. Geom. 1,17. 
3,22. 24. 27. 28. 29. 40 etc. Geep. 
55. 56. — όξυγώνιος χώνος Def. 91. 
Ster. I. 14,1. — όξυγώνιος χώνου 
τομή Def. 95; όξνγωνίων χώνων 
(scii τομαί)Β*£ 96 extr.; όξυγωνίου 
χώνου τομή Var. 14,10: haec sigmi-
lcant eam figuram quae postea e 1 -
lipsis appellata est. — όξυγώνιον 
τραπέζιον Geom. 3,22. 81. 

δ | ρ ς χώνος Ster. I. 13. — ο£βια 
/ωη'α Def. 18. 20. 22. 47 etc. Geom. 
1,7. 3,17 etc..— όξεΐα (omisso γω
νία) Def. 22. 57. 

oagStor. I. 52,1. 
όπισθεν ρ. 74 adn. 
οπίσω, έπϊ τά οπίσω Def. 13. 
όποιοσοϋν Def. 7. 58. 
ο Μ ο ν Ster. Π. 12,1. Geep. 82,1. 
όπως Def. 125,6. — c. ind.fut. 

Geep. 78. 
όράν. i#€*f Geom. 28,4; ϊ # ι 

Ster. II. 31; tfov Ster. II. 41,5. 

http://�jeJ.ec
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όργυιά Def. 130. 131. 132. 
Geon. 4,1,12,13,15,16,17. 5,1 etc. 
— ρ. 74 adn. — Geom. 106, 4,15. 
Geep. 44. 165. — Conf. υύργνιά. 

ορθή subst. (sciL γωνία) Def. 
22 etc. — πρός όρθάς (ίύθίΐα sive 
*<to£TO5)Def.70. 109. 115,2. 120,2. 
— ή προς όρθάς, ί. e. κάθετος, 
passim — ή προς όρθάς πλευρά 
Geom. 85,2. — Conf. κάθετος. 

όρθιος ρ. 74 adn. — ή όρθιος 
πλευρά (trapezii) Geom. 64. 

όρθ ογώνιος. όρθογώνιον 
τρίγωνον Def. 42. 46. 49. 84,2. 90. 
Geom. 1,17. 3,22. 7-13. 30,2. 31, 
3. 35,3,5. 36,4 etc. Geod. 7-12. 
Geep. 50. 51. — όρθ. τετράπλευ-
ρον σχήμα Def. 51. 52. 53. Geom. 
1,18. — όρθ. παραλληλόγραμμον 
Def. 57. 96. Geom. 42-52. 56. 58 
etc. — ορθογώνιος κώνος Def. 90. 
— όρθ. κώνου τομή Def. 95. — 
ορθογώνια πρίσματα Def. 110. — 
όρθογώνιον τραπέζιον Geom. 3,22. 
62-71. 

όρθόγωνος Def. 8,2. 
ό ρ # ο' 5. o^t^jf γραμμή Def. 5. 

— όρ#ή επιφάνεια Def. 11. — ορ-
yoivAx Def. 18. 19. 22. 46 etc. 

Geom. 1,6. 3,16etc. —όρθάς ποιεΐν 
τάς γωνίας Def. 115, 2. — χι/κλος 
ορθός ών προς τό έπίπεδον Def. 
98. — ευθεία πρός έπίπεδον ορθή 
Def. 115,2. — έπίπεδον πρός έπί
πεδον ορθόν Def. 115,2. 

ό ρίζειν. ορίζων κύκλος Ster. 
I. 12. — marf. Def. 123,3. 

οριον. μέτρησις ορίων δια
φόρων Geep. 200. 201. — οριον 
κριθών Geep. 201. — μέτρησις τών 
ορίων Geep. 204,1. —Conf. ώρεϊον. 

όρος Def. 123,2. 124. 125,6. 
127,7. Geom. 1,8. — ορον θέσθαι 
Def. 57. — ορο* τών γεωμετρίας 
ονομάτων Def. p. 1. — ορο* τών 
σχημάτων Def. 26. — Οχημα υπό 

Ορων περιεχόμενον Def. 25. Geom. 
1,9. — οροι τη5 μετρήσεις έθτη-
ριγμένοι Geom. 3,24. — δρο5 χυχλου 
Geom. 101*. 

όρυγμα Ster. I. 23,1. 
05 pro demonstrativo pronomioe 

post xel Ster. I. 8,2. ~ ©5 μέν — 
of ifif In Def. passim. 

οσάκις Geom. 104,2*. 
όσον adv. Geom. 3,22. 
δ σ ο 5 paisim. 
όσοσί^ττοτ* Geep. 164. 
δ<Τττ*ρ Def. 96. 120,4. Geom. 

100,5*. 
όστις passim. — άτι να Geom. 

97,3. 98,5. Geod. 10,3,4. Mens. 
27,4. 

όστισοϋν Def. 59. 
οταν c. ccwi. passim. 
O T C pro οταν c. com. Def. 117, 

4*. — έσθ* οτε Def. 130. Geom. 4, 
2. — οτ6 — δτ€ δέ Geom. 106 
p. 139,8 (ubi hunc accentum edidiex A). 

οτι passim. 
ούγγία, pars pedis, Mens. 23, 

1. Geep. 165; vicesima pars sextarii, 
Geep. 200. 201. 203,1.204,2.205,2. 

ούγκιασμός ύδατος Mens.23. 
ούθείςΌβί 2. 119. Geom. 1,1 

(ubi ot/oVv typotbeta erravit). 
ούκέτι Def. 3,3. 22. Geom. 2. 

106,1. 
ot/v passim. 
οι;π ω Def. 25. 
ούργυιά Geod. 4 (ν. adnot.). 6, 

1 et sic ubigue codex li hoc Heroois 
libro. 

ουσία Def. 2. 
οντοσί. τουτίDef. 25. 
ο υ τ ω passim. ούτως ante con-

8onam Geom. 4,12 etc. — ώσπερ 
— ουτω Def. 75,2. 83. — «fc — 
οΟτω Mens. tr. 12. 13. -

όφείλειν Geom. 4,12,14. 

Παγάς (γή) Geep. 102. 
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παλαιός Def. 131. Geom. 9. 
106,1,26. 

παλαιστή Def. 130. 131. 132. 
Geom. p. 74 adn. Geod. 4. Geep.95,1. 

παλαιστής Det 133. Geom.4, 
1,4. 106,4,6. Ster. L 5,1*. Geep. 
44. 165. Did. 12. 13. 14. 34. 36. 37. 
39. 40. 43. — Conf. ίμβαδικός, ίμ-
βαδομετρικός, επίπεδος, εύθυμε-
τριχός, στερεός. 

πάλιν Geom. 13,4. 17,5. 40,3. 
44,8 etc. . 

πάντη Def. 12. 77. Geom. 3,24. 
παντοία ξύλα Did. init. 
παντοίως Def. 5. 11. 
πάντοτε Geom. 31,2. 105,3*. 

Ster. II. 1,13. Mens. 33. Geep. 59. 
60. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 
152. 153. 154. 156. 160. 162. 163. 
169. 

πάνυ ρ. 74 adn. 
παρά. εΐρηται τό σχήμα παρά 

τό σήμα Def. 25; similiter 26. — 
παρά δύο πλευρών Def. 103. — τά 
παρά ταντα τετράπλευρα Geom. 1, 
18. — divisionem sigaificat Geom. 
12,3,4. 24,1. 25,1 etc. — idem snb-
tractionem Geom. 25,1,2. 26,2. 95, 
2. 98,5,7. 

παραβάλλειν. pms. Did. 32. 
παραβολή Def. 95. Did. 32. 
παράδειγμα, οΐον ώς ίν 

παραδείγματι Geom. 14,2. — ώς 
ίχ του προκειμένου παραδείγματος 
Geom. 81,1. 

παράδοσις Mens. 23,1. 
παρακεΐσθ αι.ή παρακείμενη 

πλευρά Geom. 25,2. 26,3. 
παραλαμβάνειν. pass. Geom. 

5,2. 104,1*. Geod. 6,3. 
παραλείπεινΌβΙ 120,4.131. 
π αραλληλ επ ίπε δ ο f Def.108 

(abi scriptura corrapta est). Ster. II. 
39. 

παραλληλόγραμμον tubst. 
Def. 58 etc — π. όρθογώνιον Def. 

57. 96. Geom. 42-52. 56. 58 etc. 
— παραλληλόγραμμον όρθόγωνον 
Def. 8,2. 

παραλληλόγραμμος, παρ
αλληλόγραμμον τετράπλευρον Def. 
56. — παραλληλόγραμμον τετρα
γωνον Geom. 3,22. — παραλλ^λό-
γραμμος κυλίνδρου τομή Def. 96. 
— παραλληλόγραμμα πρίσματα 
Def. 107. 

π « ρ ί ΐ 1 λ ΐ | λ β π ΐ € ν ρ © 5 . παρ-
αλλι̂ λοπλέΐ/ρα πρίσματα Def. 107. 
110. — παραλληλόπλενρα ορθογώ
νια (σχήματα) Def. 111. 

παράλληλος. παράλληλοι 
γραμμαί vel ευθεΐαι vel πλευραί 
Def. 56. 61. 62. 63. 72. 108. Geom. 
1,19. 3,4,0. — αί παράλληλοι (scil. 
πλευραί) Geom. 79,1. — παράλλη
λος substantivi loco Geom. 82,2. — 
ο ν παράλληλοι ευθεΐαι Def. 73. — 
παράλληλα επίπεδα Def. 107. 108. 
115 extr. — παράλληλοι κύκλοι 
Ster. I. 11 extr. 

παραλλήλως Def. 95. 
παραπλήρωμα Def. 58. 
παραπλήσιος passim. — 

παραπλήσια έχειν Def. 118, 4 
(snspectum). 

παραπληαίως Def. 118,2. 
παρασάγγης Geom. 106,4,25. 

Geod. 4. 
παρασχέλής. τρίγωνος χώρα 

παρασκελής Mens. 55. 
παρεΐναι. — τό παρόν τρί

γωνον Geom. 13,2. 21,2. 23,2. — 
τό παρόν ήμικύκλιον Geom. 93,1. 
— ή παρούσα μέθοδος Geom. 54* 
extr. 

παρεκβάλλειν. παρέχβαλε 
Geom. 31,3. — παρεκβαλών Geom. 
81,2. — παρεκβεβλήσθω Geom. 32, 
1. — τά παρεκβληθέντα Geom. 32, 
4. — ή παρεκβληθεΐσα εύθεΐα 
Geom. 32,5.' — ή παρεκβληθεΐσα 
προσθήκη Geom. 33,3. 
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π α ρέρχεσ&αι. ό παρεληλυ-
$ώς (scil. χρόνος) Def. '23*. 

παριστάναι Def. 125,6. 
πας passim. 
πάσσον Def. 130. 131. 132. 
πατίίν . πατησάτω ρ. 74 adn. 
Πατρίκιος, προό&ήκη Πα

τρικίου λαμπρότατου β-εωρήματος 
Geom. 104*. — 17 του χιόνος Ιχ-
f̂tfisr etc. Ster. I. 22,3. 

πάχος Def. 3,3 etc. — πάχος 
(σφηνίσκου) Ster I. 26. 27. 

πεδινός, πεδινοί τόποι Geom. 
4,14. 

πειράν. πεπείραται αυτή ή 
μέθοδος Geod. 19,2 extr. 

πέλεκυς Def. 39. 
πίντα^ώνίον Ισόπλευρον τε 

καϊ Ισογώνιον Def. 103. — π€ΐτ. 
Ισόπλευρον Geom. 102,1*. 

πενταγώνιος. πενταγώνιον 
σχήμα Def. 65. 

πεντάγωνο* Def. 103 vs. 20. 
Geom. 105, 8*. Ster. II. 36,2, 6*. 
Geep. 75,1. 172. 

πεντάγωνος βάσις (πυρα-
μίδος) Ster. Π. 36,1. 

7 Γ € ν τ « / ω ν ο ς .ftifol. Geep. 
146. 147. 

πεντεκαιδεκάγωνος subst. 
Geep. 164. 

πέρας Def. 2. 3,1. 5 etc. 
Λ ί ρ α τ ο υ ν . pe##. Def. 3,1. 13. 

30. 79. Geom. 1,12. Ster. I. 10. 
περιγράφειν. χύχλος 6 περι

γράφων τό τρίγωνον Ster. I. 38,2. 
II. 34,2. — περιγραφόμενος χύχλος 
Geep. 75,2. — περιγεγράφ&ω κύ
κλος Ster. II. 36,2. Geep. 54. 56. 
58. 

περιγραφή τον χνχλου Ster. 
Π. 36,6*. 38,4. 

πίριειλίϊν ό&όνην ή χάρτην 
Mens. 46 (ubi post άνδριάντος comma 
ponendum). 

7Γ£ρ*€χτ/χο'ς c. ^·βΐϊ. Def. 83. 
Her. g*»om. et stereom. 

π ερι έρχεσ&αι, pervenire ad 
aliquem, Geom. 2. 

περιέχεινΌβΐ. 17. 29. 35, 36. 
57. — τό περιέχον Def. 25. Geom. 
1,6. — f>«#. Def. 3,1. 24,1,3. 25. 
29. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 
41. 50. 57. 65. 77. 100 etc. Geom. 
1,13,14,15. 53,1. 55,1. 83,1. Ster. 
I. 23,1 etc. 

περικλείειν. ή περικλείουσα 
(scil. γραμμή) Def. 67. 

περιλαμβάνειν Def. 101*. 
Ster. I. 9.,— patt. Def. 8,2. 77. 84, 
2 vs. 26. 

περιλιμπάνειν. patt. Geom. 
83,2. 84,2,3. 86,4. 96,4. 97,4 vs. 
24. 

περίμετρος Geom. 3,4,13,24 
etc — τριγώνου Mens. tr. 5,15. 

περιοιχοδομεΐν. περιοιχο-
δομείσ&ω Ster. II. 11. 

περιοιχοδόμημα Ster. I. 51. 
περιορισμοί Geom. 4,12,14. 
περιοχή Def. 84,2. 117,1. 
περίπατος (καμάρας) Mens. 

16. 
περιασ6ν£ΐν. ττίριττίύί* 

Mens. 36. — περισσεύονται ibid. 
28,2. 

περισσός Def. 131. — πλήθος 
περιττόν Geom. 12,1. Geod. 12,1. 
Mens. 28,2. 38. 

περιφέρεια Def. 4. 29. 30*. 
31 etc.; vide etiam κοΓΛος, κυρτός. 

περιφέρειν. past. Def. 8, 2. 
29. 77. 84,1,2. 98.— περιφερόμενη 
πλευρά Def. 90. 91 (omisso πλευρά). 
92; περιφερόμενη γραμμή Geom. 
3,13. · 

περιφερής, περιφέρειςγραμ-
μαί Def. 76. — τά περιφερή τών 
επιπέδων Geom. 102,11*. 

περιφερώς Def. 6. 
ϋ € ρ σ ι κ ό ς . Ζστι δε τό μέτρον 

(παρασάγγης) Περσικόν Geom. 106, 
25. — Περσική σχοΐνος Def. 130. 

20 
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πηλικότης Def. 127,1. 
πήλος Ster. I. 48. Π. 8. 
πήχυς Def. 3,3. 130. 131. 132. 

Geom. 4,1,8. 106,1,4,12. Geod. 4. 
Geep. 44. 45. 165. Did. 1. 12. 16. 
34 etc. — Conf. βασιλικός, ίμβαδι-
κός, knimdog, εύθυμετρικός, Xtttt-
χός, ξυλοπριστικός. Πτολομαϊχός, 
στερεός. 

πιθοειδες σχήμα Ster.II. 4.26. 
πίθος Ster. Π. 5. 6. 27. 28. 
π ί π τ ε ι ν χατά τής ετέρας 

{γραμμής) Def. 16. — έπιφάνειαι 
αύταϊ χαθ* εαυτών πίπτουσι Def. 
75,1. 

πλάγιοι πλευραί Geoni. 56,2. 
62. 

πλάτος Def. 3, 3 etc. — τά 
πλάτη (parallelogrammi) Geom. 6, 
2,3. — πλάτος τετράγωνον, idem 
qaod πλευρά τετράγωνος, Geod. 10, 
3. 12,5. 

πλατύς, πλατυτέραGeom.3,17. 
Πλάτων, Πλάτωνος σχήματα 

Def. 101*. — μέθοδος Πλάτωνος 
περϊ τριγώνου ορθογωνίου Geom. 
13; coaf. Geod. 12,2. 

πλέθρον Def. 130. 131. 132. 
Geom. 106,4,18. Geod.4. Geep.165. 

πλευρά (figarae)Def.42.43etc, 
definitar 67. Geom. 5,1 etc. —- idem 
quod radix qaadrata Geom. 83,3,5. 
Geod. 18,4. Mens. tr.7,14,16.—Conf. 
τετραγωνικός et τετράγωνος. 

πλήθος Def. 7 ctc. 
πλήρης, ήμιχύχλιον πλήρες 

Geom. 99. 
πληρούν, έπληρώθη Mens. 21. 
πλησίον c. gwi. Ster. II. 31. 
πλινθίον Ster. I. 30,1*. 
π 21 ν θ £ ς Def. 99.113 (definitur). 

Geom. 3,23. 
πλοϊονSter.1.54. Mens. 17.18. 
ποσ**αΓο?. ποδιαία εύθεϊα 

Def. 120,4. 
ποδισμός Geep.204,4,5.205,1. 

ποιεί ν passim. — ποίει in pro-
blematis Geom. 5,1 etc.; item ποίη-
σον Geom. 6,1, 2 etc.; item ποιώ 
Geom. 28,3. 44,4. — cum §πϊ signi-
ficat multiplicare Geom. 12,4. 13, 
3 etc. — med. Geom. 4,18. Geod. 
6,1. Did. 32. 

ποιητικό ς e. gen. Def. 6. 25. 
ποικίλος Def. 98. 
ποιος, ή ποία σχέσις Def. 

127,1. 
πολλάκις Geom. 4,14. 
πολλαπλασιάζειν habet co-

dex ία Geod. fere ubique (praeter 
p. 143,3,28. 144, 1. 146,16. 148, 
29). Ια ceteris collectiooibus πολυ-
πλασιάζειν ubique legitar. 

πολλαπλασιασμός Geod. 7, 
4. 9,1. 13,1. ,14,1. 17,2,3,4,5. 18, 
1,2,3,4. 19,1. Meos. 27,1. 

πολλαπλάσιος Def. 121 (de-
fioitur). 125,5. 

πόλος Def. 29. 80. — κύκλου 
πόλοί Ιν σφαίρα Def. 82; πόλος 
ιί|ί σφαίρας Ster. I. 12. 

πολύ^ωνον jrnift Def. 65. 
Geom. 102, 11*. Geep. 146 (vide 
etitm p. 226,1). 162. 163. 

πολύγωνος. πολύγωνα σχή
ματα Def. 40. — πολύγωνος βάσις 
Def. 100. 

πολύεδρον tubtt. Def. 99. 
πολι'ίό'ρος. στερεόν πολύε-

δρον Def. 24,3. 
πολυπλασιάζειν Def. 123,1, 

2. Geom. 5,2,3 etc. — par#. Ster. I. 
1,2 etc. — πολυπλασιασθήτωσαν 
Geom. 25,4. — Coaf. πολλαπλάσια-

π ο 2 υ jf 2 α σ ι m σμ ό ς Def. 123,2. 
Geom.3,24. 7,4. 9,1. 14,1.19,1. 24, 
1,2 etc. — Conf. πολλαπλασιασμός. 

πολυπλάσιοςΌβΐ. 123,2.124. 
125,5. — Coaf. πολλαπλάσιος. 

πολύπλευρον subtt. Geom. 
102*. 

'"V 
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πολύπλευρος* πολύπλευρα 
αχηματα Def. 40. Geom. 1,15. — 
π. επίπεδα σχήματα Def. 65. 

πολυπραγμονεϊν Def. 3,3. 
πολύ αάυ. ύπό πλεϊον τών τεσ

σάρων ευθειών Def. 65 (suspectum). 
πολύς passim. — ή πλείων 

μονάς Geom. 81,2. 
πορίζειν. med. Mens. tr. 1. 
πορφυρά tubtt. Def. 3,2. 
πόσος passim. 
ποσότης Geom. 26, 6*. 34, 4. 

35,6,13. 36,8. 
πόστο ς. πόστον μέρος Geom. 

97,4. 
ποσοϋν. pew.Geom.5,3,7. 71, 

4. 91,4. Geod. 6,4. 
ποταμός Geep. 102. 
π οταμόχοος {γή) Geep. 102. 
7τοτΙ μ*ν - ποτέ δέ Geom. 2. 
π ο τ ί ρ ο ν - ή ' Geom. 99. 
ποτήριον Def. 9. 
πους Def. 130. 131. 132. Geom. 

4,1, 7 etc. 106, 4, 9, 10. Geod. 4. 
Mens. 27. Geep. 44. 165. 166. — 
acc. πουν Geom. 4,11. — ή ύπό 
7rd(fa Mcas. 55; conf. υποπόδια. — 
ό πούς (scil. ό στερεός) δέχεται σί
τον μοδίους β' Mens. 17; idem μο
δίους γ' Meas. 23,1; idem χεράμιον 
έν: vide χεράμιον et άμφορίσχος; 
idem ξέστας * ιταλικούς μη' Geep. 
28; conf.ibid. 166 extr. — πους /9a-

σιλιχός , j/ίϊχός, έμβαδιχός, ίμβα-
δομετριχός, επίπεδος, εύθυμετρι-
χός, "Ιταλός, ' Ρωμαϊκός, στερεός, 
Φιλεταίρειος: vide singula adiectiva, 
et conf. μάρμαρον. 

πράγμα Geom. 106,1. 
πραγματεία Def. 1. 
πραιτώριοι Geep. 201. 
π^ΓσμαΟβί. 99. 101*. 105 (de-

finitur). 106. 107. 110. Ster. II. 36, 
5. 38, 8. 39 (ubi corrige accentam). 
— ποιχίλα πρίσματα έχ σφαιρών 
etc. Def. 98 extr. 

πριστιχόν ξύλον Geom. 4,11. 
προάγειν. έπϊ πλέον προήχθη 

τό γεγονός Geom. 106,1. 
προαναγραφειν. ρα§*.Mens. 

48. 
προάστειον. περιορισμοϊ 

τών προαστείων Geom. 4,14. 
προβάλλειν. εύθεϊα προβάλ

λεται Def. 84,1. — τό προβληθέν 
Def. 116. 

πρόβλημα,τό κατωτέρω, Geep. 
82,2*. 

προγράφειν. χατά τήν προ-
γραφεΐσαν έφοδον Geom. 31,3. — 
χατά τήν προγραφεΐσαν μέθοδον 
Geom. 96,4. — χατά τόν προγρα-
φέντα αριθμόν Geom. 58,2. —χατά 
τό προγραφεν υπόδειγμα Geom. 
97,2. — τά προγραφέντα όξυγώνια 
Geom. 51,4*; item τρίγωνα Geom. 
56,2. — προγέγραπται Geom. 51, 
6*. 59,1. Ster. Π. 23,6. Geep. 44. 
164. 204,3. —άχοΑον^ως τοίς προ-
γεγραμμένοι ς Ster. I. 16. — χατά 
τήν προγεγραμμένην £x#fafvGeep. 
61. 

προδει χ νυν α ι. προδέδειχται 
Mens. 32. 

προδιδάσχειν. προεδίδαξα 
Meis. 32. 

προειπεΐν. προείρηται Def. 
101* extr. 111. 132. Geom. 83,5. 
104,2*. — Ιχ τών προειρημένων 
Geom. ρ. 131 ado. 

προεχβάλλειν. τό προεχβε-
βλημένον τετράγωνον Ster. II. 32, 
1,4,6. 

προεχτι θέναι. χατά τήν 
προεχτεθεϊσαν έφοδον Geom. 96,3. 

προεπινοεϊσθαι Def. 2*. 
προϊέναι Geom. 104,1. — ΙΛ* 

άπειρον προϊέναι Def. 42. 65. 
προχεΐσθαι. πρόχειται, pro-

positum est, Def. 116. Ster. I. 21,1. 
— ή προκειμένη ποσότης Geom. 
26, 6*. — τό προχείμενον άμβλυ-

20* 
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γώνιον Geom. 33, 3. — άπο του 
προκειμένου υποδείγματος Geom. 
80,1. 98,1,2. — κατά τό προκεί-
μενον υπόδειγμα Geom. 81,2. Ster. 
ϊ. 19,2. — ώς έκ τον προκειμένου 
παραδείγματος Geom. 81,1. — έχ 
τών προκειμένων Geom. 101,6*. — 
έπϊ του προκειμένου Ster. I. 14,2. 

προλαμβάνειν, έν τοΐς προ-
λαβοϋόι Geom. 102,11* (corruptum). 

προλέγει ν. κατά τά προλε-
χθέντα Ster. I. 42,4. 

προ οίμιον. ίν τοΐς προοι-
μίοις του λόγου Geora. 106,26. 

πρός. πολυπλασιαζόμεναι 
πρός έαυτάς, pro έπί, Geom. 26,6*. 

προσάγε ιν. προσάγαγε Ster. 
I. 21,2. 34,3. 35,2 (ρ. 164,5). 39,3. 
42,2,4. — προσάγε Mens. 47. — ή 
προσαγομένη ψήφος Geom. 33,3. 

π ροσ αναπληρούν. προσα-
ναπληρώ Mens. 32. — προσανα-
πλήρου Geom. 98,1. — προσανα-
πληρονται Mens. 48. — προσανα-
πληρούσθω Geom. 97,1. — προσ-
αναπεπληρώσθω Geom. 96,1. 

π ροσ βάλλειν. προσβάλλω 
Mens. 45. — πρόσβαλε Ster.II. 1,3. 
Mens. 15. Geep. 181. — ή προσβλη
θείσα κάθετος Geom. 33,2. 

π ροσ εκβάλλειν. paw.Def.16. 
προσθήκη Geom. 33,3. 104. 

ρ. 74 adn. 
προσκαριφεύειν. μείουρον 

τό προεσκαριφευμένον Ster. I. 29. 
προσλαμβάνε ιν Def. 59. 74. 
προσπαρακεΐαθαι Gcom. 

3,6. 
προσπίπτειν. αί προσπί-

πτουσαι ευθεΐαι Def. 29. 77. 82. 
Geom. 1, 10. — προσπίπτουσαι 
κάθετοι Ster. II. 38,1. 

προστ ιθέναι. προστίθημι 
Ster.II. 10,2. Mens. 32. — πρόσθες 
in problematis Geom. 12, 1. 13,1. 
88,1,8. 90,1. 91,1. 93,1. 94,2. 95, 

1,2. 96,4. 97,3. 98,1,7. Geod. 12, 
1 etc. — item προστιθώ Geom. 33, 
1. Ster. II. 27. 29. 37,2; conf. sapra 
προστίθημι. — item προστ ίθ ει 
Geom. 101,7*. Ster. I. 51. II. 32,5. 
— προστιθείς Def. 101*. — προσ-
θείς Ster. I. 18,2. — προσθήσο-
μεν Ster. II. 32,4. — προσέθηχα 
Ster. I. 17. Π. 40,4. — προσεθήκα-
μεν Mens. 33. — pass. Geom. 3,23. 
34, 2,5. 53, 1. 55, 1. 83,5. 91,4. 
Geep. 68. 

πρόσφατος Geep. 205,1,2. 
προσφάτως Geep. 200. 201. 
πρόσω. άπό τών πρόσω Def. 

13. 
πρότερον Geom. 25,4. 91,4. 

Geod.17,1,2. 18,3. Ster. 1.39,3 etc. 
πρότερος Geod. 19,1. 
προτιθέναι. ή προτεθεΐσα 

ευθεία Def. 129. 
προ'ύπάρχειν Geom. 32,4. 
πρύμνα Mens. 18. 
πρώρα Mens. 18. 
πρώτος Geom. 4,12 etc. 
Πτολομαϊκός πους Did. 13. 

18. 20; πήχυς Did. 15. 
πυγών, mensura, Geom. 106, 

4,11. 
Πυθαγόρας, μέθοδοςΠυθα-

γόρου περϊ τριγώνου ορθογωνίου 
Geom. 12. Geod. 12. 

Πυθαγόρειοι χρόας ίκάλουν 
τάς ίπιφανείας Def. 9; γλωχΐνας 
ίκάλουν τάς γωνίας ibid. 17. 

πυραμίς Def. 24, 3. 99. 100 
(definitnr). 101*. 106. Geom. 3,23. 
Ster. I. 31-40. Π. 34-39. Mens. 39¬ 
41. Geep. 71-74. — πυραμϊς ίπϊ 
τετραγώνου Ισοπλεύρου Meas. 41. 
— reliqua vide snb βαίνειν, βάσις, 
ίξάγωνος, έτερομήκης, θραύειν, 
Ισόπλευρος, κεΐσθαι, κόλουρος, τε
τράγωνος, τρίγωνος. 

πύργος Mens. 15. 
πώς Geom. 59,1. 
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'Ράβδος ϊαη Ster. II. 31. 
φςδιος Geod. 17,5, 
§€iv. σημείου φυέντος Def. 3. 

— γραμμής φεούσης Def. 9. 
^ητός. φητή εύθεϊα Def. 129; 

$ητόν τετράγωνον ibid. 
<5 I£α. διάμετρος ή Ιν §£ζ^ (κίο

νος) Ster. II. 15; conf. 16. 
φομβοειδες (τετράπλευρον 

σχήμα) Def. 55. Geom. 1,18. 3,22. 
— w«^al2tf2oy^«j£iji4« (ίομβοειδή 
Geom. 53-61. 

βόμβος Def. 54. Geom. 1,18. 
3,22. 37-41. 46. 51. Geep. 86. 

(5w«f Geom. 4,14. 
<50(TicDef. 2*. 9. 
'Ρωμαϊκός πους Did. 14. 16. 

19. 27. 28. 30. — 'Ρωμαϊκόν μίλιον 
Geep. 165. 

Σαφήνειαςχάριν Geod. 18,1. 
σημεϊον Def. 2. 3 ,1 . 5 etc. 

Geom. 1,1. 
σίτος άπόθετος Geep. 200. — 

σίιος Ι | άποθέσεως Geep. 203. 
205,2. — άπόθεσις του σίτουGeep. 
204,1. 205,1. — σίτου μόσχος Mens. 
17. Geep. 203,2. 

σχαληνός. σχαληνόν τρίγω
νον Def. 42. 45. 49. Geom. 1,16. 3, 
22. 24-30. 44,1 etc. Geod. 17. 18. 
— σκαληνόν τραπέζιον Def. 63. 64. 
— σχαληνός χώνος Def. 89. 

σχ^λος Geom. 3,4. 3,9 (defini-
tur). 17,5. 23,1. 27,1,2. 30,1. 41. 
58,2. 60,1. 61,1. 65,1. 68. 70. 73, 
2. 74,1. 75,2. 76,1. 80,1. Geep. 
55. 56. 58. 86. 

σχιά Def. 3,2. 9. Ster. II. 31. 
σχοπειν. σχόπει Ster. II. 41, 

4. Mens. 27,2. 
σκόπελος Geoni. 3,1,3. 
σχούτα στρογγυλή Mens. 14. 
σχούτλα Ster. II. 22.— σχούτ2« 

τρίγωνος οξεία ibid. 23. 
<7χ ο ι /τλώσί /? ,« / , Geom.106,3. 

σοψισμάτιον Def. 120,4. 
σπείρα Def. 98. 
σπείρειν Geom. 4,15. 
ffπειριχός. σπειριχαϊ γραμ

μαί Def. 76; σπειριχαϊ έπιφάνειαι 
Def. 75,2. 

σπιθαμή Def. 130. 131. 132. 
Geom. 4 ,1 ,6 . 106,4, 8. ρ. 74 adi. 
Geod. 4. Geep. 44. 165. — σπι#«-
μαί βασιλιχαί Geom. 4,12. 

σπόριμος γή Geom. 4,12. — 
σπ. μόδιος. agri mensura, Geom. 
4,15. 

στάϋ*ιον Def. 3,3. 130. 131. 
132. Geom. 106,4,21. Geod.4. Geep. 
165. — στάδιοι ρ. 43 adaot. 

στέγειν Geep. 102. 
στέγη (πυραμίδος) Geep. 72; 

ofccou Geep. 88,2*. 
στενοεπ ι μήχη παραλληλό

γραμμα Geoni. 48. 
στενός, στενωτέρα (libri 0Τ£-

ror^o») Geom. 3,17. 
στερεομετρεϊν. τά στερευ-

μετρούμενα Def. 75. 
στερεομετρία Did. 20. 27. 
στερεομετριχός. στερεομε-

τριχόν γένος τής μετρήσεως Geom. 
3,18,21. — στερεομετριχά Def. 133. 
— στερεομετριχόν definitar Did. 1. 

ffriofdi/ «tifof. Def. 13. 24,1. 
! 97. 116. Geom. 3,21. Ster. 1.1,1 etc. 

— orfp. πολύεδρον Def. 24,3. — 
ffrfo. ενθύγραμμον Def. 75, 1. — 
arfo. lTf/jricforDef.75,2 (corruptum: 
vide emend. Her. ρ. IV). — ίσα 
στερεά Def. 117,1. — iV στερεφ κά
θετος Def. 109. 

: στfoeo? Geom. 3,23. Mens. 1. 
I — στερεόν σχήμα Def. 9. 27. 75,1, 

2. 76.77. 84,1,2. 96. 98. 99.100 etc. 
— στερεόν σώμα Def. 9. 13. 77. 
Geom. 106,1 extr. — στερεόν πα-
ραλληλεπίπεδον Ster. II. 39. — στε
ρεά γωνία Def. 15. 24,1. — στερεός 

I J«xri/JUtt Ster. 1. 28. Did. 17.18.19, 
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— στέρεος παλαιστής Def.133. Did. 
13. 14. — στέρεος πούς Def. 133. 
Ster. I. 48. 49. Ster. Π. 8. 9. 27. 28. 
30. Mens. 23,1. Geep. 166. 200. 201. 
203-205. Did. 2 - 5 . 8-11. 15. 16. 
25. 26. — στερεός πήχυς Def. 133. 
Did. 25. 26; idem intellegitur Mens. 
18: ό πήχυς χωρεί άρτάβας γ' et 
ό πήχυς χωρεΐ μοδίους ι, 1Ιταλι
κούς μοδίους ιγ' {ιγ' € ν. /.). 

στεφάνη Def. 28. 38 (definitur). 
Mens. 16. 

στηρ ίζειν. όροι τής μετρή
σεως έστηριγμένοι Gcom. 3,24. — 
— τής χαθέτου έστηριγμένηςGeom. 
99. 

στιγμή Def. 97. 115. 
στοιχεία (Euclidis). δ-έδειχται 

έν τφ δωδεκάτω τών στοιχείων 
Ster. Π. 39. — Conf. Ευκλείδης. 

στοιχείωσις. τά προ τής γε
ωμετρικής στοιχειώσεως τεχνολο-
γονμενα Def. 1. — τά προ τής αρι
θμητικής στοιχειώσεως citantur 
Def. 122. 128. — Eaclidis ή καθό
λου λόγων στοιχείωσις Def. 125,6. 

στοιχειωτής, Euclides, Def. 1. 
123,3. 128. 

στοά Geep. 68. 
στρέφειν. pass. Def. 5. 79. 

Ster. 1. 10. — παραλληλογράμμου 
στραφέντος Def. 96. 

στρογγυλή subst. Mens. 22. 
στρογγυλός Def. 77. Mens. 5. 

7. 14. 56. Did. 4. 
στροφή Def. 96. 
στροφίολοι Geom. 106,3. 
στρωτήρ Geep. 68. 
συγκεϊσθαι Def. 28. 
συγκλείειν Def. 25 vs. 20. — 

pat#. Def. 25. 
συμβάλλειν. σύμβαλλεMens. 

11. 16. 55. 
σύμμετρος, μεγέθη σύμμε

τρα Def. 128; αριθμοί σύμμετροι 
ibid.; εύθεΐαι σύμμετροι ibid. 129. 

συμμιγνύναι. σύμμιξον 
Mens. 24; συμμίξας ibid. 59. 

συμπαραλαμβάνειν Def. 
74,2*. 

συμπίπτειν Def. 14. 24,2*. 
72. 98. 108. Geoin. 1,19. 96,1. 

συμπληρονν Def. 74. 
συμπλήρωμα (πυραμίδος) 

Ster. Π. 38,7,8. 
συμποσούν. pass. Geom. 34, 

2,5,8. 83,3,5. 
σύμφωνος Geod. 18,3 extr. 
σι/νά/fjvSter. 1.50,1. Π. 10,1. 

Mens. 1.16. 27,1.— ρβ*#. Def. 84,1. 
100. Geom. 13,2. 34,5,8. 83,3,5. 
91,4. 104,2*. 105,27*. Geod. 14,1. 
19,1. Mens. 15. Geep. 162.168.190. 

tfvvayftiyij Def. 14. 16. 24,1. 
Mens. 1. — χατά τήν αυτήν σι/να-
ymyijF Def. 117, 2. 

συναμφότεροι Geom. 34,1. 
101,7*. 

σ υ ν α π τ ώ ν e. ΛιΙ. Def. 95; 
προς Tt ibid. 105. 106. 

σύναρμα Mens. 10. 
σύνεγγυς Geod. 16,4. — ώς 

ffvrfyyiiff Geom. 17,5. 53,2. — πα
ρά τό σύνεγγυς Geom. 95,2. 98,7. 
Ster. II. 1,2. 

συνέχεια Def. 3,1. 
ffvyfjiji De£ 16. 22. — cruvf-

/ ή ς σπείρα Def. 98. — Ιν συνέχει 
Def. 3,2. 

συνή#£*α. fv TTJ συνήθεια 
Def. 3,3. — έκράτησέ τις συνήθεια 
Geep. 45. 

σύνθεσις Def. 23*. 100. — 
συν#. τών πλευρών Geod. 19,1. — 
ευθύγραμμος σύνθ. Def. 105. 106. 

σι/ν#£τος Def. 101*. — i rw-
^•iiofr γραμμαί Def. 76. — σύνθε
τος επιφάνεια Def. 75,1,2. — σι/ν-
#*τον σ χ % « Def. 28. 31. 84. 

συνίζειν. συνιζήσωσι Def. 22. 
συνιστάναι. σννίστασθαιin-

trans. Geom. 13,1 extr. Geod. 12,2 
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extr. — συνεστηκέναι Def. 100. 
Geom. 3,1. Ster. I. 30,\*. — συστή-
σασθαι med. trans. Def. 116. Geom. 
12.1. 13,1. Geod. 12,1,2. 

συννεύειν Def. 72. 73. 
σύννευσις Def. 16. 17. 
σύνταξις Def. 1. 
συντείνειν. συντείνει, τοσον-

τον ή κάθετος Ster. II. 36,7. 
συντ ιθέναι. σύνθες in pro-

blematis Geom. 9,2. 14,2. 24,1. 25, 
1 etc; idein c. dat. Geom. 94,1. 97, 
4 vs. 14 et 21. 98,4,7. — συντίθει 
Geod. 17,3,4. 19,1. Mens. 33. Mens. 
tr. 16. — συντιθώ Geom. 28,1,4. 
44,4,5. 53,3. Stcr. I. 27. II. 10,1 
(ubi συντίθω edidi e libris). 14. 26. 
— συντίθημι Geod. 18,2,3. Ster. 
II. 13. 37,3. — συνέθηκα Ster. I. 
18.2. 39,3. II. 40,2. — συν* ε/ς 
Geom. 16,2; αυνθέντι Mens. tr. 12; 
αυνθέντι λόγος Def. 127,3. — συν
έσε ι ς Geom. 104,2*. — ρα**τ. Def. 
125,3. Geom. 83,3. 85,2. 86,3. 91, 
6. 104,2*. Mens. tr. 16. — ό συντε
λεμένος (scil. αριθμός) Geod. 19,2. 

σύντομος, ivσυντόμωΌβί. 132. 
συντόμως Def. 1. 
συστ οιχεϊν Geom. 52,2*. 
σφαίρα Def. 29. 75, 1. 77 (de-

finitur). 78 etc. Geora. 3,23. Ster.I. 
1-11. Ster. II. 2,1. Mens. 36. 45. 46. 

σφαιρικός, σφαιρική ίπιφά-
νεια Def. 75,2. 77. 

σφαιροειό ής πίθος Ster. II. 
5. 27. 

σφήν Ster. II. 33. 
σφηνίσκος Def. 99. 114 (defi-

nitur). Geom. 3,23. Ster. I. 26. 27. 
σφίγγειν. Ισφιγμένης ούσης 

τής χειρός Geom. 4,12. 
σχεδία Mens. 10. 
σ /*σ ις Def. 127, 1. 
σχήμα Def. 5. 6 etc., definitur 

25. Vide άντιπάσχειν, άσίνθετος, 
έξαγοίνιος, ίπίπεδος, ευθύγραμ

μος, θυροειδής, Ισοπερίμετρος, 
Ισόπλενρος, ϊσος, Ομοιος, πολύ-
πλενρος, στερεός, σύνθετος, τετρά
πλευρος, τρίπλευρος. 

σχηματίζειν. τό σχηματίζον 
Def. 25. 

σχηματισμός, κατά σχημα-
τισμόν Def. 117,1,2. 

σχοινίον^ουχ. 2. 4,12,13,14. 
5,4 etc. 106,1. ρ. 74ado. Geod. 6,5 etc. 
— Conf. επίπεδος et εύθυμετρικός-

σχοινοςΌεί. 130. Geom. 106, 
4,24. Geod. 4. — σχ. Περσική, Ελ
ληνική Def. 130. 

σ ω κ ά ρ ι ο ν Geom. 4,12,14. 
Geod. 4. 

σωλήν Mens. 23,1. 
σώμα: vide στερεός. 

Τάττειν τήν βάσιν πλευράν 
Geom. 26,6*; similiter Geod. 17,2, 
3. 18,1. — τεταγμέναι γραμμαι 
Def.76. — τ Σαγμένη αναλογία Def. 
127,7. 

τείνειν Geom. 3,12. — ή ίσοι 
τείνουσα Ster. 1.42,3. — τεταμένος 
Def. 5. 6. Geom. 3,9. 

τελείν Def. 5. 
τελευταίος Geom. 4,12. Ster. 

I. 30,2*. 
τέλος Def. 26. 
τέμνειν Def. 30. 74,2*. 75,1. 

98. 115, 1. Geom. 1,12. Ster. I. 11 
etc. — ρβΜ. Def. 81. 90. 91. 92. 95. 
97. 119. Geom. 3,14. 40,1.44,1.46, 
1. 48. 49 etc. 

τεσσαρεσκαιδεκάγωνος 
subst. Geep. 164. 

τεσσαρεσκαιδεχάεδρον 
Def. 101*. 

τεταρτημόριον κόγχης et 
τέταρτον μόριον κόγχης Mens. 38. 

τέταρτον, idem quod παλαι
στής, Geom. 4,4. — τέταρτον σπι
θαμής Geom. 4,12. 

τ ti ράγων ι χός» πλευρά τε-
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τραγωνιχή Geom. 5,9*. 9,2. 17,5. 
18,1. 19,1. 24,1,2. 25,2. 26,3. 28, 
2,3. 29,2 e t c ; conf. τετράγωνος. 
— τετραγωνική πλευρά Geom. 5,8*. 

τετράγωνον subst. Def.52.74. 
101*. 129. Geom. 1,18,22 etc. — 
τετρ. ϊαόπλευρον χαϊ Ιβογώνιον 
Def. 104. Geep. 47. — τετρ. ϊαό
πλευρον χαϊ όρ&ογώνιον Geom. 1, 
18. 3,22. 5,1-8. 6,4*. Geod. 6. 
Geep. 46. — τετρ. παραλληλόγραμ-
μον όρ&ογώνιον Geom. 3,22. 6,1-5. 
— τετρ. παραλληλόγραμμον μή ον 
όρ&ογώνιον Geep. 49. — τετρ. ρη-
TOvDet. 129. — Ιν τετραγώνω Geom. 
106,20. — Conf. Ισόπλευρος et έτε-
ρομήχης. ^ 

τετράγωνον sigoificat σχήμα 
στερεόν qooddam Ster. II. 32. 

τετράγωνος, πλευρά τετρά
γωνος Geora. 6,4*. 10,2,3,4. 11,2. 
13,5. 17,4. 20,1. 21,1. 22,1. 23,1 
etc.; est igitur hoc dicendi genus moi 
minus usitatum quam alterum, πλευ
ρά τετραγωνική. Etiam in Geodae-
sia utrumque promiscue legitur. — 
τετράγωνος άρι&μός Geora. 36,13*. 
— τετράγωνον σχήμα Def. 40. — 
τετράγωνοι χρίχοι Def. 98. —χω
ρία τετράγωνα Geep. 78. — πυρα-
μϊς τετράγωνος Ster. I. 32,1 (conf. 
βαίνειν et βάσις). 33,1. Mens. 42. — 
τετράγωνος βάσις τετραστέγου etc. 
Ster. II. 1,1. — τετράγωνος χύβος 
aliquotiens ία Ster. I. II; couf. χύβος. 
— τετράγωνος χ ίων Ster. Π. 24. — 
τετράγωνον ξνλον Did. 6. 7. 8. 

τετράεδρον Def. 100. 
τετραχάμαρον Ster. II. 1,1. 
τ ετράπέδ ιον Ster. I. 34,2. 
τ€τραπ.ΙααΓ*ο? c. gwi. Geom. 

86,1. 88,1. 89. 101,3*. Ster. I. 5,2. 
Geep. 79,1. 

τετράπλευρονsubst. Def. 51. 
56. 60. 

τετράπ λευρος. τετράπλευ-

ρον σχήμα Def. 40. 50. 51. Geom. 
1,15,18. — τίτρ. Ιπίπεδον Def. 50. 
— τετράπλευρος βάσις Def. 100. 

τ * τ ρ α 7 τ λ ο υ ν . τετραπλούμε-
νον Ster. I. 5,3. 

τιτραπo<f txoy Meos. 42. 
τ ίτράσί ΐρον Geep. 197. 198. 
τετρασίριον Meus. 49. 
f €f ρ ά σ T € y o F Ster. II. 1,1. 
τ F o 2 o y € t F . τά τεχνολόγου-

μ£να Def. 1. 
τηνίχαΰτα Geep. 201. 
τι&έναι. Ster.II. 31. Geep. 

79,2. 197. — med. Def. 57 extr. — 
p<w«. Geom. 3,7. Geep. 205,2. 

τμήμα χύχλον Def. 33. 34. 
Geom. 1,14. 3,14. 94-99. Meus. 
28-34. — τά μείζονα τμήματα τών 
χύχλων Def. 28. — τμήμα μείζον 
ημικυκλίου Geom. 3,22. 96-99. 
Mens. 28. 29. 32. — τμήμα ήττον 
ήμιχ. Geom. 3,22. 94. 97,2,3,4. 98, 
1; itera τμήμα ϊλαττον ήμιχ. Geom. 
94. 95. 96,1,2,3,4. 97,4. 98,1,2,4, 
6,7. 99. Meos. 30. 31. — όμοια 
τμήματα χύχλων Def. 118,2,4. — 
ήττον τμήμα (trianguli) Geom. 12,4. 
27,2. 32,5; item ίλαττον τμήμα 
Geom. 28,4. 30,1,2. 32,5 etc. — 
μείζον τμήμα (trian^uli) Geom. 12, 
4 extr. 27,3. 28; 4. 30,1,2. 32,5etc. 
— omuino τμήματα (triaogulorum) 
Geom. 35,12. 36,10; item parallelo-
grammi Geom. 46,3. 48. 49 etc. — 
τμήμα σφαίρας Def. 118,2. Ster. I. 
42,6*. Meos. 45. 47. 48. — τμήμα 
χώνου Def. 91. — Coof. τομή. 

τοίνυν Def. 37. Geom. 2. 82,3. 
98,1. 

τοίχοςDef. 3,3. Ster. I. 46.48. 
51. II. 8. 10,1. 11. Mens. 12. — 
τοίχος (πυραμίδος) Geep. 71,1,2. 

τομευς χύχλου Def. 35. — το-
μίΓς τών χύχλων Def. 28. 

τομι} Def. 81. 98 vs. 3. — τ. 
χώνου Def. 95. — τ. κυλίνδρου Def. 
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96. — τ. σφαίρας Ster. I. 11. — τ. 
χοινώς Def. 97. — κοινή (επιπέδων) 
τομή Def. 115,2. — ή μείζων τομή 
τής βάσεως Geom. 44,4,7; itein ή 
έλάττων τομή Geom. 44,5. 

τόπος Def. 5. 9. 13. Geom. 4, 
12,13 etc.—κατά πάντα τόπον Def. 
11. — ό τοϋ επιπέδου τόπος Def.74. 

τοσόσδε Def. 123,2. 
τοσούτος passim. 
τότ* Geep. 204,1. 
τουτέστι passim. 
τραπέζιον Def. 60. 61. 63. 64. 

Geom. 1,18. 3,22. 62-86. — T C I . 
άμβλυγώνιον, άνισον, Ισοσκελές, 
όξυγώνιον, όρ&ογώνιον, σκαληνόν: 
vide singula adiectiva. 

τραπεζοειδές Def. 60. 62. 
τ ρ α / ύ ς. τραχεία (γή) Geep. 102. 
τ ρ ^ ω ν ο vDef.41.42etc. Geom. 

1,16,17. 3,22 etc. — τρ. άμβλυγώ
νιον, ϊσον, Ισόπλευρον, Ισοσκελές, 
όξυγώνιον, όρ&ογώνιον, σκαληνόν: 
vide singnla adiectiva. 

τρίγωνος, τρίγωνον σχήμα 
Def. 40.42. — τρίγωνος χώρα Mens. 
54. 55. — τρίγωνος (κώνου) τομή 
Def. 95. — τρίγωνος πυραμίς Ster. 
I. 36,2. 39,1. II. 38,1. — τρ. βάσις 
πυραμίδος Ster. I. 38,1. II. 34,1. 
— τρίγωνα ϊσα τμήματα Mens. 46. 
— τρίγωνον ξύλον Did. 9. 10. 

τρ/κλινος Ster. I. 46. 47. 
τριπλασίαζειν Geom. 93,1. 

105,18*. Geep. 61. 146. 148. 150. 
154. 156. 158. 162. 181. 

τ ρ ι π λ ά σ ι ο ; Geom. 3, 24. 89. 
Ster. I. 21,2. Geep. 61. 78. — τρι
πλάσιος λόγος Def. 125,4. 

τρίπλίυρος. τρίπλευρον σχή
μα Def. 40. 42. Geom. 1,15,16. — 
τρίπλευρος βάσις Def. 100. 

τ ρ * t f j c« i# f jfpyftiFOff #«διί. 
Geep. 163. 

τρισσάκις Geom. 88,1. 90,1. 
91,1. 93,1. 96,4. 98,6. 101,11*, 12*· 

Ster. II. 38,8. Mens. 35. 47. 49. 53 
etc. Geep. 160. 197. Did. 21. 

τρίτον, idem quod παλαιστή ς, 
Geom. 4,4. 

T f t j f Def. 13. 

τριχώς Did. 1. 
τρόπος, τόν τρόπον τούτον 

Ster. I. 42,1. 
r u y / o > f ι ν Def. 2. 57. Geom. 

99. Ster. I. 52,1 vs. 17. Ster.D.12, 
1. — €i τύχοι Ster. I. 44,1. 52,1. 

τύμπανις Mens. 13. 

Ύ / ρ ό ς . vj/ροΙ ξέσται Geep. 95, 
2 (suspectum). 

ί/(ίωρ Def. 9. Mens. 23. 
ό ίτός Geep. 102. 
νπάρχεινDef. 29. Geom. 106,1. 
ύπαρχος πραιτωρίων Geep. 

201. 
ύπεξαιρεϊν. υπεξαιρείinpro-

bleinatis Geom. 15,1. 16,2. 51,3. 
Geod.14,2. —item νπίΊίλδ 18,1.19, 
1. 20,1. 25,1,2. 29,4. 55,3. 66,4. 
83,2. 84,2. 96,4. - pms. Def. 127, 
7. Geom. 4,14. 5,3,7. 7,4. 35,13. 
71,4. 86,4. 98,2. Geod. 6,4,8. 7,4. 
— ύπεξαιρεθ-ήτω Geora. 96,3. 

ύπερβάλλειν Mens. 38. 
υπερβολή Def. 95. 
ύπερέχειν c. gen. Def. 123,1, 

2. 125,3,5. Ster. I. 30,2*. Meis.tr. 
lb.—absoluteDef. 124. 125,6. 127, 
4,5. 

ύπεροχήΌνΙ 37*. 38. 125,3,6. 
127,4,5. Mens. 39. Mens. tr. 15. 

ύ π ό. τό υπό productum signifi-
cat Mens. tr. 4,5,6,7,9,11,13,14. 

ύπόγεως (γή) Geep. 102. 
ύπογράφειν Def. 1. — νπο-

^ί^ραπται Geep. 88,2*. — πνρα-
JMIC πεντάγωνον βάσιν έχουσαύπο-
γεγραμμένην Ster. II. 36,1. 

υπογραφή τοϋορουDef. 125,6. 
υπόδειγμα, έν ύποδείγμα-

| τι Geod. 13,2. Mens. 26. — 
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υποδείγματος Geod. 18,1. — οίον 
ίν νποδείγματι Geod. 19,2. — olov 
ώς ίν νποδείγματι Geom. 9,2. 15, 
1. 97,3. Geod. 9,2. 14,2. — άπό 
του προκειμένου υποδείγματος 
Geom. 80,1. 98,1,2. — άπό του 
υποκειμένου υποδείγματος Ster. I. 
2.— άττό του υποδείγματος Geom. 
82.2. — κατά τό προχείμενον υπό
δειγμα Geom. 81,2. Ster. I. 19,2. 
— κατά τό προγραφών υπόδειγμα 
Geom. 97,2. 

ύποδειχννναι Geom. 106,2. 
νπόθεσις.κα&' νπό&εαινDef. 

3,3. 
υπ οκεϊσ&αι. ύπόκειταί μοι 

Ster. I. 14,2. — ή υποκείμενη (scil. 
γραμμή) Def. 22. — τούτων υπο
κειμένων Def. 129. Geom. 53,1. 55, 
1. — τμήματος κύκλου υποκειμένου 
Geom. 99. — άπό του υποκειμένου 
υποδείγματος Ster ϊ. 2. 

νπολείπειν. pass. Geep. 184. 
υπολιμπάνειν. pass. Geom. 

27.3. 32,5. 97,2,3. 98,2,5. 100,5*. 
Geod. 19,1. 

υπόνοια, είς ύπόνοιαν άγα-
γεΐν τινα Def. 125,6. 

υποπόδια Mens. 54. 
νπόσταύις Def. 3. 57 extr. 

119. 
νποστ ρωννύναι. τής βάσεως 

ύπεστρωμένης Geom. 99. 
ύπόστρωσις (καμάρας) Mens. 

16. 
νποτάσσ ειν Def. 131. Geom. 

106,26. Did. 1. — κατά τά νποτε-
ταγμένα Geep. 45. 

ύ π ο τ ε ί ν ε ι ν. ύποτείνουσα 
πλευρά Def. 84,2. Geom. 24,2; υπο-
τείνουσαι πλευραί (πυραμίδος) 
Geep. 71,1. — ύποτείνουσα βάσις 
Geom. 44,4. 55,2. 

ύποτείνουσα Geom. 3, 4,12, 
24 etc. — Conf. ύποτείνειν. 

νποτι&έναι. ύποτί&ημι 

Mens. 44. — » « f . Meas. 20. Did. 1. 
— jwif. Geep. 87. 

ύποτυπούσ&αι med. Def. 1. 
νποφαίνειν Geom. 26,6*. 
νπτιάζειν Def. 22. 
ί/στερον Def. 101*. 
ύστερος Ster. I. 44,2*. 
ύφαιρεϊν. νφαιρώ in proble-

matis Geom. 17,5. 28,1,3. 33,1,2. 
44,4,5,7. Ster.II.34,2. 35,1. Mens. 
45. Geep. 51. 72. 74,1. — νφαίρει 
Geom. 31,2. — νφελε Geom. 15,1. 
Geod. 14,1. Ster. I. 19,1. 31. 33,1, 
2. 35,2. 37,1. 40,2. 44,2*. 52,1. 
Ster.H. 36,3,6,7. 38,2. 41,3. Mens. 
3. 7. 13 etc. — νφελε edidi etiam 
Geep. 168, ubi ύφειλον scribere de-
bni e G, perinde ac Geom. 97,2,3,4 
vs. 16 et 24. — ϋφειλε Geom. 105, 
2*. — ύφειλον Ster. I. 18,1. 23,1*. 
32,1. 36,1. — ύφείλομεν Mens. 33. 
— ύφέλωμεν Ster. II. 38,8. — υφε-
λεΓν ibid. — ύφαιρε&ήναι Meis. 11. 
— ών νφελομένων Geom. 98,5 (cor-
ruptam). 

νφαίρεσις Ster.II. l,2.Mens.51. 
υψηλός Ster. II. 31. 
υψος τριγώνου Def. 73 etc. — 

υι//ος τής κα&έτου (in segmento cir-
cali) Geom. 98,1. — υψος τον κυ
λίνδρου Ster. I. 9; κώνου Ster I. 13. 
14,1; *ν/}ου Ster. I. 23. 24*. 25. 

Φαίνειν. φαίνεσβ-αι c. part. 
Def. 24,2*. — τό φαινόμενον Ster. 
I. 12. 

φάναι Def. 101 *. 128 etc. 
φανερός Geom. 2. 53,1. 83,1. 

99. 106,1. Ster. II. 39. Geep. 54. 
55. 57. 58. — πρό φανερού χρόνου 
Geep. 200. 201. 

φέρειν. pass. Def. 8, 1, 2. 11. 
13. 84,2. 96. 

φ&άνειν p. 74 adn. 
Φιλεταίρειος πους Geom. 

106,9, 15-23. 
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φιλομαθής Geom. 2. 
φούρνος Geep. 202. 
φρέαρ Ster. I. 48. 51. Π. 8. 11. 

Mens. 3. 
φύει ν. πεφυκέναι Def. 2. 5. 11. 
φύσις Def. 42. 
φωνή. fere id quod αριθμός, 

Geom. 105,22*. Geep. 184. 
φωτΙζειν. πεφωτισμένον μέ

ρος Def. 3,2. 

Χ α λ ί 7 τ ό ς . χαλεπώτερον Def. 
101*. 

χαλκός στέγης (πυραμίδος) 
Geep. 72. 

χαρακτηρίζειV» κεχαρακτη-
ρίσθαι Def. 125,6. 

χάρινcgen. Geom.59,1. Geod. 
18,1. 

χάρτης Mens. 46. 
χείλος {πίθου) Ster. II. 27. 29. 
/ € ΐ ρ Geom. 4,12. ρ. 74 adn. 
χορτοκοπίου (άμ 7ΐίλον)βββρ. 

103. 
χους. ό μετρητής χωρεί χόας 

η'* ό δε χους χωρεί ξέστας θ' Meos. 
19 (sextariorum numerus corraptus 
est: vide Metrol. scr. 1. p. 60). 

χράσθαι: videχρήσθαι. 
χρεία Geom. 2. 
χρειώδης Geom. 106,1. 
/ρ*ί Geoin. 4, 15. 53, 1. 59, 1. 

103*. Ster. I. 42,3. Mens. 26 etc — 
χρίΙ Geom. 101,1*,2*. 

χρήσθαι Geom. 106,1. —χρω 
(imperat.) Geep. 164. — χράσθαι 
Geep. 45. — κεχρήσθαι Def. 13. 83. 

χρήσις Mens. 50. 
χρόα Def. 9. —χρόας έκάλουν 

οί Πυθαγόρειοι τάς επιφανείας 
ibid. 

χρόνος Def. 2. Geep. 200. 201. 
χυδαίοι δάκτυλοι, i. e. qua-

drati, Ster. I. 27. Did. 35. 
/ ώ ρ α , locus, spatiain, Def. 74. 

— μέτρησις χωρών Meos. 54-59; 

/ώρα τρίγωνος Ισοσκελής etc. vide 
ibid. 

χωρεϊν9 procedere, Geom. 106, 
1 extr. — Ιπ ' άπειρον χωρεί Def. 
42. — capere, Ster. I. 44,1,2*. 
48. 52 (v. /.). 53. 54. Ster. II. 8. 9. 
13. 14. 25. 26. 27. 28. 30. Mens. 17. 
18. 19. 21 etc. Geep. 82,1,2. 88,2*. 
95,2. 166. 

χωρίζειν Def. 3,2. Geom. 105, 
22*. Geep. 184. — pass. Geom. 33,3. 

χωρίον Def. 36. 66. 105. 129. 
Geom. 2. 4,14. 106,1. — χωρία τε
τράγωνα Geep. 78. 

χωρίς c. gm. Ster. II. 36,6*. 

Ψ αλί ς Ster. Π. 32,1. 33. 
ψηφίζειν. -ψήφισον Mens. 17; 

ψηφισθήσεται Ster. II. 41,3. 
ψήφος Geom. 33,3. Mens. 25. 

27,4. 31. 
ψιλώς Did. 1. 
ψύχειν. pass. Geep. 205,1. 

"Λατον Ster. II. 3. 25; conf. 
ώάριον apud Hesychium ν. κύαθος. 

ώμος ψ. 74 adn. 
ώρα, hora diei, Ster. II. 31. 

Mens. 20. 
ώρειον, horreum, Ster. I. 47; 

conf. όριον. 
ώς passim. — c. inf. idem quod 

ώστ*, Geom. 13,2. 41. 80,1. 81,3. 82, 
2. 97,1. 104,1*. 106,20. Ster. I. 51. 
Geep. 86. Did. 4. 5. — μερίζω ώς 
τό τετράγωνον Ster. I. 27. 28. 

ώσαν ί ί Def.2.66.125,2. Geom. 
81,2. 

ωσαύτως Def. 74,2*. Geom. 4, 
11. 19,1. 35,12. 36,10. 59,1. 84,2, 
3 etc. 

ώσπερ p a s t i m . 
ώστε c. inf. Def. 77 (isitatius 

est ώς, ubi vide). —· o. atiftb. Geom. 
96,1. — ώστε και (sine suo verbo 
Ii mutilata sententia) Def. 117,1, 



II. 

ΓΝΒΕΧ ΤΝ V A R I A S COLLECTIONES. 

Ιη hoc indice pauca vocabula admodum volgaria omisi. 

Αγαθός, το αγαθόν 35,1. 
άγαν passim. — εύθεϊα διά 

τον κέντρου ήγμένη 63,1. 
άγευατος c. gen. 17. 
άγνωστος 78. 
αδιαίρετος 10. 
άδιαχόπως 49,1. 
άδιάστροφος πρόνοια 67. 
άδ£δαχτος20,2. 
άδιδάχτως 77. 
«δυνατός 21,1,3,4. 27,2. 
άήρ 14,2,3. 80,4. 
άθετος ή μονάς et άθετος 

στιγμή 32,1. 
άθροος 14,6. 
ΑΙγυπτιοι 15. 79,2. 
«*σ*ιο? 80,2. 

' «ί^η'ρ 14,2. 
αϊσθησις. τά έχ τής αίσΘη

σέως 16,2; « f αίσθήσεις ibid. — τά 
αίσθήσει συζυγοϋντα 29. — τό 
αίσθήσει χαταλαμβανόμενον 81,1. 

αΙσθητός. αΙσθητά σώματα 
9. 11. — «ίσ#ητ«1 ευθεϊαι 12,5. 
— αΙσθητή ϋλη 80,5. — αίσθψή 
ουσία 80,3. — τά αΙσθητά 14,3. 
16,1. 50,2. 65. 67 extr. 

« Ι τ € ΐ > 23. — $τι}σ£ω 3,1. 
«rTi ? |ua3. 26,l',2. 59. 70. 75. 78. 

αίτησις 84. 
α ίτ /α 24,3. 27,1 etc. — αίτ/α* 

πρωτουργοί 66,5. — αϊτίας λογι
σμός 72. 

αΐτιολογεϊν 14,8. 
αίτιος c. gen. 24,3. 
άχινήτως 30. 
άχλαστοι ευθεϊαι 14,7. 
άκ2ινη£ Ινέργεια 61,1. — τό 

άχ2ΐί>& 24,3. 25. 
άχλινώς 50,1. 
άχλιτος πρόνοια 24,3. 
άκό2οι/#ο£ 86. 
άκουαν 20,2. 26,1. 77. — ό 

axoiW 20, 2. 77. — άχουστ^ον 
46,8. 

άχριβής. ακριβέστερος 12, 6. 
18,1. 

άκρος, τό άχρο'τατον 38,3. 
άκρότης 32,2. 
ακτίνες του ηλίου 12,6. 14,6. 

— άπό τών Οψεων αχτίνων Ιχχεο-
μένων 14,3. — συνιοϋσαι αχτίνες 
14,6 vs. 11. 

άλέξημα 14,9. 
ά 2 η ι} χ«τ* άληθ-ίίαν 

Ισότης 14,9. 
ά 2 if * jj ς. Λ* αληθέστατων 

προϊέναι 42,2. 
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άλογος omnino cap. 46.· — ά
λογα μεγέ&η 45. 46,1,4. — άλογος 
εν&εΐα 46,4,5,6; conf. 47 extr. 

άμβλνγώνιον τρίγωνον 39. 
άμβλυναν, pass. 24,2. 
αμβλύς, αμβλεία γωνίαpaa&im. 
άμβλύτης (της γωνίας) 24,1. 
άμέρεια3&,2. 
άμερής 37,1. 73. 
αμέριστος φύσις 18,1; δύνα-

μις 31; (ή φανταστική κίνησις) 74. 
άμερίστως 30. 
άμερώς 31. 
άμεταπτώτως 72. 
άμετρία 61,1. 
άμικτός 37,4. 
άμορφος, τά άμορφα 73; τό 

άμορφον 74. 
άμνδρονν 74. 
άμφω 26,1. 
άναβαίνειν 35,1. 
αναγκαίος 23. 27,2. 
άνά^νωσις 21,2 (οΜάνάλυσις 

ν. I.) 
αναγωγή 35,1. 
άνα^ω^ός 17 vs. 12 (ubi cor-

rige accentum). Vide Procl. p. 9 et 
conf. Platonem in Reip.VII p. 527 D. 

άναιρεϊν. άνελοϋσα 21,1. 
αναιρετικός τών άρχων 21, 

2,3. 
άνακλάν. κατά άνακλωμένας 

γωνίας 14,2. 
άνάκλασις 12,5. 14,6,7. — 

άνα'χλασις ή ά;τό τών λείων 14,6. 
αναλογία 12, 8. 14, 10. 15 

vs. 9. 42,4. 49,1. 83. — άναλ. τον 
ποδός 2. 

άνάλογον 32,2. 51,4. 58. 66,2. 
αναλόγως 28. 
άνάλνσις21,2(ν. /.). 21,4. 36. 
αναλυτικά ς 36. 
Αναξαγόρας 15. 
Αναξίμανδρος 87. 
!Λναξιμένης 87. 
άναμετρεΐν 25. 

άναμέτρησ ις 12,4. 
άνά μνηάι ς 16,1. 
άναπέμπειν 24,3. 
ά ναπ ιμπ λάναι 16,2. 
ανάστημα 14,10. — αναστή

ματα ορών 12,7. 
άναστρέφειν 27, 1. — ρβιι. 

80,2. 
.^νατόλιος. έκτωνΪΑνατολίον 

7988. 
άνατρέπειν 21,3. 
άναφαίνειν 24,2. 
αναφορά, ή προς τήν όρ£ι}ν, 

25. — έσχατη αναφορά 80,5. 
άνέκλειπτο-ς πρόνοια 67. 
άνέλιξις 36. 
άνελίσσειν. περίοδοι άνε-

λίσσονσαι etc. 38,2. 
• «νιξεγείρειψ. pass. 16,1. 

άνενρίσκειν 14,9. 
άν&ρωπος 10. 71. 
άνιέναι. άνεΐσ&αι 24,3. 
«ν ισος 4,4,5. 13. 50,4. 51,2. 
«ν ισότης 24,1,2. 64. 
άνομοιότης 24,1. 
άντικ^Γσ^αι 21,2. 
αντιστροφή 60,1,2. 
άννπόδεικτος άρχή 26,2. 
ά νυπό#*τος επιστήμη 35,1. 
α ν ω καί κάτω 7. — ή «νωτάτω 

τών πάντων αίτΙα 35,1. 
άνω&εν τάς αρχάς έπισκο-

πεϊσ&αι 15 vs. 3; conf. 36 vs. 16. 
αξία, κατά τήν τών χωρίων 

άξίαν 12,8. 
άς*ιο£ν 80,3. 
ά£/ωμα20,1. 26,1,2. 59. 75.76. 
άξων (σφαίρας) 63,1. — ό τών 

πόλων «|ων 87 vs. 11; conf. ibid. 
vs. 14. 

αοριστία 53. 61,1. 
αόριστος yajvfa 25; κίνησις 

61,1. · 
αορίστως 24,4. 50,3. 
απαγωγή είς τό αδύνατον 21, 

1,3,4. 
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άπαχριβονν. άπηχριβωμένος 
12,1. 

άπαρέγχλιτος πρόνοια 67. 
άπατη, πρός τάς τής Οψεως 

άπάτας 14,9. 
άπειχάζειν 37,3. 
άπ ειχονίζειν. med. tranrit. 

37,4. 
άπ ειραχώς 28. 
απειρία 24,1,2. 34. 37,4. 44. 

61,1. 66,2. 
άπειρος 46,3. — άπειρος 

γραμμή 48. - ~ Ιπ άπειρον 3,5. — 
τό άπειρον 66,1,3,4. 

απείρως 50,3. 
απέραντος χίνησις 24, 2; 

υπερβολή χαϊ ίλλειψις 25 extr. 
άπέχειν 87. 
απλανείς, οί, stellae fixae, 87 

νβ. 10. 
άπλοϋν. άπλούμενος 24,3. 
άττλους 14,8. 26,1. 37,3. — 

απλούστερος 62. 
ά π λ ώ ς 54. 
άποβλέπειν 37,6. 
άπ ογίνεσθαι 44. 
« j r o # € * j f F i / F « i 52,3. 79,1. 
ά/το<ίε*κτίκός 36. — αί άπο-

δειχτιχαϊ τών επιστημών 55. 
« π ό # ε ι | * ς 26,1. 27,1,2. 36. 

54. 55. 59. 69. 70. 72. 84. — χωρϊς 
αποδείξεως 20,2. 77. 

άποδ ιαλαμβάνειν 27,1. 
άποδιδόναι αιτίας, ratioaem 

reddere, 37,6. — τόν τής ευθείας 
όρισμόν Εύχλείδης άπέδωχεν 65. 

άποχαθίστασθαι intrant. 
38,2. 

άπ οχαλεϊν 37,2. 
άπολείπειν. pass. c. gen. 18, 

1. 26,1. 35,1. 
Απολλώνιος 72*. 
άπορρεΐν. απορρέοντα είδω

λα 14,3. 
άπό ρροια 14,3. 
αποστήματα άστρων 80,4. 

άποτελεΓν 24,2. 
αποτέλεσμα 14,10. 
άποφαίνεαθαι. ώςπεριττόν 

άποφαίνεσθαι 9 extr. 
άπόφασις 55. 
άποφατιχός. τό χαθόλον 

άποφατιχόν 55. 
άπτωτος 54. 
αρετή 61,1. 
αριθμέ ϊν. past. 10. 
αριθμητική 8. 10. 12,3. 19,1. 

79,2. 80,2. 82,1. 83. 85. 86. — τά 
κατ* άριθμητιχήν θεωρήματα 9. 

αριθμητός 9. 
αριθμός 19,1. 
Αριστοτέλης 17. 20,1. 72. 

79,1. 
άρρεψία 25. 
άρρητος, τουτέστιν άλογος, 

46,6,8. 
άρχαΐος. αρχαιότερος 15vs.l3. 
άρχεσθαι 81, 2. 
άρ^ή passim; definitur 62. — 

άρ/al γεωμετρίας 7.75. — άνωθεν 
τάς αρχάς έπισχοπεϊσθαι 15 vs. 3. 
— ή άπό τών αρχών εΐαϊν η έπϊ 
τάς αρχάς 21,1; conf. 21,2,3. — 
άρ^ή άνυπόσειχτος 26,2. — άρ^ή 
xoivij 41. — άρ/ή τών όντων πάν
των 66,5. — είς άρ/ήν 20,1. — είς 
αρχής τάξιν 76. — # | αρχής 21,1. 

Αρχιμήδης 9. 15 extr. 42,3. 
72*. 

άρχιτεχτονιχόν, τό, 82,1. · 
άρχιτέχτων 14,9. 
Αρχύτας 6 Ταραντΐνος 15. 
ασάλευτος 37,5. 
Ασχληπιάδης 84 extr. 
αστρολογική 83. 
άστρον. φορά άστρωνetc.80,4. 
αστρονομία 79,2. 
άστρονομιχή 82,1. 
ασυμμετρία 46,9. 
ασύμμετρος 45. 46,8,9,10. 
άσχετος πρόοδος 61,1. 
ασχημάτιστος 73. 
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άσχο λεΐσθαι περί τι 80,5. 
82 ,1 ; πραγματείαν 81,2. 

άσώματ ος νλη 80,3. 
άτομος 10. — άτομα (Demo-

criti) 84. 
άτοπος, όμολογούμενον άτο

πον 21,1. ' ν 

άτρεπτος 24,3. 80,2. 
αν 12,4. 
αύγοειδές πνεύμα τής όψεως 

14,3. 
άυλος 32,1.—άι/λότιοος37,3. 
άύλως 15 vs. 4. 
αΰ£ΐ}<Η? 24,2. 
αι5τό£ωον, τό, 38,2. 
αύτόθεν 26,1. 
αύτοχίνητον, τό, 38,2. 
αυτόπτιστος έννοια 20,2. 77; 

ενέργεια 21,2. 
αυτό ς passim. — ό αυτός c. tfef. 

14,7· 
άφαιρεϊν 51,3. — άφαιρεθή 

4,3,5. 16,2. 
άφιστάναι. άψεστώτα χωρία 

12,7. 
άφομοίωσις 24,3. 
άφορίζειν 62. 
ά / ιλλί ός (species qaaedam ignis 

electrici) 14,7. 
άχραντος δύναμις 24,3. 25; 

¥«ffff 64; πρόνοία 67. 
«jf ωριστός 30. 

Βαίνειν 81,1. 
βάσις 42,3. 
βεβαιονν2Ί, 1. — merf. transit. 

21,1. 
/5ίΌς εμπαθής 16,2. 
βοϊχόν πρόβλημα 9. 
βούλεσθαι 27,1. 

Γένεσις 64 extr. 
^ίΐαχός 14,5. 
γεννητικός c. gen. 30. 
γένος, γένη (philosophiae) 18,2. 

— #εΓα ŷ v)? 37,1. 

y € ω if α ι σ /α11.12.12,8.82,1.83. 
γεωδαίστης 80, 5. 
γεωδ αίτης 12,5,7. 
γεωμετρεΐν. έν τοις γεωμε-

τρόνμένοις 62. 
γεωμέτρης 12,5. 60,1. 73. 
γεωμετρία 5 (definitur). 12,3. 

15. 19,2. 71. 72. 79,2. 80,2. 82,1. 
83. — άρχαϊ γεωμετρίας 7. 75. — 
τέλος γεωμετρίας 8. 

γ εωμετριχό ς. γεωμετριχόν 
θεώρημα 69. — γεωμετριχαϊ προ
τάσεις 55. 

γή 81,2. 87. 
yifctiiyje«fy 35, 2. 71. 
γνώμων 12, 4. 
γνώριμος 20,1. 26,1. 76. 85. 

— γνώριμον μέτρον 46,3. — (tyr?/ 
£arw ή oV αριθμών γνωρίμη 47, 
1; conf. ibid. vs. 9. 12. 

γνώσις δοξαστική 16,1. — ή 
τών μαθημάτων γνώσις 17. — γνώ
σις τών αριθμών 19,1. — γνώσις 
όλων 50,3. 

γνωστιχός c. gen. 35,1. 
γονν 10. 12,2. 14,9. 
γράφειντάςεικόνας14,9; τόν 

χύχλον 14,10. — γεγράφθαι 3,3. 
γωνία passim. — αί εντός χαϊ 

ίπϊ τά αυτά μέρη γωνίαι 3,5. — 
μιχταϊ γωνίαι 37,5. 

/ων*καΙ σνμβολαί 37,2. 

Λάχτνλος, ελάχιστον μέτρον, 
46,2,3. 47,1. 

δειχνύναι 42,3. 55 (σ*ίΐκνό-
οι/σ*)· 61,1. 82,1. — merf. transit. 
27,2. — p « * . 55. — τό δεδειγμέ-
νον 27,1. 

<7ft> 80,5; #€ϊ43,3. 71. — δεΐ-
σθαι c.gen. 26,1. 55. 

δεΐξις 72. 
ό*£κάς 9. 
ό*££*ός 7. 
ο*«όντως 23. 
δεσμός 37,1. 
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δεύτερος τον νου 18,1. 
δέχεσΖαι 24,4. 73. 
δήλος, δήλον οτι 46,3; con-

traetum δηλονότι 51,6. 58. 
δημιουργικός νους 67. 
δημιουργιχώς 19,2, 
Δημόκριτος 84. 
δημώδης μουσική 80,1; τό 

δημώδες μουσικόν 82,1. 
διάγραμμα 54. 
«f f « y e j y i o g 63,1. 
διάδυσις. τά «ατά διάδυσιν 

14,8. 
ό* ιάζωσις, ή του ζωδιακού, 87. 
ό*ιαιρεϊν 35,1. 79,1. — pn##. 

• 10. 19,2. 43,1. 69. 75. — διαιρημέ
νος 24,2. 37,1.49,1. 

διαίρεσις 5. 12,8. 61,1. — 
διαίρεσις τών λόγων 19,1. 

0*ί αιρετικό ? c. g-eii. 11. — 
διαιρετική τών ολων αϊτία 24,3. — 
διαιρετική δύναμις 36. 

διαιρετιχώς 36. 
διάκοσμος, τά &εΐα διάκο-

σμα 24,3. 
διάκρισις τών ολων 18,1. 
#*«ΐ€χτ*χι? 36. 42,2. 
διάμετρος 46,5 etc. 63,1. 
διανέμίειν. ρακί. 22. 
διάνοια 16,1. 19,1. 36. 74. 
διανοίγειν. pass. 14,1. 
διασαψεϊν 27,1. 
ό*ιασπάν. τά διεσπασμένα 

37,3. 
διασπαράττειν. pass. 14,8. 
ο**«(Ττασ^6,1. 7. 33. 
διάστημα 12,4 etc. 80,4. 
δ ιαφαίνεσ&αι intrans. 14,2. 
(Γιαφανής 80,4. 
διαφέρειν 42,2. 47,2. 
ό*ιαφεύγειν 53. 
διαφορά 41. 46,9. 
J ι ά φ ο ρ ο ς 5 1 , 1 . 
διδόναι 14,10. 36etc.—ρι»#. 

16,1. — τινός δεδομένου 27,1 et 
similia passiro. — δεδομένον 43,1, 

2,3. 51. 58.71. — δο&εϊσα (scilicet 
*£#«Γα) 47,2. — η δο&είσα γωνία 
51,2 et similia passim cap. 51. 58. 

διερευνασ&αι med. transit. 
15 vs, 5. 

διεχή ς αναλογία 49,1. 
^ διήκειν 66,2. 

ό*ιιστάναι. τά διεστώτα 37,2. 
δίμοιρον 22. 
<Τίό 37,2. 
# ιόπτρα 12,4,6. 
δ ιοπτρεία 12,4,5. 
ό*ιορίζειν 14,6. — ό διοριζό

μενος 43,3. — διωρισμένη ουσία 8. 
«Γιοοισμός 27,1,2. 43,2. 
διότι 33. 
ό*ιπλά σιος c. gen. 4,6. 40. 
διπλούς 24,2. 
ίΓιττός 21,2. 29. 31 etc. • 
J 7 / « τεμεΐν 51,2. 
διχώς 28. 
# ό | α 18,1. — σο£α ι%#ι} 72. 
δ οξαστ ική γνώσις 16,1, 
δόσις 81,1. 
δραματική περιπέτεια 84. 
δραχμή 10. 
δυαδικός 24,2. 
cFi>a<r41. 42,1. 
Ji/€tv. δυόμεναι εύ&εϊαι 14,7. 
δύναμις passim; vide inprimis 

24,3. 36. — δυνάμει ^τός 46,5,6, 
10,11. 

δύνασ&αι 22 ctc. 
έ ν α τ ο ς 21,3. 42,3. 
Λωρϊς φωνή 72*. 

* £ « ν 4 3 , 3 . 
έγγίνεσ&αι 14,4. 
έγγυτέρω 35, 2. 
Ιγκεϊσ&αι. μεταξύ τών μεγε

θών τών Ιγκειμένων 49,2. 
Ιγχωρεϊν, οπό σον έγχωρεΐ 

14,9. 
εγχώριος, τοις έγχωρίοιςμέ-

τροις χράσ&αι 2. 
Ι ^ ο $· 62. 



VARIAS COLLECHONES. 321 

εϊ μή οτι 43,3. 
εΐδέναι 21,1. — οϊδαμεν 47, 

ί.— ϊστέον 22 ioit.42,1. 44. 69. 70. 
εϊδησις 80,1. • 
είδος 51,1,2. 56. 74; εϊδη 65. 

74. — είδη τής μαθηματικής 18,1. 
— ή τών εΙδών έχτασις 24,3. —' 
είδος τής γραμμής 31. — εϊδη τρι
γώνων 63,2. — fitfij τών γραμμών 
χαϊ τών γωνιών χαϊ τών σχημάτων 
66,1. — είδος τό iv τοις σώμασι 
42,1. — νοερά χαϊ θεια εϊδη 73. 

εϊχών 24,3. 37,l,2,5etc.50,1. 
52,1. 61,1. — είχόνες τών οϊχοδο-
μημάτων 14,9. 

είλιχρινής 80,2. 
είναι, τά Οντα 24,4. 32,2 etc. 

62. 
' εις. έν 41. 42,1. 62. 66,1. 

είσδύεσθαι intrant. 14,3. 
εϊσω 14,4. — c. #en. 14,3. 
*7τα 19,2. 
εϊτε- εϊτε 14,3. 
έχασταχοΰ 66,2. 
έχβάλλειν. past. 3,5. 
Ι*yονος c. ̂ wi. 44. 
έχθεσις 27,1,2. 43,2. 51,6. 

58. 59. -
έχλαμβάνειν. pass. 12,6. 
έχλείπειν intraru. 27,2. 87. 
έχλειψις ηλίου 87. 
έχμέτρησις 23. 
έχπληροΰν 29. 
έχπυροϋν 14,6 extr. 
έχτασις τών εΙδών 24,3. 
έχτιθέναι 47,1. 
έχφαίνειν trantit. 19,2. 
Ιχχεϊγ. έχχεόμενος 14,3. 
έλέγχειν. ώς ήλέγχθη 46,4. 
έλλείπειν c. ^en. 22 vs. 23. 

68. — absolute 43, 2. — τά f iUtf-
ποντα 27,1. 

έλλειψις 25. 
15. 

έλλιμπάνειν 43,2. 
έλξις μηρίνθων 12,6. 
Her. geom. et stereom. 

έμμεθόδως 82,1. 
εμμελήςχράσιςτών φθόγγων 

80,5. 
εμπαθής βίος 16,2. 
έμπίπτειν. ευθεία εμπί

πτουσα 3,5. 
έμπόδιον sttbst. 16,2 vs.3et7. 
έμποιεΐν 80,4. 
έμφαίνεσθαι intrant. 14, 6. 
έμφασις 30. 73. 
έμφέρειν. Ινεχθείς 14,3. 
Ι ναρ /ης 21,3. 
Iy«i?41 . -
ένδεια 61,1. 
ένδοθεν 16,1. 
ενέργεια 5. 19,2. 74. *— f y % -

y«a αύτόπιστος 21,2. — f w 
αιτημάτων χαϊ αξιωμάτων ενάρ
γεια 26,1.—νοίραΐ ένέργειαι 38,1. 
— ή ajfliF»ff συνεχόμενη ενέργεια 
50,1. — προνοητιχαϊ ένέργειαι 50, 
2. 66,5. — άχλινής ενέργεια 61,1.— 
η της φύσεως ενέργεια 62. — η «Ιί 
έαυτην συννευουσα ενέργεια etc. 67. 

ένεργειν 16,2. 38,3. 65. 67. 
ένιαυτός, ό μέγας, 87. 
ένίζειν. paMt. 38,1. 
ενίοτε 43,1. 
έννοια 20,2. 77. — «ατά χοι-

νήν kvvoiav 20,2. 77. — # © # F « I I F -

νοιαι 3. 21,2. 70. 
ί ν ο 7 τ ο ι « ί ι > 37,4. 

ένοϋν. pats. 32,2. 34. — τά 
ηνωμένα 14,8. 
• Ιντέχνως 79,1. 

έντιθέναι. έντεθειμένος 16,1. 
f F t i l o f f 32,1. 

Ινυπό^ίτος επιστήμη 35,1. 
?νω<Τΐί 18,1. 19,1. 37,2,5 etc. 
έξαγωνιχή γωνία 22 vs. 19. 
ίξάγωνον τό ϊσόπλευρον χαϊ 

Ισογώνιον 22. 57. 
i f « 2 1 « τ τ € * ρ 54. 
έξάπτειν 14,7. 
έξεργάζεσθαι 14,9. 
Ι£€τα'ί€*ιν23. 

21 
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έξευρίσχειν 79,2. — έξευρη-
μένα 87. 

Ι | *?72 . 
ίξισονν. pass. 2. 22 extr. 
11« 14,4 — e.gm. 32,1. 
έξωθεν 16,1. 
έπάγειν 9. — m«/. irantit. 62. 
Ι α € / 1 0 . 14,16. 
έπείγεσθαι c. inf.fut. 37,5. 
Ιττ€*ίιί 14,9. 41.42,1. 65. 
Ιπ€ΐπ£ρ46,2. 
ίπεισ ιέναι. τά έπεισιόντα74. 
έπεισιώδης 16,1. 
έπεξευρίσχειν 87. 
έπεοιχέναι 85. 
επεσθαι 49,1. 86. — Ιιιό-

35,1. 
ίπιβάλλειν intrans. 5. 
έπιδείχνυσθαι med. transit. 

14,9. 
έπιδέχεσθαι 24,2. 51,5. 
έπιδ ιδόναι. του προβλήμα

τος έπιδεδομένου 58. 
έπιχρατεϊν. ενέργεια - τών 

όλων επικρατούσα 67. 
έπιλάμπειν 38,2. 
έπιλέγειν 85. 
έπίπεδον 4^,8. 
έπιπροοθέτηαις 12,6. 
έπιόχεπτιχός 80,4. 
έπισχοπεϊσθαι 15 vs. 4. 
έπίστασθαι 41. 
έπιβτατεϊν c. oVzr. 65. 
επιστήμη ξ>. 11. 16,1,2. 35,1,2 

etc.80,2.—Ιττι βτήμη θεωρητική 81,1. 
επιστημονικός, επιστημο

νική θεωρία 86. — τό έπιστημονι-
χόν 80,2. 

επιστημονικώς 27,1. 
έπ ιβ τρέφε ivtntrans. 52,3. — 

τήκ διανοίας είς ίαυτήν επιστρεφό
μενης 16,1. — έπέστραπται 66,5. 

επιστροφή, ή είς εαυτούς 
ημών, 16,2. — 66,4. 

έπιτηδείως έχειν 80,2. 
επιφάνεια 48. 62. 

Ιραν 38,1 (sine casn). 
^Ερατοσθένης 15 extr. 
έργάζεσθαι. έργασθείη 14,10. 
έργον 14,9. 21,3. 
έρευνάν 80,4. 
έσχατος, τά έσχατα 37,3. — 

έσχατη αναφορά 80,5. 
ίτερόμηχες subtt. 63,3. 
ί τ ίρότ ι^ 18,2. 19,1. 41. 
εύγνωστος 26,2. 
Εύδημος έν ταϊς ΐΛστρολο-

γίαις 87. 
ΕϋδοξοςΚνίδιος 15. 72*. 
ευθείαpassim. Conf.αίοΦητός, 

άχλαστος, δύειν, ευθύς, λογικός, 
σωματικός. — ευθεία cuius rei sym-
bolam sit, 50,3. 67. — ευθείας ορι
σμός 65. — κατ* ευθείαν 50,2. 

ευθύγραμμος γωνία 24,2. 
37.5. 51,2. 56. 61,1,2. — τά ι»#ι/-
γράμμα 42,3. 

«υθ-ιίς. κατ ευθείας γραμμάς 
φέρεσθαι, όράσθαι 14,1,2; conf. 
14.6. — τό €v#p 66,2,4. 67; κατά 
τό ew#t/ 65. 

Εύχλείδης ό τά στοιχεία συν-
αγαγών 15. — qaale dicat îfTov 
τετράγωνον etc. 23. — 65. 72 *. 

εύληπτος 26,1. 
εύπετής 26,1. 
εύπόριστος 26,2. 
Εύριπίδου δράματα 84. 
εύρίσχειν 43,3 etc. — J M W I . 

43,2 etc. ενρηται 15. 
ευρυθμία 14,9. 
εύρυθμος πρός φαντασίαν 

14,9; πρόί τήν όΊ/ζι̂  14,10. 
ίνριίς. ίόρύτίρον ποιεϊν 14,10. 
ft/τάκτως 21,3. 
ευώνυμος 7. 
έφάπτεσθαι c. ̂ en. 80,3. 
έφοδεύεσθαι intrans. 14,7. 
έφοδος 21,3. 
Ι ω ; αν 21,1. 

Ζήνων 72. 
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ζητεΐν 8. 14,3,9 etc. — pass. 
58. — ιό ζητούμενον 21,1,3. 27,1. 
43,1,2,3.71. — τά ζητούμενα 26,1. 

ζήτησις 27,1. — τών ίπϊ μέ
ρος ζήτησις 84. 

ζωδιακός 87 vs. 4 et 12. 
ζωή 50,1. 62. 
ζώον 71. 

Ήγεΐσθαι ο. gwi. 49,1. 
ήγεμον εϊν c, gen. 33. 
iftfoFiJ 17. 
ηθ-ιχη, pars philosophiae apud 

Aristotelem, 79,1. 
ηχ«ιι> 24,2. 
ήλιος 12,6. 14,6,7. 87 vs. 9.— 

ηλίου έκλειψις 87 vs. 5. 
ήμισυς, τά του αυτού ή μ ίση 

4,7. 

Θαλής 15. 87. 
Θεαίτητος Αθηναίος 15. 
θειος, τά θεΐα διάκοσμο 24,3. 

— S-εϊον μέτρον 25. — ή θεία ψυ
χή 50,2. — νοερά καϊ θεια εϊδη 73. 
— τά Ιν τοίς θείοις γένεσι 37,1. — 
τά θεια 37,2 etc. — τό θείον 64. 

$*λ*ιι>46,3. 
Θεόδωρος ό Κυρηναΐος 15. 
θεολογικόν f pars philosophiae 

apad Aristotelem, 79,1. 
#*ός62 . 
θερμός 26,1. 
# * σ ι ς 5 . 13. 32,1. 46,2,4. 51, 

1,5. 54. 56. 80,4. 
θετικός τών άρχων 21,2. 
θεωρεϊν 9. 14,6,8 etc. 73. — 

pass. 80,4. 
θεώρημα 15 vs. 4. 27,1,2. 54. 

71. 75. — θεωρήματα gromaticae 
2. — τά χατ άριθμητικήν θεωρή
ματα 9. — γεωμετρικόν θεώρημα 
69. — τό πρώτον θεώρημα 52,2. 

^•«αιρητιχός 80,4. — επιστή
μη θεωρητική 81,1. 

θεωρία 14,7,8 etc. 79,1. 80,1. 

— θεωρία ή τών αριθμητών 9. — 
επιστημονική θεωρία 86. 

θηράσθαι med. trant. 12,5. 

*Ιδιοποιία 41. 
Ιδιος 50,4. 51,3. — ίΛα /κα-

θήματα 80,1. — Ιδιαίτερον 80,2. 
Ιδιότης 26,1. 
Ιδρύειν 19,2. " 
ίιίνβι 35,1. 
Ιθυτένεια 14,4. 
?ra c. opf. 14,10. 

1 Ιππίας ό * Ηλείος 15. 
Ιπποκράτης 15. 
?ρις (ocali) 14,6. 
ldoycttFi-ος 52,3. —- Itfoyt&vtov 

έξάγωνον 22. 57. 
Ισόπλευρον τρίγωνον 22. 39. 

40. 50,2. 52,2. 57; έξάγωνον 22. 57. 
ϊσοςο. gen. 40. — c. <f«i 42,3. 
ίσοσχίλ^ς τρίγωνον 39. 60,1; 

idem omisso τρίγωνον 43,3. 
ίσότης 12,8. 14,9. 24,1,2. 44. 

50,1,4. 52,1. 64. 
Ιστάναι. στάσα 19,1. — άττός 

30. — έστάναι 61,1. 

J T a ^ a 68. 
καθάπερ 12,1. 16,1. 
καθαρός 36. — χαθαρώτερος 

18,1. 
χα^αρότης 25. 
χα&αρτιχός c. gwt. 17. 
κάθετος 25 etc. 
κάθοδος 50,1. 
χα#ολιχός. χα#ολιχά εϊδη29. 
χα^όλου 46,11. 55. 
καθοράν. κατεΐδον 16,2. 
χ α # ό σ ο ? 65 vs. 30. 
χαί crasim facit cum άν 16,2 

vs. 1; idem com έν 80,4 vs. 24. 
κακία 61,1. 
χ αχό ς. τό χείρον 24,3. 
χανονιχη 82,1. 83. 
κανών 12,4. 23. 
κάρη 81,1. 

2 1 * 
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καταγνύναι. χατεαγότα 14. 
10. 

χαταδεΐν. med.y colligare, 36 
extr. 

καταχλάν. pass. 14,7. 
χαταλαμβάνειν 8. 86. — 

ραι#. 81,1. 
χαταμετρεΐν. ραιι. 46,2. 
καταντά ν 21,1. 
χατασχει/ι} 1 4 Λ 26,1. 27,1. 

51,5. 54. 59. 69. 70. 84. 
κατατάσσειν. κατατεταγμέ-

νος 30. 
κατάφαύις 55. 
καταφατικός 55 extr. 
χαταφρονητ ιχώςίχειν τινός 

17. 
καταφωτ ισμός 14,7. 
κατέχειν. pass. 33. 
κατι^ορεΓν. κατήγορουμενον, 

pars protaseos, 69. 71. 
κατηγορήματα Ιδια 51,3. 
κατηγορία 29. 
κατοπτρίζειν. τά κατοπτρί-

ζοντα 14,2. 
κατ οπτριχόν μέροςτής οπτι

κής |4 ,5,6. 
κάτοπτρον 14,6. 80,4. 
κάτω 7. 
* « ν ό ν (Democriti) 84. 
κέντρον 3,3 etc — τά κέντρα 

38,3, — ή & του κέντρον 42,3. 
κεντρουν. κεχέντρωται 38,3. 
χεφάλαιον 69. 
χινειν. pass. 14,8. 38,1 etc. 

50,3. 63,3. 87. 
χίνησις 5. 6,1. 18,2. 19,2. 24, 

2,3 etc. 62. 64. — κινήσεις χατά 
τόττον 7. — κινήαεις μορφωτικαί 
16,2. — αόριστος χίνησις 61,1. — 
φανταστική κίνησις 74. 

κινητική αΙτία 24,3. 
κίων 14,10. 
κλάν. κεκλασμένη γραμμή 14, 

2. — τά κεκλασμένα 14,8. 
χ ΐάσις 14,6. 

κλίματα (gromaticae)2. 
κοινός, κοινοί έννοιαι 3. 21, 

2. 70; χατά χοινήν ίννοιαν 20,2. 77. 
κοινωνία 19,1. 37,1,3,5. 
χολοσσοποιός 14,10. 
χ ό ΐ ο ν ρ ο ς κώνος 12,2. 
κόλπο ι φαντασίας 32,1. 
κόρη (ocali) 14,4. 
κορύσσειν. pass. 81,1. 
κορνφονν. γωνία έξω κορν-

φονμένη 14,4. 
κόσμος 66,4. 87. 
κράσις τών φθόγγων 80,5. 
κρατεΓν 50,1. — έκράτησέ τις 

συνήθεια 2. — / M K / . 24,2. 
κριτικός 36. 
κρύφιος, έν κρυφίφ ίχειν 33. 
κρυφίως 16,2. 
χν/ίος 46,7,8. 
κυκλικώς 38,1. 50,2. 
χύχλος 14,10. 20,2. 42,3. 63, 

1. 82,2. — cuius rei symbolum eit, 
52,1, — χατά κύκλον ένεργεϊν 38, 
3. 65. 

κνκλοτερές adv. 14,6 extr. 
κνκλωτικώς 38,3. 
κνλινδρικά σχήματα 12,2. 
κι/λιι>σ* ρος 14,10. 
κνρίως 53. 86. 
κώνος 12,2. — κώνον τομή 

14,10. 

Λαγχάνειν c. acc. 24,3. 
λαμβάνειν 21,1. 80,1. — ό 

λαμβάνων 20,2. 77. — ρα/χ. 51,6. 
71. 78. 84 extr. — at ευθεΐαι λαμ
βάνονται 12,6, et similia passim. 

λέγειν, τό λεγόμενον 20, 2. 
77. 78. — λεκτεον 19,1. 

λείος 14,6. 80,4. Conf. άνά-
κλασις. 

Λεοδάμας ό θάσιος 15. 
λήψις 26,1. 
λογική εύθεΐα 12,5. 
λόγιον 37,2. 
λογισμός αΙτίας 72. 
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λογιστικής (definitor). 10. 12, 
1,3. 82,1. 83. 

λογιστικό ς 80,5. 
λόγος quid sit, 49,2; conf. 51, 

1. — κατά λόγους 12,8. 83. — ot 
τών μεγε&ών πρός άλληλα λόγοι 
5; conf. 45. 48. 80,4. — ό άπό του 
πέρατος ήχων λόγος 24,2. — διαί-
ρεσις τών λόγων 19,1. — ή ψυχή 
συνδέδηαι τοΐς λόγοις 19,2. — ή 
τών λόγων όμοιότης 42,4. — i oyo i 
δι^ρημένοι 49,1. — loyop χάριν 
47,1. 

Μά&ημα. τά μα&ήματα 16 
init. 17. 36. 83. — of άπό τών μα-
S-ημάτων 46,7. — τά καλούμενα 
Ιδια μα&ήματα 80,1. 

μαθηματική 16 init. 17. 18, 
1. 35,1. 36. 79,1. 80. 81. 82. 84. 

μα&ηματικός. τό αώμα τό 
μαθηματικό ν 7. — μαθηματικοί 
πίστεις 21,1. — ό μαθηματικός 
80,3. — μαθηματικόν, pars philo-
sopaiae apad Aristotelem, 79,1. — 
μαθηματικά 87. 

μάθησις 16,1. 80,1,2. 
Μαμέρτιος 15. 
μανθάνειν 80,1. — ό μαν

τόνων 20,1. 76. 78. 
μάτην 14,10. 
μάχεσθαι. το μαχόμενον 

21,1. 
μέγας ένιαυτός 87. 
μέγεθος passim; conf. inpri-

mis φητός, et vide 51,1,3. 
μέθεξις 30. 
μέθοδος 36 extr. 51,2. 
μείουρον subst. 12,2. 
μείουρος 13. 
μείωσις 24,2. 
μέλλειν ο. vtf.fuL 14,10; c. 

wi/. pree#. 55. 
μέλος, ή περϊ μέλος σύνθεσις 

80,5. 
μέν ε ιν. τά μένοντα 14,8. 

Μένων. Πλάτων h τφ Μέ-
νωνι 72. 

μερίζειν. past. 61,1. 
μερικός, μερικώτεραι δυνά

μεις 24,3. 
μερισμός 61,1. 
μεριστός 29. 31. 37,1,3 etc. 

— το μεριστόν, τά μεριστά 16,2, 
— μεριστή φύσις 18,1. 

μεριατώς 31. 73. 
μέρος patswi. — Ιπϊ τά «ι/τά 

μέρι? 3,5. 
μέσος c.gen. 65. — χατά μέσα 

14,10. ·— τά μέσα (io demonstra-
tione) 27,2. — μέσα, inter «f/ffF 
et τέλι;, 66,5. — τό τοΰ κόσμου 
μέσον 87. 

μεταβάλλειν intrant. 14,4. 
μεταξύ 14,3. 49,2. 
μεταχειρίζειν. med. transit. 

12,5. 
μεταχειριστιχός e. gm. 9. 
μετέχειν 29. 30. 52,3. — 

ro*a\ 29. 
μετέωρος 87. 
μετρεΐν 62. — JMM*. 46,2. 
μέτρησις τών δωρημάτων 2. 
μέτρον. μέτρα εγχώρια 2 . — 

μέτρον θείον χαϊ νοερόν 25. — υπο* 
τίνος ελαχίστου μέτρου μετρεΐσθαι 
46,2; et conf. omaino 46,2,3,7. — 
μέτρον πάντων τό εν 62. 

μήκος paisim; vide iaprimis 
cap. 46. 

μηλίτης αριθμός 9. 
μι}ν. χαϊ μι} ν 24,4; μι}ν 43,1. 
μήρινθος 12,6. 
μηχανάσθαι 26,1. 
μηχανική 82,1. 83. 
μηχανικός 80,5. — τό μηχα-

νικόν 82,1. 
μικτός, μιχταϊ γωνίαι 37, 5. 

56. — τό μ*κτόν 34. 66,1,3. 
μιμεΐσθαι 32,2. 37,5. 64. 
μίξις. χατά τήν μίξιν 44. 
μ ο ίο α 87 extr. 
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μονάς 10. 32,1. 41. 42,1. 46,2, 
3,4. 50,2. §7. 

μοναχώς 28. 
μόνιμος δύναμις 64. 
μονίμως 30. 
μονοειδώς 39. 
μόριον 6,2. 
μορφή 5. 73. 
μορφονν. μεμόρφωται 33. — 

τό μεμορφωμένον 74. 
μορφωτ ικαϊ κινήσεις 16,2. 
μορφωτιχώς 73. 74. 
μονσιχή 19,1; δημώδης μου

σική 80,1. 
μουσικός, τό δημώδες μου-

σικόν 82,1. 

Νέος. νεώτερος 15 vs. 11. 12. 
— οί νεώτερο* (φιλόσοφοι) 80,3. 

?£<νβιν. εΓσω νενευκυΐα 
14,4. ' 

νοεΓν 29. — ή διάνοια νοήσα-
σα εαυτήν 19,1. — ρα*#. 46,9. — 
τά χ « # ίαυτά νοούμενα 46,1. 

νοερός, νοερόν μέτρον 25. — 
νοερβΙ δυνάμεις 36. — νοερά €?<ff 
37,4,5. 73. — νοερά ποικιλία 37,5. 
— νοεραΐ τάζεις 38,3. — νοερά 
ούσΥα 52,1; νοεραΐ ούσίαι 67. — 
δρος νοερός 61,1. — νοερά φύσις 
65. — νοερόν πέρας 67. — τά νοε
ρά 37,5 etc. 65. — τό νοερόν 38,3. 

νοερώς 15 vs. 4. 
νόηαις 81,1. 
νοητικαϊ δυνάμεις 38,1. 
νοητός, νοητή ύλη 32,1. 80, 

3. — τό νοητό ν 38,1. 
νομ/£ειν80,2. 
νόμισμα 10. 
νόϋς 18,1. 36. 37,5. 38,1 etc. 

52,3. 62. — ό δημιουργικός νους67. 

"Ογκος (apud Αsclepiadem) 84 
extr. 

δ*εν6 ,1 . 47,1. 50,1,2. 
οϊεσθαι 79,1. 80,5. 82,1. 

ο/χεΓος38,2. 73. 
οίκείως 66,2. 
οίκοδ όμημα 14,9. 
ΟΙνοπίδης ό Χίος 15. 87. 
οίονεί 23. 
ο ίο ς. οίον τε είναι c. i/i/. 14,9. 
ολοσχερέστερα μέρη μαθη

ματικής 82,1. 
ολοσχερώς, όλοσχερέστερον 

14,6. 
δλως21,1. 
όμμα 13. 14,1. 
ομογενής 10. 48. 
όμοιομερής 6,1. 
όμοίότης24,1. 42,4. 52,1. 65. 
όμολογεΐν. pass. 21,1; τά 

ώμολογημένα 21,3; τά όμολογη-
θέντα 27,1. 

όμοφνής 37,3. 
όμωνύμως 14,5. 82,1. 
δμως 20,2. 
όνομα τής μαθηματικής 16. 

80,2. 
όνομάζειν. pass. 80,2 etc. 
ό£υ/ώνιος. όξυγωνίου κώνου 

τομή 14,10; conf. ind. I. — όξυγώ-
νιον τρίγωνον 39. 

ό£όνειν. JM»#. 24,2. 
ό£ι/ς. ό | ε«« γωνία passim. 
ό£ύτης (τήςγωνίας) 24,1. 
ό πηλίκο ς 46,3. 
οπίσω 7, 
οποίος 14,9. 80,4. 
όπόσος. όπόσονέγχωρεϊ 14,9. 
οπότε 14,8. 
όπου 6,1. 
οπτική passim ίη cap. 14; tom 

82,1. 83. 
όπτικόν μέρος της οπτικής 

14,5. 
όράν 80,2.—pass. 13. 54. — τό 

όρώμενον!4,1,2,4; τάόρώμενα80,4. 
όργανον 12,4. 
όρεξις 16,2. 
όρ*ο^ώνιος στοά 13. — όρ-

θογώνιον τρίγωνον 39. 40. 42,3. 



VARIAS COLLiCTlONlS. 327 

ορθός 14,8. ·— ορθή γωνία 40; 
coius rei symbolum sit, 50,1. — όρ-
&ή δόξα 72. 

όρθότηςτήςγωνίας24,1; conf. 
ibid. 4. 61,1. 64. 

όρίζειν 25. — pass. 62. — ώ-
ρισμένον σημεΐον 14,4. — ώρισμέ-
ναι άρχαί 35,1. — ώρισμένη ουσία 
86. — ?ν τ* ώρισμένον 46,3. — ιτ*βα\ 
ΓΓΟΛΛ*. 47,1. 72. 

ορισμός 65. 
οριστικός 36. 
οριστικώς 36. 
όρμάν. ώρμηνται 21,2. 
ορος γεωμετρίας 5.— ορος τον 

είναι 24,4. •— «ν«λο/ί*« Ιν τρισϊν 
δροις ελαχίστη 42,4. — όρος ρητής 
47,1. — ό μέσος ορος 49,1. — όρος 
ro ερό ς 61,1. — οπιηίαοόρος50,1. 62. 

όρος. όρων αναστήματα 12,7. 
όροφος 14,7 (ubi corrigeaccen-

tum). 
όσος. χαϊ οσα τοιαύτα 12,7. 

— κα#* όσον 65 vs. 29. 
ότα* 16,2. 20,1,2. 43,2. 47,1 

etc. 
Οτε. έστιν ότε 14,10; Ιστι δ* 

ότε 12,8. 14,6. 
ότέ μέν - ότέ dV 14,4. 
ουδέποτε 24,4. 
ουραγός 80,4. 81,1,2. 
ουσία 8. 14,10. 24,4. 66,4. 67. 

— νοερά ουσία 52,1. — σωματιχή 
χαϊ αίσθητή ουσία 80,3. 

ουσιωδώς 16,2. 
ο ν χ / 14,4. — μή ουχί 80,1. 
όφείλειν c. inf. 80,4. 
ο>*ς 14,1,3,4,7,9,10. — τά 

κατά τάς Οψεις πάθη 80,4, 

2Τά #ος. πά -̂ff σχημάτων γεω
μετρίας 5. — τά κατά τάς Οι//εις 
πάθ-η 80,4. 

παλαιστής, mensura, 46,2. 
47,1. 

πανταχόθεν 38,1. 

πάντη 37,3. 
παντοδύναμος πρόνοια 67. 
παντοίος 36. 
πάντως 47,2. 
παλαιός, κατά τονς παλαιούς 

46,9. 
πάλιν 19,2. 38,3. 
παράγειν 67. 
παράδειγμα 37,6. 
π « ρ « # icf ό ν α ι 66,5. 
παραλαμβάνειν . 18, 2. —· 

/>α*#. 22. 27,2. — τό παραλαμβα-
νόμενον 20,1. 76. 

παραλείπειν. pass.27,2.43,3. 
παραλληλόγραμμον 63,2. 
παραπλησίως 8. 
παρεικά£ειν 64. 
παρεΐναι. πρόνοιαπάσιπαρ

ούσα. 67. 
παρέχειν 23. 30, — wieii. &*<m-

«ϊ. 37,3. 67. 
παύε ιν. med. intrans. 24,4. 
πείθειν. pass. 20,2. 
πεντεχαι δεχαγώνου πλευ

ρά 87 extr. 
πέρα. έπϊ τά πέρα σώματα 

14,3. 
περαίνειν 66,5. — πεπερα

σμένη ευθεία 3,2. 
π<?ρας24,1,2.34.44. 50,1. 61,1. 

62. 66,1,2,3. — πρώτον πέρας 62. 
π ερατοειδής φύσις 66,4. 
περατοϋν 5. 
περιε#ειν3,6. 4,9. 36.—warf. 

transit. 37,5. 
περιλαμβάνειν 20,2. 
περιληπτικός β. ̂ βη. 30. 
περίμετρος 42,3. 
περίοδος 62. — κατά τάς οι

κείας περιόδους 38,2. — περίοδος 
(ηλίου) 87. 

περιορίζειν 5. 
περίπατος, οίάπό τον περι

πάτου 80,1. 
περιπέτεια δραματική 84. 
περιπορεύ^σθαι 38,3. 66,5. 
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περιπτύσσειν. περιπτνξα-
σθαι 38,3. 

περισπάν 16,2. 80,3. 
περίστασις 87. 
περιττός 9. 
περιφέρεια § 6 , 2 ; cuius rei 

symbolum sit, 67. 
περιφέρει*, pais. 67; τά 

περιφερόμενα 33. 
περιφερής 12,2. — τό περι

φερές Μ, 4. 67. 
περιφερόγραμμοι γωνίαι 

37,5. 51,2. 66,2. — τά περιφερό-
γραμμα 42,3. 

πβρι /ορινέΐν 38,2. 
πηλέχος 80,4. 
πηλιχότης 23. 47,2. 
πηχυαία §ητή 47,1. 
πήχυς, mensura, 23. 46,2. 
π ιθανός . 1« πιθανών προΐέ-

ναι 42,2. 
πίστις, πίστεις μαθηματιχαί 

21,1. 
πιστός 20,1. 76. 
πλανάσθαι, οί πλανώμενοι, 

planetae, 87. 
Ι7λάτων15. 17. 66,5. 72. 
Λ Ι ε ο ν ά ζ α ν c. #β». 22 vs. 23. 
πλεοναχώς 28. 
πλι}ν β. £·βη. 8. 
πληρούν 22. — 27,1. 
π λ ο κ ή 21,4. 
πνεύμα τής όψεως 14, 3. 
π ο # « ι ν c. w / . 38,3. 
ποιεΐν passim. — med, 12,8. 

35,1. 65. 74. 80,5. 
ποιητική 80,1. 
ποιχιλία 24,3. 37,5. 51,5. 
ποιχίλος 30. 
ποίμνη 9. 
ποιόν, qnalitas, 24,1. 
ποιος 14,6 vs. 12. 
ποιότης 5. 47,2. 
πολιτεία Πλάτωνος 72. 
πολιτική, pars philosophiae 

apnd Aristotelem, 79,1. 

πολλαπλασίαζειν, pass. 48. 
πολλαχον 12,5. 27,2. 
πολλαχώς 84. 
πόλος, ό τών πόλων άξων 87. 
πολι/^ωνον 22. 57. • 
πολυπτωτος 54. 
πορίζειν, πορίσασθαι 26,1. 
πόροι (apud Asclepiadem) 84 

extr. 
πόρρω#εν 12,7. 13. 
πορρωτέρω 35,2. 
Πορφύριος 21,1. 
ποσόν, quantitas, 24,1. 
ποσός. έν ποσόν τι 83. 
ποταμός 12,7. 
ποταπός 12. 
πούς, mensura, 23. 
πραγματεία 81,2. 
πραγματεύεσθαι intrant. 

80,3. 
πρακτική 79,1. 
πράξις 79,1. 
προά/€ΐν 66,4. 
προβάλλειν 19,1. — JMW*. 16, 

1. — προβλη&εν πρόβλημα 43,3. 
πρόβλημα 9. 27,1,2. 28. 43, 

3. 53. 54. 58. 71. 75. 
προάειχνύναι, τά προδε-

δειγμένα 21,2, 
προδιορισμός 69. 
προειδέναι 27,2. 
προειπεϊν. ώς προείπομεν 

46,10; ώς προείρηται 2. 
προευτρεπίζειν 27,1. 
πρόθεσις 23. 
προηγουμένως 14,4. 
προϊέναι 21,1. 37,3. 42,2. 52, 

3. 66,5. 83. — προϊόντος του λό
γου 82,1. 

προϊστάναι, tned. transit. 35, 
1. 67. — m«f. intrans. 37,5. 

προχεϊσθαι, τό προχείμενον 
27,1. — κα£ά πρόκειται 68. -

προχόπτειν intrans. 54. 
προλαμβάνε ιν 16,2. 66, 
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προμήκης, προμηκέστερος 
14,10. 

π ρονοητικαϊ ένέργειαι 66,5. 
πρόνοια 24,3. 65. — πρόνοια 

απαρέγκλιτος χαϊ άδιάστ ροφός 
χαϊ άχραντος etc. 67. 

πρόοδος 24,3. 37,4. 66 ,4 .— 
άσχετος πρόοδος 61,1. 

πρόπτωοις τών Οψεων 14,7. 
π ροσαγορεύειν. past. 14,6. 

21,3. 
προσδ εϊσθα ι 55. 
π ροσ εγγίζειν 83. 
προαεοιχέναι 24,4. 
προσέρχεσθαι. προσίλθεϊν 

21,3. 
προσεχώς 36. 62. 
προσηγορία 80,3. 
προσήχειν 14, 9. 24, 3. 33 

etc. 
προσλαμβάνειν 77. 
προσπ ίπτειν 13. 
προστάττειν 26,1. 
προοτιθέναι 15 vs. 10. 27,1. 

— προστεθή 4,2,4. 
π ροσχρήσθαι 10. 12,5. 
πρόσω 7. 
πρότασις 43,1,2,3. 69. 71. — 

γεωμετριχαϊ προτάσεις 55. 
προτάσσειν. προτεταγμένος 

30. 
προτείνειν, proponere quae-

stioneni, 23. — τών ασχημάτιστων 
σχήματα προτείνουσα 73. — 
32,1. ' 

προτ ιθέναι. ή προτεθεϊσα 
ενθεϊα 23. 

προφαίνειν. med. intrant. 
16,2. 

ττρωτουρ/ο* αϊτίαι 66,5. 
ΙΙτολομαΐος, ό πρώτος, 15. 
πτώσις 54. 
Ιϊυθαγόρας 15. 85.— of « J T O 

του Πνθαγόρον 80,2. 
Πυθαγόρειοι τη τριάδι προσ-
Her. geoin. et stcreom. 

ijxfiv έλεγον τήν έπιφάνειαν 33; 
τό τετρά/ωνον τφ #ί/ω παρειχά-
ζουσιν 64. 

πυνθάνεσθαι 23. 
π ΰ ρ 26,1. 
πύργος 13. 
7 τ υ ρ « ί ο ν 14,6 
πώς 14,9 etc. 

'Ρητορ*χ>ί 80,1. 84. 
§ητός. ρητή εύ&εια 23. 46,4,5, 

6,7. — (fytjj, omisso ευθεία, 46,8, 
9,10. 47,1,2. — φητόν τετράγωνον 
23. 46,7. — ρητόν μέγεθος 45. 46, 
1,3,4. — ρι/τά χωρία 46, 7. 

ρομβοειδές 63,3. 
ρόμβος 63,3. 
ρυθμός 14,9. 

-Σαφώς 17. 79,1. 82,1. 
σελήνη 87. 
σημαίνειν. χαθ* έτερον ση-

μαινόμενον 84. 
οημεΓονδΙ,1,5. 56. 57. 62. 73. 
σιωπά ν. pass. 43,3. 
σχαληνόν τρίγωνον 39. 
σκέπτεσθαι, σκέπτεται 14,4. 
σκηνογραφικόν μέρος τής 

οπτικής 14,5,9. 
σκιά 12,4. 14,6 etc. 
αχοπεϊν 9. 14,4. 
σκοπός 81,1. 
σοφισταί 84. 
στά 12,4,6. — χατά στά#-

μ>7ν14,3. 
στάσις 18,2. 19,2. 64. — στά-

σις μηρίνθων 12,6. 
στενοϋν. past. 14,10. 
στερεόν «u6*?t\ 46,7. 62 etc. 
στηρίζειν 81,1. 
Στησίχορος ό ποιητής 15. 
στιγμή 6,2. — στιγμήάθετος 

32,1. 
στοιχεία (Euclidis) 15. 
στοά όρ#ο/ώνιος 13. 
στοχάζεσθαι e. gm. 14,9. 

22 
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στρέφειν. pass. 14,6. etc. — 
τό προς νουν έστράφθαι 38,2. 

στρογγυλός 13. 
συγγενής 24,1. 44. 
συγκινεΐν. pats. 30. 
σύγκριναν 5. —· τά προς 

έτερον συγκρινόμενα 46 ,1; conf. 
46,4. 48. 

cii/y/ρ ό ν ο ς c. def. 15 extr. 
συγχωρεϊν 20,2. 77. 78. 
σύζΕνξις 37,2,3. 
συζυγεϊν 29. 
σι/λλϊί/9(Την86. 
συλλογισμός 21,4. 55. 
συμβαίνειν τινί 8. 86; π«ρ/ 

τι 14,6. — περίοδος ηλίου ουκ ίση 
άεϊ συμβαίνει 87. — συμβεβηκός τι 
26,1; τά συμβεβηκότα 24,4. 47,1; 
coof. 86. — συμβεβηκός opponitur 
δρω 47,1. 

συμβάλλειν. pass.TO. 
σνμβολαϊ γωνικαί 37,2. 
σύμβολον 25. 37,1. 50,1,3. 

52.1. 67. 
συμμετρία 14,10. 46,2. 
σύμμετ ρος κατά τήν ούσίαν 

14,10. — μεγέθη άλλήλοις σύμμε
τρα 45. 46,1.—αριθμοί σύμμετροι 
46.2. — ευθεΐαι σύμμετροι 46,7; 
conf. 46,10. — σύμμετρα στερεά 
46,7. — σύμμετρα χωρία 46,9. — 
σύμμετρα τετράγωνα 46,10. — ή 
Tijf (SijTjjf σύμμετρος 46,11. 

σύμπας 27,2. 
συμπέρασμα 27,1,2. 69. 
σνμπεριφέρειν. pass. 14,1. 
συμπίπτει ν 3,5. 
συμπληρούν 22 vs. 23. 
συμπλήρωσις τής ψυχής 

18,2. 
σύμπτωμα 26,1. 
oruj /ayf iv 15 vs. 11. 27,1. — 

meti. transit. 27,2. 
en/Faywyt} 14,4. 
συναγωγός τάξις 37,1; conf. 

ibid. vs. 8. 

συναιρεΐν. ώς ϊν συνελόντι 
φάναι 29. 

συνάπτειν τί τινι 16,2. 37,2. 
65. — intrans. 6,2. — j m w . 49,1. 

συναρμόζειν 36 extr. 
συνδεΐν. ή ψυχή συνδέδεται 

τοΐς λόγοις 19,2. 
σύνδεσις 37,5. 
σύνδεσμος 19,1. 
συνδετική κοινωνία 37,1. 
συνεγγίζειν 83. 
συνεκτείνειν. patt. 14,3. 
συνεκτικός c #βη. 37,1,4. 
συνελίσσειν. αί συνελίσσου-

σαι αϊτίαι etc. 37,5. — ή προς Ιαυ
τήν συνελισσομένη ενέργεια 67. 

συνέχειν Z\. — intrans. (?) 38, 
1. — j w f . 50,1. 

συνεχής ουσία 8. — συνεχείς 
αναλογίαι 49,1. — τό Ιν τοΓς σώ-
μασι μέγεθος συνεχές 6. 

συνήθεια 2. 
σύ>#€0 · ι ς21 ,2 ,3 . 36. — ή πίρι 

μ # ο ς σύνθεσις 80,5. 
συνθετικός c. gen. 11. 
σύνθετος 14,8. 
συνιέναι(εΐμι) 14,6. 
συνιέναι. συνεΐναι 80,1. 
σννιστάναι. mmd.mtrms.2S; 

συνεστάναι 79,1. 
συννεύειν 14, 7. 22 vs. 22. 

37,5. — 17 ίίς εαυτήν συννεύουσα 
ενέργεια 67. 

σ ύ γ ν ε υ σ ι ς 14,4,6 etc. 
συνοχηίς 37,2. 
σι/νο^ιχαΐ ενώσεις 37,2. 
σύνταξις 37,3. 
συντελεΐν 59. 
συστοιχεία 66,4. 
συστρέφειν. pass. 14,3. 

σφαίρα 63,1. 
σφαιρική 19,2. 
σχέσεις 48 (corruptam). 49. — 

σχέσεις σχημάτων γεωμετρίας 5. 
σχήμα, σχήματα 44. 73. —· 

http://mmd.mtrms.2S
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σχήμα τον ρόμβου 63,3, — σχήμα* 
τα άστρων 80,4. 

σώζειν 74. — pass. 14,4. 
σώμα μα&ηματικόν 7. — τά 

σώματα omnino 42,1. 
σωματικό ς. σωματικαϊ δια

στάσεις 6,1. — σωματική ϋλη 12,1. 
— σωματική ουσία 80,3. — σωμα-
τικώτεραι εύ&εΐαι 12,6. 

σωρός 12,2. 

Τακτικός. τό τακτικόν καλού-
μενον 82,1. 

τάξις 37,1. 38,3. — άχραντος 
τάξις 64. — «Ις αρχής T « | I F 76. — 
τά£ις (τών υποκειμένων) 80,4. 

τάσις 14,4. 
τα'σσ^ν. τεταγμένος 35,2. 
Ταύρος Σιδόνιος 71. 
ταυτότης 18,2. 41. 
τάχος άστρων 80,4. 
τείχος 12,7. 
τέλειος 12,1. 27,1. — w l f / « 

επιστήμη 35,1. — τ£λ£/ότίρος 18, 
1; 7£λ{/ότ£ρα* £>ώσ£*ς 37,3. 

Τ€ΐ£ΐ ·ότΐ |ς 61,1. 
τ£λ£ίοΰν 36. 62. — 3 6 . 
τ ελεύιονργιχός 36. 
τεΧεσιουργός 67 extr. 
Τ£λ£υτι} 35,1. 
τέλος 35,1. 86. — τέλος ywi-

μετρίας 8. — τέλη 66,5. 
τέμνειν 51,2. 
Τ£τρα/ωνιχή γωνία "2% vs. 20. 
Τ£τρά>/ωνον 14,10. 22. 57. 63, 

1,3. 64. — άπό τής προτε&είσης 
εύ&είας τετράγωνον 23. — τό άπό 
ρητής τετράγωνον 46,8,10. 

Τ£τρά)/ωνος πύργος 13. — 
τετράγωνος άρι&μός 40. 46,10. — 
τίτρα^ωνος πλευρά 46,5. 

τετράπλευρον 44. 
τ £ τ ρ α / ώ ς 51,6. 56. 58. 
τηλικουτος 80,4. 
τηνικαΰτα 78. 
τηρεΐν 80,4. 

τι&έναι. med. trantit. 10. 29. 
58. 61,1. 77. 80,2. — 14,10. 
32,2. 68. — #£τέον 84. 

τίμιος, τιμιώτερος 64. 82,1. 
τιμιότης 52,1. 
το*όσ#£ 20,2. 
τοι οντότροπος 80,4. 
τ ο μ ή 6 ,1; κώνου 14,10. 
τόπος 6,1. — ό π£ρΙ FF tffj-

/U£IOF τόπος 22. 
τ ο τ ΐ μέν-τοτε δέ 14,7. 
τριαδικός 33. 
τριάς 9. 33. 44. 
τρίγωνον 21,4. 22 etc; vide 

inpriinis 40. 44. — cuius rei syinbo-
Imm sit, 52,1. 

τρίπλευρον 44. 
τ ρ ι τ τ ό ς 29. 
τριχώς 28..84. 
τροπαΐ ηλίου 87. 
τρόπος. κα& έτερον τρόπον 

14,2. 
τυγχάνειν 17. 21,2. 46,2. -

τύγχανειν του σκοπού 81,1. 
τύπος 74. 
τ υπ ου ν. pass. 16,1. 

"Υαλος 14,8. 
ι) y ρ ό ς 14,6. 
ϋδωρ. plur. 14,8. 
ν€λος 14,2,7. 
δλΐ| 26,1 ctc. — νλΐ| λογιστικής 

10. •— υλη γεωδαισίας 12. — σω-
ματιχή ϋλη 12,1. — κατά τάς # ι« -
φόρους ϋλας 14,5.— ασώματος καϊ 
νοητή ύλη ctc. 80,3. — αίσδητή 
ύλη 80,5. 

u|MiJF 14,2,8. 
νπαρξις 30. 
νπάρχαν 27,2 ctc. 
ύπεραπλοΰν. ύπερήπλωται 

36. 
υπερβολή 25. 61,1. 
υπ ε ρ έχ ε ιν c. ^en. 68. 
ύπεριδ ρύειν. ύπερίδρυται 

30; νπεριδρνμένος 18,1. 
2 2 * 



332 LNDEX Μ VARIAS COLLECTIOJNES. 

υπεροχή 38,3. 
υπέρτερος, υπέρτερα δύνα-

; τό IV ύπέρτερον τής μονά
δος ibid. 

ύποβάλλειν. νποβεβλήσθαι 
12,1. 

υποβολή 84. 
ύπόδιχος 72. 
ύπόδοσις 26,1. 
νπόθεσις 14,4,7. 20,2. 21,1. 

31,1. 60,1. 75. 77. 84. — καθ* υπό-
θεσιν 23. 

υποθετικός 21,4. 
ύποκεϊσ θαι 23. — of ύ/ro-

κείμενοι φυθμοί 14,9. — *«τά τ//μ 
ύποκειμένην ϋλην 29. — τ« νττο-
κείμενα 36 extr. 80,4. —· ύποκεί-
μ ενόν, pars protaseos, 69. 71. 

ύπολαμβάνειν 80,1. 
ύπόληψις 72. 
υπόμνημα 72. 
ύποπίπτειν. τά ύποπίπτον-

τα 81,1. 
ν 7 τ ό σ τ « σ ι ς 29. 66,1. 
ύποτείνειν. αί ύποτείνουσαι 

πΧευρα12\,4. 60,2. 
ύποτείνονσα 40. 
ύποτ ιθέναι. med. trantii. 9. 

14,1,2. 21,1. 46,3,7. 60,1. 
•— ύποτεθεϊσα Ιν θέσει μονάς 46, 
4; conf. 46,5. 

ύφηγεΐσθαι 36. 
ύφιστάναι trantit. 18,2. 66, 

4,5. — fwerf. <τα»ηϊ. 24,2. 29. — 
merf. intrans. 61,1. 66,1; ύφεστάναι 
30; ύφεστηχότος 46,3. — ρβ*5.37,1. 

Φαίνε ιν. φαίνεσθαι 14,2,9, 
10; c. peri. 14,8,10. ~ τά φαινό
μενα 16,1. 

φανερός 24,1. 
φαντάζειν. med. intrans. 30. 

66,2. 
φαντασία 16,1,2. 29. 32,1. 

72.73.— ττρός φαντασίαν εύρυθμος 
14,9. — ψευδείς φαντασίαι 80,4. 

φάντασμα 16,1. 
φανταστικός, τά φανταστικά 

29 extr. — φανταστική κίνησις 74. 
φάσις. τό περϊ τάς φάσεις 

82,1. 
φάσκειν 80,1. 
φάτνωμα 13. 
φέρειν 37,2. — ρα#*. 14,1,2,3 

etc. 
φθάνειν 62. 
φθόγγο ς. έμμεΧήςκράσις τών 

φθόγγων 80,5. 
φιάλη 9. 
φιαλίτης αριθμός 9. 
φιλοσοφία 36. 79, 1. — η 

πρώτη φιλοσοφία 42,2. 
φιλόσοφος, κατά τους φιλο

σόφους 71. 
φοιτά ν. πεφοιτηκυιαν 54. 
φορά 14,4; άστρων 80,4. 
φρέαρ 12,2. 
φύε ι ν. πέφυκε 30. 35,2. 44. 
φι/λάτT£iy 24,4. 37,5. 54. 
φυσικόν, pars philosophiac 

apad Aristotelem, 79,1. 
φυσιολογεϊν 14,3. 
φύσις αμέριστος et μεριστή 

18,1. — IV ή φύσις 42,1. — ή T W 
φύσεως ενέργεια 62. ·— roiow φύ
σις 65. — φύσις περατοειδής 66,4. 
— φύσει 46,2. — *«τ« φύσιν είναι 
55. 

φωνή /Ιωρίς 72*. 
φως 14,2. 87. 
φωτισμός 14,6,7. 

XaZtfcuo* 79,2. 
χαριενιίζεσθαι 81,1. 
χάριν, λόγου χάριν 47,1. 
/ ^ ώ ν 81,1. 
χορηγεΐν 30. 36. — 36. 
χορηγός 24,3. 
χράσθαι 2. 
/ ρ ί ί α 27,2. 
χ ρ η 21,1. 58; χ ρ § 51,5. 
χρήσθαι 12,3 etc. 
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χρόνος 6,1. 
χρώμα 14,6. 
χωρίον 4,9. 12,8 etc. 
χ « ζ ϊ / ς 80,2. — e.gm. 20,2. 77. 

Ψευδείς φαντασία ι 80,4. 
i/iujfl 16,1. 17. 19,2. 38,1,2, 

3. 50,2. 52,3. 62. 65. 66,4,5. -¬ 
ή τής ψυχής συμπλήρωσις 18,2. — 
ή ϋ-εία ψυχή 50,2. — ή πρώτη ψυχή 
52,1. 

Ωσαύτως 6,2. 
ώσπερ 21,1,4 etc. 

ΙΠ. 

CONSPECTUS AUCTORUM. 

I et II significftnt imliccs priorem et alterum. 

Acgyptii I. II. Hippias Eleus II. 
Anatolius II. Hippocrates II. 
Anaxagoras II. Leodamas Thasias II. 
Anaxiinander 11. Mamertius Π. 
Anaximcnes II. Modestus, ύπαρχος πραιτω-
Apollonius II. ρίων, I. 
Archimedes I. II. Oenopides Chius II. 
Archytas II. Patricius I. 
Aristotelcs II. Peripatetici: vide περίπατος II. 
Asclepiades II. Plato I. II. 
Chuldaei II. Porphyrins II. 
Democritus ΪΪ. Ptolomaeus primus II. 
Didymus Alcxandrinus I. Pythagoras I. II. 
Dionysius I. Pythagorci I. II. 
Eratosthencs I. II. Stcsichorus poeta Π. 
Euclidcs I. II. Taurus Sidonius II. 
Eudemus II. Thales II. 
Eudoxus Cnidius II. Thcaetctus II. 
[Euripides II.] Thcodorus Cyrcnensis II. 
Graeci: vidc "Ελληνες I. II. Zeno II. 
Hero Ϊ. 


