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PKAEFATIO. 

Prodit iam, uti dixeram in uol. Π ρ. XXII, quartum 
- Elementorum uolumen ante tertium, id quod hoc ad-
* tulit incommodum, quod propositiones quaedam libri X 

non iis numeris citandae erant, quibus in editionibus 
uulgatis feruntur, sed iis, quibus in hac editione cum 
codicibus significabuntur. sed hoc incommodum edito 
tertio uolumine sublatum erit, efc nunc quoque propo-
sitiones illae facile reperientur addita ad numerum a 
me citatum unitate. 

In hoc uolumine praeter codices solitos P B F V * ) 
(u. uol, I p. VIII—IX) his subsidiis usus sum: 
b — cod. Bononiensi, de quo u. uol. I ρ. IX; extremam 

partem libri XI et totum librum XII in append. II 
recepi, sicut in codice legitur; cfr. p. 385 not. 

q — cod. Parisino 2344, de quo u. uol. II ρ. V. usur-
patus est ab initio libri XII, quia in XII, 3 p. 154, 
7 deficit F. 

*) Hoc loco additamenta quaedam cod. Β subiungam, 
cjuibus in adparatu locus non fuit. X I , 4 enim p. 14, 1 supra 
απειλήφ&ωΰαν add. τετμήα&ωοαν m. rec. XI, 10 p. 30, 2 supra 
παρά add. ήτοι παράλληλοι ταις δνσΐν εν&είαις ταΐς άπτομένοας 
αλλήλων m. rec. XII, 12 ρ. 208, 9 in mg. add. pro scholio όρ&η 
γαρ εκατέρα αυτών m. 1. 



VI PRAEFATIO. 

L — cod. palimpsesto Londinensi Musei Britannici 
Add. 17211, qui praeter partes quasdara libri X 
etiam XIII, 14 continet ab initio p. 296, 3 ad 
uocabulum Ιβη ρ. 300, 4. de hoc codice pluri-
bus egi et scripturam plenam edidi in Philologi 
uol. XLIV p. 353—366. 

Praeuideram fore, ut inter hoc uolumen et prius 
satis magnuin temporis spatium intercederet; sed maius 
etiam euenit, quam putaueram, quia interim nouum 
munus scholasticum suscepi et praeterea alio opere 
ad usum scholarum destinato occupatus fui. sed finito 
iam hoc labore et primis difficultatibus noui officii 
superatis spero, me breui hoc opus diuturnum ad 
finem perducturum esse, praesertim cum materiam reli-
quorum uoluminum iam omnem fere collectam liabeam. 

Scr. Hauniae mense Iunio MDCCCLXXXV. 

I. L. Heiberg. 



I 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

Eucl idea, edd. Heiborg ot Mengo. IV. 1 



ια'. 

"Οροι. 

α. Στερεό ν έβτι το μήκος καΐ πλάτος καΐ βά&ος 
ϋχον. 

β'. Στέρεου δ\ πέρας επιφάνεια. 
6 γ'. Εύ&εία προς έπίπεδον 6ρ%"η έΰτιν, οταν 

προς πάόας τάς άπτομένας αυτής ευ&είας καΐ οϋΰας 
ίν τω [νποκειμένω] έπιπέδω όρ&άς ποιή γωνίας. 

δ'. Έπίπεδον προς έπίπεδον ορΰ'όν έβτιν, 
οταν αϊ τή κοινή τομή των επιπέδων προς όρ&άς αγό-

10 μεναι εύδεϊαι έν ενί των επιπέδων τω λοιπω έπιπέδω 
ηρος όρ&άς ωΰιν. 

ε. Ευθείας προς έπίπεδον κλίβις έβτίν9 οταν 
άπο τον μετεώρου πέρατος τής ευθείας έπΙ το έπίπε
δον κάθετος άχ&ή, καΐ άπο του γενομένου βημείου 

15 έπΙ το έν τω έπιπέδω πέρας τής ευθείας εύ&εια έπι-
ζευχ&ή, ή περιεχόμενη γωνία ύπο τής άχδείβης καΐ 
τής έφεβτώβης. 

ζ'. Επιπέδου προς έπίπεδον κλίβις έβτίν ή 
περιεχόμενη οξεία γωνία νπο των προς όρ&άς τή κοινή 

20 τομή αγομένων προς τω αντω βημείω έν εκατέρω των 
επιπέδων. 

Def. 1 — 2. Hero def. 13, Psellus ρ. 49. 3 — 4. Hero def. 
115, 2. 

EvnXeioov ατοιχείων Τα P V et b, sed mg. ni. 1: γρ. ϋτε-
ρεών. Ενκλείδον στερεών α ΰτοιχ. ϊα Β. Ενκλείδον ατερεών ϊα, 
add. ατοιχείων F. 1. οροί] ora. codd. Numeros om. codd. 
7. υποκειμένω] eupra scr. m. rec. P, supra m. 1 V; αντω b, mg. 



XI. 

Defini t iones. 

1. Solidum est, quod longitudinem et latitudinem 
et altitudinem habet. 

2. Terminus autem solidi superficies est. 
3. Recta ad planurn perpendicularis est, ubi ad 

omnes rectas eam tangentes et in plano illo ductas 
rectos angulos efficit. 

4. Planum ad planum perpeudiculare est, ubi rectae 
ad communem sectionem planorum perpendiculares in 
alterutro planorum ductae ad alterum planum perpen-
diculares sunt. 

5. Bectae ad planum inclinatio est, ubi ab eleuato 
termino rectae ad planum perpendicularis ducitur, et 
ab puncto ita orto ad terminum rectae in plano po-
situm recta ducitur, angulus a recta ita ducta et ab 
erecta comprehensus. 

6. Plani ad planum inclinatio est angulus acutus 
comprehensus a rectis in utroque plano ad idem punctum 
perpendicularibus ad communem sectionem ductis. 

m. 1: γρ. νποκειμένω; F mg. m. 1: γρ. iv τω α ν τω. ποιεϊ¥, et 
P, corr. m. 2. 9. προς — 10. επιπέδων] mg. m. 1 V. 10. τω] 
καΐ τω V, %αί supra eqr. m. 2 F. 12. ένδειας] -ας post ine. m. 
1 Ρ. ένδειας— 17. έφεατώϋης] m. 2 Β, om. Fb. 15. έπϊ το] 
Ρ, από τον Β (sed corr.), in raa. V, m. rec. Ρ. πέρας] Ρ, πέρα
τος Β (sed corr.), e corr. V, m. rec. P. 19. όζεια] om. V (ras. 
est 8 litt.). 20. Post τομή spatium 4 litt. relinquitur in F. 
των επιπέδων] corr. ex της επιπέδου m. 1 b. 

1* 



4 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ια. 

ξ'. 9Επίπεδον προς έπίπεδον ομοίως κεκλίβδαι 
λέγεται καϊ έτερον προς έτερον, οταν αϊ είρημέναι των 
κλίύεων γωνίαι ΐΰαι άλλήλαις ωύιν. 

η'. Παράλληλα επίπεδα έΰτι τά άύνμπτωτα. 
6 "Ομοια ϋτερεά Οχήματα έύτι τά νπο ομοίων 

επιπέδων περιεχόμενα Ιύων το πλη&ος. 
ι . "Ιαα δΐ καϊ ζμοια βτερεα βχηματά έϋτι 

τά νπο ομοίων επιπέδων περιεχόμενα Ι'ΰων τω πλήξει 
καϊ τω μεγέδει. 

10 ια. Στερεά γωνία έϋτίν η νπο πλειόνων η δύο 
γραμμών άπτομένων αλλήλων καϊ μη έν rij αντί] επι
φάνεια ονΰών προς πάΰαις ταΐς γραμμαϊς κλίΰις. "Αλ
λως* βτερεά γωνία έΰτίν η νπο πλειόνων η δύο γω
νιών επιπέδων περιεχόμενη μη ονΰών έν τω αντω 

15 έπιπέδω προς ένΐ ΰημείω ΰννιΰταμένων. 
ιβ'. Πνραμίς έύτι Οχημα ύτερεόν έπιπέδοις περι-

•χόμενον από ενός έπιπέδον προς ένϊ ύημείω ύννεύτώς. 
ιγ'. Πρίύμα έύτΙ Οχημα ύτερεόν έπιπέδοις περι-

εχόμενον, ων δύο τά άπεναντίον Ιύα τε καϊ ομοιά 
20 έύτι καϊ παράλληλα, τά δ% λοιπά παραλληλόγραμμα, 

ιδ'.Σφαίρα έΰτιν,οταν ήμικνκλίον μενούΰηςτής δια-
μέτρον περιενεχ&εν το ημικύκλιον εις το αντό πάλιν άπο-
καταβτα^, ο&εν ηρζατο φέρεΰ&αι, το περιληφδϊν ΰχημα. 

ιε'. "Α%ων δ\ της ΰφαίρας έΰτίν η μένονόα 
25 ένδεια, περί ην το ημικύκλιον ΰτρέφεται. 

ιζ'. Κέντρον δΐ της όφαίρας έΰτΐ το αντό, ο 
καϊ τον ημικυκλίου. 

8. Hero def. 115, 2. 9. ib. 118, 2. 11. ib. 24. 
12. ib. 100. 14. ib. 77. 11—15. Psellus p. 49—50. 

3. ώα Vb. 4. παράλληλα Ιπί- in ras., -πεδα mg. m. 
2 V. 5. νπο] corr. ex από m. 1 b. 12. προς] Β; η προς 



ELEMENTORUM LEBER XI. 5 

7. Planum ad planum similiter inclinatnm dicitur 
atque aliud planum ad aliud, ubi anguli inclinationum, 
quos definiuimus, aequales sunt inter se. 

8. Parallela plana sunt, quae non concurrunt. 
9. Similes figurae solidae sunt, quae planis simi-

libus continentur numero aeqnalibus. 
10. Aequales autem et similes figurae solidae sunt, 

quae planis similibus continentur et numero et magni-
tudine aequalibus. 

11. Solidus angulus est amplius quam duarum 
rectaram inter se tangentium nec in eadem superficie 
positarum ad omnes rectas inclinatio.1) Aliter. Soli-
dus angulus est, qui amplius quam duobus angulis 
planis contiuetur non in eodem plano positis et ad 
unum punctum coniunctis. 

12. Pyramis est figura solida planis comprehensa, 
quae ab uno plano ad unum punctum componitur. 

13. Prisma est figura solida planis comprehensa, 
quorum duo opposita et aequalia et similia sunt, re-
liqua autem parallelogramma. 

14. Spbaera est figura comprehensa, ubi manente 
diametro semicirculi semicirculus circumactus rursus 
ad eundem locum restituitur, unde ferri coeptus est. 

15. Axis autem sphaerae est recta manens, circum 
quam semicirculus circumagitnr. 

16. Centrum autem sphaerae idem est ac semicirculi. 
1) Haec definitio, quae loquendi genere ab Euclide ab-

horret, fortaeee ex Elementis antiquioribus ab eo deeumpta est. 

P F V b . 13. επιπέδων" γωνιών* F, ίπιπέδων γωνιών Β. 
15. Ante ενί del. εν F. 17. ΰννεατός Bb; in Ρ non liquet. 
18. Ιατίν PF. 19. ων] om. φ. 20. Ιατιν F. 22. το ήμι-
χνκλιον] mg. m. 1 b. 26. ίατίν F. 



6 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ια'. 

ιξ'. Αιάμετρος δϊ της ΰφαίρας έβτϊν ενθεΐά 
χις δια τον χέντρον ήγμένη καϊ περατονμένη έφ' 
έκάχερα τά μέρη νπο της επιφανείας της όφαίρας. 

ιη'. Κώνος έύτιν, οταν όρθογωνίον τριγώνον με-
5 νούβης μιας πλενράς των περί την όρθην γωνίαν 

περιενεχθεν το τρίγωνον εις το αντο πάλιν άποκατα-
ύταθη, οθεν ηρζατο φέρεΰθαι, το περιληφθ^ν Οχημα, 
καν μ\ν ή μένονόα ευθεία ϊύη y τή λοιπή [τή] περί 
την όρθην περιφερόμενη, ορθογώνιος Ιαται 6 κώνος, 

10 έάν δ\ έλάττων, άμβλνγώνιος, έάν δ\ μείζων, 
όζνγώνιος. 

ι%*'. "Αξων δ\ τον κώνον έότϊν ή μένονΰα ένδεια, 
περί ην το τρίγωνον Στρέφεται. 

κ . Βάόις 6h 6 κύκλος 6 νπο της περιφερόμενης 
16 ευθείας γραφόμενος. 

κα'. Κύλινδρος έότιν, οταν όρθογωνίον παραλ-
ληλογράμμον μενούβης μιας πλενράς τών περί την 
όρθήν γωνίαν περιενεχθίν το παραλληλόγραμμον εις 
το αντο πάλιν αποκατασταθώ, οθεν ηρξατο φέρεαθαι, 

20 το περιληφθίν βχημα. 
κβ'. "Αξων 6h τον χνλίνδρον έότίν ή μένονόα 

ενθεϊα, περί ην το παραλληλόγραμμον ΰτρέφεται. 
χγ'. Βάΰεις δΐ οί κύκλοι οί νπο τών άπεναντίον 

περιαγομένων δύο πλενρών γραφόμενοι. 
6δ κδ'. "Ομοιοι κώνοι καϊ κύλινδροι είαιν, ων οΐ 

τε άξονες καϊ αί διάμετροι τών βάβεων άνάλογόν ει0ιν. 

18. Hero def. 84, 2. 21—23. ib. 96. 18—23. Psellua 
ρ. 60. 

1. σφαίρας] σ- supra ecr. m. 1 Ρ. 3. τά] om. b. μέρει φ. 
4. τρι- in raB. m. 1 Β. 6. πλενράς μίας V. τών] corr. ΘΧ 

τον m. 1 b. όρ&ην] om. V b , -ν euan. F. γωνία φ. 8. τ§] 



ELEMENTORUM LIBER XI . 7 

17. Diametrus autem sphaerae est recta aliqua per 
centrum ducta et ad utramque partem superficie 
sphaerae terminata. 

18. Conus est figura comprehensa, ubi manente 
alterutro latere trianguli rectanguli eorum, quae rectum 
angulum comprehendunt, triangulus circumactus rursus 
ad eundem locum restituitur, unde ferri coeptus est. 
et si recta manens aequalis est reliquae ad angulum 
rectum positae, quae circumagitur, conus recfcangulus 
erit, sin minor est, obtusiangulus, sin maior, acuti-
angulus. 

19. Axis autem coni recta est manens, circum 
quam triangulus circumagitur. 

20. Basis autem circulus est ; qui a recta circum-
acta describitur. 

21. Cylindrus est figura comprehensa, ubi alterutro 
laterum parallelogrammi rectanguli rectum angulum 
comprehendentium manente parallelogrammum circum-
actum rursus ad eundem locum restituitur, unde ferri 
eoeptum est. 

22. Axis autem cylindri recta est manens, circum 
quam parallelogrammum circumagitur. 

23. Bases autem circuli sunt, qui a duobus late-
ribus inter se oppositis in circumagendo describuntur. 

24. Similes coni et cylindri sunt, quorum axes et 
basium diametri proportionales sunt. 

m. rec. P, om. Vbqp. 9. Post όο&ήν add. γωνίαν Psellus et 
F , eed punctis del. 10. άμβνγωνιος φ. 12. δε] supra scr. m. 
1 V. εύΦεία] om. V. 16. 9i έστιν V. 18. γωνίαν] om. 
Β. 23. βάσις Ybq>. άπεναντίων b. 26. ανάλογοι Vb. 

ωαιν Fy είσι Vb . 



8 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ια. 

χε'. Κύβος έΰτΐ Οχημα οτερεόν νπο ?| τετραγώ
νων Ϊ6ων περιεχόμενον. 

χζ'. Όχτάεδρόν έΰτι Οχημα ΰτερεον νπο οχτώ 
τριγώνων Ϊ6ων xal Ισοπλεύρων περιεχόμενον. 

5 κξ'. ΕΙχοΰάεδρόν έότι 6χήμα ότερεον νπο εΐχοόι 
τριγώνων 16ων xal ισοπλεύρων περιεχόμενον. 

χη. Αωδεχάεδρόν έΰτι βχήμα ατερεον νπο 5ώ-
δεκα πενταγώνων ίβων χαϊ ίβοπλεύρων xal ίβογωνίων 
περιεχόμενον. 

10 α. 

Ενδειας γραμμής μέρος μεν τι ονχ έΰτιν έν 
τω νποχειμένω έπιπέδω, μέρος δέ τι έν μετέω
ρο τ έ ρω. 

ΕΙ γαρ δννατόν, εν&είας γραμμής τής ΑΒΓ μέ-
15 ρος μέν τι το Α Β 'έϋτω έν τω νποχειμένω έπιπέδω, 

μέρος δέ τι το Β Γ έν μετεωροτέρω. 
"Εύται δη τις τή Α Β βννεχής εύδεΐα έπ εν&είας 

έν τώ νποχειμένω έπιπέδω. ε*6τω ή ΒΑ' δύο αρα 
ενδειών των ΑΒΓ, ΑΒΑ χοινον τμήμα έΰτιν ή ΑΒ' 

20 οπερ έβτϊν αδύνατον, έπειδήπερ έάν χέντρω τω Β χαϊ 
διαΰτήματι τω Α Β χνχλον γράψωμεν, aC διάμετροι 
άνίΰονς άπολήψονται τον χνχλον περιφερείας. 

Εν&είας αρα γραμμής μέρος μέν τι ονχ ίβτιν έν 

25. Hero def. 104. 26. ib. 102. 27. ib. 101. 
28. ib. 103. 25—28. Psellue p. 50—51. 

2. Post Ιβων eras. %a\ ΙαοπΧενρων V. Def. 27 — 28 hoc 
ordine habent Ρ et Psellus; permutauit Theon (BFVb). 
5. όχημα οτερεόν] το V, et b, sed mg. m. 1: γρ. ύχημα οτερεόν. 

είκοσι] % F. 7. έστιν F. δώδεκα] in ras. V. 8. -γω
νιών supra ras. m. 1 V. 10. θεώρημα α' V. 12. τι έν] 
τι έν T 5 B F . μετεώρω b , mg. m. 1: γρ. ίν τω μετεωροτέρω. 

16. έν] έν τφ F. 18. αρα] δη Β, supra scr. m. 1. 



ELEMENTORUM LIBER XI. 9 

25. Cubus est figura solida sex quadratis aequa-
libus comprehensa. 

26. Octaedrum est figura solida octo triangulis 
aequalibus et aequilateris comprehensa. 

27. Icosaedrum est figura solida uiginti triangulis 
aequalibus et aequilateris comprehensa. 

28. Dodecaedrum est figura solida duodecim pen-
tagonis aequalibus et aequilateris et aequiangulis com-
prehensa. 

I. 
Fieri uon potest, ut rectae lineae pars sit in plano 

subiacenti, pars autem in eleuatiore. 
Nam si fieri potest, rectae lineae ΑΒΓ pars Α Β 
Γ sit in plano subiacenti, pars autem Β Γ 

in eleuatiore. 
erit igitur in plano subiacenti recta 

aliqua rectam Α Β in directum continuans. 
sit BA. itaque duarum rectarum ΑΒΓ, 
ΑΒΑ pars communis est AB\ quod fieri 
non potest, quia ; si centro B, radio autem 

Α Β circulum descripserimus, diametri [ΑΒΓ, ΑΒΑ] 
inaequales arcus circuli abscindent. *) 

Ergo fieri non potest, ut rectae lineae pars sit in 

1) Eos scilicet, qui inter puncta Λ, Γ et inter Λ, J positi 
sunt. tnrn cfr. I def. 17. 

19. δο&εισων ενδειών Theon (BF Vb). ΑΒ] Β in ras. m. 1 B. 
η] in ras. V, το b. 20. ε*ατιν] om. V. ίπειδήπερ — 22. περι

φερείας] Ρ (iav m. 1 ex av corr.); εύ&εΐα γαρ εν&εία ov συμ
βάλλει κατά πλείονα αημεια η κα#' εν * εί δε μή, έφαρμόσονσιν 
άλληλαις αί εν&εΐαι Theon? (BFVb); idem mg. m. rec. P., add. 
όντως έν άλλοις ενρηται, ε*πειτα τό' εν&είας άρα γραμμής. 



10 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ια. 

τφ υποκείμενα) έπιπέδφ, το &h έν μετεωροτέρφ' οπερ 
έδει δεΐξαι. 

β'· 

Έάν δύο ευθείαν τέμνωΰιν άλλήλας, έν ένί 
δ είΰιν έπιπέδφ, καϊ πάν τρίγωνον έν ένί έΰτιν 

έπιπέδφ. 
Αύο γάρ εύθεΐαι αί ΑΒ, ΓΑ τεμνέτωβαν άλλήλας 

κατά το Ε 6ημείον λέγω, οτι at ΑΒ, ΓΑ έν ένί 
είΰιν έπιπέδω, καϊ πάν τρίγωνον έν ένί έΰτιν έπιπέδω. 

10 Είλήφθω γάρ έπΙ τών ΕΓ, ΕΒ τυχόντα σημεία 
τά Ζ, Η, καϊ έπεξεύχθωΰαν αίΓΒ, Ζ Η, καϊ διήχθω-
6αν αί ΖΘ, ΗΚ' λέγω πρώτον, οτι το ΕΓΒ τρί
γωνον έν ένί έβτιν έπιπέδω. εί γάρ έβτι του ΕΓΒ 
τριγώνου μέρος ήτοι το Ζ®Γ η το ΗΒΚ έν τφ ύπο-

15 κειμένω [έπιπέδω], το 6h λοιπόν έν αλλω, έΰται κα} 
μιας τών ΕΓ, ΕΒ ευθειών μέρος μέν τι έν τφ ύπο
κειμενφ έπιπέδω, το δ\ έν αλλω. εί 6h του ΕΓΒ 
τριγώνου το ΖΓΒΗ μέρος y έν τφ ύποκειμενφ έπι-
πέδφ, το 6h λοιπόν έν αλλω, Ιβται καϊ αμφοτέρων τών 

20 ΕΓ, ΕΒ ευθειών μέρος μέν τι έν τφ ύποκειμενφ έπι-
πέδφ, τό έν αλλφ' οπερ άτοπον έδείχθη. το άρα 
ΕΓΒ τρίγωνον έν ένί έΰτιν έπιπέδω. έν φ δέ έΰτι 
τό ΕΓΒ τρίγωνον, έν τούτφ καϊ έκατέρα τών ΕΓ, 
ΕΒ, έν φ δ\ έκατέρα τών ΕΓ, ΕΒ, έν τούτω καϊ αί 

85 Α Β, ΓΑ. αί ΑΒ, ΓΑ αρα εύθεϊαι έν ένί είΰιν έπι-
πέδφ, καϊ πάν τρίγωνον έν ένί έΰτιν έπιπέδφ' οπερ 
έδει δεΐξαι. 

1. τό 8Β] Pb, μέρος Μ τι B F V . iv] iv τώ F. 7. αί] 
om. F. 10. Ε Γ, Ε Β] in ras. V. 11. Γ Β] corr. in Β Γ V. 

12. ΕΓΒ] litt. Β in ras. m. 1 Ρ; ΕΒΓ Β. 14. ΖΓΘ Ρ. 
iv — 15. αλλω] om. b, mg. m. 1 V. 16. ίτίΐηέόω] om. P. 
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plano subiacenti, pars autem in eleuatiore; quod erat 
demonstrandum. 

II. 
Si duae rectae inter se secant, in eodem plano 

sunt, et omnis triangulus in eodem plano est. 
Nam duae rectae AB, Γ Α inter se secent in 

puncto E. dico, rectas ABy Τ Α in eodem plano 
esse, et omnem triangulum in eodem plano esse. 

sumantur eniin in ΕΓ, Ε Β quaelibet puncta Z , 
H , et ducantur ΓΒ, Ζ Η et eas secantes Ζ Θ , HK. 
dico primum, triangulum ΕΓΒ in eodem plano esse. 

nam si pars trianguli ΕΓΒ uel ΖΘΓ 
uel HBK in subiacenti est, reliquum 
autem in alio, etiam rectarum ΕΓ, EB 
pars in plano subiacenti, pars autem in 
alio erit. sin trianguli ΕΓΒ pars, quae 
est ΖΓΒΗ, in plano subiacenti est, re-

liquum autem in alio, etiam utriusque rectae ΕΓ, 
EB pars in subiacenti plano erit, pars autem in alio; 
quod demonstrauimus absurdum esse [prop. I ] . ergo 
triangulus ΕΓΒ in eodem plano est. in quo autem 
est triangulus ΕΓΒ, in eo est etiam utraque ΕΓ, 
EB} in quo uero utraque ΕΓ, EB, in eo etiam AB, 
Γ Α sunt [prop. I ] . ergo rectae AB, Γ Α in eodem 
plano sunt, et omnis triangulus in eodem plano est; 
qnod erat demonstrandum. 

II. Galen. III. p. 830. 

16. EJBl ΓΒ φ. 18. ΓΖΒΗ V. <$] Ρ, «fy B P V b , 
ίστιν bene August. 19. iczcti] sfi? &v F. 20. EB, ΕΓ¥. 

21. ααλλωι F. 22. Ε Γ Β ] litt. ΓΒ in ras. V, Ε Β ' Τ ' b. 
23. ΕΓΒΛ litt. ΓΒ m ras. V, EB"Γ' b. 24. EJB, ΕΓ Vb. 

26. sv&stcc φ (non F). 27. δειξαι] : ~ F. 
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t 

y · 
Έάν δύο επίπεδα τέμνη άλληλα, ή κοινή 

αυτών τομή ευθεία έβτιν. 
Αύο γαρ επίπεδα τά Α Β, Β Γ τεμνέτω άλληλα, 

5 κοινή 6h αυτών τομή £βτω ή Α Β γραμμή* λέγω, οτι 
ή Α Β γραμμή εύ&εΖά έΰτιν. 

ΕΙ γαρ μη, έπεξεύχδω άπο τον Α έπΙ το Β έν 
μ\ν τω Α Β έπιπέδω εύδεΐα ή ΑΕΒ, έν δε τω Β Γ 
έπιπέδω ευδεΖα ή ΑΖΒ. έβται δη δύο ευθειών των 

10 ΑΕΒ, ΑΖΒ τά αυτά πέρατα, καΐ περιέζουΰι δηλαδή 
χωρίον οπερ άτοπον, ουκ άρα αί ΑΕΒ, ΑΖΒ ενδεΐαί 
είΰιν. ομοίως δη δείξομεν, οτι ονδε άλλη τις άπο 
του Α έπΙ το Β έπιζευγνυμένη εύ&εια έβται πλην τής 
Α Β κοινής τομής των ΑΒ9 Β Γ επιπέδων. 

15 9Εάν αρα δύο επίπεδα τέμνχι άλληλα, ή κοινή αυτών 
τομή ευδεϊά εΰτιν' οπερ εδει δεΐζαι. 

δ'. 
9Εάν εν&εΖα δύο εύδείαις τεμνούΰαις άλλή-

λας προς όρ&άς έπΙ τής κοινής τομής έπι-
20 ΰτα&ή, καΐ τω δι9 αυτών έπιπέδω προς όρ&άς 

ίΰται. 
Ενδεια γάρ τις ή Ε Ζ δύο εύδείαις ταϊς Α Β, ΓΑ 

τεμνούβαις άλλήλας κατά το Ε όημεΐον άπο του Ε 
προς όρ&άς εφεβτάτω' λέγω, οτι ή ΕΖ καϊ τω δια 

25 τών ΑΒ, ΓΑ έπιπέδω προς όρδάς έΰτιν. 

3. έατι V, comp. b. 4. Β Γ] Γά F. ^ τεμνέτωοαν B F V b . 
7. το] του φ. 9. ϊαται δη] έ'στω μ\ν η φ. 10. περιέί-ονσιν 

PV, et Β , eed corr.; F hic legi tiix potest. 12. δη] δέ Pb. 
ονδ' Vb . 13. έατι F. 16. έστιν η JB F. 18. έάν 



ELEMENTORUM LIBER XI. 13 

III. 

Si duo plana inter se secant, communis eorum 
sectio recta est. 

Nam duo plana ΑΒ, Β Γ inter se secent, et com-
munis eorum sectio sit linea AB. dico, lineam Α Β 
rectam esse. 

nam si minus, ab Α ad JB in plano Α Β ducatur 
recta AEB, in plano autem Β Γ recta Α Ζ Β. itaque 

duarum rectarum AEB, AZB iidem 
termini erunt, et ita spatium compre-
hendent; quod absurdum est. quare AEB, 
AZB rectae non sunt. similiter demon-
strabimus, ne aliam quidem ullam a Α 
ad Β ductam rectam esse praetsr Α Β 
coramunem sectionem planorum ΑΒ, ΒΓ. 

Ergo si duo plana inter se secant, communis eorurti 
sectio recta est; quod erat demonstrandum. 

IV. 
Si recta ad duas rectas inter se secantes in CODI-

nmni sectione perpendicularis 
erecta erit, etiam ad planum 
earum perpendicularis erit. 

Nam recta Ε Ζ ad duas 
rectas ΑΒ, Γ Α inter se in 
puncto Ε secantes ab Ε per-

pendicularis erecta sit. dico, Ε Ζ etiam ad planum 
rectarum ΑΒ, Γ Α perpendicularem esse. 

— 19. όρ&άς] in ras. V. 20. αυτόν I\ sed corr. 22. ευ
θείας τάς b. 23. τέμνουσας b. 25. τών] της b, corr. m. 1. 
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Άπειλήφ&ωβαν γάρ αί ΑΕ, ΕΒ, ΓΕ, ΕΑ ίΰαι 
άλλήλαις, καϊ διήχ&ω τις διά τον Ε} ώς έτυχεν, ή 
Η Ε®, καϊ έπεξεύχ&ωόαν αί Α Α, ΓΒ, καϊ hi άπο 
τνχόντος τον Ζ επεζεύχ^ωόαν αί Ζ Α, Ζ Η, ΖΑ, Ζ Γ, 

δ Ζ®, ΖΒ. καϊ επεί δύο αί Α Ε, Ε Α δναί ταΐς ΓΕ, 
ΕΒ ίβαι είΰΐ καϊ γωνίας ίΰας περιέχουΰιν, βάβις άρα 
ή Α Α βάβει τη Γ Β ί6η έΰτίν, καϊ το ΑΕΑ τρίγωνον 
τω ΓΕΒ τριγώνω ίΰον έβται' ώατε καϊ γωνία ή νπο 
ΑΑΕ γωνία τη νπο ΕΒΓ ίβη [έατίν], ίΰτι δε καϊ 

10 ή νπο ΑΕΗ γωνία τη νπο Β Ε® ί'ΰη. δύο δή τρί
γωνα εΰτι τά ΑΗΕ, Β Ε® τάς δύο γωνίας δναί γω-
νίαις ίΰας έχοντα έκατέραν έκατέρα καϊ μίαν πλενράν 
μια πλευρά ίΰην την προς ταΐς ίΰαις γωνίαις την Α Ε 
τη ΕΒ' καϊ τάς λοιπάς άρα πλενράς ταϊς λοιπαϊς 

15 πλενραις Ιύας εξονόιν. Ϊ6η αρα ή μ\ν Η Ε τη Ε®, 
ή δΐ Α Η τη Β®, καϊ επεί ΐβη έοτίν ή ΑΕ τη ΕΒ, 
κοινή δε καϊ προς ορ&άς ή Ζ Ε, βάαις αρα ή Ζ Α 
βάΰει τη Ζ Β έΰτιν ίΰη. διά τά αντά δή καϊ ή Ζ Γ 
τη Ζ Α έΰτιν ίοη. καϊ έπεϊ 1'6η έΰτϊν ή Α Α τη ΓΒ, 

20 έϋτι δε καϊ ή ΖΑ τη ΖΒ ίβη, δύο δή αί ΖΑ, ΑΑ 
δνΰΐ ταϊς ΖΒ, Β Γ Ιΰαι είΰϊν έκατέρα έκατέρα' καϊ 
βάΰις ή ΖΑ βάΰει τη Ζ Γ έδείχ&η ί'βη' καϊ γωνία άρα 
ή νπο ΖΑΑ γωνία τη νπο ΖΒΓ ίβη εβτίν. καϊ 
επεί πάλιν εδείχ&η ή Α Η τη Β® ί'0η, άλλα μήν καϊ 

25 η Ζ Α τη ΖΒ ίβη, δύο δή αί Ζ Α, Α Η δνβι ταΐς 
ΖΒ, Β® ίβαι είβίν. καϊ γωνία ή νπο ΖΑΗ έδεί-
χ&η ίΰη τη νπο Ζ Β®9 βά6ις άρα ή Ζ Η βάΰει τη 

3. ΗΕΘ] Ε Θ F, et V m. 1, corr. m. 2; Ε eras. Β. αί — 4. 
ίηεξενχ&ωοαν] postea ins. m. 1 Ρ. 5. Εά] corr. ex Ε Β m. 2 F. 

6. περιέχουσι F V b . 7. Β Γ Ρ . έατίν] comp. Fb, είαίν 
V. 8. τώ] corr. ex τό m. 1 F. τριγώνω] om. B F V b . 
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abscindantur enim AE} EB, ΓΕ, Ε Α inter se 
aequales, et per Ε quaelibet recta ΗΕΘ ducatur, et 
ducantur AA, ΓΒ, et praeterea a quolibet puncto Ζ 
ducantur ZA, ZH, ZA, ΖΓ, ΖΘ, ZB. et quoniam 
dnae rectae AE, Ε Α duabus ΓΕ, EB aequales sunt 
et aequales angulos comprehendunt [I, 15], basis Α Α 
basi ΓΒ aequalis est, et triangulus AEA triangulo 
ΓΕΒ aequalis [I, 4 ] . quare etiam L AAE = ΕΒΓ 
[id.]. uerum etiam L AEH= ΒΕΘ [I, 15]. itaque 
duo trianguli sunt AHE, ΒΕΘ duos angulos duobus 
angulis alterum alteri aequalem habentes et umim 
latus uni lateri aequale, quod ad angulos aequales 
positum est, AE— EB. itaque etiam reliqua latera 
reliquis lateribus aequalia habebunt [I, 26]. quare 
Η Ε = ΕΘ, AH = ΒΘ. et quoniam Α Ε = EB, et 
Ζ Ε communis est et perpendicularis, erit Ζ Α — Ζ Β 
[I , 4] . eadem de causa erit etiam ΖΓ=ΖΑ. et 
qnoniam ΑΑ = ΓΒ et ZA=*ZB, duo latera ZA, 
Α Α duobus lateribus ZB, Β Γ alterum alteri aequalia 
sunt; et demonstratum est, esse Ζ Α = Ζ Γ erit igitur 
etiam i ZAA = ΖΒΓ [I, 8]. et quoniam rursus de-
lnonstratuni est, esse AH — ΒΘ, et est Ζ Α = ZB9 

duo latera ZA, Α Η duobus ZB, Β Θ aequalia sunt; 
et demonstratum est, esse LZAH= ΖΒΘ. itaque 
ZH—Z® [1, 4] . et quoniam rursus demonstratum 

9. εστίν] om. P. 11. ίβτι] είοι FV. 12. ϋχοντας φ. 
13. την] τά? V. τάς taag V b . γωνίας bq>. 14. τγ] supra 
ecr. m. 1 b. 17. Ζ Α] Α in ras. Β. 20. ϊατιν Β. Α Α] Α β 
corr. V. 23. η] m. 2 F. Ante ZAJ eras. των F. έατίν 
comp. b, ίβτΐ Ρ. 26. Ζ Α] (alt.) Α β corr. m. 1 F. 26. rfciv 
comp. F, BICI Vb. ΖΑΚ] corr. ex ZAB m. 1 b. 27. ΖΒΘ' 
Β β corr. m. 1 F. αρα] om. V. ΖΗ] H"Z' b. 
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Ζ Θ έότιν Ϊ6η. καϊ επει πάλιν ίΰη εδείχ&η ή Η Ε τη 
ΕΘ, κοινή δϊ ή ΕΖ, δύο δή αί Η Ε, ΕΖ δνβϊ ταΐς 
ΘΕ, ΕΖ ίΰαι είόίν καϊ βάΰις ή ΖΗ βάβει τ§ Ζ Θ 
ίΰη· γωνία αρα ή νπο ΗΕΖ γωνία τη νπο ΘΕΖ 

5 ίΰη έΰτίν. όρ&ή άρα. έκατέρα τών νπο ΗΕΖ, ΘΕΖ 
γωνιών, ή Ζ Ε άρα προς τήν ΗΘ τνχόντως διά τον 
Ε άχ&εΐΰαν όρ&ή έΰτιν. ομοίως δή δείξομεν, οτι ή 
Ζ Ε καϊ προς πάΰας τάς άπτομένας αυτής ένδειας καϊ 
ούΰας έν τώ ύποκειμενφ έπιπέδφ όρδάς ποιηθεί γω-

10 νιας. ένδεια 6h προς έπίπεδον ορδή έΰτιν, οταν 
προς πάΰας τάς άπτομένας αντής ένδειας καϊ οΰΰας 
έν τω αντώ έπιπέδφ όρδάς ποιη γωνίας* ή Ζ Ε άρα 
τώ ύποκειμενφ έπιπέδφ προς όρδάς έΰτιν. το δΐ νπο-
κείμενον έπίπεδον έΰτι το διά τών ΑΒ, ΓΑ ενδειών. 

15 ή Ζ Ε αρα προς όρδάς έΰτι τω διά τών ΑΒ, ΓΑ 
έπιπέδω. 

Έάν άρα ένδεια δύο ενδείαις τεμνούΰαις άλλήλας 
προς όρδάς έπϊ της κοινής τομής έπιΰταδη, καϊ τω 
δι9 αντών έπιπέδφ προς όρδάς έΰται' οπερ εδει δεΐξαι 

20 ε. 
Έάν ένδεια τριΰϊν ενδείαις άπτομέναις 

αλλήλων προς όρδάς έπϊ της κοινής τομής έπι
ΰταδη, αί τρεις ενδεΐαι έν ένί είΰιν έπιπέδφ. 

Ενδεια γάρ τις ή ΑΒ τριΰϊν ενδείαις ταΐς Β Γ, 
25 ΒΑ, ΒΕ προς όρδάς έπϊ τής κατά το Β αφής έφε-

ΰτάτω' λέγω, οτι αί Β Γ, ΒΑ, ΒΕ έν ένί είΰιν έπι-

1 Β. 

3. είσίν] comp. F. 5. ianv ΐαη BFV. 6. ή διά b. 
χδεΐαα Fb. δη] om. F. 8. αντης] corr. ex αντί} m. 

9. τω] τω αντω F, sed corr. 11. ποός] ins. m. 
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est, esse Η Ε = ΕΘ, et Ζ Ε eommunis est, duo latera 
HE, EZ duobus ΘΕ, EZ aequalia sunt; et ZH = Z@. 
itaque L HEZ = ΘΕΖ [I, 8]. itaque uterque angulus 
HEZ, ΘΕΖ rectus est [I def. 10]. ergo ZE ad 
rectam H® fortuito per Ε ductam perpendicularis est. 
iam eodem modo demonstrabimus, Ζ Ε ad omnes rectas 
eam tangentes et in plano subiacenti positas rectos 
efficere angulos. recta autem ad planum perpendicu-
laris est ; ubi ad omnes rectas eam tangentes et in 
eodem plano ductas rectos angulos efficit [def. 3] . 
itaque Ζ Ε ad planum subiacens perpendicularis est. 
subiacens autem planum id est, quod per rectas AB9 

Γ Α ductum est. itaque Ζ Ε ad planum rectarum AB, 
Γ Α perpendicularis est. 

Ergo si recta ad duas rectas inter se secantes in 
communi sectione perpendicularis erecta erit, etiam ad 
planum earum perpendicularis erit; quod erat demon-
strandum. 

V. 
Si recta ad tres rectas inter se tangentes in com-

muni sectione perpendicularis erecta erit ; tres illae 
rectae in eodem plano sunt. 

Nam recta Α Β ad tres rectas ΒΓ, BA9 Β Ε in 
puncto sectionis Β perpendicularis erecta sit. dico, 
rectas ΒΓ, ΒΑ, Β Ε in eodem plano esse. 

2 F. αυτής] corr. ex αυτή m. 1 B. 12. έν] έπί φ. 
αντω] om. V. ποιεί P. 13. έν τω Β. έστιν] comp. 
F b / έατι Ρ. 14. των] bis V, sed corr. 15. Τ Δ ευ&ειών 
V b . 16. επιπέδων b. 17. ευ&εΐα δύο εν&είαις] β ευ&& Ρ. 

δυο — 19. δειξαι] %αϊ τά εξής Β. 17. τεμ,νούοαις — 19. 
ϋοται] %αϊ τά εξής F. 19. έστιν V b . οπερ ε"δει δεΐζαι] 
comp. F. 26. έφεστάτω] corr. βχ άφεοτάτω m. rec. Ρ. 

Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. IV. 2 
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Μή γάρ, άλλ' εί δυνατόν, έΰτωΰαν αί μέν ΒΑ, 
ΒΕ έν τω ύποχειμένφ έπιπέδω, ή δ\ Β Γ έν μετεω-
ροτέρφ, καϊ έχβεβλήΰδω τό διά των Α Β, Β Γ έπί
πεδον χοινήν δή τομήν ποιήΰει έν τω ύποχειμένφ 

δ έπιπέδω ενδεΐαν. ποιείτω τήν Β Ζ. έν ένί άρα 
είΰΙν έπιπέδω τω διηγμένφ διά τών ΑΒ, Β Γ αί τρεις 
ενδεΐαι αί ΑΒ, Β Γ, Β Ζ. χαϊ έπεί ή ΑΒ ορδή έΰτι 
προς έχατέραν τών ΒΑ, ΒΕ, χαϊ τώ διά τών ΒΑ, Β Ε 
άρα έπιπέδω ορδή έΰτιν ή Α Β. τό δ\ δια τών ΒΑ, 

10 Β Ε έπίπεδον τό ύποχείμενόν έΰτιν ή ΑΒ άρα ορδή 
έΰτι προς τό ύποχείμενόν έπίπεδον. ωΰτε χαϊ προς 
πάΰας τάς άπτομένας αυτής ένδειας χαϊ ονΰας έν τώ 
ύποχειμένω έπιπέδω όρδάς ποιήΰει γωνίας ή Α Β. 
άπτεται αυτής ή Β Ζ ουΰα εν τώ ύποχειμένω έπι-

16 πέδω' ή άρα ύπό ΑΒΖ γωνία ορδή εΰτιν. ύπόχειται 
6h καϊ ή ύπό ΑΒΓ όρδή' ίΰη άρα ή ύπό ΑΒΖ γω
νία τη ύπό ΑΒΓ. χαί είΰιν έν ένί έπιπέδω* οπερ 
έΰτίν αδύνατον, ούχ άρα ή Β Γ εύδεϊα έν μετέωρο-
τέρω έΰτίν έπιπέδω' αί τρεις αρα εύδεΐαι αί Β Γ, ΒΑ, 

20 Β Ε έν ένί είΰιν έπιπέδφ. 
Έάν άρα εύδεϊα τριΰϊν εύδείαις άπτομέναις αλλή

λων έπϊ τής αφής προς όρδάς έπιΰταδη, αί τρεις 
ενδεΐαι έν ένί είΰιν έπιπέδφ* οπερ έδει δεΐξαι. 

26 Έάν δύο ενδεΐαι τώ αντώ έπιπέδφ προς 
όρδάς ώΰιν, παράλληλοι έΰονται αί ενδεΐαι. 

1. BJ] β corr. m. 1 b. 2. η δέ — 6. ενδεΐαν] mg. m. 1 V, 
in textu ras. est. 2. μετεώρω V. 3. *αί] %αί δι9 b. 4. δη] 
postea ins. F. 6. ual ενδεΐαν b, et B, corr. m. 2; nai (comp.) 
lns. m. 1 F. ποιήτω φ. εΐοϊν άρα b. 7. hziv Ρ; έαται Β, 
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ne sint enim, uerum, si fieri potest, ΒΑ, Β Ε in 
plano subiacenti sint, ΒΓ autem in eleuatiore, et pro-
ducatur planum per ΑΒ, ΒΓ. communem igitur sectio-

nem in plano subiacenti rectam 
efficiet [prop. III]. efficiat BZ. 
itaque tres rectae ΑΒ, ΒΓ, Β Ζ in 
eodem plano sunt, quod per AB, 
Β Γ ducitur. et quoniam Α Β ad 
utramque ΒΑ, Β Ε perpendicularis 
est, etiam adplanuin rectarum BA, 

Β Ε perpendicularis est Α Β [prop. IV]. planum autem 
rectarum ΒΑ, Β Ε subiacens est; Α Β igitur ad pla-
num subiacens perpendicularis est. quare etiam ad om-
nes rectas eam tangentes et in subiacenti plano po-
sitas rectos angulos efficiet Α Β [def. 3]. tangit auteni 
eam Β Ζ in subiacenti plano posita. itaque L.4BZ 
rectus est. supposuimus autem, etiam L Α Β Γ rectum 
esse. erit igitur L ABZ = ΑΒΓ. et in eodem plano 
sunt; quod fieri non potest. it&que recta Β Γ in plano 
eleuatiore posita non est; itaque tres rectae ΒΓ, BA, 
Β Ε in eodem plano sunt. 

Ergo si recta ad tres rectas inter se tangentes in 
puncto tactionis perpendicularis erecta erit, tres illae 
rectae in eodem plano sunt; quod erat demonstrandum. 

VI. 
Si duae rectae ad idem planum perpendiculares 

sunt, rectae parallelae erunt. 

corr. m. 1. 8. B/f\ (alt.) Β in ras. m. 1 B. 9. αρα] prins α 
in ras. m. 1 P. 10. ΑΒ] B"A' P. 12. αντηι b. 19. ΒΓ] 
corr. ex ΑΒ V; AB eupra ecr. Γ m. 1 b. 26. <o<r* P V b . 

2 * 
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Ανο γάρ ενδεΐαι αϊ ΑΒ, ΓΑ τφ ύποχειμένω Ιπι-
πέδφ προς όρδάς έΰτωΰαν' λέγω, οτι παράλληλος 
έΰτιν ή ΑΒ τη ΓΑ. 

Σνμβαλλέτωΰαν γάρ τω ύποχειμένφ έπιπέδφ κατά 
6 τά Β, Α ΰημεϊα, χαϊ έπεξενχδω ή ΒΑ ένδεια, καϊ 

ήχδω τή ΒΑ προς όρδάς έν τω ύποχειμένφ έπιπέδφ 
y\ ΑΕ, χαϊ κείΰδω τή ΑΒ ίΰη ή Α Ε, χαϊ έπεζενχδω-
ΰαν αί ΒΕ, ΑΕ, ΑΑ. 

Καϊ έπεϊ ή Α Β ορδή έΰτι προς τό ύποχείμενόν 
10 έπίπεδον, χαϊ προς πάΰας [άρα] τάς άπτομένας αντής 

ένδειας καϊ ονΰας έν τφ ύποχειμένφ έπιπέδφ όρδάς 
ποιήΰει γωνίας, άπτεται δϊ τής ΑΒ έχατέρα τών 
ΒΑ, ΒΕ ονΰα έν τφ ύποχειμένφ έπιπέδφ' ορδή άρα 
έΰτίν έχατέρα τών ύπό ΑΒΑ, ΑΒΕ γωνιών, διά τά 

16 αυτά δή χαϊ έχατέρα τών ύπό ΓΑ Β, ΓΑΕ ορδή έΰτιν. 
χαϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή ΑΒ τή ΑΕ, κοινή δ$ ή ΒΑ, 
δνο δή αί ΑΒ, ΒΑ δνΰϊ.ταϊς Ε Α, ΑΒ ίΰαι είΰιν 
καϊ γωνίας όρδάς περιέχονΰιν βάΰις άρα ή ΑΑ βάΰει 
τή ΒΕ έΰτιν ίΰη. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή ΑΒ τή Α Ε, 

20 άλλα καϊ ή ΑΑ τή ΒΕ, δνο δή αί ΑΒ, ΒΕ δνΰϊ 
ταΐς ΕΑ, Α Α ίΰαι είΰιν καϊ βάΰις αντών κοινή ή 
ΑΕ' γωνία άρα ή ύπό ΑΒΕ γωνία τή ύπό ΕΑΑ 
έΰτιν ίΰη. ορδή 6h ή ύπό ΑΒΕ' ορδή άρα καϊ ή 
ύπό ΕΑΑ' ή Ε Α άρα προς τήν Α Α ορδή έΰτιν. 

26 έΰτι δΐ καϊ πρίς έκατέραν τών ΒΑ, ΑΓ ορδή. ή Ε Α 
αρα τριΰϊν ενδείαις ταΐς ΒΑ, Α Α, ΑΓ προς όρδάς 

1. αί] supra m. rec. Ρ. 4. σνμβαλέτωσαν Ρ (αυμπιπτέτωσαν 
supra scr. m. rec.) et snpra scr. λ V. 6. ΒΔ] corr. ex Β m. 2 B. 
β. τω] τω αυτφ Ρ. 9. έΰτίν F. 10. άρα] om. Ρ. 12. Ante τών 
ras. 2 litt. V, τής τών b. 13. ονσαι, F. 16. rj} — Β ά] mg. m. 1 Ρ. 

17. ταΐς] miro comp. F, ut lin. 21. s W V b , comp. eupra scr. φ. 
18. καί] comp. supra scr. φ. πΒριέ%ονοι,Ί1Ίν\> Α Δ] corr. ex 
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i i B m . l b . 19. ϊση Ιστίν V. 21. sloiVb, comp. P. 23. ϊση 
εστίν Vb . 17] (prius) ins. m. 2 F. 24. των Ε ΔΑ Ρ. 25. ϊστι\ 
supra scr. comp. m. 1 F. Sequentia usque ad p. 22, 5: έπι
πέδω in ras. V. όο&η] corr. ex ο&η m. rec. P. 

Nam duae rectae ΑΒ, Γ Α ad planum subiacens 
perpendicularee sint. dico, Α Β rectae ΓΑ paralle-
lam esse. 

concurrant enim cum plano sub-
iacenti in punctis Β, A, et duca-
tur recta BA} et ad rectam Β Α 
perpendicularis in plano subiacenti 
ducatur AE, et ponatur 

ΑΒ = AE, 
et ducantur BE, AE, AA. 

et quoniam AB &d planum subiacens perpendicu-
laris est, etiam ad omnes rectas eam tangentes et in 
plano subiacenti positas rectos angulos efficiet [def. 3]. 
uerum utraque ΒΑ, Β Ε in plano subiacenti positae 
rectam Α Β tangunt; itaque uterque angulus ΑΒΑ, 
ABE rectus est. eadem de causa etiam uterque angu-
lus ΓΑΒ, ΓΑΕ rectus est. et quoniam Α Β = Α Ε, 
et ΒΑ communis est, duo latera ΑΒ, Β Α duobus 
EA, Α Β aequalia sunt; et aequales angulos compre-
hendunt. itaque Α Α = Β Ε [I, 4]. et quoniam Α Β 
= ΑΕ, et ΑΑ = ΒΕ, duo latera ΑΒ, Β Ε duobus 
ΕΑ, Α Α aequalia sunt; et basis eorum communis 
estAE. itaque L.ABE— EAA [I, 8] . uerum L^BE 
rectus est; quare etiam LEAA rectus est. itaque 
Ε Α Β,άΑΑ perpendicularis est. sed etiam ad utram-
que ΒΑ, Α Γ perpendicularis est. itaque Ε Α ad tres 
rectas ΒΑ, AA, ΑΓ perpendicularis in puncto tactio-
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έπΙ τής αφής έφέότηχεν* αί τρεις αρα ενδεΐαι αϊ ΒΑ, 
Α'Α, Α Γ έν ενί ειΰιν έπιπέδω. έν ω δε at ΑΒ, 
Α Α, έν τούτω καΙ ή ΑΒ' πάν γαρ τρίγωνον έν ενί 
έότιν έπιπέδω* αϊ άρα ΑΒ, ΒΑ, Α Τ ενδεΐαι έν ενί 

δ είόιν έπιπέδω. και έότιν ορδή έκατέρα των νπο 
ΑΒΑ, ΒΑ Γ γωνιών παράλληλος άρα έΰτίν ή ΑΒ 
τή ΓΑ. 

Έάν άρα δύο εν&εϊαι τω αντω έπιπέδω προς όρδάς 
ώβιν, παράλληλοι ίΰονται αϊ ενδεΐαι* οπερ εδει δεΐξαι. 

10 ξ'. 
Έάν ώόι δύο ενδεΐαι παράλληλοι, ληφδή 

δε έφ9 εκατέρας αντών τνχόντα όημεΐα, ή έπΙ 
τά Οημεΐα έπιζενγννμένη ένδεια έν τω αντω 
έπιπέδω έΰτΐ τάϊς παραλλήλοις. . 

15 "Εΰτωόαν δύο ενδεΐαι παράλληλοι αί ΑΒ, ΓΑ, 
καΙ είλήφδω έφ9 έκατέρας αντών τνχόντα αημεΐα τά 
Ε, Ζ* λέγω, οτι ή έπΙ τά Ε, Ζ Οημεΐα έπιζενγννμένη 
ένδεια έν τω αντω έπιπέδω έΰτϊ ταϊς παραλλήλοις. 

Μη γάρ, άλλ9 ει δννατόν, Ιατω έν μετεωροτέρω 
20 ως ή ΕΗΖ, καΙ διήχδω διά τής ΕΗΖ έπίπεδον το-

μήν δη ποιήύει έν τω νποχειμένω έπιπέδω ενδεΐαν. 
ποιείτω ώς την ΕΖ' δύο άρα ενδεΐαι αί ΕΗΖ, ΕΖ 
χωρίον περιέξονόιν οπερ έΰτϊν αδύνατον, ονχ άρα ή 
άπο τον Ε έπϊ το Ζ έπιζενγννμένη ένδεια έν μετεω-

25 ροτέρω έοτϊν έπιπέδω* έν τω διά τών ΑΒ, ΓΑ άρα 

2. έν φ — 5. έπιπέδω] om. b. 2. ΔΒ% ΔΑ] ΔΑ^ ΔΒ Ρ; 
ΒΔ, ΔΑ, ΔΓΥ. 6. ΒΔ Γ] Β in ras. V; ΓΔΒ Ρ. αρα] corr. 
ex α m. 2 Ρ. 8. έπιπέδω] om. V. 9. ωσι Vb . άλλήίαις 
αί V. 11. ωσιν 6. 13. αντω] supra m. 2 Β. 17. λέγω 
— Ε , Ζ] mg. m. 1 F. σημεία] om. V. 20. ή] φ, αί? F. 

διά] νο διά B F , τό eupra scr. V. 21. έπιπέδω] mg. V. 
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22. ώς] supra scr. m. 1 B, om. F V b . ΕΗΖ] HZ V. 
23. περιέχουσιν V b . αδύνατον] mg. V. 25. αρα] supra 
scr. V, 

nis erecta est; quare tres rectae ΒΑ, Α Α, Α Γ in 
eodem plano sunt [prop. V ] . in quo autem plano 
sunt ΑΒ, AA, in eodem est etiam AB) omnis enim 
triangulus in eodem plano est [prop. II], itaque rectae 
ΑΒ,ΒΑ, ΑΠη eodem plano sunt. et uterque angulus 
ΑΒΑ, ΒΑΤ rectus est. itaque Α Β rectae ΓΑ par-
aUela est [I, 28]. 

Ergo si duae rectae ad idem planum perpendicu-
lares sunt, rectae parallelae erunt; quod erat demon-
strandum. 

VII. 

Si duae rectae parallelae sunt, et in utraque quae-
libet puncta sumuntur, recta puncta coniungens in 
eodein plano est, in quo parallelae. 

2 Sint duae rectae parallelae 
ΑΒ, ΓΑ, et in utraque quaeli-
bet puncta sumantur Ε, Z. dico, 
rectam puncta Ε, Ζ coniungen-

— — tem in eodem plano esse, in quo 
sint rectae parallelae. 

ne sit enim? sed, si fieri potest, in eleuatiore sit ut 
EHZ, et per Ε Η Ζ planum ducatur. itaque in plano 
subiacenti sectionem efficiet rectam [prop. III]. efficiat 
EZ. ergo duae rectae EHZ, Ε Ζ spatium compre-
hendent; quod fieri non potest. itaque recta Ε, Ζ con-
iuDgens in plano eleuatiore non est. ergo recta Ε, Ζ 
coniungens in plano parallelarum AB9 Γ Α est. 
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παραλλήλων έότΙν έπιπέδω ή άπο τον Ε έπΙ το Ζ 
έπιζενγννμένη ένδεια. 

9Εάν άρα ώόι δύο ενδεΐαι παράλληλοι, ληφδτ} δε 
έφ9 εχατέρας αντών τνχόντα όημεΐα, ή έπΙ τά όημεΐα 

5 έπιζενγννμένη ένδεια έν τω αντω έπιπέδω έότΐ ταΐς 
παραλλήλου οπερ έδει δεΐξαι. 

, η'' 
9Εάν ώόι δύο ενδεΐαι παράλληλοι, ή δε 

ετέρα αντών έπιπέδω τινί προς όρδάς y, xal 
10 ή λοιπή τω αντω έπιπέδω προς όρδάς Ιόται. 

"Εότωόαν δύο ενδεΐαι παράλληλοι at ΑΒ, ΓΑ, 
ή δε ετέρα αντών ή ΑΒ τω νποχειμένω έπιπέδω 
προς όρδάς έότω' λέγω, οτι χαϊ ή λοιπή ή ΓΑ τφ 
αντω έπιπέδω προς όρδάς Ιόται. 

16 Σνμβαλλέτωόαν γάρ αϊ Α Β , ΓΑ τω νποχειμένω 
έπιπέδω χατά τά Β, Α όημεΐα, χαϊ επεζεύχδω ή ΒΑ' 
αί ΑΒ, ΓΑ, ΒΑ άρα έν ενί είόιν έπιπέδω. ήχδω 
τή ΒΑ προς όρδάς έν τω νποχειμένω έπιπέδω ή Α Ε, 
χαϊ χείόδω τή ΑΒ ϊόη ή Α Ε, χαϊ επεζεύχδωόαν at 

20 Β Ε, Α Ε, Α Α. χαϊ έπεί ή ΑΒ ορδή έότι προς το 
νποχείμενον έπίπεδον, χαϊ προς πάόας άρα τάς άπτο-
μένας αντής ενδείας χαϊ ονόας έν τω νποχειμένω έπι
πέδω προς όρδάς έότιν ή ΑΒ' ορδή άρα [έότΙν] έχα-
τέρα τών νπο ΑΒΑ, ΑΒΕ γωνιών, χαϊ έπεϊ εις 

25 παραλλήλους τάς Α Β, Γ Α ένδεια έμπέπτωχεν ή ΒΑ\, 
αί άρα νπο ΑΒΑ, ΓΑ Β γωνίαι δνόΐν όρδαΐς ϊόαι 
είαίν. ορδή δε ή νπο Α ΒΑ' ορδή άρα χαϊ ή νπο 
Γ ΑΒ' ή ΓΑ άρα προς τήν ΒΑ ορδή έότιν. χαϊ 

3. ωσιν Ρ Β. 8. ωσιν Ρ Β. Ύ\ δί] % δε ή V. 9. #] 
om. Υ. 10. προς όρΰάς ϊσται τω αντω έπιπέδω b. 12. Ante 

i 
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Ergo si duae rectae parallelae sunt, et in utra-
que quaelibet puncta sumuntur, recta puncta con-
iungens in eodem plano est, in quo parallelae; quod 
erat demonstrandum. 

VIII. 
Si duae rectae parallelae sunt, et alterutra ad pla-

num aliquod perpendicularis est, etiam reliqua ad idem 
planum perpendicularis erit. 

Sint duae rectae parallelae AB, 
ΓΑ, et alterutra earum Α Β ad pla-
num subiacens perpendicularis sit. 
dico, etiam reliquam Γ Α ad idem 
planum perpendicularem fore. 

concurrant enim ΑΒ, Γ Α cum 
plano subiacenti in punctis Β, A, 
et ducatur BA. itaque ΑΒ, ΓΑ, 

Β Α in eodem plano sunt [prop. VII]. ad Β Α in 
plano subiacenti perpendicularis ducatur AE, et po-
natur ΑΕ = AB, et ducantur ΒΕ, ΑΕ, AA. et 
quoniam Α Β ad planum subiacens perpendicularis est ; 

etiam ad omnes rectas eam tangentes et in plano 
subiacenti positas perpendicularis est Α Β [def. 3]. 
rectus igitur uterque angulus ΑΒΑ, ΑΒΕ. et 
quoniam in parallelas ΑΒ, Γ Α recta incidit BA, 
anguli ΑΒΑ, ΓΑΒ duobus rectis aequales sunt [I, 
29]. uerum l_ABA rectus est; quare etiam LTAB 
rectus est. quare Γ Α ad ΒΑ perpendicularis est. 

έπιπέδω m. 1 del. έν Ρ. 13. καϊ η] Ρ, δή φ. 17. ΓΑ] Δ 
corr. ex Β m. rec. Β. 20. Λ Ε] ΔΕ φ. έστιν Ρ. 23. προς 
ορδάς] ορδή BFV. εστίν] (alt.) om. Ρ. 26. ένδειας Υ. 

26. γωνίαϊ] Ρ, γωνία φ. 
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έπεί ϊόη έότΙν ή ΑΒ τή ΑΕ, κοινή δε ή ΒΑ, δυο 
δή αί ΑΒ, ΒΑ δνόΐ ταΐς ΕΑ, ΑΒ ϊόαι είόΐν' καϊ 
γωνία ή νπο ΑΒΑ γωνία τή νπο ΕΑΒ ϊόη' ορδή 
γαρ έκατέρα' βάόις αρα ή Α Α βάόει τή Β Ε ϊόη. 

5 καΙ έπεί ϊόη έότΙν ή μεν Α Β τή ΑΕ} ή δε Β Ε τή 
ΑΑ, δύο δή αί ΑΒ, ΒΕ δνόϊ ταΐς ΕΑ, Α Α ϊόαι 
είόΐν έκατέρα έκατέρα. καϊ βάόις αντών κοινή ή Α Ε* 
γωνία αρα ή νπο ΑΒΕ γωνία τή νπο ΕΑ Α έότιν 
ϊόη. ορδή δε ή νπο ΑΒΕ* ορδή αρα καϊ ή νπο 

10 ΕΑΑ' ή Ε Α αρα προς τήν Α Α ορδή έότιν. ίότι 
δε καϊ προς τήν Α Β ορδή* ή Ε Α αρα καϊ τω διά 
τών ΒΑ, Α Α έπιπέδω ορδή έότιν. καϊ προς πάόας 
άρα τάς άπτομένας αυτής ενδείας καϊ ονόας έν τω 
διά τών ΒΑ Α έπιπέδω όρδάς ποιήόει γωνίας ή ΕΑ. 

15 έν δε τω διά τών ΒΑ Α έπιπέδω έότϊν ή Α Γ, επει-
δήπερ εν τω διά τών ΒΑ Α έπιπέδω είόΐν αί ΑΒ, 
ΒΑ, εν ω δε αί ΑΒ, ΒΑ, εν τούτω εότΐ καϊ ή ΑΓ. 
ή Ε Α άρα τή Α Γ προς όρδάς εότιν ώότε καϊ ή ΓΑ 
τή Α Ε προς όρδάς εότιν. έότι δε καϊ ή ΓΑ τή ΒΑ 

20 προς όρδάς. ή ΓΑ άρα δύο ενδείαις τεμνούόαις άλ-
λήλας ταΐς Α Ε, Α Β άπο τής κατά το Α τομής προς 
όρδάς εφέότηκεν' ώότε ή ΓΑ καϊ τω διά τών Α Ε, 
Α Β έπιπέδω προς όρδάς έότιν. το δε διά τών Α Ε, 
Α Β έπίπεδον τό νποκείμενόν εότιν' ή ΓΑ αρα τω 

25 νποκειμένω έπιπέδω προς όρδάς εότιν. 
Έάν άρα ώόι δύο ενδεΐαι παράλληλοι, ή δε μία 

2. Α Β] ΒΑ b. εΐαί V b , comp. F. 4. Ιστιν ίση B V b . 
7. εκατέοα] eupra scr. F. η] supra scr. m. 1 V. 

8. Ε ΔΑ] ΒΔ eeq. ras. 1 litt. φ. έατιν] eupra scr. m. 1 F. 
9. όοδη — ΑΒΕ] in ras. plurium litt. F. 10. ΑΔ] Δ Α Ρ. 

11. Δ Β] in ras. V. 12. icti V, comp. Fb. 14. ΒΔΑ] 
Ρ; ΑΔ, ΔΒ B; ΒΔ, AB b et in rae. FV. ΔΕ P. 15. ΒΔ, 
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et quoniam Α Β = Α Ε, et ΒΑ communis est, duo 
latera ΑΒ, BA duobus EA, AB aequalia sunt; et 
L ΑΒΑ = EAB (uterque enim rectus est); itaque 
Α Α = ΒΕ [Ι, 4 ] . et quoniam ΑΒ = ΑΕ, et ΒΕ 
— ΑΑ, duo latera ΑΒ, ΒΕ duobus ΕΑ, Α Α aequalia 
sunt; et basis eorum comumnis est AE\ itaque L ABE 
= EAA [I, 8]. uerum L ABE rectus est; itaque 
etiam L EAA rectus est; ergo Ε Α .ad Α Α perpen-
dicularis est. uerum etiam ad Α Β perpendicularis est. 
Ε Α igitur etiam ad planum rectarum ΒΑ,ΑΑ per-
pendicularis est [prop. IV]. quare etiam ad omnes 
rectas eam tangentes et in plano rectarum ΒΑ, Α Α 
positas rectos angulos efficiet EA. in plano autem 
rectarum ΒΑ, Α Α posita est ΑΓ, quoniam ΑΒ, Β Α 
in plano rectaruin ΒΑ, Α Α sunt [prop. II] , in quo 
autem plano sunt ΑΒ, BA, in eodem etiam Α Γ po-
sita est. itaque Ε Α ad Α Γ perpendicularis est; quare 
etiam Γ Α ad Α Ε perpendicularis est. uerum Γ Α 
etiam vABA perpendicularis est. Γ Α igitur ad duas 
rectas inter se secantes ΑΕ, Α Β in sectione Α per-
pendicularis erecta est; quare Γ Α etiam ad planum 
rectarum ΑΕ, Α Β perpendicularis est [prop. IV] . 
uerum planum rectarum ΑΕ, Α Β subiacens est. ita-
que Γ Α ad planum subiacens perpendicularis est. 

Ergo si duae rectae parallelae sunt, et alterutra 
ad planum aliquod perpendicularis est, etiam reliqua 

4Α B F b , in ras. V. 17.ζΤΓ] Τ Δ b. 18. ΔΓ] in ras. 
m. 1 PV. 19. — ΓΔ] bis P, corr. m. 1. %αί] om. 
Ρ. -π/] καϊ tjj Ρ. ΒΔ] Δ Β F. 20. άλλήλαις b, 
corr. m. 1. 21. ΔΒ] in rae. V. 22. η] καϊ η V. 
23. Δ Β] ΔΕ b. 24. vno*tipuv6v iatw] in ras. V. 26. 
ωσιν Ρ Β. 
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1. %] έστιν φ, supra scr. ij. 2. £αται] έστιν BFY. 
6. είσίν Ρ. 7. γάρ] γ corr. ex π m. rec. Β. παράλληλος τή 
ΕΖ Υ. παράλληλοι Β. 9. Δ Τ Υ. 10. Post τνχον ras. 2 
litt. V. 12. η] eupra m. 1 Ρ. 13. Ζ Ε] in ras. V. 
Η Κ] Ν Κ Ρ, Η post ins. V. 14. η] αί F. 15. Η θ] θ 
b supra scr. m. 1; litt. Η postea ins. m. 1 BF. 16. έστιν] 
comp. Fb, έστι PV. %al — 18. έστιν] mg. m. 2 B. 

^ 17. άρα] om. P. 19. έκατέρα — 21. έστιν] mg. m. 1 in ras. 

Λ 

αντών έπιπέδω τινϊ προς όρδάς καϊ ή λοιπή τφ 
αντω έπιπέδω προς όρδάς Ιόται9 οπερ έδει δεΐζαι. 

δ'. 

ΑΙ τφ αντή ένδεια παράλληλοι καϊ μη ον-
5 6αι αν τ γι έν τω αντω έπιπέδω καϊ άλλήλαις 

εΐόϊ παράλληλοι. 
"Εότω γάρ έκατέρα τών ΑΒ, ΓΑ τή Ε Ζ παράλ

ληλος μη ονόαι αντή έν τφ αντω έπιπέδφ* λέγω, οτι 
παράλληλος έότιν ή ΑΒ τή ΓΑ. 

10 ΕΙλήφδω γάρ έπΙ τής ΕΖ τνχον όημεΐον το Η, 
καϊ άπ αντον τή ΕΖ έν μεν τω διά τών ΕΖ, Α Β 
έπιπέδω προς όρδάς ήχδω ή ΗΘ, έν δε τφ διά τών 
ΖΕ, ΓΑ τή Ε Ζ πάλιν προς όρδάς ήχδω ή Η Κ. xal 
έπεϊ ή ΕΖ προς εκατέραν τών Η®, Η Κ ορδή έότιν, 

16 ή ΕΖ άρα καϊ τφ διά τών ΗΘ, Η Κ έπιπέδφ προς 
όρδάς έότιν. χαί έότιν ή ΕΖ τή Α Β παράλληλος* 
καϊ ή ΑΒ αρα τφ διά τών ΘΗΚ έπιπέδφ προς δρ-
δάς έότιν. διά τά αντά δή καϊ ή ΓΑ τφ διά τών 
ΘΗΚ έπιπέδφ προς όρδάς έότιν* έκατέρα άρα τών 

20 Α Β, ΓΑ τφ διά τών ΘΗΚ έπιπέδφ προς όρδάς 
έότιν. έάν δε δύο ενδεΐαι τω αντω έπιπέδφ προς 
όρδάς ωόιν, παράλληλοι είόιν αϊ ενδεΐαι* παράλληλος 
αρα έότϊν ή ΑΒ τή ΓΑ* οπερ έδει δεϊίμι. 
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ad idem planum perpendicularis erit; quod erat de-
monstrandum. 

Quae eidem rectae parallelae sunt, etiam si in eodem 
plano non sunt, etiam inter se parallelae sunt. 

sumatur enim in EZ quoduis punctum H} et ab 
eo ad rectam Ε Ζ perpendicularis ducatur in plano EZ, 
Α Β rectarum ΗΘ} in plano autem ZE, Γ Α rectarum 
ad EZ rursus perpendicularis ducatur HK. et quoniam 
Ε Ζ ad utramque ΗΘ, Η Κ perpendicularis est, Ε Ζ 
etiam ad planum rectarum ΗΘ, HK perpendicularis 
est [prop. IV] . et EZ rectae Α Β parallela est. ita-
que etiam Α Β ad planum rectarum ΘΗ5 Η Κ perpen-
dicularis est [prop. VIII]. eadem de causa etiam Γ Α 
ad planum rectarum ΘΗ, HK perpendicularis est̂  
quare utraque ΑΒ, Γ Α ad planum rectaruin ΘΗ, HK 
perpendicularis est. sin duae rectae ad idem planum 
perpendiculares sunt, rectae parallelae sunt [prop. VI] . 
ergo Α Β rectae ΓΑ parallela est; quod erat demon-
strandum. 

IX. 

Nam utraque ΑΒ, Γ Α 
rectae ΕΖ parallela sit, non 
positae in eodem plano. dico, 
Α Β rectae ΓΑ parallelam 
esse. 

P. 19. αοα] eupra P. 20. τώ] corr. ex τών Ρ. ΗΘ, 
Η Κ m. 2 PV. 22. &cv Vb. datv] ϊΰονται V. 
23. οπερ έδει δεΐξαι] om. Υ . 
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f 

ι . 
Έάν δύο ενδεΐαι άπχόμεναι αλλήλων παρά 

δύο ένδειας άπχομένας αλλήλων ω6ι μή έν χω 
ανχω έπιπέδω, Ιαας γωνίας περιέζοναιν. 

5 Αύο γάρ ενδεΐαι αί Α Β, Β Γ άπχόμεναι αλλήλων 
παρά δύο ενδείας χάς Α Ε, ΕΖ άπχομένας αλλήλων 
ίόχωόαν μή έν χφ ανχω έπιπέδω' λέγω, οχ ι Ϊ6η έόχϊν 
ή νπο ΑΒΓ γωνία χή νπο Α Ε Ζ. 

Άπειλήφδωόαν γάρ αί ΒΑ, Β Γ, ΕΑ, Ε Ζ Ϊ6αι 

10 άλλήλαις, χαϊ έπεζεύχδωααν αί ΑΑ, ΓΖ, Β Ε, Α Γ, 
Α Ζ. xal έπεί ή ΒΑ χή Ε Α Ϊ6η έΰχϊ χαϊ παράλλη
λος, χαϊ ή ΑΑ άρα χή Β Ε ΐαη έβχϊ χαϊ παράλληλος, 
διά χά ανχά δή χαϊ ή Γ Ζ χή Β Ε ίβη έόχϊ χαϊ παρ
άλληλος9 έχαχέρα άρα χ ων ΑΑ, Γ Ζ χή Β Ε ίΰη έ<3χϊ 

15 χαϊ παράλληλος, αί δε χή αντή ένδεια παράλληλοι 
χαϊ μή ονβαι ανχή έν χω ανχω έπιπέδω χαϊ άλλήλαις 
είαΐ παράλληλοι* παράλληλος άρα έόχϊν ή ΑΑ χή ΓΖ 
χαϊ ϊόη. χαϊ έπιξενγνύονβιν αύχάς αί Α Γ, Α Ζ* χαϊ 
ή Α Γ άρα χή Α Ζ ϊόη έόχϊ χαϊ παράλληλος, χαϊ έπεϊ 

20 δύο αί ΑΒ, Β Γ δνόϊ χαΐς Α Ε, Ε Ζ ϊόαι είόίν, χαϊ 
βάόις ή Α Γ βάόει χή Α Ζ ϊόη, γωνία αρα ή νπο 
ΑΒΓ γωνία χή νπο ΑΕΖ έόχιν ϊόη. 

Έάν άρα δύο ενδεΐαι άπχόμεναι αλλήλων παρά 
δύο ενδείας άπχομένας αλλήλων ώόι μή έν χω ανχω 

25 έπιπέδω, ϊόας γωνίας περιέζονόιν* οπερ έδει δεΐξαι. 
3. ωσιν Ρ Β. 4. ονσαι, ϊσας b. περιέξονσι Vb . 5. αί 

ΑΒ,ΒΓ] om. BFV\ Β Γ] postea ins. m. 1 Ρ. 6. αί ΑΒ, Β Γ 
παρά BFV. 7. avrfl5]eupra scr. Ρ. 9. ΒΑ] in ras. m. 1 Ρ. 

Ε Ζ ] litt. Ζ θ corr. V. 11. έατίν Β. 12. έστιν ίση BFb . 
14. έκατέρα — 15. παράλληλος] bia F, sed corr. m. 1; mg. 

V. 16. καϊ μή — έπιπέδω] om. ν. 17. παράλληλοι] supra 
scr. m. 1 F. αρα] supra'scr. m. 2 B. 18. κα/] (primum) 
eupra m. 1 V. 19. εστίν PB. 20. είσί V b , comp. F. 
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X. 
Si duae rectae inter se tangentes duabus rectis 

inter se tangentibus non positis in eodem plano par-
allelae sunt, angulos aequales comprebendent. 

Nam duae rectae AB% ΒΓϊχΛ^χ se tangentes duabus 
rectis inter se tangentibus 
ΑΕ, EZ non positis in 
eodem plano parallelae sint. 
dico, esse 1_ΛΒΓ= AEZ. 

ponantur enim Β Α 
= ΒΓ = EA = ΕΖ, et 
ducantur ΑΑ, ΓΖ, ΒΕ, 
ΑΓ, Α Ζ. et quoniam ΒΑ 

rectae Ε Α aequalis et parallela est, etiam Α Α rectae 
Β Ε aequalis et parallela est [I, 33]. eadem de causa 
etiam ΓΖ rectae Β Ε aequalis et parallela est. itaque 
ufcraque ΑΑ, Γ Ζ rectae Β Ε aequalis et parallela est. 
quae autem eidem rectae parallelae sunt, etiam si in 
eodem plano non sunt, etiam inter se parallelae sunt 
[prop. IX]. itaque Α Α rectae ΓΖ parallela est et 
aequalis. et eas iungunt ΑΓ, AZ\ quare etiam Α Γ 
rectae Α Ζ aequalis et parallela est [I, 33]. et quoniam 
duo latera ΑΒ, Β Γ duobus Α Ε, Ε Ζ aequales sunt, 
et ΑΓ=*ΑΖ, erit L ΑΒΓ = AEZ [I, 8]. 

Ergo si duae rectae inter se tangentes duabus 
rectis inter se tangentibus non positis in eodem plano 
parallelae sunt, angulos aequales comprehendent; quod 
erat demonstrandum. 

22. νπο] om. V. 23. απτό μεν ca — 25. δείξαι] %ai τά εξής 
V. 24. ωσι (ωοιν F) παρά δνο ένδειας άπτομένας αλλήλων 
BFb. ωβιν Ρ. 
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ια'. 
9Απο του δοθέντος όημείου μετεώρου έπί 

το δοδεν έπίπεδον χά&ετον ευθείαν γραμμήν 
άγαγεϊν. 

6 "Εότω το μεν δο&εν όημεϊον μετέωρον το Λ, το 
δε δο&εν έπίπεδον το ύποκείμενον δει δή άπο του 
Α όημείου έπΙ το ύποχείμενον έπίπεδον χάδετον ευ
θείαν γραμμήν άγαγεϊν. 

Αιήχ^ω γάρ τις έν τω ύποχειμένφ έπιπέδω εύ&εϊα, 
10 ως έτυχεν, ή Β Γ, χαϊ ήχδω άπο του Α όημείου έπΙ 

τήν Β Γ κάθετος ή Α Α. εί μεν ουν ή ΑΑ χά&ετός 
έότι χαϊ έπΙ το ύποχείμενον έπίπεδον, γεγονός αν εϊη 
το έπιταχ&έν. εί δε ου, ήχ&ω άπο του Α όημείου 
τή ΒΓ έν τφ ύποχειμένφ έπιπέδφ προς όρ&άς ή Α Ε, 

16 χαϊ ήχ&ω άπο του Α έπΙ τήν Α Ε κάθετος ή Α Ζ, 
xal διά του Ζ όημείου τή ΒΓ παράλληλος ήχ^&ω ή ΗΘ. 

Καϊ έπεί ή ΒΓ έκατέρα τών Α Α, Α Ε προς ορ-
&άς έότιν, ή ΒΓ άρα καϊ τφ διά τών ΕΑΑ έπιπέδφ 
προς ορ&άς έότιν. και έότιν αυτή παράλληλος ή 

20 ΗΘ* έάν δε ώόι δύο εύ&εϊαι παράλληλοι, ή δε μία 
αυτών έπιπέδφ τινί προς όρ&άς ή, χαϊ ή λοιπή τω 
αύτώ έπιπέδφ προς όρ&άς έόται* και ή ΗΘ άρα τφ 
διά τών ΕΑ, Α Α έπιπέδφ προς όρ&άς έότιν. καϊ 
προς πάόας άρα τάς άπτομένας αυτής εύ&είας καϊ 

25 ούόας έν τω διά τών ΕΑ, Α Α έπιπέδφ όρ&ή έότιν 
ή ΗΘ. άπτεται δε αυτής ή Α Ζ ούόα έν τω διά 

2. μετέωρον φ (ηοη F) , μ,ετεωροτέρου b. 3. δο&έν] Ρ, 
νποκείμ,ενον B F V b , Ρ mg. m. 1. 9. γάρ] om. V. ευθεία] 
poatea ins. F. 10. ΓΒ F. 12. έστι καί] έστιν e corr. m. 
2 F. έπί] om. b. γεγονός] eras. V. 13. τό] supra scr. 
F. δέ] supra scr. V. 17. έπί φ. 
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XI. 

Α dato puncto eleuato ad datum planum perpen-
dicularem lineam rectam ducere. 

Nam datum punctum eleuatuin sit A, et datum 
planum sit, quod subiacet. oportet igitur a puncto Α 

pendicularis est, factum est, quod propositum erat. 
sin minus, a Α puncto in plano subiacenti ad rectam 
Β Γ perpendicularis ducatur Α Ε [I, 11], et ab Α ad 
Α Ε perpendicularis ducatur AZ [I, 12], et per Ζ 
punctum rectae Β Γ parallela ducatur ΗΘ [I, 31]. 

et quoniam ΒΓ ad utramque ΑΑ, AE perpeu-
dicularis est, etiam ad planum rectarum EA, Α Α 
perpendicularis est Β Γ [prop. IV]. et ei parallela est 
ΗΘ. sin duae rectae parallelae sunt, et alterutra ad 
planum aliquod perpendicularis est, etiani reliqua ad 
idem planum perpendicularis est [prop. VIII]; itaque 
etiam ΗΘ ad planum rectarum ΕΑ,ΑΑ perpendicu-
laris est. quare etiam ad omnes rectas eam tangentes 
et in plano rectarum EA, Α Α positas perpendicu-
laris est ΗΘ [def. 3]. ueruin Α Ζ eam tangit in plano 

21 — 24 nonnulla in F euan. 23. iativ] conip. F b , ίατι Ρ, 
ϊαται V. 25. ΔΑ\ ut uidetur, θ corr. F. 26. Θ Η Β. 

iv τω] suetulit reparatio in F. 
Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. IY. 3 

Α 
ad planum subiacens rectam lineam 
perpendicularem ducere. 

ducatur enini in plano subia-
centi recta quaelibet ΒΓ, et ab 
Α puncto ad 5 Γ perpendicularis 
ducatur Α Α [I, 12]. iam si Α Α 
etiain ad planum subiacens per-
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τών ΕΑ, Α Α έπιπέδω* ή ΗΘ άρα ορδή έΰτι προς 
τήν ΖΑ' ωΰτε χαϊ ή ΖΑ ορδή έΰτι προς τήν Θ Η. 
έΰτι δ\ ή ΑΖ καϊ προς τήν Α Ε όρδή' ή Α Ζ αρα 
προς έκατέραν τών ΗΘ, Α Ε ορδή έΰτιν. έάν δ\ 

5 ένδεια δυΰϊν ενδείαις τεμνούΰαις άλλήλας έπϊ τής το
μής προς όρδάς έπιΰταδη, καϊ τφ δι9 αυτών έπιπέδφ 
προς όρδάς έΰταΐ' ή ΖΑ άρα τω διά τών ΕΑ, ΗΘ 
έπιπέδφ προς όρδάς έΰτιν. τό δ\ διά τών ΕΑ, Η Θ 
έπίπεδον έΰτι τό ύποχείμενόν ή ΑΖ άρα τω ύποχει-

10 μένφ έπιπέδφ προς όρδάς έΰτιν. 
Άπό τον άρα δοδέντος ΰημείον μετεώρον τον Α 

έπϊ τό ύποχείμενόν έπίπεδον κάδετος ένδεια γραμμή 
ήκται ή ΑΖ' οπερ έδει ποιήΰαι. 

15 Τώ δοδέντι έπιπέδω άπό του προς αύτω 
δοδέντος ΰημείου προς όρδάς είδεΐαν γραμ-
μήν άναΰτήΰαι. 

Έΰτω τό μέν δοδ\ν έπίπεδον τό ύποχείμενόν, τΐ 
δ\ προς αύτω ΰημείον τό Α* δει δή από του Α ΰη-

20 μείου τώ ύποκειμενφ έπιπέδφ προς όρδάς εύδεϊαν 
γραμμήν άναΰτήΰαι. 

Νενοήΰδω τι ΰημείον μετέωρον τό Β, καϊ άπό 
του Β έπϊ τό ύποκείμενον έπίπεδον κάδετος ήχδω ή 
Β Γ, καϊ διά του Α ΰημείου τή Β Γ παράλληλος ήχδω 

25 ή Α Α. 

1. Ιοτιν PV. 2. έοτιν φ. Θ Η] Θ Κ φ , Ηθ Β , ΖΗ Ρ, 
et b , sed corr. m% 1. 3. έατι — κα/j sustulit reparatio in P. 

ή] (prius) καϊ η V. τήν] m. 2 ϊ , Α Ζ] (alt.) θ corr. m. 
2 Ρ, seq. ras. 1 litt. αρα %al F. 5. ένδειας] ενδεΐαι φ. 
τεμνονααις] P b , F mg.; άπτομ,εναις BF V, b mg. άλλήλας] -ας 
in ras. m. 1 b, αλλήλων BFV. 6. & ' ] om. φ. 8. έοτιν] comp. 
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rectarum ΕΑ, Α Α posita. itaque ΗΘ ad ZA per-
pendicularis est; quare etiam Ζ Α ad Η Θ perpendicu-
laris est. uerum Α Ζ etiam ad Α Ε perpendicularis 
est. AZ igitur ad utramque ΗΘ, Α Ε perpendicularis 
est. sin recta ad duas rectas inter se secantes in 
sectione perpendicularis erigitur, etiam ad planum 
earum perpendicularis erit [prop. IV] . itaque Ζ Α ad 
planuni rectarum ΕΑ, H@ perpendicularis est. uerum 
planum rectarum ΕΑ, ΗΘ subiacens est. itaque Α Ζ 
ad planum subiaceus perpendicularis est. 

Ergo a dato puncto eleuato Α ad planum sub-
iacens perpendicularis ducta est recta linea AZ\ quod 
oportebat fieri. 

XII. 

Ad datum planum a puncto in eo dato rectam 
jgf^ lineam perpendicularem erigere. 

Sit datum planum, quod subia 
cet, et punctum in eo datum sit A. 
oportet igitur, ab Α puncto ad pla-
num subiaoens perpendicularem rec-
tam lineam erigere. 

supponatur eleuatum aliquod punctum B, et a Β 
ad planum subiacens perpendicularis ducatur Β Γ [prop. 
X I ] , et per Α punctum rectae UTparallela ducatur AA. 

F b , έοτι PBV. 9. έπίπεδον έοτι το ύποκείμενον] επιπέδων 
προς όρ&άς έστιν φ ZAb. 10. έ'αταιΥ. 11. αρα] om. F. 
δοθέντος αρα V. 13. η Α Ζ] om. Fb; add. m. 2 Β. ποιηααί] δει-
$αι Ρ. 15. ε αντω Ρ, sed corr. 16. δοδέντι οημεϊον φ (ηοη 
F). Poet γραμμήν del. άγαγεϊν m. 1 b. 19. αυτό V, et Ρ, 
sed corr. Post prius Α ras. 1 litt. F. 22. μετέωρόν τι ΰη
μεϊον Ρ. 23. κα&ετος] comp. in ras. F. 24. τή ΒΓ] om.b. 

3* 
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Έπεϊ ούν δύο ενδεΐαι παράλληλοι είΰιν al Α Α 
ΓΒ, ή δ% μία αυτών ή Β Γ τφ ύποχειμένφ έπιπέδφ 
προς όρδάς έΰτιν, χαϊ ή λοιπή άρα ή Α Α τφ ύπο
κειμενφ έπιπέδφ προς όρδάς έΰτιν. 

6 Τφ αρα δοδέντι έπιπέδφ άπό τον προς αύτω ΰη
μείον τον Α προς όρδάς άνέΰταται ή ΑΑ' οπερ έδει 
ποιήΰαι. 

*>?'-

Άπό τον αντον ΰημείον τφ αντφ έπιπέδφ 
10 δύο ενδεΐαι προς όρδάς ονκ άναΰτήΰονται έπϊ 

τά αντά μέρη. 
ΕΙ γάρ δννατόν, άπό τον αντον ΰημείον τον Α 

τφ ύποκειμενφ έπιπέδφ δύο ενδεΐαι αί ΑΒ, Α Γ προς 
όρδάς άνεΰτάτωΰαν έπϊ τά αντά μέρη, καϊ διήχδω τό 

16 διά τών ΒΑ, Α Γ έπίπεδον τομήν δή ποιήΰει διά 
τον Α έν τφ ύποκειμενφ έπιπέδφ ενδεϊαν. ποιείτω 
τήν ΑΑΕ' αί άρα Α Β, ΑΓ, Α ΑΕ ενδεΐαι έν ένί 
είΰιν έπιπέδφ. καϊ έπεϊ ή ΓΑ τώ ύποκειμενφ έπι
πέδφ προς όρδάς έΰτιν, καϊ προς πάΰας άρα τάς 

20 άπτομένας αυτής ένδειας καϊ ονΰας έν τώ ύποκειμενφ 
έπιπέδφ όρδάς ποιήΰει γωνίας, άπτεται δ\ αντής ή 
ΑΑΕ ονΰα έν τφ ύποκειμενφ έπιπέδφ' ή άρα ύπό 
ΓΑ Ε γωνία ορδή έΰτιν. διά τά αντά δή καϊ ή ύπό 
ΒΑΕ ορδή έΰτιν ίΰη άρα ή ύπό ΓΑΕ τή ύπό ΒΑΕ. 

26 χαί είΰιν έν ένϊ έπιπέδφ' οπερ έΰτϊν αδύνατον. 
Ονκ άρα άπό τον αντον ΰημείον τφ αντφ έπιπέδφ 

1. είαιν at] om. φ (ηοη F). 3. έατι F V , comp. b. 
4. iati ΒΥ, comp. Fb. _ δ. από — 7. ποιήααί] καϊ τα έξης Υ. 

6. αυτό b. 6. του — άνέαταταί] euan. F. 7. πονηααι] 
δεΐξαι Ρ. 9. άπό — έπιπέδφ] P B F V , b mg. m. 1 (γρ.); 
in texta b: τω δοδέντι έπιπέδω άπο του προς αντφ οημ,είον, 
et idem in mg. habuit F, sed uestigia eola restant. ' 10. ava-
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iam quoniam duae rectae parallelae sunt AA, 
ΓΒ, et altera earum 5 Γ ad planum subiacens per-
pendicularis est, etiam reliqua Α Α ad planum sub-
iacens perpendicularis est [prop. VIII]. 

Ergo ad datum planum a puncto in eo dato Α 
perpendicularis erecta est ΑΑ] quod oportebat fieri. 

XIII. 
Ab eodem puncto ad idem planum duae rectae 

perpendiculares ad easdem partes erigi non possunt. 
Nam si fieri potest, ab eodem puncto Α ad planum 

subiacens duae rectae ΑΒ, Α Γ perpendiculares eri-
gantur ad easdem partes, et ducatur per ΒΑ, ΑΓ 
planum. sectionem igitur in plano subiacenti rectam 
efficiet per Α punctum [prop. III]. efficiat AAE. ita-
que ΑΒ, ΑΓ, AAE rectae in eodem plano positae 

Β sunt. et quoniam Γ Α ad planum 
subiacens perpendicularis est, etiam 
ad omnes rectas eam tangentes et in 
plano subiacenti positas rectos angu-
los efficiet [def. 3] . tangit autem 
eam AAEm plano subiacenti po-

sita. itaque i Γ Α Ε rectus est. eadem de causa etiara 
LBAE rectus est. quare ΓΑΕ = BAE\ et in eodem 
plano positi suntj quod fieri non potest. 

Ergo ab eodem puncto ad idem planum perpen-

orctfrrjaovTcct, b. 13. af] ins. m. 1 F. 16. ΒΑ] % e corr. 
Y . 16. svfofav] om. V. ποιεέτω] -τω supra add. m. 2 B. 
17. Supra τήν add. sv&. V. JAE] corr. ex Δ Α m. 2 V. 
ΔΑΕ] corr. βχΔΕ m. l b . 19. ίατιΒ V, comp. Pb. 23. ΓΑΕΛ eeq. 
ras. ^ lin. V. Ιοτι Ρ V , comp. Fb. ^ 26. bC] Ρ, τω ενίBFV; 
τω αντω b , mg. γρ. iv ενί έπίπ.; αντω mg. F., in'quo τω in 
rae. eat. 26. τών αντών φ (ηοη F). 
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δύο ενδεΐαι προς όρδάς άναΰταδήΰονται έπϊ τά αντά 
μέρη* οπερ έδει δεΐζαι. 

ιδ'. 
Προς α επίπεδα ή αύτη ένδεια ορδή έΰτιν, 

δ παράλληλα Ιΰται τά επίπεδα. 
Ενδεια γάρ τις ή ΑΒ προς έχάτερον τών ΓΑ, 

Ε Ζ επιπέδων προς όρδάς έΰτω' λέγω, οτι παράλληλα 
έΰτι τά επίπεδα. 

ΕΙ γάρ μή, έχβαλλόμενα ΰνμπεΰοννται. ΰνμ-
10 πιπτέτωΰαν' ποιήΰονΰι δή χοινήν τομήν ευδεΐαν. 

ποιείτωΰαν τήν ΗΘ, χαϊ είλήφδω έπϊ τής ΗΘ τν-
χόν ΰημείον τό Κ, χαϊ έπεξενχδωΰαν αί ΑΚ, Β Κ. 
χαϊ έπεϊ ή ΑΒ ορδή έΰτι προς τό ΕΖ έπίπεδον, χαϊ 
προς τήν Β Κ αρα ενδεΐαν ονΰαν έν τώ ΕΖ έχβλη-

ΐδ δέντι έπιπέδφ ορδή έΰτιν ή Α Β* ή άρα νπο ΑΒΚ 
γωνία ορδή έΰτιν. διά τά αντά δή χαϊ ή ύπό ΒΑΚ 
ορδή έΰτιν. τρίγωνον δή τον ΑΒΚ αί δύο γωνίαι 
αί ύπό ΑΒΚ, ΒΑΚ δνΰϊν όρδαΐς είΰιν ίΰαι' οπερ 
έΰτϊν αδύνατον, ονχ αρα τά ΓΑ, ΕΖ επίπεδα έχβαλ-

20 λόμενα ΰνμπεΰοννται* παράλληλα άρα έΰτϊ τά ΓΑ, 
ΕΖ επίπεδα. 

Προς ά επίπεδα άρα ή αντή ένδεια ορδή έΰτιν, 
παράλληλα έΰτι τά επίπεδα9 οπερ έδει δειζαι. 

1. άναατησονται V. 4. έατι PBV, comp. Fb. δ. έαταβ 
Ρ, έατι B P V b . επίπεδα] αντά μέρη φ. 6. Γ Δ] in ras. V. 

7. Ε Ζ ] Ζ Ε b. 12. ΒΚ] corr. ex ΚΒ m. 2 V; ΚΒ Β; 
Κ" Β' b. 18. %αί] (alt.) aupra ecr. comp. m. 1 b. 16. έατι 
BV, comp. Pb; item lin. 17. 17. ΑΒΚ] corr. ex ΑΒ P. 
af] om. V. 18. είαιν] supra m. 1 Ρ. ϊααι είαιν V. 
20. έατί] comp. F.; είαίν in ras. m. 1 P. 22. « ] om. φ 
(non F). έατι Β, et corr. in έΰτιν V, comp. Fb. 23. επί
πεδα] ι in ras. m. 1 Ρ. οπερ έδει δεΐξαί] om. Υ. 
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diculares duae rectae ad easdem partes erigi non pos-
sunt; quod erat demonstrandum. 

XIV. 

Ad quae plana eadem recta perpendicularis est, 
ea parallela erunt. 

Becta enim Α Β ad utrumque planum ΓΑ, Ε Ζ per-
pendicularis sit. dico, plana parallela esse. 

nam si minus, producta concarrent. concurrant; 
commuuem igitur sectionem rectam facient [prop. III]. 
faciant ΗΘ, et in ΗΘ punctum quodlibet sumatur K, 
et ducantur AK, BK. et quoniam Α Β perpendicu-
laris est ad planum EZ, etiam ad rectam Β Κ in 

-ayplano Ε Ζ producto 
/ positam perpendicu-

/•^laris est AB. ergo 
LABK rectus est 
[def. 3]. eadem de 
causa etiam LBAK 

rectue est. trianguli igitur ABK duo anguli ABK 
+ BAK duobus rectis aequales sunt; quod fieri non 
potest [I, 17], itaque plana ΓΑ, Ε Ζ ηοη concurrent 
producta. ergo plana ΓΑ, EZ parallela sunt [def. 8] . 

Ergo ad quae plana eadem recta perpendicularis 
est, ea parallela sunt; quod erat demonstrandum. 
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ιε . 
Έάν δνο ενδεΐαι άπτόμεναι αλλήλων παρά 

δνο ένδειας άπτομένας αλλήλων ωΰι μή έν τω 
αντφ έπιπέδω ονΰαι, παράλληλα έΰτι τα δι9 

5 αντών επίπεδα. 
Ανο γάρ ενδεΐαι απτό μεν αι αλλήλων αί ΑΒ, Β Γ 

παρά δνο ένδειας άπτομένας αλλήλων τάς Α Ε, ΕΖ 
έΰτωΰαν μή έν τω αντφ έπιπέδφ ονΰαι' λέγω, οτι έκ-
βαλλόμενα τά διά τών ΑΒ, Β Γ, Α Ε, ΕΖ επίπεδα 

10 ον ΰνμπεΰεΐται άλλήλοις. 
"Ηχδω γάρ άπό τον Β ΰημείον έπϊ τό διά τών 

Α Ε, ΕΖ έπίπεδον κάδετος ή Β Η καϊ ΰνμβαλλέτω 
τώ έπιπέδφ κατά τό Η ΰημείον, καϊ διά τον Η τη 
μεν ΕΑ παράλληλος ήχδω ή ΗΘ, τη δ)· ΕΖ ή ΗΚ. 

ΐδ καϊ έπεϊ ή ΒΗ ορδή έΰτι προς τό διά τών Α Ε, ΕΖ 
έπίπεδον, καϊ προς πάΰας άρα τάς άπτομένας αντής 
ένδειας καϊ ονΰας έν τώ διά τών Α Ε, ΕΖ έπιπέδφ 
όρδάς ποιήΰει γωνίας, άπτεται δ\ αντής έκατέρα 
τών ΗΘ, ΗΚ ονΰα έν τώ διά τών Α Ε, ΕΖ έπιπέδφ' 

20 ορδή άρα έΰτϊν έκατέρα τών ύπό ΒΗ®, ΒΗΚ γω
νιών, καϊ έπεϊ παράλληλος έΰτιν ή ΒΑ τη ΗΘ, αί 
άρα ύπό ΗΒΑ, ΒΗΘ γωνίαι δνΰϊν όρδαΐς ίΰαι είΰιν. 
ορδή δΐ ή ύπό ΒΗΘ' ορδή άρα καϊ ή ύπό ΗΒΑ' 
ή ΗΒ άρα τη ΒΑ προς όρδάς έΰτιν. διά τά αντά 

25 δή ή Η Β καϊ τή Β Γ έΰτι προς όρδάς. έπεϊ ονν 
ένδεια ή Η Β δνΰϊν ενδείαις ταΐς ΒΑ, Β Γ τέμνον-

3. Ante ωαι ras. 3 litt. V; άΰΐν Β. 4. έΰτιν Ρ. 6. Β Γ] corr. 
βχ Γ Β V ; Γ Β Β. 10. ανμ- in ras. V. ΰυμπεΰουνται b t corr. 
m. 1. 11. Β] e corr. m. 1 b. 18. του Η] του Η ΰημείου b, 
σημείου add. m. 2 F. 16. έΰτιν PV, comp. Ρ. 16 αυτής] 
om. φ. 17. διά τών] om. Ρ. 19. τών Η Θ — 20. έχατέρα] 
mg. m. 1 V. 20. έΰτίν] om. V. ΒΗΘ] Θ ία ras. V. 
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XV. 
Si duae rectae inter se tangentes duabus rectis 

inter se tangentibus parallelae sunt non in eodem 
plano positae, plana earum inter se parallela sunt. 

Nam duae rectae inter se tangerites ΑΒ, ΒΓ duabus 
rectis inter se tangentibus AE, Ε Ζ parallelae sint 
non in eodem plano positae. dico, plana rectarum 
ΑΒ, Β Γ et Α Ε, ΕΖ producta inter se ηοη concurrere. 

ducatur enim a Β puncto ad planum rectarum 
AE, EZ perpendicularis BH [prop. XI] et cum plano 
in Η puncto concurrat, et per Η rectae Ε Α parallela 

lus ΒΗΘ, BHK rectus est. et quoniam Β Α rectae ΗΘ 
parallela est [prop. IX] , anguli Η Β Α + Β Η® duobus 
rectis aequales sunt [I, 29]. uerum L ΒΗΘ rectus 
est; itaque etiam LHBA rectus. Η Β igitur ad Β Α 
perpendicularis est eadem de causa HB etiam ad 
Β Γ perpendicularis est. iam quoniam recta Η Β ad 
duas rectas inter se secantes BA9 Β Γ perpendicularis 

ducatur ΗΘ, rectae autem EZ 
parallela HK. et quoniam BH 
ad planum rectarum AE, Ε Ζ 
perpendicularis est, etiam ad 
omnes rectas eam tangentes et 
in plano rectarum AE, Ε Ζ po-
eitas rectos angulos efficiet [def. 
3]. uerumutraque i f © , ifiTeam 
tangit in plano rectarum AE, 
EZ posita. itaque uterque angu-

22. HBA\ Η ios. V. 23. ή] (alt.) supra scr. V. 25. ΗΒ] 
in ras. V, Β Η Bb. %αί] in ras. V. 26. ΗΒ] Ρ, BH 
B F V b . sv&sioug] όρ&αΐς Β, supra scr. ενΰείαις m. 2. 
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ΰαις άλλήλας προς όρδάς έφέΰτηχεν, ή ΗΒ άρα χαϊ 
τώ διά τών ΒΑ, Β Γ έπιπέδω προς όρδάς έΰτιν. 
[διά τά αντά δή ή Β Η χαϊ τφ διά τών ΗΘ, Η Κ 
έπιπέδφ προς όρδάς έΰτιν. το δϊ διά τών ΗΘ, ΗΚ 

5 έπίπεδον έΰτι το διά τών Α Ε, Ε Ζ* ή ΒΗ άρα τώ 
διά τών Α Ε, ΕΖ έπιπέδφ έΰτΐ προς όρδάς. έδείχδη 
dh ή Η Β καϊ τφ διά τών ΑΒ, Β Γ έπιπέδφ προς 
όρδάς]. προς α 6h επίπεδα ή αυτή ένδεια ορδή 
έΰτιν, παράλληλα έΰτι τά επίπεδα9 παράλληλον άρα έΰτΐ 

10 τό διά τών ΑΒ, Β Γ έπίπεδον τω διά τών Α Ε, ΕΖ. 
9Εάν άρα δνο ενδεΐαι άπτόμεναι αλλήλων παρά δνο 

ένδειας άπτομένας αλλήλων ωΰι μή έν τώ αντφ έπι
πέδφ, παράλληλα έΰτι τά δι αυτών έπίπεδα' οπερ 
έδει δεΐζαι. 

15 ιτ'. 
Έάν δύο επίπεδα παράλληλα νπο επιπέδου 

τινός τέμνηται, αί χοιναί αυτών τομαΐ παράλ
ληλοι είΰιν. 

Αύο γάρ επίπεδα παράλληλα τά ΑΒ, ΓΑ ύπό έπι-
20 πέδον τον ΕΖΗΘ τεμνέΰδω, χοιναϊ δϊ αντών τομαΐ 

έΰτωΰαν αί ΕΖ, ΗΘ* λέγω, οτι παράλληλος έΰτιν ή 
ΕΖ τή ΗΘ. 

ΕΙ γάρ μή, έχβαλλόμεναι αί ΕΖ, ΗΘ ήτοι έπϊ 

2. έατι B V © , comp. b. 3. δια τά — 8. όρδάς] mg. m. 
2 Β, punctie del. m. 2 V. 4. έατι BV, comp. Pb. δ. εατιν 
Ρ. Pos tEZ del. ini m. 1 Ρ. 7 : ΒΓ] Α Γ B V . Ad lin. 3 
—8 mĝ . b m. 1: γρ. έατι &ε nal τω διά τών Δ Ε , Ε Ζ έπιπέδω 
όρδή' ή9 Β Η άρα προς εηάτερον τών διά τών ΑΒΓ^ ΔΕΖ επι
πέδων όρδη έατι; idem in textu Β Υ (τώ corr. ex το, Γ ί η ras. 
V; έατιν Β), mg. m. 1 F. 9. έατι Β Υ , comp. Pb. 12. ώαιν 
Β. έπιπέδφ ονααι Β. 13. έατι τά] τά seq. lac. φ. οπερ 
έδει δεΐξαι] om. Υ. Π. παράλληλοι] ίατωααν φ. 18. εΐαι 
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1) Uerba διά τά lin. 3 —- όρΰάς lin. 8 ab Euclide pro-
fecta Θ8ΘΘ neqnennt, qnippe quae per ambagee demonstrent, 
Β Η ad planum rectarum JE, Ε Ζ perpendicularem esse, id 
quod e praeparatione patet (p. 40^ 11), ad quam Euclidee 
tacite respicit contra morem suum. inde factum est, ut uerba 
illa interpolarentur et id quidem iam ante Theonem. scriptura 
codicie 6 per se bona eine dubio θ coniectura satis recenti 
orta est. 

V b , comp. P. 19. ΓΔ'\ ΑΒ' F. 20. τετμήβ&ω b, corr. 
m. 1. 28. αΓ] ονμηεοοννται αι V. 

erecta est ; Η Β etiam ad planum rectarum ΒΑ, Β Γ 
perpendicularis est [prop. IV] . 1 ) ad quae autem plana 
eadem recta perpendicularis est, ea parallela sunt 
[prop. XTV]. itaque planum rectarum AB9 Β Γ paral-
lelum est plano rectarum AE, EZ. 

Ergo ,si duae rectae inter se tangentes duabus 
rectis inter se tangentibus parallelae sunt non in eodem 
plano positae, plana earum parallela sunt; quod erat 
demonstrandum. 

XVI. 
Si duo plana parallela plano aliquo secantur, com-

munes eorum sectiones parallelae suut. 
Namduoplana 

parallela ΑΒ, Γ Α 
plano ΕΖΗΘ se-
centur, commu-
nes autem eorum 
sectiones sint 22Z, 
ΗΘ. dico, Ε Ζ 
rectae ΗΘ paral-
lelam esse. 

nam si minus, ΕΖ, Η Θ productae goncurrent aut 
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τά Ζ, Θ μέρη ή έιά τά Ε, Η ΰνμπεΰοννται. έχβε-
βλήΰδωΰαν ώς επί τά Ζ, Θ μέρη χαϊ ΰνμπιπτέτωΰαν 
πρότερου χατά τό Κ. χαϊ έπεϊ ή ΕΖΚ εν τω Α Β 
έΰτιν έπιπέδω, χαϊ πάντα άρα τά έπϊ τής ΕΖΚ ΰη-

6 μεΐα έν τω Α Β έΰτιν έπιπέδω. £ν δΐ τών επί τής 
ΕΖΚ ένδειας ΰημείων έΰτΐ τό Κ' τό Κ ίίρα εν τώ 
Α Β έΰτιν έπιπέδω. διά τά αντά δή τό Κ χαϊ έν 
τώ ΤΑ έΰτιν έπιπέδφ' τά ΑΒ, ΓΑ άρα επίπεδα έχ-
βαλλόμενα ΰνμπεΰοννται. ον ΰνμπίπτονΰι oh διά τό 

10 παράλληλα ύποχεΐΰδαΐ' ονχ άρα αί ΕΖ, ΗΘ ενδεΐαι 
έχβαλλόμεναι έπϊ τά Ζ, Θ μέρη ΰνμπεΰοννται. ομοίως 
δή δείξομεν, οτι αί ΕΖ, ΗΘ ενδεΐαι ονδ% επϊ τά Ε, 
Η μέρη έχβαλλόμεναι ΰνμπεΰοννται. αί δε έπϊ μηδ-
έτερα τά μέρη ΰνμπίπτονΰαι παράλληλοί είΰιν. παρ-

15 άλληλος αρα έΰτϊν ή ΕΖ τή ΗΘ. 
9Εάν άρα δνο επίπεδα παράλληλα νπο έπιπέδον 

τινός τέμνηται, αί χοιναϊ αυτών τομαΐ παράλληλοι 
είΰιν * οπερ έδει δεΐζαι. 

νΐ'. 

20 Έάν δνο ενδεΐαι ύπό παραλλήλων επίπε
δων τέμνωνται, είς τονς αυτούς λόγονς τμη-
δήΰονται. 

Ανο γάρ ενδεΐαι αί Α Β, ΓΑ ύπό παραλλήλων 
επιπέδων τών ΗΘ, ΚΑ, Μ Ν τεμνέΰδωΰαν χατά τά 

25 Α, Ε, Β, Γ, Ζ,· Α ΰημεΐα' λέγω, οτι έΰτϊν ώς ή ΑΕ 
ένδεια προς τήν ΕΒ, όντως ή ΓΖ προς τήν Ζ Α. 

1. τά] (alt.) supra scr. m. 2 Β. ανμπεαοννταί] om. V. 
έ%βεβλήαδω in ras. V. 2. ώς] Ρ, F m. 1; πρότερον ώς B V b , 
Ρ m. 2. 8. πρότερον] om. BPV. Post %αί spatram 6 litt. 
reliq. φ. τώ ΑΒ] hih, mg. γρ. έν τώ ΑΒ ίοτιν. 4. έπιπέδω 
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ad Ζ , Θ partes aut ad Ε, H. producantur ad Ζ , Θ 
partes et prius concurrant in K. et quoniam EZK 
in plano Α Β posita est, etiam omnia rectae EZK 
puncta in plano Α Β posita sunt [prop. I ] . ex punctis 
autem rectae EZK unumest K. itaque Κ in plano 
Α Β positum est. eadem de causa Κ etiam in plano 
Γ Α positum est. quare plana ABf Γ Α producta con-
current. uerum non concurrunt, quia parallela esse 
supponuntur. itaque rectae ΕΖ, ΗΘ productae ad 
Ζ* Θ partes non concurrent. iam similiter demon-
strabinms, rectas ΕΖ, ΗΘ ne ad Ε, Η quidem partes 
productas concurrere. quae autem ad neutras partes 
concurrunt, parallelae sunt. itaque EZ rectae H® 
parallela est. 

Ergo si duo plana parallela plano aliquo secantur, 
communes eorum sectiones parallelae sunt; quod erat 
demonstrandum. 

XVII. 
Si duae rectae planis parallelis secantur, secundum 

eaudem rationem secabuntur. 
Nam duae rectae ΑΒ, Γ Α planis parallelis ΗΘ, 

ΚΑ, MN in punctis A9 Ε, Β et Γ, Ζ, Α secentur. 
dico, esse AE: EB = ΓΖ: ZA. 

lcxCv F. %aC — 6. ίηιπίδφ] mg. F (euan.). 5. έπιπέδω 
εστίν BV, F?; έπιπέδφ είσίν b. τών] τω Β, et V, sed corr. 
m. rec. 6. αημεύρ Β φ , et V (corr. m. rec); σημ,εΐον b. 
12. αΐ] *al ai BV.' ούδ' Ρ. 13. μ,έρη] supra scr. m. 1 F. 

έκβαλλόμεναι ov b.. έπί] έπϊ τά Υ φ. 14. τά] om. BV. 
είσι V b , comp. F. 15. ή] poat ins. V. r j ] om. b. 

16. παράλληλα — 18. δεΐξαί]: ~ V. 17. τέτμηται Β. 21. τέ
μνονται Ρ, corr. m. 1. 24. τεμνέτωσαν b. 25. Α] insert. 

. poatea V. Β] in ras. V. Δ, Ζ Β. 26. ΖΔ] θ corr. V, 
in ras. m. 1 Ρ; ΔΖ Β. 
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2. τώ] τό φ. 3. Ια}Ζ] Ζ' b. επίπεδοι φ. 4. παρ
άλληλα] = οι φ. ΕΒΔ&] # in ras. V, corr. ex Ζ m. 1 F. 

6. E&, ΒΔ] in ras. V, Β eras. Β; E Z , Β Δ b. 6. είσι 
Vb, comp. F. διά — 9. είσιν] mg. V. 7. επιπέδου τον 
corr. ex επιπέδου P. m. 2. Α8ΖΓ] & in ras. Y. 8. &Ζ] 
corr. ex Ζ m. 2 B. 9. είσι b, comp. F. μία φ. 10. την 
τ# b. ευδεΐαν Β, sed corr. 11. εστίν] om. V. τήν Ε Β V. 

12. Α Δ" Γ* b. 13. την] τών φ (ηοη F). ευδεΐαν Β, sed corr. 
έστιν] άρα¥Υ. 14. την ΕΔΒ¥. Γ Ζ] Ζ in ras. m. rec. V. 
την ΖΔ B F V b . έδείχδη —15. Ε Β] mg. m. 2 Β. 15. την 

Η Δ F V b . την ΕΒ Υ. 16. χαϊ ώς αρα] έστιν άρα παΐ 
ώς b, 5 in spatio plur. litt. φ. Α Ε] Α in ras. m. 2 V. 
την ΕΒ BFb. την ΖΔ Β. 17. υπό — 19. δεΐξαί] %αϊ τά 
έξης Υ. 18. τέμνωνται, είς] στερεών eeq. lac. φ. τμή-
σονται Β, corr. m. 2. 

Έπεζενχδωΰαν γάρ αί ΑΓ, ΒΑ, Α Α, καϊ ΰνμ-
βαλλέτω ή ΑΑ τω ΚΑ έπιπέδω χατά το Β ΰημείον, 
χαϊ έπεζενχδωΰαν αϊ ΕΒ, 3Ζ. xal έπεϊ δυο επίπεδα 
παράλληλα τά ΚΑ, ΜΝ νπο έπίπεδον τον ΕΒΑΒ 

5 τέμνεται, αί χοιναϊ αυτών τομαϊ αί Ε&, ΒΑ παράλ
ληλοι είΰιν. διά τά αντά δή έπεϊ δνο επίπεδα παρ
άλληλα τά ΗΘ, ΚΑ νπο έπίπεδον τον Α&ΖΓ τέ
μνεται, αί χοιναϊ αντών τομαϊ αί Α Γ, Β Ζ παράλληλοι 
είΰιν. χαϊ έπεϊ τρίγωνον τον ΑΒΑ παρά μίαν τών 

0 πλενρών τήν ΒΑ ένδεια ήχται ή Εϊ$, άνάλογον αρα 
έΰτϊν ώς ή ΑΕ προς ΕΒ, όντως ή Α8 προς ΒΑ. 
πάλιν έπεϊ τρίγωνον τον ΑΑΓ παρά μίαν τών πλεν
ρών τήν Α Γ ένδεια ήχται ή &Ζ, άνάλογον έΰτιν ώς 
ή Α Β προς ΒΑ, όντως ή ΓΖ προς Ζ Α. έδείχδη 

6 δΐ χαϊ ώς ή Α Β προς ΒΑ, όντως ή ΑΕ προς ΕΒ' 
χαϊ ώς αρα ή ΑΕ προς ΕΒ, όντως ή Γ Ζ προς Ζ Α. 

Έάν άρα δνο ενδεΐαι νπο παραλλήλων επιπέδων 
τέμνωνται, εις τονς αντονς λογονς τμηδήΰονται' οπερ 
έδει δεΐξαι. 
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ducantur enim ΑΓ} BA} AA, et Α Α cum plano 
Κ Α concurrat in puncto &, et ducantur E&, SZ. et 
quoniam duo plana parallela ΚΑ, Μ Ν plano EBAS 
secantur, communes eorum sectiones E%, Β Α paral-
lelae sunt [prop. XVI] . eadem de causa, quoniam 

duo plana parallela ΗΘ} ΚΑ plano Α&ΖΓ secantur, 
communes eorum sectiones ΑΓ, &Z parallelae sunt. 
et quoniam in triangulo ΑΒΑ uni laterum Β Α paral-
lela ducta est recta ES, erit Α Ε: EB — AlS: 8 Α 
[VI, 2]. rursus quoniam in triangulo ΑΑΓλπά late-
rum Α Γ parallela ducta est recta SZ9 erit A%:8A 
= ΓΖ: ZA. sed demonstratum est, esse etiam A&: &A 
— AE: EB. quare etiam AE :ΕΒ = ΓΖ: Ζ Α. 

Ergo si duae rectae planis parallelis secantur, se-
cundum eandem rationem secabuntur; quod erat de-
monstrandum. 
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ιη. 
Έάν εύδεϊα έπιπέδφ τινί προς όρδάς η, καϊ 

πάντα τά δι9 αντής επίπεδα τφ αντφ έπιπέδφ 
προς όρδάς έΰται. 

5 Ενδεια γάρ τις ή ΑΒ τφ ύποχειμένφ έπιπέδφ 
προς όρδάς έΰτω' λέγω, οτι χαϊ πάντα τά διά τής 
Α Β επίπεδα τω ύποχειμένφ έπιπέδφ προς όρδάς έΰτιν. 

Έχβεβλήΰδω γάρ διά τής ΑΒ έπίπεδον τό ΑΕ, 
χαϊ έΰτω χοινή τομή τον Α Ε έπιπέδον χαϊ τον ύπο-

10 χειμένον ή ΓΕ, χαϊ είλήφδω έπϊ τής ΓΕ τνχόν ΰη
μείον τό Ζ, χαϊ άπό τον Ζ τή Γ Ε προς όρδάς ήχδω 
έν τφ ΑΕ έπιπέδφ ή Ζ Η. χαϊ έπεϊ ή ΑΒ προς τό 
ύποχείμενόν έπίπεδον ορδή έΰτιν, χαϊ προς πάΰας άρα 
τάς άπτομένας αντής ένδειας χαϊ ονΰας έν τω ύπο-

16 χειμένφ έπιπέδφ ορδή έΰτιν ή Α Β* ωΰτε χαϊ προς 
τήν Γ Ε ορδή έΰτιν' ή άρα ύπό ΑΒΖ γωνία ορδή 
έΰτιν. έΰτι δϊ χαϊ ή ύπό ΗΖΒ όρδή' παράλληλος 
άρα έΰτϊν ή ΑΒ τή ΖΗ. ή δϊ Α Β τω ύποχειμένφ 
έπιπέδφ προς όρδάς έΰτιν χαϊ ή ΖΗ άρα τω ύπο-

20 χειμένφ έπιπέδφ προς όρδάς έΰτιν. χαϊ έπίπεδον 
προς έπίπεδον όρδόν έΰτιν, οταν αί τή χοινή τομή 
τών επιπέδων προς όρδάς άγόμεναι ενδεΐαι έν ένί 
τών επιπέδων τφ λοιπά έπιπέδφ προς όρδάς ωΰιν. 
χαϊ τή χοινή τομή τών επιπέδων τή ΓΕ έν ένί τών 

25 επιπέδων τφ ΑΕ προς όρδάς άχδεΐΰα ή ΖΗ έδείχδη 

4. έαταϊ] corr. ex έΰτιν V. 5. εύδεϊα — 7. έστιν] mg. 
m. 1 V. 6. της] om. φ (ηοη F). 13. έατι PBFV, eomp. 
b. 14. ουαα Ρ. 16. έατι V. γωνίαν φ. 17. ΗΖΒ] in 
rae. V. 18. έατίν] om. V. τω] τω αντφ F. 19. εατι Β. 

%αϊ η — 20. ε*ατιν] om. b, mg. V . 19. ΗΖ Ρ. 20. Uzi 
PBV, comp. F. %αί] %al Ιπεί BV. 21. ηρός έπίπεδον] 

^^supra m. 2 V. 23. έπιπέδω] τών επιπέδων Υ. ώσι V b . 

Λ 
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XVHI. 
Si recta ad planum aliquod perpendicularis est, 

etiam omnia plana, quae per eam ducuntur, ad idem 
planum perpendicularia erunt. 

Nam recta Α Β ad planum subiacens perpendicu-
laris sit. dico, etiam omnia plana, quae per Α Β du-
cantur, ad planum subiacens perpendicularia esse. 

ducatur enim per Α Β planum Α Ε, et communis 
sectio plani Α Ε et subiacentis sit ΓΕ, et in Γ Ε 
sumatur punctum aliquod Z , et ab Ζ ad ΓΕ perpen-

dicularis in plano Α Ε ducatur Ζ Η. 
et quoniam Α Β ad planum sub-
iacens perpendicularis est, etiam ad 
omnes rectas eam tangentes et in 
plano subiacenti positas perpendicu-
laris est Αφ [def. 3] . quare etiam 

ad Γ Ε perpendicularis est. itaque LABZ rectus est. 
uerum etiam LHZB rectus est. itaque Α Β rectae 
Ζ Η parallela est [I, 28]. Α Β autem ad planum sub-
iacens perpendicularis est. itaque etiam HZ ad pla-
num subiacens perpendicularis est [prop. VIII]. et 
planum ad planum perpendiculare est, si rectae in 
altero plano ad communem planorum sectionem per-
pendiculares ductae ad reliquum planum perpendicu-
lares sunt [def. 4] . et demonstratum est, ZHm altero 
plano AEad coinmunem planorum sectionein Γ Ε per-
pendicularem ductam ad planum subiacens perpen-

/ i 
" Ζ 1 ? / 

XVIII.· Eutociua in Apollon. p. 23. 

24. των επιπέδων τομή b. *ομ??] τ ομ§ αρα φ. τ$] 
θ corr. V. 
Euc l ides , edd. Heiberg et Menge. IV. 4 
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τω νποχειμένφ έπιπέδω προς όρδάς' το αρα Α Ε έπί
πεδον όρδόν έότι προς το ύποχείμενον. ομοίως δή 
δειχδήόεται χαϊ πάντα τά διά τής Α Β επίπεδα όρδά 
τνγχανοντα προς το ύποχείμενον έπίπεδον. 

5 Έάν άρα ένδεια έπιπέδφ τινί προς όρδάς y, χαϊ 
πάντα τά δι9 αυτής επίπεδα τω αντω έπιπέδφ προς 
όρδάς έόται' οπερ έδει δεϊζαι. 

ιδ'. 
Έάν δύο επίπεδα τέμνοντα άλληλα έπιπέδφ 

10 τινί προς όρδάς y, χαϊ ή χοινή αντών τομή τφ 
αντω έπιπέδφ προς όρδάς έόται. 

Αύο γάρ επίπεδα τά ΑΒ, Β Γ τω νποχειμένω έπι
πέδφ προς όρδάς έότω, χοινή δϊ αντών τομή εότω η 
ΒΑ' λέγω, οτι ή ΒΑ τω νποχειμένω έπιπέδφ προς 

15 όρδάς έότιν. # 
Μή γάρ, χαϊ ήχδωόαν άπο τον Α όημείον έν μϊν 

τω Α Β έπιπέδφ τή ΑΑ ένδεια προς όρδάς ή Α Ε, 
έν δ\ τω Β Γ έπιπέδφ τή ΓΑ προς όρδάς ή Α Ζ. 
χαί έπεί το ΑΒ έπίπεδον όρδόν έότι προς το νπο-

20 χείμενον, χαϊ τή χοινή αντών τομή τή ΑΑ προς όρ
δάς έν τω Α Β έπιπέδφ ήχται ή Α Ε, ή Α Ε άρα 
ορδή έότι προς το ύποχείμενον έπίπεδον. ομοίως δή 

2. έοτιν Ρ. Post νποκείμενον add. έπίπεδον b et mg. 
m. rec. V. 6. %αί — 7. δειξαί]: ~ V. 6. τά δι' αντής 
έπι- euan. F. 9. τέμνοντα] οτερεοντα φ (ηοη F). έπιπέδω 
τινί] om. F, sed uidetur fuisse in mg. 10. τομή] in ras. m. 
1 P. 12. ταϊ] bis P; corr. m. 1. 16. έοτι BV, comp. F. 
16. από] νπο r. 17. rw] e corr. b. προς] om. φ. 
ΔΕ] Δ e corr. V. 18. δέ] om. Ρ. ΓΔ] ΔΓ h. ΔΖ] Ζ 
in ras. V. 19. έοτι] om. φ (ηοη F). 20. %αί] έπίπεδον, 
%αί b. Α Δ] Α in ras. FV. 
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dicularem esse. ergo Α Ε planum ad subiacens per-
pendiculare est. iam similiter demonstrabimus, etiam 
omnia plana, quae per AB dueantur, ad planum sub-
iacens perpendicularia esse. 

Ergo si recta ad planum aliquod perpendicularis 
est, etiam omnia plana, quae per eam ducuntur, ad 
idem planum perpendicularia erunt; quod erat demon-
strandum. 

Si duo plana inter se secantia ad planum aliquod 
perpendicularia sunt, etiam communis eorum sectio 
ad idem planum perpendicularis erit. 

Nam duo plana ΑΒ, Β Γ ad planum subiacens per-

et quoniam Α Β planum ad subiacens perpendiculare est, 
et ad communem eorum sectionem Α Α in plano Α Β 
perpendicularis ducta est AE9 Α Ε ad planum subiacens 
perpendicularis est [def. 4] . similiter demonstrabimus, 

1) Nam si communis planorum sectio ad planum subiacens 
perpendicularis non eet̂  ad rectas JA, ^Trectos angulos non 
efficiet. ergo et in plano Α Β et in Β Γ locus est perpendicu-
lari ad Α Δ et ad d Γ in Δ erectae. 

XIX. 

pendicularia sint, et commu-
nis eorum sectio sit BA. 
dico ? Β Α ad planum subia-
cens perpendicularem esse. 

Α Γ 

Ne sit enim, et a Α 
puncto in plano AB &d rec-
tam Α Α perpendicularis du-
catur ΑΕ,ίϋΒΓ autem plano 
ad Γ Α perpendicularis Α Ζ.1) 

4 * 
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δείζομεν, οτι χαϊ ή Α Ζ ορδή έότι προς το ύποχεί
μενον έπίπεδον. άπο τον αύτον άρα όημείον τον 
Α τω νποχειμένω έπιπέδω δύο ενδεΐαι προς όρδάς 
άνεόταμέναι είΰΐν έπί τά αντά μέρη* οπερ έότΙν άδύ-

5 νατον. ονχ άρα τω νποχειμένω έπιπέδω από τον Α 
όημείον άναόταδήόεται προς όρδάς πλήν τής Α Β 
χοινής τομής τών ΑΒ, Β Γ επιπέδων. 

Έάν άρα δύο επίπεδα τέμνοντα άλληλα έπιπέδω 
τινί προς όρδάς ή, χαϊ ή χοινή αυτών τομή τω αύτω 

10 έπιπέδω προς όρδάς έόται* οπερ έδει δει%αι. 

χ . 
Έάν ότερεά γωνία νπο τριών γωνιών επι

πέδων περιέχηται, δύο όποιαιονν τής λοιπής 
μείζονες είόι πάντη μεταλαμβανόμεναι. 

15 Στερεά γάρ γωνία ή προς τω Α νπο τριών γω
νιών επιπέδων τών νπο Β Α Γ, ΓΑ Α, ΑΑΒ περι-
εχέόδω* λέγω, οτι τών νπο Β Α Γ, ΓΑ Α, ΑΑΒ γω
νιών δύο όποιαιονν τής λοιπής μείζονες είόι πάντχι 
μεταλαμβανόμεναι. 

20 Εί μ\ν ονν αί νπο ΒΑ Γ, ΓΑ Α, ΑΑΒ γωνίαι 
ϊόαι άλλήλαις είόίν, φανερόν, ότι δύο όποιαιονν τής 
λοιπής μείζονες είόιν. εί δ\ ον, έότω μείζων ή νπο 
ΒΑΓ, χαϊ όννεότάτω προς τή ΑΒ εύδεία χαϊ τω 
προς αντή όημείω τφ Α τή νπο ΑΑΒ γωνία έν τω 

1. οτι %αϊ ή] om. φ (non F). ΔΖ] Δ"Ζ' b. 4. έοτίν] 
om. V. 6. της] e corr. m. 1 b. 8. επίπεδα — 10. δειξαί] 
: ~ V. 9. και] euan. F. 14. μείζονς V φ. πάντη 
seq. rae. 1 litt. Ρ. 15. τώι corr. in τά m. 1 b. 16. περι-
εχέοδω — 17. γωνιών] mg. m. 2 V, in text. eras. γωνιών. 
16. ΓΔΑ b. 20. ΓΑΔ] Δ e corr. V. 21. lcai] είοι ϊοαι 
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etiam z / Z perpendicularem esse ad planum subiacens. 
itaque ab eodem puncto Α ad planum subiacens duae 
rectae ad easdem partes perpendiculares erectae sunt; 
quod fieri non potest [prop. XIII]. itaque a Α puncto 
nulla recta ad planum subiacens perpendicularis eri-
getur praeter AB, quae communis est sectio plano-
rum ΑΒ, ΒΓ. 

Ergo si duo plana inter se secantia ad planum 
aliquod perpendicularia sunt, etiam communis eorum 
sectio ad idem plauum perpendicularis erit; quod erat 
demonstrandum. 

Si angulus solidas tribus angulis planis continetur, 
duo quilibet reliquo maiores erunt quoquo modo con-
iuncti. 

Nam angulus solidus, qui ad Α positus est, tribus 

iam si anguli ΒΑΓ, ΓΑΑ, AAB inter se aequales 
sunt, adparet, duos quoslibet reliquo maiores esse. si 
minus, maior 1) sit L ΒΑΓ9 et ad rectam ABet punctum 
eius Α in plano rectarum ΒΑ, Α Γ angulo AAB 

1) Sc. angulo JAB. neque enim neeesse est, omnium 
eum maximum esse. 

XX. 

Δ 
angulis planis ΒΑΓ, 
ΓΑΑ, Α Α Β continea-
tur. dico, duos quos-
libet angulorum ΒΑΓ, 
ΓΑΑ, AAB reliquo 

Β ~E JT maiores esse quoquo 
modo coniunctos. 

V. iiriv] om. V. 22. tloi V, comp. F. 24. ΔΑΒ} 
ΔΑΤ P. iv} om. B, supra scr. V. 
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διά χών ΒΑΓ έπιπέδω ϊόη ή νπο ΒΑ Ε, χαϊ χείόδω 
χή Α Α ϊόη ή Α Ε, χαϊ διά τον Ε όημείον διαχδεϊόα 
ή ΒΕΓ χεμνέτω χάς ΑΒ, Α Γ ένδειας χαχά χά Β, Γ 
όημεΐα, χαϊ έπεζεύχδωόαν αί ΑΒ, ΑΓ. χαϊ έπεί ϊόη 

5 έόχΐν ή Α Α χή Α Ε, χοινή δΐ ή ΑΒ, δύο δνόΐν 
ϊόαι' χαϊ γωνία ή νπο ΑΑΒ γωνία χή νπο ΒΑΕ ϊόη' 
βάόις άρα ή ΑΒ βάόει χή Β Ε έόχιν ϊόη. χαϊ έπεί 
δύο αί ΒΑ, Α Γ χής Β Γ μείζονες είόιν, ων ή Α Β χή 
Β Ε έδείχδη ϊόη, λοιπή άρα ή Α Γ λοιπής χής ΕΓ 

10 μείζων έόχίν. χαϊ έπεί ϊόη έόχΙν ή Α Α χή Α Ε, 
χοινή δ\ ή ΑΓ, χαϊ βάόις ή Α Γ βάόεως χής ΕΓ 
μείζων έόχίν\ γωνία άρα ή νπο ΑΑΓ γωνίας χής νπο 
ΕΑΓ μείζων έόχίν. έδείχδη 6h χαϊ ή νπο ΑΑΒ χή 
νπο ΒΑΕ ϊόη* αί αρα νπο ΑΑΒ, ΑΑΓ χής νπο 

16 ΒΑΓ μείζονες είόιν. ομοίως δή δείζομεν, οχι χαϊ αί 
λοιποί όύνδνο λαμβανόμεναι χής λοιπής μείζονες είόιν. 

9Εάν άρα όχερεά γωνία νπο χριών γωνιών επι
πέδων περιέχηχαι, δύο όποιαιονν χής λοιπής μείζονες 
είόι πάνχχι μεχαλαμβανόμεναι' οπερ έδει δεΐζαι. 

20 χα. 
"Απαόα όχερεά γωνία νπο έλαόόόνων [ή] χεό-

όάρων ορδών γωνιών επιπέδων περιέχεται. 
Έόχω όχερεά γωνία ή προς χω Α περιεχόμενη νπό 

επιπέδων γωνιών χών νπο ΒΑΓ, ΓΑ Α, Α ΑΒ' λέγω, 
25 οχι αί νπο ΒΑΓ, ΓΑ Α, ΑΑΒ χεόόάρων δρδών έλάό-

όονές είόιν. 

1. έπιπέδω] in raa. m. 1 Ρ. η\ supra acr. V, ut lin. 2. 

manua φ omiei, maxime ubi aut certa ueetigia ueri super-
erant, aut certe nulla erat canaa de scriptura cod. F dubitandi. 

Hinc plerasque ineptiae 
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aequalis construatur LBAE, et ponatur Α Ε = Α Α, 
et ΒΕΓ per punctum Ε ducta rectas Α Β, Α Γ secet 
in Β, Γ punctis, et ducantur ΑΒ, ΑΓ. et quoniam 
Α Α = ΑΕ, et ΑΒ communis est, duo latera duobus 
aequalia sunt; et L AAB = BA& itaque Α Β = Β Ε 
[I , 4] . et quoniam ΒΑ + ΑΓ> ΒΓ [I, 20], et de-
monstratum est, esse Α Β = ΒΕ, erit ΑΓ> Ε Γ. et 
quoniam Α Α = ΑΕ, et ^JT communis est, et ΑΓ> ΕΓ, 
erit L ΑΑΓ> ΕΑΓ [I, 25]. et demonstratum est, 
esse etiam L AAB = BAE. itaque AAB + Α ΑΓ 
> ΒΑΓ eodem modo demonstrabimus, etiam reliquoa 
angulos duo simul coniunctos reliquo maiores esse. 

Ergo si angulus solidus tribus angulis planis con-
tinetur, duo quilibet reliquo maiores sunt quoquo modo 
coniuncti; quod erat demonstrandum. 

XXI. 

Oinnis angulus solidus planis angulis minoribus, 
quam sunt quattuor anguli recti, continentur. 

Sit angulus solidus, qui ad Α positus est, compre-
hensus planis angulis ΒΑΓ, ΓΑΑ, AAB. dico, esse 
ΒΑΓ+ ΓΑΑ + AAB minores quattuor rectis. 

8. Γ] corr. ex £ m. 1 b. 4. ΔΒ] Β Δ F. 6. Post 
faat ras. 4 litt. hab. V. 7. έστιν ΐση] Ιση eeq. epatio uacuo 
8 litt. V. 8. ΒΔ] Β" Δ* b, Δ Β BV. τ» V ? 10. εστίν] 
(prius) Ιστί P B V , comp. Fb. ΑΚ] in ras. V. 11. ΔΓ] corr. 
ex Δ Ε B. 12. ΙστίPBV, comp.F. Dein add. %a£Y. ΔΑΓ] 
ΔΒΓ φ. 14. της] bis Ρ, corr. m. 1; τοις F. 17. νπο — 
19. δειξαι] nccl τά εξής V. 21. νπο] corr. ex άπό Ρ. 
ij] om. Ρ. 22. επίπεδων ορδών γωνιών V. 23. τω] corr. 
in τό m. 1 b. 24. νπό — 26. α£] mg. m. 2 Β. 24.' Γ Α Δ] 
ΔΑΓ φ et in rae. V. 26. νπό] eras. Β; m. 2 V. ΓΑΔ] 
Ρ m. 1, ΔΑΓ F m. 2 et V in ras. 26. efo V. 
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Είλήφδω γάρ έφ9 έχάότης τών ΑΒ, Α Γ, Α Α τν
χόντα όημεΐα τά Β, Γ, Α, xal έπεζεύχδωόαν αί ΒΓΤ 

ΓΑ, Α Β. xal έπεί ότερεά γωνία ή προς τω Β νπΐ 
τριών γωνιών επιπέδων περιέχεται τών ύπό ΓΒΑ, 

5 ΑΒΑ, ΓΒΑ, δύο όποιαιονν τής λοιπής μείζονες είόιν αί 
άρα νπο ΓΒΑ, ΑΒΑ τής νπο ΓΒΑ μείζονες είόιν. 
διά τά αντά δή καϊ αί μ\ν νπο ΒΓΑ, ΑΓΑ τής 
νπο ΒΓΑ μείζονες είόιν, αί δε νπο ΓΑ Α, ΑΑΒ τής 
νπό ΓΑΒ μείζονες είόιν αί ?£ άρα γωνίαι αί νπσ 

10 ΓΒΑ, ΑΒΑ, ΒΓΑ, ΑΓΑ, ΓΑ Α, ΑΑΒ τριών τών 
νπό ΓΒΑ, ΒΓΑ, ΓΑΒ μείζονες είόιν. άλλά αί τρεις % 

αί νπο ΓΒΑ, ΒΑΓ, ΒΓΑ δνόϊν όρδαϊς ϊόαι είόιν' 
αί 2£ άρα αί νπο ΓΒΑ, ΑΒΑ, ΒΓΑ, ΑΓΑ, ΓΑΑ> 
ΑΑΒ δύο ορδών μείζονες είόιν. xal έπεί έχάότον 

15 τών ΑΒΓ, ΑΓΑ, ΑΑΒ τριγώνων αί τρεις γωνίαι 
δνόϊν όρδαϊς ϊόαι είόιν, αί άρα τών τριών τριγώνων 
εννέα γωνίαι αί νπο ΓΒΑ, ΑΓΒ, ΒΑΓ, ΑΓΑ, 
ΓΑ Α, ΓΑΑ, ΑΑΒ, ΑΒΑ, ΒΑ Α 2£ όρδαίς ϊόαι, 
είόιν, ων αί νπό ΑΒΓ, ΒΓΑ, ΑΓΑ, ΓΑΑ, ΑΑΒ, 

20 ΑΒΑ γωνίαι δύο ορδών είόι μείζονες* λοιπαϊ άρα 
αί νπο ΒΑΓ, ΓΑΑ, Α ΑΒ τρεις [γωνίαι] περιέχονόαυ 
τήν ότερεάν γωνίαν τεόόάρων ορδών έλάόόονές είόιν. 

2. Γ] supra ecr. m. 1 V. 3. ΑΒ] Α Β φ. 4. Ante τριών 
ma. γάρ m. 2 V. 6. ΓΒΑ] ία ras. m. 1 Ρ. 6. υπό] (alt.) om. 
Ρ. είσι BV, comp. Fb. 7. ΒΓΑ] supra Α scr. Α m. 1 b. 
8. ΒΓΑ] ΓΒΑ F, corr. m. 2 (eed euan.). είοι B V b , comp. F. 

αϊ δέ] %αϊ έτι « i B F V b . 10. ΑΒΑ] ΒΑ in rae. Β, item litt. seq. 
ΓΑΑ] in ras. V. 11. Β ΓΑ] ΓΑ in raa. V. ΓΑΒ] in ras. V. 
αλλ9 b. 12. ΒΓΑ] Β et Α ιη ras. V. είοι V, comp. F. 

13. ΑΒΑ] m. ree. V. ΓΑΑ] in rae. V; ΑΑΓ e corr. m. 2 B. 
14. δύο] ΑΒΑ δυο Ύ. εΐαι Β V b , comp. F. 15. αί τρεις τρι

γώνων F, corr. m. 1. τριγώνου Ρ, et b, sed oorr. m. 1. 
17. ΓΒΑ] ΓΒΑ F , ΒΑ e corr. V. ΑΓΒ] ΑΒΓ Ρ. 18. ΓΑΑ] 
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sumatur enim in singulis rectis AB9 ΛΓ, Α Α 
quaelibet puncta B, JT, A, et ducantur Β-Γ, ΓΑ, AB. 

jr et quoniam angulus solidus, 
qui ad Β positus est, tribus 
angulis planis continetur ΓΒΑ, 
ΑΒΑ,ΓΒΑ, duo quilibetre-
liquo maiores sunt [prop. X X ] . 

Β itaque ΓΒΑ + ΑΒΑ > ΓΒΑ. 
eadem de causa erunt etiam ΒΓΑ + ΑΓΑ > ΒΓΑ, 
ΓΑΑ + AAB > ΓΑ Β. 

itaque ΓΒΑ + ΑΒΑ + ΒΓΑ + ΑΓΑ + ΓΑΑ 
+ ΑΑΒ > ΓΒΑ + ΒΓΑ + uerum 

ΓΒΑ + ΒΑΓ+ ΒΓΑ 

duobus rectis aequales sunt [I, 32]. itaque sex anguli 

ΓΒΑ + ΑΒΑ + ΒΓΑ + ΑΓΑ + ΓΑΑ + ΑΑΒ 

duobus rectis maiores sunt. et quoniam singulorum 
triangulorum ΑΒΓ, ΑΓΑ, ΑΑΒ tres anguli duobus 
rectis aequales sunt, nouem anguli trium triangulorum 
ΓΒΑ + ΑΓΒ + ΒΑΓ + ΑΓΑ + ΓΑΑ + ΓΑΑ 
+ ΑΑΒ + ΑΒΑ + ΒΑ Α sex rectis aequales sunt, 
quorum 

ΑΒΓ+ ΒΓΑ + ΑΓΑ + ΓΑΑ + ΑΑΒ + ΑΒΑ 
duobus rectis maiores sunt. itaque reliqui 

ΒΑΓ+ΓΑΑ+ AAB, 
qui angulum solidum continent, quattuor rectis mi-
nores sunt. 

in ras. V ; ΔΑΓ Β. ΓΑΔ] Α Δ in ras. V; ΓΔΑ Β. ΒΑΔ] 
ΒΔΑ P. 20. μείζονες εΙσι(ν) B V . 21. γωνίαι] om. Ρ. 
22. εΐαι V, comp. Ρ. Seq. in V πάντη, eed del. 
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"Απαόα άρα ότερεά γωνία νπό έλαόόόνων [ή] τεό-
όάρων ορδών γωνιών επιπέδων περιέχεται* οπερ έδει 
δεΐζαι. 

χβ'. 

6 Έάν ώόι τρεις γωνίαι επίπεδοι, ων αί δύο 
τής λοιπής μείζονες είόι πάνττι μεταλαμβανό
μεναι, περιέχωόι δΐ αντάς ϊόαι ενδεΐαι, δυνα
τόν έότιν έχ τών έπιζενγννονόών τάς Ιόας έν
δειας τρίγωνον όνότήόαόδαι. 

10 "Εότωόαν τρεις γωνίαι επίπεδοι αί νπό ΑΒΓ,ΑΕΖ, 
ΗΘΚ, ων αί δύο τής λοιπής μείζονες είόι πάντη 
μεταλαμβανόμεναι, αί μέν νπο ΑΒΓ, ΑΕΖ τής νπό 
ΗΘΚ, αί δϊ νπό ΑΕΖ, ΗΘΚ τής νπό ΑΒΓ, χαϊ 
έτι αί νπό ΗΘΚ, ΑΒΓ τής νπό ΑΕΖ, χαϊ έότωόαν 

1δ ϊόαι αί ΑΒ, ΒΓ, ΑΕ, ΕΖ, ΗΘ, ΘΚ ενδεΐαι, χαϊ 
έπεζεύχδωόαν αί Α Γ, Α Ζ, ΗΚ' λέγω, οτι δννατόν 
έότιν έχ τών ϊόων ταΐς Α Γ, Α Ζ, Η Κ τρίγωνον όν
ότήόαόδαι, τοντ έότιν οτι τών Α Γ, Α Ζ, Η Κ δύο 
όποιαιονν τής λοιπής μείζονες είόιν. 

20 ΕΙ μέν ονν αί νπό ΑΒΓ, ΑΕΖ, ΗΘΚ γωνίαι 
ϊόαι άλλήλαις είόίν, φανερόν, οτι χαϊ τών Α Γ, Α Ζ, 
ΗΚ ϊόων γινομένων δννατόν έότιν έχ τών ϊόων ταΐς 
Α Γ, Α Ζ, Η Κ τρίγωνον όνότήόαόδαι. εί δΐ ον, 

1. άρα] eupra ecr. m. 1 Ρ. νπό — 3. δεΐξαι]: ô» V. 
1. ή] postea add. m. 1 Ρ. 7. περιέχωοιν Ρ, περιέχονσι F. 

8. Supra ϊοας add. γωνίας η . 2 6 , del. m. rec. 
ενδείας] γωνίας ενδειών Υ. 11. είσί] έοτωοαν B P V et b 
(εο· in ras.). 16. ενδεΐαι] m. rec. V. 17. σννοτήοασδαι 
Ρ, corr. m. 2. 18. οτι] corr. βχ το m. 2 Γ. 19. μείζονς 
V. είοι πάνττι μεταλαμβανόμεναι Theon (BFVb). 21. είοι 
ϊσαιΥ. εΙοίν] eloiFBh, comp. F.; om. V. 22. γιγνομένων 
F, γενομένων b. 
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continent rectae, fieri potest, ut ex rectis aequales 
rectas coniungentibus triangulus construatur. 

Sint tres anguli plani ΛΒΓ, 4EZ, ΗΘΚ, quo-
rum duo reliquo maiores sunt quoquo modo coniuncti, 

ΑΒΓ + AEZ > ΗΘΚ, ΛΕΖ + ΗΘΚ > ABV9 

ΗΘΚ+ ΛΒΓ> JEZ, 
et sit ΑΒ = ΒΓ = Α Ε = ΕΖ = ΗΘ = Θ Κ, et du-
cantur Λ Γ, ΑΖ9 Η Κ. dico, fieri posse, ut ex rectis 
aequalibus rectis AT9 AZ9 HK triangulus construatur, 
hoc est, rectanim ΑΓ, ΑΖ, Η Κ duas quaslibet re-
liqua maiores esse. 

iam si anguli ΛΒΓ, ΛΕΖ, ΗΘΚ inter se aequales 
sunt, manifestum est, cum etiam ΛΓ, ΛΖ9 Η Κ aequales 
sint [I, 4] , fieri posse, ut ex rectis aequalibus rectis 
ΑΓ, JZ, Η Κ triangulus construatur. sin minus, in-

1) Nam in angulie solidie, qui plus quam tribus planis 
angulis continentur, similiter ratiocinandum est. 

Ergo omnis 1) angulus solidus planis angulis mi-
noribus, quam sunt quattuor recti, continetur; quod 
erat demonstrandum. 

XXII. 
Si tres anguli plani sunt, quorum duo reliquo 

maiores sunt quoquo modo coniuncti, et eos aequales 
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έΰτωΰαν άνιΰοι, καϊ ΰννεΰτάτω προς τη Θ Κ ένδεια 
καϊ τω προς αύτη ΰημείφ τφ Θ τή νπο ΑΒΓ γωνία 
ίΰη ή νπο ΚΘΑ' χαϊ κείΰδω μια τών ΑΒ, ΒΓ, ΑΕ, 
ΕΖ, ΗΘ, Θ Κ ίΰη ή ΘΑ, καϊ έπεζενχδωΰαν αί ΚΑ, 

5 Η Α. καϊ έπεϊ δνο αί ΑΒ, ΒΓ δνΰΐ ταΐς ΚΘ, Θ Λ 
ίΰαι είΰιν, καϊ γωνία ή προς τφ Β γωνία τή νπο 
Κ®Α ίΰη, βάΰις αρα ή ΑΓ βάΰει τή ΚΑ ίΰη. καί 
έπεϊ αί νπο ΑΒΓ, ΗΘΚ τής νπο ΑΕΖ μείζονες 
είΰιν, ίΰη δέ ή νπο ΑΒΓ τη νπό ΚΘΑ, ή αρα ύπό 

10 ΗΘΑ τής ύπο ΑΕΖ μείζων έΰτίν. καϊ έπεϊ δνο αί 
ΗΘ, ΘΑ δνο ταΐς ΑΕ, ΕΖ ίΰαι είΰιν, καϊ γωνία ή 
νπό ΗΘΑ γωνίας τής ύπό ΑΕΖ μείζων, βάΰις αρα 
ή Η Α βάΰεως τής Α Ζ μείζων έΰτίν. αλλά αί ΗΚ, 
ΚΑ τής Η Α μείζονες είΰιν. πολλά άρα αί ΗΚ, ΚΑ 

15 ιής Α Ζ μείζονες είΰιν. ίΰη δ% ή ΚΑ τή ΑΓ* αί 
Α Γ, Η Κ αρα τής λοιπής τής Α Ζ μείζονες είΰιν. 
ομοίως δή δείξομεν, ότι καϊ αί μέν ΑΓ, ΑΖ τής Η Κ 
μείζονες είΰιν, καϊ έτι αί ΑΖ, Η Κ τής Α Γ μείζονες 
είΰιν. δννατόν άρα έΰτίν έκ τών ίΰων ταΐς ΑΓ, 

ΊΟ ΑΖ, Η Κ τρίγωνον ΰνΰτήΰαΰδαι* οπερ έδει δεΐζαι. 

κγ. 
Έκ τριών γωνιών επιπέδων, ων αί δνο τής 

λοιπής μείζονες είΰι πάντη μεταλαμβανόμεναι, 

1. Post άνισοι add. xai έστω μείζων ή προς τώ Ε mg. m. 
rec. V. 2. αντήν b. 3. Α Β] Α Γ φ. 4. ίση η Θ Λ] supra 
ecr. m. 2 V; Λ in ras. Β. έπεζεύχδωσαν — 5. %αί] postea ins. 
m. 1 Ρ. 5. ΑΒ] in ras. m. 1 Ρ. 6. είσίBYb, comp. F. 
τω] mutat. in τό b. 7. ΘΚΛ Ρ. Ιστιν ίση Β Ρ. 8. αί] om. 
F; uidetor snpra scr. fuisse, sed euan. ΔΕΖ] in ras. V. 
10. "Θ Ή"Λ F. Ιστί P B V , comp. F. 11. δνσί Ρ. είσί Vb , 
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aequales sint, et ad rectam ΘΚ et punctum eius Θ 
angulo Α Β Γ aequalis construatur L ΚΘΛ, et ponatur 
Θ Α ctrilibet rectarum ΑΒ, ΒΓ, AE, ΕΖ, ΗΘ, ΘΚ 
aequalis, et ducantur ΚΑ, HA. et quoniam dnae 
AB} Β Γ duabus ΚΘ, ΘΑ aequales sunt, et angulus 

Φ ad Β positus angulo ΚΘΑ 
/ V ^ - - - ^ ^ aequalis est, erit etiam Α Γ 

/ \ ^ ^ ? ' 1 = Κ Λ [I? 4] . et quoniam 
/ ^ ^ \ / ΑΒΓ + ΗΘΚ > AEZ, et 

_ V ΑΒΓ — ΚΘΑ, erit 1_ΗΘΑ 
Κ 

> ΑΕΖ. et quoniam duae 
ΗΘ, Θ Α duabus Α Ε, ΕΖ aequales sunt, et L ΗΘΑ 
> AEZ, erit Η Α > AZ [I, 24]. uerum Η Κ + # Λ 
> Η Α [Ι, 20]. itaque mnlto magis erunt 

HK+ KA> AZ. 
sed Κ Α = ΑΓ. itaque Α Γ+ ΗΚ> Α Ζ. iam sirni-
liter dernonstrabimus, esse etiam ΑΓ·\- AZ> HK, 
Α Ζ + HK> ΑΓ. itaque fieri potest, ut ex rectis 
aequalibus rectis ΑΓ, AZ, Η Κ triangulus construatur; 
quod erat demoBstrandum. 

XXIII. 

Ex tribus angulis planis, quoruin duo reliquo ina-
iores sunt quoquo modo coniuncti, angulum solidum 

comp. F. 12. νπο ΑΕΖ] προς τω Ε V, et fort. F in ms\, 
sed euan. 13. έοτι V, comp. F. ' 14. είοι PV, comp. F. 

16. Post είοιν una linea eras. in V. 17. οτι γ,αί] καϊ 
οτι V. 18. είοι Ρ, comp. F. καϊ fri αί] Ρ; αί δέ Theon 
( B F V b ) ; sed cfr. p. 64, 4. AZ"HK' b, HK, AZ BFV. 
μείζονες είοιν] om. BFV. 19. είοι b. 20. οπερ έδει δεΐξαί] 
om. V. Seq. demonstr. alt.; u. app. 22. af] oi F. 
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ΰτερεάν γωνίαν ΰνΰτήΰαΰδαι* δει δή τάς τρεις 
τεΰΰάρων ορδών έλάΰΰονας είναι. 

Έΰτωΰαν αί δοδεΐΰαι τρεϊς γωνίαι επίπεδοι αί νπο 
ΑΒΓ, ΑΕΖ, ΗΘΚ, ων αί δνο τής λοιπής μείζονες 

5 έΰτωΰαν πάντη μεταλαμβανόμεναι, έτι δέ αί τρεις 
τεΰΰάρων ορδών έλάΰΰονες* δει δή έχ τών ίΰων 
ταίς νπο ΑΒΓ, ΑΕΖ, ΗΘΚ ΰτερεάν γωνίαν ΰνΰτή
ΰαΰδαι. 

Άπειλήφδωΰαν ίΰαι, αί ΑΒ, ΒΓ, Α Ε, ΕΖ, ΗΘ, 
10 Θ Κ, χαϊ έπεζενχδωΰαν αί ΑΓ, Α Ζ, ΗΚ' δννατόν 

αρα έΰτϊν έχ τών ίΰων ταίς Α Γ, Α Ζ, Η Κ τρίγωνον 
ΰνΰτήΰαΰδαι. ΰννεΰτάτω το ΑΜΝ, ωΰτε ίΰην είναι 
τήν μέν Α Γ τή Α Μ, τήν δέ ΑΖ τή ΜΝ, χαϊ έτι 
τήν Η Κ τή ΝΑ, χαϊ περιγεγράφδω περί το ΑΜΝ 

15 τρίγωνον κύκλος 6 ΑΜΝ, καϊ είλήφδω αύτον το κέν-
τρον καϊ Ιΰτω το Β, καϊ έπεζενχδωΰαν αί Α Β, ΜΒ9 

ΝΒ' λέγω, οτι ή ΑΒ μείζων έΰτΐ τής Α Β- εί γάρ μή, 
ήτοι ίΰη έΰτϊν ή ΑΒ τή ΑΒ η έλάττων. έΰτω πρότερον 
ίΰη. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή ΑΒ τή ΑΒ, άλλά ή μέν Α Β 

20 τή ΒΓ έΰτιν ίΰη, ή δέ ΒΛ τή ΒΜ, δνο δή αί ΑΒ, 
ΒΓ δνο ταΐς ΑΒ, Β Μ ίΰαι είΰϊν έκατέρα έκατέρα* καϊ 

1. στερεά γωνία F , sed corr. σνστήσασδαι γωνίαν V . σνν-
στήσασδαι Ρ, corr. m. 2. 2. ΙΧάττονας Ρ. Post εϊναι add. 
$ιά το %al πασαν στερεάν γωνίαν νπο τριών (φ) η τεσσάρων 
ορδών γωνιών περιέχεσδαι F . ^ 4. ων αί ] γωνίαι F , ων αί 
add. m. 2. 6. ίλάττονες Ρ, έλάσσονς F V . Dein add. έστω-
σαν F . 7. σννστήσασδαι Ρ, corr. m. 2. 9. Β Γ] Β Γ, Γ Δ 
b. ΔΕ] corr. ex Γ Ε m. 1 b. 11. αρα Ιστϊν έκ τών ίσων 
ταΐς] δή i% τριών τών b; mg. γρ. άρα ίστϊν 1% τών ί'σων. 
12. σννστήσασδαι Ρ, corr. m. 2. 13. ΛΜ] ΑΒ φ. 14. τ#] 
supra scr. V . Ν Λ] ΑΝ B F V . 15. Post κέντρον add. 
ίσται δή ήτοι Ιντος τον ΛΜΝ τρίγωνον ή ίπϊ μιας τών πλεν-

αντον ή ί%τός. ϊστω πρότερον εντός B V . 17. ίστί] εστίν 
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construere; oportet igitur 1), tres angulos illos quattuor 
rectis minoijes esse [prop. XXI] , 

Sint dati tres anguli plani ΑΒΓ9 AEZ9 ΗΘΚ, 
quorum duo reliquo maiores sint quoquo modo con-
iuncti, et praeterea tres illi quattuor rectis minores. 
oportet igitur ex angulis aequalibus angulis ΑΒΓ, 
ΑΕΖ, ΗΘΚ angulum solidum construere. 

abscindantur inter se aequales AB9 ΒΓ, AE9 EZ7 

H@9 ΘΚ, et ducantur ΑΓ9 AZ9 HK. fieri igitur 

Β Ε Θ 

potest, ut ex rectis aequalibus rectis ΑΓ} AZ, Η Κ 
triangulus construatur [prop.XXII]. construatur AMN, 
ita ut sit ΑΓ=*ΑΜ, AZ = MN, HK = NA, et 
circum triangulum AMN circulus describatur AMN 
[IV, 5] , et sumatur centrum eius et sit & 9 et ducantur 
Α 3, Μ39 N&. dico, esse Α Β > Α&\ nam si minus, 
erit aut Α Β = Α Β aut ΑΒ < Α&. sit prius Α Β 
= Α&. et quoniam ΑΒ = Λ e t ΑΒ = ΒΓ9 &Α 
= &Μ, duo latera ΑΒ9 Β Γ duobus lateribus Α&, 
$Μ alterum alteri aequalia sunt; et supposuiinus, 

1) Nam δή cum omnibus codicibus retinendum eet. idem 
I , 22 p. 62, 17 pro δέ cum codicibus restituendum est. nam 
etiam apud Eutocium in Apollonium p. 10 in oodd. δή scribi 
pro δέ, nunc cognoui. 

Ρ. της] corr. ex τήι Β. 18. Ζαη] supra scr. m. 1 V. 
19. άλϊ Β Ρ. 20. 8Λ] Λ 8 Bb. 21. δνο] δυαί b. 
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βάΰις ή ΑΓ βάΰει τή Α Μ υπόκειται ίΰη' γωνία αρα 
ή νπο ΑΒΓ γωνία τή νπο Α8Μ έΰτιν ίΰη. δια τά 
αντά δ ή καϊ ή μέν νπό ΑΕΖ τή νπό Μ&Ν έΰτιν 
ίΰη, καϊ έτι ή ύπό ΗΘΚ τή ύπό Ν&Λ' αί αρα τρεις 

δ αί ύπό ΑΒΓ, ΑΕΖ, ΗΘΚ γωνίαι" τριβΐ ταΐς ύπό 
Α 8 Μ, Μ&Ν, Ν&Α είΰιν ίΰαι. αλλά αί τρεις αί 
ύπΐ Α Β Μ, ΜΕΝ, ΝΕΑ τέτταρΰιν όρ&αΐς είΰιν ίΰαι' 
καϊ αί τρεις αρα αί ύπό ΑΒΓ, ΑΕΖ, ΗΘΚ τέτταρΰιν 
όρ&αΐς ίΰαι είΰίν. υπόκεινται δέ καϊ τεΰΰάρων όρ-

10 &ών έλάΰΰονες* οπερ άτοπον, ονκ άρα ή Α Β τή Α 8 
ίΰη έΰτίν. λέγω δή, οτι ονδέ έλάττων έΰτϊν ή ΑΒ 
τής Α&. εί γάρ δννατόν, έΰτω' καϊ κείΰδω τή μέν 
Α Β ίΰη ή 80, τή δέ ΒΓ ίΰη ή #77, καϊ έπεζενχ&ω 
ή Ο Π. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή ΑΒ τή ΒΓ, ίΰη έΰτι 

15 καϊ ή 80 τή ΒΠ' ωΰτε καϊ λοιπή ή Α Ο τή Π Μ 
έΰτιν ίΰη. παράλληλος άρα έΰτϊν ή Α Μ τή Ο Π, καϊ 
ίΰογώνιον τό ΑΜ8 τω Ο Π8' έΰτιν άρα ώς ή 8 Α 
προς ΑΜ, όντως ή 80 προς ΟΠ' εναλλάξ ώς ή ΑΒ 
προς 80, όντως ή ΑΜ προς Ο Π. μείζων δέ ή Α 8 

20 τής 80' μείζων άρα καϊ ή ΑΜ τής Ο Π. άλλα ή 
Α Μ κείται τή ΑΓ ίΰη' καϊ ή ΑΓ άρα τής Ο Π μεί-

2. Α&Μ] supra rae. m. 2 Β. 3. ΜΕΝ] &Ν in ras. 
m. 1 PV. 5. τρισί] ΐααι εΐαϊ τριαίΥ. 6. ΜΕΝ] corr. ΘΧ 
MNS V, ΜΝ& b. Ν3Λ — 7. Μ&ΝΛ mg. m. 2 Β. 
6. είαιν ΐααι] om. Vqp, ίααι είαιν Bb. αλλ* b. αΓ] (alt.) 
supra m. 2 F. 7. τετρααιν B F V b . ΐααι είαιν BV. 8. καϊ 
af — 9. είαιν] mg. m. 2 V, euan. in F. 8. αρα αΓ] αΓ αρα 
Ρ. τέασαραιν V, τέτρααι BFb. 9. είαιν fratBb. 11. Ιατιν 
ΐαη V. 13. ή] (prins) stipra scr. V. 14. έατι] Ιατίν Ρ Β, δέ 
euan. V. 16. Ο Α Β. λοιπή τή Theon (BFVb). ITJIf] 
in ras. V , ΜΠ F. 16. έατιν]'in ras. V. Ιατίν] om. 
V. ΑΜ] Α in ras. m. 1 B. 17. Post AM8 add. τρίγω
νον comp. b. ΜΑ] Λ& F, corr. m. 2. 18. τήν Λ Μ, Μ 
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esse Α Γ = AM. itaque erit L ΑΒΓ = A3M [I, 8]. 
eadem de causa etiam 

L AEZ = MSN, L ΗΘΚ = N&A. 
ergo 
L ΑΒΓ + AEZ + ΗΘΚ = LASM+ M3N 

+ NSA. 
sed LA3M-\-M3N-\-N3A quattuor rectis aequales 
sunt.1) quare etiam LABT-{- ΑΕΖ + ΗΘΚ quattuor 

rectis aequales sunt. uerum supposuimus, eos quattuor 
rectis minores esse; quod absurdum est. itaque non 
erit ΑΒ = A&. iain dico, ne minorein quidem esse 
Α Β quam A&. nam si fieri potest, sit minor. et 
ponatur 30 = AB, 3 Π = Β Γ, et ducatur 077. et 
quoniam ΑΒ = ΒΓ} erit etiam 30 = 3Π. quare 
etiam Α Ο = ΠΜ. ergo Α Μ rectae ΟΠ parallela 
est [VI, 2 ] , et AM3 triangulo ΟΠ3 aequiangulus 
est P , 29], itaque erit 3Α:ΑΜ=30:ΟΠ [VI, 4], 
permutando Α 3 : 30 = Α Μ: Ο Π [V, 16]. uerum 
Α3>30. itaque etiam ΑΜ>ΟΠ [V, 14]. sed 
posuimus AM= ΑΓ. itaque etiara ΑΓ> Ο Π. quo-

1) Hoc nusquam demonstratum est, sed facillime ex I, 13 
concluditar; cfr. ad I, 15 coroll. 

in ras. V. τήν ΟΠ V. ώς] αρα ώς V (F?). η] ins. 
m, 2 V. 20. χα/] om. V. ή] ins. m. 2 F. άλλ' BF. 

Euc l ides , edd. Heiberg et Menge. IV. 5 
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ζων έΰτίν. έπεϊ ουν δνο αί ΑΒ, Β Γ δνΰϊ ταίς 0&, 
&Π ίΰαι είΰίν, χαϊ βάΰις ή Α Γ βάΰεως τής Ο Π μεί
ζων έΰτίν, γωνία αρα ή ύπό ΑΒΓ γωνίας τής ύπό 
Ο&Π μείζων έΰτίν. ομοίως δή δείζομεν, οτι χαϊ ή 

5 μέν ύπο ΑΕΖ τής ύπο Μ&Ν μείζων έΰτίν, ή δέ 
ύπό ΗΘΚ τής ύπό Ν&Α. αί αρα τρεις γωνίαι αί 
ύπό ΑΒΓ, ΑΕΖ, ΗΘΚ τριών τών ύπό Α&Μ, Μ&Ν, 
Ν&Α μείζονες είΰιν. αλλά αί ύπό ΑΒΓ, ΑΕΖ, 
ΗΘΚ τεΰΰάρων ορδών έλάΰΰονες υπόκεινται* πολλώ 

10 άρα αί ύπό Α&Μ, Μ&Ν, Ν&Α τεΰΰάρων ορδών 
έλάΰΰονές είΰιν. άλλα χαϊ ίΰαι* οπερ έΰτίν άτοπον, 
ούχ άρα ή ΑΒ έλάΰΰων έΰτΐ τής Α&. έδείχδη δε, 
οτι ουδέ ίΰη' μείζων άρα ή ΑΒ τής Α&. άνεΰτάτω 
δή άπό τον & ΰημείον τώ τον ΑΜΝ χνχλον έπιπέδω 

15 προς όρδάς ή &Ρ, χαϊ ω μείζον έΰτι τό άπό τής Α Β 
τετράγωνον τον άπό τής Α&, έχείνω ίΰον έΰτω τό 
άπό τής &Ρ, χαϊ έπεζενχδωΰαν αί ΡΑ, ΡΜ, ΡΝ. 
χαί έπεϊ ή Ρ& ορδή έΰτι προς τό τον ΑΜΝ χνχλον 
έπίπεδον, χαϊ προς έχάΰτην αρα τών Α&, Μ&, Ν& 

20 ορδή έΰτιν ή Ρ&. χαϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή Α& τή &Μ, 
χοινή δέ χαϊ προς όρδάς ή &Ρ, βάΰις άρα η ΡΑ 
βάΰει τή ΡΜ έΰτιν ίΰη. διά τά αυτά δή χαϊ ή ΡΝ 
έχατέρα τών ΡΑ, Ρ Μ έΰτιν ίΰη' αί τρεις άρα αί ΡΑ, 
Ρ Μ, Ρ Ν ίΰαι άλλήλαις είΰίν. χαϊ έπεϊ ω μείζον 

25 έΰτι τό άπό τής ΑΒ τον άπό τής Α&, έχείνω ίΰον 
υπόκειται τό άπό τής &Ρ, τό άρα άπό τής Α Β ίΰον 

1. Post δνο add. ενδεΐαι FV, Β supra scr. m. 2. δναί] 
δνο b(F?). 2. είσι V b , comp. F. 3. iaxi BVb, comp. F. 

6. Μ&Ν] 3 in ras. m. 1 P. 6. ν«ό] (prius) om. V, 
supra scr. m. 2 B. 7. ΑΒ, Β Γ , JE, Ε Ζ , ΗΘ, ΘΚ P. 
τριών — 9. ΗΘΚ] mg. m. 2 V. 8. αλλ9 F V b . 9. ίλάττονες 
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niam igitur duo latera ΑΒ, ΒΓ duobus 03} 3Π 
aequalia sunt, et ΑΓ> ΟΠ, erit L ΑΒΓ> 08Π[1, 
25]. similiter demonstrabimus, esse etiam L AEZ 
> M8N, L ΗΘΚ > itaquo ΑΒΓ + AEZ 
+ ΗΘΚ > A8M + Μ3Ν + Ν3Α. uerum suppo-
suimus, esse 

ΑΒΓ+ AEZ + ΗΘΚ 
quattuor rectis minores. multo igitur magis A3M 
+ M3N + Ν3Λ quattuor rectis minores sunt. sed 
iidem quattuor rectis aequales sunt; quod absurdum 
est. itaque Α Β recta Α 3 minor ηοη est. et demon-
stratum est, eam ne aequalem quidem esse. ergo 
AB> Α3· erigatur igitur in puncto 8 ad planurn 
circuli AMN perpendicularis 3Ρ [prop. XII]. et sit 
3P* = AB*-+-A8*, et ducantur ΡΑ, PM, PN. et 
quoniani P3 ad planum circuli AMN perpendicularis 
est, PS ad singulas rectas A3} M8, Ν8 perpendicu-
laris est. et quoniam Α3 = 3 Μ, et 3P communis 
est et perpendicularis, erit 

Ρ Α = PM [I, 4]. 
eadem de causa erit etiani PN = Ρ Α = Ρ Μ. itaque 
ΡΑ, ΡΜ} ΡΝ inter se aequales sunt. et quoniam 
suppositum est, esse SP2 = AB% Α8*, erit AB% 

= A8* + uerum 

P. 10. in ras. m. 1 P. 11. είσιν ελάσσονες 
Ρ. εστίν] om. V. 12. εστίν Ρ. 13. άρα] έστϊν άρα F. 

άνεστατω] bie b; litt. ν in ras. m. 1 Ρ. 14. κνκλον] 
om. φ. 15. έστιν Ρ. 16. το] corr. ex τω m. 2 Ρ. 
17. PiVJ supra scr. V. 18. Ρ # ] &P Β. έστιν Ρ. 
έπίπεδον ηυκλον Ρ. 20. 8 Μ] Μ& corr. ex Ν Β m. 1 b. 

22. ΡΝ] iV e corr. V. 23. ϊση εστίν V. 24. είσί b, 
corr. ex είσίν V, comp. F. 26. τό] (prius) corr. ex τω Ρ. 

5 * . 
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έΰτι τοις άπό τών &Ρ. τοις δέ άπό τών AS, 
&Ρ ίΰον έΰτΐ το άπο τής ΑΡ' ορδή γάρ ή ύπο Λ&Ρ' 
το άρα άπο τής Α Β ίΰον έΰτΐ τώ άπο τής ΡΑ' ίΰη 
άρα ή ΑΒ τή ΡΑ. άλλά τή μεν Α Β ίΰη έΰτϊν έχάΰτη 

5 τών ΒΓ, Α Ε, ΕΖ, ΗΘ, ΘΚ, τή δέ ΡΑ ίΰη έχατέρα 
τών ΡΜ, ΡΝ· έχάΰτη άρα τών Α Β, Β Γ, Α Ε, ΕΖ, 
ΗΘ, ΘΚ έχάΰτη τών ΡΑ, ΡΜ, ΡΝ ίΰη έΰτίν. χαϊ 
έπεϊ δνο αί ΑΡ, ΡΜ δνΰϊ ταίς ΑΒ, ΒΓ ίΰαι είΰίν, 
χαϊ βάΰις ή ΑΜ βάΰει τή ΑΓ υπόκειται ίΰη, γωνία 

10 άρα ή ύπό ΑΡΜ γωνία τή ύπό ΑΒΓ έΰτιν ίΰη. διά 
τά αυτά δή χαϊ ή μϊν ύπό ΜΡΝ τή νπό ΑΕΖ έΰτιν 
ίΰη, ή δέ ύπό ΑΡΝ τή ύπό ΗΘΚ. 

Έχ τριών άρα γωνιών επιπέδων τών νπό ΑΡΜ, 
ΜΡΝ, ΑΡΝ, αϊ είΰιν ίΰαι τριΰϊ ταίς δοδείΰαις ταΐς 

15 ύπό ΑΒΓ, ΑΕΖ, ΗΘΚ, ΰτερεά γωνία ΰννέΰταται 
ή προς τω Ρ περιεχόμενη ύπό τών ΑΡΜ, ΜΡΝ, 
ΑΡΝ γωνιών* οπερ έδει ποιήΰαι. 

Αήμμα. 

*Όν δέ τρόπον, ω μεΐξόν έΰτι τό άπό τής Α Β τον 
20 άπό τής Α&, έχείνω ίΰον λαβείν έΰτι τό άπό τής &Ρ, 

δείξομεν όντως, έχκείΰδωΰαν αί Α Β, Α& εύδεΐαι, 

1. τοις δέ — 2. ΛΡ] mg. m. 1 F. 3. Ρ Λ] e corr. V. 
4. ΡΑ] corr. ex Α Ρ V. 5. Θ Κ] corr. ex Η Κ m. 1 Β. 
Ante ΡΑ del. Α m. 1 Ρ. 6. Post ΡΝ ras. 3 litt. V. 
7. Ιατίν] om. V. 8 ΛΡ] ΡΑ Ρ. είσι V b , comp. F. 
9. Ante γωνία ine. %αί m. 2 V. 10. γωνία] om. Β; post 
ina. F. 11. MNP F. ίση Ιστίν FV. 14. τρισίν Β. 

15. συνίσταται FVb. 16. ή] om. φ. τω] mut. in 
τό b , τό φ. τών] τών νπό b. 17. οπερ έδει ποιησαί] om. 
V. ποίησαν] δεΐξαι Pb, γρ. ποιήσαι mg. b. Seq. duo casus 
singulares cum demonstrationibus, u. app. Hoc lemma in 
b et in textu (b) et in mg. a m. 1 (j5) reperitur, add. γρ. 
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AP2 = A%2 + SP2 [I, 47]; 

nam L Λ&Ρ rectus est. quare ΑΒ2 = PA2. itaque 
AB = PA. sed 

ΑΒ = BT= Α Ε = ΕΖ = ΗΘ = ΘΚ et 

ΡΑ = ΡΜ= Ρ Ν. 
itaque 

ΑΒ = ΒΓ=ΑΕ = ΕΖ = ΗΘ = ΘΚ = ΡΛ = ΡΜ 
= PiV. 

et quoniara duae rectae Α Ρ, Ρ Μ duabus rectis Α Β, 
Ijraequales sunt, et suppositum est, esse ΑΜ— ΑΓ, 
erit etiam L APM= ΑΒΓ [I, 8]. eadem de causa 
erit etiam L MPN= AEZ, L APN = ΗΘΚ. 

Ergo ex tribus angulis planis APM, MPN, APN, 
qui tribus datis angulis ΑΒΓ, AEZ} ΗΘΚ aequales 
sunt, solidus angulus constructus est, qui ad Ρ positus 
est angulis APM, MPN} APN comprehensus; quod 
oportebat fieri.1) 

Coro l la r ium. 
Quomodo autem fieri possit, ut suinatur^P2 = AB2 

- τ - Α Β2, sic demonstrabimus. 
exponantur rectae AB7 Λ&, et maior sit AB} et 

1) Quae in codd. sequuntur demonstrationes casuum sin-
gularium, ab Euclide profectae esse non possunt. nam prae-
paratio p. 62, 14 (u. adn. crit.) omnino necessaria, si tres casus 
8eparantur, manifesto interpolata est, neque post clausulam 
legitimam p. 68, 13—17 plura addi possunt. praeterea demon-
etrationes ipsae uerbosiores sunt neque apud Campanum in-
ueniuntur, neque consuetudo fert Euclidis, ut ad omnes casus 
respiciatur. 

όντως. 18. λήμμα] om. codd. 
scd euan. 21. δείξω μεν Γ. 

20. τό] om. F; add. m. 2 r 
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χαϊ έότω μείζων ή Α Β, χαϊ γεγράφδω έπ αυτής ήμι-
χύχλιον το ΑΒΓ, χαϊ εις το ΑΒΓ ήμιχύχλιον ένηρ-
μόόδω τή Α 8 ένδεια μή μείζονL ονόη τής Α Β δια
μέτρου ϊόη ή ΑΓ, χαϊ έπεζεύχδω ή ΓΒ. έπεί ονν 

5 έν ήμιχνχλίω τω ΑΓΒ γωνία έότϊν ή νπΐ ΑΓΒ, ορδή 
αρα έότϊν ή νπο ΑΓΒ. το αρα άπό τής Α Β ϊόον 
έότϊ τοις άπο τών Α Γ, Γ Β. ώότε το άπο τής Α Β 
τον άπο τής Α Γ μείζον έότι τω άπο τής Γ Β. ϊόη 
δ% ή ΑΓ τή Α&. το άρα άπο τής Α Β τον άπο τής 

10 Α 8 μείζον έότι τω άπο τής ΓΒ. έάν ονν τή Β Γ 
ί'όην τήν 8Ρ άπολάβωμεν, έόται το άπο χής Α Β τον 
άπο τής Α8 μείζον τω άπο τής 8Ρ9 οπερ προέχειτο 
ποιήόαι. 

χδ'. 
15 Έάν ότερεόν νπο παραλλήλων επιπέδων 

περιέχηται, τά άπεναντίον αντοϋ επίπεδα Ιόα 
τε χαϊ παραλληλόγραμμα έότιν. 

Στερεόν γάρ το ΓΑΘΗ νπό παραλλήλων επιπέ
δων περιεχέόδω τών ΑΓ, ΗΖ, ΑΘ, ΑΖ, ΒΖ, ΑΕ' 

20 λέγω, οτι τά άπεναντίον αύτον επίπεδα ϊόα τε χαϊ 
παραλληλόγραμμα έότιν. 

Έπεί γάρ δύο επίπεδα παράλληλα τά Β Η, Γ Ε 
νπό έπιπέδον τον Α Γ τέμνεται, αί χοιναί αυτών το-

2. ΑΓΒ b. εις — ήμικύκλιον] om. b. ΑΒΓ] 
Α Β Ρ. ήμι%ύ%λιον] © β. ήρμόσδω β. 3 . μή μείζονL 
— διαμέτρου] om. Bb. Α Β] m. 2 Ρ. 5. τω] corr. ΘΧ τό τα. 
1 F. τω ΑΓΒ γωνία] om. b^ ΑΓΒ] Β ins. m. 1 Ρ, Β in 
ras. F. υπό] om. b. ορδή — 6. ΑΓΒ] γωνία ορδή έστιν 
b. 7. τών] τής b. ΓΒ] supra scr. m. rec. Ρ. ώστε] 
om. b. ΑΒ] ΑΒ άρα b. 8. μείζον έστί] υπερέχει Ρ. 
9. τί}] postea ins. V. τό άρα] ώστε τό Ρ; τό b. Α Β] ΑΒ 
αρα b t ΑΒ μεϊξόν έστι Ρ. 10. μεϊξόν έοτι] om. Ρ. τής] 
m. 2 F. έάν — 13. ποιήσαί] om. b. 10. Β Γ] corr. ex 

ί 
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in ea semicirculus describatur ΑΒΓ, et in semicirculo 
ΑΒΓ recta ΑΓ aptetur [IV, 1] rectae Λ& aequalis, 
quae maior non est diametro AB, et ducatur ΓΒ. 

iam quoniam in semicirculo ^^Tposi tus est L ΑΓΒ, 
rectus erit L ΑΓΒ [III, 31]. itaque 
ΑΒ2 = ΑΓ2 + ΓΒ2 [I, 47]. quare 
erit ΑΒ2 Η- ΑΓ2 = ΓΒ2. uerum ΑΓ 

A B = Λ & itaque ΓΒ2 = AB2 -f- Λ # 2 . 
ergo si sumpserimus &Ρ=ΒΓ, ent &P2 =AΒ2 Α S2; 
quod oportebat fieri. 

XXIV. 

Si solidum planis parallelis comprehenditur, plana 
eius inter se opposita aequalia sunt et parallelo-
gramma.1) 

Nam solidum ΓΑΘΗ planis parallelis comprehen-
datur ΑΓ, HZ, ΑΘ, ΑΖ, BZ, AE. dico, plana 
eius inter se opposita aequalia esse et parallelogramma. 

nam quoniam duo plana parallela ΒΗ, Γ Ε plano 
Α Γ secantur, communes eorum sectiones inter se 

1) Haec propositio parum diligenter exposita est; intelli-
gitur enim eolidum sex planis parallelis comprehensum neque 
pluribue, et plana, quamquam omnia parallelogramma sunt, 
non omnia aequalia sunt, eed opposita sola inter se aeqnalia. 

ΓΒ V , ΓΒ BF(3. 11. τό] τω β. ΑΒ μείζον Ρ. 12. μεί
ζον] om. Ρ. Ρ& Ρ. οπερ — 13. ποιήσαι] om. V. 
14. *# ' ] corr. ex %η F. 17. παραλληλόγραμμα] παράλληλα 
b, mg. m. 1 γρ. παραλληλόγραμμα (comp.). -γραμμά έατι φ, 
m. 2 add. V. ian Bb. 18. Γ4ΘΆ] corr. ex Γ4ΗΘ 
V , Γ4ΗΘ b. 19. ZB BF. 21. παράλληλα b et seq. 
ras. F. -γράμμα ίστιν sujjra m. 2 V. 22. Post Ιπίπεδα 
ins. όμοια m. 2 F. παράλληλα] «upra ras. m. 2 V. 
23. τέμνονται V. 
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μαϊ παράλληλοι είόιν. παράλληλος άρα έότϊν ή ΑΒ 
τή ΑΓ. πάλιν, έπεϊ δυο επίπεδα παράλληλα τά ΒΖ9 

Α Ε νπο επιπέδου τον Α Γ τέμνεται, αί κοιναϊ αντών 
τομαϊ παράλληλοι είόιν. παράλληλος άρα έότϊν ή ΒΓ 

5 τή Α Α. έδείχδη δΐ καϊ ή ΑΒ τή ΑΓ παράλληλος9 

παραλληλόγραμμον άρα έότϊ τό ΑΓ. ομοίως δή δει-
ξομεν, ότι καϊ έκαότον τών Α Ζ, ΖΗ, ΗΒ, ΒΖ, ΑΕ 
παραλληλόγραμμον έότιν. 

Έπεζεύχδωόαν αί Α®, Α Ζ. καϊ έπεϊ παράλληλος 
10 έότιν ή μεν ΑΒ τή ΑΓ, ή δΐ ΒΘ τή ΓΖ, δύο δή 

αί Α Β, Β Θ άπτόμεναι αλλήλων παρά δύο εύδείας 
τάς Α Γ, Γ Ζ άπτομένας αλλήλων είόϊν ούκ έν τφ 
αύτώ έπιπέδω* ϊόας άρα γωνίας περιέξονόιν ϊόη άρα 
ή νπό ΑΒ® γωνία τή νπό Α Γ Ζ. καϊ έπεϊ δύο αί 

15 ΑΒ, Β® δνόϊ ταϊς Α Γ, Γ Ζ ϊόαι είόιν, καϊ γωνία ή 
νπό Α Β® γωνία τή νπό ΑΓΖ έότιν ϊόη, βάόις άρα 
ή Α® βάόει τή Α Ζ έότιν ϊόη, καϊ τό ΑΒ® τρίγωνον 
τω ΑΓΖ τριγώνω ϊόον έότϊν. και έότι τον μέν Α Β® 
διπλάόιον τό Β Η παραλληλόγραμμον, τον δϊ ΑΓΖ 

20 διπλάόιον τό Γ Ε παραλληλόγραμμον ϊόον άρα τό Β Η 
παραλληλόγραμμον τφ ΓΕ παραλληλογράμμφ. ομοίως 
δή δείξομεν, οτι καϊ τό μεν Α Γ τω ΗΖ έότιν ϊόον, 
τό δΐ Α Ε τω Β Ζ. 

Έάν άρα ότερεόν νπό παραλλήλων επιπέδων περι-
25 έχηται, τά άπεναντίον αύτον επίπεδα ϊόα τε καϊ 

παραλληλόγραμμα έότιν* όπερ έδει δεϊξαι. 

1. είσέ V b , comp. F. 2. Τ Δ Β. παράλληλα] om. V. 
Β Ζ] supra scr. Γ b; corr. ex Β Γ Υ. 3. τέμνεται] corr. ex 
τέμνονται b. 4. είοι V b , comp. F. Β Γ] corr. exAT b; Β 
in ras. Β. 9. έοτι παράλληλος Vb . 10. ΔΤ] COIT. ex Γ Δ V, 
Γ Δ b. 13. περιέχονσιν BF (in F corr. m. 2). 15. είοι V b , 
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parallelae sxint [prop. XVI] . itaque Α Β rectae Α Γ 
parallela est. rursus quoniaiu duo plana parallela BZ, 
AE plano ΑΓ secantur, communes eorum sectiones 

ZH, HB, BZ} AE parallelogramnia esse. 
ducantur ΑΘ, AZ. et quoniam Α Β rectae ΑΓ, 

Β Θ rectae Γ Ζ parallelae sunt, duae rectae ΑΒ, Β Θ 
inter se tangentes duabus rectis ΑΓ, Γ Ζ inter se 
tangentibus parallelae sunt non in eodem plano po-
sitae. aequales igitur comprehendent angulos [prop.XV]. 
itaque L ΑΒΘ = ΑΓΖ. et quoniam duae rectae AB, 
ΒΘ duabus ΑΓ, ΓΖ aequales sunt [I, 34], et L ΑΒΘ 
= ΑΓΖ, erit etiam ΑΘ = AZ, et Δ ΑΒΘ = ΑΓΖ 
[I, 4] . et ΒΗ — 2ΑΒΘ, ΓΕ = 2ΑΓΖ [I, 34]. ita-
que ΒΗ= Γ Ε. similiter demonstrabimus, esse etiam 
ΑΓ= HZ, ΑΕ = BZ. 

Ergo si solidum planis parallelis comprehenditur, 
plana eius inter se opposita aequalia sunt et paral-
lelogramma; quod erat demonstrandum. 

comp. P. 17. Ιση Ιστί B V b . 18. Ισον εστίν %αί έατι] 
om. F, hab. φ. εστίν] εστί PBV, comp. b. 20. ΒΗ] φ 
seq. lac. 4 litt. 21. τφ ΓΕ παραλληλόγραμμα)] om. F. 
22. Η Ζ] mut. in Η8 b. 24. επιπέδων — 26. δεΐξαί] %al 
τα εξής V. 26. παραλληλόγραμμα] παράλληλα b, corr. mg. 
m. 1. 

Α 

parallelae sunt. itaque 
Β Γ rectae Α Α parallela 
est. sed demonstratuin est, 
esse etiam Α Β rectae 

W Α Γ parallelam. itaque 
Α Γ par allelograinmuni 
est. similiter denionstra-
bimu^, etiam singula AZ, 
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χε . 
Έάν ότερεόν παφαλληλεπίπεδον έπιπέδω 

τμη&ή παραλλήλω < ντι τοις άπεναντίον έπι~ 
πέδοις, έύται ώς ή βάόις προς τήν βάόιν, ον-

6 τως το ότερεόν προς το ότερεόν. 
Στερεόν γάρ παραλληλεπίπεδον το ΑΒΓΑ έπι

πέδω τω Ζ Η τετμήό&ω παραλλήλω οντι τοις άπεναν
τίον έπιπέδοις τοις ΡΑ, Α@' λέγω, οτι έότϊν ώς ή 
ΑΕΖ Φ βάόις προς τήν ΕΘΓΖ βάόιν, όντως τό 

10 ABZV ότερεόν προς τό ΕΗΓΑ ότερεόν. 
Έχβεβλήόΰω γάρ ή ΑΘ έφ9 έχάτερα τά μέρη, χαϊ 

χείόδωόαν τή μέν Α Ε ϊόαι όόαιδηποτονν αί Α Κ, 
ΚΑ, τή δΐ ΕΘ ϊόαι όόαιδηποτονν αί ΘΜ, ΜΝ, χαϊ 
όνμπεπληρώόδω τά ΑΟ, Κ Φ, Θ Χ, Μ Σ παράλληλο-

16 γράμμα χαϊ τά ΑΠ, ΚΡ, Α Μ, ΜΤ ότερεά. χαϊ έπεϊ 
ϊόαι είόϊν αί Α Κ, ΚΑ, Α Ε ενδεΐαι άλλήλαις, ϊόα 
έότϊ χαϊ τά μϊν ΑΟ, Κ Φ, Α Ζ παραλληλόγραμμα 
άλλήλοις, τά δ\ Κ&, ΚΒ, ΑΗ άλλήλοις χαϊ έτι τά 
ΑΨ, Κ Π, Α Ρ άλλήλοις' άπεναντίον γάρ. διά τά 

20 αντά δή χαϊ τά μϊν ΕΓ, ΘΧ, ΜΣ παραλληλόγραμμα 
ϊόα είόϊν άλλήλοις, τά δϊ ΘΗ, ΘΙ, ΙΝ ϊόα είόϊν άλ-
λήλοις, χαϊ έτι τά Α Θ, ΜίΙ, ΝΤ' τρία άρα επίπεδα 
τών ΑΠ, Κ Ρ, Α Τ ότερεών τριόϊν έπιπέδοις έότϊν 
ϊόα. άλλά τά τρία τριόϊ τοις άπεναντίον έότϊν ϊόα* 

1. κβ'] κβ-' F. 2. παοάλληλον έπίπεδον Fb. 
4. οντω Β. 6. παοάλληλον έπίπεδον Fb. τω b. 
10. ΑΒΖΤ] Ζ in ras. m. 1 Β. 14. Λ ΟΙ in ras. F; corr. βχ 
ΛΘ m. 1 b. 16. ΑΠ] Λ corr. βχ Δ b. ΔΜ] Μ"Δ' 
b. ATTJ ΝΤ Ρ, ΜΓ b. 19. ΑΡ] Α e corr. b. 21. τά 
δέ — άλληλοις] mg. m. 2 euan. F. Θ Ι] Θ Ρ e corr. b. 
ΙΝ] 'l"N,f I corr. ex Ρ b. 23. εστίν] είαίν Ρ. 24. τρι-
σίν Ρ. εστίν] mut. in είσίν b , είσίν F. 
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XXV. 

Si «ηΊ̂ ητη parflHelepipedum1) plano secatur planis 
inter se oppositis parallelo, erit ut basis ad basim, 
ita solidum ad solidum. 

Nam solidum parallelepipedum ΑΒΓΑ secetur 
plano Ζ Η planis PA7 Α Θ parallelo. dico, esse 

ΑΕΖΦ : ΕΘΓΖ = ABZT: Ε ΗΓΑ. 
producatur enim Α Θ in utramque partem, et po-

nantur quotlibet rectae AK, Κ Α rectae Α Ε aequales, 

ψ_ π _ ρ τ δ & τ 

rectae autein Ε Θ aequales quotlibet Θ Μ, ΜΝ, et 
expleantur parallelogranima Α07 Κ Φ, Θ Χ, Μ Σ et 
solida ΑΠ, Κ Ρ, Α Μ, ΜΤ. et quoniam ΑΚ = ΚΑ 
= ΑΕ, erit ΑΟ = ΚΦ = ΑΖ, ΚΕ = Κ Β — Α Η2) 
et praeterea Α Ψ = Κ Π = Α Ρ; nam inter se ορρο-
sita eunt [prop. XXIV]. eadem de causa erit etiam 
ΕΓ=ΘΧ= ΜΣ, ΘΗ = ΘΙ = IN, ΑΘ = MSl 
= NT. itaque solidorum ΑΠ, KP, Α Τ tria plana 
tribus planis aequalia sunt. uerum tria illa plana tribus, 

1) Sicut in primo libro (prop. 34) post propositionem prae-
cedenti correspondentem sine definitione infertur uocabulum 
παραλληλόγραμμον, ita hic παραλληλεπίπεδον usurpatur, nomen 
per se perspicuum etiam nulla praemissa definitione. 

2) Nam et aogulos et latera aequalia habent. ergo etiam 
similia sunt. 



76 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ια'. 

τά άρα τρία ότερεά τά ΑΠ, Κ Ρ, Α Τ ϊόα άλλήλοις 

έότϊν. διά τά αυτά δή καϊ τά τρία Οτερεά τά ΕΑ, 

Α Μ, Μ Τ ϊόα άλλήλοι,ς έότϊν όόαπλαόίων άρα έβτϊν 

ή ΑΖ βάόις τής Α Ζ βάόεως, τοόανταπλάόιόν έοτι 

5 καϊ το Α Τ Οτερεόν τον Α Τ Οτερεόν. διά τά αντά 

δή όόαπλαόίων έότϊν ή Ν Ζ βάόις τής ΖΘ βάόεως, 

τοόανταπλάοιόν έότι καϊ τό Ν Τ οτερεόν τον Θ Τ οτε

ρεόν. καϊ εί ϊόη έότϊν ή ΑΖ βάόις τή Ν Ζ βάόει, 

ϊόον έότΙ καϊ τό Α Τ οτερεόν τω Ν Τ οτερεω, καϊ εί 

10 υπερέχει ή ΑΖ βάόις τής Ν Ζ βάόεως, υπερέχει καϊ 

τό Α Τ ότερεόν τον Ν Τ ότερεόν, καϊ εί ελλείπει, ελ

λείπει, τεόόάρων δή όντων μεγε&ών, δύο μίν βα

θέων τών Α Ζ, ΖΘ, δύο δε οτερεών τών Α Τ, ΤΘ, 

εϊληπται ίόάκις πολλαπλάόια τής μ\ν Α Ζ βάόεως, καϊ 

15 τον Α Τ ότερεόν ή τε ΑΖ βάόις καϊ τό Α Τ ότερεόν, 

τής 6h Θ Ζ βάόεως καϊ τον Θ Τ ότερεόν ή τε Ν Ζ 

βάόις καϊ τό Ν Τ ότερεόν, καϊ δέδεικται, οτι εί υπερ

έχει ή ΑΖ βάοις τής Ζ Ν βάόεως, υπερέχει καϊ τό 

Α Τ ότερεόν τον Ν Τ [ότερεόν], καϊ εί ϊόη, ϊοον, καϊ 

20 εί ελλείπει, ελλείπει, έότιν άρα ώς ή ΑΖ βάόις προς 

τήν ΖΘ βάόιν, όντως τό Α Τ ότερεόν προς τό ΤΘ 

ότερεόν οπερ έδει δείξαι. 

κς'. 

Προς τή δο&είόΤ} εύ&εία καϊ τω προς αυτή 

25 όημείω τή δο&είόβ Οτερεά γωνία ί'όην ότερεάν 

γωνίαν Ονότήόαόδαι. 

1. αρα] α supra m. rec. Ρ; post ras. 2 litt. F. τα] e 
corr. V. ΛΠ]ΚΗ¥; supra Λ scr. Α m. 1 b. 2. εστί BV, 
comp. b, είσί F. τά] (alt.) ins. m. 2 F. 3. εστίν] mut. 
in είσίν m. 1 Ρ. 4. Α Ζ] JZ supra scr. Α Β m. 1 b. 
τοσαυταπλασίων b et e corr. F. 7. εστί] supra m. 1. P. 
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quae iis opposita sunt, aequalia sunt [prop. XXIV] . 
ergo Α Π = KP = Α Τ.1) eadem de causa erit Ε Α 
= AM=MT. itaque quoties multiplex est Α Ζ 
basis basis AZ, toties multiplex erit etiam solidura 
Α Τ solidi Α Τ. eadem de causa quoties multiplex est 
basis NZ basis ΖΘ, toties multiplex erit etiam soli-
dum Ν Τ solidi Θ Τ. et si AZ = NZ, erit etiani 
AT = NT, sin ΑΖ > NZ, erit etiam AT> NT, sin 
autem AZ<NZ, erit AT<NT. itaque datis quat-
tuor magnitudinibus, duabus basibus ΑΖ, Ζ Θ et duo-
bus solidis AT, ΤΘ sumpta sunt aeque multiplicia 
basis Α Ζ et solidi Α Τ basis ΑΖ et solidum AT, 
basis autein ΘΖ et solidi ΘΤ basis Ν Ζ et solidum 
NT, et demonstratum est, si AZ>ZN, esse etiam 
AT>NT, sin AZ = ZN, esse AT=NT, sin 
autera AZ<ZN, esse AT<NT. erit igitur AZ 
: ΖΘ e = AT: Τ Θ [V def. 5 ] ; quod erat demonstrandum. 

XXVI. 
Ad datam rectam et punctum eius angulum soli-

dum construere dato angulo solido aequalem. 

1) Ex def. 10, qoia plana ea comprehendentia etiam si-
milia sunt bina simul coninncta. de trinis n. pag. 75 not. 2. 
de ceteris ex prop. 24 sequitur, nec opus erat, ut ibi propria 
demonetratione ostenderetur, quia p. 72, 17 demonstratum est, 
trianguloe congruentes esee (u. I, 4), h. e. taa τε καϊ όμοια. 

8. ή ΑΊΙ\ bie Ρ, corr. m. 1. 9. εστί] supra scr. comp. m. 2 F. 
ΛΤ] supra Λ scr. Α m. 1 b. 10. ΝΖ] Ζ in ras. V. 

13. τών] supra scr. m. 2 Β. δέ] corr. ex δή m. 2 V, δή b. 
τών] supra ecr. m. 2 B. 15. ΛΖ] corr. ex Α Ζ m. 1 et 

m. 2 b. 16. ΘΤ] EJ, Ε in ras. P. 18. ΖΝ] NZ B V b . 
19. στερεον] om. B F V b . ίση] ίσον P F V et in ras. b. 

20. ή] eupra scr. m. 1 P. 25. ~σην e corr. m. rec. V. 
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"Εΰτω ή μέν δοδείΰα ένδεια ή ΑΒ, τό δέ προς 
αύτη δοδέν ΰημείον το Α, ή δέ δοδεΐΰα ΰτερεά γω
νία ή προς τω Α περιεχόμενη νπο τών ύπο Ε Α Γ, 
Ε Α Ζ, ΖΑΓ γωνιών επιπέδων δει δή προς τή ΑΒ 

5 ένδεια καϊ τφ προς αύτη ΰημείφ τώ Α τή προς τώ 
Α ΰτερεά γωνία ίΰην ΰτερεάν γωνίαν ΰνΰτήΰαΰδαι. 

Είλ^φδω γάρ έπϊ τής Α Ζ τνχον ΰημείον το Ζ, 
καϊ ήχδω άπο τον Ζ έπϊ το διά τών ΕΑ, Α Γ έπί
πεδον κάδετος ή Ζ Η, καϊ ΰνμβαλλέτω τώ έπιπέδω 

10 κατά το Η, καϊ έπεζενχδω ή Α Η, καϊ ΰννεΰτάτω προς 
τή ΑΒ εύδεϊα καϊ τω προς αύτη ΰημείφ τω Α τή 
μέν ύπο ΕΑΓ γωνία ίΰη η ύπο ΒΑ Α, τή δέ ύπο 
ΕΑΗ ίΰη ή ύπο ΒΑΚ, καϊ κείΰδω τή ΑΗ ίΰη ή 
Α Κ, καϊ άνεΰτάτω άπο τον Κ ΰημείον τω διά τών 

15 ΒΑ Α έπιπέδω προς όρδάς ή ΚΘ, καϊ κείΰδω ίΰη 
τή Η Ζ ή ΚΘ, καϊ έπεζενχδω ή ΘΑ' λέγω, οτι ή 
προς τω Α ΰτερεά γωνία περιεχόμενη ύπό τών Β Α Α, 
ΒΑΘ, ΘΑΑ γωνιών ίΰη έΰτϊ τή προς τώ Α ΰτερεά 
γωνία τή περιεχόμενη ύπό τών ΕΑΓ, Ε Α Ζ, ΖΑΓ 

20 γωνιών. 
9Απειλήφδωΰαν γάρ ίΰαι αί ΑΒ, ΑΕ, καϊ έπεζενχ

δωΰαν αί ΘΒ, ΚΒ, ΖΕ, Η Ε. καϊ έπεϊ ή Ζ Η ορδή 
έΰτι προς τό ύποχείμενόν έπίπεδον, χαϊ προς πάΰας 
άρα τάς άπτομένας αντής εύδείας χαϊ ονΰας έν τώ 

25 ύποχειμένω έπιπέδφ όρδάς ποιήΰει γωνίας* ορδή άρα 

3. τω] mut. in τό m. 1 b. 4. Ε Δ Ζ] Ζ ηοη liquet in F. 
5. τώ Δ] τή Δ Ρ. 9. τφ] om. Ρ. τώ έπιπέδω] supra scr. m. 1 F. 

12. δε\ om. F. 14. ΑΚ] Κ e corr. m. 1 F. 16. ή] (tert.) 
sopra m. 2 P. 18. εστίν Β, corr. m. 2. Post Δ ras. 1 lit. B. 

19. τή] om. Ybw. ΖΔΓ] supra scr. m. 2 B. 21. αί ίσαι 
Β, corr. m. 2. 22. ΚΒ, Ζ Ε , ΗΕ] ΖΕ" HE" KB' V b (in 
Η Ε tertia lineola add. in b); ΖΕ, Η Ε F uel potius φ, in Ζ Ε 
uestig. 2 lineolarum. 
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Sit data recta Α Β et datum eius punctum A7 datus 
autem angulus solidus is, qui ad Α positus est angu-
lis planis ΕΑΓ 7 EAZ7 ΖΑΓ comprehensus. oportet 
igitur ad rectam Α Β et punctum eius Α angulum 
solidum construere solido angulo, qui ad Α positus 
est, aequalem. 

sumatur enim in Α Ζ punctum aliquod Z , et a Ζ 
ad planum rectarum ΕΑ, Α Γ perpendicularis ducatur 
Ζ Η [prop. XI] , et cum plano concurrat in H7 et du-

catur AH7 et ad rectam Α Β et punctum eius Α con-
struatur i BAA = ΕΑΓ, L BAK = EAH [I, 23], 
et ponatur Α Κ = AH} et in puncto Κ ad planum 
rectarum BA9 Α Α perpendicularis erigatur ΚΘ [prop. 
Χ Π ] , et ponatur ΚΘ = HZ, et ducatur ΘΑ. dico, 
angulum solidum, qui ad Α positus sit angulis BAAy 

ΒΑΘ, ΘΑΑ comprehensus, aequalem esse angulo so-
lido, qui ad Α positus sit angulis ΕΑΓ, EAZy ΖΑΓ 
comprehensus. 

abscindantur enim AB7 ΑΕ inter se aequales, et 
ducantur ΘΒ7 KB7 ZE7 HE. et quoniam ZH ad pla-
num subiacens perpendicularis est, etiam ad omnes 
rectas eam tangentes et in plano subiacenti positas 
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έότϊν έκατέρα τών νπό Ζ ΗΑ, Ζ Η Ε γωνιών, διά τά 
αντά δή καϊ έκατέρα τών νπο ΘΚΑ, ΘΚΒ γωνιών 
ορδή έότιν. καϊ έπεϊ δύο αϊ ΚΑ, ΑΒ δύο ταΐς Η Α, 
Α Ε ϊόαι είόϊν έκατέρα έκατέρα, καϊ γωνίας ϊόας περί-

5 έχονόιν, βάόις άρα ή Κ Β βάόει τή Η Ε ϊόη έότϊν. 
έότι δ$ καϊ ή ΚΘ τή Η Ζ ΐόη' καϊ γωνίας όρδάς 
περιέχονόιν ϊόη άρα καϊ ή Θ Β τή Ζ Ε. πάλιν έπεϊ 
δύο αί ΑΚ, ΚΘ δνόϊ ταΐς ΑΗ, ΗΖ ϊόαι είόϊν, καϊ 
γωνίας όρδάς περιέχονόιν, βάόις άρα ή Α Θ βάόει τή 

10 Ζ Α ϊόη έότϊν. έότι δϊ καϊ ή Α Β τή Α Ε Ϊόη' δύο 
δή αί ΘΑ, Α Β δύο ταΐς Α Ζ, Α Ε ϊόαι είόϊν. καϊ 
βάόις ή Θ Β βάόει τή Ζ Ε Ϊόη' γωνία άρα ή νπό 
ΒΑ® γωνία τή νπό ΕΔΖ έότιν ϊόη. διά τά αντά 
δή καϊ ή νπό ΘΑΑ τή νπό ΖΑΓ έότιν ϊόη [έπειδήπερ 

15 έάν άπολάβωμεν ϊόας τάς Α Α, Α Γ καϊ έπιζεύξωμεν 
τάς ΚΑ, ΘΑ, ΗΓ, ΖΓ, έπεϊ ολη ή νπό ΒΑΑ ολη 
τή νπό ΕΑΓ έότιν ϊόη, ων ή νπό ΒΑΚ τή νπό 
Ε Α Η υπόκειται ϊόη, λοιπή άρα ή νπό ΚΑΑ λοιπή 
τή νπό Η Α Γ έότιν ϊόη. καϊ έπεϊ δύο αί ΚΑ, Α Α 

20 δνόϊ ταΐς ΗΑ, Α Γ ϊόαι είόϊν, καϊ γωνίας ϊόας περι
έχονόιν, βάόις άρα ή ΚΑ βάόει τή Η Γ έότιν ϊόη. 
έότι δΐ καϊ ή ΚΘ τή Η Ζ ϊόη' δύο δή αί Α Κ, ΚΘ 
δνόϊ ταΐς ΓΗ, Η Ζ είόιν ϊόαι' καϊ γωνίας όρδάς 
περιέχονόιν βάόις άρα ή ΘΑ βάόει τή ΖΓ έότιν ϊόη. 

26 καϊ έπεϊ δύο αί ΘΑ, Α Α δνόϊ ταΐς ΖΑ, ΑΓ είόιν 
ϊόαι, καϊ βάόις ή ΘΑ βάόει τή ΖΓ έότιν ϊόη, γωνία 
άρα ή νπό ΘΑΑ γωνία τήνπό ΖΑΓ έότιν ϊόη], 
έότι δΐ καϊ ή νπό ΒΑΑτή νπό ΕΑΓ ϊόη. 

Προς άρα τή δοδείόη ένδεια τή ΑΒ καϊ τω προς 
3. εστι V, comp. Fb. δύο] (alt.) δυοί Vb . 4. περι-

ϊ^^έχονσι PVb. 5. ΒΚ Β. ΗΕ] ΕΉ" F. εστίν] om. V b . 
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1) Haec uerba (lin. 13 seq.) satis oetendunt, ea quae sequuntur 
lin. 14—27 genuina esse non posse; hu£ adcedit, quod totus 
ille locue perplexiore sententiarum nexu laborat, quam quo 
utitur Euclides. 

2) SimsoBne iure uituperauit, quod nusquam demonstratnm 
est, anguloe solidoe, qui aequalibus angulis planis eodem ordine 
contineantur, aeqnales esse. riam hoc quasi axiomate nititur 
demonstratio Euclidie. ealtim ad similitudinem def. 10 definiri 
debuerunt aeqnales anguli eolidi. 

6. ϊατιν PB, comp. b. 7. πεοιέχουαι Ybw. ΐση] βάσι,ς 
V b et φ (non F). %αί] om. V et φ (ηοη F). ΖΕ] ΖΕ 
tavi Itni V b ; γρ. ΐση αρα καϊ ή ΘΒ τή ΖΕ mg. m. 1 b. 
8. είσί V b , comp. F. 9. πεοιέχονσι V b et φ (ηοη F). 
10. ΖΔ] 3Δ F, ΔΖ Β. έστιν Β. 11. ζ / Ζ , ΔΕ] "'ΔΖ' ΖΕ, 
supra alt. Ζ scr. Δ τα. 1 b; litt. ΔΖ, Ζ eras. V; ΖΔ, ΔΕ Β. 

εΙαίΎ, comp. Fb. 14. ΘΑΑ] ΘΔΑ, corr. m. 1 b. ΖΔΓ] 
•'ΔΖΓ" F. 15. ΔΓ]ΛΓ, sed corr., b. 16. ΚΛ] ΛΚ F. 
θ Λ] corr. ex ΘΑ Fb. 20. δυσίν Β. είσΐν] comp. F, είσι 
P V b . πεοιέχονσιν] B F , πεοιέχονσι P V b φ . 22. ϊστιν FB. 

ΚΘ] ΘΚ F. ΑΚ] β corr. b. 24. πεοιέχονσι Vb . 
26. ϊσαι είσίν Β. 26. Ζ Γ ] ΓΖ F. γωνία] καϊ γωνία BFVb. 

27. ΘΑΑ] corr. ex ΘΒΑ m. 1 b. 
Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. IV. 6 

rectos angulos efficiet [def. 3]. itaque uterque angulua 
ZHA, ZHE rectus-est. eadem de causa etiam uter-
que angulus ΘΚΑ, ΘΚΒ rectus est. et quoniam 
duae rectae KA, AB duabus HA7 AE singulae sin-
gulis aequales sunt, et angulos aequales comprehen-
dunt, erit ΚΒ = HE [I, 4] . uerum etiam K® = HZ\ 
et angulos rectos comprehendunt. itaque ΘΒ = ΖΕ 
[id.]. rursus quoniam duae rectae ΑΚ, ΚΘ duabus 
AH7 Η Ζ aequales sunt, et angulos rectos comprehen-
dunt, erit ΑΘ = Ζ Α [id.]. uerum etiam Α Β = Α Ε. 
itaque duae rectae ΘΑ7 Α Β duabus ΑΖ, ζ/2£ aequales 
sunt; et ΘΒ = ΖΕ. itaque L ΒΑΘ = EAZ [Ι, 8]. 
eadem de causa1) erit etiaui L ΘΑΑ = ΖΑΓ. uerum 
erat etiam LBAA = ΕΑΓ. 

Ergo 2 ) ad datain rectam Α Β et punctum eius Α 
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αντή όημείφ τω Α τή δοδείόη ότερεά γωνία τή προς 
τω Α ϊόη όννέόταται' όπερ' έδειποιήόαι. 

<. 
'Από τής δοδείόης ενδείας τφ δοδέντι ότε-

5 ρεώ παραλληλεπιπέδφ ομοιόν τε χαϊ ομοίως 
χείμενον ότερεόν παραλληλεπίπεδον ανά
γραφαν. 

"Εότω ή μϊν δοδεϊόα ενδεϊα ή Α Β, το δϊ δοδϊν 
ότερεόν παραλληλεπίπεδον το ΓΑ* δει δή άπο τής 

10 δοδείόης ενδείας τής Α Β τω δοδέντι ότερεώ παραλ
ληλεπιπέδφ τω ΓΑ ομοιόν τε χαϊ ομοίως χείμενον 
ότερεόν παραλληλεπίπεδον άναγράψαι. 

Σννεότάτω γάρ προς τή Α Β ένδεια χαϊ τω προς 
αντή όημείφ τω Α τή προς τφ Γ ότερεά γωνία ϊόη 

15 ή περιεχόμενη νπό τών ΒΑ®, Θ Α Κ, ΚΑΒ, ώότε 
ϊόην είναι τήν μ\ν νπό ΒΑ® γωνίαν τή νπο ΕΓΖ, 
τήν 6h νπό ΒΑΚ τή νπό ΕΓΗ, τήν δϊ νπό ΚΑ® 
τή νπό ΗΓΖ' xal γεγονέτω ώς μϊν ή ΕΓ προς τήν 
ΓΗ, όντως ή ΒΑ προς τήν Α Κ, ώς dh ή Η Γ προς 

20 τήν ΓΖ, όντως ή ΚΑ προς τήν Α®, χαϊ δι ϊόον 
άρα έότϊν ώς ή Ε Γ προς τήν ΓΖ, όντως ή ΒΑ προς 
τήν Α®, χαϊ όνμπεπληρώόδω τό Θ Β παραλληλό
γραμμον χαϊ τό ΑΑ ότερεόν. 

ΚαΙ. έπεί έότιν ώς ή Ε Γ προς τήν ΓΗ, όντως ή 
25 ΒΑ προς τήν Α Κ, χαϊ περί ϊόας γωνίας τάς νπό 

Ε ΓΗ, ΒΑΚ αί πλενραΐ άνάλογόν είόιν, όμοιον άρα 
έότϊ τό ΗΕ παραλληλόγραμμον τω ΚΒ παραλληλο-

2. συνίσταται, ί in ras., Υ ; συνεστάτω φ. ποιήσαί] δεϊξαι, 
mg. γρ. ποιήσαι, m. 1 Vb. 3. κ£'] m. rec. F. 5. παραλ-
ληλωεπιπ. corr. in παράλληλο επιπ. b, qui hanc formam lin. 6 ν 
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dato angulo solido, qui ad Α positus est, aequalis 
angulus constructus est; quod oportebat fieri. 

XXVII. 
In data recta solidum parallelepipedum construere 

dato solido parallelepipedo simile et similiter positum. 
Sit data recta Α Β et datum soliduni parallelepi-

pedum ΓΑ. oportet igitur in data recta Α Β solidum 
parallelepipedum construere dato solido parallelepipedo 
Γ Α simile et similiter positum. 

construatur enim ad rectain Α Β et punctum eius 
Α solido angulo, qui ad rpositus est, aequalis angulus 
angulis ΒΑΘ, ΘΑΚ, KAB cornprehensus, ita ut sit 
ΙΒΑ® = ΕΓΖ} BAK = ΕΓΗ, ΚΑΘ = ΗΓΖ [prop. 
XXVI] . etfiat 

ΕΓ: ΓΗ — Β Α : AK} ΗΓ: ΓΖ = ΚΑ : Α Θ. 
quare etiam ex aequo erit ΕΓ: Γ Ζ = ΒΑ : Α Θ [V, 
22]. et expleantur parallelogrammum ΘΒ et solidum Α Α. 

et quoniam est ΕΓ:ΓΗ=ΒΑ:ΑΚ} et latera 
aequales angulos ΕΓΗ7 ΒΑΚ comprehendentia pro-
portionalia sunt 1), erit HE ~ KB. eadem de causa 

1) H. e. „et quoniam aequales sunt anguli, quos latera 
haec proportionalia comprehendunt". de eo, quod inde con-
cluditur, esee Η Ε ~ ΚΒ, cfr. uol. Π ρ. 153 not. 2. 

praebet. 8. SV&BLCIJ postea add. m. 1 P. 14. γωνία 
στερεά V b . 15. των] τών νπό V b . 17. τήν δέ] καϊ 
ϊτι την Τηβοη (BFVb). 18. ΗΓΖ] litt. Η Γ e corr. b. 
τήν] om. F V b . 19. Η Γ] ΓΗ V b . 21. Γ Ε Ρ. 
Ζ Γ Ρ. 22. Θ Β] Pb et corr. ΘΧ ΘΓ m. 1 V; ΒΘ Β et 
ut uidetur F (ΗΕ φ). 23. Α Λ] in ras. V, AAb. 24. ή] 
(prius) supra m. 1 F. τήν ΓΗ] mg. m. 1 V, Γ litt. e corr. 
b. 26. αί] *αί comp. b, και corr. in αί V. Ante αρα eras. 
γ m. 1 P. 27. εστίν Ρ. ΚΒ] litt. Β θ corr. b. παρ-
αλληλογραφώ Ρ. 

6* 
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γράμμω. διά τά αντά δή χαϊ το μέν Κ Θ παράλληλο-
γραμμον τω ΗΖ παραλληλόγραμμα) ομοιόν έΰτι χαϊ 
έτι το ΖΕ τω ΘΒ' τρία αρα παραλληλόγραμμα τον 
ΓΑ ΰτερεον τριΰϊ παραλληλογράμμου τον Α Λ ΰτε-

δ ρεον ομοιά έΰτιν. άλλά τά μέν τρία τριΰϊ τοις άπεναν-
τίον ίΰα τέ έΰτι χαϊ όμοια, τά δέ τρία τριΰΐ τοις 
άπεναντίον ίΰα τέ έΰτι χαϊ όμοια' ολον άρα τό ΓΑ 
ΰτερεον ολω τω Α Α ΰτερεώ ομοιόν έΰτιν. 

9Από τής δοδείΰης άρα ένδειας τής Α Β τω δ ο
ίο δέντι ΰτερεω παραλληλεπιπέδω τω ΓΑ ομοιόν τε χαϊ 

ομοίως χείμενον άναγέγραπται τό ΑΑ' οπερ έδει 
ποιήΰαι. 

χη'. 
'Εάν ΰτερεον παραλληλεπίπεδον έπιπέδω 

15 τμηδή χατά r « g διαγωνίονα τών άπεναντίον 
επιπέδων, δίχα τμηδήΰεται τό ΰτερεον νπό τον 
έπιπέδο.ν. 

Στερεόν γάρ παραλληλεπίπεδον. τό Α Β έπιπέδω 
τώ Γ ΑΕΖ τετμήΰδω^ χατά τάς διαγωνίονς τών άπεν-

20 αντίον επιπέδων τάς ΓΖ, Α Ε* λέγω, οτι δίχα τμηδή
ΰεται τό ΑΒ ΰτερεον νπό τον Γ ΑΕΖ έπιπέδον. 

Έπεϊ .γάρ ίΰον έΰτϊ τό μέν ΓΗΖ τρίγωνον τω 
ΓΖΒ τριγώνω, τό δέ ΑΑΕ τω ΑΕ®, έΰτι δέ χαϊ τό 
μέν ΓΑ παραλληλόγραμμον τω Ε Β ίΰον* άπεναντίον 

25 γάρ' τό δέ Η Ε τω ΓΘ, χαϊ τό πρίΰμα άρα τό περί-

1. μέν] mg. m. 1 V. 3. τον] mg. m. 1 V; ante hoc nocab. 
rep. lin. 2. ομοιόν — 3. τον, sed delet. m. 1 V. 4. τριαίν Β. 

6. τε] om. Ρ. τα δέ — 7. όμοια] punctis del. b, del, m. 
2 Β, om. FV. 6. τριαίν Ρ. 9. αρα δοδείοτς Theon (BFVb). 

12. ποιήβαι] δειξαι PF V b ; γρ. ποιήβαι mg. m. 1 b. 13. λβ' 
F. 16. -μη- ιη rae. m. 1 P. 21. νπό τον ΓΔ in ras. m. 1 B. 

23. Γ Ζ " Β ' V b . ίστιν Ρ. *αί] καϊ ώς Ρ. 24. Β Ε F. 
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erit etiam Κ® ~ HZ et ZE ~ ΘΒ. itaque tria par-
allelogramma solidi Γ Α tribus parallelogrammis solidi 

Α Α similia sunt. ue-
rum in utroque so-
lido tria parallelo-
gramma tribus, 
quae iis opposita 
sunt, aequalia *) sunt 
et similia. itaque 
ΓΑ~ΑΑ [def.9]. 

Ergo in data recta Α Β dato solido parallelepipedo 
Γ Α simile et similiter positum constructum est AA\ 
quod oportebat fieri. 

XXVIII. 

Si solidum parallelepipedum secundum diagonales 
planorum inter se oppositorum plano secatur, solidum 
plano in duas partes aequales secabitur. 

Nam solidum parallelepipedum 
Α Β plano ΓΑ Ε Ζ secundum dia-

β ^ — \ — \ gonales planorum Γ Ζ , Α Ε inter 
^ se oppositorum secetur. dico, so-

lidum Α Β plano Γ ΑΕΖ in duas 
^ Α partes aequales secari. 

Quoniam enim ΓΗΖ = ΓΖΒ et AAE = ΑΕΘ 
[I, 34] , et praeterea Γ Α = Β Ε (nam inter se oppo-
sita sunt) et Η Ε = ΓΘ [prop. X X I V ] , prisma duobus 

1) Ex prop. XXIV. cur eadem similia sint, supra dictnm 
eet p. 77 not. hoc solo utitur; nam ut adhibeatur def 9, 
eatis eet demonstrare, duo solida omnibns planis similibus 
contineri. 
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εχόμενον νπό δύο μεν τριγώνων των ΓΗ Ζ, Α Α Ε, 
τριών δ% παραλληλογράμμων τών ΗΕ, ΑΓ, ΓΕ ϊόον 
έότι τω πρίόματι τω περιεχομένω νπο δύο μέν τρι
γώνων τών ΓΖΒ, Α Ε®, τριών δε παραλληλογράμμων 

δ τών Γ®, ΒΕ, Γ Ε* νπο γάρ ϊόων επιπέδων περιέχον
ται τω τε πλήδει xal τω μεγέ&ει. ώότε ολον το Α Β 
ότερεόν δίχα τέτμηται νπο τον Γ ΑΕΖ έπιπέδον' οπερ 
έδει δει^αι. 

κ&'. 

10 Τά έπί τής αυτής βάόεως όντα ότερεά παρ
αλληλεπίπεδα χαϊ νπό τό αντό ύφος, ων αί 
έφεότώόαι έπί τών αυτών είόιν ενδειών, ϊόα 
άλλήλοις έότϊν. 

"Εότω έπί τής αυτής βάόεως τής Α Β ότερεά παρ-
1δ αλληλεπίπεδα τά ΓΜ, ΓΝ νπό το αντό νφος, ων αί 

έφεότώόαι αί ΑΗ, ΑΖ, ΑΜ, ΑΝ, ΓΑ, ΓΕ, ΒΘ, 
Β Κ έπί τών αυτών εν&ειών έότωόαν τών ΖΝ, ΑΚ' 
λέγω, ότι ϊόον έότϊ τό ΓΜ ότερεόν τω ΓΝ ότερεώ. 

Έπεϊ γάρ παραλληλόγραμμον έότιν έχάτερον τών 
20 ΓΘ, ΓΚ, ϊόη έότϊν ή ΓΒ έκατέρα τών Α®, ΕΚ' 

ωότε χαϊ ή Α® τή ΕΚ έότιν ϊόη. χοινή άφηρήόδω 
ή Ε®' λοιπή άρα ή ΑΕ λοιπή τή ®Κ έότιν ϊόη. 
ώότε χαϊ τό μέν ΑΓΕ τρίγωνον τω ®ΒΚ τριγώνω 
ϊόον έότϊν, τό 6h Α Η παραλληλόγραμμον τώ Θ Ν 

2δ παραλληλογράμμω. διά τά αυτά δή χαϊ τό ΑΖΗ τρί
γωνον τω Μ ΑΝ τριγώνω ϊόον έότϊν. έότι δΐ χαϊ 

7. τέμνεται BF. 9. λγ' F. Ιδ. νπό] ν- e corr. m. 
2 b. 16. ΑΗ] e corr. b, AZ BFV. ΑΖ] AH BF et 
e corr. V. 20. ΓΒ] ΒΓ F. 23. ΘΒΚ] ΘΒ"'Κ" F, ΘΚΒ 
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triangulis ΓΉΖ, AAE et tribus parallelogrammis 
HE, ΑΓ, Γ2Ζ comprehensum prismati duobus triangulis 
ΓΖΒ, ΑΕΘ et tribus parallelogrammis Γ®, ΒΕ, Γ Ε 
coinprehenso aequale est; uam planis et nuraero et 
magnitudine aequalibus comprehenduntur [def. 10]· *) 
quare totum solidum Α Β plano Γ ΑΕΖ in duas par-
tes aequales sectum est; quod erat demonstrandum. 

Solida parallelepipeda iu eadem basi collocata et 
eandem altitudinem habentia, quorum rectae emiuentes 
in iisdem rectis sint, inter se aequalia sunt. 

In eadem basi Α Β solida parallelepipeda ΓΜ, Γ Ν 

Nam quoniam utrumque ΓΘ, ΓΚ parallelogram-
mum est, erit Γ Β utrique ΑΘ, ΕΚ aequalis [I, 34]. 
quare etiam Α θ = ΕΚ auferatur, quae communis 
est, Ε®. itaque ΑΕ=ΘΚ. quare etiara 

ΑΤΕ = ΘΒΚ p , 4] et AH=* ΘΝ [I, 36]. 
eadem.de causa erit etiam AZH = MAN. uerum 

1) Cum hic nihil ad rem pertineat, quod parallelogramma, 
quae solida comprehendunt, et ipsa solida eadem similia sunt, 
parte sola definitionis 10 nens est Euclides. 

XXIX. 

Δ 
collocata sint eandem alti-
tudinem habentia, quorum 

Iw rectae eminentes AH, AZ, 
ΑΜ, ΑΝ, ΓΑ, ΓΕ, ΒΘ, 

\ BK in iisdem sint rectis 
y ZN, AK. dico, esse Γ Μ 
A — Γ Ν. 

e corr. V. 24. Ιατί P B , comp. Fb. ίατίν, τό] έατι τό, 
corr. ex έατινο V. 25. ΑΖΗ] ΑΗΖ BF. 

http://eadem.de
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τό μέν ΓΖ παραλληλόγραμμον τφ ΒΜ παραλληλό
γραμμα* ίΰον, το δέ ΓΗ τω Β Ν* άπεναντίον γάρ* 
χαϊ το πρίΰμα άρα το περιεχόμενον νπο δνο μέν τρι
γώνων τών ΑΖΗ, Α Γ Ε, τριών δέ παραλληλογράμ-

5 μων τών Α Α, Α Η, ΓΗ ίΰον έΰτϊ τω πρίΰματι τφ 
περιεχομένφ νπο δνο μέν τριγώνων τών ΜΑΝ9 

Θ Β Κ, τριών δέ παραλληλογράμμων τών Β Μ, ®Ν, 
Β Ν. χοινόν προΰχείΰδω το ΰτερεον, ον βάΰις μέν 
το Α Β παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δέ τό Η Ε® Μ* 

10 όλον άρα τό ΓΜ ΰτερεον παραλληλεπίπεδον ολω τφ 
ΓΝ ΰτερεώ παραλληλεπίπεδα) ίΰον έΰτίν. 

Τά άρα έπϊ τής αντής βάΰεως όντα ΰτερεά παρ
αλληλεπίπεδα χαϊ νπό τό αντο νψος, ων αί έψεΰτώΰαι 
έπϊ τών αντών είΰιν ενδειών, ίΰα άλλήλοις έΰτίν* 

16 οπερ έδει δεΐξαι. 

λ'. 
Τά έπϊ τής αντής βάΰεως όντα ΰτερεά παρ

αλληλεπίπεδα χαϊ νπό τό αντο νψος, ων αί έφ-
εΰτώΰαι ονχ είΰίν έπϊ τών αντών εν&ειών, ίΰα 

20 άλλήλοις έΰτίν. 
Έΰτω έπϊ τής αντής βάΰεως τής Α Β ΰτερεά παρ

αλληλεπίπεδα τά Γ Μ, Γ Ν νπό τό αντο νψος, ων αί 
έφεΰτώΰαι αί ΑΖ, Α Η, Α Μ, ΑΝ, ΓΑ, ΓΕ, Β®, 
Β Κ μή έΰτωΰαν έπϊ τών αντών ενδειών' λέγω, ότι 

26 ίΰον έΰτΐ τό Γ Μ ΰτερεον τω ΓΝ ΰτερεώ. 
'Εχβεβλήΰ&ωΰαν γάρ αί ΝΚ, Α® χαϊ ΰνμπιπτέ-

2. τό] corr. ex τω m. 1 F. 3. μ,εν νπο δνο V b . 
4. ζ / Γ Ε ] ζ / Ε Γ Β. 6. ΓΗ] ΗΓ V , et supra scr. m. l t 

corr. in Γ Η m. 2 b. 6. ΜΑΝ] Ν e corr. V. 7. τών] 
eustulit macula in V, supra est ώ add. ν m. 2." ΘΝ] Ν Θ 
BF.et e corr. V. 9. τό ΗΕΘΜ] mg. (addito yo.) b; in textu 
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etiam ΓΖ=*ΒΜ, ΓΗ = Β Ν [prop. X X I V ] ; nam inter 
se opposita sunt. itaque etiam prisma duobus trian-
gulis AZH, ΑΓΕ et tribus parallelogrammis AA} 

AH9 Γ Η comprehensum prismati duobus triangulis 
MAN9 ΘΒΚ et tribus parallelogrammis BM, ®N, 
Β Ν comprehenso aequale est. commune adiiciatur 
solidum, cuius basis est Α Β parallelogrammum, ei 
autem oppositum HE@M. itaque ΓΜ=ΓΝ. 

Ergo solida parallelepipeda in eadem basi collo-
cata et eandem altitudinem habentia, quorum fectae 
eminentes in iisdem rectis sint, inter se aequalia sunt; 
quod erat demonstrandum. 

XXX. 

Solida parallelepipeda ux eadem basi collocata et 
eaudem altitudinem haben-
tia, quorum rectae emi-
nentes in iisdem rectis non 
sint, inter se aequalia sunt. 

In eadem basi Α Β so-
lida sint parallelepipeda 
ΓΜ, Γ Ν eandem altitudi-
nem habentia, quorum rec-
tae eminentes AZy AH, 
AM, ΑΝ, ΓΑ, ΓΕ, B®} 

Β Κ in iisdem rectis non sint dico, esse Γ Μ = ΓΝ. 
producantur enim NK, ΑΘ, et inter se concurrant 

rae. eet. 10. στερε- in ras.-m. 1 B. 11. ΓΝ] Ν β corr. F. 
icx£ V, comp. Fb. 16. X"] om. φ. 21. ίστωσαν BFV. 
παράλληλα επίπεδα F. 22. αί] supra scr. m. rec. P. 

26. ΝΚ] Ν β corr. m. 2 b. 
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τωόαν άλλήλαις κατά τό Ρ, καϊ έτι έκβεβλήό&ωόαν 
at Ζ Μ, ΗΕ έπϊ τά Ο, Π, καϊ έπεζενχ&ωόαν αϊ Α%, 
ΑΟ, ΓΠ, Β Ρ. ϊόον 6ή έότι το Γ Μ ότερεόν, ον βάόις 
μέν τό Α ΓΒΑ παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δί τό 

5 ΖΑΘΜ, τω ΓΟ ότερεώ, ου βάόις μέν τό ΑΓΒΑ 
παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δ\ τό 3ΠΡΟ' έπί τε 
γάρ τής αυτής βάόεως είόι τής ΑΓΒΑ καϊ ύπό τό αντό 
νψος, ων αί έφεότώόαι αί ΑΖ, Α&., Α Μ, ΑΟ, ΓΑ, 
ΓΠ, ΒΘ, Β Ρ έπϊ τών αντών είόιν ενδειών τών ΖΟ, 

10 ΑΡ. άλλα τΐ Γ Ο ότερεόν, ον βάόις μέν έότι τό 
ΑΓΒΑ παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δ$ τό &ΠΡ09 

ϊόον έότϊ τω Γ Ν ότερεώ, ον βάόις μέν τό ΑΓΒΑ 
παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δέ τό ΗΕΚΝ' έπί τε 
γάρ πάλιν τής αυτής βάόεώς είόι τής ΑΓΒΑ καϊ 

15 νπό τό αντο νψος, ών αί έφεότώόαι αί ΑΗ, Α&, 
ΓΕ, ΓΠ, ΑΝ, ΑΟ, Β Κ, Β Ρ έπί τών αντών είόιν 
εν&ειών τών ΗΠ, ΝΡ. ώότε καϊ τό ΓΜ ότερεόν 
ϊόον έότϊ τω ΓΝ ότερεώ. 

Τά άρα έπϊ τής αντής βάόεως ότερεά παραλληλ-
20 επίπεδα καϊ ύπό τό αντό νψος, ών αί έφεότώόαι ούκ 

είόϊν έπϊ τών αντών ευθειών, ϊόα αλλήλοις έότϊν" 
οπερ έδει δεϊξαι. 

3. έοτιν Ρ. 6. ΖΔΘΜ] Δ e corr. b, ΖΔΜΘ F?, sed 
ΜΘ eaan.; corr. in mg. Pro τό ΖΔΘΜ in Β est τό &ΠΡΟ, 
sed del. τό ΖΔΘΜ — 6. 8ΠΡΟ] mg. m. rec. B. 5. ΑΓΒ 
B. 6. τε] erae. V. 7. έστι comp. V. ^ ΑΓΒΑ] Α β corr., 
supra ecr. Α m. 1 b. %al νπό το αντό ν'ψος] August; om. 
Ρφ; %ai B V b . 8. &v] om. φ; αντών Β et corr. ex αντών 
ων m. 2 V; αντών ων b. Α Ζ] corr. βχ AR m. 2 V. 
9. Γ Π] Τ Π, sed Τ e corr. m. 2 b; Γ Ε Ρ, sed corr. m. 2 euan. 

10. μέν] om. Β, supra add. postea m. l F . έοτι] om. F V b . 
11. ΑΓΒΑ] Γ in ras. m. 2 Β. # Π " Ο Ρ ' V, 3ΠΡ' Ο' b. 
12. μέν] om. Ρ. μεν τό ΑΓΒΑ] om. φ. 13. έπί] corr. 
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in P, et praeterea producantur ZM, Η Ε ad Ο, 77, 
et ducantur Α&, AO, Γ77, BP. itaque solidum ΓΜ, 
cuius basis est parallelogrammum ΑΓΒΑ, ei autem 
oppositum ΖΑΘΜ, aequale est solido ΓΟ, cuius basis 
est parallelogrammum ΑΓΒΑ, ei autem oppositum 
#77PO; nam in eadem basi sunt ΑΓΒΑ et sub eadem 
altitudine, et rectae eorum eminentes AZ, A&, AM, 
AO, ΓΑ, Γ77, ΒΘ, Β Ρ in iisdem rectis sunt ZO, 
Α Ρ [prop. XXIX]. sed solidum ΓΟ, cuius basis est 
parallelogrammum^r-B^, eiautem oppositum &ΠΡΟ, 
aequale est solido ΓΝ, cuius basis est parallelogram-
mum ΑΓΒΑ, ei autem oppositum ΗΕΚΝ· nam rursus 
in eadem basi sunt ΑΓΒΑ et sub eadem altitudine, 
et rectae eorum eminentes AH, Α&9 ΓΕ, JT77, AN, 
AO, BK, BP in iisdem rectis sunt 7J77, NP [ idj . 
quare erit ΓΜ= Γ Ν. 

Ergo solida parallelepipeda in eadem basi collocata 
et eandem altitudinem habentia, quorum rectae emi-
nentes in iisdem rectis non sint, inter se aequalia 
sunt; quod erat demoustrandum. 

ex iitsiV. 14. πάλΙν] om. BF. %al νπο το αντο vipog] August; 
om. PF; *al B V b . 15. ων] αντών Β et corr. ex αντών ων 
V ; αντο ων b. 16. ΓΠ] e corr.m. 2 V, Γ" 17' b. ANJ Ν 
e corr. m. 2 V. 19. τής αντής βάσεως στερεά] Ρ; τ. α. β. οντα 
στερεά in ras. V, τής αντής βάσεως b; ίσων βάσεων στερεά BF 
et mg. V b m. 1. 20. αί] %αί P, snpra scr. ai m. 2. 
21. αϊτών] om. F. ΙστΙν] είσίν BF. 
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λα'. 
Τά έπϊ ίΰων βάΰεων όντα ΰτερεά παραλληλ

επίπεδα καϊ ύπό τό αντο νψος ίΰα άλλήλοις 
έΰτιν. 

5 "Εΰτω έπϊ ίΰων βάΰεων τών Α Β, ΓΑ ΰτερεά παρ
αλληλεπίπεδα τά ΑΕ, Γ Ζ ύπό τό αυτό νψος. λέγω, 
οτι ίΰον έΰτϊ τό ΑΕ ΰτερεον τω ΓΖ ΰτερεώ. 

Έΰτωΰαν δή πρότερον αί έφεΰτηκνΐαι αί @Κ, ΒΕ, 
Α Η, Α Μ, Ο Π, ΑΖ, Γ8, ΡΣ προς όρδάς ταίς ΑΒ, 

10 ΓΑ βάΰεΰιν, καϊ έκβεβλήΰδω έπ' εύδείας τή Γ Ρ 
εύδεϊα η ΡΤ, καϊ ΰννεΰτάτω προς τή ΡΤ εύδεϊα καϊ 
τώ προς αύτη ΰημείφ τώ Ρ τή ύπό ΑΑΒ γωνία ίΰη 
ή ύπό ΤΡΤ, καϊ κείΰδω τή μέν Α Α ίΰη ή ΡΤ, τή 
δέ ΑΒ ίΰη ή ΡΤ, καϊ ΰνμπεπληρώΰδω ή τε ΡΧ βά-

1 δ ΰις καϊ τό Ψ Τ ΰτερεον. καϊ έπεϊ δνο αί Τ Ρ, ΡΤ 
δνΰϊ ταΐς ΑΑ, ΑΒ ίΰαι είΰίν, καϊ γωνίας ίΰας περι-
έχονΰιν, ίΰον άρα καϊ ομοιον τό ΡΧ παραλληλόγραμ
μον τώ ΘΑ παραλληλογράμμφ. καϊ έπεϊ πάλιν ίΰη 
μέν ή ΑΑ τή ΡΤ, ή δέ ΑΜ τή ΡΣ', καϊ γωνίας 

20 όρδάς περιέχονΰιν, ίΰον άρα καϊ ομοιόν έΰτι τό Ρ Ψ 
παραλληλόγραμμον τώ ΑΜ παραλληλογράμμφ. διά τά 
αντά δή καϊ τό ΑΕ τώ ΣΤ ίΰον τέ έΰτι καϊ ομοιον' 
τρία άρα παραλληλόγραμμα τον Α Ε ΰτερεον τριΰϊ 
παραλληλογράμμοις τον Ψ Τ ΰτερεον ίΰα τέ έΰτι καϊ 

25 όμοια, άλλά τά μέν τρία τριΰϊ τοις άπεναντίον ίΰα 

1. λα'] om. φ. δ. Α Β] Α β corr. b. 7. Α Ε] Ε e corr. b. 
9. Ρ Σ] Σ e corr. Β. ταΐς] e corr. m. 2 Β. Α Β] Α e 

corr. b. 10. βάσεσι V b Dem add. Β: ή δε νπο ΑΑΒ τή 
νπο ΤΡΔ άνισος, τή] τής Fb. 12. ΑΑΒ] Α e corr. m. 2 ϊ. 

13. ΑΑ] corr. ex Η Α et m. 1 et m. 2 b. 14. BA F. 
16. ΑΑ] nt lin. 13 b. είσί B V b , comp. F. 18. ΘΑ] Θ e 
corr. b; ΑΘ F, et V, corr. ex Θ Α. 19. μεν ή] ή μέν Β. 
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XXXI. 1 ) 

Solida parallelepipeda in aequalibus basibus collo-
cata et eandem altitudinem habentia inter se aequalia 
sunt. 

Solida parallelepipeda AE, Τ Ζ in aequalibus ba-
sibus ΑΒ, Γ Α collocata eandem altitudinem habeant. 
dico, esse AE = ΓΖ. 

Iam prius rectae eminentes ΘΚ, BE, ΑΗ, AM, 
ΟΠ, ΑΖ, ΡΣ ad bases ΑΒ, Γ Α perpendiculares 
sint, et recta Γ Ρ in directum producatur, ut fiat PT, 
et ad rectam Ρ Τ et punctum eius Ρ angulo AAB 
aequalis construatur L TPT [I, 23] , et ponatur Ρ Τ 
= Α Α, ΡΤ = ΑΒ, et expleantur basis ΡΧ et solidum 
Ψ Γ. et quoniam duae rectae TP, Ρ Τ duabus Α Α, 
Α Β aequales sunt, et angulos aequales comprehendunt, 
parallelogrammum PX parallelogrammo Θ Α et aequale 
et simile est [VI, 14]. et rursus quoniam AA = PT, 
AM= ΡΣ, et rectos angulos comprehendunt, paral-
lelogrammum ΡΨ parallelogrammo Α Μ aequale et 
simile est [id.]. eadem de causa etiam AE parallelo-
grammo Σ Τ et aequale et simile est. itaque tria 
parallelogramma solidi Α Ε tribus parallelogrammis 
solidi Ψ Τ et aequalia et similia sunt. uerum in utro-

1) Prior figura huius propositionis ita proreus deecripta 
θΛ, ut in cod. Ρ inuenitur, in quo in mg. add. m. 1: γρ. iv 
άλλοις ,γ (id quod ad litt. siue compendiam ο referendum est), 
nisi quod solidum Α Ε ibi ηοη satis adcnrate descriptum hic 
emendatum est. 

ΑΑ] Α e corr. b. 21. ΑΜΛ Α e corr. b. 22. ΣΤ] Τ in ras. 
B. 23. τά τρία F. 24. έστιν Ρ. 25. μέν] supra scr. F et 
m. 2 Β. υπεναντίον F. Ante ί'σα in b τά δε τρία τρισϊ τοις 
νπεναντίον (ν corr. in α m. 1) del. m. 2. 
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1. τά δε τρία — άπεναντίον] om. BFV b. 2. στερεόν] 
bis Ρ, alterum del. m. 1, sed renou. π. 3. έστίΡΒΥ, comp. 
Fb. 4. JP] e corr. V. 5. JSl] J e corr. V. ,αΤ%] 
τ% post ras. 1 litt. FV, Β, erae. 9>, λτρ b, x^_mg. 
m. 2. 6. ,α] corr. ex λ m. 2b. 9. ω ς Β, eras. q; ως b, 
corr. m. 2. 10. ΤΦ] e corr. m. 2 b. 11. είσι] comp. in 
ras. V, corr. ex έστι b; είαιν Β. 12. ων] P F V b , %a\ αντών 
Β; γρ. %αϊ αντών %αί (comp.) mg. b m. 1. αί] (alt.) om. Β. 

Τ%] % in ras. FV, e corr. m. 2b, ΤΧ] ιη ras. V, ras. 
4 litt. b. 13. Σς] in ras. V, σ% F. Σο] σο_Ρ] ας F, eupra 
8cr. ση m. 1; σγ in ras. V et corr. ex εγ Β; σγ" b (y β corr.). 

Ψς] q θ corr.b. 14. τω] post ras. 1 litt. b; corr. ex 
τό m. 1 P. 

τέ έΰτι χαϊ όμοια, τά δέ τρία τριΰϊ τοις άπεναντίον 
ολον άρα το Λ Ε ΰτερεον παραλληλεπίπεδον ολω τω 
Ψ Τ ΰτερεά παραλληλεπίπεδα) ίΰον έΰτίν. διήχδωΰαν 
αί ΛΡ, Χ Τ χαϊ ΰνμπιπτέτωΰαν άλλήλαις χατά τό ί19 

5 χαϊ διά τον Τ τη Λ£1 παράλληλος ήχδω ή ,αΤ%, χαϊ 
έχβεβλήΰδω ή Ο Α χατά το μ, χαϊ ΰνμπεπληρώΰδω 

• τά £ΙΨ, ΡΙ ΰτερεά. ίΰον δή έΰτι το Ψ£1 ΰτερεον, 
ον βάΰις μέν έΰτι το Ρ Ψ παραλληλόγραμμον, άπεν
αντίον δέ τό &q, τω Ψ Τ ΰτερεώ, ον βάΰις μέν τό 

10 ΡΨ παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δέ τό ΤΦ' έπί 
τε γάρ τής αντής βάΰεώς είΰι τής Ρ Ψ χαϊ νπό τό 
αντο νψος, ων αί έφεΰτώΰαι αί Ρ£1, ΡΤ, Τ%, ΤΧ, 
Σζ, Σο, Wq, Ψ Φ έπϊ τών αντών είΰιν ενδειων τών 
£1 Χ, ζ Φ. άλλά τό Ψ Τ ΰτερεον τω Λ Ε έΰτιν ίΰον" 
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j t ζ ι 

cantur AP, XT et inter se concurrant in et per 
Τ rectae ASl parallela ducatur ,a T%, et producatur 
Ο Α ad ,a, et expleantur solida &Ψ, PL itaque solidum 
Ψ&, cuius basis est Ρ Ψ parallelogrammum, ei autem 
oppositum &q, solido ΨΤ, cuius basis est ΡΨ par-
allelogrammum, ei autem oppositum ΤΦ, aequale est; 
nam et in eadem basi suut ΡΨ et sub eadem altitudine, 
et rectae eorum eminentes PSl, PT9 T%} TX, Σς, Σο, 
?Pq; Ψ Φ in iisdem rectis sunt SIX, ζ Φ [prop. XXIX]. 

que solido tria parallelogramma tribus, quae iis oppo-
sita sunt, et aequalia et similia sunt [p. 77 not. 1]. 
itaque totum solidum parallelepipedum Α Ε toti so-
lido parallelepipedo ΨΤ aequale est [def. 10]. edu-
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χαϊ τό Ψ£1 αρα ΰτερεον τώ ΑΕ ΰτερεώ έΰτιν ίΰον. 
χαϊ έπεϊ Ιΰον έΰτϊ το ΡΤΧΤ παραλληλόγραμμον τώ 
£ΙΤ παραλληλογράμμφ* έπϊ τε γάρ τής αντής βάΰεώς 
είΰι τής Ρ Τ χαϊ έν ταίς ανταίς παραλλήλοις ταίς ΡΤ, 

* £ΙΧ· άλλα τό ΡΤΧΤ τώ ΓΑ έΰτιν ίΰον, έπεϊ χαϊ 
τώ ΑΒ, χαϊ τό £ΙΤ άρα παραλληλόγραμμον τώ ΓΑ 
έΰτιν ίΰον. άλλο δέ τό Α Τ* έΰτιν άρα ώς ή ΓΑ 
βάΰις προς τήν Α Τ, όντως ή £1Τ προς τήν Α Τ. χαϊ 
έπεϊ ΰτερεον παραλληλεπίπεδον τό ΓΙ έπιπέδφ τώ ΡΖ 

10 τέτμηται παραλλήλω όντι τοις άπεναντίον έπιπέδοις, · 
έΰτιν ώς ή ΓΑ βάΰις προς τήν Α Τ βάΰιν, όντως 
τό ΓΖ ΰτερεον προς τό ΡΙ ΰτερεον. διά τά αντά 
δή, έπεϊ ΰτερεον παραλληλεπίπεδον τό £11 έπιπέδφ 
τω Ρ Ψ τέτμηται παραλλήλφ όντι τοις άπεναντίον έπι-

16 πέδοις, έΰτιν ώς ή £ΙΤ βάΰις προς τήν ΤΑ βάΰιν, 
όντως τό £ΙΨ ΰτερεον προς τό PL άλλ' ώς ή ΓΑ 
βάΰις προς τήν Α Τ, όντως ή £ΙΤ προς τήν Α Τ' χαϊ 
ώς άρα τό ΓΖ ΰτερεον προς τό ΡΙ ΰτερεον, όντως 
τό £1Ψ ΰτερεον προς τό ΡΙ. έχάτερον άρα τών ΓΖ, 

20 £1Ψ ΰτερεών προς τό ΡΙ τίν αντον έχει λόγον ίΰον 
αρα έΰτϊ τό ΓΖ ΰτερεον τώ £1Ψ ΰτερεώ. άλλά τό 
£ΙΨ τώ ΑΕ έδείχδη ίΰον* χαϊ τό ΑΕ άρα τώ ΓΖ 
έΰτιν ίΰον. 

Μή έΰτωΰαν δή αί έφεΰτηχνίαι αί ΑΗ, Θ Κ, ΒΕ, 
25 ΑΜ, ΓΝ, ΟΠ, ΑΖ, ΡΣ προς όρδάς ταίς ΑΒ, ΓΑ 

βάΰεΰιν' λέγω πάλιν, οτι ίΰον τό ΑΕ ΰτερεον τφ 

2. ΡΤΧΤ] Τ β corr. b. 4. είαιν Β. ΡΤ] (prius) ΡΓ Β. 
6. ίαον Ιατίν BF. 6. ΑΒ] Α e corr. m. 1 b. ΛΤ] Τ e 

corr. m. 2 Ρ. αρα] supra scr. m. rec. B. 7. ΓΔ] Δ Γ F; 
" / r V b . 11. οντω PB. 12. τό] (alt.) e corr. F. 13. Sll] 
I add. m. 2 b. 15. ΤΔ] Τ e corr. m. 2 P. * 16. οντω Β. 
άλλ' ώς — 19. ΡΙ] om. F. 17. SIT βάαις Ρ. Δ Τ] in ras. V; 
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uerum Ψ Τ — Α Ε. itaque etiam Ψ£1 = AE. et quo-
niam PTXT = SIT (nam et in eadem basi sunt Ρ Τ 
et in iisdem parallelis PT, &X [I, 35]), sed PTXT 
= ΓΑ, quoniam PTXT= AB, erit etiam £IT= ΓΑ. 
aliud autem quoduis est AT. itaque Γ Α : Α Τ = SIT 
: Α Τ [V, 7], et quoniam solidum parallelepipedum 
ΓΙ sectum est plano PZ parallelo planis oppositis, 
erit Γ Α \ ΑΎ — ΓΖ : PI [prop. XXV] . iam eadem 
de causa, quoniam solidum parallelepipedum £11 sectum 
est plano Ρ Ψ parallelo planis oppositis, erit SIT: Τ Α 
= &Φ: PI [id.]. sed Γ Α: Α T=£IT: Α Τ. quare etiam 
ΓΖ:ΡΙ = &Ψ:ΡΙ. itaque utrumque solidum ΓΖ,&Ψ 
adPIeandem rationem habet. quare ΓΖ = £ΙΨ[Υ,9]. 
uerum demonstratum est, esse &ΙΨ=ΑΕ. quare etiam 

AE = Γ Ζ . 
iam rectae eminentes ΑΗ, ΘΚ, BE, AM7 ΓΝ, 

Ή Κ Ή Ζ 

Γ Ρ 

ΟΠ, ΑΖ, ΡΣ ad bases ΑΒ, ΓΑ perpendiculares ne 
sint. rursus dico, esse ΑΕ=ΓΖ. ducantur enim a 
TJ B; " T'd b. 19. ΡΙ] I euan. V. Dein add. οτερεόν Theon 
(BFVb). 20. οτερεόν Β, corr. m. rec. λόγον εχει Β. 
21. έοτίν Ρ. τό] (alt.) mut.in τω b; τω BV. ? 22. SI Ψ] 
& β corr. b. τώ] mut. in τό b, τό B V ; όντως εν αλλω mg. 
m. 1 Vb . 23. ίοον έοτίν Vb. Dein add. οπερ έδει 'δειξαι 
P F V b . 26. ΓΝ] Ν in ras. V. 26. βάσεοι b et supra 
scr. m. 2 V. ιοον έοτι Theon (BFVb). 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. IV. 7 
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ΓΖ ΰτερεώ. ήχδωΰαν γαρ άπό τών Κ, Ε, Η, Μ , 
Π , Ζ, Ν, Σ ΰημείων ίπϊ το νποχείμενον έπίπεδον 
χά&ετοι αί Kg, ΕΤ, Η Τ, Μ Φ , Π Χ , ΖΨ, ΝίΙ, 
Σ Ι , χαϊ ΰνμβαλλέτωΰαν τω έπιπέδω χατα τά 8, Τ, 

δ Τ, Φ , Χ , Ψ , £1, I ΰημεϊα, χαϊ έπεζενχδωΰαν αΐ 
8 τ, 8 τ, τ φ , τ φ , χ ψ , χει, αϊ, ι ψ . ίΰον δή 
έΰτι το Κ Φ ΰτερεον τώ Π Ι ΰτερεώ9 έπί τε γάρ ίΰων 
βάΰεών είΰι τών Κ Μ , Π Σ χαϊ νπο το αντο νψος, 
ων αί έφεΰτώΰαι προς όρδάς είΰι ταίς βάΰεΰιν. άλλά 

10 τό μέν Κ Φ ΰτερεον τώ ΑΕ ΰτερεώ έΰτιν ίΰον, τό δέ 
Π Ι τώ ΓΖ' έπί τε γάρ τής αντής βάΰεώς είΰι χαϊ 
νπο το αντο νψος, ων αί έφεΰτώΰαι ονχ είΰιν έπϊ 
τών αντών εύ&ειών. χαϊ το Α Ε άρα ΰτερεον τφ ΓΖ 
ΰτερεώ έΰτιν ίΰον. 

1δ Τά άρα έπί ίΰων βάΰεων όντα ΰτερεά παραλληλ
επίπεδα χαϊ νπό τό αντο νψος ίΰα άλλήλοις έΰτίν 
όπερ έδει δείζαι. 

&· 
Τά νπό τό αντο νψος όντα ΰτερεά παραλ-

20 ληλεπίπεδα προς άλληλα έΰτιν ώς αί βάΰεις. 
"Εΰτω νπό τό αντο νψος ΰτερεά παραλληλεπίπεδα 

τα ΑΒ, ΓΑ' λέγω, ότι τά ΑΒ, ΓΑ ΰτερεά παραλληλ
επίπεδα προς άλληλα έΰτιν ώς αί βάΰεις, τοντέΰτιν 
ότι έΰτϊν ώς ή ΑΕ βάΰις προς τήν ΓΖ βάΰιν, όντως 

2δ τό Α Β ΰτερεον προς το ΓΑ ΰτερεον. 
2. Π] e corr. b. Ν] in ras. V. 3. Κ3] KZ F; in 

ras. V. ΠΧ] Π in ras. m. 1 Ρ. Ν&] Ν in ras. V. 
4. ΣΤ Ρ. σνμβαλέτωααν V. # ] in ras. V. Τ , Τ b. 

5. αημείωι Β, ω in ras. 6. # Τ ] # in ras. V. ΕΤ] # in 
ras. V; Τ Φ F. ΤΦ]&Τ¥. ΙΨ] &Ψ b. 7. ΚΦ] Φ e corr. 
V. 8. Π Σ] corr. ex Π Ε τα. 1 b. υπό] έπί b; corr. mg. m. 
1. 9. είαιν Β. 11. είαιν Ρ. 12. νπό] έπί b; corr. mg. 
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punctis Ky Ε, Η, M, 77, Ζ , Ν, Σ ad planum subia-
cens perpendiculares K8, ET, HT, ΜΦ, ΠΧ, ΖΨ, 
N&, ΣΙ, et cum plano in punctis S, Τ, Γ, Φ, X, 
Ψ, Sl, I concurrant, et ducantur BT, 8Τ, ΓΦ, ΓΦ, 
ΧΨ, ΧΩ,, &I, ΙΨ. iam erit Χ Φ = 77Ι; nam in 
aequalibus basibus sunt KM} Π Σ et sub eadem alti-
tudine, et rectae eorum eminentes ad bases perpen-
diculares sunt [per priorem partem huius prop.]. uerum 
Κ Φ = AE} ΠΙ = ΓΖ] nam et in eadem basi sunt 
et sub eadem altitudine, et rectae eorum eminentes in 
iisdem rectis non sunt Tprop. XXX] , itaque etiam 
AE = Γ Ζ . 

Ergo solida parallelepipeda in aequalibus basibus 
collocata et eaudem altitudinem habeutia inter se 
aequalia sunt; quod erat demonstraudum. 

XXXII. 
Solida parallelepipeda, quae eandem habent alti-

tudinem, inter se eandem rationem habent quam bases. 

Α Τ Η Θ 

Solida parallelepipeda Α Β, ΓΑ eandem altitudinem 
habeant. dico, solida parallelepipeda ΑΒ, Γ Α ean-
dem inter se rationem habere quam bases, hoc est, 
esse AE : ΓΖ = Α Β : ΓΑ. 

m. 1. 13. οτερεόν άρα b. 14. ϊοον εστίν b. 18. λβ'] 
om. φ. 19. παραλληλοεπίπεδα, eras. ο, V; item lin. 22. 
21. παραλληλοεπίπεδα V, ut ρ. 100, 3, 6. 23. έστιν] om. φ. 

βάσις] om. FV. 25. οτερεόν] (prius) om. V. 
γ* 
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Παραβεβλήΰδω γάρ παρά την Ζ Η τώ Α Ε ίΰον 
τό ΖΘ, καϊ άπό βάΰεως μεν τής ΖΘ, ύφους δέ του 
αντον τώ ΓΑ ΰτερεον παραλληλεπίπεδον ΰνμπεπλη-
ρώΰδω το Η Κ. ίΰον δή έΰτι τό ΑΒ ΰτερεον τφ ΗΚ 

6 ΰτερεώ· έπί τε γαρ ίΰων βάΰεών είΰι τών ΑΕ, ΖΘ 
καϊ νπό τό αντο νψος. καϊ έπεϊ ΰτερεον παραλληλ
επίπεδον τό ΓΚ έπιπέδφ τώ Α Η τέτμηται παραλλήλω 
όντι τοις άπεναντίον έπιπέδοις, έΰτιν άρα ώς ή ΓΖ 
βάΰις προς την ΖΘ βάΰιν, όντως το ΓΑ ΰτερεον 

L0 προς τό Α Θ ΰτερεον. ίΰη δέ ή μέν Ζ Θ βάΰις τη 
Α Ε βάΰει, τό δέ ΗΚ ΰτερεον τώ Α Β ΰτερεώ9 έΰτιν 
άρα καϊ ώς ή ΑΕ βάΰις προς τήν ΓΖ βάΰιν, όντως 
τό ΑΒ ΰτερεον πρός τό ΓΑ ΰτερεον. 

Τά άρα ύπό τό αντο νψος όντα ΰτερεά παραλληλ
ία επίπεδα πρός άλληλα έΰτιν ώς αί βάΰεις' οπερ έδει 

δεΐξαι. w-
Τά όμοια ΰτερεά παραλληλεπίπεδα πρός άλ

ληλα έν τρνπλαΰίονι λόγφ είΰϊ τών ομολόγων 
10 πλενρών. 

"Εΰτω όμοια ΰτερεά παραλληλεπίπεδα τά ΑΒ, ΓΑ, 
ομόλογος δέ έΰτω ή ΑΕ τή Γ Ζ* λέγω, ότι το Α Β 
ΰτερεον πρός τό ΓΑ ΰτερεον τριπλαΰίονα λόγον έχει, 
ήπερ ή ΑΕ πρός τήν Γ Ζ. 

lh 'Εκβεβλήΰδωΰαν γάρ έπ ένδειας ταΐς Α Ε, ΗΕ, 
ΘΕ αί ΕΚ, Ε Α, ΕΜ, καϊ κείΰδω τή μ\ν ΓΖ ίΰη ή 
ΕΚ, τή δέ ΖΝ ίΰη ή ΕΑ, καϊ έτι τή ΖΡ ίΰη ή ΕΜ, 
καϊ ΰνμπεπληρώΰδω το ΚΑ παραλληλόγραμμον καϊ 
το Κ Ο ΰτερεον. 

3. τω] τό post ins., euati. F; supra scr. V. nccl ανμ,π. 
b. 4. έατιν P. 5. τί\ om. b. slai] έατι Β, om. FV. 
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nam rectae ZH parallelogrammo AE aequale ad-
plicetur Ζ Θ [I, 45] , et in Ζ Θ basi, altitudine autem 
eadem, qua ΓΑ, solidum parallelepipedum vexpleatur 
HK. erit igitur Α Β = Η Κ] nam et in aequalibus 
basibus sunt AE, Ζ Θ et sub eadem altitudine [prop. 
XXXI] . et quoniam solidum parallelepipedum ΓΚ 
sectum est plano Α Η parallelo planis oppositis, erit 

ΓΖιΖθ — ΓΑ: ΑΘ [prop. XXV] . 
uerum ΖΘ = Α Ε et Η Κ = Α Β. erit igitur 

ΑΕ:ΓΖ = ΑΒ : ΓΑ. 
Ergo solida parallelepipeda, quae eandem habent 

altitudinem, inter se eandem rationem habent quam 
bases; quod erat demonstrandum. 

XXXIII. 
Similia solida parallelepipeda triplicatam inter se 

rationem habent quam latera correspondentia. · 
Similia sint solida parallelepipeda AB} ΓΑ, et 

Α Ε lateri Γ Ζ correspondens. dico, esse 
Z ΑΒ:ΓΑ = ΑΕ*:ΓΖ\ 

producantur enim in directum AE} 

HE, ®E, ut fiant ΕΚ, ΕΑ, EM, et 
ponatur 

EK = Γ Ζ , Ε Α = ZN, EM = ZP, 
et expleantur parallelogrammum KAet solidum KO. 

8. αρα] om. FV. Γ Ζ ] Ρ; " Γ Ζ b; ΘΖ BFV. 9. ΖΘ] Pb; 
Γ Ζ B; Z r F et in rae. V. ουτω Β. TA\ Ρ, "ΓΔ" b; ΘΔ 
BFV. 10. ΔΘ] Ρ, 'ΔΘ b; ^ T B F V . 12. Γ Ζ ] Ζ in ras. F. 

14. παραΧΧηλοεπίπεδα V. 15. Ιοτιν] εΐβιν FV. 17. Χγ'] 
om. φ. 18. παραΧληΧοεπίπεδα V, ut lin. 21. 1$. εΐαίν Β. 
22. Α Ε] corr. ex ΛΕ m. 2 Ρ. 25. ταϊς] της b. 26. af] 
supra m. 2 Β; ενδεΐαι αί FV. Ε Μ] Μ corr. ex Ν m. 1 F. 
27. hi] om. φ. 29. ΚΟ] in ras. Β; Ο in ras. m. 1 P. 
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Καϊ έπεϊ δύο αί ΚΕ, ΕΑ δνΰϊ ταΐς ΓΖ, ΖΝ 
ίΰαι είΰίν, άλλά χαϊ γωνία ή ύπό ΚΕΑ γωνία rfj 
νπο ΓΖΝ έΰτιν ίΰη, έπειδήπερ καϊ ή ύπό ΑΕΗ τή 
ύπό ΓΖΝ έΰτιν ίΰη διά τήν ομοιότητα τών ΑΒ, ΓΑ 

6 ΰτερεών, ίΰον άρα έΰτϊ [χαϊ ομοιόν] τό ΚΑ παραλληλό
γραμμον τώ ΓΝ παραλληλογράμμφ. δια τά αντά δη 
χαϊ τό μέν Κ Μ παραλληλόγραμμον ίΰον έΰτϊ χαϊ 
όμοιον τφ Γ Ρ [παραλληλογράμμφ] χαϊ hi τό Ε Ο 
τφ ΑΖ' τρία άρα παραλληλόγραμμα τον ΚΟ ΰτερεον 

10 τριΰϊ παραλληλογράμμου τον ΓΑ ΰτερεον ίΰα έΰτϊ 
χαϊ όμοια, άλλά τά μέν τρία τριΰϊ τοις άπεναντίον 
ίΰα έΰτϊ χαϊ όμοια, τά δέ τρία τριΰϊ τοις άπεναντίον 
ίΰα έΰτϊ χαϊ όμοια' όλον άρα τό ΚΟ ΰτερεον ολφ τω 
ΓΑ ΰτερεώ ίΰον έΰτϊ χαϊ ομοιον. ΰνμπεπληρώΰδω 

16 τό Η Κ παραλληλόγραμμον, χαϊ άπό βάΰεων μέν τών 
ΗΚ, ΚΑ παραλληλογράμμων, νψονς δέ τον αύτον 
τφ ΑΒ ΰτερεά ΰνμπεπληρώΰδω τά Ε8, ΑΠ. χαϊ 
έπεϊ διά τήν ομοιότητα τών Α Β, ΓΑ ΰτερεών έΰτιν 
ώς ή ΑΕ πρός τήν ΓΖ, όντως ή Ε Η πρός τήν ΖΝ, 

20 χαϊ ή Ε® πρός τήν ΖΡ, ίΰη δέ ή μέν ΓΖ τή ΕΚ, 
ή δέ ΖΝ τή ΕΑ, ή δέ ΖΡ τή ΕΜ, έΰτιν άρα ώς ή 
Α Ε πρός τήν ΕΚ, όντως ή Η Ε πρός τήν Ε Α χαϊ 
ή ΘΕ πρός τήν ΕΜ. άλλ' ώς μέν ή ΑΕ πρός τήν ΕΚ, 
όντως τό Α Η [παραλληλόγραμμον] πρός τό Η Κ παρ-

1. ΚΕ] ΕΚ B FV . 4. ΓΖΝ] ΖΝ in ras. Β. έατιν ΐαη] 
supra m. 2 V. κατά %ορνφην γάρ mg. m. 1 b. 5. καϊ ομοιον] 
postea add. mg. m. 1 Ρ. 7. παραλληλόγραμμον] om. F. 
8. παραλληλογράμμφ] om. Ρ. Ε Ο] Ο in ras. Β. 9. Ζ Δ 
BFV. οτερεον] εο eras. Β. 10. ίαα — 11. άπεναντίον] 
mg. m. 2 Β. 10. έατι] είαιν Ρ. 12. έατι] εΐαίν Ρ; τέ έατι 
FV. τρία] λοιπά τρία V et bis F. 13. ί'αα] ίαα τε b; τε 
add. m. 2 Β. έατι] τε F V. Ιη V Ηη. 12 τα δέ — 13. όμοια 
punctis del. 13. Κ Ο] Ο in ras. V. 15. άπό] έπί b. 
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et quoniam duo latera KEy ΕΛ duobus ΓΖ, ZN 
aequalia sunt, uerum etiam L ΚΕΑ = ΓΖΝ (quia 
L AEH= ΓΖΝ propter similitudinem solidorum AB} 

ΓΑ)1), erit ΚΑ=*ΓΝ.2) eadem de causa etiam 
Κ Μ parallelogrammum parallelogrammo ΓΡ aequale 
est et simile et praeterea Ε Ο parallelogrammo Α Ζ. 
itaque tria parallelogramma solidi Κ Ο tribus paralle-

et simile [def. 10]. expleatur parallelograramum HK, 
et in basibus parallelogrammis ΗΚ, KA, altitudine 
autem eadem, qua AB9 solida expleantur E&, ΑΠ. 
et quoniam propter similitudinem solidorum ΑΒ, Γ Α 
est ΑΕ:ΓΖ = EH:ΖΝ=ΕΘ:ΖΡ [def.9; VIdef. 1], 
et Γ Ζ = ΕΚ, ΖΝ = ΕΑ, ΖΡ — EM, erit ΑΕ: EK 

1) Def. 9; VI def. 1. et L A E H = K E A Ρι 1 5 1-
2) VI, 14. eadem eimilia esse ut per se intellegitur, ita 

addi debuit. eed cfr. p. 75 not. 2. 

17. τώ] corr. ex του m. 1 V. 20. ΕΘ] Θ e corr. m. 1 b. 
Γ Ζ ] Ζ Γ V. 22. Α Ε] Ε Α b. η ΗΕ — 24. όντως] om. 
b. 24. παραλληλόγραμμον] om. Ρ. τό] corr. ex τήν V. 

logrararais solidi ΓΑ 
aequalia sunt et si-
milia. uerum in utro-
que solido tria par-
allelogramma tribus, 
quae iis opposita 
sunt, aequalia suut 

o 

et similia [prop. 
XXIV]. itaque totum 
solidum Κ Ο toti so-
lido Γ Α aequale est 
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αλληλόγραμμον, ώς δέ ή Η Ε προς τήν Ε Α, όντως 
το Η Κ προς το ΚΑ, ώς δε ή Θ Ε προς Ε Μ, οντάς 
το Π Ε προς τό Κ Μ* χαϊ ώς αρα τό ΑΗ παραλλη
λόγραμμον προς τό ΗΚ, όντως τό ΗΚ προς τό ΚΑ 

6 χαϊ τό Π Ε προς τό Κ Μ. αλλ* ώς μέν τό ΑΗ πρός 
τό ΗΚ, όντως τό ΑΒ ότερεόν πρός τό Ε& ότερεόν, 
ώς δέ τό Η Κ πρός τό ΚΑ, όντως τό &Ε ότερεόν 
πρός τό ΠΑ ότερεόν, ώς δέ τό ΠΕ πρός τό ΚΜ, 
όντως τό ΠΑ ότερεόν πρός τό ΚΟ ότερεόν χαϊ ώς 

10 αρα τό ΑΒ ότερεόν πρός τό ES, όντως τό Ε& πρός 
τό ΠΑ χαϊ τό ΠΑ πρός τό Κ Ο. έάν δέ τέόόαρα με-
γέ&η χατά τό όννεχές άνάλογον ή, τό πρώτον πρός 
τό τέταρτον τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ πρός τό δεύ
τερον τό ΑΒ άρα ότερεόν πρός τό ΚΟ τριπλαόίονα 

15 λόγον έχει ήπερ τό Α Β πρός τό ΕΙ$. άλλ' ώς τό 
Α Β πρός τό Ε&, όντως τό ΑΗ παραλληλόγραμμον 
πρός τό Η Κ χαϊ ή Α Ε εύ&εια πρός τήν ΕΚ' ώότε 
χαϊ τό ΑΒ ότερεόν πρός τό Κ Ο τριπλαόίονα λόγον 
έχει ήπερ ή Α Ε πρός τήν ΕΚ. ϊόον δέ τό [μέν] Κ Ο 

20 ότερεόν τφ ΓΑ ότερεώ, ή δέ ΕΚ εύδεϊα τή ΓΖ' χαϊ 
τό ΑΒ άρα ότερεόν πρός τό ΓΑ ότερεόν τριπλαόίονα 
λόγον έχει ήπερ ή ομόλογος αύτον πλενρά ή ΑΕ πρός 
τήν όμόλογον πλενράν τήν ΓΖ. 

Τά άρα όμοια ότερεά παραλληλεπίπεδα έν τριπλα-
25 οίον ι λόγω έότϊ τών ομολόγων πλενρών' οπερ έδει 

δεΐξαι. 
Πόριόμα. 

'Εχ δή τούτον φανερόν, οτι έάν τέόόαρες εύ&εΐαι 
άνάλογον ώόιν, έόται ώς ή πρώτη πρός τήν τετάρτην, 

1. Η Ε] corr. ex ΝΕ m. 1 b. 2. την ΕΜ BV. 
3. Post ΠΕ add. παραλληλόγραμμον V et m. rec. F. 5. τό 
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— HE: Ε Α = ΘΕ: ΕΜ. sed ΑΕ:ΕΚ = ΑΗ: HKr 

Η Ε: Ε Α = ΗΚ : ΚΑ, ΘΕ : ΕΜ = ΠΕ: ΚΜ [VI, 1]. 
itaque ΑΗ: ΗΚ = ΗΚ : ΚΑ = ΠΕ : ΚΜ. uerum 

ΑΗ: Η Κ = ΑΒ : Eg, ΗΚ:ΚΑ = gE : ΠΑ, 
ΠΕ : Κ Μ = ΠΑ : ΚΟ [prop. XXXII]. 

quare AB:Eg = E8: ΠΑ = 77Λ: Κ Ο. sin quat-
tuor magnitudines deinceps proportionales sunt, prima 
ad quartam triplicatam rationem habere dicitur quam 
ad secundam [V def. 10]. itaque AB:KO = ΑΒ*:E&s. 
est autem Α Β : ES = ^ T f : ΗΚ = Α Ε : ΕΚ. quare 
AB:KO = Α Ε9: EK\ sed ΚΟ = ΓΑ, ΕΚ = ΓΖ. 
quare etiam ΑΒ: ΓΑ = AE? : Γ Ζ*. 

Ergo similia solida parallelepipeda triplicatam ra-
tionem habent quam latera correspondentia; quod erat 
demonstrandum. 

Corol lar ium. 1 ) 
Hinc manifestum est, si quattuor rectae inter se 

proportionales sint, esse, ut prima ad quartam, ita 

1) Num hoc corollarium genuinum sit, iure ambigi potest. 

ΚΜ] KM F. 7. τό ΚΑ] ΚΑ b. 11. ΚΟ] Ο ηοη liquet, 
supra scr. Θ m. 1 b. 13. ηπεο] τό πρώτον φ. 14. Κ Ο] Ο 
in ras. Β. τριπλααί- in ras. m. 1 Ρ. 16. τό Α Η] τό τε Α Η F? 
(F hoc loco difficilis est lectu). Α Η] corr. ex ΑΒ m. 1 b; 
Η e corr. Β m. rec. 18. ΚΟ] Ο in ras. B; supra scr. Θ m. 
1 b. 19. μέν] om. Ρ. ΚΟ] Ο in ras. B. 20. οτερεω] 
om. b. 21. ατερεον άρα Β. 23. αντον πΧενράν b. 
24. παραλληλοεπ. V. 26. έοτίν Β. 28 sq. Εχ porismate 
nullum nestigium est in F; in b totum in mg. est m. 1, add. 
όντως έν αλλω. 29. Ante άνάλογον ras. 1 litt. Ρ. 
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οντω τό από τής πρώτης ότερεόν παραλληλεπίπεδον 
πρός τό άπο τής δεντέρας τό ομοιόν χαϊ ομοίως άνα-
γραφόμενον, έπείπερ χαϊ ή πρώτη πρός τήν τετάρτην 
τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ πρός τήν δεντέραν. 

δ λδ'. 
Τών ΐόων ότερεών παραλληλεπιπέδων άντι-

πεπόνδαόιν αί βάόεις τοις νψεόιν' χαϊ ων ότε
ρεών παραλληλεπιπέδων άντιπεπόνδαόιν αί 
βάόεις τοις νψεόιν, ϊόα έότϊν έχείνα. 

1 0 "Εότω ϊόα ότερεά παραλληλεπίπεδα τά ΑΒ, ΓΑ' 
λέγω, οτι τών ΑΒ, ΓΑ ότερεών παραλληλεπιπέδων 
άντιπεπόνδαόιν αί βάόεις τοις νψεόιν, χαί έότιν ώς 
ή Ε Θ βάόις πρός τήν Ν Π βάόιν, όντως τό τον ΓΑ 
ότερεόν νψος πρός τό τον Α Β ότερεόν νψος. 

1 6 "Εότωόαν γάρ πρότερον αί έφεότηχνϊαι αί Α Η, 
ΕΖ, ΑΒ, ΘΚ, ΓΜ, NS, Ο Α, Π Ρ πρός όρδάς ταϊς 
βάόεόιν αντών λέγω, οτι έότϊν ώς ή ΕΘ βάόις πρός 
την Ν Π βάόιν, όντως ή Γ Μ πρός τήν Α Η. 

Εί μίν ονν ϊόη έότϊν ή ΕΘ βάόις τή ΝΠ βάόει, 
2 0 έότι δέ χαϊ τό ΑΒ ότερεόν τφ ΓΑ ότερεώ ϊόον, έόται 

χαϊ ή Γ Μ τή Α Η ϊόη. τά γάρ νπό τό αντό νψος 
ότερεά παραλληλεπίπεδα πρός άλληλα έότιν ώς αί βά-

1. ούτως F V b . παραλληλοεπ. V. 3. ίπειδήπερ BV. 
δ. λ seq. ras. 1 litt. Ρ. 7. νψεοι V b et seq. ras. 3 litt φ. 

12. νψεοι F V b . 16. ΑΒ] Α e corr. Β. ΘΚ] corr. ex 
θ Η m. 1 b. ΓΜ] supra scr. Ν m. 1 b. 17. βάοεοι b. 
αντών] om. b. 18. ΑΗ] inter Α et Η 1 litt. eras. P. 
20. ϊοτιν Β. έοταί] έοτι Vbqp. 21. τά γάρ — 22. βάοεις] 
om. B V ; hab. Pb et fuerunt in F, sed nihil relictum est nisi 
το νψος οτερε, quibus add. φ: -ον τοις νψεοι omissis uerbis εϊ 
γάρ — ονοών ρ. 108, 1. 
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solidum parallelepipeduni in prima descriptuin ad so-
lidum in secunda simile et similiter descriptum, quo-
niam etiam prima ad quartam triplicatam habet ratio-
nem quam ad secundam. 

Aequalium solidorum parallelepipedorum bases in 
contraria ratione sunfc atque altitudines; et quoruin 
solidorum parallelepipedorum bases in contraria ra-
tione sunt atque altitudines, ea aequalia sunt. 

Sint ΑΒ, Γ Α aequalia solida parallelepipeda. dico, 
solidorum parallelepipedorum ABy Γ Α bases in con-
traria ratione esse atque altitudines, et esse, ut Ε Θ 
ad ΝΠ, ita altitudinem solidi Γ Α ad altitudinem so-
lidi AB. 

Prius enim rectae eminentes ΑΗ, ΕΖ, ΑΒ, ΘΚ7 

ΓΜ, NS, OA, Π Ρ ad bases suas perpendiculares 
sint. dico, esse ΕΘ : Ν Π = ΓΜ: Α Η. 

iam si ΕΘ = ΝΠ, et ΑΒ = ΓΑ, erit etiam Γ Μ 
Α Η] nam solida parallelepipeda, quae eandem ha-

XXXIV. 

p Δ 
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2. εϊη] έστω φ. 3. έοταί] έοτι b. Γ Δ ότερεώ FV. 
5. Ν Π βαοιν b. 7. ΰψεοι Vbqp. 10. έοτι] om'. V. 
11. πάλιν] eupra m. rec. V. 12. έοονται Ρ. υπόκεινται 
BV. N Α Η] Η in ras. m. 1 Ρ. 14. ΓΤ] Γ in ras. Β. 
παραλληλοεπ. V. Φ Γ] Γ in ras. Β. 16. έξω&εν δέ] άλλο 
δέ τί έοτι b, αλλο δέ τι V, αλλο τι supra scr. δέ m. 2 Β. 
Φ Γ B b , et F, sed corr. Dein add. οτερεόν F V. In F uerba 

όεις [εί γάρ τών ΕΘ, Ν Π βάόεων ϊόων ονόών μή 
εϊη τά ΑΗ, ΓΜ ΰψη ϊόα, ούδ' άρα το ΑΒ ότερεόν 
ϊόον ιόται τω ΓΑ. υπόκειται δέ ϊόον ουκ άρα άνιόόν 
έότι τό Γ Μ ύφος τω Α Η ΰψεί' ϊόον αρα]. καϊ έόται 

5 ώς ή ΕΘ βάόις πρός τήν Ν Π, οϋτως ή ΓΜ πρός 
τήν Α Η, καϊ φανερόν, ότι τών Α Β, ΓΑ ότερεών παρ
αλληλεπιπέδων άντιπεπόν&αόιν αί βάόεις τοϊς ΰψεόιν. 

Μή έότω δή ϊόη ή ΕΘ βάόις τή Ν Π βάόει, άλΧ 
έότω μείζων ή ΕΘ. έότι δΐ και τό ΑΒ ότερεόν τω 

10 ΓΑ ότερεώ ϊόον μείζων άρα έότϊ καϊ ή Γ Μ τής Α Η 
[εί γάρ μή, ον ί ' άρα πάλιν τά Α Β, ΓΑ ότερεά ϊόα 
έόται · υπόκειται δέ ϊόα], κείό&ω ούν τή Α Η ϊόη ή 
Γ Τ, καϊ όυμπεπληρώό%ω άπο βάόεως μεν τής Ν Π, 
ύψους δέ του ΓΤ, ότερεόν παραλληλεπίπεδον τό ΦΓ. 

16 καϊ έπεϊ ϊόον έότϊ τό ΑΒ ότερεόν τω ΓΑ ότερεώ, 
έζω&εν δέ τό ΓΦ, τά δέ ϊόα πρός τό αυτό τον αύτον 
έχει λόγον, έότιν άρα ώς τό ΑΒ ότερεόν πρός τό Γ Φ 
ότερεόν, ούτως τό ΓΑ ότερεόν πρός τό Γ Φ ότερεόν. 
άλλ' ώς μεν τό Α Β ότερεόν πρός τό ΓΦ ότερεόν, 

20 ούτως ή ΕΘ βάόις πρός τήν Ν Π βάόιν ίόοϋψή γάρ 
τά ΑΒ, Γ Φ ότερεά' ώς δέ τό ΓΑ ότερεόν πρός τό 
Γ Φ ότερεόν, ούτως ή Μ Π βάόις πρός τήν ΤΠ βάόιν 
καϊ ή Γ Μ πρός τήν ΓΤ' καϊ ώς άρα ή ΕΘ βάόις 
πρός τήν Ν Π βάόιν, ούτως ή ΜΓ πρός τήν ΓΤ. ϊόη 

25 δ% ή ΓΤ τή ΑΗ' καϊ ώς άρα ή Ε Θ βάόις πρός τήν 
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bent altitudinem, inter se eandem rationem habent 
qu&m bases [prop. XXXII] . 1 ) et erit 

ΕΘ : Ν Π = ΓΜ: ΑΗ, 
et adparet, solidorum ΑΒ, Γ Α parallelepipedorum 
bases in contraria ratioue esse atque altitudines. 

iam ne sit Ε Θ = Ν Π, sed Ε® > ΝΠ. uerum 
etiam Α Β = ΓΑ. itaque etiam ΓΜ> Α Η.2) 

ponatur igitur Γ Γ = Α Η, et in basi ΝΠ, alti-
tudine autem ΓΤ expleatur solidum parallelepipedum 
ΦΓ. et quoniam ΑΒ = ΓΑ, extrinsecus autem ad-
sumptum est Γ Φ , et aequalia ad idein eandem ratio-
nem habent [V, 7], erit ΑΒ : ΓΦ = Γ Α : ΓΦ. ueruni 
ΑΒ:ΓΦ = ΕΘ : JV77 [prop. XXXII ] ; nain solida AB} 

ΓΦ eandein habent altitudinera. et ΓΑ : ΓΦ = ΜΠ 
: ΤΠ [prop. X X V ] = ?M: ΓΤ [VI, 1]. quare etiam 
ΕΘ : Ν Π = ΜΓ: ΓΤ. sed ΓΤ = Α Η. itaque etiain 

1) Ita concludi uoluit Eaclidee: adparet, solida aequalia 
eandem rationem babere quam bases et ipsas aequales, nec boc 
fieri potest, nisi altitudines et ipsae aequales erunt. et hanc 
concludendi rationem recte, sed paullo brenius indicauit citata 
prop. 32. boc interpreti alicui satis antiquo aneam dedit uerbis 
el γάρ — Caov άρα lin. 1 — 4 interpolatis mentem Euclidis 
nerbose explicandi. quo facto in codd. deterioribus uerba illa ge-
nuina τά γάρ — βάσεις ρ. 106, 21—22 deleta sunt, cum intel-
legeretur, duplicem causae indicationem per γάρ illatam ferri 
non poese. illo loco darnnato sequitur, uerba simillima εl γάρ 
— Caa p. 108,11—12 et ipsa esse interpolata. et per se suspectis-
sima sunt, quippe quae causarn idoneam eius rei, quam con-
firmare debeant, minime contineant. 

2) Hoc uia indirecta ex prop. 31 demonstrari potest, cum 
adpareat, solida augeri et basibus et altitudinibus auctis. 

άλλο δέ έατι το Φ Γ ατερεόν mg. m. 1, ut uidetur. 17. <ττε-
ρεόν~\ om. V. 18. οντω B V , comp. F. 22. ατερεόν] ins. 
m. 2 F. ΤΠ] mut. in ΠΤ V, ΠΤ Bb. 23. ΜΓ B F W 
24. βάαιν] supra m. 2 F. ΜΓ] Ν Γ Β. 
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Ν Π βάόιν, όντως ή ΜΓ προς τήν Α Η. τών ΑΒ, 
ΓΑ άρα ότερεών παραλληλεπιπέδων άντιπεπόνδαόιν 
αί βάόεις τοις νψεόιν. 

Πάλιν δή τών Α Β, ΓΑ ότερεών παραλληλεπιπέδων 
6 άντιπεπονδέτωόαν αί βάόεις τοις νψεόιν, καϊ έότω ώς 

ή ΕΘ βάόις πρός τήν Ν Π βάόιν, όντως τό τον ΓΑ 
ότερεόν νψος πρός τό τον Α Β ότερεοΐ νψος· λέγω, 
οτι ϊόον έότϊ τό ΑΒ ότερεόν τω ΓΑ ότερεώ. 

"Εότωόαν [γαρ] πάλιν αί έφεότηκνϊαι πρός όρ&άς 
10 ταϊς βάόεόιν. καϊ εί μ\ν ϊόη έότϊν ή ΕΘ βάόις τή 

ΝΠ βάόει, και έότιν ώς ή ΕΘ βάόις πρός τήν Ν Π 
βάόιν, όντως τό τον ΓΑ ότερεόν νψος πρός τΐ τον 
Α Β ότερεοΐ νψος, ϊόον άρα έότϊ καϊ τό τον ΓΑ ότε
ρεόν νψος τω τον Α Β ότερεόν νψει. τά δέ έπϊ ϊόων 

15 βάόεων ότερεά παραλληλεπίπεδα καϊ νπό τό αντό νψος 
ϊόα άλλήλοις έότίν' ϊόον άρα έότϊ τό ΑΒ ότερεόν τω 
ΓΑ ότερεώ. 

Μή έότω δή ή ΕΘ βάόις τή Ν Π [βάόει] ϊόη, άλλ" 
έότω μείζων ή ΕΘ* μείζον άρα έότϊ καϊ τό τον ΓΑ ότερεόν 

20 νψος τον τον Α Β ότερεόν νψονς, τοντέότιν ή Γ Μ 
τής Α Η. κείό&ω τή ΑΗ ϊόη πάλιν ή ΓΤ, καϊ όνμ-
πεπληρώόδω ομοίως τό ΓΦ ότερεόν. έπεί έότιν ώς 
ή ΕΘ βάόις πρός τήν Ν Π βάόιν, όντως ή Μ Γ πρός 
τήν ΑΗ, ϊόη δέ ή ΑΗ τή ΓΤ, έότιν άρα ώς η ΕΘ 

25 βάόις πρός τήν Ν Π βάόιν, όντως ή Γ Μ πρός τήν 
ΓΤ. άλλ' ώς μεν ή ΕΘ [βάόις] πρός τήν Ν Π βάόιν, 
όντως τό ΑΒ ότερεόν πρός τό Γ Φ ότερεόν ίόονψή 
γάρ έότι τά ΑΒ, ΓΦ ότερεά' ώς δέ ή ΓΜ πρός τήν 

1. ΓΜ b. ΑΒ, Γ Δ] om. FV. 2. άρα] δε F. 
3. νψεαι Vb . 4. ΓΔ άρα b. παραλληλεπιπέδων] om. V. 
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ΕΘ : Ν Π = ΜΓ: Α Η. ergo solidorum parallelepipe-
dorum ΑΒ, ΓΑ bases in contraria ratione sunt atque 
altitudines. 

Rursus solidorum parallelepipedorum ΑΒ, Γ Α 
bases in contraria ratione sint atque altitudines, et 
sit ut, ΕΘ ad ΝΠ, ita altitudo solidi Γ Α ad altitu-
dinem solidi AB. dico, esse Α Β = ΓΑ. 

rursus rectae eminentes^ ad bases perpendiculares 
sint. et si ΕΘ = ΝΠ, et est ut basis ΕΘ ad basim 
ΝΠ, ita altitudo solidi Γ Α ad altitudinem solidi AB, 
erit altitudo solidi Γ Α altitudini solidi Α Β aequalis. 
uerum solida parallelepipeda in aequalibus basibus 
collocata et eandem altitudinem habentia inter se 
aequalia sunt [prop. XXXI] , ergo Α Β = ΓΑ. 

iam ne sit ΕΘ = ΝΠ, sed ΕΘ > ΝΠ. itaque 
etiam altitudo solidi ΓΑ maior est altitudine solidi 
Α Β [ρ. 109 not 2], hoc est ΓΜ> Α Η. ponatur rursus 
ΓΤ = ΑΗ, et similiter expleatur solidum ΓΦ. quo-
niam ΕΘ : ΝΠ= ΜΓ: Α Η, et est Α Η = ΓΤ, erit 
ΕΘ : Ν Π = Γ Μ: ΓΤ. uerura ΕΘ : ΝΠ = ΑΒ : ΓΦ 
[prop. XXXII] ; nam solida Α Β, ΓΦ eandem altitudi-

6. avxinBitovfraoi b. νψεαι Vb . 6. βάσιν] om. V. 
ΤΔ\ in ras. V. 7. Α Β] in ras. V. λέγω — 8. έατι] mg. φ. 

9. γάο] om. Ρ. 10. βάαεαι Yba. έατίν] om. Vqp. 
η ΕΘ βάαις] mg. φ. 12. τό] (prius) mg. m. 2 Ρ. 13. ί'αον 
αρα — 14. υ-ψει] om. φ. 13. £<rr£] om. V. και] om. b. 

14. δέ] δ' b. 15. βάαεων οντα Theon (BFVb). παρ-
αλληλοεπ. V. 16. £<ττίΤ| σ̂τ/Γν Ρ. 18. βάαει] om. B F V b . 

19. μείζον] μείζων F. ^<yr/] om. V. 21. τής] τή b. 
22. Ante έπεϊ add. και m. 2 V. 23. ΓΜ b. 

2 5 . Γ Μ ] Ρ Β , V m. 2; ΜΓ b , V m. 1, F in nig. m. 2. 
προς — 26. βάαιν] om. F; in mg. quaedam euan. 26. βάαις] 
om. P. 27. Οντως — πρός] φ. 
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Γ Τ, όντως ή τε Μ Π βάόις προς τήν Π Τ βάόιν χαϊ 
το ΓΑ ότερεόν προς το Γ Φ ότερεόν. χαϊ ώς άρα 
τό ΑΒ ότερεόν προς τό Γ Φ ότερεόν, όντως τό ΓΑ 
ότερεόν πρός τό Γ Φ ότερεόν έχάτερον άρα τών ΑΒ, 

5 ΓΑ πρός τό Γ Φ τον αντόν έχει λόγον. ϊόον άρα 
έότϊ τό ΑΒ ότερεόν τω ΓΑ ότερεώ [οπερ έδει δεΐξαι]. 

Μή έότωόαν δή αί έφεότηχνΐαι αί ΖΕ, ΒΑ, ΗΑ, 
Θ Κ, ΗΝ, Α Ο, ΜΓ, Ρ Π πρός όρδάς ταΐς βάόεόιν 
αντών, χαϊ ήχ%ωόαν άπο τών Ζ, Η, Β, Κ, Η, Μ, 

10 Α, Ρ 6η με ίων έπϊ τά διά τών ΕΘ, Ν Π επίπεδα χάδετοι 
χαϊ όνμβαλλέτωόαν τοις έπιπέδοις χατά τά Σ, Τ, Τ, 
Φ, Χ, Ψ, £1, ς, χαϊ όνμπεπληρώόδω τά Ζ Φ, Η& 
ότερεά* λέγω, οτι χαϊ όντως ϊόων όντων τών ΑΒ, ΓΑ 
ότερεών άντιπεπόνδαόιν αί βάόεις τοις νψεόιν, χαί 

15 έότιν ώς ή ΕΘ βάόις πρός τήν ΝΠ βάόιν, όντως τό 
τον ΓΑ ότερεόν νψος πρός τό τον Α Β ότερεόν νψος. 

Έπεϊ ϊόον έότϊ τό ΑΒ ότερεόν τω ΓΑ ότερεώ, 
αλλά τό μ\ν ΑΒ τω ΒΤ έότιν ϊόον έπί τε γάρ τής 
αντής βάόεώς είόι τής Ζ Κ χαϊ νπό τό αντό νψος 

20 [ων αί έφεότώόαι ονχ είόϊν έπϊ τών αντών εν&ειών\' 
τό δε ΓΑ ότερεόν τω Α Ψ έότιν ϊόον έπί τε γάρ 
πάλιν τής αντής βάόεώς είόι τής ΡΗ χαϊ νπό τό αντό 
νψος [ών αί έφεότώόαι ονχ είόϊν έπϊ τών αντών εν-
&ειών]' χαϊ τό ΒΤ άρα ότερεόν τω Α Ψ ότερεώ ϊόον 

25 έότϊν [τών δέ ϊόων ότερεών παραλληλεπιπέδων, ών 
τά νψη πρός όρϋ'άς έότι ταΐς βάόεόιν αντών, άντι-

2. οτερεόν] (alt.) om. Β. 6. οπερ έδει δεΐξαι] del. 
Augnst. 7. μη] θ corr. m. 2V. αί] (prius) om. FV. ΒΛ] 
hupra scr. J m. 1 b. 8. ΘΚ] supra scr. m. 1 b. 
9. Κ] corr. ex Γ V. 10. έπεί F, et V , sed corr. διά] om. 
Β. Ν Π βάόεων Β. 11. ονμβαλέτωοαν PV. Σ] postea ins. 
Β; ras. 1 htt. b. 12. ς] renou. m. 2 Β. Post ς in fine lin. 
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xa/, dein mg. m. 2 add. σημεία F; ζ σημεία V. & &] Ω in 
ras. V. 13. οτι] δή V. 14. ΰψεσι Vb . 15. Ν Π] Π Ν in 
ras. V. 17. Post Ιπεί add. γάρ B F b , et supra scr. m. 1, sed 
deletum V. τό] corr. ex τω m. 1 V. 18. BT) Τ in ras. V. 

19. είαιν Ρ. νπο] έπί V. 22. είσι] έστι comp. b. 
Ρ8] 8Ρ Bb. νπό] έπί V. 24. Post τό del. τον F. Β Τ] 
Β e corr. V. έστιν ίσον V. 25. τών] corr. ΘΧ ων m. 2 F; 
ων V. ων] om. V. 26. έστι] είσι b. 

E u c l i d e e , edd. Heiberg et Menge. IY. 8 

nem habent. et ΓΜ: ΓΤ=*ΜΠ: ΠΤ [VI, 1] = ΓΑ 
: ΓΦ [prop. XXV] . quare etiam ΑΒ : Γ Φ = ΓΑ:ΓΦ. 
itaque utrumque ΑΒ, ΓΑ ad Γ Φ eandem rationem 
habet. ergo ΑΒ = ΓΑ [V, 9]. 

Iam rectae eminentes ΖΕ, ΒΑ, HA, ΘΚ, gN, 
AO, ΜΓ, ΡΠ ad bases siias perpendiculares ne sint, 
et ducantur a punctis Ζ , Η, Β, Κ, &, Μ, Α, Ρ ad 
plana per ΕΘ, Ν Π ducta perpendiculares, et cuin 
planis in punctis Σ, Tf Τ, Φ, Χ, Ψ, £1, ζ concur-
rant, et expleantur solida Ζ Φ , dico, sic quoque, 
si AB= ΓΑ, bases in contraria ratione esse atque 
altitudines, et esse ut Ε Θ ad ΝΠ, ita altitudinem 
solidi Γ Α ad altitudinem solidi AB. 

quoniam ΑΒ = ΓΑ, et Α Β = 5 T [prop. XXIX 
— X X X ] (nam in eadem basi sunt Ζ Κ et eandem ha-
bent altitudinem)1), et ΓΑ = ΑΨ [id.] (nam rursus 
in eadem basi sunt Pg et eandem habent altitudinem), 
erit etiam BT — ΑΨ. erit igitur 2) ut Ζ Κ basis ad 

1) Rectissime obseruauit Simsonus p. 402: „itiepte exclu-
ditur alter casus". quare cum eo uerba ων αί — εν&ειών 
lin. 20, 23 — 24, p. 116, 7—8 pro interpolatione imperita ba-
benda eunt. 

2) Quae sequuntur uerba τών δέ — νψεοιν ρ. 112,25 — ρ. 114,1 
et ρ. 116, 2 — 4 inepta sunt, quia altitudines semper ad bases 
perpendiculares sint necesse eet, quae est iusta eiuedem Sim-
soni obiectio. sed τά ΰφη cum Augusto in αί έφεστώσαι mu-
tare temerarium eet; quare uerba illa delenda sunt. 
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πεπόν%αόιν αί βάόεις τοις νψεόιν]. έότιν άρα ώς ή 
Ζ Κ βάόις προς τήν 3 Ρ βάόιν, όντως τό τον ΑΨ 
ότερεόν νψος πρός τό τον ΒΤ ότερεοϋ νψος. ϊόη δέ 
ή μέν Ζ Κ βάόις τή ΕΘ βάόει, ή δέ 3 Ρ βάόις τή 

5 Ν Π βάόει* έότιν άρα ώς ή ΕΘ βάόις πρός τήν Ν Π 
βάόιν, όντως τό τον Α Ψ ότερεοϋ νψος πρός τό τον 
Β Τ ότερεοϋ νψος. τά δ9 αντά νψη έότϊ τών Α Ψ, 
Β Τ ότερεών καϊ τών Α Γ, ΒΑ' έότιν άρα ώς ή ΕΘ 
βάόις πρός τήν Ν Π βάόιν, όντως τό τον Α Γ ότερεοϋ 

10 νψος πρός τό τον Α Β ότερεοϋ νψος. τών ΑΒ, ΓΑ 
άρα ότερεών παραλληλεπιπέδων άντιπεπόνδαόιν αί 
βάόεις τοις νψεόιν. 

Πάλιν δή τών ΑΒ, ΓΑ ότερεών παραλληλεπιπέδων 
άντιπεπον&έτωόαν αϊ βάόεις τοις νψεόιν, καϊ έότω ώς 

15 ή ΕΘ βάόις πρός τήν Ν Π βάόιν, όντως τό τοϋ ΓΑ 
ότερεοϋ νψος πρός τό τοϋ Α Β ότερεοϋ νψος* λέγω, 
ότι ϊόον έότϊ τό ΑΒ ότερεόν τω ΓΑ ότερεώ. 

Τών γάρ αντών καταόκεναόδέντων, έπεί έότιν ώς 
ή ΕΘ βάόις πρός τήν ΝΠ βάόιν, όντως τό τοϋ ΓΑ 

20 ότερεοϋ νψος πρός τό τοϋ Α Β ότερεοϋ νψος, ϊόη δε 
ή μ\ν Ε® βάόις τή Ζ Κ βάόει, ή δέ Ν Π τή gP, 
έότιν άρα ώς ή Ζ Κ βάόις πρός τήν &Ρ βάόιν, όντως 
τό τοϋ ΓΑ ότερεοϋ νψος πρός τό τοϋ Α Β ότερεοϋ 
νψος. τά d' αντά νψη έότϊ τών ΑΒ, ΓΑ ότερεών 

25 καϊ τών ΒΤ, Α Ψ* έότιν άρα ώς ή Ζ Κ βάόις πρός 
τήν &Ρ βάόιν, όντως τό τοϋ Α Ψ ότερεοϋ νψος πρός 
τό τοϋ Β Τ ότερεοϋ νψος. τών ΒΤ, Α Ψ άρα ότε-

2. την &Ρ] corr. ex τη Ν&Ρ V. 3. Β Τ] Τ e corr. V. 
4. Ε Θ] β corr. V. 5. Βάσει ίΰτϊν ΐαη Υ. τή Ν Π 

βάαει b. 7. οτεοεον] om. Β. 10. ΤΔ\ in ras. Ρ. 
11. στερεών άρα Β. 12. νψεαι Ybw. 14. νψεαι F V b . 
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basim !SP, ita altitudo solidi Α Ψ ad altitudinem so-
lidi Β Τ [ρ. 110, 1 sq.]. uerum ZK = ΕΘ, gP = ΝΠ. 

K erit igitur ut ΕΘ ba-
/f\" 7N sis ad basim iV77, ita 

traria ratione sunt atque altitudines. 
Iam rursus solidorum parallelepipedorum ΑΒ, Γ Α 

bases in contraria ratione sint atque altitudines, et 
sit ut E@ basis ad basiin ΝΠ, ita altitudo solidi ΓΑ 
ad altitudinem solidi AB. dico, esse Α Β = Γζ/. * 

iisdem enim comparatis, quoniam est ut basis Ε Θ 
ad Ν Π basim, ita altitudo solidi Γ Α ad altitudinem 
solidi AB, et ΕΘ=ΖΚ, ΝΠ=&Ρ, erit ut basis 
ZJf ad 3 Ρ basim, ita altitudo solidi Γ Α ad altitudi-
nem solidi AB. sed solidorum ΑΒ, Τ Α et BT, Α Ψ 
eadem est altitudo. erit igitur ut Ζ Κ basis ad basim 
&P, ita altitudo solidi Α Ψ ad altitudinem solidi BT. 
itaque solidorum parallelepipedorum ΒΤ, ΑΨ bases 

17. foov] om. Vqp. foov τώ Vw. 19. ΤΔ\ bis φ. 
23. ΑΈΛ ΒΑ FV. 27. Β Τ ] (alt.) Τ in ras. V. 

ψ ΑΒ. ergo solidorum 
ΑΒ, ΓΑ parallelepipe-
dorum bases in cou-

altitudo solidi Α Ψ ad 
altitudinem solidi BT. 
sed solidorum ΑΨ,ΒΤ 
et ΑΓ, ΒΑ eadem est 
altitudo. quare erit ut 
basis ΕΘ ad basim ΝΠ, 
ita altitudo solidi Α Γ 
ad altitudinem solidi 

8* 
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ρεών παραλληλεπίπεδων άντιπεπόνθαόιν ai βάόεις τοις 
νψεόιν [ων δέ ότερεών παραλληλεπιπέδων τά νψη 
Λρός όρ&άς έότι ταΐς βάόεόιν αντών, άντιπεπόν&αόι 
δέ αί βάόεις τοις νψεόιν, ϊόα έότϊν έκεΐνα]' ϊόον άρα 

5 έότϊ το Β Τ ότερεόν τω Λ Ψ ότερεώ. άλλά τό μέν 
Β Τ τω ΒΑ ϊόον έότιν' έπί τε γάρ τής αντής βάόεως 
[είόι] τής Ζ Κ καϊ νπό τό αντό νψος [ών αί έφεότώ
όαι ονκ είόϊν έπϊ τών αντών ευθειών], τό δέ Α Ψ 
ότερεόν τω Α Γ ότερεώ ϊόον έότϊν [έπί τε γάρ πάλιν 

10 τής αντής βάόεώς είόι τής &Ρ καϊ νπό τό αντό νψος 
καϊ ονκ έν ταΐς αύταΐς εύθείαις], καϊ τό ΑΒ άρα ότε
ρεόν τω ΓΑ ότερεώ έότιν ϊόον όπερ έδει δεΐζαι. 

λε. 
Έάν ώόι δύο γωνίαι επίπεδοι ϊόαι, έπϊ δέ 

15 τών κορνφών αντών μετέωροι εύθεΐαι έπι-
όταθώόιν ϊόας. γωνίας περιέχονόαι μετά τών 
έ% αρχής ευθειών έκατέραν έκατέρα, έπϊ δέ 
τών μετεώρων ληφθή τνχόντα όημεΐα, καϊ απ 
αυτών έπϊ τά επίπεδα, έν οϊς είόιν αί έ% άρ-

20 χής γωνίαι, κάθετοι άχθώόιν, άπο δέ τών γε
νομένων όημείων έν τοις έπιπέδοις έπί τάς έ% 
αρχής γωνίας έπιξενχθώόιν εύθεΐαι, ϊόας γω
νίας περιέξονόι μετά τών μετεώρων. 

Έότωόαν δύο γωνίαι ευθύγραμμοι ϊόαι αί νπό 
26 ΒΑΓ, ΕΑΖ, άπο δέ τών Α, Α όημείων μετέωροι 

ενδεΐαι έφεότάτωόαν αί Α Η, Α Μ ϊόας γωνίας περι
έχονόαι μετά τών έ% αρχής ευθειών έκατέραν έκατέρα, 

2. τά νψη] αί έφεϋτηκνΐαι August. 3. έατι] φ, comp. 
b, έατιν Ρ, sCci ΒV. άντιπεπόνθααιν PV. 4. δέ] enpra 
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in contraria ratione sunt atque altitudines. quare 
ΒΤ=ΑΨ [ρ. 112, 5 sq.]. sed BT=BA [prop. 
X X I X — X X X ] ; nam in eadem basi sunt Ζ Κ et ean-
dem habent altitudinem; et Α Ψ = Α Γ [id.].1) ergo 
Α Β = ΓΑ] quod erat demonstrandum. 

XXXV. 

Si datis duobus angulis planis aequalibus in uer-
ticibus eorum rectae sublimes eriguntur angulos singu-
los singulis aequales cum iis, quae a principio erant, 
comprehendentes, et in erectis puncta quaeuis sumun-
tur, et ab iis ad plana, in quibus sunt anguli illi, 
perpendiculares ducuntur, et a punctis, quae in planis 
oriuntur, ad angulos2) a principio datos rectae du-
cuntur, hae cum erectis aequales angulos corn-
prehendent. 

Duo anguli rectilinei sint ΒΑΓ, EAZ, et a punctis 
Α, Α rectae ΑΗ, Α Μ sublimes erigantur angulos 
singulos singulis aequales cum iis, quaea principio 

1) Uerba Ιπί τε — εύ&είαις lin. 9—11 subditiua existimo. 
2) H. e. ad uertices eorum. 

ecr. m. 2 V. 6. ΒΑ] Α Β Ρ. , 7. εΐΰϊ] om. Ρ. 9. τω 
ά Γ — 10. βάσεως] F, praecedentibus iisdem nerbis a manu φ. 

9. Γ Δ b. τής αντής πάλιν V et φ (ηοη F). 10. ε*στι 
comp. b. Ρ8 b. 11. αρα] om. V, ins. m. 2 F. 
12. Δ Τ Β. 13. λε'] ηοη liquet ιη Ρ. 14. ωσιν Ρ Β. 
Poet Ιπί del, π ^ ω m. 1 Ρ. 17. ε%ατεραν] -αν in ras. Β. 
19. Ιπ\ τά] om. Ρ. είσι b. 21. ivj νπο τών κα&έτων 
iv Theon (BPVb). 23. μετεωοοτέρων Υ φ. 26. Α Η] Η 
in ras. Β. ΔΗ, Α Μ Ρ. 
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τήν μεν ύπό ΜΑ Ε τή νπό Η Α Β, τήν δέ νπό ΜΑ Ζ 
τή νπο Η Α Γ, χαϊ είλήφδω έπϊ τών ΑΗ, Α Μ τν-
χόντα ΰημεΐα τα Η, Μ, καϊ ήχδωΰαν άπο τών Η, Μ 
6η με ίων έπϊ τά διά τών ΒΑΓ, ΕΑΖ επίπεδα κάδετοι 

δ αί Η Α, ΜΝ, χαϊ ΰνμβαλλέτωΰαν τοις έπιπέδοις χατά 
τά Ν, Α, χαϊ έπεζενχδωΰαν αί ΑΑ, ΝΑ* λέγω, οτι 
ίΰη έΰτϊν ή νπο ΗΑΑ γωνία τή νπο ΜΑ Ν γωνία. 

Κείΰδω τή Α Μ ίΰη ή ΑΘ, χαϊ ήχδω διά τον Θ 
ΰημείον τή Η Α παράλληλος ή Θ Κ. ή δέ Η Α χάδετός 

10 έΰτιν έπί το διά τών ΒΑΓ έπίπεδον* χαϊ ή Θ Κ άρα 
χάδετός έΰτιν έπί τό διά τών ΒΑΓ έπίπεδον. ήχδω-
ΰαν άπο τών Κ, Ν ΰημείων έπϊ τάς ΑΒ, ΑΓ, ΑΖ, 
Α Ε ένδειας χάδετοι αί ΚΓ, ΝΖ, ΚΒ, Ν Ε, χαϊ 
έπεζενχδωΰαν αί ΘΓ, ΓΒ, ΜΖ, ΖΕ. έπεϊ το άπο 

15 τής ΘΑ ίΰον έΰτϊ τοις άπο τών ΘΚ, ΚΑ, τώ δέ άπο 
τής ΚΑ ίΰα έΰτϊ τά άπο τών Κ Γ, ΓΑ, χαϊ το άπο 
τής ΘΑ άρα ίΰον έΰτϊ τοις άπο τών ΘΚ, ΚΓ, ΓΑ. 
τοις δε άπό τών ΘΚ, ΚΓ ίΰον έΰτϊ το άπό τής ΘΓ' 
τό άρα άπό τής ΘΑ ίΰον έΰτϊ τοις άπό τών ΘΓ, ΓΑ. 

20 ορδή άρα έΰτϊν ή νπό Θ ΓΑ γωνία, διά τά αντά δή 
χαϊ ή νπό ΑΖΜ γωνία ορδή έΰτιν. ίΰη άρα έΰτϊν 
ή νπό ΑΓΘ γωνία τή νπό ΑΖΜ. έΰτι δέ χαϊ ή 
νπό ΘΑΓ τή ύπό ΜΑ Ζ ίΰη. δνο δή τρίγωνα έΰτι 
τά ΜΑΖ, ΘΑΓ δνο γωνίας δνΰϊ γωνίαις ίΰας έχοντα 

2δ έχατέραν έχατέρα χαϊ μίαν πλενράν μια, πλευρά ίΰην 
τήν ύποτείνονΰαν ύπό μίαν τών ίΰων γωνιών τήν 
ΘΑ τή ΜΑ* χαϊ τάς λοιπάς άρα πλενράς ταΐς λοιπαΐς 

2. Α Η] Η Α V. 4. σημείων] om. V. ΒΑ Γ] Β in ras. Β. 
δ. σνμβαλέτωσαν V et supra scr. λ m. 1 Ρ. 6. Ν, Α] supra Α 
quaedam euan. F m. 2, ras. V. σημεία *αί V. 7. Ϊση 
εστίν] ins. m. 1 F, om. V. γωνία τή νπο ΜΔΝ] in mg. trans-
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erant, coniprehendentes, L MAE = HAB, L MAZ 
= ΗΑΓ9 et in ΑΗ, Α Μ puncta quaeuis sumantur 

^ if, M, et a punctis Η, Μ ad 
@ / plana per ΒΑΓ, EAZ ducta 

ponatur Α® — AM9 et per @ punctum rectae Η Α 
parallela ducatur ΘΚ. Η Α autem ad planum por 
ΒΑΤ ductum perpendicularis est$ itaque etiani Θ Κ 
ad planum per ΒΑΤ ductum perpendicularis est 
[prop. VIII]. a punctis jfiT, Ν ad ΑΒ, ΑΓ, AZ, 
Α Ε rectas perpendiculares ducantur ΚΓ, NZ7 KB, 
NE, et ducantur ΘΓ, ΓΒ, MZ, ZE. quoniam ΘΑ2 

= ΘΚ2 + KA2 et KA2 = ΚΓ2 + ΓΑ2 [I, 47], erit 
etiam ΘΑ2 — ΘΚ2 + ΚΓ2 + ΓΑ2. uerum © Γ 2 = 
+ ΚΓ2 [id.]. quare ΘΑ2 = ΘΓ2 + ΓΑ2. itaque 
/. ΘΓ\<4 rectus est [I, 48]. eadem de causa etiam 
L AZM rectus est. itaque L ΑΓΘ = AZM. sed etiam 
1_ΘΑΓ= ΜΑ Ζ. itaque duo trianguli sunt MAZ, 
ΘΑΓ duos angulos duobus angulis singulos singulis 
aequales habentes et unum latus uni lateri aequale, 
quae sub altero angulorum aequalium subtendunt, 
Θ Α = ΜΑ. itaque etiam reliqua latera reliquis late-

eunt F. γωνία ί'αη ίατί V. Μ Δ Ν] Δ θ corr. V. γωνία] 
om.Y. 8. καϊ κεία&ω Β, κείο&ω γάρ FV. 12. Α Γ] Α e corr. 
V. 13. ΝΕ] Ε in ras. m. 1 Ρ. 14. καϊ InsiBb. 15. ΚΑ] 
Κ corr. ex Α m. 1 b. 16. τών] της b. 20. Θ Γ Λ ] in ras. 
Β. 21. ζ ί Ζ Μ ] ΖΜ in ras. Β. 22. ξοτιν ΡΒ. 23. supra 
m. 1 V. 24. #νσΙ γωνίαις] om. Ρ. 27. Δ Μ Β. 
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πλενραΐς ίΰας εξει έκατέραν έκατέρα. ίΰη αρα έΰτϊν 
ή ΑΓ τή Α Ζ. ομοίως δή δείξομεν, οτι καϊ ή ΑΒ 
τή Α Ε έΰτιν ίΰη [όντως- έπεζενχδωΰαν αί ΘΒ7 

ΜΕ. καϊ έπεϊ το άπο τής ΑΘ ίΰον έΰτϊ τοις άπο 
5 τών ΑΚ, ΚΘ, τώ δέ άπο τής Α Κ ίΰα έΰτϊ τά άπο 

τών ΑΒ, ΒΚ, τά άρα άπο τών ΑΒ, ΒΚ, ΚΘ ίΰα 
έΰτϊ τω άπο ΑΘ. άλλά τοις άπο τών ΒΚ, Κ Θ ίΰον 
έΰτϊ το άπο τής ΒΘ' ορδή γάρ ή νπο ΘΚΒ γωνία 
διά το καϊ τήν Θ Κ κάδετον είναι έπϊ το νποκείμενον 

10 έπίπεδον τό άρα άπό τής ΑΘ ίΰον έΰτϊ τοις άπό τών 
ΑΒ, ΒΘ' ορδή άρα έΰτϊν ή νπό ΑΒΘ γωνία, διά 
τά αντά δή καϊ ή νπό ΑΕΜ γωνία ορδή έΰτιν. 
έΰτι δέ καϊ ή νπό ΒΑΘ γωνία τή νπό ΕΑΜ ίΰη* 
υπόκεινται γάρ' καϊ έΰτιν ή Α Θ τή Α Μ ίΰη* ίΰη 

15 άρα έΰτϊ καϊ ή ΑΒ τή ΑΕ], έπεϊ ονν ίΰη έΰτϊν ή 
μεν ΑΓ τή ΑΖ, ή δέ ΑΒ τή ΑΕ, δνο δή αί ΓΑ, 
Α Β δνΰϊ ταΐς ΖΑ, Α Ε ίΰαι είΰίν. άλλά καϊ γωνία 
ή νπό ΓΑ Β γωνία τή νπό ΖΑΕ έΰτιν ίΰη' βάΰις 
άρα ή Β Γ βάΰει τή Ε Ζ ίΰη έΰτϊ καϊ τό τρίγωνον 

20 τω τριγώνω καϊ αί λοιπαϊ γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις* 
ίΰη άρα ή νπό ΑΓΒ γωνία τή νπό Α Ζ Ε. έΰτι δέ 
καϊ ορδή ή νπό ΑΓΚ ορδή τή ύπό ΑΖΝ ίΰη* καϊ 
λοιπή άρα ή ύπό ΒΓΚ λοιπή τή ύπό ΕΖΝ έΰτιν 
ίΰη. διά τά αυτά δή καϊ ή ύπό ΓΒΚ τή ύπό Ζ ΕΝ 

25 έΰτιν ίΰη. δνο δή τρίγωνα έΰτι τά ΒΓΚ, ΕΖΝ 
[τάς] δνο γωνίας δνΰϊ γωνίαις ίΰας έχοντα έκατέραν 
έκατέρα καϊ μίαν πλενράν μια πλενρα ΐΰην τήν πρός 
ταΐς ίΰαις γωνίαις τήν ΒΓ τή ΕΖ' καϊ τάς λοιπάς 

1. ί'ση] ϊσην Ρ, corr. m. 1. 3. ίαη] om. Β. 4. τοις] τό 
Ρ. 7. τής Α Θ Υ. 8. γάρ] in ras. m. 1 Ρ. 9. εϊναί] om. 
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1) Sequentia p. 120, 3 - 1 5 , quae post ομοίως lin. 2 pror-
BUS inutilia sunt et inusitata, rectissime interpolatori tribue-
rtrot Simsonus et Augnst; om. Campanus. 

φ. 10. της] corr. ex τών m. 1 b. 11. ΑΒ] Β corr. ex Θ 
V. Post Β Θ ras. 1 litt. b. εστίν] corr. ex Ιοτί m. 1 P. 

13. ϊοτιν Β. ΈΔΜ] Ε supra scr., post J ras. 1 litt. V. 
14. γάρ ϊοαι ¥ V\ 15. ίοτί] om. Ρ. 17. δνοί} δύο Ρ. 
Δ Ζ BVbqp. άλλά] έκατέρα έκατέρα Υ φ. 18. Ζ Δ Ε] 

Ζ et Ε in ras. V, Ζ" Δ'Ε b. έστιν] om. Υ φ. 19. εστίν 
Ρ. καϊ τό τρίγωνον τω τριγώνω] mg. V. 21. ίση] ίη b. 

Δ Ζ Ε] corr. ex ΕΖΑ m. 1 b.' έστιν Β. 22. Δ Ζ Ν] 
Ν in ras. m. 1 Β; pro Ν in b est Ε , supra scr. Μ m. 1. 
και] om. Υ φ. 23. ΕΖΙΝΓ] ante Ν ras. 1 litt.V; Ν corr. ex 
Η b. ϊση εστίν Ρ. 25. ENZY. 26. τάς] deleo. 
γωνίαις] γωνίας Ρ. έχοντας PVqp; in Ρ ο del. m. 2. 
28. ΐσαις] supra scr. m. 2 Β. 

ribus aequalia habebunt singula singulis [I, 26]. ita-
que Α Γ — Α Ζ. iam eodem modo dernonstrabimus, 
esseAB = AE.1) iani quoniam ΑΓ= ΑΖ, ΑΒ = AE, 
duae rectae ΓΑ, Α Β duabus Ζ Α, Α Ε aequales sunt. 
sed etiam L ΓΑΒ = ZAE. quare etiam 25 F = EZy 

et triangulus triangulo aequalis et reliqui anguli reli-
quis angulis [T7 4 ] . itaque L ΑΓΒ = ΑZE. uerum 
etiam L ΑΓΚ = AZN, quia recti sunt. ergo etiam 
L ΒΓΚ = EZN. eadem de causa etiam L ΓΒΚ 
= ZEN. quare duo trianguli sunt ΒΓΚ, EZN 
duos angulos duobus angulis singulos singulis aequales 
habentes et unum latus uni aequale, quod ad angulos 
aequales posituin est ; ΰ Γ = = ΕΖ. itaque etiara reliqua 
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άρα πλενράς ταΐς λοιπαΐς πλενραΐς ίΰας ε%ονΰιν. ίΰη 
αρα έΰτϊν ή ΓΚ τή ΖΝ. έΰτι δε καϊ ή ΑΓ τή ΑΖ 
ίΰη' δνο δή αϊ ΑΓ, ΓΚ δνΰϊ ταΐς ΑΖ, ΖΝ ίΰαι 
είΰίν καϊ όρδάς γωνίας περιέχονΰιν. βάΰις άρα ή 

δ Α Κ βάΰει τή ΑΝ ίΰη έΰτίν. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή 
Α Θ τή Α Μ, ίΰον έΰτϊ καϊ τό άπό τής Α Θ τω άπό 
τής Α Μ. άλλά τω μέν άπό τής ΑΘ ίΰα έΰτϊ τά 
άπό τών Α Κ, ΚΘ' ορδή γάρ ή νπό ΑΚΘ' τώ δέ 
άπό τής Α Μ ίΰα τά άπό τών ΑΝ, ΝΜ* ορδή γάρ 

1 0 ή νπό Α Ν Μ* τά άρα άπό τών ΑΚ, ΚΘ ίΰα έΰτϊ 
τοις άπό τών ΑΝ, Ν Μ, ων τό άπό τής Α Κ ίΰον 
έΰτϊ τώ άπό τής ΑΝ' λοιπόν άρα τό άπό τής Κ® 
ίΰον έΰτϊ τφ άπό τής ΝΜ' ίΰη άρα ή ΘΚ τή Μ Ν. 
καϊ έπεϊ δνο αί ΘΑ, Α Κ δνΰϊ ταΐς ΜΑ, ΑΝ ίΰαι 

15 είΰϊν έκατέρα έκατέρα, καϊ βάΰις ή ΘΚ βάΰει τή ΜΝ 
έδείχδη ίΰη, γωνία άρα ή νπό ΘΑΚ γωνία τή νπό 
ΜΑ Ν έΰτιν ίΰη. 

'Εάν άρα ωΰι δνο γωνίαι επίπεδοι ίΰαι καϊ τά 
έζής τής προτάΰεως [οπερ έδει δεΐξαί]. 

20 Πόριΰμα. 
Έκ δή τοντον φανερόν, οτι, έάν ωΰι δνο γωνίαι 

επίπεδοι ίΰαι, έπιΰταδώΰι δέ έπ αντών μετέωροι 
ενδεΐαι ίΰαι ίΰας γωνίας περιέχονΰαι μετά τών έξ 
αρχής ενδειών έκατέραν έκατέρα, αί άπ9 αντών κάδετοι 

25 άγόμεναι έπϊ τά επίπεδα, έν οϊς είΰιν αί έ% αρχής 
γωνίαι, ίΰαι άλλήλαις είΰίν. οπερ έδει δεΐζαι. 

1. εξοναι V ; dein 1 linea erae. 2. ΖΝ] corr. ex ZM Β. 
ϊατιν Β. 3. είαιν ΐααι V. 4. είαί Ρ, conip. Pb. περι 

έχουαι V b . 5. έατι V, comp. Fb. 7. ίαα] post ι del. α m. 
2 Ρ. 8. ΑΚΘ] ΚΘ e corr. V. 9. JN] Ν corr. ex Μ Bb. 
10. JM"N' b. 11. ΔΜ B, sed corr.; item lin. 14. 12. τω 
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latera reliquis aequalia habebunt [ I ; 26]. ergo Γ Κ 
= ZN. sed etiam ΑΓ=ΑΖ. ergo duae rectae 
ΑΓ, ΓΚ duabus ΑΖ, ZN aequales sunt; et rectos 
angulos comprehendunt. itaque Α Κ = ΑΝ. et quo-
niam Α Θ = Α Μ, erit etiam ΑΘ2 = ΑΜ2. uerum 
ΑΘ2 = Α Κ2 + ΚΘ2- nam L ΑΚΘ rectus est [I, 47] ; 
et Α Μ2 = ΑΝ2 + ΝΜ2- nam L ΑΝ Μ rectus est 
[id.]. itaque AK2 + Κ®2 = ΑΝ2 + NM2- quoruin 
Α Κ2 = ΑΝ2, itaque ϋΓΘ2 = iVM* et ΚΘ = ΝΜ. 
et quoniam duo latera ΘΑ, Α Κ duobus ΜΑ, ΑΝ 
singula singulis aequalia sunt, et basim Θ Κ basi Μ Ν 
aequalem esse demonstrauimus, erit 1_ΘΑΚ— ΜΑ Ν 
[ I , 8] . 

Ergo si datis duobus angulis planis aequalibus, 
cetera, ut in propositione. 

Corol lar ium. 
Hinc manifestum est, si datis duobus angulis pla-

nis aequalibus in iis aequales rectae sublimes eri-
guntur angulos singulos singulis aequales cum rectis 
a principio datis comprehendentes, rectae ab iis ad ea 
plana perpendiculares ductae, in quibus sunt anguli 
ab initio dati, inter se aequales sunt.1) — quod erat 
demonstrandum. 

1) Nam demonstratum est (lin. 13) t esse Κ Θ *=*NM. 

από — 13. έοτι] mg. m. 2 Β. 12. τής] (priua) om. Ρ. 
13. τω] corr. ex τον V. ΘΚ] e corr. V. 14. δύο] αί δύο 
b. ' 17. MdN Ιοτιν] in ras. m. 1 P. 18. ωσιν F. 
teai επίπεδοι Ρ. 19. της προτάοεως] Ρ; οίο. BFVb. 
20. πόριομα] mg. m. 2 FV. 22 ΐσαι] ευθύγραμμοι ϊοαι 
Theon (Β FVb) . ίπιοταθώσιν PBF. αύτάς Ρ. 23. ΐοαι] 
om. b. 26. οπερ έδει δεΐξαι] Ρ; om. Theon (BFVb). 
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λς'. 
Έάν τρεις ενδεΐαι άνάλογον ώΰιν, τό έκτων 

τριών ΰτερείν παραλληλεπίπεδον ίοον έΰτϊ τφ 
άπό τής μέΰης ΰτερεώ παραλληλεπιπέδφ ίΰο-

5 πλενρφ μέν, ίΰογωνίω δέ τώ προειρημένφ. 
"Εΰτωΰαν τρεις ενδεΐαι άνάλογον αί Α, Β, Γ, ώς 

ή Α πρός τήν Β, όντως ή Β πρός τήν Γ' λέγω, οτι 
τό έκ τών Α, Β, Γ ΰτερεον ίΰον έΰτϊ τώ άπό τής Β 
ΰτερεώ ίΰοπλενρφ μέν, ίΰογωνίφ δέ τώ προειρημένφ. 

10 Έκκείΰδω ΰτερεά γωνία ή πρός τφ Ε περιεχόμενη 
ύπό τών ύπό ΑΕΗ, ΗΕΖ, ΖΕΑ, καϊ κείΰδω τή 
μεν Β ίΰη έκάΰτη τών ΑΕ, ΗΕ, ΕΖ, καϊ ΰνμπεπλη-
ρώΰδω τό ΕΚ ΰτερεον παραλληλεπίπεδον, τή δέ Α 
ίΰη ή Α Μ, καϊ ΰννεΰτάτω πρός τή ΑΜ εύδεϊα καϊ 

15 τώ πρός αυτή ΰημείφ τώ Α τή πρός τώ Ε ΰτερεά 
γωνία ίΰη ΰτερεά γωνία ή περιεχόμενη ύπό τών ΝΑ&, 
&ΑΜ, ΜΑ Ν, καϊ κείΰδω τή μίν Β ίΰη ή Α3, τή 
δέ Γ ίΰη ή ΑΝ. καϊ έπεϊ έΰτιν ώς ή Α πρός τήν 
Β, όντως ή Β πρός τήν Γ, ίΰη δέ ή μίν Α τή Α Μ, 

20 ή δέ Β έκατέρα τών Α&9 ΕΑ, ή δέ Γ τή ΑΝ, έΰτιν 

1. λς'] ηοη liqnet in F. Hinc ueque ad finem libii Χ Π 
b tanto opere diecrepat, nt scriptura eius integra in appen-
dicem reiicienda fuerit. 2. ωσι V. 3. στερεών F; -ον in 
ras. V. εστίν V, sed corr. 4. στερεώ] om. V. 8. τό] postea 
ins. m. 1 P. i*.] άπό Β, νπό FV. Poet Γ eupra add. 
περιεχόμενον F. στερεόν] -όν in ras. V. 10. τώ] corr. ex 
τό V. 11. Post prius νπό add. τριών γωνιών επιπέδων m. 
rec. F V ; νπό τριών γ. έ. mg. m. 2 Β; in textu νπό del. m. 2. 

νπό] (alt.) oin. BFV. 12. ΗΕ] Ε Η Ρ. Ε Ζ ] corr. ex 
Ζ Ε V. 14. ίση κείσδω Β. 16. στερεά γωνία] Ρ; om. Theon 
(BF V). 17. MAN]Me corr. V. 18. Post Α Ν add. καϊ σνμ-
πεπληρώσ&ω τό ΑΘ στερεόν F V , in V punctis del.; Θ e corr. 
V. 20. έκατέρα] Ρ; εκάστη Theon (BFV). ΑΗ] ΑΒ, Ε Ζ , 
Ε Η Theon (BF V). Ε Δ] corr. ex Ε Η V. Ante Γ raa. 1 litt. Β. 
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XXXVI. 
Si tres rectae proportionales sunt, solidum paral-

lelepipedum ex tribus illis constructum aequale est 
solido parallelepipedo ex media constructo, quod aequi-
laterum est et priori aequiangulum. 

Tres rectae proportionales sint Α, Β, Γ, ita ut 
sit Α : Β = Β : Γ. dico, solidum ex Α, Β, Γ con-
etructum aequale esse solido ex Β constructo, quod 
aequilaterum est et priori aequiangulum. 

ponatur angulus solidus ad Ε angulis AEH, HEZ, 
ΖΕΑ comprehensus, et ponatur Α E = Η Ε = Ε Ζ — Β, 
et expleatur solidum parallelepipedum ΕΚ, ponatur1) 

Α 

Β 
Γ-

autem ΑΜ= Α, et ad rectam Α Μ et punctum eius 
Α angulo solido, qui ad Ε positus est, aequalis angu-
lus solidus construatur angulis ΝΑ tS, 8 Α Μ, Μ ΑΝ 
comprehensus [prop. ΧΧΠΙ, cfr. prop. X X I ] , et po-
natur A& = Β, Α Ν — Γ. et quoniam est Α : Β 
= Β : Γ et Α = ΑΜ, Β = Α Η = Ε Α2), Γ = ΑΝ, 

1) Intellegitur %ε£β&ω ex lin. 11; sed fortasse uerba και 
— παραλληλεπίπεδον lin. 12—13 interpolata sunt. cfr. lin. 18. 

2) Propter sequentia exspectauerie Β = Ε Ζ = JE. 
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άρα ώς ή ΑΜ πρός τήν ΕΖ, όντως ή Α Ε προς τήν 
ΑΝ. καϊ περί ίΰας γωνίας τάς νπο Ν Α Μ, ΑΕΖ 
αί πλενραΐ άντιπεπόνθαΰιν ίΰον άρα έΰτϊ το ΜΝ 
παραλληλόγραμμον τώ Α Ζ παραλληλογράμμφ. καϊ 

5 έπεϊ δνο γωνίαι επίπεδοι ευθύγραμμοι ίΰαι είΰϊν αί 
ύπό ΑΕΖ, Ν Α Μ, καϊ έπ αυτών μετέωροι εύθείαι 
έφεΰτάΰιν αί Α&, Ε Η ίΰαι τε άλλήλαις καϊ ίΰας γω
νίας περιέχονται μετά τών έ% αρχής ευθειών έκατέραν 
έκατέρα, αί άρα άπό τών Η, 8 6η με ίων κάθετοι άγό-

10 μεναι έπϊ τά διά τών ΝΑΜ, ΑΕΖ επίπεδα ίΰαι 
άλλήλαις είΰίν ωΰτε τά ΑΘ, ΕΚ ΰτερεά ύπό τό αντο 
νψος έΰτίν. τά δέ έπϊ ίΰων βάΰεων ΰτερεά παραλληλ
επίπεδα καϊ ύπό τό αυτό νψος ίΰα άλλήλοις έΰτίν9 

ίΰον άρα έΰτϊ τό ΘΑ ΰτερεον τώ ΕΚ ΰτερεώ. και 
15 έΰτι τό μέν ΑΘ τό έκ τών Α, Β, Γ ΰτερεον, τό δέ 

ΕΚ τό άπό τής Β ΰτερεον τό άρα έκ τών Α, Β, Γ 
ΰτερεον παραλληλεπίπεδον ίΰον έΰτϊ τώ άπό τής Β 
ΰτερεώ ίΰοπλενρφ μέν, ίΰογωνίφ δέ τώ προειρημένφ* 
οπερ έδει δεΐξαι. 

20 λξ'. 
Έάν τέΰΰαρες εύθείαι άνάλογον ώΰιν, καϊ 

τά άπ αντών ΰτερεά παραλληλεπίπεδα ομοιά 
τε καϊ ομοίως αναγραφόμενα άνάλογον έΰταΐ' 
καϊ έάν τά άπ9 αυτών ΰτερεά παραλληλεπίπεδα 

25 ομοιά τε καϊ ομοίως αναγραφόμενα άνάλογον 
η, καϊ αύταϊ αί εύθείαι άνάλογον έΰονται. 

2. ΑΝ] ΝΑ Ρ. 6. %αϊ αί Β. ενδεΐαι] om. PV. 8. £κα-
τέραν] supra F. 10. ίαα V, sed corr. 11. ΑΟ Ρ. 12. έατι 
PBV, comp. F. 13. νπό] corr. ex έπί m. 2 Β. έατίν ΐσον 
άρα] ΟΤΏ. φ. 14. έατι] έατίν Ρ. Ο Α Ρ. 15. ΑΟ Ρ. 
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erit ΑΜ: ΕΖ = Α Ε : ΑΝ. et latera aequales angulos 
NAM, AEZ comprehendentia in contraria ratione 
sunt.1) itaque Μ Ν= Α Ζ [VI, 14]. et quoniam duo 
anguli plani rectilinei aequales sunt ΑΕΖ, NAM, et 
in iis sublimes erectae sunt rectae AS, EH, quae et 
inter se aequales sunt et angulos singulos singulis 
aequales cum rectis a principio datis comprehendunt, 
rectae a punctis if, £? ad plana per NAM, AEZ 
ducta perpendiculares ductae inter se aequales sunt 
[prop. XXXV coroll.]; quare solida ΑΘ, Ε Κ eandem 
altitudinem babent. solida autem parallelepipeda, quae 
in aequalibus basibus sunt posita et eandem altitudi-
nem habent, inter se aequalia sunt [prop. XXXI] . ita-
que Θ Α = ΕΚ. et ΑΘ solidurn est ex A} B} Γ con-
structum, Ε Κ auteni solidum ex Β constructum. ergo 
solidum parallelepipedum ex Α, Β, Γ constructum 
aequale est solido ex Β constructo, quod aequilaterum 
est et priori aequiangulura; quod erat demonstrandum. 

XXXVII. 
Si quattuor rectae proportionales sunt, etiam solida 

parallelepipeda in iis similia et similiter constructa 
proportionalia erunt; et si solida parallelepipeda in 
rectis similia et similiter constructa proportionalia 
sunt, etiam rectae ipsae proportionales erunt. 

1) Cfr. p. 83 not. 1. 

στερεόν] om. V. 17. παραλληλ' έπίπεδον, ut semper fere, P; 
hic ' in ο mut. m. 2; item lin. 24. 20. λξ'] ηοη liquet in F. 
21. ωΰι V. 22. παράλληλα επίπεδα F. 23. $ΰται\ miro comp. 
F (corr. ex */.?). 24. παράλληλα επίπεδα F. 



128 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ια' 

"Εότωόαν τέόόαρες ευθείαν άνάλογον αν ΑΒ, ΓΑ, 
ΕΖ, ΗΘ, ώς ή ΑΒ πρός τήν ΓΑ, όντως ή ΕΖ πρός 
τήν ΗΘ, καϊ άναγεγράφθωόαν άπο τών Α Β, ΓΑ, 
ΕΖ, ΗΘ όμοια τε καϊ ομοίως κείμενα Οτερεά παραλ-

5 ληλεπίπεδα τά ΚΑ, Α Γ, ΜΕ, ΝΗ' λέγω, οτι έότϊν 

ώς τό ΚΑ πρός τό ΑΓ, όντως τό ΜΕ πρός τό ΝΗ. 
Έπεϊ γάρ ομοιόν έβτι τό ΚΑ ότερεόν παραλληλ

επίπεδον τω ΑΓ, τό ΚΑ άρα πρός τό ΑΓ τριπλα
όίονα λόγον έχει ήπερ ή ΑΒ πρός τήν ΓΑ. διά τά 

10 αντά δή καϊ τό ΜΕ πρός τό ΝΗ τριπλαόίονα λόγον 
έχει ήπερ ή ΕΖ πρός τήν ΗΘ. και έότιν ώς ή ΑΒ 
ΐίρός τήν ΓΑ, όντως ή ΕΖ πρός τήν ΗΘ. καϊ ώς 
άρα τό Α Κ πρός τό Α Γ, όντως τό ΜΕ πρός τό ΝΗ. 

'Αλλά δή έότω ώς τό Α Κ ότερεόν πρός τό Α Γ 
15 ότερεόν, όντως τό ΜΕ ότερεόν πρός τό ΝΗ' λέγω, 

ότι έότϊν ώς ή ΑΒ ενθεϊα πρός τήν ΓΑ, όντως ή 
Ε Ζ πρός τήν ΗΘ. 

Έπεϊ γάρ πάλιν τό ΚΑ πρός τό ΑΓ τριπλαόίονα 
λόγον έχει ήπερ ή ΑΒ πρός την ΓΑ, έχει δέ καϊ τό 

20 ΜΕ πρός τό ΝΗ τριπλαόίονα λόγον ήπερ ή ΕΖ πρός 
τήν ΗΘ, και έότιν ώς τό ΚΑ πρός τό Α Γ, όντως 
τό ΜΕ πρός τό ΝΗ, καϊ ώς άρα ή ΑΒ πρός τήν 
ΓΑ, όντως ή ΕΖ πρός τήν ΗΘ. 

Έάν άρα τέόόαρες ενθειαι άνάλογον ώόι καϊ τά 
26 έξης τής προτάόεως* οπερ έδει δείξαι. 

4. Ante τε m. 1 del. ότερεά F. 6. ΑΓ] Α Γ, ΑΜ Ρ. 
7. ομοιον] om. Theon (BFV). έστιν Β. 8. ΑΓ ομοιον Tbeon 
(BFV). 12. ή ΕΖ] Ε Ζ F. %αί] om. Β. 13. ΝΗ] Η ηοη 
liquet inF. 14. ΑΓ] ΓΛ V. 16. οτερεόν] om. V. ΕΜΎ. 

οτερεόν] om. V. ΗΝ V. 18. ΚΑ] Α erae. Ρ. 19. έχει] 
(alt.) έδείχ&η V. 20. ΝΗ] ΜΕ Ρ. λόγον έ'χον Υ. 
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Sint quattuor rectae proportionales AB} ΓΑ, EZ} 

H 0 ; | i t a ut sit ΑΒ : ΓΑ = ΕΖ : ΗΘ, et in ΑΒ, ΓΑ, 
ΕΖ\$ΗΘ similia et similiter posita construantur so-

lida parallelepipeda ΚΑ, ΑΓ} ΜΕ, NH. dico, esse 
ΚΑ:ΑΓ=ΜΕ:ΝΗ. 

Nam quoniam ΚΑ~ΑΓ, erit Κ Α ι ΑΓ= Α Β* 
?ΓΑ3 [prop. ΧΧΧΙΠ]. eadem de causa erit etiam 
ME:NH= ΕΖ*:ΗΘ\ et ΑΒ : ΓΑ = ΕΖ : ΗΘ. 
quare etiam Α Κ : ΑΓ = ΜΕ: ΝΗ. 

At uero sit ΑΚ : ΑΓ — ΜΕ: Ν Η. dico, esse 

nam quoniam rursus ΚΑ:ΑΓ=ΑΒ3: ΓΑ3 [prop. 
X X X I I I ] , e t M E : N H = ΕΖ3:ΗΘ3, etKA:AT= ΜΕ 
: NH9 erit etiam ΑΒ :ΓΑ = ΕΖ: ΗΘ. 

Ergo si quattuor rectae proportionales sunt, et 
quae sequuntur in propositionej quod erat demon-
strandum. 

21. ΛΓ] Λ β corr. m. 1 F. 24. ωαι %al τά] ωαιν F. ωαιν 
Β. De propositione, quae uulgo est 38, u. app. 

Euol idee , edd. Heiberg et Menge. IV. 9 

Λ 

ΑΒ : ΓΑ = ΕΖ : ΗΘ. 
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Ιη'. 
Έάν κύβον τών άπεναντίον επιπέδων αΐ 

πλενραϊ δίχα τμηδώόιν, διά δέ τών τομών έπί-
πεδα έκβλη&ή, ή κοινή τομή τών επιπέδων 

δ καϊ ή τον κύβον διάμετρος δίχα τέμνονόιν 
άλλήλας. 

Κνβον γάρ τοϋ Α Ζ τών άπεναντίον επιπέδων 
τών ΓΖ, Α Θ αί πλενραΐ δίχα τετμήό&ωόαν κατά τά 
Κ, Α, Μ, Ν, 8, 77, Ο, Ρ όημεΐα, διά δέ τών το-

10 μών επίπεδα έκβεβλήό&ω τά ΚΝ, &Ρ, κοινή δέ τομί 
τών επιπέδων έότω ή ΤΣ, τον δέ ΑΖ κνβον διαγώ
νιος ή Α Η. λέγω, οτι ϊόη έότϊν ή μέν Τ Τ τή ΤΣ9 

ή δέ ΑΤ τή ΤΗ. 
Έπεζεύχδωόαν γάρ αί Α Τ, ΤΕ, Β Σ, ΣΗ. καϊ 

16 έπεϊ παράλληλος έότιν ή Α 8 τή Ο Ε, αί εναλλάξ γω
νίαι αί νπο Α 8 Τ, ΤΟ Ε ϊόαι άλλήλαις είόϊν. καϊ 
έπεί ϊόη έότϊν ή μέν Α8 τή ΟΕ, ή δέ 8Τ τή Τ0> 
καϊ γωνίας ϊόας περιέχονόιν, βάόις άρα ή ΑΤ τή 
ΤΕ έότιν ϊόη, καϊ το Α8Τ τρίγωνον τω ΟΤΕ τρι-

20 γώνω έότϊν ϊόον καϊ αί λοιπαϊ γωνίαι ταϊς λοιπαΐς 
γωνίαις ϊόαι' ϊόη άρα ή νπΐ 8 Τ Α γωνία τή νπο 
ΟΤΕ γωνία, διά δή τοϋτο εύ&εϊά έότιν ή ΑΤΕ. 
διά τά αντά δή καϊ ή Β ΣΗ εύθεΐά έότιν, καϊ ϊόη η 

1. ΙΦ' codd. 2. κνβον] οτερεόν παραλληλεπίπεδον Theon 
(BFV). άπεναντίον] corr. ex άπεναντίων m. 1 Ρ. 3. τμη-
&ώοι FV. 4. έκβλη&ή η]έκβλη&εϊη F. 6. κνβον] οτερεόν 
παραλληλεπίπεδον Theon (BFv) . 7. κνβον γάρ] οτερεόν γάρ 
παραλληλεπίπεδον Theon (BFV). 10. ΚΝ] ras. 2 litt. V. 
&Ρ] & e corr. Ρ, eras. V. των επιπέδων τομή BFV. 
11. κνβον] οτερεόν παραλληλεπίπεδον Theon (BFV). 12. η] 
έστω η FV. οτι] om. F^ οτι αί (η VF) ΤΣ, ΔΕ δίχα 
τέμνονοιν άλλήλας, τοντέοτιν οτι BV et mg. m. rec. F. ϊοη 
έοτίν] om. BFV. Τ Σ ϊοη έοτίν BFV. 13. Δ Τ] Τ Δ Ρ. 
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14. γάρ] om. Ρ. ΒΣ] corr. ex Β Ε m. 2 F. 15. αΓ] 
eupra m. 1 F. 16. αί] om. F. είαίΥ, comp. F. 17. ΟΕ] 
ΘΕΡ. 18. περιέχοναι Υ. τή] βάαει τή FV. 19. ί'αη έατι 
Υ. ΤΟΕ Β; ΟΤΕ' F; Ο Ε Τ , supra ΕΤπιβ. , V. ^ 20. ϊαον 
έατίν Β. 21. Ϊααι] om. BF; Ϊααι εαονται έκατέρα έκατέρα Υ. 

22. ΟΤΕ] ΤΟΕ Β; supra Τ Ε add. · · et · m. 2 F. 
23. έατι PV, comp. F. ϊαη] supra scr. m. 2B . 

9* 

XXXVIII. 
Si in cubo 1) latera planorum inter se oppositorum 

in duas partes aequales secantur, efc per puncta sectio-
num plana ducuntur, communis planorum sectio et 
cubi diametrus inter se in duas partes aequales se-
cabunt. 

Nam in cubo AZ latera planorum inter se oppo-
sitorum ΓΖ, A® in duas partes aequales secentur 
in punctis Κ, Α, Μ, N, 8, 77, Ο, P, et per puncta 
sectionum plana ducantur Κ Ν, BP, et communis pla-
norum sectio sit ΤΣ, diametrus autem cubi Α Ζ sit 
Α Η. dico, esse TT = ΤΣ, AT= TH. 

ducantur enim AT} ΤΕ, ΒΣ} ΣΗ. et quoniam 
Α'& rectae Ο Ε parallela est, anguli alterni A8T, 
TOE inter se aequales sunt [I, 29]. et quoniam A& 
= OE, 8T=TO, et aequales angulos comprehen-
dunt, erit AT = Τ Ε et A!$T=* OTE, et reliqui 
anguli reliquis aequales [I, 4] . itaque L &TA = Ο ΤΕ. 
quare recta est ΑΤΕ [I, 14]. eadem de causa etiam 

1) In hac scriptura tuenda consentiunt Campanus, Bono-
niensis, Vaticanus P, quamquam in hoc legitur mg. m. 1: γρ. 
έάν ατερεόν παραλληλεπιπέδου, sane eadem demonstratio de 
quouie parallelepipedo ualet, sed cum propositio de cubo solo 
demonstrata propositioni 17 libri XIII, cui soli ineeruit haec 
nostra propositio, satisfaceret, Euclides hoc casuspeciali con-
tentus fuit. 
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1. ΣΗ] in ras. V. ή] corr. ex at Υ. εστίν Β; item 
lin. 2, 3. 2. καϊ τη] τή F V. 3. αρα] om. V. Ε Η] Η 
e coxr.-F; Ε Η αρα V. 6. Post alt. Β Η add. Theon: καϊ 
εϊληπται έφ' έχατέρας αυτών τυχόντα σημεία τα Δ, Τ (Δ, ΕΤ 
F), Η, Σ, %αϊ έπεζενχδωσαν αϊ ΔΗ, Τ Σ. έν ένϊ άρα είσίν 
έπιπέδω αί ΔΗ, Τ Σ. καϊ έπεϊ παράλληλος έστιν ή Δ Ε τ$ Β Η 
(BFV). Dein in F V seq. καϊ εις αντάς έμπέπτωηεν ένδεια ή 
ΔΗ. 6. μέν] om. Β. 7. η δέ] έστιν δε ή Β. ΗΤΣ] 
Τ Σ in ras. m. 1 Ρ; ΗΤΣ ϊση Β. 8. έστιν Β. 9. πλενράν] 
om. V. 11. είσιν Β. 13. Δ Τ] Δ θ corr. V. 14. *νβον] 
στερεον παραλληλεπίπεδον Theon (BFV); item ρ. 134 lin. 1. 
16. τμη&ώσι Υ. 

Β Σ τή ΣΗ. καϊ έπεϊ ή ΓΑ τή Α Β ϊόη έότϊ καϊ 
παράλληλος, άλλά ή ΓΑ καϊ τή Ε Η ϊόη τέ έότι καϊ 
παράλληλος, καϊ ή ΑΒ άρα τή Ε Η ϊόη τέ έότι καϊ 
παράλληλος, καϊ έπιξενγνύονόιν αντάς εύ&εΐαι αϊ 

5 Α Ε, ΒΗ- παράλληλος άρα έότϊν ή Α Ε τή ΒΗ. ϊόη 
άρα ή μ\ν νπο ΕΑΤ γωνία τή νπο ΒΗΤ' εναλλάξ 
γάρ' ή δέ νπο Α ΤΤ τή νπο Η Τ Σ. δύο δή τρίγωνα 
έότι τά ΑΤΤ, ΗΤΣ τάς δύο γωνίας ταΐς δνόϊ γω-
νίαις ϊόας έχοντα καϊ μίαν πλενράν μια πλευρά ϊόην 

10 τήν νποτείνονόαν νπο μίαν των ϊόων γωνιών τήν 
Α Τ τή ΗΣ' ήμίόειαι γάρ είόι τών Α Ε, Β Η* καϊ τάς 
λοιπάς πλευράς ταΐς λοιπαΐς πλευραΐς ϊόας έξει. ϊόη 
άρα ή μέν ΑΤ τή ΤΗ, ή δέ ΤΤ τή ΤΣ. 

Έάν άρα κύβου τών άπεναντίον επιπέδων αί πλενραϊ 
15 δίχα τμηδώόιν, διά δέ τών τομών επίπεδα έκβληδή, 
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Β ΣΗ recta est, et ΒΣ = ΣΗ. et quoniam Γ Α 
rectae Α Β et aequalis est et parallela, et Γ Α etiam 
rectae EH et aequalis et parallela est, etiam AB 
rectae EH et aequalis est et parallela [prop. IX]. 

4 κ ζ 

\ 0 

\ 
0 

r \ 
\ 

\ 
- Λ ρ 

\ 1 
Δ Ν Ε 

et eas coniungunt rectae ΑΕ, BH. itaque Α Ε rectae 
ΒΗ parallel* est [I, 33]. itaque1) i EAT— BHT 
(nam alterni sunt) [I, 29], et L ATT = ΗΤΣ [I, 15]. 
quare duo trianguli sunt ATT, ΗΤΣ duos angulos 
duobus angulis aequales habentes et unum latus uni 
lateri aequale, quod sub altero angulorum aequalium 
subtendit, ΑΤ=ΗΣ (nam dimidiae sunt rectarum 
AE7 BH\ et reliqua latera reliquis lateribus aequalia 
habebunt [I, 26]. ergo AT= ΤΗ, TT — ΤΣ. 

Ergo si in cubo latera planorum inter se opposi-
torum in duas partes aequales secantur, et per puncta 
sectionum plana ducuntur, communis planorum sectio 

1) Nam z /E , JH, Β Η in eodem plano eunt (prop. VII). 
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3. μ' codd. (in F seq. ras. 1 litt.). 10. δέ] δε λοιπόν F. 
τό] ο e corr. m. 2 Β. διπλάόιον — 11. τριγώνου] om. F. 

14. Η Ο] in ras. m. 2 V; Η e corr. m. rec. P. Ante έπεί 
add. %ai m. 1—2 V. 16. έοτιν Β. έοτι — 17. τριγώνου] mg. 
m. 2 V. , 18. δέ] δ' F. 20. ϊοα] om. F. έοτίν] έοτίν 
ϊοον F, έοτίν ϊοα m. 2. 21. Η Ο] Ο ηοη liquet FV. έοτιν 
Β. 22. ΛΒΓΛΖΕ F, corr. m. 2. 23. Η Θ ? F. 

ή κοινή τομή τών επίπεδων καϊ ή τον κνβον διά
μετρος δίχα τέμνονόιν άλλήλας' οπερ έδει δεϊξαι. 

Έάν ή δνο πρίόματα ίόονψή, και το μέν έχΐβ 
δ βάόιν παραλληλόγραμμον, τό δέ τρίγωνον, δι

πλάόιον δέ ή τό παραλληλόγραμμον τον τρί
γωνον, ϊόα Ιόται τά πρίόματα. 

Έότω δνο πρίόματα ίόονψή τά Α ΒΓΑ ΕΖ, 
ΗΘΚΑΜΝ, και τό μέν έχέτω βάόιν τό ΑΖ παράλ

ιο ληλόγραμμον, τό δέ τό ΗΘΚ τρίγωνον, διπλάόιον δέ 
έότω τό ΑΖ παραλληλόγραμμον τον ΗΘΚ τρίγωνον 
λέγω, οτι ϊόον έότϊ τό ΑΒΓΑΕΖ πρίόμα τω ΗΘΚΑΜΝ 
πρίόματι. 

Σνμπεπληρώόδω γάρ τά AS, Η Ο ότερεά. έπεϊ 
16 διπλάόιον έότι τό ΑΖ παραλληλόγραμμον τον ΗΘΚ 

τρίγωνον, έότι δέ καϊ τό Θ Κ παραλληλόγραμμον 
διπλάόιον τον ΗΘΚ τρίγωνον, ϊόον άρα έότϊ τό ΑΖ 
παραλληλόγραμμον τω Θ Κ παραλληλόγραμμα), τά δέ 
έπϊ ϊόων βάόεων όντα ότερεά παραλληλεπίπεδα καϊ 

20 νπό τό αντό νψος ϊόα άλλήλοις έότϊν ϊόον αρα έότϊ 
τί Α& ότερεόν τω Η Ο ότερεώ. και έότι τον μέν 
AS ότερεοϋ ήμιόν τό ΑΒΓΑΕΖ πρίόμα, τοϋ δέ 
ΗΟ ότερεοϋ ήμιόν τό ΗΘΚΑΜΝ πρίόμα* ϊόον 
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et cubi diametrus inter se in duas partes aequales se-
cabunt; quod erat demonstrandum. 

Si duorumprismatumeandem altitudinem habentium 
alterum basim parallelogrammum, alterum triangulum 
habet, et parallelogrammum duplo maius est triangulo. 
prismata aequalia sunt. 

Duo prismata sint ΑΒΓΑΕΖ, ΗΘ Κ Α MN eandem 
altitudinem habentia, et alteruui basim habeat Α Ζ 
parallelogrammuin, alterum triangulum ΗΘΚ, et sit 
ΑΖ = 2ΗΘΚ. dico, esse ΑΒΓΑΕΖ = ΗΘΚΑΜΝ. 

expleantur enim solida A&, HO. quoniam Α Ζ 
— 2ΗΘΚ, et ΘΚ = 2 ΗΘΚ [I, 34], erit ΑΖ = Θ Κ. 

solida autem parallelepipeda, quae in aequalibus sunt 
basibus et eandeui altitudinem habent, aequalia sunt 
[prop. XXXI] . itaque A& = HO. et ΑΒΓΑΕΖ 
= iA8, ΗΘΚΑΜΝ = ^ HO [prop. XXVIII]. ita-
que ΑΒΓΑΕΖ = ΗΘΚΑΜΝ. 

XXXIX. 
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3/ 2Γ/? 

άρα έβτΐ τό ΑΒΓΑΕΖ πρίύμα τω ΗΘΚΑΜΝ 
πρίύματι. 

'Εάν αρα ή δνο πρίβματα ίβονψη, καϊ το μέν έχη 
βάΰιν παραλληλόγραμμον, τό δέ τρίγωνον, διπλάόιον 

6 δέ ή τό παραλληλόγραμμον τον τρίγωνον, ίβα έΰτϊ τά 
πρίΰματα' οπερ έδει δεΐξαι. 

1. πρίσμα] om. BF. 3. έχει φ et Ρ (corr^ m. 2). 
Εύκλείδον στοιχείων ϊα PF; Ενηλείδου στερεών ΐα Β. 
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Ergo si duorum prismatum eandem altitudinem 
habentium alterum basim parallelogrammum, alterum 
triangulum habet, et parallelogrammum duplo maius 
est triangulo, prismata aequalia sunt; quod erat de-
monstrandum.1) 

1) In Ρ Β figura haec est: £ ( 

Jtj? π χ 
Deinde haec sequitur addito ΰαφής (βαφεατέρα Β) καταγραφή 

& Μ Ο 

Αϊ Θ 
Ν 

Η Κ 

Ιη Β in fig. alt. pro Ε est Β , et Β in Δ mutatum est. 



ιβ'. 
t 

α . 
Τά έν τοις κνκλοις όμοια πολύγωνα προς 

άλληλα έΰτιν ώς τά άπο τών διαμέτρων τε
τράγωνα. 

6 "Εΰτωΰαν κύκλοι οί ΑΒΓ, ΖΗ®, καϊ έν αντοΐς 
όμοια πολύγωνα έΰτω τά ΑΒΓΑΕ, ΖΗΘΚΑ, διά
μετροι δέ τών κύκλων έΰτωΰαν αί Β Μ, ΗΝ' λέγω, 
οτι έΰτιν ώς το άπο τής Β Μ τετράγωνον προς το 
άπο τής ΗΝ τετράγωνον, όντως το ΑΒΓΑΕ πολν-

10 γωνον προς το ΖΗΘΚΑ πολνγωνον. 
Έπεζενχδωΰαν γάρ αί Β Ε, ΑΜ, Η Α, Ζ Ν. καϊ 

έπεϊ ομοιον το ΑΒΓΑΕ πολνγωνον τω ΖΗΘΚΑ 
πολνγώνω, ίΰη έΰτϊ καϊ ή ύπο ΒΑΕ γωνία τή ύπο 
ΗΖΑ, και έΰτιν ώς ή ΒΑ προς τήν Α Ε, όντως ή 

16 Η Ζ προς τήν Ζ Α. δύο δή τρίγωνα έΰτι τά ΒΑΕ, 
ΗΖΑ μίαν γωνίαν μια γωνία ίΰην έχοντα τήν ύπο 
ΒΑΕ τή ύπο ΗΖΑ, περί δέ τάς ίΰας γωνίας τάς 
πλενράς άνάλογον ίΰογώνιον άρα έΰτϊ το ΑΒΕ τρί-

Ενκλείδον στοιχείων ι β Ρ; Ενηλείδου στοιχείων της Θεω-
νος εκδόσεως ιβ F; Ενκλείδον στερεών β στοιχείων ιβ B V ; Εν-
κλείδου ι β q. 1. α'] om. V. 2. πολνγώνια Β. 6. Ante χν-
*λοι eras^ ίσοι V. ABTdE, ΖΗΘΚΑ Theon (BFVq) . 
6. πολνγώνια Β. 7. λέγω] ω e corr. V. 8. Β Μ] Β supra 
scr. V. 9. πολυγώνων Β. item lin. 10. 12. έατι το BVq. 
18. έατϊ %αί] έατίν q; έατίν καίΒ. υπό] (alt.) bis Ρ. 14. ΗΖΑ] 



Liber XII . 

I. 
Similia polygona in circulis inscripta eam inter se 

rationem habent quam quadrata diametrorum. 
Sint circuli ΑΒΓ, ΖΗΘ, et in iis inscripta sint 

polygona ΑΒΓΑΕ, ΖΗΘΚΑ, diametri autem circu-
lorum sint BM, HN. dico, esse 

BM2 : ΗΝ2 = ΑΒΓΑ Ε: ΖΗΘΚΑ. 
ducantur enim Β E9 Α Μ, HAf Ζ Ν. et quoniam 
ΑΒΓΑΕ~ ΖΗΘΚΑ, erit L BAE = HZA et Β Α 
:AE = ΗΖιΖΑ [VI def. 1]. itaque duo trianguli 

sunt ΒΑΕ, HZA unum angulum uni angulo aequalem 
habentes, L ΒΑΕ — HZA, et latera aequales angulos 
comprehendentiaproportionalia. itaquetriangulus ABE 

ia ras. m. 1 Ρ; Η Ζ in rae. m. 2 Β. τήν] τή F. 16. ΗΖΑ] 
Η'Ζ'Α F (punota post add.); ZHA V, HAZ Bq. τήν] τίν V. 
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γωνον τώ ΖΗΑ τριγώνω. ίΰη αρα έΰτϊν ή νπο ΑΕΒ 
γωνία τή νπο Ζ Α Η. αλλ1 ή μέν νπο ΑΕΒ τή ύπΐ 
ΑΜΒ έΰτιν ίΰη' έπϊ γάρ τής αντής περιφερείας βε-
βήκαΰιν ή δέ νπο Ζ Α Η τή νπο ΖΝΗ' καϊ ή νπο 

δ ΑΜΒ αρα τή νπο Ζ Ν Η έΰτιν ίΰη. έΰτι δέ καϊ ορδή 
ή νπο ΒΑΜ ορδή τή νπο ΗΖΝ ίΰη' καϊ ή λοιπή 
άρα τή λοιπή έΰτιν ίΰη. ίΰογώνιον άρα έΰτϊ το ΑΒΜ 
τρίγωνον τω ΖΗΝ τριγώνω. άνάλογον αρα έΰτϊν ώς 
ή Β Μ προς τήν ΗΝ, όντως ή ΒΑ προς τήν Η Ζ. 

10 άλλά τον μέν τής Β Μ προς τήν ΗΝ λόγον διπλαΰίων 
έΰτϊν 6 τον άπο τής Β Μ τετράγωνον προς τό άπό 
τής ΗΝ τετράγωνον, τον δέ τής ΒΑ πρός τήν ΗΖ 
διπλαΰίων έΰτϊν δ τον ΑΒΓΑΕ πολνγωνον πρός τό 
ΖΗΘΚΑ πολνγωνον καϊ ώς άρα τό άπό τής Β Μ 

16 τετράγωνον πρός τό άπό τής ΗΝ τετράγωνον, όντως 
τό ΑΒΓΑΕ πολνγωνον προς τό ΖΗΘΚΑ πολνγωνον. 

Τά άρα έν τοις κνκλοις όμοια πολύγωνα πρός 
άλληλα έΰτιν ώς τά άπό τών διαμέτρων τετράγωνα* 
όπερ έδει δεϊξαι. 

20 β'. 
Οί κύκλοι πρός άλλήλονς είΰϊν ώς τά άπό 

τών διαμέτρων τετράγωνα. 
"Εΰτωΰαν κύκλοι οί ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ, διάμετροι 

δέ αυτών [έΰτωΰαν] αί ΒΑ, ΖΘ' λέγω, ότι έΰτϊν ώς 
26 6 ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ κνκλον, όντως τό 

1. ΖΗΑ] corr. ex ΖΑΗΎ, ΖΑΚ Β, ΗΖΑ φ. 2. ΖΑΚ] 
ΖΗ'Ά' F. 3. Supra περιφερείας m. rec. add. τής ΒΑ Ρ. 
4. δέ] δ' Ρ. 6. νπό] bis V. έστιν Β. 6. ή] ή γωνία 
ή F. ΑΒΜ Υ. ίση] om. Β. ή] om. q. 7. ΑΜΒ Β. 

9. Η Ζ] Η in ras. m. 1 Ρ. 10. ΜΒ V. 12. δέ] δε 
άπό F, et del. άπό V. 24. έστωσαν] mg. postea add. m. 1 r . 
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triangulo ZHA aequiangulus est [VI, 6]. quare 
L ΑΕΒ = ZAH. sed L ΑΕΒ = AMB (nam in eodem 
arcu positi sunt) [III, 27], et L ZAH = ZNH. quare 
etiam L AMB = ZNH. uerum etiam 

L BAM= HZN\ nam uterque rectus est [III, 31]. 
itaque etiam reliquus reliquo aequalis est. triangulus 
igitur ABM triangulo ΖΗΝ aequiangulus est. quare 
BM: ΗΝ = BA:HZ [VI, 4] . uerum BM2 : HN2 

ratio duplicata est quam BM:HN, et 
ΑΒΓΑ Ε: ΖΗΘΚΑ = ΒΑ2: ΗΖ2 [VI, 20]. 

itaque etiam 
ΒΜ2: ΗΝ2 = ΑΒΓΑΕ: ΖΗΘΚΑ. 

Ergo similia polygona in circulis inscripta eam 
inter se rationem habent quam quadrata diametrorumj 
quod erat demonstrandum. 

II. 
Circuli eani inter se rationem habent quain qua-

drata diametrorum. 
Sint circtfli ΑΒΓΑ, Ε ΖΗΘ et eorum diametri 

ΒΑ, ΖΘ. dico, esse 
ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ = ΒΑ2: Ζ Θ2. 

II. Simplicius in pbys. fol. 15. Psellus p. 65. 

JB F. λέγω — ρ. 142, 5. ώς το από] λέγω, οτι έοτϊν ώς τό από 
της ΒΔ τετράγωνον (comp. add. m. 2 V) πρός τό από τής ΖΘ 
τετράγωνον (om. V) ούτως ό ΑΒΤά κν%λος πρός τον ΕΖΗΘ 
κνκλον. εί γάρ μή έοτιν (hic seq. in 6 ΑΒΓ Δ κύκλος πρός 
τον ΕΖΗΘ) ώς τό άπο τής ΒΔ τετράγωνον (om. V) πρός τό 
άπο τής ΖΘ (τετράγωνον add. Vq), ούτως ό ΑΒΓ Δ κύκλος 
προς τον ΕΖΗΘ κνκλον (όντως — κνκλον om. q), έ'οται ώς 
τό από (πρός τον — άπό om. F) B F V q et Ρ mg. m. 2 (γρ. 
καί όντως et in fine η δήτα γραφή καί κρείττων έοτίν). 
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άπό τής ΒΑ τετράγωνον προς το άπο τής ΖΘ τετρά
γωνον. 

Εί γάρ μή έΰτιν ως 6 ΑΒΓΑ κύκλος προς τον 
ΕΖΗΘ, όντως τό άπό τής ΒΑ τετράγωνον πρός τό 

δ άπό τής ΖΘ, έΰται ώς τό άπό τής ΒΑ πρός τό άπό 
τής ΖΘ, όντως ο ΑΒΓΑ κύκλος ήτοι πρός έλαΰΰόν 
τι τον ΕΖΗΘ κύκλον χωρίον ή πρός μείζον, έΰζω 
πρότερον πρός έλαΰΰον τό Σ. καϊ έγγεγράφ&ω εις 
τον ΕΖΗΘ κύκλον τετράγωνον τό ΕΖΗΘ' τό δή 

10 έγγεγραμμένον τετράγωνον μείζον έΰτιν ή τό ήμιΰν 
τον ΕΖΗΘ κύκλον, έπειδήπερ έάν διά τών Ε, Ζ , 
Η, Θ ΰημείων έφαπτομένας [εύ&είας] τον κύκλου 
άγάγωμεν, τον περιγραφομένον περί τον κύκλον τετρά
γωνον ήμιΰν έΰτι τό ΕΖΗΘ τετράγωνον, τον δέ περί-

16 γραφέντος τετράγωνον έλάττων έΰτϊν ό κνκλος' ωΰτε 
τό ΕΖΗΘ έγγεγραμμένον τετράγωνον μείζον έΰτι τοϋ 
ήμίΰεως τον ΕΖΗΘ κύκλον. τετμήΰδωΰαν δίχα αί 
ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, Θ Ε περιφέρειαι κατά τά Κ, Α, Μ, 
Ν ΰημεΐα, καϊ έπεζεύχ&ωΰαν αί ΕΚ, ΚΖ, ΖΑ, Α Η, 

20 Η Μ, ΜΘ, Θ Ν, ΝΕ' καϊ έκαΰτον αρα, τών ΕΚΖ, 
ΖΑΗ, ΗΜΘ, ΘΝΕ τριγώνων μείζον έΰτιν ή νί 
ήμιΰν τον κα&' έαντό τμήματος τον κύκλον, έπειδήπερ 
έάν διά τών Κ, Α, Μ, Ν ΰημείων έφαπτομένας τον 
κύκλον άγάγωμεν καϊ άναπληρώΰωμεν τά έπϊ τών 

26 ΕΖ, Ζ Η, ΗΘ, Θ Ε εύδειών παραλληλόγραμμα, έκαΰτον 

3. ό] supra m. 1 Ρ. δ. τής ΒΛ — 6. ηνκλος] om. Ρ. 
6. ΒΛ τετράγωνον Υ. 7. τι] om. V ; eupra έλασσον ras. eet. 
κύκλον] supra scr. m. 1 V. 9. ΕΖΗΘ] (alt.) Ε supra m. 1 V . 

δη] δε FV. 12. εν&είας] om. B F V q . 13. διάγωμεν 
Bq, διαγάγωμεν Β m. 2 et Ρ (δι- enah.). 16. ίλάσσων φ. 

17. ήμίσεος B V q . 18. Θ Ε] supra m. 2 Β. 20. ΕΚΖ] 
Ζ e corr. m. 1 V. 21. ΗΜΘ] Η e corr. n; Θ ΗΜΘ, del. 
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Nam si non est ΑΒΓΑ :ΕΖΗΘ = ΒΑ2:ΖΘ2, erit 
ut ΒΑ2 : Z © 2 , ita ΑΒΓΑ aut ad minus aliquod cir-
culo ΕΖΗΘ spatium aut ad maius. sit prius ad mi-
nus, Σ. et in circulo ΕΖΗΘ inscribatur quadratum 
ΕΖΗΘ [IV, 6]. quadratum igitur inscriptum maius 
est quain dimidium circuli EZH@} quoniam, si per 
puncta Ey Ζ , Η, Θ rectas circulum contingentes duxe-
rimus, quadratum ΕΖΗΘ dimidium1) est quadrati 
circum circulum circumscripti, et circulus minor est 
quadrato circumscripto; quare quadratum inscriptum 
ΕΖΗΘ maius est quam dimidium circuli ΕΖΗΘ. 

iam arcus ΕΖ, ZH, ΗΘ, ΘΕ in punctis K, A9 M> 
Ν in binas partes aequales secentur, et ducantur EK, 
KZy ZA, ΑΗ, HM, ΜΘ, ΘΝ, NE. itaque etiam 
singuli trianguli EKZ, ZAH7 ΗΜΘ, ΘΝΕ maiores 
sunt quam dimidia segmentoruin circuli ad eos perti-
nentiuin, quoniain si per puncta K9 Α, Μ, Ν rectas 
circulum contingentes duxerimus et parallelogramma 
in rectis ΕΖ, ZH, ΗΘ, ΘΕ posita expleuerimus, 

1) Hoc facile ex I, 47 demonstratur, coll. VI, 20 coroll. 

pr. Θ et supra scr. bis Μ F. ΘΝΕ] supra add. iV m. 2 F. 
22. ίαντο] corr. ex £ αυτόν m. 2 B. 25. Post %%αατον 

add. &ρα m. 2 F. 

B\ 

Σ Τ 
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τών ΕΚΖ, ΖΑΗ, ΗΜΘ, ΘΝΕ τριγώνων ήμιόν 
έόται τον χαϋ·9 έαντο παραλληλόγραμμον, άλλα το 
χαϋ·9 εαντο τμήμα ίλαττόν έότι τον παραλληλόγραμμον 
ώότε έχαότον τών ΕΚΖ, ΖΑΗ, ΗΜΘ, ΘΝΕ τρι-

6 γώνων μείζον έότι τοϋ ήμίόεως τοϋ χα&' έαντο τμή
ματος τοϋ χνχλον. τέμνοντες δή τάς νπολειπομένας 
περιφερείας δίχα xal έπιζενγνύντες ένδειας χαϊ τοντο 
άεΐ ποιοϋντες χαταλείψομέν τινα άποτμήματα τοϋ χνχλον, 
ά έόται έλάόόονα τής νπεροχής, η υπερέχει δ ΕΖΗΘ 

10 χύχλος τοϋ Σ χωρίον, έδείχδη γάρ έν τφ πρώτω 
δεωρήματι τοϋ δεχάτον βιβλίον, οτι δύο μεγε&ών 
άνίόων έχχειμένων, έάν άπο τοϋ μείζονος άφαιρε&ή 
μείζον ή το Ϋμιόν χαϊ τοϋ χαταλειπομένον μείζον ή 
το ήμιόν, χαϊ τούτο άεΐ γίγνηται, λειφ&ήόεταί τι μέ-

16 γε&ος, ο έόται έλαόόον τοϋ έχχειμένον έλάόόονος 
μεγέ&ονς. λελείφ&ω ονν, χαϊ έότω τά έπϊ τών ΕΚ, 
ΚΖ, Ζ Α, ΑΗ, Η Μ, ΜΘ, ΘΝ, Ν Ε τμήματα τον 
ΕΖΗΘ χύχλον έλάττονα τής νπεροχής, y υπερέχει 
ο ΕΖΗΘ χύχλος τοϋ Σ χωρίον, λοιπόν άρα τό 

20 ΕΚΖΑΗΜΘΝ πολύγωνον μείζον έότι τον Σ χωρίον, 
έγγεγράφ&ω xal εις τον ΑΒΓΑ χύχλον τω ΕΚΖΑΗΜΘΝ 
πολνγώνω ομοιον πολύγωνον το ΑΒΒΟΓΠΑΡ' έότιν 
άρα ώς το άπο τής ΒΑ τετράγωνον προς το άπο τής 
Ζ Θ τετράγωνον, ούτως το Α&ΒΟΓΠΑΡ πολύγωνον 

26 προς το ΕΚΖΑΗΜΘΝ πολύγωνον. άλλά χαϊ ώς 
το άπο τής ΒΑ τετράγωνον προς το άπο τής ΖΘ, 
όντως 6 ΑΒΓΑ χύχλος προς το Σ χωρίον xal ώς 
άρα 6 ΑΒΓΑ χύχλος προς το Σ χωρίον, όντως το 

1. ΕΚΖ] ΚΖ in ras. m. 1 Ρ; ΕΖΚ α.· Post ΘΝΕ ras. 
2litt .Β. τριγώνων] ι in rae. m. 2 Β. ημιαυ — 4. τριγώνων] 
jna Β. 2. ίαντο] corr. ex ίαυτόν m. 2 Β (priore tantum loco). 
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singuli trianguli EKZ, ZAH, ΗΜΘ, ΘΝΕ dimidia 
sunt parallelogrammorum ad eos pertinentium, et 
segmenta ad eos pertinentia minora sunt parallelo-
grammis; quare singuli trianguli EKZ, ΖΛΗ, ΗΜΘ, 
®NE maiores sunt quam dimidia segmentorum ad eos 
pertinentium. itaque relictos arcus secantes et rectas 
ducentes et hoc semper facientes segmenta quaedam 
circuli relinquemus, quae minora erunt excessu, quo 
circulus ΕΖΗΘ spatium Σ excedit; nam in primo 
tbeoremate decimi libri demonstratum est, si datis 
duabus magnitudinibus inaequalibus a maiore plus 
quam dimidium subtrahatur et a relicta plus quam 
diiuidium et hoc semper fiat; magnitudinem relictum 
iri, quae miuor sit data magnitudine minore. relin-
quatur igitur, et segmenta circuli ΕΖΗΘ in rectis 
ΕΚ, KZ, ΖΑ, ΑΗ, HM, ΜΘ, ΘΝ, Ν Ε posita mi-
nora sint excessu, quo circulus ΕΖΗΘ spatium Σ 
excedit. itaque ΕΚΖΑΗΜΘΝ> Σ. inscribatur 
etiam in circulo ΑΒΓΑ polygonum ΑΒΒΟΓΠΑΡ 
polygono ΕΚΖΑΗΜΘΝ simile. erit igitur ΒΑ*: ΖΘ2 

= Α8ΒΟΓΠΑΡ: ΕΚΖΑΗΜΘΝ [prop. I ] . uerum 
etiam ΒΑ2: Ζ © 2 = ΑΒΓΑ:Σ. quare etiam ΑΒΓΑ:Σ 

3. αυτό Ρ. ϋλαοαον Β (utroque loco), V q ; conip. F. 
4. ωατε %al V. 5. ημίθεος BPVq. 8. αίεΐ F, αεί φ. 
τμήματα Β. 9. ΙΧάττονα BPVq. 10. Σ] corr. ΘΧ Ε Β. 
12. i%- corr. βχ iy- in scr. Ρ. 13. %aC — 14. ήμισυ] om. Ρ. 

14. ληφ&ήαεται q. 15. ϊσταΐ] Ιστιν PV. 16. λελήφδω 
F et V (sed corr.); είλήφΦω q. 17. ΗΜ] mg. m. 1 Ρ. 
τμήματα — 18. χνκλον] mg. m. 1 V. 18. ΕΖΗΘ] ΕΖΘ V, 
Ε Ζ q. ελάσσονα Β. 19. ΕΖΗΘ] pro Ε c in ras. φ. 
20. ΕΖΚΑΗΜΘΝ Ρ. _ πολυγώνων q. 22. ομοιον] in ras. 
m. 2 V. Ο in ras. m, 1 Β; Γ mg. V. 24. ούτως — 26. 
ΖΘ] bia V, corr. m. 1. 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. IY. 10 



146 ΣΤΟΙΧΕΙ&Ν ιβ'. 

Α&ΒΟΓΠΑΡ πολνγωνον προς το ΕΚΖΑΗΜΘΝ 
πολνγωνον εναλλάξ αρα ώς δ ΑΒΓΑ κύκλος προς 
το έν αύτω πολνγωνον, όντως το Σ χωρίον προς το 
ΕΚΖΑΗΜΘΝ πολύγωνον. μείζων δέ 6 ΑΒΓΑ χν-

Β κλος τον έν αύτω πολνγωνον μείζον αρα καϊ το Σ 
χωρίον τον ΕΚΖΑΗΜΘΝ πολνγωνον. άλλα καϊ 
έλαττον οπερ έΰτίν αδύνατον, ούκ άρα έΰτϊν ώ$ το 
άπο τής ΒΑ τετράγωνον προς τό άπό τήςΖΘ, όντως 
ό ΑΒΓΑ κύκλος πρός έλαΰΰόν τι τον ΕΖΗΘ κύκλον 

10 χωρίον, ομοίως δή δείζομεν, οτι ουδέ ώς τό άπί ΖΘ 
πρός τό άπό ΒΑ, όντως ό ΕΖΗΘ κύκλος πρός έλαΰ
ΰόν τι τον ΑΒΓΑ κύκλον χωρίον. 

Αέγω δή, οτι ουδέ ώς τό άπό τής ΒΑ πρός τό 
άπό τής ΖΘ, όντως ο ΑΒΓΑ κύκλος πρός μείζον χι 

15 τον ΕΖΗΘ κύκλον χωρίον. 
ΕΙ γάρ δννατόν, έΰτω πρός μείζον τό Σ. άνά-

παλιν άρα [έΰτίν] ώς τό άπό τής ΖΘ τετράγωνον 
πρός τό άπό τής Α Β, όντως τό Σ χωρίον πρός τον 
ΑΒΓΑ κύκλον. άλλ9 ώς τό Σ χωρίον πρός τον ΑΒΓΑ 

20 κύκλον, όντως ό ΕΖΗΘ κύκλος πρός έλαττόν τι τον 
ΑΒΓΑ κύκλον χωρίον καϊ ώς άρα τό άπό τής ΖΘ 
πρός τό άπό τής ΒΑ, όντως- ό ΕΖΗΘ κύκλος πρός 
έλαΰΰόν τι τον Α Β ΓΑ κύκλον χωρίον' οπερ αδύνατον 
έδείχδη. ούκ άρα έΰτϊν ώς τό άπό τής ΒΑ τετρά-

25 γωνον πρός τό άπό τής ΖΘ, όντως ό ΑΒΓΑ κύκλος 
πρός μείζον τι τον ΕΖΗΘ κύκλον χωρίον, έδείχδη 
δέ, οτι ουδέ πρός έλαΰΰόν έΰτιν άρα ώς τό άπό τής 
ΒΑ τετράγωνον πρός τό άπό τής ΖΘ, όντως ό ΑΒΓΑ 
κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ κύκλον. 

3. έν αντφ] Α&ΒΟΓΠ4Ρ V. 4. μείζων] corr. ex μεί
ζον m. 1 BV. 5. και] supra m. 2 Β. 7. έατίν] om. V. 
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= Α&ΒΟΓΠΑΡ: ΕΚΖΑΗΜΘΝ. itaque permu-
tando [V, 16] 

ΑΒΓΑ : ASBΟΓΠΑΡ = Σ: ΕΚΖΑΗΜΘΝ. 
sed ΑΒΓΑ > Α8ΒΟΓΠΑΡ. quare etiam 

Σ> ΕΚΖΑΗΜΘΝ. 
uerum etiam Σ < ΕΚΖΑΗΜΘΝ] quod fieri non 
potest.' itaque non est ut BA2 ad ΖΘ2, ita circulus 
ΑΒΓΑ ad spatium aliquod minus circulo ΕΖΗΘ. 
iam similiter demonstrabimus, ne circulum ΕΖΗΘ 
quidem ad spatium aliquod minus circulo ΑΒΓΑ eam 
rationem habere quam ΖΘ2:ΒΑ2. 

Iam dico, ne ad maius quidem spatium aliquod 
circulo ΕΖΗΘ circulum ΑΒΓΑ eam rationem habere 
quam ΒΑ2: ΖΘ2. 

nam si fieri potest, habeat ad Σ maius circulo 
ΕΖΗΘ. e contrario igitur [V, 7 coroll.] ΖΘ2: BA2 

— ΣιΑΒΓΑ. uerum ut Σ spatium ad circulum 
ΑΒΓΑ, ita circulus ΕΖΗΘ ad spatium minus circulo 
ΑΒΓΑ [u. lemma]. quare etiain ut ΖΘ2:ΒΑ2, ita 
circulus ΕΖΗΘ ad spatium aliquod minus circulo 
ΑΒΓΑ; quod fieri non posse demonstratum est. ita-
que non est, ut ΒΑ2: ΖΘ2, ita circulus ΑΒΓΑ ad 
spatium aliquod maius circulo ΕΖΗΘ. demonstra-
uimus autem, ne ad minus qiiidem eum illam habere 
rationem. est igitur ΒΑ2: ΖΘ2 = ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ. 

Ιβτίν — αρα] supra m. 2 Β. 8. τής] om. Bq. από της] 
om. V. Ζ Θ τετράγωνον B F V q . 9. ΪΧαττον Β. 10. τής 
Ζ Θ V. 11. τής BJ V. 13. $ή] δέ PV. ονδ' Ρ. 
17. έοτίν] om. Ρ. 18. ΔΒ] ΒΔ τετράγωνον V. 19. άλλ' 
ώς — 20. κνκλον] om. q. 20. κνκλον] om. V; mg. m. 1: 
ώς εν&νς έρε£ Ρ. Ζλασοον B V q . 24. ΒΔ] Α Β Ρ. 
27. ττρόδ] om. V. 28. ΒΔ] Α Β Ρ. Ζ Θ τετράγωνον Β V. 

10* 
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8. λήμμα] om. codd. , 6. έλασσον BVq. 7. %ύ%λον] 
om. V. 9. τό] corr. ΘΧ τον m. 1 Ρ. 10. έλασσον Β, comp. 
Ρ. 12. %ν%λος] om. V. 13. Σ] Ε F. 16. μείζον] -ον 

01 άρα κύκλοι προς αλλήλους είΰϊν ώς χα. άπο τών 
διαμέτρων τετράγωνα* οπερ έδει δείζαι. 

Λήμμα. 
Λέγω δή, οτι τον Σ χωρίον μείζονος ονχος χού 

5 ΕΖΗΘ κύκλον έΰτϊν ώς το Σ χωρίον προς τον ΑΒΓΑ 
κύκλον, όντως ο ΕΖΗΘ κύκλος προς έλαττόν τι τον 
ΑΒΓΑ κύκλον χωρίον. 

Γεγονέτω γάρ ώς το Σ χωρίον προς τον ΑΒΓΑ 
κύκλον, όντως 6 ΕΖΗΘ κύκλος προς τό Τ χωρίον. 

10 λέγω, οτι έλαττόν έΰτι τό Τ χωρίον τον ΑΒΓΑ κύ
κλον. έπεϊ γάρ έΰτιν ώς τό Σ χωρίον πρός τον ΑΒΓΑ 
κύκλον, όντως 6 ΕΖΗΘ κύκλος πρός τό Τ χωρίον, 
εναλλάξ έΰτιν ώς τό Σ χωρίον πρός τον ΕΖΗΘ κύ
κλον, όντως δ ΑΒΓΑ κύκλος πρός τό Τ χωρίον. 

15 μείζον δέ τό Σ χωρίον τον ΕΖΗΘ κύκλον* μείζων 
άρα καϊ δ ΑΒΓΑ κύκλος τον Τ χωρίον, ωΰτε έΰτϊν 
ώς τό Σ χωρίον πρός τον ΑΒΓΑ κύκλον, όντως ο 
ΕΖΗΘ κύκλος πρός έλαττόν τι τον ΑΒΓΑ κύκλον 
χωρίον οπερ έδει δεΐξαι. 

20 γ . 
Πάΰα πνραμϊς τρίγωνον έχονΰα βάΰιν διαι

ρείται εις δύο πνραμίδας ίΰας τε καϊ όμοιας 
άλλήλαις καϊ [όμοιας] τή ολη τριγώνονς έχού-
ΰας βάΰεις καϊ εις δύο πρίΰματα ίΰα* καϊ τά 

26 δύο πρίΰματα μείζονα έΰτιν ή τό ήμιΰν τής 
δλης πνραμίδος. 
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Ergo circuli eam inter se rationem habent quam 
quadraia diametrorum; quod erat demonstrandum. 

Coro l la r ium. 1 ) 
Dico, si ΕΖΗΘ > Σ9 esse ut Σ spatium ad cir-

culum ΑΒΓΑ, ita circulus ΕΖΗΘ ad spatium ali-
quod minus circulo ΑΒΓΑ. 

fiat enim Σ: ΑΒΓΑ = ΕΖΗΘ : Τ. dico, esse 
Τ< ΑΒΓΑ. nam quoniam est Σ: ΑΒΓΑ — ΕΖΗΘ: Τ, 
permutando erit [V, 16] Σ: ΕΖΗΘ = ΑΒΓΑ : Τ. 
sed Σ > ΕΖΗΘ. quare etiam ΑΒΓΑ > Τ [V, 14]. 
est igitur, ut spatium Σ ad ΑΒΓΑ circulum, ita cir-
culue ΕΖΗΘ ad spatium minus circulo ΑΒΓΑ] quod 
erat demonstrandum. 

III. 
Omnis pyramis triangulam basim habens in duas 

pyramidas inter se et aequales et similes totique similes 
triangulas bases habentes et in duo prismata aequalia 
diuiditur; et duo prismata maiora sunt dimidio totius 
pyramidis. 

1) Hoc lemma an genuinum non sit, dubitare licet; etiam 
loci qoidam in ipsa demonstratione suspecti simt. sed de hoc 
toto genere, scilicet interpolationibus ante Theonem ortis, post 
modo uidebimue. 

e corr. V. Σ] Ε Ρ. 18. ilacaov B F V q . κύκλου] om. 
V. 20. y'] om. q; non liquet P. 21. Post τρίγωνον 4 litt. 
erae. P. 22. Poet sig ins. τε m. 2 Ρ. τε καϊ όμοιας] 
supra m. 2 Β, om. PV q. 23. άλλήλας Ρ, -ας e corr. Dein 
seq. in B P V q : τριγώνους (ου e corr. V) έχοΰοας (corr. ex 
ϊχουοα m. 2 F) βάοεις. όμοιας] om. Ρ. τριγώνου Ρ, corr. 
m. 1. τριγώνους ίχούοας βάοεις] om. B F V q . 24. ΐοα] om. 
Ρ, io ras. V. καϊ τά δύο πρίόματα] om. F. 
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"Εΰτω πνραμίς, ης βάΰις μέν έΰτι το ΑΒΓ τρί
γωνον, κορυφή δέ το Α ΰημείον λέγω, οτι ή ΑΒΓΑ 
πνραμϊς διαιρείται είς δύο πυραμίδας ίΰας άλλήλαις 
τριγώνους βάΰεις έχούΰας καϊ όμοιας τή ολη καϊ είς 

5 δύο πρίΰματα ίΰα' καϊ τά δύο πρίΰματα μείζονα έΰτιν 
ή το ήμιΰυ τής όλης πυραμίδος. 

Τετμήΰ&ωΰαν γάρ αί ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, ΑΑ, ΑΒ, 
ΑΓ δίχα κατά τά Ε, Ζ, Η, Θ, Κ, Α ΰημεΐα, καϊ 
έπεζενχδωΰαν αί ΘΕ, ΕΗ, ΗΘ, ΘΚ, ΚΑ, ΑΘ, ΚΖ, 

10 ΖΗ. έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή μέν Α Ε τή ΕΒ, ή δέ ΑΘ τή 
ΑΘ, παράλληλος άρα έΰτϊν ή ΕΘ τή Α Β. διά τά 
αυτά δή καϊ ή ΘΚ τή ΑΒ παράλληλος έΰτιν. παρ
αλληλόγραμμον άρα έΰτϊ τό ΘΕΒΚ' ίΰη άρα έΰτϊν ή 
ΘΚ τή Ε Β. άλλά ή Ε Β τή Ε Α έΰτιν ίΰη' καϊ ή 

16 ΑΕ άρα τή ΘΚ έΰτιν ίΰη. έΰτι δέ καϊ ή ΑΘ τή 
ΘΑ ίΰη' δύο δή αί ΕΑ, ΑΘ δυΰϊ ταΐς ΚΘ, ΘΑ 
ίΰαι είΰϊν έκατέρα έκατέρα* καϊ γωνία ή ύπό Ε Α® 
γωνία τή ύπό Κ®Α ίΰη' βάΰις άρα ή Ε® βάΰει xfj 
ΚΑ έΰτιν ίΰη. ίΰον άρα καϊ ομοιόν έΰτι τό ΑΕθ 

20 τρίγωνον τώ ΘΚΑ τριγώνω. διά τά αυτά δή καϊ τό 
ΑΘΗ τρίγωνον τώ ΘΑΑ τριγώνω ίΰον. τέ έΰτι καϊ 
όμοιον. καϊ έπεϊ δύο εύ&εΐαι άπτόμεναι αλλήλων αί 
ΕΘ, Θ Η παρά δύο ευθείας άπτομένας αλλήλων τάς 
ΚΑ, Α Α είΰιν ούκ έν τω αύτφ έπιπέδφ ονΰαι, ίΰας 

26 γωνίας περιέξονΰιν. ίΰη άρα έΰτϊν ή ύπό ΕΘίί γω
νία τή ύπό ΚΑ Α γωνία, καϊ έπεϊ δύο εύ%·εΐαι αί 
ΕΘ, ΘΗ δνΰϊ ταΐς ΚΑ, Α Α ίΰαι είΰϊν έκατέρα έκα-

1. τό] corr. βχ ή m. 2 F. ΑΒΓ Δ F, et Β, erae. Δ. 
τρίγωνον] Α F. 7. ΔΒ] ΔΕ F. 8. ζ / Γ ] Γ e corr. m. 

. 1 F. 9. Ε Η] Η Ε F V. Θ Κ] eupra scr. m. 2 Β. 
Μ Α 1 . ΔΘ] in ras. V, ΘΔ Β, ΕΔ F. ΔΒ] ΔΕ F. 12. έατι 
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Sit pyramis, cuius basis sit ΑΒΓ triangulus, uertex 
autem punctum A. dico, pyramidem ΑΒΓΑ in duas 
pyramides diuidi inter se aequales triangulas bases 
habentes et toti similes et in duo prismata aequalia, 
et duo prismata maiora esse dimidio totius pyramidis. 

secentur enim ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, ΑΑ, ΑΒ, ΑΓ in 
duas partee aequales in punctis Ε, Ζ, Η, Θ, Κ, A, 
et ducantur ΘΕ, EH, ΗΘ, ΘΚ, ΚΑ, ΑΘ, ΚΖ, ZH. 
iam quoniam AE = EB, A@ = ΑΘ, erit ΕΘ rectae 
Α Β parallela [VI, 2] . eadem de causa etiam Θ Κ 
rectae Α Β parallela est. itaque parallelogrammum 
est ®EBK. itaque ΘΚ = EB [I, 34]. uerum etiam 
Ε Β = Ε Α. quare etiam Ε Α = ΘΚ. uerum etiam 
ΑΘ = ΘΑ. itaque duae rectae Ε Α, ΑΘ duabus ΚΘ, 
ΘΑ aequales sunt singulae siugulis; et L ΕΑΘ = ΚΘΑ 
[I, 29]. itaque Ε® = Κ Α [I, 4]. quare triangulus 
ΑΕΘ triangulo ΘΚΑ et aequalis est et similis [I, 4] . 
eadem de causa etiam triangulus ΑΘΗ triangulo ΘΑΑ 
et aequalis est et similis. et quoniam duae rectae 
inter se tangentes ΕΘ, Θ Η duabus rectis inter 86 
tangentibus ΚΑ, Α Α parallelae sunt in eodem plano 
non positae, aequales angulos comprehendent [XI, 10]. 
itaque 1_ΕΘΗ= Κ Α Α. et quoniam duae rectae 
ΕΘ, ΘΗ duabus rectis ΚΑ, Α Α aequales sunt singulae 

q. 14. ΕΑ] in ras. V, AE BF. 16. ΑΕ] ΕΑ Ρ. Ιβη] 
ξατιν Ρ. Αφ] ΘΑ Ρ. 16. Θ Δ] Δ Θ Β. Ε Α] ΕΔ q, 
ΑΕ BV. 17. ΕΑ, ΑΘ ΡΒ. 18. ΚΘ, ΘΔ ΡΒΡ. 
19. ίση ίστί q. ΑΕΘΔ F. 20. τρίγωνον] comp. F. 
ΚΘΔ FV. 21. Α Β Η φ. ΘΚΔ F. Post τριγώνω rep. 
in F: διά τά αυτά δή καϊ το ΑΘΗ τρίγωνον τω ΘΑΔ τρι-

ΕΘ, ΘΗ PBF. 26. ΚΔ, ΔΑ PF, et Β, alt. Δ eras. 
γώνφ. 
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χέρα, καϊ γωνία ή ύπό ΕΘΗ γωνία xfj ύπο ΚΑ Α 

έΰτιν ίΰη, βάΰις αρα ή Ε Η βάσει τή ΚΑ [έΰτιν] ίΰη* 

ίΰον άρα και ομοιόν έΰτι χό ΕΘΗ χρίγωνον χφ ΚΑ Α 

τριγώνω. διά χά αύχά δή καϊ χό ΑΕΗ χρίγωνον χφ 

δ ΘΚΑ χριγώνφ ίΰον χε καϊ ομοιόν έΰχιν. ή άρα πνρα

μίς 9 βάΰις μέν έΰτι τό ΑΕΗ τρίγωνον, κορυφή 

δέ τό Θ ΰημείον, ίΰη καϊ όμοια έΰτϊ πυραμίδι, ης 

βάΰις μέν έΰτι τό ΘΚΑ τρίγωνον, κορυφή δέ τό Α 

ΰημείον. καϊ έπεϊ τριγώνου του ΑΑΒ παρά μίαν 

10 τών πλευρών τήν Α Β ηκται ή Θ Κ, ίΰογώνιόν έΰτι 

τό ΑΑΒ τρίγωνον τφ ΑΘΚ τριγώνφ, καϊ τάς πλευ

ράς άνάλογον έχουΰιν' δμοιον άρα έΰτϊ τό ΑΑΒ χρί

γωνον χω ΑΘΚ χριγώνφ. διά χά αύχά δή καϊ χό 

μέν ΑΒΓ χρίγωνον χφ ΑΚΑ χριγώνφ ομοιόν έΰτιν, 

ΐδ τό δέ ΑΑΓ χω Α Α Θ. καϊ έπεϊ δύο εύ&είαι άπχό-

μεναι αλλήλων αί ΒΑ, Α Γ παρά δύο εύ&είας άπχο-

μένας αλλήλων χάς ΚΘ, ΘΑ είΰιν ούκ έν χω ανχφ 

έπιπέδφ, ίΰας γωνίας περιέξουΰιν. ίΰη άρα έΰχΐν ή 

ύπό ΒΑΓ γωνία χή νπό Κ Θ Α. και έΰχιν ώς ή ΒΑ 

20 πρός χήν Α Γ, ονχως ή ΚΘ πρός χήν ΘΑ* ομοιον 

άρα έΰχΐ χό ΑΒΓ χρίγωνον χφ ΘΚΑ χριγώνφ. καϊ 

πνραμϊς άρα, ης βάΰις μέν έΰτι τό ΑΒΓ τρίγωνον, 

κορνφή δέ τό Α ΰημείον, όμοια έΰτϊ πνραμίδι, ης 

βάΰις μέν έΰτι τό ΘΚΑ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Α 

26 ΰημείον. άλλά πνραμίς, ης βάΰις μέν [έΰτι] τό ΘΚΑ 

τρίγωνον, κορνφή δέ τό Α ΰημείον, όμοια έδείχ&η 

1. ΕΘ, Θ Η P F , et Β, eras. alt. Θ. ΚΔ, ΔΑ PBF. 
2. ΕΚ] ΗΕ F, νπο ΕΗ Β. έστιν] om. Ρ. 3. ΚΑΔ F V. 
4. ΕΑΗ FV. δ. τέ έστιν %αϊ ομοιον Ρ. 7. Ιστί] έστϊ 

τή F Vq. 8. ΘΚΑ] Θ in ras. Β. 11. ΑΒΔ Ρ. τον 
ΔΘΚ τρίγωνον F. ΔΘΚ] ΘΔΚ V ; ΔΚΘ Β. 12. Α Δ Β] 
corr. ex ΑΒΔ V , ΑΒΔ F. 14. Ιστι P B V q , comp. F. 
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singulis 1), et L ΕΘΗ = KAA7 erit EH = KA. quare 
triangulus E@H triangulo KAA et aequalis est et 
similis [I, 4] . eadem de causa etiam triangulus AEH 
triangulo ΘΚΑ et aequalis est et similis. itaque py-
ramis, cuius basis est triangulus AEH} uertex autem 
punctum Θ, aequalis est et similis pyramidi, cuius 
basis est ©KA triangulus, uertex autem punctuin Α 
[XI def. 10]. et quoniam in triangulo AAB uni lateri 
Α Β parallela ducta est ΘΚ, triangulus AAB triangulo 
ΑΘΚ aequiangulus est [I, 29] , et latera proportio-
nalia habent. itaque triangulus AAB triangulo ΑΘΚ 
similis est [VI def. 1]. eadem de causa etiam triangulus 
ΑΒΓ triangulo AKA similis est et ΑΑΓ triangulo 
ΑΑΘ. et quoniam duae rectae inter se tangentes 
BA9 ΑΓ duabus rectis inter se tangentibus ΚΘ, 
Θ Α parallelae sunt non in eodem plano, aequales 
angulos comprehendent [XI, 10]. itaque LBAr=K&A, 
et Β Α : ΑΓ = ΚΘ : ΘΑ.2) itaque triangulus ΑΒΓ 
triangulo ΘΚΑ similis est [VI, 6] . quare etiam py-
ramis, cuius basis est triangulus ΑΒΓ, uertex autem 
Α punctum, similis est pyramidi, cuius basis est 
triangulus ®KA} uertex autem Α punctum [XI def. 9]. 
sed pyramis, cuius basis est triangulus ΘΚΑ} uertex 
autem Α punctum, similis est pyramidi, cuius basis 

1) Nam ΕΘ = KJ et Δ ΑΘΗ ~ Θ Δ Α. 
2) Nam ΑΒ : ΘΚ = ΑΔ : Θ Δ, quia Δ ΑΒΔ ~ ΘΚΔ\ et 

ΑΔ : Θ Δ = ΑΓ: ΘΑ9 quia Δ ΑΓΔ ~ ΔΘΑ. tum u. V, 16. 

15. ΑΒΓ Ρ. ΔΑΘ τριγώνω Theon (BFVq). 16. Post 
αλλήλων del. m. 1: at ΒΑ, ΑΓ Ρ. 17. Θ Κ FV. 19. γω
νία] om. V. ώς] supra m. 1 V. ή] corr. ex Α V. 
22. αρα] om. FV. 23. έοτίν Β. 25. ής βάοις] mg. m. 1 Ρ. 

έοτϊ] om. PF. έοτι τό — ρ. 164, 1 μέν έοτι] mg. m. 2 Β. 
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πνραμίδι, ής βάΰις μέν έΰτι το ΑΕΗ τρίγωνον, κο
ρυφή δέ τό Θ ΰημείον [ωΰτε καϊ πνραμίς, ης βάΰις 
μέν τό ΑΒΓ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Α ΰημείον, 
όμοια έΰτϊ πνραμίδι, ής βάΰις μέν τό ΑΕΗ τρίγω-

5 νον, κορνφή δέ τό Θ ΰημείον]. έκατέρα αρα τών 
ΑΕΗ®, ΘΚΑ Α πνραμίδων όμοια έΰτϊ τή όλη τή 
ΑΒΓΑ πνραμίδι. — Καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή Β Ζ τή 
Ζ Γ, διπλάΰιόν έΰτι τό ΕΒΖΗ παραλληλόγραμμον 
τον ΗΖΓ τρίγωνον. καϊ έχει, έάν ή δνο πρίΰματα 

10 ίΰονψή, καϊ τό μέν έχη βάΰιν παραλληλόγραμμον, τό 
δέ τρίγωνον, διπλάΰιόν δέ η τό παραλληλόγραμμον 
τον τριγώνου, ίΰα έΰτϊ τά πρίΰματα, ίΰον άρα έΰτϊ 
τό πρίΰμα τό περιεχόμενον νπό δνο μέν τριγώνων 
τών ΒΚΖ, ΕΘΗ, τριών δέ παραλληλογράμμων τών 

16 ΕΒΖΗ, ΕΒΚΘ, ΘΚΖΗ τω πρίΰματι τώ περιεχομένω 
νπό δνο μέν τριγώνων τών ΗΖΓ, ΘΚΑ, τριών δέ 
παραλληλογράμμων τών ΚΖΓΑ, ΑΓΗΘ, ΘΚΖΗ. 
καϊ φανερόν, οτι έκάτερον τών πριΰμάτων, ον τε βάΰις 
τό ΕΒΖΗ παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δέ ή Θ Κ 

20 εν&εία, καϊ ον βάΰις τό ΗΖΓ τρίγωνον, άπεναντίον 
δέ τό ΘΚΑ τρίγωνον, μείζον έΰτιν έκατέρας τών πνρα
μίδων, ων βάΰεις μέν'τά ΑΕΗ, ΘΚΑ τρίγωνα, κο-
ρνφαΐ δέ τά Θ, Α ΰημεΐα, έπειδήπερ [και] έάν έπι-
ζενζωμεν τάς ΕΖ, ΕΚ εν&είας, τό μέν πρίΰμα, ον 

26 βάΰις τό ΕΒΖΗ παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δέ 
ή Θ Κ εν&εΐα, μείζον έΰτι τής πνραμίδος, ής βάΰις 
τό ΕΒΖ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Κ ΰημείον. άλλ' 

1. έατι] om. Fq. τό] et in textu et mg. m. 2 B. 
2. ωστε — 6. ΰημείον] om. r . 3. μεν έατι V. 4. έστί] om. 
F. μέν έατι V. τρίγωνον] Δ Ν F. 7. πνραμίδι] τα eyll. 
πνρα des. F; reliquam partem a φ suppletam hic neglexi. 
10. fjfl] corr. ex έχει m. 2 P. 11. <η] εϊη V. 14. KZB V. 
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est AEH triangulus, uertex autem Θ punctum, ut 
demonstrauimus. itaque utraque pyramis ΛΕΗ®, 
ΘΚΑΑ similis est toti pyramidi ΑΒΓΑ. 

Et quoniam5Z = Z r , eritEBZH = 2ΗΖΓ[Ι,41]. 
et quoniam, si datis duobus prismatis eandem altitudi-

nem habentibus alterum ba-
sim habet parallelogrammum, 
alterum triangulum, et par-
allelogrammum duplo maius 
est triangulo, prismata aequa-
lia sunt, prisma comprehen-
sum duobus triangulis BKZ, 
ΕΘΗ et tribus parallelo-
grammis EBZH, ΕΒΚΘ, 
ΘΚΖΗ aequale est pris-

mati comprehenso duobus triangulis ΗΖΓ, ΘΚΑ et 
tribus parallelogrammis ΚΖΓΑ, ΑΓΗΘ, ΘΚΖΗ 
[XI, 39]. et adparet, utrumque prisma, et cuius basia 
sit Ε Β Ζ Η parallelogrammum, ei autem opposita recta 
ΘΚ, et cuius basis sit triangulus ΗΖΓ, ei autem oppo-
situs triangulus ΘΚΑ, maius esse utraque pyramide, 
quarum bases sint trianguli AEH, ΘΚΑ, uertices 
autem puncta ®, A, quoniam, si duxerimus rectas 
EZf EK, prisma, cuius basis est parallelogrammum 
EBZH, ei autem opposita recta ΘΚ, maius est pyra-
mide, cuius basis est triangulus EBZ, uertex autem 

17. Post τών del. Ζ m. 1_V. __KZJTA, ΑΓΗΘ, ΘΚΖΗ] 
mg. m. 2 B, in textu eras. EB, ZH, ΚΘ. 18. οτι και V. 

19. ΕΒΖΗ] Β in ras. Β. 22. βάοις P V q , et Β, sed 
corr. Α Ε Η] in ras. V. κορυφή q. 23. και] om. BVq. 

26. μείζον] supra ecr. ω m. rec. Ρ. τής] om. V. 
27. τρίγωνον έοτι V. 
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ή πνραμίς, ής βάΰις τό ΕΒΖ τρίγωνον, κορνφή δέ 
το Κ ΰημείον, ίΰη έΰτϊ πνραμίδι, ής βάΰις το ΑΕΗ 
τρίγωνον, κορνφή δέ το Θ ΰημείον νπο γάρ ίΰων 
καϊ ομοίων επιπέδων περιέχονται, ωΰτε καϊ το πρίΰμα, 

5 ου βάΰις μέν τό ΕΒΖΗ παραλληλόγραμμον, άπεναν
τίον δέ ή ©Κ εύ&εΐα, μείζον έΰτι πνραμίδος, ής βάΰις 
μέν τό ΑΕΗ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Θ ΰημείον. ίΰον 
δέ τό μέν πρίΰμα, ον βάΰις τό ΕΒΖΗ παραλληλό
γραμμον, άπεναντίον δέ ή ΘΚ ένδεια, τφ πρίΰματι, 

10 ου βάΰις μέν τό ΗΖΓ τρίγωνον, άπεναντίον δέ τό 
ΘΚΑ τρίγωνον* ή δέ πνραμίς, ής βάΰις τό ΑΕΗ τρί
γωνον, κορνφή δέ τό Θ ΰημείον, ίΰη έΰτϊ πνραμίδι, 
ής βάΰις τό ΘΚΑ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Α ΰημείον. 
τά άρα είρημένα δνο πρίΰματα μείζονα έΰτι τών είρη-

15 μένων δνο πνραμίδων, ων βάΰεις μέν τά ΑΕΗ, ΘΚΑ 
τρίγωνα, κορνφαΐ δέ τά Θ, Α ΰημεία. 

(Η άρα ολη πνραμίς, ής βάΰις τό ΑΒΓ τρίγωνον, 
κορνφή δέ τό Α ΰημείον, διήρηται εις τ ε δνο πνρα-
μίδας ίΰας άλλήλαις [καϊ όμοιας τή ολη] καϊ εις δνο 

20 πρίΰματα ίΰα, καϊ τά δνο πρίΰματα μείζονα έΰτιν η 
τό ήμιΰν τής όλης πνραμίδος· οπερ έδει δεΐξαι. 

δ'. 
9Εάν ωΰι δνο πνραμίδες νπό τό αντο νψος 

τριγώνονς έχονΰαι βάΰεις, διαιρε&ή δέ έκα-
25 τέρα αντών εις τε δνο πνραμίδας ίΰας άλλή

λαις καϊ όμοιας τή όλη καϊ εις δνο πρίΰματα 

2. τό] (alt.) τά q. 4. τό] om. V. 16. δύο] β V (in 
mg. transit). πυραμίδων] in ras. m. 1 Β. βάαεις] βάΰΐς 
Β (corr. m. 2), q, .comp. V. ΘΚΑ] Θ Κ in ras. V. 18. τβΐ om. 
V. 19. ίσας τε καϊ ομοίας edd. καϊ όμοιας τή oXy] om. Ρ. 
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punctum K' pyramis autem, cuius basis est triangulus 
EBZ, uertex autem punctum K, aequalis est pyra-
midi, cuius basis est AEH triangulus, uertex autem 
punctum Θ' nam planis aequalibus et similibus com-
prebenduntur; quare etiam prisma, cuius basis est 
EBZH parallelogrammum, ei autem opposita recta 
ΘΚ} maius est pyramide, cuius basis est triangulus 
AEH, uertex autem punctum ©. prisma autem, cuius 
basis est parallelogrammum EBZH, ei autem oppo-
sita recta ΘΚ, aequale est prismati, cuius basis est 
triangulus ΗΖΓ, ei autem oppositus triangulus ΘΚΑ] 
pyramis autem, cuius basis est triangulus AEH, uertex 
autem © punctum, aequalis est pyraniidi, cuius basis 
est triangulus ΘΚΛ, uertex autem Α punctum. ita-
que duo illa prismata, quae nominauimus, maiora sunt 
duabus pyramidibus, quas nominauimus, quarum bases 
sunt trianguli ΑΕΗ, ®KA, uertices autem puncta Θ, A. 

Ergo tota pyramis, cuius basis est ^Urtriangulus, 
uertex autem punctum A, in duas pyramides inter se 
aequales diuisa est et in duo prismata aequalia, et 
duo prismata maiora sunt dimidio totius pyramidis; 
quod erat demonstrandum. 

IV. 
Datis duabus pyramidibus sub eadem altitudine et 

bases triangulas habentibus si utraque in duas pyra-
mides inter se aequales totique similes et duo pris-
mata aequalia diuiditur, erit ut basis alterius pyra-

20. μείζονα] ζ corr- ex β V. 23. ίάν] -αν postea add. m. 
1 Ρ. ωαιν Β. 
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ϊόα, έόται ώς ή τής μιας πνραμίδος βάόις προς 
τήν τής ετέρας πνραμίδος βάόιν, όντως τά έν 
τή μια πνραμίδι πρίόματα πάντα προς τά έν τή 
έτερα πνραμίδι πρίόματα πάντα ίόοπληθή. 

6 "Εότωόαν δνο πνραμίδες νπο το αντο νψος τριγώ-
νονς έχονόαι βάόεις τάς ΑΒΓ, ΑΕΖ, χορνφάς δέ 
τά Η, Θ όημεΐα, χαϊ διηρήόθω έχατέρα αντών εις 
τε δνο πνραμίδας ϊόας άλλήλαις χαϊ όμοιας τή ολη 
χαϊ εις δνο πρίόματα ϊόα' λέγω, οτι έότϊν ώς ή ΑΒΓ 

10 βάόις προς τήν ΑΕΖ βάόιν, όντως τά έν τή Α Β ΓΗ 
πνραμίδι πρίόματα πάντα πρός τά έν τή ΑΕΖ® πνρα
μίδι πρίόματα ίόοπληθή. 

Έπεϊ γάρ ϊόη έότϊν ή μέν Β Β τή &Γ, ή δέ ΑΑ 
τή Α Γ, παράλληλος άρα έότϊν ή Α% τή ΑΒ χαϊ 

15 ομοιον τό ΑΒΓ τρίγωνον τω Α&Γ τριγώνω. διά τά 
αντά δή χαϊ τό ΑΕΖ τρίγωνον τω ΡΦΖ τριγώνω 
ομοιόν έότιν. χαϊ έπεϊ διπλαόίων έότϊν ή μίν Β Γ 
τής Γ&, ή δέ ΕΖ τής Ζ Φ, έότιν άρα ώς ή Β Γ πρός 
τήν Γ 3, όντως ή Ε Ζ πρός τήν Ζ Φ. χαϊ άναγέγραπχαι 

20 από μέν τών Β Γ, Γ Β ομοιά τε χαϊ ομοίως κείμενα 
ευθύγραμμα τά ΑΒΓ, Α&Γ, άπο δέ τών ΕΖ, ΖΦ 
ομοιά τε χαϊ ομοίως χείμενα [ευθύγραμμα] τά ΑΕΖ, 

1. PosWfra add. Theon: καϊ των γενομένων (γεναμ. Β) 
πυραμίδων έκατέρα τον (e corr. V) αυτόν τρόπον, καϊ τοϋτο 
άεϊ γίνηται (γίνεται q) (BVq). ϊοται — της] supra ecr. m. 
2 Β (έοτιν). 2. ετέρας] post ρ del. ε m. 1 Ρ. ουτω BV. 

3. πρίόματα — 4. πνραμίδι] mg. m. 2 Β. 4. πάντα] 
om. V. 8. ομοίως V. 9. Post ϊοα add. καϊ των γενο
μένων πυραμίδων έκατέρα τον αυτόν τρόπον νενοήοθω διαι
ρημένη καϊ τοντο άεϊ γινέοθω Bq, V mg. m. 2. 10. βάοιν] 
om. V. ουτω Bq. 13. ΒΖ q. 14. έοτίν] om. V. 
16. ομοιόν έοτι τω ΡΦΖ τριγώνω B V q (ΡΦ in ras. V). 
18. ΓΕ] corr. ex &Γ V. Post δέ ras. 1 Utt. Ρ. Ζ Φ] 
corr. ΘΧ ΦΖ V. 22. ευθύγραμμα] om. Ρ. 
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midis ad basim alterius, ita omnia prismata alterius 
pyramidis ad omnia prismata numero aequalia1) alte-
rius pyramidis. 

Sint duae pyramides sub eadem altitudine trian-
gulas bases habentes ΑΒΓ} ΑΕΖ, uertices autem H, 

Θ puncta, et utraque in duas pyramides inter se aequales 
totique similes et duo prismata aequalia diuidatur 
[prop. III]. dico, esse ut ΛΒΓιΑΕΖ, ita omnia 
prismata pyramidis ΑΒΓΗ ad prismata numero 
aequalia pyramidis AEZ@. 

Nam quoniam B& = 8Γ, ΑΑ = ΑΓ [prop. III], 
erit AS rectae Α Β parallela et ΛΒΓ~Λ!3Γ [ρ. 152,9]. 
eadem de causa erit etiam ΑΕΖ ~ ΡΦΖ. et quoniam 
ΒΓ=2Γ8, ΕΖ = 2ΖΦ, erit ΒΓ:Γ8= ΕΖιΖΦ. 
et in 5 Γ ; ΓΒ constructae sunt figurae rectilineae 
similes et similiter positae ΑΒΓ, ΛΒΓ, in EZ7 Ζ Φ 

1) πάντα et Ιοοπλη&η addidit Euclides ad finem propo-
eitionie p. 160, 26 respiciens, ubi eam quasi quodam corol-
lario dilatauit. 
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ΡΦΖ' έότιν άρα ώς τό ΑΒΓ τρίγωνον προς τό Α 8 Γ 

τρίγωνον, όντως το ΑΕΖ τρίγωνον προς τό ΡΦΖ 

τρίγωνον εναλλάξ άρα έότϊν ώς τό ΑΒΓ τρίγωνον 

πρός τό ΑΕΖ [τρίγωνον], όντως τό Α&Γ [τρίγωνον] 

5 πρός τό ΡΦΖ τρίγωνον. άλλ' ώς τό Α8Γ τρίγωνον 

πρός τό ΡΦΖ τρίγωνον, όντως τό πρίόμα, ον βάόις 

μέν [έότι] τό Α&Γ τρίγωνον, άπεναντίον δέ τό ΟΜΝ, 

πρός τό πρίόμα, ον βάόις μέν τό ΡΦΖ τρίγωνον, 

άπεναντίον δέ τό ΣΤΤ* καϊ ώς άρα τό ΑΒΓ τρίγω-

10 νον πρός τό ΑΕΖ τρίγωνον, όντως τό πρίόμα, ον 

βάόις μέν τό Α&Γ τρίγωνον, άπεναντίον δέ τό ΟΜΝ, 

πρός τό πρίόμα, ον βάόις μέν τό ΡΦΖ τρίγωνον, 

άπεναντίον δέ τό ΣΤΤ. ώς δέ τά είρημένα πρίόματα 

πρός άλληλα, όντως τό πρίόμα, ον βάόις μέν τό 

1δ KBSA παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δέ ή ΟΜ 

ένδεια, πρός τό πρίόμα, ον βάόις μέν τό ΠΕΦΡ 

παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δέ ή ΣΤ ευθεία, καϊ 

τά δνο άρα πρίόματα, ον τε βάόις μέν τό ΚΒ&Α 

παραλληλόγραμμον, άπεναντίον δέ ή Ο Μ, καϊ ον 

20 βάόις μέν τό Α8Γ, άπεναντίον δέ τό ΟΜΝ, πρός 

τά πρίόματα, ον τ ε βάόις μέν τό ΠΕΦΡ, άπεναντίον 

δέ ή ΣΤ ευθεία, καϊ ον βάόις μέν τό ΡΦΖ τρίγω

νον, άπεναντίον δέ τό ΣΤΤ. καϊ ώς άρα ή ΑΒΓ 

βάόις πρός τήν ΑΕΖ βάόιν, όντως τά είρημένα δνο 

25 πρίόματα πρός τά είρημένα δνο πρίόματα. 

Καϊ ομοίως, έάν διαιρεθώόιν αί ΟΜΝ Η, ΣΤΤΘ 

πνραμίδες εις τε δνο πρίόματα καϊ δνο πνραμίδας, 

1. ΡΦΖ] Ρ θ corr. V, Ε Φ Ζ q. 2. τρίγωνον] (prius) om. 
V. 4. τρίγωνον] (prius) om. Ρ. τρίγωνον] (alt.) om. Ρ. 
6. ουτω Β. 7. έοτι] om. Ρ. ΟΜΝ τρίγωνον Υ. 8. μέν 
έοτι Υ. 11. μέν ίοτι Υ. 12. τρίγωνον] supra comp. Β. 

13. ώς δέ — ρ. 162, 14] mutauit Theon; u. app. 
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autem similes et similiter positae ΑΕΖ, ΡΦΖ. erit 
igitur [VI, 22] 

ΑΒΓ: Agr = ΑΕΖ : ΡΦΖ. 
itaque permutando ΑΒΓ: AEZ = Α8Γ: ΡΦΖ [V, 16]. 
sed ut ΑβΓ: ΡΦΖ, ita prisma, cuius basis est Λ3Γ 
triangulus, ei autem oppositus OMN, ad prisma, cuius 
basis est ΡΦΖ triangulus, ei autem oppositus ΣΤΤ 
[u. lemma]. quare etiam ut ΑΒΓ: AEZ, ita prisma, 
cuius basis est A% Γ triangulus, ei autem oppositus 
OMN, ad prisma, cuius basis est ΡΦΖ triangulus, 
ei autem oppositus ΣΤΤ. uerum quam rationem ha-
bent duo prismata, quae diximus, eam habet prisma, 
cuius basis est parallelogrammum ΚΒ&Λ, ei autem 
opposita recta OMy ad prisma, cuius basis est par-
allelogrammum ΠΕΦΡ, ei autem opposita recta Σ Τ 
[XI, 39; cfr, prop. III]. quare etiam duo prismata, 
et cuius basis est parallelogrammum ΚΒ&Λ, ei autem 
opposita OM} et cuius basis est Λ&Γ, ei autem oppo-
situs OMN} ad duo prismata, et cuius basis est ΠΕΦΡ9 

ei autem opposita Σ Τ recta, et cuius basis est ΡΦΖ 
triangulus, ei autem oppositus ΣΤΤ, illam habent 
rationem [V, 12]. *) quare etiam ut ΑΒΓιΑΕΖ, ita 
duo prismata, quae diximus, ad duo prismata, quae 
diximus. 

Et similiter, si pyramides OMNH, ΣΤΤΘ in duo 
prismata duasque pyramides diuiduntur, erunt ut 

1) Sint prismata ρ J>T P P 1 ( demonstrauimus ΑΒΓ: JEZ 
= Ρ'·Ρι\Ρ·'Ρι=Ρ'>Ρι=*Ρ + Ρ·-Ρι + p i - wgo 

ΑΒΓ : JEZ = ρ + Ρ : ρ, + P t . 

14. διά τά αντά mg. m. 1 Ρ, qui ad lin. 8 adscr. hab. m. I: 
ώς εν&νς iost. 18. KB&B, sed EB in ras. e corr. P. 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. IV. 11 
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έόται ώς ή ΟΜΝ βάόις προς τήν ΣΤΤ βάόιν, όντως 

τά ίν τή ΟΜΝ Η πνραμίδι δνο πρίόματα προς τά έν 

τή ΣΤΤΘ πνραμίδι δνο πρίόματα. άλλ' ώς ή ΟΜΝ 

βάόις προς τήν ΣΤΤ βάόιν, όντως ή ΑΒΓ βάόις 

5 προς τήν ΑΕΖ βάόιν ϊόον γάρ έκάτερον τών ΟΜΝ, 

ΣΤΤ τριγώνων έκατέρω τών ΑΒΓ, ΡΦΖ. καϊ ώς 

άρα ή ΑΒΓ βάόΐς προς τήν ΑΕΖ βάόιν, όντως τά 

τέόόαρα πρίόματα προς τά τέόόαρα πρίόματα. ομοίως 

δέ καν τάς ύπολειπομένας πνραμίδας διέλωμεν εϊς τε 

10 δνο πνραμίδας καϊ εις δνο πρίόματα, έόται ώς ή 

ΑΒΓ βάόις προς τήν ΑΕΖ βάόιν, όντως τά έν τή 

Α Β ΓΗ πνραμίδι πρίόματα πάντα προς τά έν τή 

ΑΕΖΘ πνραμίδι πρίόματα πάντα ίόοπληθή' οπερ 

έδει δεϊξαι. 

16 Αήμμα. 

"Οτι δέ έότιν ώς το ΑΒΓ τρίγωνον προς το ΡΦΖ 

τρίγωνον, όντως τό πρίόμα, οι βάόις τό ΑΒΓ τρί

γωνον, άπεναντίον δέ τό ΟΜΝ, πρός τί: πρίόμα, ον 

βάόις μέν τό ΡΦΖ [τρίγωνον], άπεναντίον δέ τό ΣΤΤ, 

20 οντω δεικτέον. 

'ΕπΙ γάρ τής αντής καταγραφής νενοήόθωόαν από 

τών Η, Θ κάθετοι έπϊ τά ΑΒΓ, ΑΕΖ επίπεδα, ϊόαι 

δηλαδή τνγχάνονόαι διά τό ίόονψεΐς νποκεϊόθαι τάς 

πνραμίδας. καϊ έπεϊ δνο εύθεΐαι ή τε ΗΓ καϊ ή από 

25 τον Η κάθετος ύπό παραλλήλων επιπέδων τών ΑΒΓ, 

ΟΜΝ τέμνονται, εις τον ς αυτούς λόγονς τμηθήόονται. 

καϊ τέτμηται ή Η Γ δίχα νπό *τον ΟΜΝ έπιπέδον 

κατά τό Ν' καϊ ή άπο τον Η άρα κάθετος έπί τό 

15. λήμμα] om. BV. 
ΖΡΦ Ρ. 17. οντω Β. 

16. Λ3Γ] Γ e corr. m. 2 V. 
19. τρίγωνον om. Ρ. Τ ΣΤ τρί~ 
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ΟΜΝ : ΣΤΤ, ita duo prismata pyramidis OMNH 
ad duo prismata pyramidis ΣΤΤΘ. sed ΟΜΝ: ΣΤΤ 
= ΑΒΓ: AEZ\ nam uterque triangulus ΟΜΝ, ΣΤΤ 
utrique triangulo ΑΒΓ,ΡΦ Ζ aequalis est. quare etiam 
ut ΑΒΓ: ΑΕΖ, ita quattuor prismata ad quattuor pris-
mata [V, 12]. et similiter si etiam reliquas pyramides in 
duas pyramides duoque prismata diuiserimus, erunt ut 
ΑΒΓ: AEZ, ita omnia prismata pyramidis ΑΒΓΗ 
ad omnia prismata pyramidis ΑΕΖΘ numero aequalia; 
quod erat demonstrandum. 

Lemma. 

uerum esse, ut Α&Γ: ΡΦΖ, ita prisma, cuius 
basis sit triangulus A%T, ei autem oppositus OMN, 
ad prisma. cuius basis sit ΡΦΖ, ei autem oppositus 
ΣΤΤ, ita demonstrandum est. 

In eadem enim figura fingantur perpendiculares a 
punctis Η, Θ ad triangulos ΑΒΓ, AEZ ductae, quae 
scilicet aequales sunt, quia supposuimus, pyramides 
aequales altitudines habere. et quoniam duae rectae 
ΗΓ et perpendicularis ab Η ducta planis parallelis 
ΑΒΓ, OMN secantur, secundum eandem rationem 
secabuntur [XI, 17]. et Η Γ plano ΟΜΝ in duas 
partes aequales secta est in Ν] quare etiam perpen-

γωνον V. 20. δείζομεν όντως V. οντω] -ς del. m. 1 Ρ. 
21. αί από BVq. 22. τών] τής Β. τα] τά τών V. 
Δ Ε Ζ ] ΔΕΖ τρίγωνα Bq; JEZ τριγώνων V. 28. Ιαονψείς] 
-ει- θ corr. V. 24. ή] in ras. V. 

11* 



164 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ιβ'. 

ΑΒΓ έπίπεδον δίχα τμη&ήΰεται νπο τον ΟΜΝ έπί

πεδον. διά τά αντά δή καϊ ή άπο τον θ κάδετος 

έπϊ το Α ΕΖ έπίπεδον δίχα τμη&ηΰεται νπο τον ΣΤΤ 

έπιπέδον. και είΰιν ίΰαι αί άπο τών Η, Θ κά&ετοι 

6 έπϊ τά ΑΒΓ, ΑΕΖ επίπεδα* ίΰαι άρα καϊ αί άπο 

τών ΟΜΝ, ΣΤΤ τριγώνων έπϊ τά ΑΒΓ, ΑΕΖ 

κά&ετοι. ίΰονψή άρα [έΰτϊ] τά πρίΰματα, ων βάΰεις 

μέν είΰι τά Α%Γ, ΡΦΖ τρίγωνα, άπεναντίον δέ τά 

ΟΜΝ, ΣΤΤ. ώΰτε καϊ τά ΰτερεά παραλληλεπίπεδα 

10 τά άπο τών είρημένων πριΰμάτων αναγραφόμενα 

ίΰονψή καϊ πρός άλληλα [είΰιν] ώς αί βάΰεις' καϊ τά 

ήμίΰη άρα έΰτϊν ώς ή Α&Γ βάΰις πρός τήν ΡΦΖ 

βάΰιν, όντως τά είρημένα πρίΰματα πρός άλληλα" 

όπερ έδει δεί%αι. 

15 ε . 

ΑΙ νπό τό αντο νψος ονΰαι πνραμίδες καϊ 

τριγώνονς έχονΰαι βάΰεις πρός άλλήλας είΰίν 

ώς αί βάΰεις. 

"Εΰτωΰαν νπό τό αντο νψος πνραμίδες, ων βάΰεις 

20 μέν τά ΑΒΓ, ΑΕΖ τρίγωνα, κορνφαΐ δέ τά Η, Θ 

ΰημεία' λέγω, ότι έΰτϊν ώς τ ΑΒΓ βάΰις πρός τήν 

ΑΕΖ βάΰιν, όντως ή Α Β ΓΗ πνραμίς πρός τήν 

ΑΕΖ® πνραμίδα. 

Εί γάρ μή έΰτιν ώς ή ΑΒΓ βάΰις πρός τήν ΑΕΖ 

25 βάΰιν, όντως ή ΑΒΓΗ πνραμίς πρός τήν Α ΕΖ® 

πνραμίδα, έΰται ώς ή ΑΒΓ βάΰις πρός τήν ΑΕΖ 

βάΰιν, όντως ή ΑΒΓΗ πνραμίς ήτοι πρός έλαΰΰόν 

1. έπίπεδον αγομένη V. 3. έπίπεδον αγομένη V. 
5. αρα εΐαί V. αί] om. Pq. 7. %ά&ετοί] in rae. V, seq. 
ras. dimid. lin. (ftrat . . . . από τών ομν). έατί] om. Ρ. 
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dicularis ab Η ad planum Α Β Γ ducta plano ΟΜΝ 
in duas partes aequales secabitur. eadem de causa 
etiam perpendicularis a Θ ad planum AEZ ducta in 
duas partes aequales secabitur plano ΣΤΤ. et perpen-
diculares ab Hy Θ ad plana ΑΒΓ, AEZ ductae 
aequales sunt. itaque etiam perpendiculares a trian-
gulis OMN} ΣΤΤ ad ΑΒΓ, AEZ ductae aequales 
sunt. quare prismata, quorum bases sunt triauguli 
Α&Γ, ΡΦΖ, iis autem oppositi ΟΜΝ, ΣΤΤ, aequales 
altitudines habent. itaque solida parallelepipeda a 
prismatis, quae diximus, conetructa eandem habent alti-
tudinem et eam inter se rationem habent quam bases 
[XI, 32]. itaque etiam prismata, quae diximus. ut 
quae dimidia sint parallelepipedorum [XI, 28] , eam 
rationem habent, quam Α&Γ': quod erat de-
monstrandum.1) 

V. 

Pyramides sub eadem altitudine et bases triangu-
las habentes eam inter se rationem habent quam bases. 

Sint pyramides sub eadem altitudine, quaruin bases 
sint trianguli ΑΒΓ, AEZ, uertices autein if, Θ 
puncta. dico esse 

ΑΒΓ: ΑΕΖ = ΑΒΓΗ: ΑΕΖΘ. 
Nam si non est ΑΒΓ: ΑΕΖ = ΑΒΓΗ: ΑΕΖΘ, 
erit ut ΑΒΓ: AEZ, ita pyramis ΑΒΓΗ aut ad so-

1) Hoc quoque lemma et per se et propter orationis genus 
suspectum est. 

βάαις Bq, eed corr. 11. %aC\ (prius) τνγχάνοντα Theon (BVq). 
είαιν] om.P. 12. έατίν] ϋαταιΒΥα. 13. οντω Bq. 17. άλ

ληλα Ρ, corr. m. 2. 24. JEZ— 25. την] mg. m. 2 Β. 25. 4ΕΖΘ 
πυραμίδα] et in textu et mg. m. 2 B. 27. ητοί] ή Υ. 



166 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ιβ'. 

τι της ΑΕΖ® πνραμίδος ότερεόν ή πρός μείζον, 
έότω πρότερον πρός έλαόόον τό Χ, καϊ διηρήόδω ή 
ΑΕΖ® πνραμίς είς τε δνο πνραμίδας ίόας άλλήλαις 
καϊ όμοιας τή όλη καϊ είς δνο πρίόματα ϊόα* τά δή 

5 δνο πρίόματα μείζονα έότιν ή τό ήμιόν τής 'ολης 
πνραμίδος. καϊ πάλιν at έκ τής διαιρέόεως γινόμεναι 
πνραμίδες ομοίως διηρήό&ωόαν, καϊ τούτο άεϊ γινέ-
όδω, έως ον λειφ&ώόί τίνες πνραμίδες άπο τής ΑΕΖ® 
πνραμίδος, αϊ είόιν έλάττονες τής νπεροχής, ή νπερ-

10 έχει ή ΑΕΖ® πνραμίς τον Χ ότερεοϋ. λελείφ&ωόαν 
καϊ έότωόαν λόγον ένεκεν αίΑΠΡΣ, ΣΤΤ®9 λοιπά 
άρα τά έν τή ΑΕΖ® πνραμίδι πρίόματα μείζονα έότι 
τον Χ ότερεοϋ. διηρήό&ω καϊ ή Α Β ΓΗ πνραμίς 
ομοίως καϊ ίόοπλη&ώς τή ΑΕΖ® πνραμίδι9 έότιν αρα 

15 ώς ή ΑΒΓ βάόις πρός τήν ΑΕΖ βάόιν, όντως τά 
έν τή Α Β ΓΗ πνραμίδι πρίόματα πρός τά έν τή ΑΕΖ® 
πνραμίδι πρίόματα. άλλά καϊ ώς ή ΑΒΓ βάόις πρός 
τήν ΑΕΖ βάόιν, ούτως ή ΑΒΓ Η πνραμϊς πρός τό 
Χ ότερεόν* καϊ ώς άρα ή Α Β ΓΗ πνραμίς πρός τό Χ 

20 ότερεόν, ούτως τά έν τή Α Β ΓΗ πνραμίδι πρίόματα 
πρός τά έν τή ΑΕΖ® πνραμίδι πρίόματα· εναλλάξ 
άρα ώς ή Α Β ΓΗ πνραμϊς πρός τά έν αυτή πρίόματα, 
ούτως τό Χ ότερεόν πρός τά έν τή ΑΕΖ® πνραμίδι 
πρίόματα. μείζων δέ ή ΑΒΓ Η πνραμίς τών έν αυτή 

25 πριόμάτων' μείζον άρα καϊ τό Χ ότερεόν τών έν τή 
ΑΕΖ® πνραμίδι πριόμάτων. άλλά καϊ έλαττον οπερ 

6. γενόμενα ι, q. 7. γιγνέα&ω BV. 8. λειφ&ώαί\ -ει-
corr. βχ η V. mut. in η m. 1 Bq; λειφ&ώαιν Ρ Β. από — 9. πν
ραμίδος] mg. m. 2 B V , om. q. 9. ilaooovg B V q . 10. λε-
Χείφ&ωοαν] -ει- corr. βχ η V, mut. in η q. 11. ΕΤΤθ Β. 
corr. m. 2. 12. έοτιν Ρ. 17. ή] post ins. V. 19. nal 
ώς — 20. οτερεόν] om. q; suo loco m. 1, sed alio atramento 
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lidum minus pyramide ΑΕΖΘ aut ad maius. sit prius 
ad minus X, et pyramis ΑΕΖΘ in duas pyramides 
inter se aequales totique siiniles et duo prismata 
aequalia diuidatur. itaque duo prismata maiora sunt 
quam dimidia totius pyramidis [prop. III]. et rursus 
pyramides ex diuisione ortae similiter diuidantur, et 
hoc semper fiat, donec e pyramide ΑΕΖΘ relinquantur 
pyramides quaedam minores excessu, quo pyramis 
ΑΕΖΘ excedit spatium -Χ [X, 1], relinquantur et 
sint uerbi causa ΑΠΡΣ, ΣΤΤΘ. reliqua igitur pris-
mata pyramidis ΑΕΖΘ maiora sunt spatio X iam 
etiam pyramis ΑΒΓΗ similiter et toties diuidatur, 

permutando igitur [V, 16] ut pyramis ΑΒΓΗ ad sua 
prismata, ita Xsolidum ad prismata pyramidis ΑΕΖΘ. 
sed pyramis ΑΒΓΗ maior est prisinatis. itaque etiam 
X solidum maius est prismatis pyramidis ΑΕΖΘ [V, 14]. 

11 quoties ΑΕΖΘ py-
ramis. erunt igitur 
ut ΑΒΓ.ΑΕΖ, ita 
prismata pyramidis 
ΑΒΓΗ ad prismata 
pyramidis ΑΕΖΘ 
[prop. IV]. uerum 
ΑΒΓ: ΑΕΖ=ΑΒΓΗ 
:X. quare etiam ut 
ΑΒΓΗ.Χ, ita pris-
mata pyramidis 
ΑΒΓΗ ad prismata 
pyramidis ΑΕΖΘ. 

Β. 19. αρα η] corr. ex η αρα m. 1 V, αρα ώς ή Ρ. 
23. οντω Β. 



168 ΣΤΟΙΧΕΙ&Ν ιβ'. 

έότϊν αδύνατον, ονκ αρα έότϊν ώς ή ΑΒΓ βάόις προς 

τήν ΑΕΖ βάόιν, ούτως ή Α Β ΓΗ πνραμϊς προς έλαό

όον τι τής ΑΕΖ® πνραμίδος ότερεόν. ομοίως δή δειχ-

δήόεται, οτι ουδέ ώς ή ΑΕΖ βάόις πρός τήν ΑΒΓ 

δ βάόιν, όντως ή ΑΕΖ® πνραμϊς πρός έλαττόν τι τής 

Α Β ΓΗ πνραμίδος ότερεόν. 

Αέγω δή, ότι ούκ έότιν ονδέ ώς ή ΑΒΓ βάόις 

πρός τήν ΑΕΖ βάόιν, ούτως ή Α Β ΓΗ πνραμϊς προς 

μεϊξόν τι τής ΑΕΖ® πνραμίδος ότερεόν. 

10 ΕΙ γάρ δννατόν, έότω πρός μείζον τό X' άνάπαλιν 

άρα έότϊν ώς ή ΑΕΖ βάόις πρός τήν ΑΒΓ βάόιν, 

ούτως τό Χ ότερεόν πρός τήν ΑΒΓ Η πνραμίδα. ώς 

δέ τό Χ ότερεόν πρός τήν Α Β ΓΗ πνραμίδα, όντως 

ή ΑΕΖ® πνραμϊς πρός έλαόόον τι τής ΑΒΓΗ πνρα-

16 μίδος, ώς έμπροόδεν έδείχδη* καϊ ώς άρα ή ΑΕΖ 

βάόις πρός τήν ΑΒΓ βάόιν, όντως ή ΑΕΖ® πνραμϊς 

πρός έλαόόον τι τής ΑΒΓΗ πνραμίδος* οπερ άτοπον 

έδείχδη. ούκ άρα έότϊν ώς ή ΑΒΓ βάόις πρός τήν 

ΑΕΖ βάόιν, ούτως ή ΑΒΓΗ πνραμϊς πρός μείζον τι 

20 τής ΑΕΖ® πνραμίδος ότερεόν. έδείχδη δέ, οτι ονδέ 

πρός έλαόόον. έότιν άρα ώς ή ΑΒΓ βάόις πρός τήν 

ΑΕΖ βάόιν, ούτως ή ΑΒΓΗ πνραμϊς πρός τήν 

ΑΕΖ® πνραμίδα* όπερ έδει δείξαι. 

26 Αί νπό τό αυτό νψος ονόαι πνραμίδες καϊ 

πολνγώνονς έχονόαι βάόεις πρός άλλήλας είόϊν 

ώς αί βάόεις. 

2. έλαττον Υ. 3. 4ΕΖΘ] Θ eras. Ρ; JEZHS q. 
δείξομ,εν Υ. 5. έλαοοον Β. 11. η βάοις η JEZ V q . 
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X 

/ / 

uerum etiam mmus est; quod fieri non potest. ergo 
non est ut ΑΒΓ: AEZ, ita pyrainis ΑΒΓΗ ad mi-
nus aliquod pyramide ΑΕΖΘ solidum. similiter de-

monstrabiinus, ne ΑΕΖΘ quidem 
pyramidem ad minus aliquod pyra-
mide ΑΒΓΗ solidum eam rationem 
habere quam ΑΕΖ : ΑΒΓ 

Iam dico, ne ad maius quidein aliquod pyramide 
ΑΕΖΘ solidum pyramidein ΑΒΓΗ eam rationem ha-
bere quam ΑΒΓ: AEZ. 

Nam 8i fieri potest, habeat ad maius aliquod X 
e contrario igitur [V, 7 coroll.] 

ΑΕΖ : ΑΒΓ — Χ: ΑΒΓΗ. 
uerum ut X: ΑΒΓΗ, ita ΑΕΖΘ pyramis ad minus 
aliquid pyramide ΑΒΓΗ, ut supra demonstratum est 
[prop. II lemma]. quare etiam ut ΑΕΖ : ΑΒΓ, ita 
pyramis ΑΕΖΘ ad minus aliquid pyramide ΑΒΓΗ; 
quod absurdum esse demonstrauimus. itaque ne ad 
maius quidem aliquod pyramide ΑΕΖΘ solidum py-
ramis ΑΒΓΗ eam rationemhabet quam ΑΒΓ: AEZ. 
demonstrauimus autem, eam ne ad minus quidem 
banc babere rationem. erit igitur 

ΑΒΓιΑΕΖ = ΑΒΓΗ: ΑΕΖΘ, 
quod erat demonstrandum. 

VI. 

Pyramides sub eadem altitudine et polygonas bases 
habentes eam inter se rationem habent quam bases. 

17. πνραμίδος ατερεόν q; ατερεόν add. m. 2 V. 21. βάαις] 
eupra ecr. m. 1 P. 25. πυραμίδες ονααι Β. ονααι] 
om. V. 
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"Εότωόαν ύπό τό αυτό νψος πνραμίδες, ων [αί] βά

όεις μέν τά ΑΒΓΑΕ, ΖΗΘΚΑ πολύγωνα, κορνψαΧ 

δέ τά Μ, Ν όημεΐα* λέγω, οτι έότϊν ως ή ΑΒΓΑΕ 

βάόις προς τήν ΖΗΘΚ/ί βάόιν, ούτως ή ΑΒΓΑΕΜ 

5 πνραμϊς προς τήν ΖΗΘΚΑΝ πνραμίδα. 

Έπεζεύχδωόαν γάρ αί ΑΓ, ΑΑ, ΖΘ, ΖΚ. έπεϊ 

ονν δύο πνραμίδες είόϊν αί ΑΒΓ Μ, ΑΓΑ Μ τριγώ-

νονς έχονόαι βάόεις χαϊ νψος ϊόον, προς άλλήλας 

είόϊν ώς αί βάόεις* έότιν άρα ώς ή ΑΒΓ βάόις προς 

10 τήν ΑΓΑ βάόιν, όντως ή ΑΒΓ Μ πνραμϊς προς τήν 

ΑΓΑ Μ πνραμίδα. καϊ όννδέντι ώς ή ΑΒΓΑ. βάόις 

προς τήν ΑΓΑ βάόιν, ούτως ή Α Β ΓΑ Μ πνραμϊς 

προς τήν ΑΓΑ Μ πνραμίδα. άλλά καϊ ώς ή ΑΓΑ 

βάόις προς τήν ΑΑΕ βάόιν, ούτως ή ΑΓΑ Μ πνρα-

15 μϊς προς τήν ΑΑΕΜ πνραμίδα. δι ϊόον άρα ώς ή 

ΑΒΓΑ βάόις προς τήν ΑΑΕ βάόιν, ούτως ή Α Β ΓΑ Μ 

πνραμϊς προς τήν ΑΑΕΜ πνραμίδα. καϊ όννδέντι 

πάλιν, ώς ή ΑΒΓΑΕ βάόις προς τήν ΑΑΕ βάόιν, 

ούτως ή ΑΒΓ Α ΕΜ πνραμίς προς τήν ΑΑΕΜ πνρα-

20 μίδα. ομοίως δή δειχδήόεται, οτι καϊ ώς ή ΖΗΘΚΑ 

βάόις προς τήν ΖΗΘ βάόιν, ούτως καϊ ή ΖΗΘΚΑΝ 

πνραμϊς προς τήν ΖΗΘ Ν πνραμίδα. καϊ έπεϊ δύο 

πνραμίδες είόϊν αί ΑΑΕΜ, ΖΗΘ Ν τριγώνονς έχονόαι 

1. αΓ) deleo. ών — 2. κορνφαί] πολυγώνους έχονόαι βάσεις 
τάς ΑΒΓΔΕ, ΖΗΘΚΑ, κορνγας Theon (BVq). 6. έπεξενχδ. 
— 10. βάοιν] δΐ'ηρηοδω γάρ ή μ\ν ΑΒΓ Δ Ε βάοις είς τά ΑΒΓ, 
ΑΓΔ, ΑΕΔ τρίγωνα, ή δε ΖΗΘΚΑ {Ν eras. V) είς τά ΖΗΘ, 
ΖΘΚ, ΖΚΑ τρίγωνα, καϊ νενοηο&ωοαν άφ' εκάστου τριγώνου 
πνραμίδες Ιοονψεΐς (-εις corr. ex -οι m. rec. V) ταΐς έξ αρχής 
πνραμίοι (πνραμίοιν Β) καϊ έπεί έοτιν ώς το ΑΒΓ τρίγωνον πρός 
τό Α Γ Δ τρίγωνον Theon (BVq) . 11. οννδέντα άρα ώς Υ. 

ή — 12. βάοιν] mg. γρ. τραπέζιον et γρ. τρίγωνον m. 1 Ρ; 
τό ΑΒΓ Δ τραπέζιον πρός τό ΑΓΔ τρίγωνον Theon (BVq). 
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Sint snb eadem altitudine pyramides, quarum bases 
sint ΑΒΓΑΕ, ΖΗΘΚΑ polygona, uertices autem M, 
Ν puncta. dico, esse 

ΑΒΓΑΕ: ΖΗΘΚΑ = ΑΒΓΑΕΜι ΖΗΘΚΑΝ. 

ducantur βηιτχιΑΓ, ΑΑ, ΖΘ, ΖΚ. iam quoniam duae 
pyramides sunt ΑΒΓΜ, ΑΓΑ Μ triangulas bases ha-
bentes et altitudinem aequalem, eam inter se rationein 
habent quam bases [prop. V ] . erit igitur ΑΒΓιΑΓΑ 

ΑΒΓΜ: Α ΓΑ Μ. efc componendo [V, 18] ΑΒΓΑ 

: ΑΓΑ = Α Β ΓΑ Μ: Α ΓΑ Μ. uerum etiam [prop. V] 
ΑΓΑ : ΑΑΕ = ΑΓΑ Μ: ΑΑΕΜ. itaque ex aequo 
[V, 22] ΑΒΓΑ : ΑΑΕ = ΑΒΓΑ Μ : ΑΑΕΜ. et rur-

sus componendo [V, 18] ΑΒΓΑΕ: AAE=ΑΒΓΑ ΕΜ 

: Α Α ΕΜ. similiter demonstrabimus, esse etiain 
ΖΗΘΚΑ : ΖΗΘ = ΖΗΘΚΑΝ: ΖΗΘΝ 

et quoniam duae pyramides sunt ΑΑΕΜ, ΖΗΘΝ 
triangulas bases habentes et altitudinem aequalem, 

13. ΑΓΔΜ\ suura Δ scr. Ε m. 2 Β. η — 14. βάΰιν] τό ΑΓΔ 
τρίγωνον πρός το Α ΔΕ τρίγωνον Theon (BVq). 15. &ρα έατίν 
Theon (BVq). 17. ΑΔΕΜ] Μ aupra scr. m. rec. Ρ. 
18. βάαιν] om. Bq. 19. ΑΒΓ ΔΕ add. Μ m. 2 V. 20. ομοίως 
— Ζτι] ™ ««τά δή Theon (BVq). 21. ΖΗΘ] Ρ; ΖΚΛ 
Theon (Bq et Α e corr. m. 1 V). 22. Ζ Κ ΑΝ Theon (Bq et 
Ν in ras. V). 23. Ζ ΚΑΝ Theon (BVq). 
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βάΰεις καϊ νψος ίΰον, έΰτιν άρα ώς ή ΑΑΕ βάΰις 

προς τήν ΖΗΘ βάΰιν, όντως ή ΑΑΕΜ πνραμϊς προς 

τήν ΖΗΘΝ πνραμίδα. αλλ9 ώς ή ΑΑΕ βάΰις προς 

τήν ΑΒΓΑΕ βάΰιν, όντως ήν ή ΑΑΕΜ πνραμίς 

5 προς τήν ΑΒΓΑΕΜ πνραμίδα. καϊ δι9 ίΰον άρα ώς 

ή ΑΒΓΑΕ βάΰις προς τήν ΖΗΘ βάΰιν, όντως ή 

Α Β ΓΑ Ε Μ πνραμίς προς τήν Ζ ΗΘ Ν πνραμίδα. άλλα 

μήν καϊ ώς ή ΖΗΘ βάΰις προς τήν ΖΗΘΚΑ βάΰιν, 

όντως ήν καϊ ή ΖΗΘΝ πνραμίς προς τήν ΖΗΘΚΑΝ 

10 πνραμίδα. καϊ δι ίΰον άρα ώς ή ΑΒΓΑΕ βάΰις 

προς τήν ΖΗΘΚΑ βάΰιν, όντως ή ΑΒΓ Α ΕΜ πνραμίς 

προς τήν ΖΗΘΚΑΝ πνραμίδα* οπερ έδει δεΛμι. 

ξ'. 
Πάν πρίΰμα τρίγωνον έχον βάΰιν διαι-

15 ρείται εις τρεις πνραμίδας ίΰας άλλήλαις τρι* 

γώνονς βάΰεις έχονΰας. 

"Εΰτω πρίΰμα, ον βάΰις μέν τό ΑΒΓ τρίγωνον, 

άπεναντίον δέ τό ΑΕΖ' λέγω, ότι τό ΑΒΓΑΕΖ 

πρίΰμα διαιρείται είς τρεις πνραμίδας ίΰας άλλήλαις 

20 τριγώνονς έχονΰας βάΰεις. 

Έπεζενχδωΰαν γάρ αί ΒΑ, ΕΓ, ΓΑ. έπεϊ παραλ

ληλόγραμμον έΰτι τό Α ΒΕΑ, διάμετρος δέ αντον 

έΰτιν ή ΒΑ, ίΰον άρα έΰτϊ τό ΑΒΑ τρίγωνον τφ 

ΕΒΑ τριγώνω* καϊ ή πνραμίς άρα, ής βάΰις μέν τό 

26 ΑΒΑ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Γ ΰημείον, ίΰη έΰτϊ 

πνραμίδι, ής βάΰις μέν έΰτι τό ΑΕΒ τρίγωνον, κορνφή 

δέ τό Γ ΰημείον. άλλά ή πνραμίς, ής βάΰις μέν έΰτι 

1. καϊ νψος ϊοον] %αϊ νπο τό αντο ν<φος Theon (Β V q V 
2. ΖΚΛ Theon (BVq^, ut lin. 6, 8. 3. ZKAN Theon(BVq), 
ut lin. 7, 9. αλλ ώς — 5. πνραμίδα] έπεϊ ονν Ιΰτιν (om. 
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erit [prop. V ] ΑΑΕ:ΖΗΘ — ΑΑΕΜ: ΖΗΘΝ. uerum 
ΑΑΕ: ΑΒΓΑΕ = ΑΑΕΜ: ΑΒΓΑΕΜ. quare etiam 

ex aequo [V,22] ΑΒΓΑ Ε:ΖΗΘ=ΑΒΓΑΕΜιΖΗΘΝ. 
uerum etiam ΖΗθ: ΖΗΘΚΑ — ΖΗΘΝ: ΖΗΘΚΑΝ. 

quare etiam ex aequo [V, 22J ΑΒΓΑΕ: ΖΗΘΚΑ 
=ΑΒΓΑΕΜ:ΖΗΘΚΑΝ] quod erat demonstrandum. 

Omne prisma triangulain basim habens in tres 
pyramides inter se aequales diuiditur triangulas bases 
habentes. 

Sitprisma, cuius basis sit Α Β Γ triangulus, ei autein 
oppositus AEZ. dico, prisma ΑΒΓΑΕΖ in tres py-
ramides inter se aequales diuidi triangulas bases ha-
bentes. 

ducantur enim ΒΑ, Ε Γ 9 Γ Α . quoniam parallelo-
grammuui est Α ΒΕΑ, diametrus autein eius BA} 

erit ΑΒΑ = Ε ΒΑ [ I , 34]. quare etiam pyramis, 
cuius basis est triangulus ΑΒΑ, uertex autem Γ 
punctmn, aequalis est pyramidi, cuius basis est trian-
gulus AEB, uertex autem Γ punctum [prop. V ] . uerum 

VII. Hero stereom. II, 39. 

Bq) ώς η ΑΒΓΔΕ βάαις προς τήν ΑΔΕ βάσιν, όντως ή (ην ή 
q) ΑΒΓΔΕΜ πνραμϊς προς την ΑΔΕ Μ πνραμίδα Theon^BVq); 
dein add. ώς δε η ΑΔΕ βάοις προς την ΖΚΑ βάσιν, όντως ή 
ΑΔΕ Μ πνραμϊς προς τήν Ζ ΚΑΝ πνραμίδα V q et mg. m. 2 Β. 

5. %αί] om. Theon (BVq). 6. βάσιν] om. BVq. 
όντως] om. q. 8. ΖΗΘΚΑ] ΚΑ add. Β m. 2. 9. ην] om. 
V. 10. αρα] πάλιν έοτίν Bq; αρα έοτίν V. 12. ΖΗΘΚΑΜ 
q. 17. βάσεις q. 20. βάσεις έχουσας V. 21. καϊ έπεί 

V. 26. έστιν Β. 27. αλλά — ρ. 174, 1. σημεΐον] om. q. 

VII. 

27. άλλ' Β. ή] om. V. 
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2. έΰτι] (prius) έΰτιν ΡΒ; έατι τ# V. 4. και] om. q; 
καϊ η V. 6. Ιατί] έατίν ΡΒ; έατϊ τ% V. 8. έατιν] om. 
B V q . αντον έατίν Bq. 9. Ε Γ V. 12. Ε Γ Ζ ] Γ Ζ in 
ras. V. 14. ΒΕΓ V. f Δ] in ras. m. 2 Β. 18. έατι] 
om. Ρ. 21. βάαεις έχονοαις, eras. ι, V. 23. έατι τ% V. 

τό ΑΕΒ τρίγωνον, κορνφή δέ το Γ ΰημείον, ή αντή 
έΰτι πνραμίδι, ης βάΰις μέν έΰτι το ΕΒΓ τρίγωνον, 
κορνφή δέ το Α ΰημείον* νπό γάρ των αντών επι
πέδων περιέχεται, καϊ πνραμίς Άρα, ής βάΰις μέν 

δ έΰτι τό ΑΒΑ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Γ ΰημείον, 
ίΰη έΰτϊ πνραμίδι, ής βάΰις μέν έΰτι τό ΕΒΓ τρίγω
νον, κορνφή δέ τό Α ΰημείον. πάλιν, έπεϊ παραλλη
λόγραμμον έΰτι τό ΖΓΒΕ, διάμετρος δέ έΰτιν αντον 
ή ΓΕ, ίΰον έΰτϊ τό ΓΕΖ τρίγωνον τω ΓΒΕ τρι-

10 γώνω. καϊ πνραμϊς άρα, ής βάΰις μέν έΰτι τό ΒΓΕ 
τρίγωνον, κορνφή δέ τό Α ΰημείον, ίΰη έΰτϊ πνρα
μίδι, ής βάΰις μέν έΰτι τό ΕΓΖ τρίγωνον, κορνφή 
δέ τό Α ΰημείον. ή δέ πνραμίς, ής βάΰις μέν έΰτι 
τό ΒΓΕ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Α ΰημείον, ίΰη 

16 έδείχδη πνραμίδι, ής βάΰις μέν έΰτι τό ΑΒΑ τρίγω
νον, κορνφή δέ τό Γ ΰημείον καϊ πνραμίς άρα, ής 
βάΰις μέν έΰτι τό ΓΕΖ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Α 
ΰημείον, ίΰη έΰτϊ πνραμίδι, ής βάΰις μέν [έΰτι] τό 
ΑΒΑ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Γ ΰημείον διήρηται 

20 άρα τό ΑΒΓΑΕΖ πρίΰμα εις τρεις πνραμίδας ίΰας 
άλλήλαις τριγώνονς έχονΰας βάΰεις. 

Καϊ έπεϊ πνραμίς, ής βάΰις μέν έΰτι τό ΑΒΑ τρί
γωνον, κορνφή δέ τό Γ ΰημείον, ή αντή έΰτι πνρα
μίδι, ή ς βάΰις τό ΓΑ Β τρίγωνον, κορνφή δέ τό Α 

26 ΰημείον νπό γάρ τών αντών επιπέδων περιέχονται9 

ή δέ πνραμίς, ής βάΰις τό ΑΒΑ τρίγωνον, κορνφή 
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24. τό] (prius) μ\ν τά q; μέν έΰτι τό V. ΓΑΒ] θ corr. V. 
26. τό] ϊατϊ τό Υ. 

pyramis, cuius basis est Α Ε Β triangulus, uertex autem 
Γ punctum, eadem est ac pyramis, cuius basis est Ε Β Γ 
triangulus, uertex autem Α punctum; nam iisdem pla-
nis continentur. quare etiam pyramis, cuius basis est 

ζ ΑΒΑ triangulus, uertex autem 
Γ punctum, aequalis est py-
ramidi, cuius basis est Ε Β Γ 
triangulus, uertex autem Α 
punctum. rursus quoniam par-
allelogrammum est ΖΓΒΕ, et 
diametrus eius est Γ Ε , erit 
Γ Ε Ζ = Γ Β Ε [I, 34]. quare 

Β A etiam pyramis, cuius basis est 
Β Γ Ε triangulus, uertex autem Α punctum, aequalis est 
pyramidi, cuius basis est Ε Γ Ζ triangulus, uertex autem 
Α panctum. demonstrauimus autem, pyramidem, cuius 
basis sit Β Γ Ε triangulus, uertex agtem Α punctum, 
aequalem esse pyramidi, cuius basis sit ΑΒΑ trian-
gulus, uertex autem Fpunctum. quare etiam pyramis, 
cuius basis est Γ Ε Ζ triangulus, uertex autem Α 
punctum, aequalis est pyramidi, cuius basis est ΑΒΑ 
triangulus, uertex autem Γ punctum. ergo prisma 
ΑΒΓΑΕΖ in tres pyramides aequales diuisum est 
triangulas bases habentes. 

et quoniam pyramis, cuius basis est Α ΒΑ triangulus, 
uertex autem Γ punctum, eadem est ac pyramis, cuius 
basis est ΓΑΒ triangulus, uertex autem Α punctum 
(nam iisdem planis continentur), pyramidem autem, 
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δέ τό Γ ΰημείον, τρίτον ίδείχδη τον πρίσματος, ου 

βάΰις το ΑΒΓ τρίγωνον, άπεναντίον δε το ΑΕΖ, 

καϊ ή πνραμίς άρα, ής βάΰις το ΑΒΓ τρίγωνον, κο

ρνφή δε το Α ΰημείον, τρίτον έΰτϊ τον πρίΰματος 

δ τον έχοντος βάΰιν τήν αντήν το ΑΒΓ τρίγωνον, 

άπεναντίον δέ το ΑΕΖ. 

Πόριΰμα. 

Έκ δή τούτον φανερόν, οτι πάΰα πνραμίς τρίτον 

μέρος έΰτϊ τον πρίΰματος τον τήν αντήν βάΰιν έχοντος 

10 αντή καϊ νψος ίΰον [έπειδήπερ καν έτερον τι ΰχήμα 

εύδνγραμμον έχη ή βάΰις τον πρίΰματος, τοιοντο καϊ 

το άπεναντίον, καϊ διαιρείται εις πρίΰματα τρίγωνα 

έχοντα τάς βάΰεις καϊ τά άπεναντίον, καϊ ώς ή ολη 

βάΰις προς έκαΰτον]* οπερ έδει δείζαι. 

16 η . 

Αί ομοιαι πνραμίδες καϊ τριγώνονς έχονΰαι 

βάΰεις έν τριπλαΰίονι λόγω είΰΐ τών ομολό

γων πλενρών. 

"Εΰτωΰαν ομοιαι καϊ ομοίως κείμεναι πνραμίδες, 

20 ων βάΰεις μέν είΰι τά ΑΒΓ, ΑΕΖ τρίγωνα, κορνφαΐ 

δέ τά Η, Θ ΰημεΐα' λέγω, οτι ή ΑΒΓΗ πνραμίς 

πρός τήν ΑΕΖΘ πνραμίδα τριπλαΰίονα λόγον ίχει 

ήπερ ή ΒΓ πρός τήν ΕΖ. 

Ι.βάσις έατϊ τό V. 3. ή] om. V. 5. τον — αντήν] ον 
βάσις V. 11. η — πρίσματος] βάαιν το πρίσμα α. τοιούτο] 
om. BVq. 12. τό] το αντό Bq et corr. ex αντο τό V. 
%αί] om. BVq. τριγώνονς, -ονς e corr. m. 2 V. 13. τάς] 
om. q. %αί] om. q. τα] τάς. q. %ai ώς — 14. #«2fcaJ 
om. Theon (Β Vq). 17. είΰίν Β. 20. βάοις Β, corr. m. 2. 

χορνφή Β, corr. m. 1. 21. δέ] δε αντών έατω V. 
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cuius basis est Α ΒΑ triangulus, uertex autem rpunctum, 
tertiam partem esse demonstrauiraus prismatis, cuius 
basis sit ΑΒΓ triangulus, ei autem oppositus AEZ, 
etiam pyramis, cuius basis est ΑΒΓ triangulus, uertex 
autem Α punctum, tertia pars est prismatis eaudein 
basim habentie triangulum ΑΒΓ, ei autem opposi-
tuin AEZ. 

Corol lar ium. 

Hinc uianifestum est, omnem pyramidem tertiam 
partem esse prismatis, quod eandem basim habeat et 
altitudinem aequalem.1) — quod erat demonstrandum. 

vin. 
Similes pyramides triangulas bases babentes tri-

plicatam inter se ratio-
nem habent quam latera 
correspondentia. 

Sint pyramides simi-
les et similiter positae, 
quarum bases sint ΑΒΓ} 

ΑΕΖ trianguli, uertices autem Η, Θ puncta. dico, esse 
ΑΒΓΗ: ΑΕΖΘ — ΒΓ3: EZ\ 

1) Quae sequuntur uerba lin. 10—14 sine dubio subditiua 
eunt. ecripturam codicis Ρ in fine lacunam habere, recte signi-
ficauit August; nam uerba %ai ώς ή ολη βάοις ηρος ίκαατον 
principium est amplioris demonstrationis. cetera in Ρ satia 
emendate leguntur, cum in codd. Theoninis omni sensu ca-
reant. sed etiamsi sana essent omnia, haeo nerba tamen su-
epecta eesent, quia, ut eaepius monui, demonetrationem corol-
larii adferre nihil adtinet. 

E n c l i d e t , edd. Heiberg et Menge. IV. 12 
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Σνμπεπληρώΰ&ω γαρ τά ΒΗΜΑ, ΕΘΠΟ ΰτερεά 
παραλληλεπίπεδα, καϊ έπεϊ όμοια έΰτϊν ή ΑΒΓΗ 
πνραμϊς τή ΑΕΖΘ πνραμίδι, ίΰη αρα έΰτϊν ή μέν 
ύπο ΑΒΓ γωνία τή νπο ΑΕΖ γωνία, ή δέ νπο ΗΒΓ 

δ τή νπο ΘΕΖ, ή δέ νπό ΑΒΗ τή νπο ΑΕΘ, και 
έΰτιν ως ή ΑΒ προς τήν Α Ε, όντως ή Β Γ προς τήν 
ΕΖ, καϊ ή ΒΗ προς τήν ΕΘ. καϊ έπεϊ έΰτιν ώς ή 
ΑΒ προς τήν ΑΕ, όντως ή ΒΓ προς τήν ΕΖ, καϊ 
περϊ ίΰας γωνίας αί πλενραϊ άνάλογον είΰιν, όμοιον 

10 άρα έΰτϊ το Β Μ παραλληλόγραμμον τώ Ε Π παραλ
ληλογράμμφ. διά τά αντά δή καϊ τό μέν Β Ν τφ 
Ε Ρ ομοιόν έΰτι, τό δέ Β Κ τώ Ε&' τά τρία άρα τά 
ΜΒ, ΒΚ, Β Ν τριΰϊ τοις ΕΠ, Ε&, Ε Ρ ομοιά έΰτιν. 
άλλά τά μέν τρία τά ΜΒ, ΒΚ, ΒΝ τριΰϊ τοις άπεναν- · 

ΐδ τίον ίΰα τε καϊ ομοιά έΰτιν, τά δέ τρία τά Ε Π, Ε&, 
ΕΡ τριΰϊ τοις άπεναντίον ίΰα τε καϊ ομοιά έΰτιν. τά 
ΒΗΜΑ, ΕΘΠΟ άρα ΰτερεά νπό ομοίων επιπέδων 
ίΰων τό πλή&ος περιέχεται, ομοιόν άρα έΰτϊ τό ΒΗΜΑ 
ΰτερεον τώ ΕΘΠΟ ΰτερεώ. τά δέ όμοια ΰτερεά παρ-

20 αλληλεπίπεδα έν τριπλαΰίονι λόγω έΰτϊ τών ομολόγων 
πλενρών. τό ΒΗΜΑ άρα ΰτερεον πρός τό ΕΘΠΟ 
ΰτερεον τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ομόλογος 
πλενρά ή ΒΓ πρός τήν όμόλογον πλενράν τήν ΕΖ. 
ώς δέ τό ΒΗΜΑ ΰτερεον πρός τό ΕΘΠΟ ΰτερεον, 

26 οϋτως ή ΑΒΓΗ πνραμϊς πρός τήν ΑΕΖΘ πνραμίδα, 
έπειδήπερ ή πνραμϊς έκτον μέρος έΰτϊ τον ΰτερεον 
διά τό καϊ τό πρίΰμα ήμιΰν όν τον ΰτερεον παραλ
ληλεπίπεδον τριπλάΰιον είναι τής πνραμίδος. καϊ ή 

2. ή] bie Ρ, corr. m. 1. 5. ΘΕΖ] e corr. V. 9. έατιν 
q. 10. παραλληλόγραμμον] (prius) om. V. 13. ioxi V. 
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Expleantur enim solida parallelepipeda ΒΗΜΑ, 
ΕΘΠΟ. et quoniain similis est ΑΒΓΗ pyramis py-
ramidi ΑΕΖΘ, erit L ΑΒΓ= ΑΕΖ, ΙΗΒΓ=ΘΕΖ, 

L ABH — ΑΕΘ, et est ΑΒ : Α Ε = ΒΓ: ΕΖ = ΒΗ 

: ΕΘ [XI def. 9]. et quoniam est Α Β: ΑΕ=ΒΓ: ΕΖ, 
et latera angulos aequales comprehendentia proportio-
nalia sunt, erit ΒΜ^ΕΠ [ρ. 83 not. 1]. eadem 
de causa erit etiam BN~EP, BK~E&. itaque 
tria ΜΒ, ΒΚ, BN tribus Ε Π , E&, E P similia sunt. 
uerum tria ΜΒ, ΒΚ, Β Ν tribus oppositis aequalia 
stuit et similia, tria autem Ε Π , E&, Ε Ρ tribus oppo-
sitis aequalia sunt et similia [XI, 24]. itaque solida 
ΒΗΜΑ, ΕΘΠΟ planis similibus numero aequalibus 
continentur. ergo ΒΗΜΑ ~ J70[XIdef.9] . similia 
autem solida parallelepipeda triplicatam rationem ba-
bent quam latera correspondentia [XI, 33]. itaque 
ΒΗΜΑ: ΕΘΠΟ = ΒΓΒ: ΕΖ3. sed ΒΗΜΑ: ΕΘΠΟ 

= ΑΒΓΗ: ΑΕΖΘ, quoniam pyramis sexta pars est 
solidi, propterea quod prisma, quod dimidium est so-

15. £σα τε om. V. έατι comp. V. τά] £alt.) om. B. 
16. τριαί — ίατιν] ΐοα τε nal όμοια τριΰϊ τοΐς άπεναντίον έατι 
B V q . 16. έατι Ρ. 17. στερεά παραλληλοεπίπεδα V. 
19. στερεόν] om. V. 20. έατίν Β. 22. τον τριπλασίονα q. 
26. έκτον] ζ q. 27. παράλληλοεπιπ. V. 

12* 
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ΑΒΓΗ άρα πνραμΙς προς τήν ΑΕΖΘ πνραμίδα τρι
πλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΓ πρός τήν ΕΖ' οπερ 
έδει δείίμι. 

Πόριόμα. 
6 Έκ δή τούτον φανερόν, οτι καϊ αί πολνγώνονς 

έχονόαι βάόεις0 δμοιαι πνραμίδες πρός άλλήλας έν 
τριπλαόίονι λόγω είόι τών ομολόγων πλενρών. διαι-
ρεδειόών γάρ αυτών είς τάς έν ανταΐς πνραμίδας 
τριγώνονς βάόεις έχούόας τω καϊ τά όμοια πολύγωνα 

10 τών βάόεων είς όμοια τρίγωνα διαιρεΐό&αι καϊ ϊόα 
τω πλήδει καϊ ομόλογα τοις ολοις έόται ώς [ή] έν τή 
έτερα μία πνραμϊς τρίγωνον έχονόα βάόιν πρός τήν 
έν τή έτερα μίαν πνραμίδα τρίγωνον έχονόαν βάόιν, 
όντως καϊ άπαόαι αί έν τή έτερα πνραμίδι πνραμίδες 

15 τριγώνονς έχονόαι βάόεις πρός τάς έν τή έτερα πνρα
μίδι πνραμίδας τριγώνονς βάόεις έχούόας, τοντέότιν 
αυτή ή πολύγωνον βάόιν έχονόα πνραμΙς πρός τήν 
πολύγωνον βάόιν έχονόαν πνραμίδα. ή δέ τρίγωνον 
βάόιν έχονόα πνραμΙς πρός τήν τρίγωνον βάόιν έχονόαν 

) έν τριπλαόίονι λόγω έότϊ τών ομολόγων πλενρών καϊ 
ή πολύγωνον άρα βάόιν έχονόα πρός τήν όμοίαν βάόιν 
έχονόαν τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή πλενρά προς 
τήν πλενράν. 

25 Τών ϊόων πνραμίδων καϊ τριγώνονς βάόεις 
έχονόών άντιπεπόνδαόιν αί βάόεις τοις νψεόιν 

2. οπερ] punctie del. V. 3. έδει δεΐξαί] om. V. 
4. πόρισμα] om. q. πόρ. — 23. πλενράν] mg. m. 1 Ρ. 
b.cct] om. q. 7. εΙοίν Ρ Β. 8. iv] om. V. αύτάς V, 
αυτοις q. 10. %αί] καϊ είς V. 11. ή] om. Ρ. 
12. τριγώνονς et βάσεις V, corr. m. 1. 13. μίαν πυραμίδα] 
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lidi parallelepipedi [XI, 28], triplo maius est pyra-
mide [prop. VII]. ergo etiam ΑΒΓΗ: ΑΕΖΘ=ΒΓ3: ΕΖ3; 
quod erat demonstrandum. 

Corol la r ium. 
Hinc manifestum est, etiam pyramides siiniles, quae 

polygonas bases babeant, triplicatam rationem habere 
quam latera correspondentia. nam si eas in pyramides 
triangulas bases babentes diuiserimus, eo quod etiam 
similia polygona basium in similes triaugulos numero 
aequales et totis correspondentes diuiduntur [VI, 20], 
erunt, ut in altera una pyramis triangulam habens 
basim ad unam pyramidem alterius t r i a D g u l a m basim 
habentem, ita omnes pyramides alterius pyramidis 
triangulas bases babentes ad omnes pyramides alterius 
pyramidis triangulas bases habentes [V, 12], h . e. ipsa 
pyramis polygonam basim habens ad pyraiaidem poly-
gonam basim habentem. pyramis autein triangulam 
basim habens ad pyramideni triangulam basim haben-
tem triplicatam rationem habet quam latera corre-
spondentia [prop. VIII]. ergo etiain ea, quae poly-
gonam babet basim ad eam, quae similem basim babet, 
triplicatam habet rationem quam latus ad latus. 

IX. 

Pyramidum aequalium et triangulas bases baben-
tium bases in contraria ratione sunt atque altitudines; 

VIII. coroll. Psellus p. 55. 

πνραμίδι (ι e corr.) μίαν V. βάαιν ίχονΰαν BV. 14. εν] 
έπί q. 15. βάσεις ϋχονσαι V. 20. εστί] om. q. 
22. τριπλάσιον V. 26. νψεαι PVq. 
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2. ϊσαι είσίν] mg. m. 1 poetea add. Ρ; ίσα (corr. m. rec.) 
εστίν V. 3. εκείνα V, corr. m. rec. 4. ϊσαι] om. q. 

και ών πυραμίδων τριγώνους βάύεις έχονύών 

άντιπεπόν&αύιν αί βάύεις τοις νψεύιν, ϊόαι 

είόϊν έκεΐναι. 

"Εύτωύαν γάρ ϊύαι πυραμίδες τριγώνους βάύεις 

5 έχονύαι τάς ΑΒΓ, ΑΕΖ, κορυφάς δΐ τά Η, Θ 6ψ 

μεΐα' λέγω, οτι τών ΑΒΓΗ, ΑΕΖΘ πυραμίδων άντι-

πεπόνδαύιν αί βάύεις τοις νψεύιν, και έύτιν ώς ή 

ΑΒΓ βάύις προς τήν ΑΕΖ βάύιν, οΰτως το τής 

ΑΕΖΘ πυραμίδος νψος προς το τής ΑΒΓΗ πυρα-

10 μίδος νψος. 

Σνμπεπληρώύδω γάρ τά ΒΗΜΑ, ΕΘΠΟ ύτερεά 

παραλληλεπίπεδα, καϊ έπεϊ ΐύη έύτϊν ή ΑΒΓΗ πν-

ραμϊς τή ΑΕΖΘ πυραμίδι, και έύτι τής μέν ΑΒΓΗ 

πυραμίδος έ%απλάύιον το ΒΗΜΑ ύτερεον, τής δέ 

Ιό ΑΕΖΘ πυραμίδος έ%απλάύιον το ΕΘΠΟ ύτερεόν, 

ϊύον άρα έύτϊ το ΒΗΜΑ ύτερεον τω ΕΘΠΟ ύτερεώ. 

τών δΐ ϊύων ύτερεών παραλληλεπιπέδων άντανεπόν-

δαύιν αί βάύεις τοις ΰψεύιν' έύτιν άρα ώς ή Β Μ 

βάύις προς τήν Ε Π βάύιν, όντως τό του ΕΘΠΟ 

20 ύτερεον νψος προς το του ΒΗΜΑ ύτερεον νψος. 

άλλ* ώς ή Β Μ βάύις προς τήν ΕΠ, όντως το 

ΑΒΓ τρίγωνον προς το ΑΕΖ τρίγωνον. καϊ ώς 

άρα το ΑΒΓ τρίγωνον προς το ΑΕΖ τρίγωνον, όν

τως το τον ΕΘΠΟ ύτερεον νψος προς τό τον ΒΗΜΑ 

25 ύτερεον νψος. άλλά τό μϊν τον ΕΘΠΟ ύτερεον 

νψος τό αντό έύτι τω τής ΑΕΖΘ πνραμίδος νψει, 

τό δΐ τον ΒΗΜΑ ύτερεον νψος τό αντό έύτι τω 

τής ΑΒΓΗ πνραμίδος νψει' έύτιν άρα ώς ή ΑΒΓ 
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et quarum pyramidum triangulas bases habentium 
bases in contraria ratione sunt atque altiiudines, eae 
aequales sunt. 

Sint enira aequales pyramides bases triangulas ha-
bentes Α Β Γ , A E Z , uertices autem Η , Θ puncta. 
dico, pyramidum Α Β Γ Η , Α Ε Ζ Θ bases in contraria 
ratione esse atque altitudines, et esse μϊΑΒΓι A E Z , 
ita altitudinem pyramidis Α Ε Ζ Θ ad altitudinem py-
ramidis Α Β Γ Η . 

expleantur enim solida parallelepipeda Β Η Μ Α , 

ΕΘΠΟ. et quoniam Α Β Γ Η = Α Ε Ζ Θ , et ΒΗΜΑ 

= 6ΑΒΓΗ, ΕΘΠΟ = 6 Α Ε Ζ Θ [ρ. 178, 26], erit 
ΒΗΜΑ = ΕΘΠΟ. uerum aequalium solidorum par-

tudinem solidi ΒΗΜΑ. uerum altitudo solidi ΕΘΠΟ 

eadem est atque altitudo pyramidis Α Ε Ζ Θ , altitudo 
autem solidi ΒΗΜΑ eadem est atque altitudo pyra-
midis ΑΒΓΗ] itaque ut Α Β Γ : A E Z , ita altitudo 

έ'χονσαι βάσεις Β. 7. vipeai Vq . 15. πνραμίδος] om. V. 
ΕΘΟΠ V. 16. έστί] om. V. 19. ΕΘΠΘ q. 

«1 . MB V q . ΕΠ βάσιν V q . 22. ΑΒΓ τρίγωνον] ΕΘΠΟ 
στερεόν ν'ψος Υ, corr. mg. τη. 2. τό] ins. m. 1 q. 
26. έστιν Ρ Β. 27. έστιν Β. 

lidi ΕΘΠΟ ad altitudinem 

allelepipedorum bases in con-
~~y traria ratione sunt atque alti-
f tudines [XI, 34]. erit igitur, 

I ut Β Μ: ΕΠ, ita altitudo so-

SS R 

solidi ΒΗΜΑ. zedBM-.ΕΠ 

= ΑΒΓ:ΑΕΖ[Ι,Μ]. quare 
etiam ut ΑΒΓ: AEZ, ita 
altitudo solidi ΕΘΠΟ adalti-
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βάύις πρός τήν ΑΕΖ βάόιν, όντως τό τής ΑΕΖΘ 

πνραμίδος νψος προς το τής Α Β ΓΗ πνραμίδος νψος. 

τών ΑΒΓΗ, ΑΕΖΘ άρα πνραμίδων άντιπεπόν%αύιν 

αί βάύεις τοις νψεύιν. 

6 Άλλά δή τών ΑΒΓΗ, ΑΕΖΘ πνραμίδων άντι-

πεπονδέτωύαν αί βάύεις τοις νψεύιν, καϊ έύτω ώς η 

ΑΒΓ βάύις προς τήν ΑΕΖ βάύιν, όντως το τής. 

ΑΕΖΘ πνραμίδος νψος προς το τής ΑΒΓΗ πνρα

μίδος νψος' λέγω, οτι ϊύη έύτϊν ή ΑΒΓΗ πνραμΙς 

10 τή ΑΕΖΘ πνραμίδι. 

Τών γάρ αντών χαταύχεναύ&έντων, έπεί έύτιν ώς 

ή ΑΒΓ βάύις προς τήν ΑΕΖ βάύιν, όντως το τής 

ΑΕΖΘ πνραμίδος νψος προς τό τής ΑΒΓΗ πνρα

μίδος νψος, άλλ9 ώς ή ΑΒΓ βάύις πρός τήν ΑΕΖ 

15 βάύιν, όντως τό Β Μ παραλληλόγραμμον πρός τό EH 

παραλληλόγραμμον, χαϊ ώς άρα τό Β Μ παραλληλό

γραμμον πρός τό Ε Π παραλληλόγραμμον, όντως τό 

τής ΑΕΖΘ πνραμίδος νψος πρός τό τής ΑΒΓΗ πνρα

μίδος νψος. άλλά τό [μέν] τής ΑΕΖΘ πνραμίδος 

20 νψος τό αντό έύτι τω τον ΕΘΠΟ παραλληλεπίπεδον 

νψει, τό δέ τής ΑΒΓΗ πνραμίδος νψος τό αντό 

έύτι τω τον ΒΗΜΑ παραλληλεπίπεδον νψεε' έύτιν 

άρα ώς ή Β Μ βάύις πρός τήν Ε Π βάύιν, όντως τό 

τον ΕΘΠΟ παραλληλεπίπεδον νψος πρός τό τον 

25 ΒΗΜΑ παραλληλεπίπεδον νψος. ών δέ ύτερεών παρ

αλληλεπιπέδων άντιπεπόν&αύιν αί βάύεις τοις νψεύιν, 

ίύα έύτϊν έχεΐνα' ϊύον άρα έύτΙ τό ΒΗΜΑ ύτερεον 

παραλληλεπίπεδον τω ΕΘΠΟ ύτερεώ παραλληλεπίπεδα). 

-ftaoiv in ras. V. 6. νψεοι V q . 
17. παοαλληλόγραμον Ρ. 18. χής] 
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pyramidis ΑΕΖΘ ad altitudinem pyramidis ΑΒΓΗ. 
ergo pyramidum ΑΒΓΗ, ΑΕΖΘ bases in contraria 
ratione sunt atque altitudines. 

Iam uero pyramidum ΑΒΓΗ, ΑΕΖΘ bases in 
contraria ratione sint atque altitudines, et sit ut 
ΑΒΓ: AEZ, ita altitudo pyrainidis ΑΕΖΘ ad alti-
tudinem pyramidis ΑΒΓΗ. dico, esse 

ΑΒΓΗ = ΑΕΖΘ. 

nam iisdem comparatis quoniam est, ut ΑΒΓ: AEZ, 
ita altitudo pyramidis ΑΕΖΘ ad altitudinem pyra-
midis ΑΒΓΗ, et ΑΒΓ: ΑΕΖ = ΒΜιΕΠ [I, 34], 

erit etiam ut Β Μ: Ε Π, ita altitudo pyramidis ΑΕΖΘ 
ad altitudinem pyramidis ΑΒΓΗ. ueruin altitudo 
pyramidis ΑΕΖΘ eadem est atque altitudo parallel-
epipedi ΕΘΠΟ, altitudo autein pyramidis ΑΒΓΗ 
eadem atque altitudo parallelepipedi ΒΗΜΑ. quare 
ut Β Μ: ΕΠ, .ita altitudo parallelepipedi ΕΘΠΟ ad 
altitudinem parallelepipedi ΒΗΜΑ. quorum autem 
solidorum parallelepipedorum bases in contraria ratione 
sunt atque altitudines, ea aequalia sunt. itaque ΒΗΜΑ 

(prius) ins. m. 1 V. 19. μέν] om. P. ^22. έστιν Β. 
έστι τω] έστω q. 25. παραλληλεπιπέδου vipog] om. V. 
27. έστι] om. V. 
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και έύτι τον μεν ΒΗΜΑ έκτον μέρος ή ΑΒΓΗ πν

ραμίς, τον δέ ΕΘΠΟ παραλληλεπιπέδου έκτον μέρος 

ή ΑΕΖΘ πνραμίς9 ίύη αρα ή ΑΒΓΗ πυραμίς τή 

ΑΕΖΘ πυραμίδι. 

5 Τών αρα ί'ύων πυραμίδων καϊ τριγώνους βάόεις 

έχονύών άντιπεπόν&αύιν αί βάύεις τοις νψεύιν και 

ών πυραμίδων τριγώνους βάύεις έχουύών άντιπεπόν-

%αύιν αί βάύεις τοις νψεύιν, ϊύαι είύϊν έκεΐναι' οπερ 

έδει δείζαι. 

ίο ι'. 

Πάς κώνος κνλίνδρον τρίτον μέρος έύτΙ τον 

τήν αντήν βάύιν έχοντος αντω καϊ νψος ϊόον. 

Έχέτω γάρ κώνος κνλίνδρω βάύιν τε τήν αντήν 

τον ΑΒΓΑ κνκλον και νψος ϊύδν λέγω, οτι δ κώνος 

15 τον κνλίνδρον τρίτον έύτΙ μέρος, τοντέύτιν οτι δ κύ

λινδρος τον κώνον τριπλαύίων έύτίν. 

Εί γάρ μή έύτιν δ κύλινδρος τον κώνον τριπλα

ύίων, έύται 6 κύλινδρος τον κώνον ήτοι μείζων ή 

τριπλαύίων ή έλάύύων ή τριπλαύίων. έύτω πρότερον 

20 μείζων ή τριπλαύίων, καϊ έγγεγράφ&ω εις τον ΑΒΓΑ 

κνκλον τετράγωνον το ΑΒΓΑ* το δή ΑΒΓΑ τετρά

γωνον μείζον έύτιν ή τό ήμιύν τοϋ ΑΒΓΑ κύκλον. 

καϊ άνεύτάτω άπο τον ΑΒΓΑ τετράγωνον πρίύμα 

ίύονψες τω κνλίνδρω. το δή άνιύτάμενον πρίύμα μείζον 

1. Ιοτιν ΡΒ. 3. ίαη άρα ή] ή άρα BVq. 4. πνραμίδι 
ίαη έοτίν BVq. 6. νψεσι q. 7. -μίδων τρι- in ras. m. 
rec. V. 8. ί'αα εατϊν Ικεϊνα Ρ. 9. έδει δεΐζαί] in rae. m. 
rec. V. 14. ΑΒΓ Ρ. f 6] om. q. 15. μέρος ίοτί Υ. 
ο] om. q. 16. τριπλάοιον Ρ, corr. m. 2. έοται Β. 
17. εί — 18. Ιοται~\ om. Β, mg. add. m. 2: εί γάρ ^— μείζων, 
deletisuerbis ό κύλινδρος τον κώνον. 17. μή γάρ Ρ. 
19. έλάττων Υ. 20 γεγράφ&ω q. 21. το ΑΒΓΔ\ eupra 
m. 2 Β. 23. %αί] om. q. 24. άνεοταμενον P B Y q . 
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= ΕΘΠΟ. et ΑΒΓΗ = % ΒΗΜΑ, ΑΕΖΘ = % ΕΘΠΟ 

[ρ. 178, 26]. itaque ΑΒΓΗ = ΑΕΖΘ. 

Ergo aequalium pyramidum et triangulas bases 
habentium bases in contraria ratione sunt atque alti-
tudines; et quarum pyramidum triangulas bases haben-
tium bases in contraria ratione sunt titque altitudines, 
eae aequales sunt; quod erat demonstrandum. 

X. 
Omnis conus tertia est pars cylindri, qui basiin 

eandem babet et altitudinem aequalera. 
Nam conus eandem basim habeat, quam cylindrus, 

circulum ΑΒΓΑ, et altitudinem aequalem. dico, co-
num tertiam esse partem cylindri, h. e. cylindrum triplo 
maiorem esse cono. 

nam si cylindrus cono triplo maior non est, erit 
cylindrus aut maior quam 
triplo maior cono aut mi-
nor. prius sit maior, et 
in circulo ΑΒΓΑ inscri-
batur quadratum ΑΒΓΑ 
[IV, 6]. itaque quadratuin 
ΑΒΓΑ maius est quam 
dimidium circuli ΑΒΓΑ 
[ρ. 142, 9] . et in qua-
drato ΑΒΓΑ construatur 
prisma eandem altitudi-

nem habens quain cylindrus. itaque prisma con-
structum maius est quam dimidium cylindri, quoniam 

X. Hero etereom. I, 14, 3. Psellue ρ. δ6. 
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έοτιν ή το ήμιύν τον κνλίνδρον, έπειδήπερ καν περί 

τον ΑΒΓΑ κνκλον τετράγωνον περιγράψω μεν, τό έγγε-

γραμμένον είς τον ΑΒΓΑ κνκλον τετράγωνον ήμιύύ 

έύτι τοϋ περιγεγραμμένοι και έύτι τά άπ αντών αν-

5 ιύτάμενα ύτερεά παραλληλεπίπεδα ι ποίύαατα ίύονψή' 

τά δϊ νπό τό αντό νψος όντα ύτερεά παραλληλεπίπεδα 

πρίς άλληλα έύτιν ώς αί βάύεις· καϊ τό έπϊ τον ΑΒΓΑ 

άρα τετράγωνον άναύτα%έν πρίύμα ήμιύν έύτι τον 

άναύταδέντος πρίύματος από τον περί τον ΑΒΓΑ 

10 κνκλον περιγραφέντος τετράγωνον9 και έύτιν ό κύλιν

δρος έλάττων τον πρίύματος τοϋ άναύτα&έντος άπο 

τον περι τον ΑΒΓΑ κνκλον περιγραφέντος τετράγωνο ν 

τό άρα πρίύμα τό άναύτα%\ν από τον ΑΒΓΑ τετρά

γωνον ίύονψές τω κνλίνδρω μείζον έύτι τον ήμίύεως 

15 τον κνλίνδρον. τετμήύδωύαν αί ΑΒ, Β Γ, ΓΑ, Α Α 

περιφέρειαι δίχα κατά τά Ε, Ζ, Η, Θ Οημεΐα, καϊ 

έπεζεύχδωύαν αί ΑΕ, ΕΒ, Β Ζ, ΖΓ, ΓΗ, Η Α, ΑΘ, 

ΘΑ' καϊ έκαύτον άρα τών ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗ Α, ΑΘΑ 

τριγώνων μείζον έύτιν ή τό ήμιύν τον κα&9 έαντο 

20 τμήματος τον ΑΒΓΑ κύκλον, ώς έμπρού&εν έδείκννμεν. 

άνεύτάτω έφ9 έκάύτον τών ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗ Α, ΑΘΑ 

τριγώνων πρίύματα ίύονψή τω κνλίνδρω* καϊ έκαύτον 

άρα τών άναύταδέντων πριύμάτων μείζον έύτιν ή τό 

ήμιύν μέρος τον καδ9 έαντο τμήματος τοϋ κνλίνδρον, 

25 έπειδήπερ έάν διά τών Ε, Ζ, Η, Θ όημείων παράλ

ληλους ταΐς Α Β, Β Γ, ΓΑ, Α Α άγάγωμεν, καϊ ύνμ-

πληρώύωμεν τά έπϊ τών ΑΒ, Β Γ, ΓΑ, Α Α παραλ-

1. έατω q. 4. έοτι] (prius) έοται q; Ιοτιν Β. 5. ίόονψή 
ότερεά Theon (BVq). πρίσματα] om. q. Ιόονψή] om. Theon 
(BVq). 6. δέ — παραλληλεπίπεδα] αρα πρίόματα Theon 
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si circum circulum ΑΒΓΑ quadraium circumscribimus 
[IV, 7], quadratum in circulo ΑΒΓΑ inscriptum dimi-
dium est circumscripti [p. 143 not. 1]; et solida in iis 
constructa parallelepipeda *) sunt prismata eaodem alti-
tudinem habentia. solida autem parallelepipeda eandem 
altitudinem habentia eam inter se rationem habent 
quam bases [XI, 32]. quare etiam prisma in qua-
drato ΑΒΓΑ constructum dimidium est prismatis con-
structi in quadrato circum ΑΒΓΑ circulum circum-
scripto; et cylindrus prismate in quadrato circum ΑΒΓΑ 
circulum circumscripto minor est; itaque prisma in qua-
drato ΑΒΓΑ constructum eandem altitudinem habens, 
quam cylindrus, maius est dimidio cylindri. secentur 
arcus ΑΒ, ΒΓ, Γ Α , Α Α in punctis Ε , Ζ , Η, Θ m 
binas partes aequales$ et ducantur ΑΕ, Ε Β , BZ, ΖΓ, 
ΓΗ, HA, ΑΘ, ΘΑ. itaque etiam singuli trianguli 
ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗΑ, ΑΘΑ maiores sunt dimidio 
segmentorum ad eos pertinentium circuli ΑΒΓΑ, ut 
supra demonstrabamus [p. 142, 22]. iam in singulis 
triangulis ΑΕΒ, ΒΖΓ% ΓΗΑ, ΑΘΑ prismata con-
struantur eandem altitudinem habentia quam cylindrus. 
itaque etiam singula prismata constructa maiora sunt 
quam dimidia segmentorum cylindri ad ea pertinen-
tium, quoniam si per puncta Ε,Ζ,Η,Θ rectas rectis 
ΑΒ, ΒΓ, Γ Α , Α Α parallelas ducimus, et parallelo-

1) παραλληλεπίπεδα hic ut scmper fere adiectiuum est, 
sed pertinet ad πρίσματα, ηοη ad στερεά, exspectaueris άν-
ιστάμενα πρίσματα στερεά παραλληλεπίπεδα Ισοϋψή (ανιστ. 
πρίσματα Ισοϋψή στερεά παραλλ. coniecit August). 

(BVq). 7. είΰίν Bq. έπί] άπό q. 14. ήμίσεος BVq. 
19. τρίγωνον q. 21. έφ'] αφ V. 23. -ν η] add. m. 2 Ρ. 
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ληλόγραμμα, καϊ άπ αντών άναΰτήΰωμεν ΰτερεά 

παραλληλεπίπεδα Ιΰονψή τώ κνλίνδρφ, έκαΰτον τών 

άναΰταδέντων ήμίΰη έΰτϊ τά πρίΰματα τά έπϊ τών 

ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗΑ, ΑΘΑ τριγώνων και έΰτι τά 

5 τον κνλίνδρον τμήματα έλάττονα τών άναΰταδέντων 

ΰτερεών παραλληλεπιπέδων ωΰτε καϊ τά έπϊ τών ΑΕΒ, 

ΒΖΓ, ΓΗΑ, ΑΘΑ τριγώνων πρίΰματα μείζονα έΰτιν 

ή το ήμιΰν τών κα&' έαντά τον κνλίνδρον τμημάτων, 

τέμνοντες δή τάς νπολειπομένας περιφερείας δίχα καϊ 

10 έπιξενγνύντες ένδειας καϊ άνιΰτάντες έφ' έκαΰτον 

τών τριγώνων πρίΰματα ίΰονψή τώ κνλίνδρω καϊ 

τούτο άεΐ ποιονντες καταλείψομέν τινα άποτμήματα 

τοϋ κνλίνδρον, α έΰται έλάττονα τής υπεροχής, ή 
υπερέχει 6 κύλινδρος τοϋ τριπλαΰίον τοϋ κώνον. 

15 λελείφ&ω, καϊ έΰτω τά Α Ε, ΕΒ, Β Ζ, Ζ Γ, ΓΗ, ΗΑ, 

ΑΘ, ΘΑ' λοιπόν άρα τό πρίΰμα, ον βάΰις μέν τό 

ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολνγωνον, νψος δέ τό αυτό τώ κν

λίνδρω, μεΐξόν έΰτιν ή τριπλάΰιον τον κώνον. άλλά 

τό πρίΰμα, ον βάΰις μέν έΰτι τό ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολύ-

20 γωνον, νψος δέ τό αντο τώ κνλίνδρω, τριπλάΰιον έΰτι 

τής πνραμίδος, ής βάΰις μέν έΰτι τό ΑΕΒΖΓΗΑΘ 

πολνγωνον, κορνφή δέ ή αντή τω κώνφ' καϊ ή πν

ραμίς άρα, ής βάΰις μέν [έΰτι] τό ΑΕΒΖΓΗΑΘ πο

λνγωνον, κορνφή δέ ή αντή τφ κώνφ, μείζων έΰτϊ 

25 τον κώνον τον βάΰιν έχοντος τον ΑΒΓΑ κύκλον. 

άλλά καϊ έλάττων εμπεριέχεται γάρ νπ αντον * όπερ 

3. ημίσεα BVq. πρίσμα Ρ, corr. m. rec. 5. άποτμή
ματα BVq. 8. η] bie Ρ. τών] τον q. ε αντά] -τά 
e corr. m. rec. Ρ; έτα q. 10. έφ'] άφ' V. 13. α] supra 
ecr. m. 2 Β. ελάσσονα Ρ. 14. %6νον q. 15. λε-
λήφ&ω q. 17. ΑΒΕΖΓΗΛΘΑ Ρ, ΑΕΒΖΓΗΛΘΑ V. 
18. κόνον q. 21. έστι] om. V. ΑΕΒΖΤΚΘΔ V. 



ELEMENTORUM LIBER XII. 191 

gramma in rectis ΑΒ, ΒΓ, Γ Α , Α Α explemus et in 
iis solida parallelepipeda construimus eandem altitudi-
nem habentia, quam cylindrus, prismata in triangulis 
ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗΑ, ΑΘΑ constructa dimidia sunt 
singulorum parallelepipedorum1); et segmenta cy-
lindri minora sunt solidis parallelepipedis, quae con-
struximus; quare prismata in triangulis AEB} ΒΖΓ, 
ΓΗΑ, ΑΘΑ constructa maiora sunt quam dimidia 
segmentorum cylindri ad ea pertinentium. itaque. si 
arcus relictos in duas partes aequales secuerimus et 
rectas duxerimus et in singulis triangulis prismata 
construxerimus eandeni altitudinem habentia, quam cy-
lindrus, et hoc semper fecerimus, frusta quaedam cy-
lindri relinquemus, quae minora sunt excessu, quo cy-
lindrus triplum coni excedit [X, 1]. relinquantur et 
sint ΑΕ, E B , BZ, ΖΓ, ΓΗ, HA, ΑΘ, ΘΑ. itaque 
quod relinquitur prisma, cuius basis est polygonuni 
ΑΕΒΖΓΗΑΘ, altitudo autem eadem ac cylindri, 
maius est quam triplo maius cono. uerum prisma, 
cuius basis est polygonum ΑΕΒΖΓΗΑΘ, altitudo 
autem eadem ac cylindri, triplo maius est pyramide, 
cuius basis est polygonum ΑΕΒΖΓΗΑΘ, uertex 
autem idem ac coni [prop. VII coroll.]. quare etiam 
pyramis, cuius basis est polygonum ΑΕΒΖΓΗΑΘ, 
uertex autem idem ac coni, maior est cono, qui basim 
habet ΑΒΓΑ circulum. uerum etiam minor est (nam 

1) Hoc ex XI , 28 colligitur ductis ab Ε , Z , if, Θ rectis 
ad ΑΒ9 ΒΓ, ΓΔ, Δ Α perpendicularibus. 

22. %6νω q. 23. iati\ om. P. 24. %ονψ q. l<sxiv 
Ρ. 25. χόνου in ras. q. 26. v » ' ] corr. ex an m. 2 B. 
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έΰτϊν αδύνατον, ονκ αρα έΰτϊν 6 κύλινδρος τοϋ κώ

νον μείζων ή τριπλάΰιος. 

Λέγω δή, οτι ουδέ έλάττων έΰτϊν ή τριπλάΰιος 6 

κύλινδρος τον κώνον. 

5 Εί γάρ δννατόν, έΰτω έλάττων ή τριπλάΰιος ό κύ

λινδρος τον κώνον άνάπαλιν άρα ό κώνος τον κν

λίνδρον μείζων έΰτϊν ή τρίτον μέρος, έγγεγράφ&ω 

δή εις τον ΑΒΓΑ κύκλον τετράγωνον τό ΑΒΓΑ' τό 

ΑΒΓΑ αρα τετράγωνον μείζον έΰτιν ή τό ήμιΰν τον 

10 ΑΒΓΑ κύκλον. καϊ άνεΰτάτω άπό τον ΑΒΓΑ τετρά

γωνον πνραμϊς τήν αντήν κορνφήν έχονΰα τώ κώνω' 

ή άρα άναΰτα&εΐΰα πνραμϊς μείζων έΰτϊν ή τό ήμιΰν 

μέρος τον κώνον, έπειδήπερ, ώς έμπροΰδεν έδείκννμεν, 

οτι έάν περϊ τον κύκλον τετράγωνον περιγράψωμεν, 

1δ έΰται τό ΑΒΓΑ τετράγωνον ήμιΰν τοϋ περϊ τον κύ

κλον περιγεγραμμένον τετράγωνον καϊ έάν άπό τών 

τετραγώνων ΰτερεά παραλληλεπίπεδα άναΰτήΰωμεν 

ίΰονψή τω κώνω, α καϊ καλείται πρίΰματα, έΰται τό 

άναΰτα%\ν άπό τον ΑΒΓΑ τετράγωνον ήμιΰν τοϋ 

20 άναΰταδέντος άπό τον περϊ τον κύκλον περιγραφέντος 

τετράγωνον πρός άλληλα γάρ είΰιν ώς αί βάΰεις. ώΰτε 

καϊ τά τρίτα' καϊ πνραμϊς άρα, ής βάΰις τό ΑΒΓΑ 

τετράγωνον, ήμιΰύ έΰτι τής πνραμίδος τής άναΰτα-

δείΰης άπό τον περϊ τον κύκλον περιγραφέντος τετρα-

2δ γωνον. και έΰτι μείζων ή πνραμίς ή άναΰταδείΰα 

άπό τοϋ περί τον κύκλον τετράγωνον τον κώνον 

εμπεριέχει γάρ αυτόν, ή άρα πνραμϊς, ής βάΰις τό 

1. έστιν] om. V. εστίν] έσται Β V. κόνον q et sic 
postea saepe. 3. εστίν] om. V. τριπλάσιος έστιν V. 
8. τό ΑΒΓ Δ — 9. τετράγωνον] mg. m. 1 Ρ. 10. τετραγώ
νου] in ras. q. 13. μέρος] om. V. 14. περιγράψωμεν 
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τετράγωνον BVq. 15. ημιου] -μι- in ra». V. 16. περι
γεγραμμένου] περιγραφομένου V. τετραγώνου] om. V. 
18. -καλεί in fine lin. P. 19. τον] (alt.) corr. ex τό m. 1 P. 
22. τρία q, corr. m. 1. 23. έοτιν Ρ. 27. περιέχει q. 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. IV. 13 

ab eo comprehenditur); quod fieri non potest. itaque 
cylindrus maior non est quam triplo maior cono. 

Iam dico, cylindrum ne minorem quidem esse quam 
triplo maiorem cono. 

Nam si fieri potest, sit cylindrus minor quam triplo 
maior cono. e contrario igitur conus maior est tertia 
parte cylindri. iam in circulo ΑΒΓΑ quadratum in-
scribatur ΑΒΓΑ [IV, 6]. itaque quadratum ΑΒΓΑ 
maius est quam dimidium circuli ΑΒΓΑ [ρ. 142, 11]. 
et in quadrato ΑΒΓΑ pyramis construatur eundem 
uerticem habens, quem conus. itaque pyramis ita con-
structa maior est quam dimidium coni, quoniam, ut 
supra demonstrabamus [p. 143 not. 1], si circum circu-
lum quadratum circumscripseriinus [IV, 7 ] , quadratum 
ΑΒΓΑ dimidiuni erit quadrati circum circulum circum-
scripti; et si in quadratis solida parallelepipeda ean-
dem altitudinem habentia, quam conus, construxerimus, 
quae eadem prismata uocantur, solidum in quadrato 
ΑΒΓΑ constructum dimidium erit solidi constructi in 
quadrato circum circulum circumscripto (nam eam 
inter se rationem habent quam bases) [XI, 32]. quare 
etiam partes tertiae. itaque etiain pyramis, cuius basis 
est quadratum ΑΒΓΑ, dimidium est pyramidis, quae 
in quadrato circum circulum circumscripto construitur 
[prop. VII coroll.]. et pyramis in quadrato circum 
circulum circumscripto constructa maior est cono (nam 
eum comprehendit). itaque pyramis, cuius basis est 
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ΑΒΓΑ τετράγωνον, κορνφή δέ ή αντή τώ κώνφ, 

μείζων έΰτϊν ή το ήμιΰν τοϋ κώνον. τετμήΰ&ωΰαν αί 

ΑΒ, Β Γ, ΓΑ, Α Α περιφέρεσαι δίχα κατά τά Ε, Ζ, 

Η, Θ ΰημεία, καϊ έπεζενχδωΰαν αί Α Ε, ΕΒ, Β Ζ, 

6 ΖΓ, ΓΗ, ΗΑ, ΑΘ, ΘΑ' καϊ έκαΰτον άρα τών ΑΕΒ], 

ΒΖΓ, ΓΗΑ, ΑΘΑ τριγώνων μείζον έΰτιν ή τό 

ήμιΰν μέρος τον κα&' έαντό τμήματος τον ΑΒΓΑ 

κύκλον. καϊ άνεΰτάτωΰαν έφ' έκαΰτον τών ΑΕΒ, 

ΒΖΓ, ΓΗΑ, ΑΘΑ τριγώνων πνραμίδες τήν αντήν 

10 κορνφήν έχονΰαι τφ κώνφ' καϊ έκάΰτη άρα τών 

άναΰτα&ειΰών πνραμίδων κατά τον αντον τρόπον 

μείζων έΰτϊν ή τό ήμιΰν μέρος τον κα& έαντήν τμή

ματος τοϋ κώνον. τέμνοντες δή τάς νπολειπομένας 

περιφερείας δίχα καϊ έπιζενγνύντες ένδειας καϊ άν-

16 ιΰτάντες έφ' έκαΰτον τών τριγώνων πνραμίδα τήν 

αυτήν κορνφήν έχονΰαν τώ χώνω καϊ τοντο άεϊ ποι-

ονντες καταλείψομέν τινα άποτμήματα τον κώνον, ά 

έΰται έλάττονα τής υπεροχής, y υπερέχει δ κώνος τον 

τρίτον μέρονς τον κνλίνδρον. λελείφ&ω, καϊ έΰτω 

20 τά έπϊ τών ΑΕ, ΕΒ, ΒΖ, ΖΓ, ΓΗ, ΗΑ, ΑΘ, ΘΑ' 

λοιπή άρα ή πνραμίς, ής βάΰις μέν έΰτι τό ΑΕΒΖΓΗΑΘ 

πολύγωνον, κορνφή δέ ή αντή τώ κώνφ, μείζων έΰτϊν 

ή τρίτον μέρος τον κνλίνδρον. άλλ9 ή πνραμίς, ής 

βάΰις μέν έΰτι τό ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολύγωνον, κορνφή 

26 δέ ή αντή τώ κώνφ, τρίτον έΰτ\ μέρος τον πρίΰματος, 

ον βάΰις μέν έΰτι τό ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολύγωνον, νψος 

δέ τό αντο τφ κνλίνδρφ' το άρα πρίΰμα, ον βάΰις 

2. το] om. Ρ. αί] bis Ρ, sed corr. 3. τά] τό q. 
6. ΒΑ] οηι. Β. 8. έφ'] άφ' B V q . 10. έχοντες V. 
12. μείζον Ρ, corr. m. rec. εαυτό P B V q ; corr. ed. Basil. 
17. τμήματα BV. 19. λελήφ&ω q. 21. ΑΕΒΖΓΗ4Θ] Θ 
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quadratum ΑΒΓΑ, uertex autem idem ac coni, maior 
est quam dimidium coni. iam arcus AB7 ΒΓ, Γ Α , Α Α 
in punctis E 7 Ζ , Η, Θ in duas partes aequales secentur, 
et ducantur ΑΕ, E B 7 BZ, ΖΓ, ΓΗ, HA, A@, ΘΑ. 
itaque singuli trianguli ΑΕΒ, ΒΖΓ7 ΓΗΑ7 ΑΘΑ 
maiores sunt quam dimidium segmentorum circuli ΑΒΓΑ 
ad eos pertinentium [p. 142,22]. et in singulis triangulis 
ΑΕΒ, ΒΖΓ9 Γ Η Α , ΑΘΑ pyramides construantur 
eundem uerticem habentes, quem conus. itaque etiam 
singulae pyramides, quas construximus, eadem ratione1) 
maiores sunt quam dimidium segmentorum coni ad 
eas pertinentium. si igitur arcus reliquos in duas 
partes aequales secuerimus et rectas duxerimus et in 
singulis triangulis pyramides construxerimus eundem 
uerticem habentes, quem conus, et hoc semper feceri-
mus, frusta quaedam coni relinquemus, quae minora 
erunt excessu, quo conus tertiam partem cylindri ex-
cedit [X, 1] . relinquantur et sint ea, quae in AE7 

E B 7 BZ7 ΖΓ, ΓΗ7 HA7 ΑΘ7 ΘΑ posita sunt itaque 
quae relinquitur pyramis, cuius basis est polygonum 
ΑΕΒΖΓΗΑΘ, uertex autem idem ac coni, maior est 
tertia parte cylindri. uerum pyramis, cuius basis est 
polygonum ΑΕΒΖΓΗΑΘ, uertex autem idem ac coni, 
tertia pars est prismatis, cuius basis est polygonum 
ΑΕΒΖΓΗΑΘ7 altitudo autem eadem ac cylindri. 

1) Sc. ac supra p. 192, 12 sq. in pyramidibus, quae in 
quadratie confltructae erant. 

corr. ex Β uel Ζ q. 22. ή] om. q. 24. ΑΕΒ ΓΉΑΘ V. 
26. iativ Β. ΛΕΒΖΓΗΛΘ] Ζ supra scr. m. 2 V. 27. τό] 
ο in ras. m. 2 Β. τό αρα — ρ. 196, 2. κνλίνδρω] om. q. 

13* 
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μέν έατι τό ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολνγωνον, νψος δέ το 

αντο τω κνλίνδρω, μείζον έΰτι τον κνλίνδρον, ον 

βάΰις έΰτϊν 6 ΑΒΓΑ κύκλος, άλλά καϊ έλαττόν εμ

περιέχεται γάρ ύπ' αντον* οπερ έΰτϊν αδύνατον, ονκ 

δ άρα 6 κύλινδρος τον κώνον έλάττων έΰτϊν ή τριπλά-

ΰιος. έδείχδη δέ, οτι ονδέ μείζων ή τριπλάΰιος' τρι-

πλάΰιος άρα 6 κύλινδρος τον κώνον* ωΰτε 6 κώνος 

τρίτον έΰτϊ μέρος τον κνλίνδρον. 

Πάς άρα κώνος κνλίνδρον τρίτον μέρος έΰτϊ τον 

10 τήν αντήν βάΰιν έχοντος αύτω καϊ νψος ίΰον οπερ 

έδει δεΐζαι. 

ια . 

01 νπο το αντο νψος οντες κώνοι καϊ κύ

λινδροι προς άλλήλονς είΰϊν ώς αί βάΰεις. 

16 ^Εΰτωΰαν νπο το αντο νψος κώνοι καϊ κύλινδροι, 

ων βάΰεις μέν [είΰιν] οί ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ κύκλοι, 

άξονες δέ οί ΚΑ, ΜΝ, διάμετροι δέ τών βάΰεων αί 

ΑΓ, ΕΗ' λέγω, οτι έΰτϊν ώς δ ΑΒΓΑ κύκλος προς 

τίν ΕΖΗΘ κύκλον, όντως 6 ΑΑ κώνος προς τον 

20 ΕΝ κώνον. 

ΕΙ γάρ μή, έΰται ώς 6 ΑΒΓΑ κύκλος προς τον 

ΕΖΗΘ κύκλον, όντως δ ΑΑ κώνος ήτοι προς έλαΰ

ΰόν τι τον ΕΝ κώνον ΰτερεον ή προς μείζον, έΰτω 

πρότερον πρός έλαΰΰόν τό 8, καϊ ω έλαΰΰόν έΰτι τό 

26 8 ΰτερεον τον ΕΝ κώνον, έκείνω ίΰον έΰτω τό Ψ 

ΰτερεον ό ΕΝ κώνος άρα ίΰος έΰτϊ τοις &, Ψ ΰτε-

ρεοΐς. έγγεγράφ&ω εις τον ΕΖΗΘ κύκλον τετρά

γωνον τό ΕΖΗΘ* τό άρα τετράγωνον μείζον έΰτιν 

3. μέν έστιν Vq . έστϊν 6] mg. m. 1 Ρ. έλάττων Vq . 
4. εστίν] om. V. 8. μέρος έστι V. 9. αρα 6 V. 

• 
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prisma igitur, cuius basis est ΑΕΒΖΓΗΑΘ poly-
gonum, altitudo autem eadem ac cylindri, maius est 
cylindro, cuius basis est circulus ΑΒΓΑ. uerum etiam 
minus (nam ab eo comprehenditur); quod fieri non 
potest. itaque cylindrus minor non est quam triplo 
maior cono. demonstrauimus autem, eum ne maiorem 
quidem esse. triplo igitur maior est cylindrus cono. 
itaque conus tertia pars est cylindri. 

Ergo omnis conus tertia pars est cylindri, qui 
eandem basim habet et altitudinem aequalem; quod 
erat demonstrandum. 

XI. 

Coni et cylindri, qui eandem habent altitudinem, 
eam iuter se rationem habent quam bases. 

Eandem altitudinem babeant coni et cylindri, quo-
rum bases sunt circuli ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ, axes autem 
ΚΑ, MN, diametri autem basium ΑΓ, EH. dico, 
esse ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ — Α Α : ΕΝ. 

Nam si minus, erit ut ΑΒΓΑ: ΕΖΗΘ, ita conus 
Α Α aut ad minus aliquod cono Ε Ν solidum aut ad 
maius. prius sit ad minus &, et sit Ψ=ΕΝ-^8 
itaque EN= Β + Ψ. iam in circulo ΕΖΗΘ inscri-
batur quadratum ΕΖΗΘ [IV, 6]. itaque quadratum 
maius est dimidio circuli [p. 142, 11]. in quadrato 

τον τήν — 11. δειζαι] καϊ τά εξής V. 10. ίσον] snpra m. 
2 Β. 12. ια'] om. q. 16. %αί] ή Β. 16. είσιν] om. Ρ. 

17. διάμετροι — 18. Ε Η] om. q; mg. m. 2 Β. 19. κν-
κλον] supra m. 2 Β. Α Δ Β, eed corr. πρός — 22. κώνος] mg. 
m. 2 Β. 20. -κώνον] om. BVq. 21. έστω V q . 22. κιίκλον] 
om. q. ήτοι] om. q; ή BV. ήτοι — 23. ή] et in textu et 
in mg. m. 2 Β (ή pro ήτοι). 24. πρότερον] om. q. 28. Ιστι q. 
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ή το ήμιόν τον κνκλον. άνεότάτω άπο τον ΕΖΗΘ 

τετράγωνον πνραμΙς ίόονψής τω κώνω' ή αρα άνα-

ότα^εϊόα πνραμΙς μείζων έότϊν ή το ήμιόν τον κώ

νον, έπειδήπερ έάν περιγράψωμεν περί τον κνκλον 

6 τετράγωνον, καϊ άπ9 αύτον άναότήόωμεν πνραμίδα 

ίόονψή τφ κώνω, ή έγγραφεΐόα πνραμΙς ήμιόν έότι 

τής περιγραφείόης* προς άλλήλας γάρ είόιν ώς αί 

βάόεις' έλάττων δέ ό κώνος χής περιγραφείόης πνρα-

μίδος. τετμήόδωόαν αί ΕΖ, Ζ Η, ΗΘ, Θ Ε περι-

10 φέρειαι δίχα κατά.τάΟ, Π, Ρ, Σ όημεΐα, καϊ έπεζεύχδω

όαν αί ΘΟ, ΟΕ, ΕΠ, ΠΖ, ΖΡ, ΡΗ, ΗΣ, ΣΘ. 

έκαότον άρα τών ΘΟΕ, ΕΠΖ, ΖΡΗ, ΗΣΘ τριγώ

νων μείζον έότιν ή τό ήμιόν τον xafr9 έαντο τμή

ματος τον κύκλον. άνεότάτω έφ9 έκάότον τών ΘΟΕ, 

16 ΕΠΖ, ΖΡΗ, ΗΣΘ τριγώνων πνραμΙς ίόονψής τω 

κώνω' καϊ έκάότη άρα τών άναότα%ειόών πνραμίδων 

μείζων έότϊν ή το ήμιόν τον κα&9 έαντήν τμήματος 

τον κώνον. τέμνοντες δή τάς νπολειπομένας περι

φερείας δίχα καϊ έπιζενγνύντες εν&είας καϊ άνιότάντες 

20 έπϊ έκάότον τών τριγώνων πνραμίδας ίόονψεΐς τω 

κώνω καϊ άεϊ τούτο ποιούντες καταλείψομέν τινα 

6. έοτιν Ρ. 7. άλληλα Β, corr. m. 2. 8. έλάοοων Ρ. 
Post πνραμίδος add. ή αρα πνραμίς, ης βάοις το ΕΖΗΘ 

τετράγωνον, %ορνφή δε ή αντή τω κώνω, μείζων έοτίν ή το 
ή μιαν τον κώνον V q , mg. m. 2 Β. 10. τα] τό q. Ρ, Σ] 
corr. ex Π, Ρ m. rec. Ρ ; 11. Ο Ε ] ΘΕ q. ^ 12. ΗΕΘ q. 

18. αντό V. 14. άω' Bq; uerba άφ' εκάστου supra m. 
2 V (uidetur fuisse έα>' έκάοτω). 16. %αί] om. V. 
17. μέρος τον V. εαντήν] corr. in έαντό V ; έαντο corr. ex 
έαντοϋ Ρ. 20. έκάοτω V. 
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ΕΖΗΘ pyramis construatur, quae eandem altitudinem 
habeat, quam conus. pyramis igitur constructa maior 
est dimidio coni, quoniam si circum circulum quadratum 
circumscripserimus [IV, 7] et in eo pyramidem con-
struxerimus eandem altitudinem babentem, quam co-
nus, pyramis inscripta dimidia est circumscriptae; nam 
eam inter se rationem habent, quam bases [prop.VT); 
cojius autem pyramide circumscripta minor est. se-
centur arcus ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΕ in punctis O, 77, P} 

Σ in duas partes aequales, et ducaqtur ΘΟ} ΟΕ9 ΕΠ, 

ΠΖ, ΖΡ, PH, ΗΣ, ΣΘ. singuli igitur trianguli 
ΘΟΕ, ΕΠΖ9 ZPH9 ΗΣΘ maiores sunt dimidio 
segmentorum circuli ad eos pertinentium [p. 142, 22]. 
iam in singulis triangulis ΘΟΕ, ΕΠΖ, ZPH} ΗΣΘ 
pyramis construatur eandem altitudinem habens, quam 
conus. itaque etiam singulae pyramides constructae 
maiores sunt dimidio segmentorum coni ad eas perti-
nentium [p. 194,10]. quare si arcus reliquos in duas 
partes aequales secuerimus et rectas duxerimus et in 
singulis triangulis pyramides construxerimus eandem 
altitudinem habentes, quam conus, et hoc semper fece-

A 

Β 



200 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ιβ'. 

άποτμήματα τον κώνον, α έόται έλαόόον α τον Ψ* 

ότερεόν. λελείφ&ω, καϊ έότω τά έπϊ τών ΘΟΕ, 

ΕΠΖ, ΖΡΗ, ΗΣΘ* λοιπή άρα ή πνραμίς, ής βάόις 

τό ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολύγωνον, νψος δέ το αύτδ τω 

6 κώνω, μείζων έότϊ τοϋ & ότερεοϋ. έγγεγράφ&ω καϊ 

εις τον ΑΒΓΑ κύκλον τω ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολν-

γώνω ομοιόν τε καϊ ομοίως κείμενον πολύγωνον τό 

ΑΤΑΤΒΦΓΧ, καϊ άνεότάτω έπ αύτοϋ πνραμίς 

ίόονψής τω Α Α κώνω. έπεϊ ονν έότιν ώς τό άπο 

10 τής Α Γ πρός τό από τής Ε Η, ούτως τό ΑΤΑΤΒΦΓΧ 

πολύγωνον πρίχς τό ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολύγωνον, ώς δέ 

τό άπο τής Α Γ πρός τό άπο τής Ε Η, ούτως ό 

ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ κύκλον, καϊ ώς άρα 

ό ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ κνκλον, όντως τό 

16 ΑΤΑΤΒΦΓΧ πολύγωνον πρός τό ΘΟΕΠΖΡΗΣ 

πολύγωνον. ώς δέ b ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ 

κύκλον, όντως ό ΑΑ κώνος πρός τό & ότερεόν, ώς 

δέ το ΑΤΑΤΒΦΓΧ πολύγωνον πρός τό ΘΟΕΠΖΡΗΣ* 

πολύγωνον, όντως ή πνραμίς, ής βάόις μέν τό 

20 ΑΤΑΤΒΦΓΧ πολύγωνον, κορνφή δέ τό Α όημείον, 

πρός τήν πνραμίδα, ής βάόις μέν τό ΘΟΕΠΖΡΗΣ 

πολύγωνον, κορνφή δέ τό Ν όημείον. καϊ ώς άρα ό 

Α Α κώνος πρός τό & ότερεόν, όντως ή πνραμίς, ής 

βάόις μέν τό ΑΤΑΤΒΦΓΧ πολύγωνον, κορνφή δέ 

26 τό Α όημείον, πρός τήν πνραμίδα, ής βάόις μϊν τό 

ΘΟΕΠΖΡΗΣ πολύγωνον, κορνφή δέ τό Ν όημείον 

εναλλάξ άρα έότϊν ώς ό ΑΑ κώνος πρός τήν έν αύτώ 

πνραμίδα, όντως τό & ότερεόν πρός τήν έν τω ΕΝ 

1. έοταί] έοτιν Ρ. 2. ΘΟΕ] e corr. q. 3. λοιπόν Ρ. 
4. ΟΘΕΠΖΡΗΣ ΡΒ , ΟΕΠΖΡΗΣΘ Υ. 6. μεϊξόν V q , 

et Β, sed corr. έοτίν Ρ. 6. ΟΘΕΠΖΡΗΣ PBq et θ corr. 
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rimus, frusta quaedam coni relinquemus minora solido 
Ψ [X, 1]. relinquantur et sint ea, quae in ΘΟΕ, 
ΕΠΖ, ZPH, ΗΣΘ posita sunt. itaque quae relinquitur 
pyramis, cuius basis est polygonum ΘΟΕΠΖΡΗΣ, 
altitudo autem eadem ac coni, maior est solido 8-
etiam in circulo ΑΒΓΑ polygono ΘΟΕΠΖΡΗΣ 
simile et similiter positum polygonum ΑΤΑΤΒΦΓΧ 
inscribatur [cfr. VI, 18], et in eo pyramis construatur 
eandem altitudinem habens, quam conus AA. iam 
quoniam est 

ΑΓ2: EH2 = Α ΤΑ Τ Β ΦΓΧ: ΘΟΕΠΖΡΗΣ [prop. I] , 
et Α Γ 2 : ΕΗ2 = ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ [prop. Π ] , erit etiam 
ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ = ΑΤΑΤΒΦΓΧ: ΘΟΕΠΖΡΗΣ. 

uerum ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ = Α Α : 8, et ut 

ΑΤΑΤΒΦΓΧ: ΘΟΕΠΖΡΗΣ, 

ita pyramis, cuius basis est polygonum ΑΤΑΤΒΦΓΧ, 
uertex autem punctum A , ad pyramidem, cuius basis 
estpolygonum ΘΟΕΠΖΡΗΣ, uertex autem iVpunctum 
[prop. VI] . quare etiam ut Α Α : 8, ita pyramis, cuiua 
basis est polygonum ΑΤΑΤΒΦΓΧ, uertex autem 
punctum A , ad pyramidem, cuius basis est polygonum 
ΘΟΕΠΖΡΗΣ, uertex autem punctum N. permu-
tando igitur erit [V, 16], ut conus Α Α ad pyramidem 
in eo comprehensam, ita solidum 8 ad pyramidem in 
cono EN comprehensam. conus autem AA maior est 

V. 8. ΔΤΑΤΒΦΓΧ] Utt. Γ postea add. V. a V q. 

11. ΟΘΕΠΡΗΣ B, et P, corr. m. 1. 12. όντως ο] etiam in 
textu V. 15. ΟΘΕΠΡΗΣ Ρ, corr. m. 1. 18. ΔΤΑΤΦΓΧ 
V. 20. ΘΟΕΠΖΡΗΣ Β, h ετερω τό JΤΑTBΦΓΧ πολν
γωνον mg. m. 2. 24. ΛΤΑΤΒΦΓΧ] Γ postea add. V. 

αντώ Β. 
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κώνω πυραμίδα, μείζων δέ δ ΑΑ κώνος τής έν αντω 

πνραμίδος' μείζον αρα καϊ το & ότερεόν τής έν τω 

ΕΝ κώνω πνραμίδος. άλλά καϊ έλαόόον οπερ άτοπον, 

ονκ άρα έότϊν ώς δ ΑΒΓΑ κύκλος προς τον ΕΖΗΘ 

δ κύκλον, ούτως δ ΑΑ κώνος προς έλαόόον τι τον ΕΝ 

κώνον ότερεόν. ομοίως δή δείζομεν, οτι ουδέ έότιν 

ως I ΕΖΗΘ κύκλος πρός τον ΑΒΓΑ κύκλον, όντως 

δ ΕΝ κώνος πρός έλαόόον τι τον Α Α κώνον ότερεόν. 

Αέγω δή, οτι ονδέ έότιν ώς 6 ΑΒΓΑ κύκλος 

10 πρός τον ΕΖΗΘ κνκλον, όντως ό ΑΑ κώνος πρός 

μείζον τι τον ΕΝ κώνον ότερεόν. 

Εί γάρ δννατόν, έότω πρός μείζον τό 8' άνάπαλιν 

άρα έότϊν ώς ό ΕΖΗΘ κύκλος πρός τον ^ίΒΓΑ κύ

κλον, ούτως τό & ότερεόν πρός τον Α Α κώνον. αλλ9 

1δ ώς τό & ότερεόν πρός τον Α Α κώνον, ούτως ό ΕΝ 

κώνος πρός έλαόόον τι τον Α Α κώνον ότερεόν καϊ 

ώς άρα δ ΕΖΗΘ κύκλος πρός τον ΑΒΓΑ κύκλον, 

ούτως δ ΕΝ κώνος πρός έλαόόον τι τον Α Α κώνον 

ότερεόν οπερ αδύνατον έδείχδη. ονκ άρα έότϊν ώς 

20 δ ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ κύκλον, ούτως ό 

Α Α κώνος πρός μείζον τι τοϋ ΕΝ κώνον ότερεόν. 

έδείχδη δέ, ότι ονδέ πρός έλαόόον έότιν άρα ώς δ 

ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ κύκλον, όντως δ 

ΑΑ κώνος πρός τον ΕΝ κώνον. 

26 9Αλλ9 ώς δ κώνος πρός τον κώνον, δ κύλινδρος 

πρός τον κύλινδρον τριπλαόίων γάρ έκάτερος έκα-

τέρον. καϊ ώς άρα δ ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ 

κύκλον, ούτως οί έπ αντών ίόονψείς [τοις κώνοις] 

κύλινδροι. 

1. ε αντω Ρ. 4. εστίν] om. V. 6. ουδέ έοτιν ως] ουδ' 
ο Υ, ουδ9 ώς 6 ζη. 2; ουδε ώς έοτιν q. 13. %υ%Χον] bm. Β. 
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pyramide in eo comprebensa. itaque etiam solidum 
& maius est pyramide in cono Ε Ν comprehensa [V, 
14]. ueruga idem minus est; quod absurdum est. 
itaque non est ut ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ, ita conus Α Α ad 
solidum minus cono EN. iam similiter demonstrabi-
mue9 ne Ε Ν quidem conum ad solidum minus cono 
Α Α eam rajionem habere quam ΕΖΗΘ: ΑΒΓΑ. 

Iam dico, ne ad maius quidem cono Ε Ν solidum 
conum Α Α eam rationem habere quam 

ΑΒΓΑιΕΖΗΘ. 

Nam si fieri potest, habeat ad maius 3. itaque e 
contrario erit ΕΖΗΘ : ΑΒΓΑ = &: Α Α [V, 7 coroll.]. 
uerum ut &: Α Α , ita conus ΕΝ ad solidum minus 
cono AA [prop. II lemma]. quare etiam ut ΕΖΗΘ 
: ΑΒΓΑ, ita conus EN ad solidum minus cono AA\ 
quod fieri non posse demonstrauimus. itaque non est 
ut ΑΒΓΑ: ΕΖΗΘ, ita conus AA ad solidum maius 
cono EN. demonstrauimus autem, eum ne ad minus 
quidem illam habere rationem. itaque 

ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ = ΑΑ : ΕΝ. 

sed ut conus ad conuni, ita cylindrus ad cylindrum; 
nam uterque utroque triplo maior est [prop. X ] . itaque 
etiam ut ΑΒΓΑ: ΕΖΗΘ, ita cylindri in iis con-
structi, qui eandem altitudinem habent.1) 

1) Uerba τοις %ώνοις lift. 28 uereor ne antiqua glossa sit; 
neque enim hic de eo agitur, ut cylindri eandem altitudinem 
habeant quam coni, sed nt demonstremus. cylindros ίσονψεΐς 
eam rationem habere quam bases. 

14. άλλ' — 16. κώνον] mg. m. 1 P. 19. έατίν] om. V. 
ώς] om. q. 21. τι] om. q. κώνον] om. V. 26. άλλά Ρ. 
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01 άρα νπό το αντο νψος όντες κώνοι καϊ κύ

λινδροι προς άλλήλονς είόϊν ώς αί βάόεις* οπερ έδει 

δεΐξαι. . 

φ'. 
5 01 όμοιοι κώνοι καϊ κύλινδροι προς άλλή

λονς έν τριπλαόίονι λόγω είόϊ τών έν ταίς βά-

όεόι διαμέτρων. 

"Εότωόαν όμοιοι κώνοι καϊ κύλινδροι, ων βάόεις 

μέν οι ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ κύκλοι, διάμετροι δέ τών βά-

10 όεων αί ΒΑ, ΖΘ, άξονες δέ τών κώνων καϊ κυλίν

δρων οί ΚΑ, ΜΝ' λέγω, οτι ό κώνος, ον βάόις μέν 

{έότιν] ό ΑΒΓΑ κύκλος, κορνφή δέ τό Α όημείον, 

πρός τον κώνον, ον βάόις μέν [έότιν] δ ΕΖΗΘ κύ

κλος, κορνφή δέ τό Ν όημείον, τριπλαόίονα λόγον 

16 έχει ήπερ ή ΒΑ πρός τήν Ζ Θ. 

Εί γάρ μή έχει ό Α ΒΓΑ Α κώνος πρός τον ΕΖΗΘΝ 

κώνον τριπλαόίονα λόγον ήπερ ή ΒΑ πρός τήν Ζ Θ, 

έξει ό ΑΒΓΑ Α κώνος ή πρός έλαόόον τι τοϋ ΕΖΗΘΝ 

κώνον ότερεόν τριπλαόίονα λόγον ή πρός μείζον, έχέτω 

20 πρότερον πρός έλαόόον τό &, καϊ έγγεγράφ&ω είς τον 

' ΕΖΗΘ κύκλον τετράγωνον τό ΕΖΗΘ' τό άρα ΕΖΗΘ 

τετράγωνον μεϊξόν έότιν ή τό ήμιόν τοϋ ΕΖΗΘ κύ

κλον. καϊ άνεότάτω έπϊ τον ΕΖΗΘ τετράγωνον πν

ραμΙς τήν αυτήν κορνφήν έχονόα τφ κώνφ' ή αρα 

26 άναότα&είόα πνραμϊς μείζων έότϊν ή τό ήμιόν μέρος 

2. οπερ έδει δεϊξαί]:^Υ. 6. %αί] κ«1 of q. 6. εΙοίν 
ΡΒ. βάοεοιν Ρ. 8. βάοις q. 10. « Π ot BV. δέ] 
om. q. %αί] ή B V q . 12. έοτιν] om. B v q . 13. έοτιν] 
om. B V q . 16. ίχηι Ρ, ξχοι Β. 17. τριπλάοιον Ρ, 
postea corr. m. 1. * Poet λόγον rae. 3 litt. V. 20. πρός 
Ιλασσον πρότερον BVq. 22. %ν%λον — 23. ΕΖΗΘ] mg. m. 
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Ergo coui et cylindri, qui eandem habent altitudi-
nem, eam inter se rationem habent quam bases; quod 
erat demonstrandum. 

XII. 
Similes coni et cylindri inter se triplicatam ratio-

nem habent quam diametri basium. 
Sint similes coni et cylindri, quorum bases sint 

circuli ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ, diametri autem basium BA, 
ΖΘ, axes autem conorum et cylindroriim ΚΑ, MN. 
dico, conum, cuius basis sit circulus ΑΒΓΑ, uertex 
autem Α punctum, ad conum, cuius basis sit circulus 
ΕΖΗΘ, uertex autem Ν punctum, triplicatam ratio-
nem habere quam ΒΑ:ΖΘ. 

nam si non est ΑΒΓΑΑ.ΕΖΗΘΝ = ΒΑ*:ΖΘ*, 

conus ΑΒΓΑ Α aut ad solidum aliquod minus cono 
ΕΖΗΘ Ν triplicatam rationem habebit aut ad maius. 

/V prius habeat ad minus 
Λ * Α et in circulo ΕΖΗΘ 

inscribatur quadratum 
ΕΖΗΘ[1Υ,6]. itaque 

| z quadratum ΕΖΗΘ ma-
ius est dimidio circuli 
ΕΖΗΘ [ρ. 142, 11]. et 

in quadrato ΕΖΗΘ py-
ramis construatur eun-
dem uerticem habens, 

quem conus. itaque pyramis constructa maior erit 

XII. PselluB p. 66. 

/ 

1 P. 23. int] aito V. 
Ιαουψής Theon (BVq). 

24. τήν αντήν κορνφήν έ"χονσα~\ 
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τον κώνον. τετμήΰ&ωΰαν δή αί ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, Θ Ε 

περιφέρειαι δίχα κατά τά Ο, Π, Ρ, Σ ΰημεία, καϊ 

έπεζεύχ&ωΰαν αί ΕΟ, ΟΖ, ΖΠ, ΠΗ, ΗΡ, ΡΘ, ΘΣ, 

ΣΕ. καϊ έκαΰτον αρα τών ΕΟΖ, ΖΠΗ, ΗΡΘ, 

6 ΘΣΕ τριγώνων μείζον έΰτιν ή το ήμιΰν μέρος τον 

κα&' έαντό τμήματος τον ΕΖΗΘ κύκλον. καϊ άνεΰτάτω 

έφ' έκαΰτον τών ΕΟΖ, ΖΠΗ, ΗΡΘ, ΘΣΕ τριγώνων 

πνραμίς τήν αντήν κορνφήν έχονΰα τφ κώνφ' καϊ 

έκάΰτη αρα τών άναΰτα&ειΰών πνραμίδων μείζων έΰτϊν 

10 ή το ήμιΰν μέρος τον κα^' έαντήν τμήματος τον κώνον. 

τέμνοντες δή τάς νπολειπομένας περιφερείας δίχα καϊ 

έπιζενγνύντες ένδειας καϊ άνιΰτάντες έφ' έκαΰτον τών 

τριγώνων πνραμίδας τήν αντήν κορνφήν έχούΰας 

τώ κώνφ καϊ τούτο άεϊ ποιονντες καταλείψομέν τινα 

ΐδ άποτμήματα τον κώνον, α έΰται έλάΰΰονα τής νπερ-

°%ή$) V υπερέχει ο ΕΖΗΘΝ κώνος τον 8 ΰτερεον. 

λελείφ&ω, καϊ έΰτω τά έπϊ τών ΕΟ, Ο Ζ, ΖΠ, Π Η, 

Η Ρ, ΡΘ, Θ Σ, ΣΕ' λοιπή αρα ή πνραμίς, ής βάΰις 

μέν έΰτι το ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον, κορνφή δέ το 

20 Ν ΰημείον, μείζων έΰτϊ τον & ΰτερεον. έγγεγράφδω 

καϊ είς τον ΑΒΓΑ κύκλον τφ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολν-

γώνφ ομοιόν τε καϊ ομοίως κείμενον πολύγωνον τό 

ΑΤΒΤΓΦΑΧ, καϊ άνεΰτάτω έπϊ τον ΑΤΒΤΓΦΑΧ 

πολνγωνον πνραμϊς τήν αντήν κορνφήν έχονΰα τώ 

25 κώνφ, καϊ τών μέν περιεχόντων τήν πνραμίδα, ής 

βάΰις μέν έΰτι τό ΑΤΒΤΓΦΑΧ πολύγωνον, κορνφή 

δέ τό Α ΰημείον, έν τρίγωνον έΰτω τό Α Β Τ, τών 

δέ περιεχόντων τήν πνραμίδα, ής βάΰις μέν έΰτι τό 

2. τά] τό V. 4. ΗΡΘ] ΗΕΘ q. 7. άψ9 V. Ε Ο Ζ ] Ο 
in ras. m. 2 Β, Ε Θ Ζ q. 8. έχουαα] χ in ras. Β. 9. μεί-
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dimidio coni [p. 192, 12]. iam arcus EZ9 ZH9 H @ 9 

® E iu punctis 0 , 77, P9 Σ in duas partes aequales 
secentur, et ducantur E09 OZ9 ΖΠ9 ΠΗ9 HP, ΡΘ9 

ΘΣ9 Σ Ε . itaque etiam singuli trianguli EOZ9 

ΖΠΗ9 ΗΡΘ9 ΘΣΕ maiores sunt dimidio segmentorum 
circuli ΕΖΗΘ ad eos pertinentium [p. 142, 22]. et 
in singulis triangulis EOZ9 ΖΠΗ, ΗΡΘ9 ΘΣΕ 
pyramis construatur eundem uerticem habens, quem 
conus. itaque etiam singnlae pyramides constructae 
maiores sunt dimidio segmeutorum coni ad eas perti-
nentium [p. 194, 11]. iam si arcus reliquos in duas 
partes aequales secuerimus et rectas duxerimus et in 
singulis triangulis pyramides construxerimus eundem 
uerticem habentes, quem conus, et hoc semper fece-
rimus, frusta quaedam coni relinquemus, quae minora 
erunt excessu, quo conus ΕΖΗΘΝ solidum & excedit. 
relinquantur et sint ea, quae in E09 OZ9 ΖΠ9 ΠΗ9 

HP9 P@9 ΘΣ, Σ Ε posita sunt. itaque quae relin-
quitur pyramis, cuius basis est ΕΟΖΠΗΡΘΣ poly-
gonum, uertex autem punctum N9 maior est solido &. 
iam etiam in circulum ΑΒΓΑ polygono ΕΟΖΠΗΡΘΣ 
simile et similiter positum polygonum ΑΤΒΤΓΦΑΧ 
inscribatur [VI, 18], et in polygono ΑΤΒΤΓΦΑΧ 
pyramis construatur eundem uerticem habens, quem 
conus, et ex triangulis comprehendentibus pyramidem, 
cuius basis est polygonum ΑΤΒΤΓΦΑΧ9 uertex 
autem Α punctum, unus sit ABT, ex iis autem, qui 
pyramidem comprehendunt, cuius basis est polygonum 

fcov] in raa. B. 10. μέρος] om. V. 17. είλήφ&ω q. 
18. Θ Σ] om. q. 20. μείζον q. 23. έπί — 24. πολυγώνου] 
άπ' αυτού Theon (BVq). 27. ATB Ρ. 28. τήν] om. V. 
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1. ΕΟΖΠΗΡΟΣ q. 2. ΝΟΖ Ρ. 3. ΛΒΓ4 Β , et 
V, corr. m. 2. 4. ΕΖΗΘ Β, et V, corr. m. 2 (ΖΗ in ras.). 

ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον, κορνφή δέ το Ν ΰημείον, 

έν τρίγωνον έΰτω τδ ΝΖΟ, καϊ έπεζεύχδωΰαν αί ΚΤ9 

ΜΟ. καϊ έπεϊ όμοιος έΰτιν 6 ΑΒΓΑ Α κώνος τώ 

ΕΖΗΘΝ κώνφ, έΰτιν αρα ώς ή ΒΑ προς τήν ΖΘ, 

5 όντως ι ΚΑ άξων προς τον Μ Ν άξονα, ώς δέ ή 

ΒΑ προς τήν ΖΘ, όντως ή ΒΚ προς τήν Ζ Μ* καϊ 

ώς αρα ή Β Κ προς τήν Ζ Μ, όντως ή ΚΑ προς τήν 

Μ Ν. καϊ εναλλάξ ώς ή ΒΚ προς τήν ΚΑ, όντως 

ή Ζ Μ προς τήν Μ Ν. καϊ περϊ ίΰας γωνίας τάς ύπο 

10 Β ΚΑ, ΖΜΝ αί πλενραΐ άνάλογον είΰιν ομοιόν άρα 

έΰτϊ το Β ΚΑ τρίγωνον τώ ΖΜΝ τριγώνφ. πάλιν, 

έπεί έΰτιν ώς ή ΒΚ προς τήν Κ Τ, όντως ή Ζ Μ προς 

τήν ΜΟ, καϊ περϊ ίΰας γωνίας τάς νπο ΒΚΤ,-ΖΜΟ, 

έπειδήπερ, δ μέρος έΰτϊν ή νπο ΒΚΤ γωνία τών προς 

15 τώ Κ κέντρφ τεΰΰάρων ορδών, τδ αντο μέρος έΰτϊ 

καϊ ή νπο ΖΜΟ γωνία τών προς τώ Μ κέντρφ τεΰ

ΰάρων ορδών έπεϊ ονν περϊ ίΰας γωνίας αί πλενραϊ 

άνάλογον είΰιν, όμοιον άρα έΰτϊ τδ ΒΚΤ τρίγωνον 

τφ ΖΜΟ τριγώνφ. πάλιν, έπεϊ έδείχδη ώς ή ΒΚ 

20 προς τήν ΚΑ, όντως ή Ζ Μ προς τήν ΜΝ, ίΰη δέ 

ή μέν ΒΚ τή ΚΤ, ή δέ ΖΜ τή ΟΜ, έΰτιν αρα ώς 

ή Τ Κ προς τήν ΚΑ, όντως ή ΟΜ προς τήν Μ Ν. 

καϊ περϊ ίΰας γωνίας τάς ύπο Τ ΚΑ, ΟΜΝ9 δρδαϊ 

γάρ* αί πλενραϊ άνάλογον είΰιν' όμοιον άρα έΰτϊ το 

26 ΑΚΤ τρίγωνον τφ ΝΜΟ τριγώνφ. καϊ έπεϊ διά 

τήν ομοιότητα τών ΑΚΒ, ΝΜΖ τριγώνων έΰτϊν ώς 

ή Α Β πρός τήν Β Κ, όντως ή Ν Ζ πρός τήν Ζ Μ, 

διά δέ τήν ομοιότητα τών ΒΚΤ, ΖΜΟ τριγώνων 
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ΕΟΖΠΗΡΘΣ, uertex autem Ν punctum, unus sit 
NZO, et ducantur KT, MO. et quoniam conus 
ΑΒΓΑ Α cono ΕΖΗΘΝ similis est, erit Β Α : ΖΘ 
= ΚΑ : Μ Ν [XI def. 24]. uerum ΒΑ:ΖΘ = ΒΚ:ΖΜ; 

quare etiam ΒΚ:-ΖΜ = ΚΑ ι ΜΝ. et pernratando 
[V, 16] ΒΚ:ΚΑ<=ΖΜ:ΜΝ. et circum angulos 
aequales BKA, ZTWiV.latera proportionalia sunt. itaque 
BKA~ZMN [VI, 6] . rursus quoniam BK:KT 
— ZM\ MO, et angulos aequales BKT, ZMO com-
prehendunt (quoniam quae pars est LBKT quattuor 
rectorum ad centrum Κ positorum, eadem1) pars est 
L ZMO quattuor rectorum ad centrum Μ positorum), 
erit Β Κ Τ Ζ Μ Ο. rursus quoniam demonstrauimus 
ΒΚ: ΚΑ = ΖΜ: ΜΝ, et ΒΚ=*ΚΤ, ΖΜ=ΟΜ, 

erit Τ Κ: 1L4 = ΟΜ: Μ Ν. et latera aequales angulos 
TKA, ΟΜΝ (recti enim sunt) comprehendentia pro-
portionalia sunt itaque AKT~ NMO [VI, 6]. et 
quoniam propter similitudinem triangulorum AKB, 
NMZ est ΑΒιΒΚ = NZ:ZM, et propter simili-
tudinem BKT, ZMO triangulorum KB:BT=MZ 

1) Nam polygona similia sunt et latera eornm numero 
aequalia. Deletie uerbis έπειδήπερ lin. 14 — γωνίας lin. 17 
molestam anacoluthiam euitabimus et solitam orationis formam 
efficiemus; nec eane iis opus est. 

7. τήν ΖΜ] ΖΜ V. 9. Μ Ν] corr. ex ΝΜ m. 1 Ρ. 

12. τήν ΚΎ] ΚΤ_Υ. 13. ΜΟ] Ο in ras. m. 2 Β. 16. τεσ-

2 Β. 17. Ιηεί — γωνίας] om. q; mg. m. 2 Β. 18. ίατί] 
om. V. 20. τήν ΚΑ] ΚΑ Β. 21. Β Κ] Κ θ corr. V. 
ΚΎ] Τ Κ Ρ. ΜΟ Β. 22. ή] (prius) om. Ρ. 24. είσιν] 
om. V. ίατί] om. V. 27. τήν] om. BV. τήν] om. BVq. 

Ζ Μ Ν] Ζ corr. βχ Β m. rec. Ρ. 

αάρων] corr. βχ δ mg. m. 1 Ρ. 

E u c l i d e i , edd. Heiberg et Menge. IY. 14 
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έΰτϊν ώς ή Κ Β προς τήν Β Τ, όντως ή ΜΖ προς 
τήν Ζ Ο, δι9 Ιΰον αρα ώς ή ΑΒ προς τήν Β Τ, όντως 
ή Ν Ζ προς τήν Ζ Ο. πάλιν, έπεϊ διά τήν ομοιότητα 
τών ΑΤΚ, ΝΟΜ τριγώνων έΰτϊν ώς ή Α Τ πρός 

5 τήν ΤΚ9 όντως ή ΝΟ πρός τήν' ΟΜ, διά δέ τήν 
ομοιότητα τών ΤΚΒ, ΟΜΖ τριγώνων έΰτϊν ώς η 
Κ Τ πρός τήν ΤΒ, όντως ή ΜΟ πρός τήν ΟΖ, δι9 

ίΰον άρα ώς ή Α Τ πρός τήν ΤΒ, όντως ή ΝΟ πρός 
τήν Ο Ζ. έδείχδη δέ καϊ ώς ή Τ Β πρός τήν ΒΑ, 

10 όντως ή ΟΖ πρός τήν Ζ Ν. δι9 ίΰον άρα ώς ή ΤΑ 
πρός τήν Α Β, όντως ή Ο Ν πρός τήν ΝΖ. τών 
ΑΤΒ, ΝΟΖ άρα τριγώνων άνάλογον είΰιν αί πλενραϊ* 
ίΰογώνια άρα έΰτϊ τά ΑΤΒ, ΝΟΖ τρίγωνα* ωΰτε καϊ 
όμοια, καϊ πνραμϊς άρα, ής βάΰις μέν τό ΒΚΤ τρί-

15 γωνον, κορνφή δέ τό Α ΰημείον, όμοια έΰτϊ πνραμίδι, 
ής βάΰις μέν τό ΖΜΟ τρίγωνον, κορνφή δέ τό Ν 
ΰημείον ύπό γάρ ομοίων επιπέδων περιέχονται ίΰων 
τό πλήδος. αί δέ ομοιαι πνραμίδες καϊ τριγώνονς 
έχονΰαι βάΰεις έν τριπλαΰίονι λόγω είΰϊ τών όμο-

20 λόγων πλενρών. ή άρα ΒΚΤ Α πνραμϊς πρός τήν 
ΖΜΟΝ πνραμίδα τριπλάΰιον α λόγον έχει ήπερ ή 
Β Κ πρός τήν Ζ Μ. ομοίως δή έπιζενγνύντες άπό τών 
Α, Χ, Α, Φ, Γ, Τ έπϊ τό Κ ένδειας καϊ άπό τών 
Ε, Σ, Θ, Ρ, Η, Π έπϊ τό Μ καϊ άνιΰτάντες έφ9 

25 έκαΰτον τών τριγώνων πνραμίδας τήν αντήν κορνφήν 
έχούΰας τοις κώνοις δείξομεν, οτι καϊ έκάΰτη τών 
όμοταγών πνραμίδων πρός έκάΰτην όμοταγή πνραμίδα 
τριπλαΰίονα λόγον εξει ήπερ η ΒΚ ομόλογος πλενρά 

^

l . τήν] om. V. 2. τήν Ζ Ο] Ζ Ο B V q . 3. ΜΖ Β , et 
V, eed corr. insi] om. Ρ. 4. ΛΤΚ] Τ supra m. 1 V. 
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: Z O [VI def. 1 ] , ex aequo erit AB.BT=NZ:ZO 
[V, 22]. rursus quoniam propter similitudinem triangu-
lorum ATK, NOM est Α Τ: TK = NO : OM} et 
propter similitudinem TKB9 OMZ triangulorum Κ Τ 
: TB = ΜΟ : OZ, ex aequo erit AT: TB = NO:OZ. 
demonstrauimus autem, esse etiam Τ Β :BA = OZ:ZN. 
ex aequo igitur erit TA:AB — ONxNZ. itaque 
trianguloram ATB, NOZ latera proportionalia sunt. 
quare aequianguli sunt trianguli ATB, NOZ [VI, 5] . 
itaque iidem similes sunt [VI def. 1]. itaqpie etiam 
pyramis, cuius basis est triangulus BKT, uertex autem 
Α punctum, similis est pyramidi, cuius basis est 
triangulus ZMO, uertex autem Ν punctum; nam pla-
nis similibus comprehenduntur numero aequalibus [XI 
def. 9]. similes autem pyramides, quae triangulas 
habent bases, in triplicata sunt ratione laterum cor-
respondentium [prop. VIII}. itaque erit 

BKTA : ZMON = BK* : ZM\ 

iam ductis rectis ab Α , X} A } Φ , JT, Τ ad Κ et ab 
E y 27, ®, Ρ, Η, Π ad Μ et in singulis triaogulis 
erectis pyramidibus eosdem uertices habentibus, quos 
coni, similiter demonstrabimus, etiam singulas pyra-
mides eiusdem ordinis ad singulas pyramides eiusdem 
ordinis eam rationem habere quam BKS:ZM3, h. e. 

6. ΟΜΖΛ Ζ corr. βχ Ν m. rec. P. 7. ΚΤ] Κ in ras. m. 
2 6 . 8. ΑΤ] in ras. V ; Λ corr. βχ Α m. 2 B. 9. τήν ΒΑ] ΒΑ 
V. 10. τήν] om. Vq. 12. Α Τ Β] litt. Α ηοη lic^uet in Ρ. 
14. αρα] alt. α θ corr. V. μέν έατι Bq. 19. βάσεις iyovaai 
q. είσίν Ρ Β. 23. Δ] postea ins. m. 1 Ρ. 24. έφ εκά
στου] έηί Theon (BVq). 26. τάς αυτάς κορυφάς Theon 
(BVq). 28. ομόλογον πλευράν Ρ, corr. m. 1. 

14* 
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2. τήν] om. Bq. *αί] άλλ' BVq. 4. αρα] $έ V. 
8. μέν έατι Bq. 10. Λ ΰημείον V. τήν] om. V. μέν] 

πρός τήν Ζ Μ όμόλογον πλενράν, τοντέΰτιν ήπερ ή 

ΒΑ προς τήν ΖΘ. καϊ ώς έν τών ηγουμένων προς 

h/ τών επομένων, όντως άπαντα τά ήγούμενα προς 

άπαντα τά έπόμενα' έΰτιν αρα καϊ ώς ή Β ΚΤΛ πν-

δ ραμίς προς τήν ΖΜΟ Ν πυραμίδα, όντως ή ολη πν-

ραμίς, ής βάΰις τδ ΑΤΒΤΓΦΑΧ πολνγωνον, κορνφή 

δέ τδ Α ΰημείον, προς τήν ολην πνραμίδα, ής βάΰις 

μέν τ δ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολνγωνον, κορνφή δέ τδ Ν 

ΰημείον' ωΰτε καϊ πνραμίς, ής βάΰις μέν τδ ΑΤΒΤΓΦΑΧ, 

10 κορνφή £έ τδ Α, προς τήν πνραμίδα, ής βάΰις [μέν] 

τδ ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολνγωνον, κορνφή δέ τδ Ν ΰη

μείον, τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ προς τήν 

ΖΘ. υπόκειται δέ καϊ δ κώνος, ον βάΰις [μέν] ό 

ΑΒΓΑ κύκλος, κορνφή δέ τό Α ΰημείον, προς τό & 

15 ΰτερεον τριπλαΰίονα λόγον έχων ήπερ ή ΒΑ πρός 

τήν ΖΘ' έΰτιν αρα ώς ό κώνος, ον βάΰις μέν έΰτιν 

δ ΑΒΓΑ κύκλος, κορνφή δέ τό Α, πρός τό 3 ΰτε

ρεον, όντως ή πνραμίς, ής βάΰις μέν τό ΑΤΒΤΓΦΑΧ 

[πολύγωνον], κορνφή δέ τό Α, πρός τήν πνραμίδα, 

20 ής βάΰις μέν έΰτι τό ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον, κο

ρνφή δέ τι Ν' εναλλάξ άρα, ώς ό κώνος, ον βάΰις 

μέν ό ΑΒΓΑ κύκλος, κορνφή δέ τό Α, πρός τήν έν 

αύτω πνραμίδα, ής βάΰις μέν τό ΑΤΒΤΓΦΑΧ πο

λύγωνον, κορνφή δέ τό Α, όντως τό [ΰτερεον] πρός 

2δ τήν πνραμίδα, ης βάΰις μέν έΰτι τό ΕΟΖΠΗΡΘΣ 

πολύγωνον, κορνφή δέ τό Ν. μείζων δέ ό είρημένος 

κώνος τής έν αύτω πνραμίδος' εμπεριέχει γάρ αυτήν, 

μείζον άρα καϊ τό 8 ΰτερεον τής πνραμίδος, ής βάΰις 
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ΒΑ*: Ζ Θ*, et ut unum praecedentium ad unum se-
quentium, ita omnia praecedentia ad omnia sequentia 
[V, 12]. est igitur ut BKTA : ZMON, ita tota py-
ramis, cuius basis est polygonum ΑΤΒΤΓΦΑΧ, 
uertex autem Α punctum, ad totam pyramidem, cuius 
basis est polygonum ΕΟΖΠΗΡΘΣ, uertex autem Ν 
punctum. quare etiam pyramis, cuius basis est 
ΑΤΒΤΓΦΑΧ, uertex autem A , ad pyramidem, cuius 
basis est polygonum ΕΟΖΠΗΡΘΣ, uertex autem Ν 
punctum, eam rationem habet quam ΒΑ* : ΖΘ*. sup-
posuimus autem, etiam conum, cuius basis sit circulus 
ΑΒΓΑ, uertex autem Α punctum, ad & solidum eam 
rationem habere quam Β Α 3 : Ζ @ 3 . itaque ut conus, 
cuius basis est ΑΒΓΑ circulus, uertex autem A , ad 
& solidum, ita pyraniis, cuius basis est ΑΤΒΤΓΦΑΧ, 
uertex autem A , ad pyramidem, cuius basis est 
ΕΟΖΠΗΡΘΣ polygonum, uertex autem JV. permu-
tando igitur [V, 16], ut conus, cuius basis est ΑΒΓΑ 
circulus, uertex autem A , ad pyramidem suam, cuius 
basis est polygonum ΑΤΒΤΓΦΑΧ, uertex autem A , 
ita & ad pyramidem, cuius basis est polygonum 
ΕΟΖΠΗΡΘΣ, uertex autem N. uerum conus, quem 
diximus, maior est pyramide sua; nam eam continet. 
itaque etiam & solidum uiaius est pyramide, cuius 

om. P. 11. Litt. ΠΗ e corr. V. αημείον — 21. τό Ν] 
mg. m. 2 Β. 13. μέν] om. Ρ. 14. αημείον] om. Bq. 
16. έχων] ω in Tas. Ρ, έχον 16. έστιν] om. V. 
17.-4 ση μείον V. 19. πολνγωνον] om. Ρ. 22. μέν έατιν 
Bq. Λ αημείον V. 23. πνραμίδος V. 24. ατερεόν] m, 
rec. Ρ. 28. &] Ζ q? 
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μέν έότι το ΕΟΖΠΗΡΘΣ πολύγωνον, κορνφή δέ το 

Ν. άλλά καϊ έλαττον* οπερ έότϊν αδύνατον, ούκ αρα 

δ κώνος, ον βάόις δ ΑΒΓΑ κύκλος, κορνφή δέ τό 

Α [όημείον], πρός έλαττον τι τοϋ κώνον ότερεόν, ον 

6 βάόις μέν ό ΕΖΗΘ κύκλος, κορνφή δέ τό Ν όημείον, 

τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός τήν Ζ@. 

ομοίως δή δείξομεν, ότι ουδέ ό ΕΖΗΘΝ κώνος πρός 

έλαττον τι τον ΑΒΓΑ Α κώνον ότερεόν τριπλαόίονα 

λόγον έχει ήπερ η Ζ® πρός τήν ΒΑ. 

10 Αέγω δή, ότι ονδέ ό ΑΒΓΑ Α κώνος πρός μείζον 

τι τοϋ ΕΖΗΘΝ κώνον ότερεόν τριπλαόίονα λόγον έχει 

ήπερ ή ΒΑ πρός τήν Ζ0. 

Εί γάρ δννατόν, έχέτω πρός μείζον το &. άνά-

πάλιν άρα τό & ότερεόν πρός τον Α ΒΓΑ Α κώνον 

16 τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΖΘ πρός τήν ΒΑ. 

„ ώς δέ τό & ότερεόν πρός τον Α ΒΓΑ Α κώνον, όντως 

ό ΕΖΗΘΝ κώνος πρός έλαττον τι τοϋ ΑΒΓΑΑ κώ

νον ότερεόν. καϊ ο ΕΖΗΘΝ άρα κώνος πρός έλατ

τον τι τοϋ ΑΒΓΑΑ κώνον ότερεόν τριπλαόίονα λό-

20 γον έχει ήπερ ή Ζ Θ πρός· τήν ΒΑ' όπερ αδύνατον 

έδείχδη. ούκ άρα δ ΑΒΓΑΑ κώνος πρός μείζον τι 

τοϋ ΕΖΗΘΝ κώνον ότερεόν τριπλαόίονα λόγον έχει 

ήπερ ή ΒΑ πρός τήν ΖΘ. έδείχδη δέ, ότι ονδέ πρός 

έλαττον. ο ΑΒΓΑΑ άρα κώνος πρός τον ΕΖΗΘΝ 

26 κώνον τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρνς τήν Ζ Θ. 

*£1ς δέ δ κώνος πρός τον κώνον, ό κύλινδρος πρός 

τον κύλινδρον' τριπλάόιος γάρ ό κύλινδρος τοϋ κώ

νον ό έπϊ τής αυτής βάόεως τω κώνω καϊ ίόονψής 

1. έοτιν Ρ. Ζ ] ine. m. 1 Ρ. 2. έλάττων Β. όπερ 
άτοπον V. 3. βάοις μέν έστιν ό Theon (BVq). 4. οημεϊον] 
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basis est -poljgoimm* ΕΟΖΠΗΡΘΣ, uertex autem N. 
uerutn idem minus est; quod fieri non potest. itaque 
conus, cuius basis est circulus ΑΒΓΑ, uertex autem 
A, ad solidum minus cono, cuius basis est circulus 
ΕΖΗΘ, uertex autem Ν punctum, eam rationem non 
habet quam BA% : ΖΘ*. iam similiter demonstrabi-
mus, ne Ε ΖΗΘΝ quidem conum ad solidum minus 
cono ΑΒΓΑ Α eam rationem habere quam ΖΘ*:ΒΑ*. 

iam dico, conum ΑΒΓΑ Α ne ad maius quidem 
cono ΕΖΗΘ Ν solidum eam rationem habere quam 
ΒΑ*: Z © 8 . 

nam si fieri potest, habeat ad maius e con-
trario igitur [V, 7 coroll.] &: ΑΒΓΑ Α — ΖΘ9: BA\ 
uerum ut & solidum ad conum ΑΒΓΑΑ, ita couus 
ΕΖΗΘΝ ad solidum minus cono ΑΒΓΑ Α [prop. II 
lemma]. itaque etiam conus ΕΖΗΘ Ν ad solidum 
minus cono ΑΒΓΑ Α eam rationem habet quam Z © 3 

: BA*\ quod fieri non posse demonstrauimus. itaque 
conus ΑΒΓΑ Α ad solidum maius cono ΕΖΗΘΝ eam 
rationem non habet quam ΒΑ* : Z © 3 . demonstraui-
mus autem, eum ne ad minus quidem hanc rationem 
babere. ergo ΑΒΓΑ Α : ΕΖΗΘΝ = ΒΑ* : ΖΘ3. 

sed ut conus ad conum, ita cylindrus ad cylindrum; . 
nam cylindrus, qui in eadem basi et sub eadem alti-
tudine est ac conus, triplo maior est cono [prop. X ] . 

om. Ρ. έλασσον BV. 6. Ε Ζ Η Θ ] Η Θ in rae. m. 2 B. 
7. οτι ονδέ] bis Ρ, corr. m. 1. 8. έλασσον B V q . 9. ή] ins. V. 

^ 10. δή] om. Β. ^ ονδ' V. 16. ΑΒΓΔ q, et B, corr. m. 2. 
όντως %a£ q. όντως — 17. κώνος] mg. m. 2 B. 17. έλασσον 
B V q . ΑΒΤΔ B. 18. καϊ ό — 19. στερεόν] mg. m. 2 V. 
18. Ιλασσόν BVq. 19. ΑΒΤΔ q. τριπλάσιον V. 22. στε
ρεόν] supra V. 24. έλασσον BV. ό αρα ΑΒΓ ΔΑ V. 
27. τριπλάσιος — 216, 1. αντφ] om. q, mg. m. 2 Β. 
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αντω. καϊ δ κύλινδρος αρα προς τον κνλίνδρον τρι

πλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός τήν Ζ Θ. ' 

Οί αρα όμοιοι κώνοι καϊ κύλινδροι πρός αλλήλους 
ίν τριπλαόίονι λόγω είόΐ τών έν ταϊς βάόεόι διαμέ-

6 τρων όπερ έδει δεΐξαι. 

ι γ . 

Έάν κύλινδρος έπιπέδω τμηδή παραλλήλω 

όντι τοίς άπεναντίον έπιπέδοις, έόται ώς 6 

κύλινδρος πρός τον κύλινδρον, ούτως ό άξων 

10 πρός τον άξονα. 

Κύλινδρος γάρ ό ΑΑ έπιπέδω τα ΗΘ τετμήόδω 

παραλλήλω όντι τοις άπεναντίον έπιπέδοις τοις ΑΒ, 

ΓΑ, καϊ όνμβαλλέτω τω άξονι τό Η Θ έπίπεδον κατά 

τό Κ όημείον λέγω, ότι έότϊν ώς ό ΒΗ κύλινδρος 

15 πρός τον ΗΑ κνλίνδρον, ούτως δ ΕΚ άξων πρός τον 

ΚΖ άξονα. 

'Εκβεβλήό&ω γάρ δ ΕΖ άξων έφ9 έκάτερα τά μέρη 

έπϊ τά Α, Μ όημεΐα, καϊ έκκείό&ωόαν τω ΕΚ άξονι 

ϊόοι δόοιδηποτονν οί ΕΝ, ΝΑ, τφ δέ Ζ Κ ϊόοι όόοι-

20 δηποτοϋν οί Ζ Η, 3 Μ, καϊ νοείό&ω ό έπϊ τον Α Μ 

άξονος κύλινδρος ό ΟΧ, ον βάόεις οί ΟΠ, ΦΧ κν-

• κλοι. καϊ έκβεβλήό&ω διά τών Ν, & όημείων επί
πεδα παράλληλα τοις Α Β, ΓΑ καϊ ταίς βάόεόι τδν 

ΟΧ κνλίνδρον καϊ ποιείτωόαν τονς ΡΣ, Τ Τ κύκλους 

26 περϊ τά Ν, & κέντρα, καϊ έπεϊ οί ΑΝ, Ν Ε, ΕΚ 

1. Poet αντφ add. Theon: έδείχ&η γάρ (etipra V) πάς (haec 
tria uocab. et in̂  textu et mg. m. 2 κώνος κνλίνδρον τρίτον 
μέρος τον τήν αντήν βάσιν έχοντος αντω %αϊ νψος ίσον (BVq). 

ό] om. Ρ. 4. είσίν Ρ Β. βάσεσιν Ρ. 6. οπερ έδει δεφιί] 
om. V. 6. ιγ"] om. q. 18. σνμβαλέτω Ρ. τφ] τφ ΕΖ 
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itaque etiam cylindrus ad cylindrum eam rationem 
habet quam ΒΑ3 : Ζ Θ 3 . 

Ergo similes coni et cylindri triplicatam inter se 
rationem habent quam diametri basium; quod erat 
demonstrandum. 

XIII. 
Si cylindrus plano planis oppositis parallelo se-

catur, erit ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem. 
Nam cylindrus Α Α plano ΗΘ planis oppositis 

ΑΒ, ΓΑ parallelo secetur, et planum ΗΘ cum axe in 
puncto Κ concurrat. dico, esse 

ΒΗ: ΗΑ = ΕΚ : KZ. 

producatur enim axis Ε Ζ ad utramque partem ad 
puncta A } M, et ponantur axi E K aequales quotlibet 

rectae ΕΝ, NA, axi 
autem Ζ Κ aequales 
quotlibet rectae Z&, 
SM, et OX fingatur 
cylindrus in axe AM} 

cuius bases sunt circuli ΟΠ, ΦΧ. et per puncta 
N, 8 plana planis AB9 Γ Α et basibus cylindri OX 
parallela ducantur et circulos ΡΣ9 Τ Τ circum centra 
N} & efficiant. et quoniam axes ΑΝ, NE9 E K inter 

Theon (BVq). τό ΗΘ έηίηεδον] om. Theon (BVq). 
18. %εΙβ&ωααν q. 20. %a£ — 21. *v%Xoi\ om. Theon (BVq). 

22. ίφβλησ&ω] διήχδω Theon (Β Vq). N9 Χ] Α, N9 

Μ Theon (BVq}. 23. ταις βάαεοι — 26. κέντρα] νενοψ 
c&cocccv έν τοις δια τών Α9 2V, Μ έπιπέδοις περϊ κέντρα 
τά Λ, Ν, &, Μ, κύκλοι οί ΟΠ, ΡΣ, Τ Τ , ΦΧ ίσοι τοις ΑΒ, ΤΔ. 
κα\ νενοησ&ωσαν κύλινδροι οί ΠΡ, ΡΒ, Δ Τ, ΎΧ Theon (BVq). 

23. βάσεσιν Ρ. 26. οίΑΝ] mg. m. 1 V. 
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άξονες ϊόοι είόϊν άλλήλοις, ot άρα Π Ρ, ΡΒ, Β Η κν-
* λινδροι προς αλλήλους είόϊν ώς αί βάόεις. ϊόαι δέ 

είόιν αί βάόεις' ϊόοι άρα καϊ οί Π Ρ, ΡΒ, Β Η. κύ
λινδροι άλλήλοις. έπεϊ ούν οί ΑΝ, ΝΕ, ΕΚ άξονες 

δ ϊόοι είόϊν άλλήλοις, είόϊ δέ καϊ οί Π Ρ, ΡΒ, Β Η κύ
λινδροι ϊόοι άλλήλοις, και έότιν ϊόον το πλή&ος τω 
πλήδει, όόαπλαόίων άρα δ ΚΑ άξων τοϋ ΕΚ άξονος, 
τοόανταπλαόίων έΰίαι καϊ δ ΠΗ κύλινδρος τοϋ ΗΒ 
κυλίνδρου, διά τά αυτά δή καϊ όόαπλαόίων έότϊν δ 

10 Μ Κ άξων τοϋ Κ Ζ άξονος, τοόαυταπλαόίων έότϊ καϊ 
ό ΧΗ κύλινδρος τοϋ ΗΑ κυλίνδρου, καϊ εί μέν ϊόος 
έότϊν δ ΚΑ άξων τω Κ Μ άξονι, ίόος έόται καϊ δ 
Π Η κύλινδρος τφ Η Χ κνλίνδρω, εί δέ μείζων δ 
άξων τοϋ άξονος, μείζων καϊ δ κύλινδρος τοϋ κν-

16 λίνδρον, καϊ εί έλάόόων, έλάόόων. τεόόάρων δή με
γεθών όντων, αξόνων μέν τών ΕΚ, ΚΖ, κυλίνδρων 
δέ τών ΒΗ, ΗΑ, είληπται ίόάκις πολλαπλάόια, τοϋ 
μέν ΕΚ άξονος καϊ τοϋ ΒΗ κνλίνδρον ό τε ΑΚ 
άξων καϊ ό Π Η Ικύλινδρος, τοϋ δέ Κ Ζ άξονος καϊ 

20 τοϋ ΗΑ κνλ-ίνδρον δ τε ΚΜ άξων καϊ ο ΗΧ κύλιν
δρος, καϊ δέδεικται, ότι εί υπερέχει δ ΚΑ άξων τοϋ 
Κ Μ άξονος, υπερέχει καϊ δ Π Η κύλινδρος τοϋ ΗΧ 
κνλίνδρον, καϊ εί ίόος, ίόος, καϊ εί έλάόόων, έλάόόων. 
έότιν άρα ώς δ ΕΚ άξων πρός τον ΚΖ άξονα, ούτως 

26 δ Β Η κύλινδρος πρός τον Η Α κύλινδρον όπερ έδει 
δεΐξαι. 

ιδ'. 
01 έπϊ ϊόων βάόεων όντες κώνοι καϊ κύ

λινδροι πρός άλλήλονς είόϊν ώς τά ύφη. 
1. οί αρα] χαϊ οί Ρ. 4. άλλήλοις] om. V. ονν] ονν 

^ και Ρ. 6. είσίν] om. V. είοι] είοίν Β. 6. πλή&ος τών 
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se aequales sunt; cylindri ΠΡ, ΡΒ, Β Η eam inter se 
rationem habent quam bases [prop. XI] . uerum bases 
inter se aequales sunt; quare etiam ΠΡ= PB*=BH. 
iam quoniam axes AN7 NE, Ε Κ inter se aequales 
sunt, et etiam cylindri ΠΡ, ΡΒ, Β Η inter se aequales, 
et multitudo multitudini aequalis est, quoties multiplex 
est axis Κ Α axis ΕΚ, toties erit etiam cylindrus 
Π Η cylindri HB multiplex. eadem de causa quoties 
axis MK multiplex est axis KZ, toties etiam cylindrus 
XH nraltiplex est cylindri HA. et si Κ Α = KM} 

erit etiam Π Η = HX, sin axis axe maior est, etiain 
cylindrus cylindro maior est, sin minor est, minor. 
iam datis quattuor magnitiidinibus, axibus ΕΚ, KZ 
et cylindris BH, HA9 aeque multiplicia sumpta sunt, 
axis E K et BH cylindri axis AK et cylindrus ΠΗ9 

axis autem Κ Ζ et Η Α cylindri axis Κ Μ et cylindrus 
HX, et demonstrauimTis, si KA>KM, esse etiam 

ΠΗ>ΗΧ, sin ΚΑ = KM, esse ΠΗ=ΗΧ, sin 

KA < KM} esse Π Η < HX. itaque ΕΚ: KZ = BH 
: Η Α [V def. 5 ] ; quod erat demonstrandum. 

XIV. 
Coni et cylindri, qui aequales bases habent, eam 

inter se rationem habent quam altitudines. 

ΑΝ (A e corr. m. 2 B), NEy ΕΚ τώ πλή&ει τών ΠΡ, Ρ Β , 
Β Η Theon (BVq). 7. αρα ίατίν Bq. ΚΑ] Α Κ Ρ. 
ΕΚ] ΚΕΡ. 8. Η Β] ΒΗ Vq . 9. Ιατίν] Ιατϊ και q. 
10. ξαται V. 12. ξαται] Ιβτί V. 14. ΚΑ αξων του ΚΜ 
άξονος Theon (BVq). Π Η κύλινδρος του Η Χ κυλίνδρου 
Theon (BVq). 15. Ante δή del. γάρ m. 1 Ρ. όντων 
μεγε&ών V. 17. πολλαπλάσιος V. 20. ό ΗΧ] ή Χ q. 
21. ΑΚ Ρ. 23. ίοος ίοτίν, ίοος Ρ. 
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"Εότωόαν γάρ έπϊ ϊόων βάόεων τών ΑΒ, ΓΑ κύ

κλων κύλινδροι ot ΕΒ, ΖΑ' λέγω, οτι έότϊν ώς δ 

Ε Β κύλινδρος προς τον Ζ Α κύλινδρον, όντως δ Η Θ 

άξων προς τον ΚΑ άξονα. 

δ Έκβεβλήόδω γάρ δ ΚΑ άξων έπϊ το Ν όημείον, 

καϊ κείόδω τω ΗΘ άξονι Ιόος δ ΑΝ, καϊ περί άξονα 

τον ΑΝ κύλινδρος νενοήό&ω δ Γ Μ. έπεϊ ονν οί' 

ΕΒ, Γ Μ κύλινδροι νπο το αύτδ ύφος είόίν, προς 

αλλήλους είόϊν ώς αί βάόεις. ϊόαι δέ είόιν αί βάόεις 

10 άλλήλαις' ϊόοι άρα είόϊ καϊ οί ΕΒ, Γ Μ κύλινδροι, 

καϊ έπεϊ κύλινδρος δ Ζ Μ έπιπέδφ χέτμηχαι τφ ΓΑ 

παραλλήλφ όντι τοϊς άπεναντίον έπιπέδοις, έότιν άρα 

ώς ό ΓΜ κύλινδρος πρός τον Ζ Α κύλινδρον, όντως 

δ ΑΝ άξων πρός τον ΚΑ άξονα, ϊόος δέ έότιν δ 

ΐδ μέν Γ Μ κύλινδρος τφ Ε Β κνλίνδρφ, δ δέ ΑΝ άξων 

τφ ΗΘ άξονι* έότιν άρα ώς δ Ε Β κύλινδρος πρός 

τον ΖΑ κύλινδρον, ούτως ό ΗΘ άξων πρός τον ΚΑ 

άξονα, ώς δέ δ ΕΒ κύλινδρος πρός τον ΖΑ κύλιν

δρον, ούτως δ ΑΒΗ κώνος πρός τον ΓΑΚ κώνον. 

20 καϊ ώς άρα ό ΗΘ άξων πρός τον ΚΑ άξονα, όντως 

δ ΑΒΗ κώνος πρός τον ΓΑΚ κώνον καϊ δ Ε Β κύ

λινδρος πρός τον ΖΑ κύλινδρον9 όπερ έδει δεΐξαι. 

ιε . 
Τών ϊόων κώνων καϊ κνλίνδρων άντιπεπόν-

25 &αόιν αϊ βάόεις τοις νψεόιν καϊ ών κώνων καϊ 

κνλίνδρων άντιπεπόνδαόιν αί βάόεις τοις νψε

όιν, ϊόοι είόϊν εκείνοι. 

ϊ. %ν*λων] om. Theon (BVq). 2. ZJ, Ε Β B V q (Ζ in 
V supra ecr. m. 1). δ. ΚΑ] Κ ins. m. 1 V. τό] corr. βχ 
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Nam cylindri E B } Ζ Α aequales bases habeant cir-
culos ΑΒ, Γ Α . dico, esse EB:ZA = H @ : KA. 

axis enim Κ Α ad Ν punctum producatur, et po-
natur AN = H @ , et circum axem AN fingatur cy-
lindrus ΓΜ. iam quoniam cylindri Ε Β , Γ Μ eandem 
altitudinem habent, eam inter se rationem habent 

quam bases [prop. XI] . uerum bases inter se aequales 
sunt. itaque etiam Ε Β = ΓΜ. et quoniam cylindrus 
Ζ Μ plano ΓΑ j)lanis oppositis parallelo sectus est, 
erit [prop. XIII] ΓΜ: ΖΑ — ΑΝ: KA. sed ΓΜ— E B } 

AN = H @ . itaque Ε Β : Ζ Α = ΗΘ : ΚΑ. uerum 
Ε Β : Ζ Α = ΑΒΗ: ΓΑ Κ [prop. Χ ] , ergo erit 

Η®:ΚΑ = ΑΒΗ: ΓΑΚ — ΕΒ : ΖΑ-

quod erat demonstrandum. 

XV. 

Aeqnalium coAorum et cylindroram bases in con-
traria ratione sunt atque altitudines; et quorum cono-
rum et cylindrorum bases in contraria ratione sunt 
atque altitudines, ii aequales sunt. 

τον Ρ. 7. έννοήο&ω Ρ. 8. stoi codd. 10. slolv ΡΒ. 
Ε Β] eras. Υ. κύλινδροι άλλήλοις Bq. 11. έπιπέδω 

τινί V. 19. Post κώνον add. Theon: τριπλάσιοι γάρ οί κύ
λινδροι τών κώνων (BVq). 25. υψεοι q. και — 26. vtpB-
αιν] mg. m. 1 V. 
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"Εότωόαν ϊόοι κώνοι καϊ κύλινδροι, ών βάύεις μέν 

οί ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ κύκλοι, διάμετροι δέ αντών αί 

ΑΓ, ΕΗ, άξονες δέ οί ΚΑ, ΜΝ, οΐτινες καϊ νψη 

είόϊ τών κώνων ή κνλίνδρων, καϊ όνμπεπληρώό&ωόαν 

δ οί Α 8, Ε Ο κύλινδροι, λέγω, οτι τών Α 8, ΕΟ κν

λίνδρων άντιπεπόνδαόιν αί βάόεις τοις ΰψεόιν, καί 

έύτιν ώς ή ΑΒΓΑ βάόις προς τήν ΕΖΗΘ βάόιν, 

όντως το ΜΝ ϋψος προς το ΚΑ νψος. 

Τό γάρ ΑΚ νψος τφ ΜΝ νψει ήτοι ϊόον έότϊν 

10 ή ον. έότω πρότερον ϊόον. έότι δέ καί δ Α 8 κύ

λινδρος τφ ΕΟ κνλίνδρφ ϊόος. οί δέ νπό τό αντό 

νψος όντες κώνοι καϊ κύλινδροι πρός άλλήλονς είόϊν 

ώς αί βάόεις' ϊόη άρα καϊ ή ΑΒΓΑ βάόις τή ΕΖΗΘ 

βάόει. ώότε καϊ άντιπέπονδεν, ώς ή ΑΒΓΑ βάόις 

15 πρός τήν ΕΖΗΘ βάόιν\ ούτως τό ΜΝ ύψος πρός τό 

ΚΑ νψος. άλλά δή μή έότω τό ΑΚ νψος τφ ΜΝ 

ϊόον, αλλ9 έότω μείζον τό ΜΝ, καϊ άφηρήό&ω από 

τον ΜΝ νψονς τω ΚΑ ϊόον τό ΠΝ, καϊ διά τοϋ Π 

όημείον τετμήό&ω ό ΕΟ κύλινδρος έπιπέδφ τω ΤΤΣ 

20 παραλλήλφ τοις τών ΕΖΗΘ, Ρ Ο κύκλων έπιπέδοις, 

καϊ από βάόεως μέν τοϋ ΕΖΗΘ κύκλον, νψονς δέ 

τοϋ ΝΠ κύλινδρος νενοήόδω ό ΕΣ. καϊ έπεϊ ϊόος 

έότϊν ό Α 8 κύλινδρος τω Ε Ο κνλίνδρφ, έότιν άρα 

ώς ό Α 3 κύλινδρος πρός τον ΕΣ κύλινδρον, ούτως 

25 δ ΕΟ κύλινδρος πρός τον ΕΣ κύλινδρον. αλλ* ώς 

μέν ό Α 8 κύλινδρος πρός τον ΕΣ κύλινδρον, ούτως 

1. βάσις. q. 3. δέ] om. q. νψη] corr. βχ νψει V. 
4. καί — 5. κύλινδροι] punctis del. V. 6. υψεσι V q . 
καί] τουτέστιν οτι Theon (BVq). 7. βάσις] corr. ex 

βάσεις m. 1 Ρ. S. ΑΚ Bq. 9. ΚΑ Ρ. 10. έστιν Ρ. 
11. υπό] corr. ΘΧ άπο m. rec. Ρ. 16. ΚΑ] Α Κ Β; supra 
eras. " . V. μή] eupra ecr. m. 1 V. ΑΚ] ΚΑ Ρ. 
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' Sint aequales coni et cylindri, quorum bases sint 
circuli ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ, diametri autem eorum ΑΓ, 
EH, axes autem ΚΑ, MN, qui iidem altitudines sunt 
conorum uel cylindrorum, et expleantur cylindri Λ 8, ΕΟ. 
dico, cylindrorum Α 8, EO bases in contraria ratione esse 
atque altitudines, et esse ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ = Μ Ν : ΚΑ. 

nam altitudo Α Κ aut aequalis est altitudini Μ Ν 
aut ηοη aequalis. prius sit aequalis. uerum etiam 
Α 8 ===== Ε Ο. coni autem et cylindri, qui eandem ha-
bent altitudinem, eam inter se rationem habent quam 
bases [prop. XI] . itaque etiam ΑΒΓΑ — ΕΖΗΘ. 
quare etiam in contraria ratione est ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ 
= MN:KA. iam uero ne sit Α Κ = MN, sed sit 
MN> AK, et ab altitudine MN altitudini KA aequalis 
abscindatur ΠΝ, et per Π punctum cylindrus Ε Ο 

plano Τ Τ Σ planis circulorum ΕΖΗΘ, PO parallelo 
secetur, et cylindrus fingatur Ε Σ basim habens cir-
culum ΕΖΗΘ, altitudinem autem ΝΠ. et quoniam 
Α8 = ΕΟ, erit Α8'·ΕΣ = ΕΟ : Ε Σ [V, 7]. uerum 

17. και — 18. Π Ν] Ρ, Β mg. m. 2, V (τώ corr. ex τό, τό ex 
τώ m. 2; Π Μ ψο ΠΝ, sed Μ e corr. m'. 2); καϊ κεία&ω τω 
Α Κ ν'ψει ϊοον το Π Μ Β in textu, q (τώ Π Η pro τό Π Μ), V 
in textu p08t καϊ άφίβρήΰ&ω — τό Π Μ, sed punctis del. 
19. Ε Ο] Ο in ras. m. 2 Q. ΤΤ27] Τ eras. Ρ. 20. παρ-
αλληλω δντι τοις άπεναντίον έπιπέδοις τών ΕΖΗΘ, ΤΟ κύ
κλων, και Theon (BVq). 22. Π Ν Ρ, Μ Π corr. ΘΧ Ν Π m. 
2 Υ. 23. Post κνλίνδρω add. άλλος fo' τις ό ΕΣ κύλινδρος 
V q , Β mg. m. 2. 

Β 
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ή ΑΒΓΑ βάΰις πρός τήν ΕΖΗΘ* νπο γαρ το αντο 
νψος είΰϊν οί Α8, Ε Σ κύλινδροι9 ώς δέ δ Ε Ο κύ
λινδρος προς τον Ε Σ , όντως τδ ΜΝ νψος προς τδ 
I J N νψος· δ γάρ Ε Ο κύλινδρος έπιπέδω τέτμηται 

δ παραλλήλω όντι τοϊς άπεναντίον έπιπέδοις. έΰτιν αρα 
καϊ ώς ή ΑΒΓΑ βάΰις προς τήν ΕΖΗΘ βάΰιν, 
όντως τό ΜΝ νψος πρός τό Π Ν νψος. Ιΰον δέ τό 
Π Ν νψος τώ ΚΑ νψεί' έΰτιν άρα ώς ή ΑΒΓΑ 
βάΰις πρός τήν ΕΖΗΘ βάΰιν, όντως τό ΜΝ νψος 

10 πρός τό ΚΑ νψος. τών άρα Α8, ΕΟ κνλίνδρων 
άντιπεπόν&αΰιν αί βάΰεις τοϊς νψεΰιν. 

Άλλά δή τών Α8, ΕΟ κνλίνδρων άντιπεπον&ί-
τωΰαν αί βάΰεις τοις νψεΰιν, καϊ έΰτω ώς ή ΑΒΓΑ 
βάΰις πρός τήν ΕΖΗΘ βάΰιν, όντως τό ΜΝ νψος 

15 πρός τό ΚΑ νψος' λέγω, ότι ίΰος έΰτϊν δ Α8 κύλιν
δρος τω ΕΟ κνλίνδρω. 

Τών γάρ αυτών καταΰκεναΰ^έντων έπεϊ έΰτιν ώς 
ή ΑΒΓΑ βάΰις πρός την ΕΖΗΘ βάΰιν, όντως τό 
ΜΝ νψος πρός τό ΚΑ νψος, ίΰον δέ τό ΚΑ νψος 

20 τώ Π Ν νψει, έΰτιν άρα ώς ή ΑΒΓΑ βάΰις πρός 
τήν ΕΖΗΘ βάΰιν, όντως τΐ ΜΝ νψος πρός τό Π Ν 
νψος. άλλ' ώς μέν ή ΑΒΓΑ βάΰις πρός τήν ΕΖΗΘ 
βάΰιν, όντως ό Α8 κύλινδρος πρός τον Ε Σ χύλιν-
δρον νπό γάρ τό αντο νψος είΰίν ώς δέ τό ΜΝ 

25 νψος πρός τό Π Ν [νψος], όντως δ Ε Ο κύλινδρος 
πρός τον Ε Σ κύλινδρον έΰτιν άρα ώς ό Α8 κύλιν-

1. ΕΖΗΘ βάαιν Β V. 3. ΕΣ κύλινδρον V. 4. ΠΜ Β, 
Μ Π V. Post έπιπέδω add. τω Τ Σ Ρ m. 3 θ corr.; eadem 
uerba post τέτμηται hab. V et m. 2 B. 6. και] om. BVq. 

βάαις] βάαιν, sed corr. m. 1, P. 7, J I M B V . τό] supra 
add. ω V. 8. ΠΜ BV. 9. $άαιν\ om. B V q . 12. άλλά 



ELEMENTORUM LIBER ΧΠ. 225 

Α8: Ε Σ — Α ΒΓΑ: ΕΖΗΘ (nam eandem altitudinem 
habent cylindri Α8, Ε Σ ) [prop. X I ] , et ΕΟ: Ε Σ 
*=ΜΝ:ΠΝ] nam cylindrus Ε Ο plano planis oppo-
sitis parallelo sectus est [prop. XIII]. itaque ΑΒΓΑ 
: ΕΖΗΘ = ΜΝ: ΠΝ. uerum ΠΝ = Κ Α. erit igitur 
ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ = ΜΝ: ΚΑ. ergo cylindrorum Α Η, 
ΕΟ bases in contraria ratione sunt atque altitudines. 

Iam uero cylindrorum Α 8, ΕΟ bases in contraria 
ratione sint atque altitudines, et sit ΑΒΓΑ: ΕΖΗΘ 
= ΜΝ: ΚΑ. dico, esse Α8 = ΕΟ. 

nam iisdem comparatis quoniam *&ΪΑΒΓΑ:ΕΖΗ@ 
= ΜΝ: ΚΑ, et ΚΑ = ΠΝ, erit ΑΒΓΑ: ΕΖΗΘ 

= Μ Ν: Π Ν. uerum ΑΒΓΑ : ΕΖΗΘ = Α 8 : ΕΣ 

(nam eandem habent altifcudinem) [prop. X I ] , et 
ΜΝ:ΠΝ=ΕΟ:ΕΣ [prop. XIII]. est igitur 

— 13.ttyi(rn>] mg. m. 2 B. 13. νψεοι B V q . 20. ΙΤΛΓ BV. 
21. Π Μ corr. ex Π Ν V. 25. Π Μ corr. ex Π7\Γ V.. 

v^ogl om. Ρ. ΕΟ] Ε in ras. m. 1 P. 26. ώ$] supra m. 

Euol idee , edd. Heiberg et Menge. IV. 15 
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δρος προς τον ΕΣ κύλινδρον, ούτως δ ΕΟ κύλινδρος 

προς τον ΕΣ. ίύος'άρα δ Α Ε κύλινδρος τφ ΕΟ κν

λίνδρφ. ώύαύτω^ δέ καϊ έπϊ τών κώνων οπερ έδει 

δεΐξαι. 

δ ις'. 

Αύο κύκλων περί τό αντο κέντρον όντων 

είς τον μείζονα κύκλον πολύγωνον ίύόπλενρόν 

τε καϊ άρτιόπλενρον έγγράψαι μή ψαΰον τον 

έλάύύονος κύκλον. 

10 "Εύτωύαν οί δοθέντες δύο κύκλοι οί ΑΒΓΑ, 

ΕΖΗΘ περί το αύτδ κέντρον τό Κ' δει δή είς τον 

μείζονα κύκλον τον ΑΒΓΑ πολύγωνον ίύόπλενρόν τε 

καϊ άρτιόπλενρον έγγράψαι μή ψανον τοϋ ΕΖΗΘ 

κύκλον. 

ΐδ "Ηχδω γάρ διά τοϋ Κ κέντρον εύδεΐα ή Β ΚΑ, 

καϊ από τοϋ Η όημείον τή ΒΑ ένδεια πρός όρ&άς 

ήχδω ή Η Α καϊ διήχδω έπϊ τό Γ' ή Α Γ άρα εφάπτεται 

τοϋ ΕΖΗΘ κύκλον. τέμνοντες δή τήν ΒΑΑ περι-

φέρειαν δίχα καϊ τήν τμίύειαν αυτής δίχα καϊ τοντο 

20 άεϊ ποιοϋντες καταλείψομεν περιφέρειαν έλάύύονα της 

ΑΑ. λελείφδω, καϊ έύτω ή ΑΑ, καϊ άπο τοϋ Α έπί 

τήν ΒΑ κάδετος ήχδω ή Α Μ καϊ διήχδω έπϊ τό Ν, 

καϊ έπεζεύχδωόαν αί ΑΑ, ΑΝ* ϊύη άρα έύτϊν ψ Α Α 

τή ΑΝ. καϊ έπεϊ παράλληλος έύτιν ή ΑΝ τή ΑΓ, 

26 i δέ ΑΓ εφάπτεται τον ΕΖΗΘ κνκλον, ή ΑΝ άρα 

1. 6 ΕΟ] δέ in ras. m. rec. V. 2. κνλίνδρω] -ω in rae. 
V. 3. ωσαύτως] δει in ras. m. rec. V. οπερ έδει δειξαί] 
om. V. 6. ιζ'] om. q. 6. κύκλων] κυλίνδρων q. κέντρων 
Ρ, eed corr. 7. πολύγωνον] om. V. 8. ψαΰοονΊ Υ, ψαύον-
τος q. του] om. q. 10. ot δο&έντες] om. V. 12. κύκλον] 
om. V. ΑΒΓΑ] Β Γ eras. V. Dein add. κύκλον Υ. 
πολυγώνιον q. 
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: Ε Σ =*EO: Ε Σ . ergo A& = ΕΟ [V, 9]. et eodem 
jmodo etiam in conis; quod erat demon$trandum. 

Datis duobus circum idem centrum circulis in maio-
rem circulum polygonum aequilaterum, cuius latera 

paria sunt numero, ita inscribere, 
/^^JC^SA ut minorem circulum non tangat. 

inscribere, ut circulum ΕΖΗΘ ηοη tangat. 
ducatur enim per Κ centrum recta BKA} et ab 

Η puncto ad rectam BA perpendicularis ducatur HA 
et producatur ad Γ . itaque Α Γ circulum ΕΖΗΘ con-
tingit [ΠΙ, 16 corolL]. iam si arcum BAA in duas partes 
aeqnales secuerimus et partem eius dimidiam in duas 
partes aequales et hoc semper fecerimus, arcum arcu 
AA minorem relinqueinus [X, 1]. relinquatur et sit 
Α Α , et ab Α ad ΒΑ perpendicularis ducatur Α Μ et 
ad Ν producatur, et ducantur AA} AN. itaque Α Α 
— ΑΝ [ΠΙ, 3. I, 4 ] . et quoniam ΑΝ rectae Α Γ 
parallela est (Ί, 28], et Α Γ circulum ΕΖΗΘ contingit, 

13. μη] in ras. m. 2 V. 15. Β ΚΑ] βάοις in ras. m. rec. V. 
17. ΗΑ] AHBV. %aC] lcr\ in ras. m. rec. V. 

20. ποιοΰντες] -ες in ras. m. rec. V. 21. AJ] Α Β q. 
ΑΔ] Α e corr. m. 1 Β. 22. ΛΜ] Μ e corr. m. 2 Β. 
23. Δ Ν] ΔΖΘ, sed Ζ Θ in ras. m. rec. V. ϊβη] ια- eras. 
V. 24. ΑΝ] Α Η q. 25. Α Γ] Α in ras. m. rec. V. 

XVI. 

9int dati duo circuli ΑΒΓΑ, 
ΕΖΗΘ circum idem centrum K. 
oportet igitur in maiorem circulum 
ΑΒΓΑ polygonum aequilaterum, 
cuius latera paria sunt numero, ita 

15* 
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ονκ εφάπτεται τον ΕΖΗΘ κύκλον πολλώ αρα αί ΑΑ, 

ΑΝ ονκ εφάπτονται τον ΕΖΗΘ κύκλον. έάν δή τή 

ΑΑ ένδεια ίΰας κατά τδ ΰννεχϊς έναρμόΰωμεν εις τον 

ΑΒΓΑ κύκλον, έγγραφήΰεται είς τον ΑΒΓΑ κύκλον 

δ πολύγωνον Ιΰόπλενρόν τε καϊ άρτιόπλενρον μή ψανον 

τον έλάΰΰονος κύκλον\τον ΕΖΗΘ' οπερ ίδει ποιήΰαι. 

, <. 
Αύο ΰφαιρών περί τδ αύτδ κέντρον ονΰών 

είς τήν μείζονα ΰφαίραν ΰτερεον πολύεδρον 

10 έγγράψαι μή ψανον τής έλάΰΰονος ΰφαίρας 

κατά τήν έπιφάνειαν. 

Νενοήΰδωΰαν δύο ΰφαΐραι περϊ το αντο κέντρον 

τδ Α' δει δή είς τήν μείζονα ΰφαίραν ΰτερεον πολύεδρον 

έγγράψαι μή ψανον τής έλάΰΰονος ΰφαίρας κατά τήν 

1δ έπιφάνειαν. 

Τετμήΰ&ωΰαν αί ΰφαίραι έπιπέδφ τινί διά τοϋ 

κέντρον έΰονται δή αί τομαϊ κύκλοι, έπειδήπερ με-

νούΰης τής διαμέτρον καϊ περιφερομένον τον ημικυ

κλίου έγίγνετο ή ΰφαίρα' ώΰτε καϊ κα& οίας αν &έ-

20 ΰεως έπινοήΰωμεν τδ ημικύκλιον, το δι9 αύτον έκβαλ-

λόμενον έπίπεδον ποιήΰει έπϊ τής επιφανείας τής 

ΰφαίρας κύκλον. καϊ φανερόν, οτι καϊ μέγιΰτον, έπει

δήπερ ή διάμετρος τής ΰφαίρας, ήτις έΰτϊ καϊ τον 

ήμικνκλίον διάμετρος δηλαδή καϊ τον κύκλον, μείζων 

2δ έΰτϊ παΰών τών είς τον κύκλον ή τήν ΰφαίραν δια-

γομένων [εύ&ειών]. ίΰτω ονν έν μίν τή μείζονι 

1. αΓ] ή q. 2. κνκλον] -κλον eras. V. ό*ε' B V . 
δ. τε] om. Ρ. 6. τον] (alt.) τό q. πόρισμα, καϊ φανερόν, 
οτι ή άπο του Α κά&ετος έπϊ τήν BJ ονκ έφάψεται του εντός 

χνκΖον mg. m. 1 Ρ. 10. Ιλάχχονος Υ . 11. περιφέρειαν 
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ΑΝ circulum ΕΖΗΘ ηοη contingit. multo igitur 
magis ΑΑ, AN circulum ΕΖΗΘ ηοη contingunt. 
itaque si rectas rectae AA aequales in circulum ΑΒΓΑ 
continue aptauerimus [IV, 1] , in circulum ΑΒΓΑ 
polygonum aeqnilaterum, cuius latera paria sunt nu-
mero, ita inscribemus, ut minorem circulum ΕΖΗΘ 
ηοη tangat; quod oportebat fieri. 

XVII. 
Datis duabus sphaeris circum idem centram positis 

in maiorem sphaeram solidum polyedrum ita inscribere, 
ut minorem sphaeram secundum superficiem non tangat. 

Fingantur duae sphaerae circum idem centrum A.1) 
oportet igitur in maiorem sphaeram solidum polyedrum 
ita inscribere, ut minorem sphaeram secundum super-
ficiem non tangat. 

secentur sphaerae plano aliquo per centrum po-
sito. sectiones igitur circuli erunt, quoniam sphaera 
orta est manente diametro et circumacto semicirculo 
[XI def. 14]; quare in quacunque positione semi-
circulum finxerimus, planum per eum ductum sectio-
nem in superficie sphaerae efficiet circulum. et ad-
paret, etiam maximum circulum id effecturum esse, 
quoniam diametrus sphaerae, quae eadem diametrus 
est semicirculi et ipsius circuli, ut adparet, maior est 
omnibus rectis, quae in circulo uel sphaera ducuntur 

1) Figuram dedi ex P; in Β recta KSl omissa est. nonam 
delineauit Peyrardus. 

Ρ; γρ. iitimavsiav supra m. rec. 19. έγένετο V (ante τ ras. 
1 litt. et accentus corr.). 23. hzCv P. 24. καί] ine. m. 1 V. 

26. ΒνΦειών] om. P. 
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2. %ν%λος] bie Ρ, corr. m. 2. δνο] om. q. 3. ΒΑ, 
ΓΕ] Δ et Γ β corr. V ; Β Γ, ΔΕ Β. 6. τ« *αί V. 
10. τω] om. q. 

ΰφαίρα κύκλος 6 Β ΓΑ Ε, έν δ\ τή έλάΰΰονι ΰφαίρα 

κύκλος δ ΖΗΘ, καϊ ήχ&ωΰαν αντών δύο διάμετροι 

προς όρδάς άλλήλαις αϊ ΒΑ, ΓΕ, καϊ δύο κύκλων 

περϊ τδ αντο κέντρον όντων τών Β ΓΑ Ε, ΖΗθ είς 

Β τον μείζονα κύκλον τον Β ΓΑ Ε πολύγωνον ιΰόπλενρόν 

καϊ άρτιόπλενρον έγγεγράφ&ω μή ψανον τοϋ έλάΰΰονος 

κύκλον τον ΖΗΘ, *ον π&νραΙ έΰτωΰαν έν τφ ΒΕ 

τεταρτημορίφ αί ΒΚ, ΚΑ, Α Μ, ΜΕ, καϊ έπιξενχ&είΰα 

ή ΚΑ διήχ&ω έπϊ τό Ν, καϊ άνεΰτάτω άπό τον Α ΰψ 

10 μείον τώ τον Β ΓΑ Ε κύκλον έπιπέδφ πρός όρ&άς ή 
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[III, 15]. iam in maiore sphaera sit circulus ΒΓΑΕ, 
in minore autem circulus ΖΗΘ, et duae eorum dia-
metri inter se perpendiculares ducantur ΒΑ, Γ Ε , et 
datis duobus circulis circum idem centrum positis 
ΒΓΑΕ> ΖΗΘ in maiorem circulum Β Γ Α Ε polygonum 

Ε 

aequilaterum, cuius latera paria sunt numero, ita in-
scribatur, ut ininorem circulum ΖΗΘ non tangat 
[prop. X V I ] , et latera eius in Β Ε quarta parte cir-
ctdi sint ΒΚ, ΚΛ} ΛΜ, ME, et ducta Κ Α producatur 
ad Ny et ab Α puncto ad planum circuli Β Γ Α Ε per-
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Α 8 καϊ ΰνμβαλλέτω τή επιφάνεια τής ΰφαίρας χατά 

το 8, καϊ διά τής Α 8 καϊ έκατέρα ς τών ΒΑ, Κ Ν 

επίπεδα έκβεβλήΰδω' ποιήΰονΰν δή δια τά είρημένα 

έπϊ τής επιφανείας τής ΰφαίρας μεγίΰτονς κύκλους. 

5 ποιείτωΰαν, ων ημικύκλια έΰτω έπϊ τών ΒΑ, Κ Ν 

διαμέτρων τά Β8Α, Κ8Ν. καϊ έπεϊ ή 8]Α ορδή 

έΰτι προς τδ τοϋ Β ΓΑ Ε κύκλον έπίπεδον, καϊ πάντα 

άρα τά διά τής 8]Α επίπεδα έΰτιν όρδά προς τδ τον 

Β ΓΑ Ε κύκλον έπίπεδον ωΰτε καϊ τά Β 8 Α, Κ&Ν 

10 ημικύκλια όρδά έΰτι προς τδ τον Β ΓΑ Ε κύκλον έπί

πεδον. καϊ έπεϊ ίΰα έΰτϊ τά ΒΕΑ; Β8Λ, Κ8Ν ημι

κύκλια* έπί γάρ ίΰων είΰΐ διαμέτρων τών ΒΑ, Κ Ν* 

ίΰα έΰτϊ καϊ τά ΒΕ, Β8> Κ8 τεταρτημόρια άλλήλοις. 

όΰαι άρα είΰϊν έν τώ Β Ε τεταρτημόρια) πλενραϊ τοϋ 

16 πολυγώνου, τοΰαϋταί είΰι καϊ έν τοις Β 8, Κ8 τεταρ-

τημορίοις ίΰαι ταίς Β Κ, ΚΑ, Α Μ, ΜΕ ενδείαις. 

έγγεγράφδωΰαν καϊ έΰτωΰαν αί ΒΟ, Ο Π, Π Ρ, Ρ 8 , 

Κ Σ, ΣΤ, Τ Τ, Τ8, χαϊ έπεζεύχδωΰαν αί ΣΟ, Τ Π, 

ΤΡ, καϊ άπό τών Ο, Σ έπϊ τό τον Β ΓΑ Ε κύκλου 

20 έπίπεδον κάδετοι ήχδωΰαν* πεΰοννται δή έπί τάς 

κοινάς τομάς τών επιπέδων τάς ΒΑ, Κ Ν, έπειδήπερ 

καϊ τά τών Β8Α, Κ8Ν επίπεδα όρδά έΰτι πρός τό 

τον Β ΓΑ Ε κύκλον έπίπεδον. πιπτέτωΰαν, καϊ έΰτωΰαν 

αί Ο Φ, ΣΧ, καϊ έπεζεύχδω η ΧΦ. καϊ έπεϊ έν ίΰοις 

26 ήμικνκλίοις τοις Β3Α, Κ8Ν ίΰαι άπειλημμέναι είΰϊν 

αί ΒΟ, ΚΣ, καϊ κάδετοι ήγμέναι είΰϊν αί Ο Φ, Σ Χ, 

ίΰη [άρα] έΰτ\ν ή μ\ν Ο Φ τή Σ Χ, ή δ\ ΒΦ τή Κ Χ. 

έΰτι δΐ καϊ όλη ή ΒΑ ολη τή ΚΑ ίΰη' καϊ λοιπή 

3. «οιήσουσιν Ρ, ποιονβι q. 5. ίστωσαν B V q . 6. τά] 
corr. ex τό Β. 7. έστιν Β. 8. όοδά έστι BVq. 10. έστιν 
ΡΒ. BJTE q. 11. εστίν ΡΒ. Κ&Ν] om. Ρ. 
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pendicularis erigatur Α Ε et cum superficie sphaerae 
concidat in £?, et per Α Ε et utramque ΒΑ, Κ Ν plana 
ducantur. itaque propter ea, quae supra diximus, in 
superficie sphaerae maximos circulos efficient. eos effi-
ciant, quorum semicirculi in diametris ΒΑ, KN sint, 
ΒΕΑ, KEN. et quoniam & J ad planum circtdi Β ΓΑ Ε 
perpendicularis est, etiam omnia plana, quae per Ε Α du-
cuntur, ad planum circuli ΰΓζ/^perpendicularia sunt 
[XI, 18]. quare etiam semicirculi B&A, KEN ad planum 
circuli Β Γ Α Ε perpendiculares sunt. et quoniam semi-
circuli ΒΕΑ, ΒΕΑ, Κ ΕΝ aequales sunt (nam in aequa-
libus sunt diametris ΒΑ, KN) [III def. 1], etiam quartae 
circulorum partes B E , B E , Κ Ε inter se aequales sunt. 
itaque quot sunt in Β Ε quarta parte latera polygoni, 
totidem etiam in B E , Κ Ε quartis partibus sunt rectis 
ΒΚ, ΚΑ, AM, ME aequalia. inscribantur et sint 
BO, ΟΠ, ΠΡ, PE et ΚΣ, ΣΤ, ΤΤ, T E , et ducantur 
ΣΟ, ΤΠ, TP, et ab Ο, Σ ad planum circuli Β Γ Α Ε 
perpendiculares ducantur. cadent igitur in communes 
plaaorum sectiones ΒΑ, KN, quoniam etiam plana 
circulorum ΒΕΑ, Κ ΕΝ ad planum circuli Β Γ Α Ε 
perpendicularia sunt [tum u. XI def. 4] . cadant et 
sint ΟΦ, ΣΧ, et ducatur ΧΦ. Gt quoniam in aequa-
libus semicirculis ΒΕΑ, KEN aequales abscisae sunt 
BO} Κ Σ [III, 28] , et perpendiculares ductae sunt 
ΟΦ, ΣΧ, erit ΟΦ = ΣΧ, ΒΦ = ΚΧ [ΠΙ, 27. I, 26]. 
uerum etiam BA = KA. itaque Φ Α = ΧΑ. quare 

13. Post Β Ε eras. J Ρ. Post J3# ras. 1 litt. Ρ. Κ&] · 
in ras. m. 1, dein del. JV, P. 16. τοβαντα q. staw PB. 

21. %al έπειδήπεο καί q. 24. ΧΦ] corr. βχ Φ Ι m. 1 V, 
ΦΧ B. 27. αρα] m. rec. Ρ. ΣΧ] Σ e corr. V. 28. Uzw 
Β. ΚΑ] θ corr. m. 2 V. 
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άρα ή ΦΑ λοιπή τή ΧΑ έΰτιν ίΰη' Εΰτιν αρα ως ή 

Β Φ προς τήν ΦΑ9 όντως ή Κ Χ προς τήν ΧΑ' παρ

άλληλος άρα έΰτϊν ή ΧΦ τή ΚΒ. καϊ έπεϊ έκατέρα 

τών Ο Φ, Σ Χ ορδή έΰτι προς τό τον Β ΓΑ Ε κύκλον 

5 έπίπεδον, παράλληλος άρα έΰτϊν ήΟΦτή Σ Χ. έδείχδη 

δε αυτή καϊ ίΰη' καϊ αί ΧΦ, ΣΟ άρα ίΰαι είΰϊ καϊ 

παράλληλοι, καϊ έπεϊ παράλληλος έΰτιν ή ΧΦ τή 

ΣΟ, άλλά ή ΧΦ τή ΚΒ έΰτι παράλληλος, καϊ ή 

ΣΟ άρα τή ΚΒ έΰτι παράλληλος, καϊ έπιζενγννονΰιν 

10 αντάς αί ΒΟ, ΚΣ' τδ ΚΒΟΣ άρα τετράπλενρον έν · 

ένί έΰτιν έπιπέδω, έπειδήπερ, έάν ωΰι δύο ενδεΐαι 

παράλληλοι, καϊ έφ' έκατέρας αντών ληφδή τνχόντα 

ΰημεΐα, ή έπϊ τά ΰημεΐα έπιξενγννμένη εύδεϊα έν τφ 

αύτω έπιπέδφ έΰτϊ ταΐς παραλλήλοις. διά τά αντά 

1δ δ ή καϊ έκάτερον τών ΣΟΠΤ, ΤΠΡΤ τετραπλεύρων 

έν ένί έΰτιν έπιπέδω. έΰτι δ$ καϊ τδ ΤΡ& τρίγωνον 

έν ένϊ έπιπέδφ. έάν δή νοήΰωμεν άπο τών Ο, Σ, 

Π, Τ, Ρ, Τ ΰημείων έπϊ τδ Α έπιζενγννμένας ένδειας, 

ΰνΰταδήΰεταί τι ΰχήμα ΰτερεον πολύεδρον μεταξύ 

20 τών Β&, KS περιφερειών έκ πυραμίδων ΰνγκείμενον, 

ων βάΰεις μ\ν τά ΚΒΟΣ, ΣΟΠΤ, ΤΠΡΤ τετρά-

πλενρα καϊ τδ ΤΡ& τρίγωνον, κορνφή δ$ τδ Α ΰη

μείον. έάν 6h καϊ έπϊ έκάΰτης τών ΚΑ, Α Μ, ΜΕ 

πλενρών καδάπερ έπϊ τής ΒΚτά αυτά καταΰκενάΰωμεν 

25 χαϊ έτι έπϊ τών λοιπών τριών τεταρτημορίων, ΰνΰτα

δήΰεταί τι ΰχήμα πολύεδρον έγγεγραμμένον είς τήν 

ΰφαίραν πνραμίΰι περιεχόμενον ,\ ων βάΰεις [μεν] τά 

1. τή λοιπή τή q. 2. ΒΦ] e corr. V m. 2. 4. έστιν 
Ρ. 6.' χαϊ] (alt.) om. q. ΣΟ] Ο euan. Ρ. είαιν ΡΒ. . 

7. έστιν] -ιν in ras. V, om. q. Φ Χ Ρ. 8. Χ Φ] corr. 
in ΦΧ m. 1 V. 10. ΚΒΟΣ] ΒΟΚΣ V. 11. ωσιν Ρ Β. 
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Β Φ : ΦΑ — ΚΧ: ΧΑ. itaque Χ Φ rectae Κ Β paral-
lela est [VI, 2 ] . et quoniam utraque ΟΦ, ΣΧ ad 
planum circuli Β Γ Α Ε perpendicularis est, Ο Φ rectae 
ΣΧ parallela est [XI, 6]. demonstrauimus autem? 

esse etiam Ο Φ = ΣΧ. quare etiam rectae ΧΦ, ΣΟ 
aequales sunt et parallelae [I, 33]. et quoniam ΧΦ 
rectae ΣΟ parallela est, eadem autem ΧΦ rectae KB. 
parallela, etiam ΣΟ rectae KB parallela est [I, 30]. 
et eas iungunt BO, ΚΣ. itaque quadrilaterum ΚΒΟΣ 
in uno plano positum est, quoniam, si datis duabus 
rectis parallelis in utraque sumuntur quaelibet puncta^ 
recta ad puncta ducta in eodem plano est ac paral-
lelae [XI, 7]. eadem de causa etiam utrumque quadri-
laterum ΣΟΠΤ, ΤΠΡΤ in uno est plano. uerum 
etiam triangulus TP& in uno plano est [XI, 2] . iam 
si a punctis Ο, Σ , Π , Τ, Ρ, Τ ad Α rectas finxerimus 
ductas, figura quaedam solida polyedra inter arcus 
B B , Κ8 construetur ex pyramidibus composita, qua-
rum bases sunt quadrilatera ΚΒΟΣ, ΣΟΠΤ, ΤΠΡΤ 
et triangulus TP&, uertex autem Α punctum. et si 
etiam in singulis lateribus KA9 AMf Μ Ε eadem com-
parauerimus, quae in BK, et praeterea in reliquis 
tribus quartis circuli partibus eadem, figura quaedam 
polyedra construetur in sphaera inscripta ex pyra-
midibus composita, quarum bases sunt quadrilatera, 

14. εστίν Β. 15. εκάτερα BV. 16. έπιπέδω εστίν q. 
έστιν Β. 21. βάσις BVq^. ΠΤΡΤ q. 22. τον q. 
Τ&Ρ Ρ, corr. m. 1. τρίγωνον q. 24. κατασκενάσομεν 

e corr. m. 1 q. 25. Post τεταρτημορίων add. Theon: %al 
έπϊ του λοιπόν ήμισφαιρίον (BVq). 26. σχήμα] σχήμα στε-. 
ρεόν- Υ. σνγγεγραμμένον Ρ. 27. πνραμίσιν Ρ, έ% πνρα
μίδων BVq. , σνγτιείμενον ΒΥ. μέν] om. B V q . 
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είρημένα τετράπλευρα χαϊ τό TPS τρίγωνον καϊ τά 

δμοταγή αντοΐς, κορυφή δΐ τό Α ΰημείον. 

Αέγω, οτι τό είρημένον πολύεδρον ούκ έφάψεται 

τής έλάΰΰονος ΰφαίρας κατά τήν έπιφάνειαν, έφ* ης 

δ έΰτιν δ ΖΗΘ κύκλος. 

"Ηχδω άπό του Α ΰημείου έπϊ τό τοϋ ΚΒΟΣ 

τετραπλεύρου έπίπεδον κάδετος ή Α Ψ καϊ ΰυμβαλ-

λέτω τω έπιπέδω κατά τό Ψ ΰημείον, καϊ έπεζεύχδω-

ΰαν αί Ψ Β, Ψ Κ. καϊ έπεϊ ή Α Ψ ορδή έΰτι προς 

10 τό τοϋ ΚΒΟΣ τετράπλευρου έπίπεδον, καϊ πρός πά

ΰας άρα τάς άπτομένας αυτής εύδείας καϊ οϋΰας έν 

τφ τοϋ τετραπλεύρου έπιπέδφ ορδή έΰτιν. ή Α Ψ 

άρα ορδή έΰτι πρός έκατέραν τών Β Ψ, ΨΚ. χαϊ 

έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή Α Β τή Α Κ, ίΰον έΰτϊ καϊ τό άπό 

ΐδ τής ΑΒ τφ άπό τής Α Κ. και έΰτι τώ μ\ν άπό τής 

Α Β ίΰα τά άπό τών ΑΨ, ΨΒ' ορδή γάρ ή προς 

τώ Ψ' τώ δϊ άπό τής Α Κ ίΰα τά άπό τών Α Ψ, ΨΚ. 

τά άρα άπό- τών Α Ψ, Ψ Β ίΰα έΰτϊ τοϊς άπό τών 

ΑΨ, ΨΚ. κοινόν άφηρήΰδω τό άπό τής ΑΨ' λοι-

20 πόν άρα τό άπό τής Β Ψ λοιπώ τω άπό τής ΨΚ 

ίΰον έΰτίν* ίΰη άρα ή Β Ψ τή ψ Κ. ομοίως δή 9εί-

ζομεν, οτι καϊ αί άπό τοϋ Ψ έπϊ τά Ο, Σ έπιζευγνύ-

μεναι ενδεΐαι ίΰαι είΰϊν έκατέρα τών Β Ψ, Ψ Κ. δ 

άρα κέντρφ τώ Ψ καϊ διαΰτήματι ένϊ τών ΨΒ, Ψ Κ 

2δ γραφδμενος κύκλος ή%ει καϊ διά τών Ο, Σ, καϊ έΰται 

έν κύκλφ τό ΚΒΟΣ τετράπλευρον. 

Καϊ έπεϊ μείζων έΰτϊν ή Κ Β τής ΧΦ, ίΰη δΐ η 

ΧΦ τή ΣΟ, μείζων άρα ή ΚΒ τής ΣΟ. ίΰη δί ή 

1. Τ8Ρ B V . 2. ομοιοταγή Β. 3. λέγω δή q. 
9. Ψ Β] Β β corr. Ρ, Β Ψ BVq. έστιν Ρ. 10. ΚΒΟΣ] Σ 
e corr. m. 1 Ρ, mut. in Β ΚΟΣ m. 1 V, Β ΚΟΣ q. τετρα-
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quae nominauimus, et triangulus TPS, et quae simi-
lem obtinent locum, uertex autem punctum A . 

dico, polyedrum, quod significauimus, minorem 
sphaeram non tangere secundum superficiem, in qua 
est circulus ΖΗΘ. • 

ducatur ab Α puncto ad planum quadrilateri ΚΒΟΣ 
perpendicularis Α Ψ et cum plano in puncto Ψ conci-
dat ; et ducantur ΨΒ, ΨΚ. et quoniam Α Ψ ad planum 
quadrilateri ΚΒΟΣ perpendicularis est ; etiam ad om-
nes rectas eam tangentes et in plano quadrilateri po-
sitas perpendicularis est [XI def. 3] . itaque ΑΨ ο,ά 
utramque ΒΨ, Ψ Κ perpendicularis est. et quoniam 
AB — AK, erit etiam AB2 = AK2. est autem 
ΑΨ2 + ΨΒ2 = ΑΒ2·, nam angulus ad Ψ positus 
rectus est [I, 47] ; et ΑΨ2 + ΨΚ2 = AK2. quare 
ΑΨ2+ΨΒ2 = ΑΨ2 + Ψ Κ2, auferatur, quod com-
mune est, Α Ψ2, itaque Β Ψ2 = ΨΚ2. quare Β Ψ 
= Ψ Κ. similiter demonstrabimus, etiam rectas a 
Ψ ad Ο, Σ ductas aequales esse utrique ΒΨ, ΨΚ. 
itaque circulus, qui centro Ψ et radio alterutra recta-
rum ΨΒ, Ψ Κ describitur, etiam per Ο, Σ ueniet, et 
quadrilaterum ΚΒΟΣ in circulo erit. 

et quoniam ΚΒ > ΧΦ et ΧΦ =* ΣΟ, erit KB 
> ΣΟ. uerum Κ Β == ΚΣ= Β Ο. quare etiam Κ Σ 

πίενρον] om. V. 12. έστιν] έστιν ή ΑΨ Theon (BVq). 
13. έστιν Ρ. 14. τό] corr. βχ τω m. 1 Ρ. 15. έστιν Ρ. 

18. εστίν Ρ. 19. άπό] -πό in ras. V. 21. ϋσται q. 
ΨΒ Ρ. 22. τά Ο, Σ] corr. m. 2 ex τό Ο Β. 

23. ΨΚ] Κ in ras. V. 24. τω] bis Ρ, sed corr. m. 1. 
-στη- θ corr. m. rec. Ρ. Β Ψ Vq. 26. τό] corr. βχ τώ V. 

27. έστι V. Χ Φ] corr. ex ΦΧ V , Φ Χ Β. 28. * β ] 

Tifc Β. τής] τή q. ί'ιτη — ρ. 238, 2. iwtV] mg. m. 2 Β. 



238 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ιβ'. 

1. καί] om. q. καί — 2. ΒΟ] mg. m. rec. Ρ. 2. Κ Σ, 
Β Ο] corr. ex ΚΒ, ΣΟ Ρ. Ιστί V q. 6. ήχδω — 7. κά-
δετος] bie Ρ, sed corr. m. 1. 7. Κ σημείου Β. Κ 61] 
eupra scr. s, mg. ς m. 1 Ρ, corr. in ΚΦ m. rec; Κ Φ B V q , 
eed in V supra scr. ω m. 1. 8. Δ6£] Ρ m. 1, άΦ B V q , Ρ 

Κ Β έκατέρα τών ΚΣ, Β Ο* καί έκατέρα αρα τών 

ΚΣ, ΒΟ τής ΣΟ μείζων έύτϊν. καϊ έπεϊ έν κύκλω 

τετράπλενρόν έύτι το ΚΒΟΣ, καϊ ϊύαι αί Κ Β, Β Ο, 

ΚΣ, καϊ έλάττων ή Ο Σ, καϊ έκ τον κέντρου τοϋ 

5 κύκλου έύτϊν η Μ Ψ, το αρα άπο τής Κ Β τοϋ άπο 

τής ΒΨ μείζον έύτιν ή διπλάύιον. ήχδω άπο τον 

Κ έπϊ τήν Β Φ κάδεχος ή Κ61. καϊ έπεϊ ή ΒΑ τής 

Α61 έλάττων έύτϊν ή διπλή, καί έύτιν ώς ή ΒΑ προς 

τήν ASI, ούτως το νπο τών Α Β, Β 61 προς τό νπό 

10 [τών] Α 61, 61 Β, αναγραφομένου από τής Β 61 τετρα

γώνου καϊ ύνμπληρονμένον τοϋ έπϊ τής 61Α παραλ

ληλόγραμμον καϊ τό νπό Α Β, Β 61 άρα τον νπό Α Λ, 

61Β έλαττον έύτιν ή διπλάύιον. καί έύτι τής ΚΑ 

έπιζενγννμένης τό μέν νπό Α Β, Β 61 ϊύον τφ άπο 

15 τής Β Κ, τό δέ νπό τών Α 61, 61Β ϊύον τω από τής 

Κ 61' τό άρα ά π ο τής Κ Β τοϋ άπο τής Κ 6 1 έλαόόον 
έύτιν ή διπλάόιον. άλλά τό άπο τής ΚΒ τοϋ από 

τής Β Ψ μείζον έότιν ή διπλάόιον μείζον άρα τό άπο 

τής Κ61 τον άπο τής Β Ψ. καϊ έπεϊ ϊόη έότϊν ή ΒΑ 

20 τή ΚΑ, ϊόον έότϊ τό από τής ΒΑ τφ άπο τής Α Κ. 

καί έότι τω μέν άπο τής ΒΑ ϊόα τά άπο τών Β Ψ, 

Ψ Α, τω δέ άπο τής ΚΑ ϊόα τά άπο τών Κ61, 61A' 

τά άρα άπο τών ΒΨ, Ψ Α ϊόα έότϊ τοις άπο των 

Κ61, 61 Α, ων τό άπο τής Κ61 μείζον τον άπο τής 

2 5 Β Ψ' λοιπόν άρα τΐ από τής 61Α έλαόόον έότι τοϋ 

άπο τής Ψ Α. μείζων άρα ή ΑΨ τής A61' πολλφ 
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> ΣΟ, BO> ΣΟ. et quoniam in circulo est quadri-

laterum ΚΒΟΣ, et ΚΒ, BO, Κ Σ aequales, Ο Σ autem 

minor, et radius circuli est ΒΨ, erit 1) KB2> 2ΒΨ2. " 

ducatur a Κ ad ΰ Φ perpendicularis KSl2) et quo-

niam BA<2ASl, et Β Α : A£l — Α Β X BSl: A&l 

Χ SIB, constructo in BSl quadrato et parallelogrammo 

in &A expleto erit etiam Α]B x B £ l < 2A& X&B. 

et ducta Κ Α erit ΑΒ X B£l = ΒΚ2, ASlxBSl 

= KSl2 [III, 31. VI , 8 coroll.]. itaque ΚΒ2 < 2K&2. 

uerum KB2 > 2Β Ψ2, itaque ϋΓβ 2 > Β Ψ2, et quo-

niam ΒΑ = ΚΑ, erit ΒΑ2 = ΑΚ2. etBA2=*BW2 

+ Ψ Α2, ΚΑ2 = KSl2 + SIA2 [ I , 47]. itaque Β Ψ2 

+ Ψ Λ 2 = KS12 + SIA2, quorum ϋ Γ β 2 > 5 Ψ 2 . quare 

£ΙΑ2<ΨΑ2 et ΑΨ>Αίί. multo igitur magis 

1) Nam singula latera JiiS, BO, Κ Σ maiora sunt latere 
quadrati inscripti, quod aequale est ΒΨγ¥. 

2) Facile demonstratur, perpendicularem hanc in ipsum 
punctum Φ cadere, et huc spectat emendatio Theonie Φ ubique 
pro £1 reponentie. sed tam demonetrandum ei erat, Κ Φ per-
pendicularem esse. Euclides hoc aut non intellexit aut, quod 
potius crediderim, non curauit, quia ad tenorem demonstratio-
nis nihil prorsus refert. 

m. rec; item lin. 9, 10, 12, 15. 9. Β&] Ρ m. 1, ΒΦ B V q , 
Ρ m. rec; item lin. 10, 12, 14. 10. τών] om. Ρ. &Β] 
Ρ m. 1, Φ Β B V q , Ρ m. rec.; item lin. 13, 15. άπό] corr. 
ΘΧ αντον m. 2 B. 11. &Δ] Ρ m. 1, ΦΔ B V q , Ρ m. rec; 
dein add. V : Φ Β iv ετέρφ (in textu m. 1). 12. νπό] 
νπό τών Vq. νπό] νπό τών V. 13. τ) διπλάΰιόν] διπλά
ΰιόν Ρ. έΰτιν Ρ. 15. Β Κ] Κ Β q et in ras. V. ΒΚ — τής] bis 
q. 16. Κ&] (prius et alt.) Ρ m. 1, ΚΦ B V q , Ρ m. rec. τής] 
(alt.) τον V. 19. Κ&] Ρ m. 1, ΚΦ B V q , Ρ m. rec.; item 
lin. 22, 24bis. 20. έΰτϊ καϊ τό V. Α Κ] in ras. V, ΚΑ Β. 
21. έστιν Ρ. τφ] corr. ex τό Υ. 22. &Α] Ρ m. 1, ΦΑ 
B V q , Ρ m. rec; item lin. 24, 25. 23. τά άρα — 24 Ω,Α] 
mg. m. 2 V. 25. έστιν Ρ. 26. ΑΆ] Ρ m. 1, ΑΦ B V q , 
Ρ m. rec. 
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άρα η Λ Ψ μείζων έότϊ τής Α Η. καί έότιν ή μέν 

Α Ψ έπϊ μίαν του πολυέδρου βάόιν, ή δέ ΑΗ έπί 

τήν τής έλάόόονος όφαίρας έπιφάνειαν' ώότε το πο-

λύεδρον ου ψαύόει τής έλάόόονος. όφαίρας κατά τήν 

δ έπιφάνειαν. 

Αύο άρα όφαιρών περί τό αυτό κέντρον ούόών 

εις τήν μείζονα όφαίραν ότερεόν πολύεδρον έγγέ-

γραπται μή ψαϋον τής έλάόόονος όφαίρας κατά τήν 

έπιφάνειαν' όπερ έδει ποιήόαι. 

10 Πόριόμα. 

'Εάν δέ καί εις έτέραν όφαίραν τω έν τή ΒΓΑΕ 

όφαίρα ότερεώ πολυέδρω ομοιον ότερεόν πολύεδρον 

έγγραφη, τό έν τή ΒΓΑΕ όφαίρα ότερεόν πολύεδρον 

πρός τό έν τή έτερα όφαίρα ότερεόν πολύεδρον τρι-

1δ πλαόίονα λόγον έχει, ήπερ ή τής ΒΓΑΕ όφαίρας 

διάμετρος πρός τήν τής ετέρας όφαίρας διάμετρον. 

διαιρε&έντων γάρ τών ότερεών εις τάς όμοιοπλη&είς 

καί όμοιοταγείς πυραμίδας έόονται αί πυραμίδες 

όμοιαι. αί δέ όμοιαι πυραμίδες πρός άλλήλας έν τρι-

20 πλαόίονι λόγω είόϊ τών ομολόγων πλευρών ή άρα 

.πυραμίς, ής βάόις μέν έότι τό ΚΒΟΣ τετράπλενρόν, 

κορυφή δέ τό Α όημείον, πρός τήν έν τή έτερα όφαίρα 

όμοιοταγή πυραμίδα τριπλαόίονα λόγον έχει, ήπερ ή 

ομόλογος πλευρά πρός τήν όμόλογον πλευράν, τοντ-

2δ έότιν ήπερ ή Α Β έκ τον κέντρον τής όφαίρας τής 

περί κέντρον τό Α πρός τήν έκ τον κέντρον τής έτέ-

1. Α Ψ] ΟΨ q. 4. vjctvsi Ρ. δ. Seq. demonstr. 
altera, u. app. 9. ποιηααι] δεΐξαι Theon(BVq). 10. πό
ρισμα] mg. m. 1 Ρ; om. Β V q. 14. προς τό — πολύεδρον] 
mg. m. 2 Β. 16. στερεάς Β, ελάσσονος q. σφαίρας] om. 
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ΑΨ> ΑΗ. et Α Ψ ad unam basim polyedri, Α Η 
autem ad superiiciem minoris sphaerae ducta est. 
quare polyedrum minorem spbaeram secundum super-
ficiem non tanget.1) 

Ergo datis duabus sphaeris circum idem centrum 
positis in maiorem sphaeram solidum polyedrum ita 
inscriptum est, ut minorem sphaeram secundum super-
ficiem non tangat; quod oportebat fieri. 

Corollariuin. 
Sin etiam in aliam sphaeram solido polyedro in 

sphaera Β Γ Α Ε inscripto simile polyedrum solidum 
inscripserimus, solidum polyedrum in spbaera Β Γ Α Ε 
inscriptum ad solidum polyedrum in altera sphaera 
inscriptum triplicatam rationem habebit quam dia-
metrus sphaerae ΒΓΑΕ&& diametrum alterius spbaerae. 
solidis enim in pyramides numero aequales et simili 
loco positas diuisis pyramides similes erunt. similes 
autem pyramides triplicatam inter se rationem habent 
quam latera correspondentia [prop. VIII coroll.]. itaque 
pyramis, cuius basis est quadrilaterum ΚΒΟΣ, uertex 
autem Α punctum ad pyramidem in altera spbaera 
simili loco positam triplicatam rationem habet quam 
latus correspondens ad latus correspondens, h. e quam 
Α Β radius sphaerae, cuius centrum est A , ad radium 

1) Idem enim similiter fere de ceteris basibus solidi de-
monstrari poteet. 

q. 17. Ό(ΐοπλη&εΐς V. 18. ομοταγεΓς BV. 20. είαιν Β. 
πνραμίς αρα Ρ. 21. ΚΘΣΟ V, sedcorr. 23. όμο-

ταγή V et Β, sed corr. m. 1. 26. περϊ τό Bq. 
Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. IV. 16 



242 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ιβ'. 

ρας όφαίρας. ομοίως καϊ έκάότη πνραμΙς τών έν τή 
περί κέντρον τό Α όφαίρα πρός έκάότην δμοταγή 
πνραμίδα τών έν τή έτερα όφαίρα τριπλαόίονα λόγον 
έ%ει, ήπερ ή ΑΒ πρός τήν έκ τον κέντρον τής ετέρας 

δ όφαίρας. καϊ ώς έν τών ήγονμένων πρός έν τών έπο-
μένων, όντως άπαντα τα ήγούμενα πρός άπαντα τα 
επόμενα9 ώότε όλον τό έν τή περί κέντρον τό Α όφαίρα 
ότερεόν πολύεδρον πρός όλον τό έν τή έτερα [όφαίρα] 
ότερεόν πολύεδρον τριπλαόίονα λόγον έξει, ήπερ ή 

10 Α Β πρός τήν έκ τον κέντρον τής ετέρας όφαίρας, 
τοντέότιν ήπερ ή ΒΑ διάμετρος πρός τήν τής ετέρας 
όφαίρας διάμετρον' όπερ έδει δεΐξαι. 

ιη'. 
Αί όφαΐραι πρός άλλήλας έν τριπλαόίονι 

15 λόγω είόϊ τών ιδίων διαμέτρων. 
Νενοήό&ωόαν όφαΐραι αί ΑΒΓ, ΑΕΖ, διάμετροι 

δέ αυτών αί Β Γ, ΕΖ' λέγω, ότι ή ΑΒΓ όφαίρα πρός 
τήν ΑΕΖ όφαίραν τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή 
Β Γ πρός τήν ΕΖ. 

2. περί τό Bq. 4. ετέρας] om. Ρ. 7. ωστε *αί Ρ. 
περί τό Β. κέντρω τώ q. 8. σφαίρα] om. Ρ. 
10. ετέρας] Β eupra scr. στερεάς m. 2. Ιδ. είσίν Ρ Β. 
16. έννοήσ&ωσαν Ρ. 
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alterius sphaerae. similiter etiam singulae. pyramides 
in sphaera positae, cuius centrum est A , ad singulas 
pyramides simili loco positas in altera sphaera tripli-
catam rationem habent quam Α Β ad radium alterius 
sphaerae. et ut unum praecedentium ad unum sequen-
tium, ita omnia praecedentia ad omnia sequentia [V, 
12]. quare totum solidum polyedrum in sphaera po-
situm, cuius centrum est A } ad totum solidum polye-
drum in altera sphaera positum triplicatam rationeui 
habebit quam ^ 5 ad radium alterius sphaerae, h. e. 
quam diametrus Β Α ad diametrum alterius sphaerae; 
quod erat demonstrandum. 

xvni. 
Sphaerae triplicatam iater se rationem habent quam 

diametri. 

Fingantur sphaerae ΑΒΓ} ΑΕΖ, earum autem dia-
metri ΒΓ, EZ. dico, esse ΑΒΓ: ΑΕΖ ΒΓ3: EZ*. 

i c * 
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Εί γάρ. μή ή Α Β Γ όφαίρα πρός τήν Α Ε Ζ όφαίραν 
τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή Β Γ πρός τήν ΕΖ, 
έξει αρα ή Α Β Γ όφαίρα πρός έλάόόονά τινα τής 
Α Ε Ζ όφαίρας τριπλαόίονα λόγον ή πρός μείζονα ήπερ 

5 ή Β Γ πρός τήν ΕΖ. έχέτω πρότερον πρός έλάόόονά 
τήν ΗΘΚ, καϊ νενοήό&ω ή Α Ε Ζ τή ΗΘΚ περί τό 
αυτό κέντρον, καϊ έγγεγράφ&ω είς τήν μείζονα όφαίραν 
τήν Α Ε Ζ ότερεόν πολύεδρον μή ψαϋον τής έλάόόο
νος όφαίρας τής ΗΘΚ κατά τήν έπιφάνειαν, έγγε

ιο γράφ&ω δέ καϊ εις τήν Α Β Γ όφαίραν τω έν τή Α Ε Ζ 
όφαίρα ότερεώ πολυέδρω ομοιον ότερεόν πολύεδρον 
τό άρα έν τή Α Β Γ ότερεόν πολύεδρον πρός τό έν 
τή Α Ε Ζ ότερεόν πολύεδρον τριπλαόίονα λόγον έχει 
ήπερ ή Β Γ πρός τήν Ε Ζ. έχει δέ καϊ ή Α Β Γ όφαίρα 

16 πρός τήν ΗΘΚ όφαίραν τριπλαόίονα λόγον ήπερ ή 
Β Γ πρός τήν ΕΖ' έότιν άρα ώς ή Α Β Γ όφαίρα πρός 
τήν ΗΘΚ φραίραν, ούτως τό έν τή Α Β Γ όφαίρα 
ότερεόν πολύεδρον πρός τό έν τή Α Ε Ζ όφαίρα ότε
ρεόν πολύεδρον εναλλάξ [άρα] ώς ή Α Β Γ όφαίρα 

20 πρός τό έν αυτή πολύεδρον, ούτως ή ΗΘΚ όφαίρα 
πρός τό έν τή Α Ε Ζ όφαίρα ότερεόν πολύεδρον. μείζων 
δέ ή Α Β Γ όφαίρα τοϋ έν αυτή πολυέδρου9 μείζων 
άρα καϊ ή ΗΘΚ όφαίρα τοϋ έν τή Α Ε Ζ όφαίρα πο
λυέδρου, άλλά* καϊ έλάττων εμπεριέχεται γάρ νπ 

26 αύτοϋ. ούκ άρα ή Α Β Γ όφαίρα πρός έλάόόονά τής 
Α Ε Ζ όφαίρας τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή Β Γ 
διάμετρος πρός τήν ΕΖ. ομοίως δή δείξομεν, οτι 

3. σφαίρα] om. q. 6. Η Θ Ρ. ίννοήσδω Ρ. Poet 
JEZ add. σφαίρα V q et Β m. 2. 7. γεγράφ&ως q. 
0. JEZ] Ε supra ecr. m. 1 V. 9. ΗΘ P. 10. 4ΕΖ] Ε 
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nam si non est ΑΒΓ: ΑΕΖ — ΒΓ*: EZ3, sphaera 
ΑΒΓ aut ad sphaeram minorem sphaera AEZ tripli-
catam rationera habebit quam ΒΓ: EZ9 aut ad ma-
iorem. prius habeat ad minorem ΗΘΚ9 et fingantur 
AEZ9 H®K circum idem centrum positae, et in ma-
iorem sphaeram AEZ solidum polyedrum ita inscri-
batur, ut minorem sphaeram ΗΘΚ secundum super-
ficiem non tangat [prop. XVII], et etiam in sphaeram 
^UjTsolido polyedro in AEZ sphaera inscripto simile so-
lidum polyedrum inscribatur. itaque polyedrum solidum 
in ΑΒΓ inscriptum ad solidum polyedrum in AEZ 
inscriptum triplicatam rationem habet quam Β Γ : Ε Ζ 
[prop. XVII coroll.]. uerum etiam ΑΒΓ: ΗΘΚ = ΒΓ* 
: ΕΖ3. itaque ut ΑΒΓ: ΗΘΚ, ita erit solidum po-
lyedrum in ΑΒΓ sphaera inscriptum ad solidum po-
lyedrum in AEZ sphaera inscriptum. permutando 
[V, 16] ut sphaera ΑΒΓ ad polyedrum in ea in-
scriptum, ita sphaera Η Θ Κ ad solidum polyedrum in 
AEZ sphaera inscriptum. sed sphaera Α Β Γ maibr 
est polyedro in ea inscripto. itaque etiam sphaera 
H0K maior est polyedro in sphaera AEZ inscripto 
[V, 14]. uerum eadem minor est; nam ab eo comprehen-
ditur. itaque sphaera Α Β Γ ad minorem sphaera AEZ 
triplicatam rationem non habet quam Β Γ diametrus 
ad EZ. siuiiliter demonstrabimus, ne AEZ quidem 

eupra scr. m. 1 V. 11. αφαίρα] om. V. στερεόν] om. V. 
12. πρός τό — 1 3 . πολύεδρον] om. q. 14. Α Β Γ] Α Γ Ρ. 

16. λόγον] λόγον $%ει Ρ. 16. ΑΒ q. 17. σφαίρα] om. V. 
18. προς τό — 19. πολύεδρον] om. q. 18. σφαίρα] om. 

V. 19. αρα] om. Ρ. 20. σφαίρα] om. Υ. 22. σφαίρα] 
om. V. 26. έλάττονα Ρ. 26. JZ V. 
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ούδε ή ΑΕΖ όφαίρα προς έλάόόονά τής ΑΒΓ όφαίρας 

τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΕΖ πρός τήν Β Γ. 

Αέγω δή^ ότι ονδΐ ή ΑΒΓ όφαίρα πρός μείζονα 
τινα τής ΑΕΖ όφαίρας τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ 

§ ή ΒΓ πρός τήν ΕΖ. 

Εί γάρ δυνατόν, έχέτω πρός μείζονα τήν ΑΜΝ' 

άνάπαλιν αρα ή ΑΜΝ όφαίρα πρός τήν ΑΒΓ όφαί

ραν τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΕΖ διάμετρος 

πρός τήν Β Γ διάμετρον. ώς δέ ή ΑΜΝ όφαίρα 

10 πρός τήν ΑΒΓ όφαίραν, οϋτως ή ΑΕΖ όφαίρα πρός 

έλάόόονά τινα τής ΑΒΓ όφαίρας, έπειδήπερ μείζων 

έότϊν ή ΑΜΝ τής ΑΕΖ, ώς έμπροόδεν έδείχ&η. xal 

ή ΑΕΖ άρα όφαίρα πρός έλάόόονά τινα τής ΑΒΓ 

όφαίρας τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΕΖ πρός τήν 

15 ΒΓ' όπερ αδύνατον έδείχδη. ούκ άρα ή ΑΒΓ όφαίρα 

πρός μείζονα τινα τής ΑΕΖ όφαίρας τριπλαόίονα λόγον 

έχει ήπερ ή ΒΓ πρός τήν Ε Ζ. έδείχδη δέ, ότι ουδέ 
πρός έλάόόονά. ή άρα ΑΒΓ όφαίρα πρός τήν ΑΕΖ 

όφαίραν τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΓ πρός τήν 

20 ΕΖ' όπερ έδει δεΐξαι. 

4. εξει V. 11. σφαίρας, ώς έμπροσδεν έδείχδη, hia 
uerbis infra lin. 12 omissis, Β V. 13. αρά] om. BV. 
τινα] om. BV. 16. τινα] om. BV. 18. έλασσον q. 
ΑΒΓ] Β Γ q. In fine: Εύκλείδου στοιχείων ιβ Pq, Εύ%λείδου 
στερεών β, έοτι δε τών στοιχείων τό ι β Β. Ιη q seq. τούτο τό 
δεώρημα τό ς' έστϊ τον ιγ' βιβλίου, deinde in textu XIII , 6 
(in mg. δεώρημά έοτι τούτο ς' του ιγ' βιβλίου); u. app. 

3/ τιγ 
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sphaeram ad minorem sphaera Α Β Γ triplicatam ratio-
nem habere quam Ε Ζ ad Β Γ . 

iam dico, spbaeram ΑΒΓ ne ad maiorem quidem 
sphaera AEZ triplicatam rationem habere quam Β Γ 
ad EZ. nam si fieri potest, habeat ad maiorem 
AMN. itaque e contrario [V, 7 coroll.] sphaera 
Α Μ Ν ad sphaeram ΑΒΓ triplicatam rationem habet 
quam diametrus Ε Ζ ad diametrum Β Γ sed ut AMN 
sphaera ad ΑΒΓ sphaeram, ita AEZ sphaera ad mi-
norem sphaera ΑΒΓ, quoniam AMN> AEZ, ut 
antea demonstratum est [prop. II lemma]. itaque 
etiam AEZ sphaera ad minorem sphaera ΑΒΓ tri-
plicatam rationem habet quam Ε Ζ : Β Γ ; quod fieri 
ηοη posse demonstrauimus. itaque ΑΒΓ sphaera ad 
maiorem sphaera AEZ triplicatam rationem non habet 
quam ΒΓ:ΕΖ. demonstrauimus autem, eam ne ad 
minorem quidem hanc rationem habere. ergo 

ΑΒΓ:ΑΕΖ = ΒΓ*:ΕΖ*; 

quod erat demonstrandum. 



l / . 

α . 

'Εάν ένδεια γραμμή άκρον καϊ μέόον λόγον 

τμηδή, τό μείζον τμήμα προό λαβόν τήν ήμί-

όειαν τής όλης πενταπλάόιον δύναται τοϋ από 

5 τής ήμιόείας τετράγωνον. 

Ενδεια γάρ γραμμή ή ΑΒ άκρον καϊ μέόον λόγον 

τετμήόδω κατά τό Γ όημείον, καϊ έότω μείζον τμήμα 

τό Α Γ, καϊ έκβεβλήόδω έπ' ενδείας τή ΓΑ εύδεΐα ή 

ΑΑ, καϊ κείόδω τής Α Β ήμίόεια ή Α Α* λέγω, ότι 

10 πενταπλάόιον έότι τό άπο τής ΓΑ τοϋ άπο m τής Α Α. 

Άναγεγράφδωόαν γάρ από τών ΑΒ, Α Γ τετρά

γωνα τά Α Ε, Α Ζ, καϊ καταγεγράφδω έν τφ ΑΖ τό 

όχημα, καϊ διήχδω ή ΖΓ έπί τό Η. καϊ έπεϊ ή ΑΒ 

άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται κατά τό Γ, τό άρα 

16 νπό τών ΑΒΓ ϊόον έότϊ τω άπο τής ΑΓ. καί έότι 

τό μέν νπο τών ΑΒΓ τό ΓΕ, τό δέ άπο τής ΑΓ 

τό ΖΘ' ϊόον άρα τό Γ Ε τφ Ζ Θ. καϊ έπεϊ διπλή 

έότιν ή ΒΑ τής ΑΑ, ϊόη δέ ή μ\ν ΒΑ τή ΚΑ, ή 

δέ ΑΑ τή ΑΘ, διπλή άρα καϊ ή ΚΑ τής ΑΘ. ώς 

20 δέ ή ΚΑ πρός τήν ΑΘ, ούτως τό Γ Κ πρός τό ΓΘ' 

Εύκλείδου στοιχείων ϊγ P V b , Εύχλείδου στερεών γ στοι
χείων ϊγ Β, Ευκλείδου στοιχείων νγ ότερεών γ q. 5.τετραγώνου] 
Ρ, comp. supra m. 2 V; της όλης Theon (BVbq). 8. τή] της 
Ρ et Β, sed corr. ένδεια]* εί δε ίας Β, corr. m. 1. 9. %αί — 
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I. 
Si recta linea secundum rationem extremam ac 

mediam diuiditur, quadratum maioris partis adiuncta 
dimidia parte totius aequale est quadrato dimidiae 
qmnquies sumpto. 

Nam recta 'linea Α Β secundum rationem extre-
mam ac mediam diuidatur in puncto Γ, et pars maior 
sifc Α Γ, et ΓΑ in directum producatur, ut fiat AA, et 
ponatur Α Α = \A Β. dico, esse ΓΑ2 = 5AA2. 

construantur enim in AB} Α Γ quadrata Α Ε, ΑΖ, 
et in Α Ζ figura describatur [I ρ. 137 
not. 1] , et Ζ Γ ad Η producatur. 
et quoniam Α Β in Γ secundum ra-
tionem extremam ac mediam diuisa 

B eBt,entABxBr=Ar2[YIdef.3. 
VI, 17]. et ΑΒ Χ ΒΓ = ΓΕ, ΑΓ2 

= ΖΘ. i t a q u e r E = Z © . etquoniam 
ΒΑ = 2 Α Α, et ΒΑ = ΚΑ, Α Α 
= ΑΘ, erit etiam ΚΑ — 2ΑΘ. ue-

ΓΚιΓΘ [VI, 1]. ϋ&%χιβΓΚ = 2ΓΘ. rum Κ Α: ΑΘ

Α Α] mg. poetea add. m. 1 Ρ. 10. Α Δ q et corr. ex ΔΑ Υ. 
11. -βαν] eras. Ρ. ζ / Γ ] in ras. m. 1 F. τετράγωνων 

Vq. 12. iv] τό iv Ρ. τό] om. P. 13. Ιπί] corr. ex 
InU m. 2 P. 15. ΑΒ, ΒΓ q et m. 2 V. iauv taov B Y . 

16. ΑΒ, Β Γ m. 2 V. από] vito q. 20. Γ \ £ ] ΚΓ Ρ. 
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διπλάόιον άρα τό Γ Κ τον ΓΘ. είόϊ δέ καϊ τά ΑΘ, 

Θ Γ διπλάόια τον Γ Θ. ϊόον άρα τό Κ Γ τοις ΑΘ, 

Θ Γ. έδείχδη δέ xal τό ΓΕ τω Θ Ζ ϊόον* όλον άρα 

τό ΑΕ τετράγωνον ϊόον έότι τω ΜΝ& γνώμονι. καί 

δ έπεϊ διπλή έότιν ή ΒΑ τής Α Α, τετραπλάόιόν έότι 

τό από τής ΒΑ τον άπο τής Α Α, τοντέότι τό ΑΕ 

τον Α Θ. ϊόον δέ τό ΑΕ τω ΜΝ& γνώμονί' καϊ δ 

MNS άρα γνωμών τετραπλάόιός έότι τον ΑΟ' όλον 

άρα τό ΑΖ πενταπλάόιον έότι τοϋ Α Ο. καί έότι τό 

10 μεν ΑΖ τό από τής Α Γ, τό δέ ΑΟ τό άπό τής ΑΑ' 

τό άρα άπό τής ΓΑ πενταπλάόιον έότι τοϋ άπό τής Α Α. 
9Εάν άρα ένδεια άκρον καϊ μέόον λόγον τμηδί}, 

τό μείζον τμήμα προόλαβόν τήν ήμίόειαν τής όλης 

πενταπλάόιον δύναται τοϋ άπό τής ήμιόείας τετρα-

ΐδ γώνον' όπερ έδει δεΐξαι. 

β'. 
9Εάν εύδεία γραμμή τμήματος έαντής πεν

ταπλάόιον δύνηται, τής διπλαόίας τοϋ είρη-

μένον τμήματος άκρον καϊ μέόον λόγον τεμνο-

20 μένης τό μείζον τμήμα τό λοιπόν μέρος έότϊ 

τής έξ αρχής εύδείας. 

Ενδεια γάρ γραμμή η ΑΒ τμήματος έαντής τον 

Α Γ πενταπλάόιον δννάόδω, τής δέ ΑΓ διπλή έότω 

ή ΓΑ' λέγω, οτι τήςJ*A άκρον καϊ μέόον λόγον τεμ-

25 νομένης τό μείζον τμήμα έότιν ή ΓΒ. 
9Αναγεγράφδω γάρ άφ' έκατέρας τών Α Β, ΓΑ 

τετράγωνα τά Α Ζ, ΓΗ, καϊ καταγεγράφδω έν τω 

1. Κ Γ Ρ. Hic in Ρ litt. Κ saepius in Η renouatum est 
manu π. Λ Θ] Λ β corr. m. 1 V. 2. τον Γ Θ διπλάσια Ρ 



ELEMENTORUM LIBER XIII. 251 

uerum etiam ΑΘ + © Γ = 2 Γ Θ [1 ,43] . itaque Κ Γ 
= Α® + ΘΓ. demonstrauimua autem, esse etiam 
Γ Ε = ΘΖ. itaque Α Ε = Μ Ν 3. et quoniam ΒΑ 
= 2Λζ / , erit ΒΑ2 = 4ΑΑ2, h. e. Α Ε = 4ζ /Θ. sed 
ΑΕ = ΜΝ&. itaque etiam ΛΓ2\7# = 4 ^ 0 . quare 
ζ / Ζ «= 5 Λ 0 . et ζ / Ζ = ζ / Γ 2 , ΑΟ = Α Α 2 , itaque 
Γ ζ / 2 = δ Α Α2. 

Ergo si recta secundum rationem extremam ac 
mediam diuiditur, quadratum maioris partis adiuncta 
dimidia parte totius aequale est quadrato dimidiae 
quinquies sumpto; quod erat demonstrandum. 

II. 

Si quadratum lineae rectae quadrato partis eius 
quinquies sumpto aequale est, duplo partis illius se-
cundum rationem extremam ac mediam diuiso inaior 
pars reliquum est rectae ab initio sumptae. 

nam sit AB% = 5ΑΓ2 et ΓΑ = 2ΑΓ. dico, recta 
ΓΑ secundum rationem extremam ac mediam diuisa 
maiorem partem esse Γ Β Ϊ 

construantur enim in utraque ΑΒ, Γ Α quadrata 
ΑΖ, ΓΗ, et ίη ΑΖ figura describatur, et producatur 

ΓΚ B V q . 3. ΖΘ BV. ολον] om. P. 4. Post 
MN8 eras. τετραγώνω (comp.) b. 6. Α Β q. έστιν Ρ. 
6. τουτέστιν Β. 7. Δ Θ] β corr. V, ΑΘ Ρ et Β sed corr. 
8. άρα] om. Ρ. γνωμών &ρα b. έστιν Ρ. ΑΟ] corr. 
βχ ΑΘ Β, ζ(Θ q et in ras. V ; item lin. 9, 10. 9. έατι] 
(alt.) έστιν ΡΒ. 10. ΤΔ Β et V, sed corr. m. 2. 11. έστιν 
Ρ. 13. τήν] β corr. m. 1 q. 14. δννήσεται BVbq. 
23. δυνείσ&ω b. 27. τό έν Ρ. 
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ΑΖ χό όχημα, καί διήχδω ή Β Ε . καί έπεϊ πεντα
πλάόιον έόχι χδ άπο χής ΒΑ χον άπο χής Α Γ , πενχα-
πλάόιδν έόχι χδ Α Ζ χον Α®, χεχραπλάόιος άρα δ 
ΜΝ& γνωμών χον Α Θ. καϊ έπεϊ διπλή έόχιν ή Α Γ 

δ χής Γ Α , χεχραπλάόιον άρα έόχΙ χδ άπο Α Γ χον άπο 
Γ Α , χονχέόχι χδ Γ Η χον Α Θ. έδείχδη δέ καί δ MNS 
γνωμών χεχραπλάόιος χον Α @ ' ίόος άρα δ Μ Ν 8 γνω
μών χφ Γ Η . καϊ έπεϊ διπλή έόχιν ή Α Γ χής Γ Α , 
ϊόη δέ ή μέν Α Γ χή ΓΚ, ή δέ Α Γ χή Γ Θ [διπλή 

10 άρα καϊ ή Κ Γ χής ΓΘ], διπλάόιον άρα καϊ χδ Κ Β 
χον Β ® , είόϊ δέ καϊ χά Α®, Θ Β χον Θ Β διπλάόια' 
ϊόον άρα χδ Κ Β χοίς ΑΘ, Θ Β . έδείχδη δέ καί όλος 
δ ΜΝ& γνωμών ολω χφ Γ Η ϊόος' καϊ λοιπόν άρα 
χό Θ Ζ χω Β Η έόχιν ϊόον. καί έόχι χδ μέν Β Η το 

1δ νπο τών ΓΑΒ9 ϊόη γάρ ή ΓΑ τή ΑΗ' τό δέ ®Ζ το 

άπό τής Γ Β * τό άρα νπό τών Γ Α Β ϊόον έότϊ τω 
άπό τής Γ Β . έότιν άρα ώς ή Α Γ πρός τήν Γ Β , 
όντως ή Γ Β πρός τήν ΒΑ. μείζων δέ ή Α Γ τής Γ Β ' 
μείζων άρα καϊ ή Γ Β τής ΒΑ. τής ΓΑ άρα ενδείας 

20 άκρον καϊ μέόον λόγον τεμνόμενης τό μείζον τμήμα 
έότιν ή ΓΒ. 

Έάν άρα ένδεια γραμμή τμήματος έαντής πεντα
πλάόιον δύνηται, τής διπλαόίας τον είρημένον τμή
ματος άκρον καϊ μέόον λόγον τεμνόμενης τό μείζον 

2δ τμήμα τό λοιπόν μέρος έότϊ χής έ% αρχής εύδείας' 
όπερ έδει δεΐξαι. 

1. τό] om. Pb. δ. άπό] om. b, άπο τής B V q . άπό] 

μων] supra m. 2 Β. 8. ΓΑ] corr. ex JA m. 2 Β. 9. δι
πλή — 10. Γ Θ ] mg. poetea add. Ρ m. 1. 10. ΚΓ] ΓΚ Ρ. 

11. Βίοίν Ρ. είοί — ΘΒ (alt.)] et in textu m. 1 et mg. 

6. τοντέατιν Ρ. 7. τετραπλάσιος — γνώ~ 
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Β Ε . et quoniam BA2 = 5ΑΓ2, erit ΑΖ = 6ΑΘ. 
itaque MN& = 4ΑΘ. et quoniam ΑΓ=2ΓΑ, erit 
ΑΓ2 = 4 Γ Α * , h, e. Γ Η = 4ΑΘ. demonstrauimus 
autem, esse etiam ΜΝ& = 4;ΑΘ. itaque ΜΝ& = ΓΗ. 
et quoniam ζ / Γ = 2 Γ Λ , et ζ / Γ = ΓΛΓ, ^ Γ = Γ © , erit 

ΓΑ secundum rationem extremam ac mediam diuisa 
maior pars est Γ Β . 

Ergo si quadratum lineae rectae quadrato partis 
eius quinquies sumpto aequale est, duplo partis illius 
secundum rationem extremam ac mediam diuiso maior 
pars reliquum est rectae ab initio sumptae; quod 
erat detuonstrandum. 

m. 2 B . διπλάσια του ΒΘ BV. ΘΒ] (alt.) ΒΘ b. 
όιπλάβιον q. 12. Ισον — Θ Β] mg. m. 2 6. τοις] του b. 

ολος\ corr. βχ ολον m. 1 Ρ. 14. ίοτιν Ρ. 15. Γζ/, 
Δ Β q. ΔΗ] Β Η b. το] (alt.) mutat. in τώ m. 1 q. 
16. Jircfr Ρ. τφ] corr. ex το m. 1 Ρ. 19. ΓΔ] ante Γ 
del. Δ m. 1 b. 25. i W v P. 26. οπερ $δει δειξ*ι] ο): -
b, οηι. BVq. 

Λ 

Κ Έ Π 

etiam ΚΒ=2ΒΘ [VI, 1]. uerum 
etiam ΑΘ + ©J5 = 2©J5 [I, 
43]. itaque ΚΒ = ΑΘ + ΘΒ. 
demonstrauimus autem, esse 
etiam Μ Ν Β = ΓΗ. quare © Ζ 
= ΒΗ. et ΒΗ= ΓΑ Χ ΑΒ 

(namrz/ = z /H) , ΘΖ = Γ Β 2 . 
itaque erit Γζ/ Χ Α Β = Γ-Β2. 
est igitur Α Γ: ΓΒ= ΓΒιΒΑ 
[VI, 17]. estautem ΑΓ>ΓΒ 
[u. lemma]. quare etiam Γ Β 
> ΒΑ [V, 14]. itaque recta 

• 
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Λήμμα. 
"Οτι δέ ή διπλή τής Α Γ μείζων έότϊ τής Β Γ , όντως 

δεικτέον. 
Ε ί γάρ μή, έότω, εί δυνατόν, ή Β Γ διπλή τής 

5 Γ Α . τετραπλάόιον άρα τό άπό τής Β Γ τοϋ άπό τής 
Γ Α ' πενταπλάόια άρα τά άπό τών Β Γ , ΓΑ τοϋ άπό 
τής Γ Α . υπόκειται δέ καϊ τό άπό τής ΒΑ πεντα
πλάόιον τοϋ άπΐ τής ΓΑ' τό άρα άπό τής ΒΑ ϊόον 
έότϊ τοις άπό τών Β Γ , Γ Α ' όπερ αδύνατον, ούκ αρα 

10 ή Γ Β διπλαόία έότϊ τής ΑΓ. ομοίως δή δείξομεν, 
ότι ουδέ ή έλάττων τής Γ Β διπλαόίων έότϊ τής Γ Α ' 
πολλω γάρ [μείζον] τό άτοπον. 

Ή άρα τής Α Γ διπλή μείζων έότϊ τής Γ Β ' όπερ 
έδει δεΐξαι. 

15 γ . 
Έάν ένδεια γραμμή άκρον καϊ μέόον λόγον 

τμηδή, τό έλαόόον τμήμα προόλαβόν τήν ήμί-
όειαν τοϋ μείζονος τμήματος πενταπλάόιον δύ
ναται τοϋ άπό τής ήμιόείας τοϋ μείζονος τμή-

20 ματος τετράγωνον. *j 
Ενδεια γάρ τις ή Α Β άκρον καϊ μέόον λόγον 

τετμήόδω κατά τό Γ όημείον, καί έότω μείζον τμήμα 
τό Α Γ , καϊ τετμήόδω ή Α Γ δίχα κατά τό Α ' λέγω, 
ότι πενταπλάόιον έότι τό άπό τής ΒΑ τοϋ άπό τής ΑΓ. 

25 Άναγεγράφδω γάρ άπό τής Α Β τετράγωνον τό 
Α Ε , καϊ καταγεγράφδω διπλούν τό όχημα, έπεϊ διπλή 
έότιν ή Α Γ τής Α Γ , τετραπλάόιον άρα τό άπό τής 

1. λήμμα] om. codd. 2. έοτίν Ρ. οντω Β. 10. Β Γ 
Ρ. διπλασίων Ρ. έοτίν Β. 11. η] om. Β, ine. m. 1 b, 
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Lemma. 1 ) 
Esse autem 2ΑΓ> ΒΓ, sic demonstrandum. 
Nam ei minus, sit, si fieri potest, Β Γ = 2ΓΑ. ergo 

ΒΓ2 = 4ΓΑ2. itaque ΒΓ2 + ΓΑ2 = 5ΓΑ2. uerum 
supposuimus, fesse etiam BA2 = 5Γ.Λ 2. itaque 2Σ-Λ2 

= ΒΓ2 + Γ.Λ 2; quod fieri non potest [II, 4] . itaque 
non eet Γ Β — 2 ΑΓ. similiter deDionstrabimus, ne 
minorem quidem recta Γ Β duplo maiorem esse recta 
ΓΑ] multo enim magis absurdum est. ergo 2ΑΓ>ΓΒ; 
quod erat demonstrandum. 

III. 
Si linea recta secundum rationem extremam ac 

niediam diuiditur, quadratum niinoris partis adiuncta 
dimidia maioris parte aequale est quadrato dimidiae 
maioris partis quinquies sumpto. 

Nam recta Α Β secundum rationem extremam ac 
mediam diuidatur iu puncto Γ , et maior pars sit ΑΓ, 
et Α Γ in Α in duas partes aequales diuidatur. dico, 
esse ΒΑ2 = δΑΓ2. 

construatur enim in Α Β quadratum Α Ε , et figura 
duplex deecribatur. iam quoniam ΑΓ=2ΑΓ, erit 

1) Dubito, an hoc lemma genuinum non eit. neque enim 
opue eet, et diceudi genus lin. 11 paullo ineolentiue eet 

snpra m. 2 V. ΓΒ] Β Γ B V q . διπλασίων] in ras. V. 
Dein add. αρα Β. έατίν Ρ Β. 12. μείζον] om. Ρ. 13. έατίν 
Β. 18. τμήματος] om. q. 21. τις ή] corr. ex τής m. 2 Ρ. 
23. τό] (prius) ή Vq. 24. τον] τοις q. 26. διπλονν] om. Β V b q . 
αχήμα διπλονν bq. χαϊ i f f t lBVbq. 27. τετραπλάαιον.— 
ρ. 266, 1. Δ Γ] om. b. . 
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Α Γ τοϋ άπο τής Α Γ, τοντέότι το Ρ Σ τον Ζ Η. καϊ 

έπεϊ το νπό των ΑΒΓ ϊόον έότϊ τω άπο τής ΑΓ9 καί 

έύτι το νπο τών ΑΒΓ το ΓΕ, τό αρα Γ Ε ϊόον έότϊ 

τω ΡΣ. τετραπλάόιον δέ τό ΡΣ τον ΖΗ' τετραπλά-

5 β ιόν άρα καϊ τό Γ Ε τον Ζ Η. πάλιν έπεϊ ϊόη έότϊν 

ή Α Α τή Α Γ, ϊόη έότϊ καϊ ή ΘΚ τή ΚΖ. ώότε καϊ 

τό Η Ζ τετράγωνον ϊόον έότϊ τω ΘΑ τετ ραγών ω. ϊόη 

άρα ή ΗΚ τή ΚΑ, τοντέότιν ή ΜΝ τή ΝΕ' ωότε καϊ 

τό ΜΖ τω Ζ Ε έύτιν ϊόον. άλλά τό Μ Ζ τω ΓΗ 

10 έότιν ϊόον' καϊ τό ΓΗ άρα τω Ζ Ε έότιν ϊόον. κοινόν 

προόκείόδω τό ΓΝ' δ άρα Β Ο Π γνώμων ϊόος έότϊ 

τω Γ Ε. άλλά τό Γ Ε τετραπλάόιον έδείχδη τον ΗΖ' 

καϊ δ &ΟΠ άρα γνώμων τετραπλάόιός έότι τον ΖΗ 

τετράγωνον. < 80Π άρα γνώμων καϊ τό ΖΗ τετρά-

15 γωνον πενταπλάόιός έότι τον ΖΗ. άλλά δ ΒΟΠ 

γνώμων καϊ τό Ζ Η τετράγωνον έότι τό ΑΝ. καί 

έότι τό μέν ΑΝ τό άπό τής Α Β, τό δέ ΗΖ τό άπο 

τής ΑΓ. τό άρα άπό τής ΑΒ πενταπλάόιον έότι τοϋ 

άπό τής ΑΓ' όπερ έδει δεΐξαι. 

20 δ'. 
Έάν ένδεια γραμμή άκρον καϊ μέόον λόγον 

τμηδή, τό άπό τής όλης καϊ τοϋ έλάόόονος τμή

ματος, τά όνναμφότερα τετράγωνα, τριπλάόιά 

έότι τοϋ άπό τοϋ μείζονος τμήματος τετρα-

25 γώνον. 

"Εότω ένδεια ή Α Β, καϊ τετμήόδω άκρον καϊ μέόον 

λόγον κατά τό Γ, καϊ έότω μείζον τμήμα τό ΑΓ' 

1. ΓΔ V. 3. τών] τω b. Post prius ΓΕ add. τό 61 
τής Α Γ το (τω V) ΡΣ V b q , Β m. 2. τό άρα — 4. ΡΣ] 
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Α Γ2 — 4 Λ Γ2, h. e. = 4 Z i f . et quoniam ΑΒ Χ ΒΓ 
— ΑΓ2 [VI def. 3. VI , 17] et ΑΒ χ ΒΓ=ΓΕ, erit 
Γ Ε — Ρ2λ sed ΡΣ = 4ΖΗ. quare etiam Γ Έ = 4 Ζ ί £ 
rursus quoniam Α Α = ΑΓ, erit etiam Θ Κ = ΛΓΖ. 

f quare etiam HZ = ©Λ. est 
igitur HK — h. e. M2V 
— JV2S. quareetiam ΛίΖ = Ζ £ . 

flf sed ΜΖ°=ΓΗ. quare etiam 
ΓΗ=*= Ζ Ε. commune adiicia-

3ΙΓ tur Γίν. itaque # 0 7 7 = ΓΕ. 
demonstrauimus autem, esse 
ΓΕ = 4 i f Z . itaque etiam 

7j 80Π=4:ΖΗ. quare # 0 7 7 
+ ZH=5ZH. sed 80Π+ΖΗ=ΑΝ. et z/iV 
= z / B 2 , TfZ — ΑΓ2. ergo z / 5 2 - ί 5 ζ / Γ 2 ; quod erat 
demonstrandam. 

IV. 

Si recta linea secundum rationem extremam ac 
mediam secatur, quadratum totius et quadratum partis 
minoris coniuncta triplo maiora sunt quadrato partis 
maioris. 

Sit recta Α Β et secundum rationem extremam ac 

(prius) om. V. 6. έατίν Ρ. 8. τ#] (alt.) τηι, t in ras. m. 
1 P. 9. άλλά — 10. ίαον (prius)] postea ins. m. 1 P. 11. ΓΝ] 
ΓΗ9 q. ε*αται b. 12. ΗΖ] corr. ex Ζ Η q. 13. αρα] 
om. Ρ. έατιν Β. ΗΖ B v b q . 14. τετραγώνου] om. 
B b q , supra m. 1 V. ό — ΖΗ] το άρα ΔΝ Theon ( B V b q ; 
Ν θ corr. V, Δ Η q). 15. πενταπλάσιος] -ς e corr. m. 1 Ρ; 
-αιον BVbq. ΖΗ τετραγώνου BVbq. άλλά — 16. ΔΝ] 
om. Theon (BVbq). 16. έατιν Ρ. 17. έατιν Β. ΔΗ q, 
corr. m. 1. 19. Γ Δ Ρ. 22. έλάττονος Ρ. 26. ϋατω — %αί 
(priue)] ένδεια γάρ γραμμή ή Α Β V. 

E u c l i d e e , edd. Heiberg et Menge. IY. 17 
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λέγω, ότι τά άπο τών ΑΒ, Β Γ τριπλάόιά έότι τοϋ 

άπο τής ΓΑ. 
9Αναγεγράφδω γάρ άπο τής Α Β τετράγωνον το 

ΑΑΕΒ, καϊ καταγεγράφδω τό όχημα, έπεϊ ονν ή 

δ Α Β άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται κατά τό Γ, καϊ 

τό μείζον τμήμα έότιν ή ΑΓ, τό άρα νπό τών ΑΒΓ 

ϊόον έότϊ τω άπό τής ΑΓ. καί έότι τό μέν νπό τών 

ΑΒΓ τό Α Κ, τό δέ άπό τής Α Γ τό ΘΗ' ϊόον άρα 

έότϊ τό Α Κ τ φ Θ Η. καϊ έπεϊ ϊόον έότϊ τό ΑΖ τφ 

10 Ζ Ε, κοινόν προόκείόδω τό ΓΚ' όλον άρα τό Α Κ 

όλφ τω Γ Ε έότιν ϊόον τά άρα Α Κ, Γ Ε τον Α Κ 

έότι διπλάόια. άλλά τά Α Κ, Γ Ε ό ΑΜΝ γνώμων 

έότϊ καϊ τό Γ Κ τετράγωνον ό άρα ΑΜΝ γνώμων 

καϊ τό Γ Κ τετράγωνον διπλάόια έότι τοϋ Α Κ. άλλά 

15 μήν καϊ τό ΑΚ τω ΘΗ έδείχδη ϊόον' δ άρα ΑΜΝ 

γνώμων καϊ [τό Γ Κ τετράγωνον διπλάόια έότι τον 

ΘΗ' ώότε δ ΑΜΝ γνώμων καϊ] τά ΓΚ, Θ Η τετρά

γωνα τριπλάόιά έότι τοϋ Θ Η τετράγωνον. καί έότιν 

ο [μίν] ΑΜΝ γνώμων καϊ τά ΓΚ, Θ Η τετράγωνα 

20 όλον τό ΑΕ καϊ τό ΓΚ, άπερ έότϊ τά άπό τών ΑΒ, 

Β Γ τετράγωνα, τό δέ ΗΘ τό άπό τής Α Γ τετράγωνον. 

τά άρα άπό τών Α Β, Β Γ τετράγωνα τριπλάόιά έότι 

τοϋ άπό τής Α Γ τετράγωνον όπερ έδει δεΐξαι. 

ε . 

25 Έάν ένδεια γραμμή άκρον καϊ μέόον λόγον 

τμηδή, καϊ προότεδή αντή ϊόη τω μείζονι τμή-

ματι, ή όλη ένδεια άκρον καϊ μέόον λόγον τέ-

1. τριπλαόίονα q. 3. Ante άναγ. del. %αί m. 1 b. 
δ. Γ σημεΐον V. 7. έοτί] (prius) έοτίν Ρ. 8. ΑΚ] Κ 
corr. m. 1 ex Β Ρ. ΑΓ] Α Κ b. 9. ΘΗ] Θ e corr. m. 
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mediam secetur in Γ , et maior pars sit ΑΓ. dico, 
esse ΑΒ2 + ΒΓ2 — 3ΓΑ2. 

construatur enim in Α Β quadratum Α ΑΕΒ, et 
describatur figura. iam quoniam Α Β in Γ secundum 
rationem extremam ac mediam secta est, et maior 
pars est ΑΓ, erit Α Β χ ΒΓ=ΑΓ2 [VI def. 3. VI, 

17]. et ΑΒχΒΓ— ΑΚ, Α Γ2 

= ΘΗ. itaque Α Κ = ΘΗ. et 
quoniam Α Ζ = Ζ Ε [I, 43] , com-

/ 
! 

Ζ y = ΓΕ . ergo^u: + r£; = 2^Ji:. 
sed ΑΚ + ΓΕ = ΑΜΝ+ ΓΚ. 

itzque ΑΜΝ+ ΓΚ = 2 Α Κ. de-

ΑΚ — ΘΗ. it&qae ΑΜΝ+ ΓΚ 

+ ®ΖΓ —ι 3ΘΗ. uerum + Γ Κ + Θ2Ϊ = ^ Ε 
+ Γ Κ = Α Β 2 + ΒΓ2, et Η Θ = ^ Γ 2 . ergo Α Β 2 

ΒΓ2 = 3ΑΓ2; quod erat demonstrandum. 

V. 

Si recta linea secundum rationem extremam ac 
mediam secatur, et ei adiicitur recta parti maiori 
aequalis, tota recta secundum rationem extremam ac 

1 b. έατίν Ρ. 10. προσηεία&ω κοινόν BV. 11. ΓΕ] Γ 
b. ίσον έατι V. 12. γ νώμων — 13. ΑΜΝ] bis b. 
14. έατιν Ρ. 16. μην *αί] om. q. 16. τό Γ Κ — 17. %αί] 
om. Ρ. 16. διπλάσιον V. 17. ΘΗ — ΑΜΝ] in ras. m. 
1 q. 18. διπλάσια b. τριπλάσια — 19. τετράγωνα] bis Ρ, 
corr. m. 1. 19. μέν] om. Ρ (etiam in repet.). 20. οπερ 
Ρ. έατίν Ρ Β. τα] om. b. 22. διπλάσια b. έατιν 
Ρ. 26. προτεδή q. τβδ — 27. εν^εία] mg. m. 1 b, in textu: 
τώ ολω τμήματι Ϊση ένδεια ολη. 27. ολη ή ΒV. 

17* 
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3. ή] ή τό b. δ. κείαδω] om. Ρ. 6. Δ Β] ΑΔ b. 
7. 17] 0 Π 1 · <ϊ· Ά — ένδεια] om. Υ. 8. Α Β] supra scr. Δ 
m. 1 b. 9. άναγεγεγρ. Ρ, corr. m. 1. 10. έπεϊ γάρ Β Υ. 

12. τών ΑΒΓ Υ. άπό] corr. βχ υπό m. 1 Ρ. της 
ΑΓ Υ. ίστιν Ρ. 18. τών ΑΒΓ Υ. Γθ] ΘΓ Ρ. 
14. Θ Γ] corr. ex ΓΘ m. 2 V. 16. ΘΓ] Θ e corr. V. 
16. κοινόν — Θ Β] postea add. m. 1 Ρ. Θ Β] Θ e corr. b. 

τμηται, καϊ τό μείζον τμήμα έότιν ή έξ αρχής 

ένδεια. 

Ενδεια γάρ γραμμή ή ΑΒ άκρον καϊ μέόον λόγον 

τετμήόδω κατά τό Γ όημείον, καϊ έότω μείζον τμήμα 

δ ή Α Γ, καϊ τή Α Γ ϊόη [κείόδω] ή Α Α. λέγω, ότι 

ή ΑΒ ένδεια άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται κατί 

τό Α, καϊ τό μείζον τμήμα έότιν ή έξ αρχής ενδ·εία 

ή ΑΒ. 

Άναγεγράφδω γάρ άπό τής Α Β τετράγωνον τό 

10 Α Ε, καϊ καταγεγράφδω τό όχημα, έπεϊ ή ΑΒ άκρον 

καϊ μέόον λόγον τέτμηραι κατά τό Γ, τό άρα νπό 

ΑΒΓ ϊόον έότϊ τω άπό ΑΓ. καί έότι τό μέν νπό 

ΑΒΓ τό ΓΕ, τό δέ άπό τής ΑΓ τό ΓΘ' ϊόον αρα 

τό ΓΕ τω ΘΓ. άλλά τω μέν ΓΕ ϊόον έότϊ τό ΘΕ, 

16 τω δέ ΘΓ ϊόον τό ΑΘ' καϊ τό Α Θ άρα ϊόον έότϊ τω 

Θ Ε [κοινόν προόκείόδω τό Θ Β], όλον άρα τό Α Κ 

όλφ τω Α Ε έότιν ϊόον. καί έότι τό μέν ΑΚ τό νπό 

τών ΒΑ, ΑΑ' ϊόη γάρ ή ΑΑ τή Α Α' τό δέ ΑΕ 

τό άπό τής ΑΒ' τό άρα νπό τών ΒΑ Α ϊόον έότϊ τω 

20 άπό τής Α Β. έότιν άρα ώς ή Α Β πρός τήν ΒΑ, 

όντως ή Β Α πρός τήν Α Α. μείζων δέ ή ΑΒ τής 

ΒΑ' μείζων άρα καϊ ή ΒΑ τής Α Α. 

Ή άρα Α Β άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται κατά 

τό Α, καϊ τό μείζον τμήμα έότιν ή ΑΒ' όπερ έδει 

26 δεΐξαι. 
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mediam secta est, et maior pars est recta ab initio 
sumpta. 

Nam recta linea Α Β secundum rationem extremam 
ac mediam in puncto Γ secetur, et maior pars sit Α Γ 
et ΑΑ = ΑΓ. dico, rectam Α Β secundum rationem 
extremam ac mediam in Α sectam esse, et parteui 
maiorem esse rectam ab initio sumptam AB. 

construatur enim in Α Β quadratum AEy et de-
scribatur figura. quoniam Α Β in Γ secundum ratio-
nem extremam ac mediam secta est, erit Α Β Χ Β Γ 
= Α Γ2 [VI def. 3. VI , 17]. et Α Β χ Β Γ = Γ Ε , 

Α Γ 2 = Γ ® , itaque Γ Ε = ©Γ. uerum ® Ε = Γ Ε 
[I, 43], ΑΘ = ΘΓ. quare etiam ΑΘ = ΘΕ. itaque 

Α Γ Β 

1 β 

\ 

Α Κ = ΑΕ. e t A K = B A x A A ( j m m A A = AA), 

ΑΕ = ΑΒ2. erit igitur ΒΑ Χ Α Α = ΑΒ2. itaque 
ΑΒ : ΒΑ — ΒΑ : Α Α [VI, 17]. sedAB>BA. itaque 
etiam ΒΑ> Α Α [V, 14]. 

Ergo ΑΒ in ^ secundum rationem extremam ac 
mediam diuisa est, et maior pars est AB\ quod erat 
demonstrandnm. 

18. JA] Δ Α q. corr. ex AA m. 1 b. 19. τό άρα 
—- 20. Α Β] om. q. 20. Δ Β] Δ corr. ex Λ m. 1 b. 
22. ΒΑ] ialt.) Λ £ V, ΔΒ Β, ΒΛ bq. 23. ΒΔ BV. 
25. Seq. alia demonstratio et analysie propp. I—V in bq; u. app. 
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ς'. 

Έάν ένδεια ρητη άκρον και μέόον λόγον 
τμηδή, εκάχερον τών τμημάτων άλογος έότιν 

η καλούμενη απότομη. 

5 "Εΰτω ένδεια φητή ή ΑΒ καϊ τετμήύδω άκρον χαϊ 

μέόον λόγον κατά το Γ, καϊ εότω μείζον τμήμα η 

ΑΓ' λέγω, οτι έκατέρα τών ΑΓ, ΓΒ άλογος έότιν η 

καλονμένη απότομη. 
Έκβεβλήβδω γάρ η ΒΑ, καϊ κείόδω τής ΒΑ ημί-

10 όεια η Α Α. έπεϊ ονν εύδεϊα ή ΑΒ τέτμηται άκρον 

καϊ μέόον λόγον κατά το Γ, καϊ τώ μείξονι τμήματι 

τω Α Γ πρόσκειται ή ΑΑ ημίσεια ον6α τής Α Β, τό 

άρα άπο ΓΑ τον άπο Α Α πενταπλάόιόν έότιν. το 

άρα άπο ΓΑ προς το άπο Α Α λόγον Ιχει, ον άριδμός 

15 πρός άριδμόν' όνμμετρον άρα τό άπό ΓΑ τφ άπό 

Α Α. ρητόν ί£ τό άπό ΑΑ' φητή γάρ [ίατιν] η Α Α 

ημίύεια ονοα τής Α Β φητής ονόης* φητόν άρα καϊ τό 

άπό ΓΑ' φητή άρα έβτϊ καϊ η ΓΑ. καϊ έπεϊ τό άπό 

ΓΑ πρός τό άπό Α Α λόγον ονκ Ιχει, ον τετράγωνος 

20 άριδμός πρός τετράγωνον άριδμόν, άΰνμμετρος αρα 

μήκει η ΓΑ τή ΑΑ' at ΓΑ, Α Α άρα ρηταί ει6ι δ ν-

νάμει μόνον όνμμετροι' άποτομή αρα έατϊν η ΑΓ. 

πάλιν, έπεϊ ή ΑΒ άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται, 

Hanc prop. om. bq. 3. έατιν] mg. m. 1 V. 4. από
τομη] ρητη Β, corr. m. 2. 7. Α Γ] Γ in ras. m. 1 Ρ. 
ΑΒ, ΒΓ Β, corr. m. 2. 9. έχβεβλήαδω] κ corr. ex μ m. 
2 Β. τής] τή B t corr. m. 2. 10. τέτμηται] om. V. 
11. λόγον τέτμηται Υ. 13. τής ΓΔ V. τής ΔΑ Υ. 
έατι B V . 14. τής ΓΔ Υ. πρός] eupra m. 1 Ρ. τό] ία 
ras. plurium litt. m. 1 Ρ. της ΔΑ Υ. 16. ΑΔ bis Ρ. 
ξητή Υ. δέ] in ras. V. τό — γάρ] om. V. έατιν] om. 
Ρ. 18. έατίν Β. 21. είαιν ΡΒ. 
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VI. 1 ) 
Si recta rationalis secundum rationem extremam 

ac mediam diuiditur, utraque pars irrationalis est apo-
tome quae uocatur. 

Sit recta rationalis Α Β et secundum rationem ex-
tremam ac mediam in Γ diuidatur, et maior pars sit 
ΑΓ. dico, utramque ΑΓ, Γ Β irrationalem esse apo-
tomen quae uocatur. 

Δ Α Γ Β 
1 1 1 

producatur enim ΒΑ et ponatur Α Α = xj%BA. 
iam quoniam recta Α Β in Γ secundum rationem ex-
tremam ac mediam diuisa est;*et parti maiori Α Γ ad-
iecta est Α Α dimidia rectae AB, erit Γ Α 2 = 5AA* 
[prop. I ] . itaque Γ Α * ad AA2 rationem habet quam 
numerus ad numerum. itaque Γ Α 2 et AA% commen-
surabilia sunt [X, 6]. sed AA* rationale est; nam 
AA, quae dimidia est rectae rationalis ABy rationalis 
est. itaque etiam Γ Α 2 rationale est [X def. 9]. quare 
Γ Α et ipsa rationalis est. et quoniam Γ Α * ad AA2 

rationem non habet quam numerus quadratus ad nu-
merum quadratum, ΓΑ et Α Α longitudine incommen-
surabiles sunt [X ; 9] . itaque Γ Α , Α Α rationales sunt 
potentia solum commensurabiles. itaque apotome est 
Α Γ [X, 73]. rursus quoniam Α Β secundum rationem 
extremam ac mediam diuisa est, et maior pars est 

1) In Ρ in mg. add. m. 1: τοντο το ΰεώρημα iv τοις πλεί-
οτοις τής νέας εκδόσεως ον φέρεται, έν δε τοις της παλαιάς 
ευρίσκεται, de q u. app. 
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καϊ τό μείζον τμήμα έότιν η ΑΓ, τό άρα ύπό ΑΒ, 

ΒΓ τω άπό Α Γ ϊόον έότϊν. τό άρα άπό τής Α Γ 

απότομης παρά τήν Α Β φητήν παραβληδέν πλάτος 

ποιεί τήν Β Γ τό δέ άπΐ απότομης παρά ρητήν πάρα-

δ βαλλόμενον πλάτος ποιεί άποτομήν πρώτην απότομη 

αρα πρώτη έότϊν ή ΓΒ. έδείχδη δέ καϊ ή ΓΑ άποτομή. 

'Εάν άρα ένδεια φητή άκρον καϊ μέόον λόγον τμηδή, 

έκάτερον τών τμημάτων άλογος έότιν ή καλονμένη 

άποτομή' όπερ έδει δεΐξαι. 

ω 
Έάν πενταγώνον ίόοπλεύρον αί τρεις γω

νίαι ήτοι αί κατά τό έξης ή αί μή κατά τό έξης 

ϊόαι ώόιν, ίόογώνιον έόται τό πενταγώνον. 

Πενταγώνον γάρ ίόοπλενρον τον ΑΒΓΑΕ αί τρεις 

16 γωνίαι πρότερον αί κατά τό έξης αί πρός τοις Α, Β, 

Γ ϊόαι άλλήλαις έότωόαν λέγω, ότι ίόογώνιόν έότι, 

τό ΑΒΓΑΕ πενταγώνον. 

Έπεζεύχδωόαν γάρ αί Α Γ, Β Ε, Ζ Α. καϊ έπεί 

δύο αί ΓΒ, ΒΑ δνόϊ ταΐς ΒΑ, ΑΕ ϊόαι είόϊν έκα-

20 τέρα έκατέρα, καϊ γωνία ή νπό ΓΒΑ γωνία τή νπό 

ΒΑΕ έότιν ϊόη, βάόις άρα ή Α Γ βάόει τή Β Ε έότιν 

ϊόη, καϊ τό ΑΒΓ τρίγωνον τφ ΑΒΕ τριγώνφ ϊόον, 

καϊ αί λοιπαϊ γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις ϊόαι έόονται, 

νφ' ας αί ϊόαι πλενραϊ νποτείνονόιν, ή μέν νπό 

26 ΒΓΑ τή νπό ΒΕΑ, ή δέ νπό ΑΒΕ τή νπό ΓΑΒ* 

ωότε καϊ πλενρά ή ΑΖ πλευρά τή Β Ζ έότιν ϊόη. 

έδείχδη δέ καϊ όλη ή Α Γ όλη τή Β Ε ϊόη' καϊ λοιπή 

1. Ante %αί add. κατά τό Γ Υ. ΑΒΓ Υ. 2. έστΐ 
BV. 4. απότομης] άπο- supra scr. m. 2 Β. 6. ΓΑ] Α Γ ΒΥ. 

7. ξητη — 9. δεΐξαι]: ~ ΒΥ. 8. aXoyov Ρ. Seq. in 
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ΑΓ} erit ΑΒ χ ΒΓ=ΑΓ* [VIdef.3. VI, 17]. itaque 
quadratum apotomes Α Γ ad Α Β rationalem adplica-
tum latitudinem efficit ΒΓ. quadratum autem apo-
tomes ad rationalem adplicatum latitudinem efficit 
apotomen primam [X, 97]. itaque Γ Β apotome est 
prima. demonstrauimus autem, etiam Γ Α apotomen esse. 

Ergo si recta rationalis secundum rationem ex-
tremam ac mediam diuiditur, utraque pars irrationalis 
est apotome quae uocatur; quod erat demonstrandum. 

VII. 
Si pentagoni aequilateri tres anguli, siue deinceps 

positi sunt siue non deinceps, inter se aequales sunt, 
pentagonum aequiangulum erit. 

Nam pentagoni aequilateri ΑΒΓΑΕ prius, qui dein-
ceps positi sunt, tres anguli Α , Β , Γ inter se aequales 
sini dico, pentagonum ΑΒΓΑΕ aequiangulum esse. 

ducantur enim ΑΓ, Β Ε , ZA. et quoniam duo 
latera Γ Β , BA duobus lateribus ΒΑ, AE singula 
singulis aequalia sunt, et L ΓΒΑ = BAE, erit Α Γ 
= Β Ε et Δ ΑΒΓ — ΑΒΕ, et reliqui anguli reliquis 
angulis aequales emnt, sub "quibus aequalia latera 
subtendunt [I, 4 ] , L ΒΓΑ = ΒΕΑ, L ΑΒΕ = ΓΑΒ. 
quare etiam Α Ζ = Β Ζ [1 ,6] . deraonstrauimus autem, 
esse etiam Α Γ — Β Ε . itaque etiam ΖΓ= Ζ Ε . 

Ρ altera demomtr. prop. V et analysis prop. I—V, in BV 
analysis prop. I — V ; u. app. 10. £'] om. b , qui hinc nu-
meroe propp. om. 12. ήτοι] ή V. ή αί — εξής] om. q. 

ή αϊ] in ras. m. 1 Β. 16. έστιν Ρ. 18. -χδωσαν — 19. 
Α Ε] mg. m. 2 Β, sed etiam m. 1 in textu, om. Β Ε — Γ Β. 
19. άνο] αί δύο Ρ. 22. ίσον έστί q. 26. ΒΓΑ] ΓΑ ίη 
ras. V , ΒΑΓ Β. 
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άρα ή Ζ Γ λοιπή τή Ζ Ε έότιν ϊόη. έότι δέ καί ή 

ΓΑ τή Α Ε ϊόη. δνο δή αί Ζ Γ, ΓΑ δνόϊ ταΐς Ζ Ε, 

ΕΑ ϊόαι είόϊν καί βάόις αντών κοινή ή ΖΑ' γωνία 

αρα ή νπο ΖΓΑ γωνία τή νπο ΖΕΑ έότιν ϊόη. έδείχδη 

6 δΐ καϊ ή νπο ΒΓΑ τή νπό ΑΕΒ ϊόη' καϊ όλη αρα 

ή νπο ΒΓΑ ολη τή ύπό ΑΕΑ ϊόη. αλλ9 ή νπό 

ΒΓΑ ϊόη υπόκειται ταΐς πρός τοις Α, Β γωνίαις' καϊ 

ή νπό ΑΕΑ αρα ταΐς πρός τοις Α, Β γωνίαις ϊόη 

έότϊν. ομοίως δή δείξομεν, ότι καί ή νπό ΓΑ Ε γω-

10 ν ία ϊόη έότϊ ταϊς πρός τοις Α, Β, Γ γωνίαις' ίόο-

γώνιον αρα έότϊ τό ΑΒΓΑΕ πενταγώνον. 
9Αλλα δή μή έότωόαν ϊόαι αί κατά τό έξης γωνίαι, 

άλλ' έότωόαν ϊόαι αί πρός τοις Α, Γ, Α όημείοις' 

λέγω, ότι καϊ ούτως ίόογώνιόν έότι τό ΑΒΓΑΕ 

15 πενταγώνον. 

Έπεξεύχδω γάρ ή ΒΑ. καϊ έπεϊ δύο αί ΒΑ, Α Ε 

δνόϊ ταΐς Β Γ, ΓΑ ϊόαι είόϊ καϊ γωνίας ϊόας περι

έχονόιν, βάόις άρα ή Β Ε βάόει τή ΒΑ ϊόη έότϊν, καϊ 

τό ΑΒΕ τρίγωνον τω ΒΓΑ τριγώνω ϊόον έότϊν, καί 

20 αί λοιποί γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις ϊόαι έόονται, 

νψ ας αί ϊόαι πλενραϊ νποτείνονόιν ϊόη άρα έότϊν 

ή νπό ΑΕΒ γωνία τή νπό ΓΑΒ. έότι δέ καϊ ή 

νπό ΒΕΑ γωνία τή νπό ΒΑΕ ϊόη, έπεϊ καϊ πλενρά 

ή Β Ε πλενρά τή ΒΑ έότιν ϊόη. καϊ όλη άρα ή νπό 

25 ΑΕΑ γωνία όλη τή νπό ΓΑ Ε έότιν ϊόη. άλλά ή 

νπό ΓΑ Ε ταΐς πρός τοις Α, Γ γωνίαις υπόκειται ϊόη' 

1. έστιν ϊοη — 3. ΕΔ] bis b. 1. έοτιν Β. 3. είοί 
Vb. δ. %αί] om. BV. 6. έοτιν ϊοη ΒΥ. άλλά B V q . 

7. ΒΓΑ] sic, sed mg. m. 1 Γ ΔΕ b. γωνίαις] om. 
B V b . 8. τοις] τους q. Post Β add. Γ q et supra m. 
1 V. 10. Γ ] om. B, supra m. 1 V. 11. έοτίν Β, om. V. 
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uerum etiam Γ Α — ΑΕ. itaque duo latera ΖΓ} ΓΑ 
duobus lateribus ΖΕ, Ε Α aequalia sunt; et baeis 
eorum communis est ZA. itaque L ΖΓΑ = ΖΕΑ 
[ I , 8] . demonstrauimus autem, esse etiam L ΒΓΑ 
= AEB. quare etiam L ΒΓΑ = AEA. supposuimus 

autem, angulum ΒΓΑ angulis 
ad Α, Β positis aequalem 
esse. itaque etiam L AEA 
angulis ad Α, Β positis 
aequalis est. iam similiter 
demonstrabimus, etiam angu-
lum ΓΑΕ angulis ad Α, Β , Γ 
positis aequalem esse. ergo 
pentagonum ΑΒΓΑΕ aequi-
angulum est. 

iam uero anguli deinceps positi aequales ne sint, 
sed aequales sint anguli ad puncta Α, Γ } Α poaiti. 
dico, sic quoque pentagonum aequiangulum esse. 

ducatur eniui BA. et quoniam duo latera BA} 

Α Ε duobus lateribus ΒΓ9 ΓΑ aequalia sunt et aequales 
angulos comprehendunt, erit BE = BA et AABE 
= ΒΓΑ, et reliqui anguli reliquis angulis aequales 
erunt, sub quibus aequalia latera subtendunt [ I , 4 ] , 
itaque L ΑΕΒ = ΓΑΒ. uerum etiam L BEA = BAE} 

quoniam etiam JB Ε=ΒΑ [1,6]. itaque L Λ Ε Α = ΓΑΕ. 
supposuimus autem, angulum ΓΑΕ angulis ad Α, Γ 
positis aequalem esse. ergo etiam L Α Ε Α angulis ad 

14. hcxw B. 16. έπεξενχ&ωσαν Β. ή] αϊ Β. 17. είσίν ΡΒ. 
περιέχονσι PVbq. 18. &ax£Yq, comp. b. 19. ΑΒΕ αρα 

bq. έστι P V q , comp. b. 21. εστίν] om. V. 22. ΑΕΒ 
— ΓΔΒ] ΑΒΓ F. Ιστιν Β. 24. %αί] om. BV. 
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καϊ ή νπό ΑΕΑ άρα γωνία tatg προς τοις Α, Γ ίΰη 

έΰτίν. διά τά αντά δή καϊ ή νπο ΑΒΓ ίΰη έΰτϊ 

ταΐς προς τοις Α, Γ, Α γωνίαις. ίΰογώνιον άρα έΰτϊ 

το ΑΒΓΑΕ πενταγώνον* οπερ ίδει δεΐζαι. 

6 η'. 

Έάν πενταγώνον ίΰοπλεύρον καϊ ίΰογω-

νίον τάς κατά τό έ%ής δνο γωνίας νποτείνωΰιν 

ενδεΐαι, άκρον καϊ μέΰον λόγον τέμνονΰιν άλ~ 

λήλας, καϊ τά μείζονα αντών τμήματα ίΰα έΰτϊ 

10 τή τον πενταγώνον πλευρά. 

Πενταγώνον γάρ ίΰοπλεύρον καϊ ίΰογωνίον τον 

ΑΒΓΑΕ δνο γωνίας τάς κατά τό έξης τάς πρός τοις 

Α, Β νποτεινέτωΰαν ενδεΐαι αί ΑΓ, Β Ε τέμνονΰαι 

άλλήλας κατά τό Θ ΰημείον' λέγω, ότι έκατέρα αυτών 

ΐδ άκρον "καϊ μέόον λόγον τέτμηται κατά τό @ ΰημείον, 

καϊ τά μείζονα αντών τμήματα ίΰα έΰτϊ τή τον πεντα

γώνον πλευρά. 

Περιγεγράφδω γάρ περϊ τό ΑΒΓΑΕ πεντάγωνου 

κύκλος ό ΑΒΓΑΕ. καϊ έπεϊ δύο ενδεΐαι αί ΕΑ, Α Β 

20 δνΰϊ ταΐς Α Β, Β Γ ίΰαι είΰΐ καϊ γωνίας ίΰας περί-

έχονΰιν, βάΰις άρα ή ΒΕ βάΰει τή ΑΓ ίΰη έΰτίν, 

καϊ τό ΑΒΕ τρίγωνον τώ ΑΒΓ τριγώνφ ίΰον έΰτίν, 

καϊ αί λοιποί γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις ίΰαι έΰονται 

έκατέρα έκατέρα, νφ* ας αί ίΰαι πλενραϊ νποτείνονΰιν. 

25 ίΰη άρα έΰτϊν η νπό ΒΑΓ γωνία τή νπό ΑΒΕ* διπλή 

1. γωνία άρα bq. τοις] ταΐς b. 2. εστίν] έστι V b q . 
έατι] Ιατίν Β. 3. τοις] τοι Ρ. έατι] om. V. 4. οπερ 

£δει δειξαί] om. Bbq. 7. νποτείνονσιν Pq. 9. Μαται q. 
16. είσίν Β, είσι V. 20. είσίν Ρ Β. περιέχονσι V b q . 
21. W P V q , comp. b. 22. έστι P V b q . 23. ϊσον-

ταί] είσίν q. 25. ίση — ρ. 270, 1 ΒΑΘ] eic b, sed mg. m. 1: 
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A y Γ positis aequalis est. eadem de causa etiam 
L ΑΒΓ angulis ad Α , Γ, Α positis aequalis est. ergo 
pentagonum ΑΒΓΑΕ aequiangulum est; quod erat 
demonstrandum. 

vni. 
Si in pentagono aequilatero et aequiangulo sub 

duobus angulis deinceps positis rectae subtendunt, 
inter se secundum rationem extremam ac mediam se-
cant, et partes earum maiores aequales sunt lateri 
pentagoni. 

Nam in pentagono aequilatero et aequiangulo 
ΑΒΓΑΕ sub duobus angulis 

^4^-^ &d A } Β deinceps positis rectae 
/y/ \ \ \ & Ε subtendant inter se 

Ejf' \& secantes in puncto ©. dico, 
/\ \ / i utramque secundum rationem 
l \ \ / / exfremam ac mediam sectam 

\ \ \IJ esse in puncto ® } et partes 
A^^^^^T earum maiores aequales esse 

lateri pentagoni. 
circumscribatur enim circum ΑΒΓΑΕ pentagonum 

circulus ΑΒΓΑΕ [IV, 14]. et quoniam duo latera 
ΕΑ, Α Β duobus AB9 Β Γ aequalia sunt et aequales 
angulos comprehendunt, erit Β Ε = Α Γ , et Δ ΑΒΕ 
= ΑΒΓ9 et reliqui aDguli reliquis aeqaales erunt 
singuli singulis, sub quibus aequalia latera subten-
dunt [I, 4] . itaque L ΒΑΓ = ABE. quare L A®E 

•γρ. ίση αρα η υπό ΑΒΕ %αϊ ή ΑΘΕ αρα διπλή έοτι της ΒΑ Θ 
γωνίας, έκτος γάρ έοτι του ΑΒΘ τρίγωνον. 25. έοτίν] om. 
Y q . γωνία] om. q. διπλή αρα] om. q. 
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άρα ή ύπό ΑΘΕ τής νπο ΒΑΘ. ϊΰτι δ\ χαϊ ή νπό 

ΕΑΓ τής νπό ΒΑΓ διπλή, έπειδήπερ χαϊ περιφέρεια 

ή ΕΑΓ περιφερείας τής Γ Β έατι διπλή' ίΰη αρα η 

νπό ΘΑ Ε γωνία τή νπό ΑΘΕ' ωΰτε χαϊ ή Θ Ε ένδεια 

5 τή ΕΑ, τοντέΰτι τή Α Β έΰτιν ίΰη. χαϊ έπεϊ ίΰη 

έΰτϊν ή ΒΑ ένδεια τή Α Ε, ίΰη έΰτϊ χαϊ γωνία ή νπό 

ΑΒΕ τή νπό ΑΕΒ. άλλά ή νπό ΑΒΕ τή ύπό ΒΑΘ 

έδείχδη ίΰη' xal ή νπό ΒΕΑ άρα τή ύπό ΒΑΘ έΰτιν 

ίΰη. χαϊ κοινή τών δνο τριγώνων τον τε ΑΒΕ καϊ 

10 τον ΑΒΘ έΰτιν η ύπό ΑΒΕ% λοιπή άρα ή ύπό ΒΑΕ 

γωνία λοιπή τή ύπό ΑΘΒ έΰτιν ίΰη' ίΰογώνιον άρα έΰτϊ 

τό ΑΒΕ τρίγωνον τω ΑΒΘ τριγώνφ' άνάλογον άρα 

έΰτϊν ώς η Ε Β πρός τήν ΒΑ, όντως η ΑΒ πρός τήν 

ΒΘ. ίΰη δϊ ή ΒΑ τή ΕΘ' ώς άρα ή ΒΕ πρός τήν 

15 ΕΘ, όντως ή ΕΘ πρός τήν Θ Β. μείζων δΐ ή Β Ε 

τής ΕΘ' μείζων άρα καϊ ή ΕΘ τής ΘΒ. ή ΒΕ άρα 

άκρον καϊ μέΰον λόγον τέτμηται κατά τό Θ, καϊ τό 

μείζον τμήμα τό Θ Ε ίΰον έΰτϊ τή τον πενταγώνον 

πλευρά, ομοίως δή δείξομεν, οτι καϊ ή Α Γ άκρον 

20 καϊ μέΰον λόγον τέτμηται κατά τό Θ, καϊ τό μείζον 

αυτής τμήμα ή ΓΘ ίΰον έΰτϊ τή τον πενταγώνον 

πλενρα' όπερ $δει δείζαι. 

δ'. 

Έάν ή τον εϊ,αγώνον πλενρά καϊ ή τον 

25 δεκαγώνον τών είς τον αντον κύκλον εγγρα
φόμενων ΰυντεδώΰιν, ή ολη εύδεϊα άκρον 

1. Post ΑΘΕ add. άρα διπλή έατι q. Poet ΒΑΘ add. 
γωνίας' έκτος γάρ έατι τον ΑΒΘ τρίγωνον Vq, Β m. 2. 
έ'ατιν Ρ Β. 2. επειδή BV. %αί] supra m. 2 Β. 3. Ε4Γ] 
ΕΔΤ τής q. έατιν Β. 4. ΘΑΕ] ΑΘΕ q, ΘΑΕ" b. 
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= 2ΒΑΘ [I, 32]. uerum etiam LEAT=2BAT, 
quoniam arcus Ε Α Γ duplo maior est arcu Γ Β [ΠΙ, 
28. VI , 33]. itaque L ΘΑΕ = A®E. quare etiam 
ΘΕ = Ε Α = ΑΒ [I, 6]. et quoniam ΒΑ = ΑΕ, 
erit etiam L ΑΒΕ = ΑΕΒ [I, 5] . demonstrauimus 
autem, esse L ΑΒΕ = ΒΑΘ. quare etiam LBEA 
= ΒΑΘ. et duorum triangulorum ΑΒΕ, ΑΒΘ com-
munis est L ABE. itaque L ΒΑΕ = ΑΘΒ [I, 32]. 
quare trianguli ΑΒΕ, ΑΒΘ aequianguli sunt. erit 
igitur [VI, 4] Ε Β : ΒΑ = ΑΒ : ΒΘ. sed Β Α — Ε®, 
itaque B E : ΕΘ = Ε Θ : ΘΒ. uerum Β Ε > ΕΘ. itaque 
etiam ΕΘ > Θ25 [V, 14]. ergo Β Ε in ® secundum 
rationem extremam ac mediam diuisa est, et maior 
pars ΘΕ lateri pentagoni aequalis est. similiter de-
monstrabimus, etiam Α Γ in Θ secundum rationem ex-
tremam ac mediam diuisam esse, et maiorem eius 
partem Γ Θ lateri pentagoni aequalem esse; quod erat 
demonstrandum. 

IX. 
Lateribus hexagoni et decagoni in eundem circulum 

inscriptorum coniunctis tota recta secundum rationem 

IX. Theon in Ptolem. p. 181. 

ΑΘΕλ ΕΑΘ q, ΑΘΕ' b. 5. τουτέστιν Β. 6. ΒΑ] ΑΒ bq. 
έστΠ om. q, έοτίν Β. 7. rjj νπο ΑΕΒ] mg. m. 2 Β. 

αλλ9 bq. ΒΑ Θ] ΑΒΘ Β, corr. m. 2. 8. αρα] om. Ρ, 
αρα γωνία V. έστιν] om. V. 9. Γση] in ras. m. 1 b. 
10. ΒΑΈΛ e corr. V. 11. ΑΒΘ b. έοτι] om. V. 
12. ΑΒΘ] Β Θ in ras. V. 16. αρα] έοτι comp. V. Ε Θ] 
corr. in ΕΒ b et Β m. 2. 18 &ττώ> ΡΒ. 19. ΓΑ q. 
21. JffTtV Β. 25. τών] corr. ex τόν m. 2 Ρ. τον] corr. ex 
τών m. 2 Ρ. αυτόν] om. b. 
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καϊ μέΰον λόγον τέτμηται, καϊ το μείζον αυτής 

τμήμα έΰτιν η τον εξαγώνου πλενρά. 

Έΰτω κύκλος ο ΑΒΓ, καϊ τών είς τον ΑΒΓ κύ

κλον εγγραφόμενων οχημάτων^ δεκαγώνον μίν έΰτω 

5 πλενρά ή Β Γ, εξαγώνον δΐ ή ΓΑ, καϊ έΰτωΰαν έπ' 

εύδείας' λέγω, οτι ή ολη εύδεϊα ή ΒΑ άκρον καϊ 

μέΰον λόγον τέτμηται, καϊ τό μείζον αντής τμήμα 

έΰτιν ή ΓΑ. 

Είλήφδω γαρ τό κέντρον τον κύκλον τό Ε ΰημεϊον, 

10 καϊ έπεζενχδωΰαν αί ΕΒ, ΕΓ, ΕΑ, καϊ διήχδω ή 

Β Ε έπϊ τό Α. έπεϊ δεκαγώνον Ιΰοπλεύρον πλενρά 

έΰτιν ή Β Γ, πενταπλαΰίων αρα ή ΑΓΒ περιφέρεια 

τής Β Γ περιφερείας* τετραπλαΰίων αρα ή ΑΓ περι

φέρεια τής ΓΒ. ώς 6h η Α Γ περιφέρεια πρός τήν 

15 ΓΒ, όντως ή ύπό ΑΕΓ γωνία πρός τήν ύπό ΓΕΒ' 

τετραπλαΰίων αρα ή ύπό ΑΕΓ τής ύπό Γ Ε Β. καϊ 

έπεϊ ίΰη ή ύπό ΕΒΓ γωνία τή ύπό ΕΓΒ, ή αρα 

ύπό ΑΕΓ γωνία διπλαΰία έΰτϊ τής ύπό ΕΓΒ. καϊ 

έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή Ε Γ εύδεϊα τή ΓΑ* έκατέρα γάρ 

20 αυτών ίΰη έΰτϊ τή τον εζαγώνον πλενρά τον είς τόν 

ΑΒΓ κύκλον [έγγραφο μένον]' ίΰη έΰτϊ καϊ ή ύπό 

ΓΕΑ γωνία τή ύπό ΓΑΕ γωνία9 διπλαΰία αρα ή 

ύπό ΕΓΒ γωνία τής ύπό ΕΑΓ άλλά τής ύπό ΕΓΒ 

διπλαΰία έδείχδη ή ύπό ΑΕΓ' τετραπλαΰία άρα ή 

25 ύπό ΑΕΓ τής ύπό ΕΑΓ. έδείχδη δ\ και τής νπό 

ΒΕΓ τετραπλαΰία ή ύπό ΑΕΓ' ίΰη άρα ή ύπό ΕΑΓ 

1. καΓ) (prius) corr. βχ κατά m. rec. Ρ. 7. Poat τέτμηται 
add. κατά τό Γ V, Β m. 2. 11. Ε Β b. Ante έπεϊ add. %ai 
B V q , Ρ m. 2. τον δ*%αγ. q. 12. AfB] in ras. m. 2 V, 
Β add. m. rec. b. 13. Β Γ — 14. τής] om. b. 15. ΑΕΓ] 
Γ corr. ex Β m. rec. b. 16. άρα εστίν Ρ. 17. ίση εστίν 
Ρ. 18. ΑΕΓ] ΕΑΓ Β, corr. m. 2. διπλασίων V. 
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extremam ac mediam diuisa est, et maior eius pars 
latus est hexagoni. 

Sit circulus ΑΒΓ} et figurarum in circulo Α Β Γ 
inscriptarum decagoni latus sit ΒΓ} hexagoni autem 

ΑΓΒ quintuplo maior est arcu ΒΓ. itaque arcus 
Α Γ quadruplo maior est arcu Γ Β . sed ut arcus Α Γ 
ad arcum Γ Β , ita angulus Α Ε Γ ad angulum Γ Ε Β 
[VI, 33]. itaque L AET — 4 Γ Ε Β . et quoniam L Ε Β Γ 
= ΕΓΒ [I , 5 ] , erit L ΑΕΓ — 2ΕΓΒ [I, 32]. et 

quoniam Ε Γ = ΓΑ [IV, 15 coroll.] (nam utraque 
lateri hexagoni in circulo Α Β Γ inscripti aequalis est), 
erit etiam ΙΓΕΑ=ΓΑΕ[1,5]. itaque ί Ε Γ Β = 2 Ε Α Γ 
[I, 32]. demonstrauimus autem, esse etiam LAET 
= 2ΕΓΒ. itaque i ΑΕΓ— &ΕΑΓ. demonstrauimus 

fatlv B. 19. Ε Γ ] corr. ex Β Γ m. 2 Β. τ^] τής b. 
20. Ιατίν Β. 21. εγγραφόμενου] om. Ρ. έοτίν Β. 

ή γωνία ή V. 22. γωνία] om. V. διπλή b. 23. Ε4Γ 
γωνίας b. ΕΓΒ] Β in ras. V; supra scr. ΕΔΓ m. 2 Β. 
24. ΑΕΓ] Α corr. ex Δ b. 25. ΑΕΓ] Α corr. ex Δ m. 2 Ρ. 

Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. IV. 18 

B\ 

TA} et in eadem recta po-
sitae sint. dico, totam rec-
tam Β Α secundum ratio-
nem extremam ac inediam 
diuisam esse, et maiorem 
partem esse Γ Α . 

sumatur enim centrum 
circuli Ε punctum [III, 1], 
et ducantur Ε Β , Ε Γ , E A , 
et Β Ε ad Α producatur. 
quoniam Β Γ latus est de-
cagoni aequilateri, arcus 
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τή νπό ΒΕΓ. κοινή δ$ τών δνο τριγώνων, τον τε 

ΒΕΓ καϊ τον ΒΕΑ, ή νπό ΕΒΑ γωνία9 καϊ λοιπή 

αρα ή ύπό ΒΕΑ τή ύπό ΕΓΒ έΰτιν ίΰη* ίΰογώνιον 

αρα έΰτϊ τό Ε ΒΑ τρίγωνον τώ ΕΒΓ τριγώνω. άνά-

5 λογον αρα έΰτϊν ώς ή Α Β πρός τήν Β Ε, όντως ή 

Ε Β πρός τήν Β Γ. ίΰη δ)· ή Ε Β τή ΓΑ. έΰτιν αρα 

ώς ή ΒΑ πρός τήν ΑΓ, όντως ή Α Γ πρός τήν ΓΒ. 

μείζων δ% ή ΒΑ τής Α Γ9 μείζων αρα καϊ ή Α Γ τής 

ΓΒ. ή ΒΑ αρα εύδεϊα άκρον καϊ μέΰον λόγον τέ-

10 τμηται [κατά, τό Γ], καϊ τό μείζον τμήμα αυτής έΰτιν 

ή Α Γ9 όπερ έδει δεϊζαι. 

r 
ι . 

Έαν είς κύκλον πενταγώνον ίΰόπλενρον έγ

γραφη, ή τον πενταγώνον πλενρά δύναται τήν 

15 τε τον έζαγώνον καϊ την τον δεκαγώνον τών 

είς τον*αυτόν κύκλον εγγραφόμενων. 
Έΰτω κύκλος ό ΑΒΓΑΕ, καϊ εις τον ΑΒΓΑΕ κύ

κλον πενταγώνον ίΰόπλενρον έγγεγράφδω τό ΑΒΓΑΕ. 
λέγω, οτι ή τον ΑΒΓΑΕ πενταγώνον πλενρά δύναται 

20 τήν τδ του εζαγώνον καϊ τήν τον δεκαγώνον πλεν-

ράν τών εις τον ΑΒΓΑΕ κύκλον εγγραφόμενων. 
Είλήφδω γάρ τό κέντρον τον κύκλον τό Ζ ΰημείον, 

και έπιζενχδείΰα ή ΑΖ διήχδω έπί τό Η ΰημείον, καϊ 

έπεζενχδω ή ΖΒ, καϊ άπό τον Ζ έπί τήν Α Β κά-

25 δετός ήχδω ή ΖΘ, καϊ διήχδω έπί τό Κ, καϊ έπε-

ζεύχδωΰαν αί Α Κ, ΚΒ, καϊ πάλιν άπό τον Ζ έπϊ 

τήν ΑΚ κάδετος ηχδω ή Ζ Α, καϊ διήχδω έπϊ το 

2. ΒΕΓ] ΒΕΔ Ρ. ΒΕΑ] ΒΕΓ Ρ. 4. Ιατί] om. Υ. 
δ. Δ Β] ΒΔ Β. 6. ΓΔ] Γ supra scr. m. 1 V, ΔΓ¥. 7. τήν 
ΓΒ] Γ Β Bq. 8. Δ Γ] (prius) ΑΓ b , ΓΔ Β. 9. άρα ένδεια] 
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autem, e s s e β ύ * π ι Α Ε Γ = 4 Β Ε Γ . ergo 1_ΕΑΓ=ΒΕΓ. 
duorum autem triangulorum Β Ε Γ et ΒΕΑ communis 
est angulus EBA. itaque etiam L ΒΕΑ = Ε Γ Β [I, 
32]. itaque trianguli EBA, Ε Β Γ aequianguli sunt. 
quare erit [VI, 4] Α Β : B E = Ε Β : Β Γ . uerum Ε Β 
= Γ Α . itaque ΒΑ: ΑΓ= ΑΓ: Γ Β . uerum JBz/ 
> ^/Γ. itaque etiam ΑΓ>ΓΒ [V, 14]. ergo recta 
ΒΑ secundum rationem extremam ac mediam diuisa 
est, et maior pars eius est ΑΓ\ quod erat demon-
strandum. 

X. 
Si in circulum pentagonum aequilaterum inscribitur. 

quadratum lateris pentagoni aequale est quadratis 
laterum hexagoni et decagoni in eodem circulo in-
scriptorum. 

Sit circuhis ΑΒΓΑΕ, et in circulum ΑΒΓΑΕ 
pentagonum aequilaterum inscribatur ΑΒΓΑΕ. dico, 
quadratuui lateris pentagoni ΑΒΓΑΕ aequale esse 
quadratis laterum hexagoni et decagoni in circulo 
ΑΒΓΑΕ inscriptorum. 

sumatur enim centrum circuli Ζ punctum [III. 1], 
et ducta AZ ad Η punctum producatur, et ducatur 
Ζ Β , et a Ζ ad Α Β perpendicularis ducatur ΖΘ, et 
ad Κ producatur, et ducantur ΑΚ, KB, et rursus a 
Z&dAK perpendicularis ducatur ZA} et ad Μ pro-

X. Pappus V p. 440, 13. Theon in Ptolem. p. 181. 

mg. m. 1 V. 10. κατά τό Γ] om. Ρ. αυτής τμήμα Ρ. 
αυτη q. 11. Δ Γ] Δ corr. ex Γ m. 1 b. οπερ έδει δεΐξαι] 
om. q, ο)— b; οπερ έδει: ™ Β. 15. τών] om. V. 
17. είς — κύκλον] om. q, είς αυτόν V, κνκλον om. Bb. 
24. καί — Ζ] bis b. 

18* 
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1. καϊ έπεϊ ΒΥ. 4. J Η Υ. δε-] supra m. 1 b. 
δ. άρα] V. 6. ΑΖΚ] Κ supra m. 1 V. 7. ΚΖΒ γωνία 
q. 9. Α Κ] Α corr. ex Β V , ΒΚ Ρ. δεκαγώνον — 11. περι
φερείας] bis V. (in rep. ΑΚ). 9. διά] τής Β Κ. διά q. 11. KBn. 

12. ΓΔ] corr. ex ΓΒ m. 2 Β. 13. έΰτιν Β. Ιβ. έστιν Β. 
άρα] om. b. 17. έστιν Β. 18. εστίν Β. 19. τή] corr. 

ex τής Β. ΒΑ περιφέρεια Υ. 20. HSB q. 21. Β"Ζ'Μ 
b. έστι] om. Ρ; έστιν Β. έστιν Β. 22. ΑΒΖ] 

Μ, καϊ έπεζενχδω ή ΚΝ. έπεϊ ίΰη έΰτϊν η ΑΒΓΗ 

περιφέρεια τή ΑΕΑΗ περιφέρεια, ων ή ΑΒΓ τη 

ΑΕΑ έΰτιν Ιΰη, λοιπή αρα ή ΓΗ περιφέρεια λοιπή 

τή ΗΑ έΰτιν Ιΰη. πενταγώνον δ% ή ΓΑ* δεκαγώνον 

δ αρα ή ΓΗ. καϊ έπεϊ Ιΰη έΰτϊν η ZAL τή ΖΒ, καϊ 

κάδετος ή ΖΘ, ϊΰη άρα καϊ ή νπο ΑΖΚ γωνία τή 

νπο Κ Ζ Β. ωΰτε καϊ περιφέρεια η ΑΚ τή Κ Β έΰτιν 

Ιΰη* διπλή άρα ή ΑΒ περιφέρεια τής Β Κ περιφερείας* 

δεκαγώνον άρα πλενρά έΰτιν ή ΑΚ ένδεια, διά τά 

10 αντά δή καϊ ή ΑΚ τής Κ Μ έΰτι διπλή, καϊ έπεϊ 

διπλή έΰτιν ή Α Β περιφέρεια τής Β Κ περιφερείας, 

ίΰη δϊ ή ΓΑ περιφέρεια τή ΑΒ περιφέρεια, διπλή 

άρα καϊ ή ΓΑ περιφέρεια τής Β Κ περιφερείας, έΰτι 

δΐ ή ΓΑ περιφέρεια καϊ τής ΓΗ διπλή* ίΰη αρα η 

• ΐδ ΓΗ περιφέρεια τή ΒΚ περιφέρεια, αλλά ή ΒΚ τής 

Κ Μ έΰτι διπλή, έπεϊ καϊ ή ΚΑ* καϊ ή ΓΗ αρα τής 

ΚΜ έΰτι διπλή, άλλά μήν καϊ ή ΓΒ περιφέρεια τής 

Β Κ περιφερείας έΰτϊ διπλή* ίΰη γάρ η Γ Β περιφέρεια 

τή ΒΑ. καϊ ολη άρα ή ΗΒ περιφέρεια τής Β Μ έΰτι 

20 διπλή* ωΰτε καϊ γωνία ή νπο ΗΖΒ γωνίας τής ύπο 

ΒΖΜ [έΰτι] διπλή, έΰτι δ)· ή ύπό ΗΖΒ καϊ τής ύπό 

ΖΑΒ διπλή' ίΰη γάρ η νπό ΖΑΒ τή ύπό ΑΒΖ. καϊ 

ή νπό ΒΖΝ άρα τή ύπό ΖΑΒ έΰτιν ίΰη. κοινή δϊ 

τών δύο τριγώνων, τον τε ΑΒΖ καϊ τον ΒΖΝ, ή 
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ducatur, et ducatur KN. quoniam arcus ΑΒΓΗ arcui 
Α Ε Α Η aequalis est, quorum ΑΒΓ = AEA, erit Γ Η 
= ΗΑ. Γ Α autem pentagoni est; itaque Γ Η est de-
cagoni. et quoniam Ζ Α = ΖΒ, et Ζ Θ perpendicularis 
est, erit etiam L AZK = ΚΖΒ [I, 5. I, 26]. quare 
etiam arcus Α Κ arcui Κ Β aequalis est (ΊΠ, 26]. ilaque 

rum arcus Γ Α etiam arcu Γ Η duplo maior est. itaque 
arcus Γ Η arcui Β Κ aequalis est. sed arcus Β Κ arcu 
ΚΜ duplo maior est, quoniam arcus Κ Α eo duplo 
est maior. itaque etiam Γ Η arcu KM duplo maior 
est. uerum etiam arcus Γ Β arcu Β Κ duplo maior 
est; nam arcus Γ Β arcui ΒΑ aequalis est. quare 
totus arcus Η Β arcu Β Μ duplo maior est. itaque 
etiam L ΗΖΒ = 2BZM [VI, 33]. uerum etiam L HZB 
= 2ZAB; nam ZAB — ABZ. i t a q u e / . B Z N = Z A B . 

duorum autem triangulorum ΑΒΖ, BZN communia 

corr. ex AZB m. rec. b. 23. BZiV] JV corr. ex Η m. 2 B; 
ZBIV b, corr. m. rec. 24. BZiV] Ν corr. ex Η m. 2 B. 

Α arcus^U duplo maior 
est arcu SJC. quare 
recta ^JT latus deca-
goni est. eadem de 
causa etiam Α Κ duplo 
maior est arcu KM. 
et quoniam arcus Α Β 
duplo maior est arcu 
JB K, et arcus Γ Α arcui 
^JB aequalis, etiam 
arcus Γ Α arcu 2Jif 
duplo maior erit. ue-



'278 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ιγ'. 

νπό ΑΒΖ γωνία* λοιπή αρα ή νπο ΑΖΒ λοιπή χή 

νπο ΒΝΖ έότιν ϊόη' ίόογώνιον αρα έότϊ τό ΑΒΖ 

τρίγωνον τω ΒΖΝ τριγώνω. άνάλογον άρα έότϊν ώς 

ή ΑΒ ένδεια πρός τήν ΒΖ, όντως ή Ζ Β πρός τήν 

5 ΒΝ* τό άρα νπό τών ΑΒΝ ϊόον έότϊ τφ άπό Β Ζ. 

πάλιν έπεϊ ϊόη έότϊν ή ΑΑ τή ΑΚ, κοινή δέ καϊ πρός 

όρδάς ή ΑΝ, βάόις άρα ή Κ Ν βάόει τή ΑΝ έότιν 

ίόη' καϊ γωνία άρα ή νπό ΑΚΝ γωνία τή νπό Α ΑΝ 

έότιν ϊόη. άλλά ή νπό ΑΑΝ τή νπό ΚΒΝ έότιν 

10 ϊόη' καϊ ή νπό ΑΚΝ άρα τή νπό ΚΒΝ έότιν ϊόη. 

καϊ κοινή τών δνο τριγώνων τοϋ τε ΑΚΒ καϊ τον 

ΑΚΝ ή προς τω Α. λοιπή άρα ή νπό ΑΚΒ λοιπή 

τή ύπό ΚΝΑ έότιν ϊόη' ίόογώνιον άρα έότϊ τό Κ ΒΑ 

τρίγωνον τω ΚΝΑ τριγώνφ. άνάλογον άρα έότϊν ώς 

1δ ή ΒΑ εύδεϊα πρός τήν ΑΚ, ούτως ή ΚΑ πρός τήν 

ΑΝ' τό άρα νπό τών ΒΑΝ ϊόον έότϊ τω άπό τής 

Α Κ. έδείχδη δέ καϊ τό νπό τών ΑΒΝ ϊόον τφ άπό 

τής ΒΖ' τό άρα ύπό τών ΑΒΝ μετά τον νπο ΒΑΝ, 

όπερ έότϊ τό *άπό τής ΒΑ, ϊόον έότϊ τω άπό τής ΒΖ 

20 μετά τον άπό τής Α Κ. καί έότιν ή μέν ΒΑ πεντα

γώνον πλενρά, ή δέ ΒΖ έξαγώνον, ή δέ ΑΚ δεκα-

γώνον. 

Ή άρα τον πενταγώνον πλενρά δύναται τήν τε 

τον έξαγώνον καϊ τήν τον δεκαγώνον τών είς τον 

25 αύτον κύκλον εγγραφόμενων όπερ έδει δεΐξαι. 

ια . 

Έάν εις κύκλον ρητήν έχοντα τήν διαμέ

τρου πενταγώνον ίόοπλενρον έγγραφη, ή τον 

2. ΒΖΝ Ρ, et Β, eed corr. m. rec. 4. Ζ Β] ΒΖ Ρ. 
5. ΑΒ, Β Ν V q , b e corr. m. rec. ίατίν Ρ. τής ΒΖ 
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est L ABZ. itaque erit L AZB = BNZ [1,32]. itaque 
trianguli ΑΒΖ, BZN aequianguli sunt. erit igitur 
\YI,4]AB:BZ = ZB:BN. quare A B x B N = B Z 2 

[VI, 17]. rursus quoniam Α Α = ΑΚ, et ΑΝ commu-
nis est et perpendicularis, erit KN= Α Ν et L AKN 
= AAN [1, 4] . sed L AAN = KBN [III, 29. I, 5]. 
quare etiam L^KN=KBN. et duorum triangu-
lorum AKB, AKN communis est angulus ad Α po-
situs. erit igitur L AKBKNA [I, 32]. quare 
trianguli KBA, KNA aequianguli sunt. erit igitur 
[ V I , 4] Β Α : ΑΚ = ΚΑ : ΑΝ. itaque ΒΑ Χ ΑΝ 
= Α Κ2 [VI, 17]. demonstrauimus autem, esse etiam 
ΑΒ Χ ΒΝ= ΒΖ2. ergo ΑΒχΒΝ+ΒΑχΑΝ 
= ΒΖ2 + ΑΚ* = ΒΑ* [Π, 2]. et ΒΑ latus est penta-
goni, BZ hexagoni [IV, 15 coroll.], ΑΚ decagoni. 

Ergo quadratum lateris pentagoni aequale est qua-
dratis laterum hexagoni et decagoni in eodem circulo 
inscriptorum; quod erat demonstrandum. 

XI. 
Si in circulum, cuius diametrus*rationalis est, penta-

gonum aequilaterum inscribitur, latus pentagoni recta 
est irrationalis minor quae uocatur. 

V q . 7. αρα %al Ρ. ΑΝ] Α corr. ex Λ m. 2 B. 
10. nal ή — έατιν ΐαή] bis Ρ, corr. m. 1; supra m. 1 V. 
έατιν ίση] αρα tar\ έατί V. 11. τέ] om. Ρ. ΑΚΒ] ΑΒΚ 
Ρ. 12. ή προς τώ Α] om. V ; ή νπο ΝΑ Κ Theon (Bbq). 

13. έατίν Β. ΚΒΑ" b. 14. ΚΝΑ' b. 15. sv&sia] 
om. q. 16. ΒΑ, ΑΝ q et θ corr. m. rec. b. 17. ΑΚ] 
corr. ex ANK m. rec. b. ΑΒ, Β Ν V q et e corr. m. rec. 
b; item lin. 18. 18. ΒΑ, Α Ν V q et corr. ΘΧ ABN m. rec. 
b. 19. οπερ έατίν Ρ. Β Ζ] corr. ex ΖΒ V. 21. Α Κ] 
Bupra scr. J m. 1 b. 25. οπερ έδει δειξαί] om. bq. 
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πενταγώνου αλευρά άλογος έότιν ή καλούμενη 

έλάόόων. 

Είς γάρ κνκλον τον ΑΒΓΑΕ φητήν έχοντα τήν 

διάμετρον πενταγώνον ίόοπλενρον έγγεγράφδω το 

δ ΑΒΓΑΕ9 λέγω, οτι ή τον [ΑΒΓΑΕ] πενταγώνον 

πλενρά άλογος έότιν ή καλονμένη έλάόόων. 

Είλήφδω γάρ το κέντρον τον κνκλον το Ζ όημείον, 

και έπεζεύχδωόαν αί ΑΖ, Ζ Β καϊ διήχδωόαν έπϊ τά 

Η, ® όημεΐα, καϊ έπεζεύχδω ή Α Γ, καϊ κείόδω τής 

10 Α Ζ τέταρτον μέρος ή Ζ Κ. φητή δέ ή ΑΖ' ψητή αρα 

καϊ ή Ζ Κ. έότι δέ καϊ ή ΒΖ φητή' ολη άρα ή ΒΚ 

ρητή έότιν. καϊ έπεϊ ϊόη έότϊν ή Α ΓΗ περιφέρεια 

τή Α Α Η περιφέρεια, ών ή ΑΒΓ τή ΑΕΑ έότιν ϊόη, 

λοιπή άρα ή ΓΗ λοιπή τή ΗΑ έότιν ϊόη. καϊ έάν 

ΐδ έπιζεύξωμεν τήν ΑΑ, όννάγονται ορδαϊ α ί προς τφ 

Α γωνίαι, καϊ διπλή ή ΓΑ τής ΓΑ. δια τά αυτά 
δή καϊ αί προς τφ Μ δρδαί είόιν, καϊ διπλή ή ΑΓ 

τής Γ Μ. έπεϊ ονν ϊόη έότϊν ή νπο ΑΑΓ γωνία τή 

νπο ΑΜΖ, κοινή δέ τών δύο τριγώνων τον τε ΑΓΑ 

20 καϊ τον ΑΜΖ ή νπο ΑΑΓ, λοιπή άρα ή νπο ΑΓΑ 

λοιπή τή ύπδ ΜΖΑ έότιν ϊόη' ίόογώνιον άρα έότϊ 

το ΑΓΑ τρίγωνον τω ΑΜΖ τριγώνφ* άνάλογον αρα 

έότϊν ώς ή ΑΓ πρδς ΓΑ, όντως ή ΜΖ προς ΖΑ' 

καϊ τών ήγονμένων τά διπλάόια9 ώς άρα ή τής Α Γ 

2δ διπλή πρδς τήν ΓΑ, όντως ή τής ΜΖ διπλή πρδς τήν 

1. άλογος] corr. ex άνάλογον m. rec. Ρ. 6. ΑΒΓΔΕ"] 
(alt.) om. Ρ. 6. Ante άλογος eras. άν- Ρ. 7. τό] (alt.) corr. 
βχ τον Ρ. 11. έοτιν Β. 12. ίοτι V q , comp. b. ΑΒΓΗ 
bq. 13. ΑΔΗ] AEJH^bq. ΑΕΔ] ΕΔ in rae. m. 2 V. 

ϊοη έοτίν Ρ. 14. αρα] om. q. Ιδ. τφ] τό bq. 
16. Δ Γ Ρ. 17. τφ] τό q, τω supra ecr. ο m. 1 b. Post 
Μ add. γωνίαι m. rec. Ρ. είοι Vbq. διπλή αρα ή Ρ. 
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Nam in circulum ΑΒΓΑΕ, cuius diametrus ratio-
nalis sit, peniagonum aequilaterum inscribatur ΑΒΓΑΕ 
dico, latus pentagoni rectam esse irrationalem mino-
rem quae uocetur. 

sumatur enim centrum circuli Ζ punctum [III, 1], 
et ducantur ΑΖ, Ζ Β et producantur ad puncta if, 
®, et ducatur ΑΓ, et ponatur Ζ Κ — Χ/±ΑΖ. Α Ζ autem 
rationalis est; itaque etiam Ζ Κ rationalis est. uerum 
etiam Β Ζ rationalis est. itaque tota Β Κ rationalis 
est. et quoniam arcus ΑΓΗ arcui AAH aequalis 
est, quorum ΑΒΓ*** AEA, erit Γ Η = ΗΑ. et ducta 
Α Α concludimus, angulos ad Α positos rectos esse, 
et ΓΑ = 2ΓΑ [I , 4] . eadem de causa etiam anguli 

trianguli ΑΓΑ, AMZ aequianguli suiit. erit igitur 
[VI, 4] ΑΓ: ΓΑ = Μ Ζ : Ζ Α . et sumpto duplo prae-
cedentium erit 2ΑΓ:ΓΑ = 2ΜΖ:ΖΑ. sed 2 M Z 

Α ad Μ positi recti 
sunt, et 

ΑΓ=2ΓΜ. 

lam quoniam 
L ΑΑΓ= AMZ, 

et duorum trian-
gulorum ΑΓΑ, 
AMZ communis 
est L ΑΑΓ, erit 
L ΑΓΑ = MZA 

[I, 32]. itaque 

ΑΓ] supra ecr. Δ m. 1 b. 19. τών] corr. ex ή m. 1 b. 
ΑΤΑ] ΑΑΓ BV. 20. ΛΑ Γ] ΑΑ e corr. V. ΑΓΑ] corr. ex 
ΑΑΓ m. rec. B. 23. ΛΓ] Γ Α Vq. τήν ΓΑ V. τήν ZAY. 



282 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ιγ'. 

Ζ Α. ώς δέ ή τής Μ Ζ διπλή πρδς τήν Ζ Α, όντως 

ή Μ Ζ πρδς τήν ήμίόειαν τής ΖΑ' καϊ ώς αρα ή τής 

Α Γ διπλή πρδς τήν ΓΑ, όντως ή ΜΖ πρδς τήν 

ήμίόειαν τής Ζ Α. χαϊ τών επομένων τά ήμίόεα' ώς 

6 άρα ή τής ΑΓ -διπλή πρδς τήν ήμίόειαν της ΓΑ, 

όντως ή ΜΖ πρδς τό τέταρτον τής ΖΑ. καί έύτι τής 

μέν ΑΓ διπλή ή ΑΓ, τής δέ ΓΑ ήμίόεια ή ΓΜ, τής 

δέ ΖΑ τέταρτον μέρος ή ΖΚ' έστιν άρα ώς ή ΑΓ 

πρδς τήν ΓΜ, όντως ή Μ Ζ προς τήν Ζ Κ. όνν~ 

10 δέντι καϊ ώς όνναμφότερος ή ΑΓΜ πρδς τήν Γ Μ, 

όντως ή Μ Κ πρδς ΚΖ* καϊ ώς άρα το άπο όνναμ-

φοτέρον τής ΑΓΜ πρδς τδ άπδ Γ Μ, όντως τδ άπδ 

Μ Κ πρδς τδ άπδ Κ Ζ. καϊ έπεϊ τής νπο δνο πλευράς 

τον πενταγώνου νποτεινούόης, οϊον τής Α Γ, άκρον 

15 καϊ μέσον λόγον τεμνόμενης τό μείζον τμήμα ϊόον 

έότι τή τον πενταγώνον πλενρά, τοντέότι τή Α Γ, τό 

δέ μείζον τμήμα προόλαβόν τήν ήμίόειαν τής όλης 

πενταπλάόιον δύναται τον άπό τής ήμιόείας τής όλης, 

καί έότιν όλης τής Α Γ ήμίόεια ή Γ Μ, τό άρα άπδ 

20 τής ΑΓΜ ώς μιάς πενταπλάόιον έότι τοϋ άπδ τής 

Γ Μ. ώς δέ τό άπό τής ΑΓΜ ώς μιάς πρός τό άπδ 

τής ΓΜ, ούτως έδείχδη τδ άπό τής ΜΚ πρδς τό 

άπό τής ΚΖ' πενταπλάόιον άρα τό άπό τής Μ Κ τον 

άπό τής ΚΖ. φητδν δέ τό άπό τής ΚΖ' φητή γάρ ή 

25 διάμετρος9 φητόν άρα καϊ τδ άπό τής ΜΚ' ρητή αρα 

έότϊν ή Μ Κ [δυνάμει μόνον], καϊ έπεϊ τετραπλαόία 

έότϊν ή ΒΖ τής ΖΚ, πενταπλαόία άρα έότϊν ή ΒΚ 

τής ΚΖ' είκοόιπενταπλάόιον άρα τό άπδ τής Β Κ τον 

1. ώς δέ] άΧΧ' ώς B V b . 2. τής ΑΓ] τον ΑΓ V; eupra 
scr. Α m. 1 b. 4. ημίσεια Ρ et b, corr. in ή μ ίση m. 1; ήμίση 
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ζΖΑ^ΜΖι^ΖΑ. *&ϋφίχϋ'2ΑΓιΓΑ=>ΜΖ:1/2ΖΑ. 

et sumpto dimidio sequentium erit 2ΑΓ: */2ΓΑ = ΜΖ 
\%ZA. e t 2 ^ r = ΑΓ,1/%ΓΑ = ΓΜ,%ΖΑ = ΖΚ. 

itaque ΑΓ: ΓΜ= ΜΖ : ZK. et componendo [V, 18] 
ΑΓ+ ΓΜ: ΓΜ= ΜΚιΚΖ. quare erit (ΑΓ+ Γ Μ ) 2 

: ΓΜ2 «- MK2: KZ2. et quoniam recta sub duobus 
lateribus pentagoni subtendenti uelut Α Γ secundum 
rationem extremam ac mediam diuisa maior pars 
lateri pentagoni. aequalis est [prop. VIII ] , h. e. ΑΓ, 
et quadratum maioris partis adiuncta dimidia parte 
totius aequale est quadrato dimidiae totius quinquies 
sumpto [prop. I ] , et ΓΜ^^ΑΓ, erit (ΑΓ+ Γ Μ ) 2 

— 5ΓΜ*. demonstrauimus afctem, esse ( ζ / Γ + Γ Μ ) 2 

: ΓΜ2 = Μ Κ2: ΚΖ2. itaque ΜΚ2 = δΚΖ2. uerum 
Κ Ζ2 rationale est; nam diameirus rationalis est. itaque 
etiam MK2 rationale est MK igitur rationalis1) est. 
et quoniam est Β Ζ — 4ZK, erit ΒΚ = δΚΖ. itaque 
ΒΚ2 — 2 5 Κ Ζ2, uerum ΜΚ2 = δ Κ Ζ2, itaque Β Κ2 

1) Uerba δυνάμει μόνον lin. 26, quae huc nihil pertinent, 
gloesema sapinnt. 

BV. B. Supra ΑΓ scr. Α m. 1 b. 7. ΑΓ Ρ. ημισείας 
Β, corr. m. 2. 10. ΔΓΜ] Μ supra scr. m. 2 B. 11. τήν 
ΚΖ b q , ZK Β, τήν ZK V. 12. ΔΓΜ] Μ supra scr. m. 
2 Β. τή$ Γ Μ V. 13. τής KZ V. 15. τετμημένης 
Theon (BVbq). 16. τουτέστιν Ρ Β. 17. προσ- in raa. m. 
1 b. 19. έστιν] έστι τής q. 20. τής] om. q. 
Α Γ supra scr. Μ m. 2 Β; item lin. 21. ώς άπό c(. ^ fi*<mf> 
Ρ. 25. άρα έστι Ρ. £17*1} — 26. μόνον] προς το άπο ΚΖ 
cj. ^ 26. £<ττ6>̂  Jerri κα^ V. ^ δυνάμει μόνον] λόγον χάρ ϊχει 
ον άρι&μός προς άρι&μόν τό άπό τής ΜΚ προς τό από (τής 
add. V) ΚΖ Theon (BVq). 27. εστίν] (alt.) om. V. 28. Post 
KZ in Ρ del. m. 1: εί%οσιπενταπλά (~σιον postea add.) άρα 
έστϊν ή Β Κ τής Β Ζ. 
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άπδ τής ΚΖ. πενταπλάόιον δέ το άπδ τής ΜΚ του 

άπδ τής ΚΖ' πενταπλάόιον άρα τδ άπδ τής Β Κ τον 

άπδ τής ΚΜ' τδ άρα άπδ τής Β Κ πρδς τδ άπδ Κ Μ 

λόγον ονκ έχει, ον τετράγωνος άρι&μός πρός τετρά-

5 γωνον άρ&μόν άόύμμετρος άρα έότϊν ή ΒΚ τφ Κ Μ 

μήκει. καί έότι $ητή έκατέρα αντών. αί ΒΚ, Κ Μ 

άρα φηταί είόι δννάμει μόνον όνμμετροι. έάν δέ άπο 

φητής φητή άφαιρε&ή δννάμει μόνον όνμμετρος ονόα 

τή όλη, ή λοιπή άλογος έότιν απότομη' απότομη αρα 

10 έότϊν ή ΜΒ, προόαρμόζονόα δέ αντή ή ΜΚ. λέγω 

δή, ότι καϊ τετάρτη, ω δή μείζον έότι τδ άπδ τής 

Β Κ τον άπο τής Κ Μ, έκείνω ϊόον έότω τδ άπδ τής 

Ν' ή Β Κ άρα τής Κ Μ μείζον δύναται τή Ν. καϊ 

έπεϊ όύμμετρός έότιν ή ΚΖ τή ΖΒ, καϊ όυνδίντι όνμ-

15 μετρός έότιν ή ΚΒ τή ΖΒ. άλλα ή ΒΖ τή Βθ όνμ-

μετρός έότιν καί ή ΒΚ άρα τή Βθ όύμμετρός έότιν. 

καϊ έπεϊ πενταπλάόιον έότι τό άπδ τής ΒΚ τοϋ άπο 

τής Κ Μ, τό άρα άπδ τής Β Κ πρδς τδ άπό τής Κ Μ 

λόγον έχει, ον έ πρός έν. άναότρέψαντι άρα το άπό 

20 τής Β Κ πρός τό άπό τής Ν λόγον έχει, όν έ πρός 

δ, ούχ ον τετράγωνος πρός τετράγωνον άόύμμετρος 

άρα έότϊν ή ΒΚ τή Ν' ή ΒΚ άρα τής Κ Μ μείζον 

δύναται τφ άπο άόνμμέτρον έαντή. έπεϊ ονν όλη ή 

Β Κ τής προόαρμοζούόης τής Κ Μ μείζον δύναται τω 

25 άπό άόνμμέτρον έαντή, καϊ όλη ή ΒΚ όύμμετρός έότι 

τή έκκειμένη §ητή τή ΒΘ, άποτομή άρα τετάρτη έότϊν 

ή ΜΒ. τό δέ νπό φητής καϊ απότομης τετάρτης 

περιεχόμενον όρ&ογώνιον άλογόν έότιν, καϊ ή δννα-

2. Β Κ] Β corr. ex Γ m. 1 b. 3. Κ Μ] (alt.) ΜΚ b ; τής 
Μ Κ Β^,της Κ Μ Υ. 5. εστίν] om. V. Κ Β Ρ. 6. έστιν ΡΒ. 
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= 5 Κ Μ2, itaque Β Κ2 ad Κ Μ2 rationem ηοη habet, 
quam numerus quadratus ad numerum quadratum. 
itaque ΒΚ, Κ Μ longitndine incommensurabiles sunt. 
et utraque earum rationalis est. itaque ΒΚ, Κ Μ 
rationales sunt potentia solum commensurabiles. sin 
a recta rationali rationalis aufertur toti potentia solum 
commensurabilis, quae relinquitur, irrationalis est, sci-
licet apotome. itaque Μ Β apotome est et ei con-
gruens ΜΚ [X, 73]. iam dico, eandem quartam esse. 
sit enim Ν2 — ΒΚ2 ~- KM2. itaque ΒΚ2 = KM2 

+ N2. et quoniam ΚΖ, ZB commensurabiles sunt, 
etiam componendo ΚΒ, Ζ Β commensurabiles sunt. 
uerum BZ, ΒΘ commensurabiles sunt. itaque etiam 
BK} B @ commensurabiles. et quoniam ΒΚ2 = 5KM2, 
erit ΒΚ2: KM2 = 5 : 1 . conuertendo igitur [V, 19 
coroll.] Β Κ2 : Ν2 = 5 : 4, quae ηοη est ratio quadrati 
ad quadratum. itaque ΒΚ, Ν incommensurabiles 
sunt [X ; 9] . quadratum igitur rectae Β Κ quadratum 
rectae Κ Μ excedit quadrato rectae ei incommen-
surabilis. iam quoniam quadratum totius Β Κ qua-
dratum rectae congruentis KM excedit quadrato rectae 
ei incommensurabilis, et tota Β Κ et Β Θ commen-
surabiles sunt, Μ Β quarta apotome erit [X deff. tert. 4] . 

ΚΜ] Κ corr. ex Μ m. 1 V. 7. elaiv B. 9. I<m κα-
λεΐται di bq. άποτομ,ή] om. BV. 10. έατίν] om. V. 
11. δή] δέ Β. δή] γάρ BV. έατιν Ρ. τής] om. q. 
14. Ζ Β] Ζ in ras. m. 1 Ρ. 16. Ζ Β] ΒΖ Bq et supra scr. Δ 
b. 16. έατι P B V q , comp. b. Dein add. μήκει BV. 
%a£ — έατιν] mg. m. 2 ins. ante μήκει Β. έατι V q , comp. 
Bb. 18. τό] (alt.) τον V. 19. Β] πέντε q. εν] ά BV, 
τον & b. 20. τό] τον V. 21. ον] δ b. 23. συμμέτρου 
q et Ρ, eed corr. m. rec. 26. Ante Β Κ eras. Κ Ρ. ασύμ
μετρος Β. 27. Β Μ Ρ. 28. έατι V q , comp. b. 
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μένη αύτδ άλογος έότιν, καλείται δέ έλάττων. δύ

ναται δέ τδ νπο τών ΘΒΜ ή ΑΒ διά τδ έπιξενγνν-

μένης τής Α© Ιόογώνιον γίνεόδαι τδ ΑΒΘ τρίγωνον 

τω ΑΒΜ τριγώνω καϊ είναι ώς τήν ΘΒ πρδς τήν 

5 ΒΑ, ούτως τήν ΑΒ πρδς τήν ΒΜ. 

Ή άρα Α Β τοϋ πενταγώνον πλενρά άλογος έότιν 

ή καλονμένη έλάττων* οπερ έδει δεΐζαι. 

ιβ'. 

Έάν είς κύκλον τρίγωνον ίόοπλενρον έγ-

10 γραφή, ή τοϋ τριγώνον πλενρά δννάμει τρι-

πλαόίων έότϊ τής έκ τοϋ κέντρον τον κνκλον. 

Έότω κύκλος δ ΑΒΓ, καϊ είς αύτον τρίγωνον 

Ιόοπλενρον έγγεγράφδω τδ ΑΒΓ' λέγω, οτι τον ΑΒΓ 

τριγώνον μία πλενρά δννάμει τριπλαόίων έότϊ τής έκ 

16 τοϋ κέντρον τοϋ ΑΒΓ κύκλον. 

Είλήφδω γάρ τδ κέντρον τοϋ ΑΒΓ κύκλον τδ 

Α, καϊ έπιζενχ&είόα ή ΑΑ διήχδω έπϊ τδ Ε, καί 

έπεξεύχδω ή Β Ε. καϊ έπεϊ ίόοπλενρον έότι τδ ΑΒΓ 

τρίγωνον, ή ΒΕΓ άρα περιφέρεια τρίτον μέρος έότϊ 

20 τής τον ΑΒΓ κύκλον περιφερείας, ή άρα ΒΕ περι

φέρεια έκτον έότϊ μέρος τής τοϋ κύκλον περιφερείας* 

έξαγώνον άρα έότϊν ή ΒΕ ένδεια* ϊόη άρα έότϊ τή 

έκ τοϋ κέντρον τή ΑΕ. καϊ έπεϊ διπλή έότιν ή ΑΕ 

τής Α Ε, τετραπλάόιον έότι τδ άπδ τής Α Ε τοϋ άπο 

1. έοτι B V q , comp. b. 2. τό] om. Β, add. mg. m. 2. 
ΘΒ, BM Vq. 3. γίγνεοδαι Υ. ΑΘΒ q. 4. τρι

γώνω] om. b. Β Θ q. 6. τήν] (prius) corr. ex ή m. 1 Ρ. 
6. έοτιν] om. Ρ. 7. πλενρά έλάττων b. 11. εστίν Ρ. 

13. έγεγράφ&ω (sic) ίόοπλενρον b, supra scr. β — α. ή τον ΒΥ. 
1 δ. Λ £ Γ ] om. V. 16. Α Β Γ] om. Β V. 20. κνκλον] om. q. 
22. εξάγωνος Β. Post prius αρα add. πλενρά Υ. έοτίν Ρ Β. 
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rectangulum autem rationali et quarta apotome com-
prehensum irrationale est, et recta, cuius quadratnm 
ei aequale est, irrationalis est uocaturque minor [X, 
94]. uerum AB2 = ®B X BM} quia ducta ΑΘ trian-
guli AB®9 ABM aequianguli fiunt [VI, 8 ] , et est 
ΘΒ : Β Α = ΑΒ : BM [VI, 4] . 

Ergo ΑΒ latup pentagoni irrationalis est minor 
quae uocatur; quod erat demonstrandum. 

XII. 

Si in circulum triangulus aequiangulus inscribitur, 
latus trianguli potentia triplo maius est radio circuli. 

Sit circulus ΑΒΓ, et in eum triangulus aequi-
angulus ΑΒΓ inscribatur [IV, 
2]. dico, latus quoduis trian-
guli-^JJFpotentia triplo maius 
esse radio circuli ΑΒΓ. 

sumatur enim Α centrum 
circuli ΑΒΓ [III, 1], et ducta 
AA ad Ε producatur, et du-
catur B E . et quoniam trian-

72 gulus ΑΒΓ aequiangulus est, 
arcus Β Ε Γ tertia pars est ambitus circuli ΑΒΓ. itaque 
arcus Β Ε sexta pars est ambitus circuli.1) itaque hexa-
goni est recta B E . quare B E — AE [IV, 15 coroll.]. et 
quoniam ΑΕ = 2AE, erit ΑΕ2 = 4AE2 = ± B E \ 

XII. Theon. in Ptolem. p. 183. 

1) Nam ΑΓΕ = ABE et arc. ΑΓ = AB. 
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τής ΕΑ, τοντέστι τον άπο τής Β Ε. Ισον δέ το άπο 

τής Α Ε τοις άπο των ΑΒ, ΒΕ' τά άρα άπο των 

Α Β, Β Ε τετραπλάσια έστι τον άπο τής Β Ε. διελόντι 

άρα τδ άπδ τής Α Β τριπλάσιδν έστι τον άπδ Β Ε. 

Β Ιση δέ ή ΒΕ τή Α Ε* τδ άρα άπδ τής Α Β τριπλά

σιδν έστι τον άπδ τής Α Ε. 

Ή άρα τον τριγώνον πλενρά .δννάμει τριπλάσια 

έστϊ τής έκ τον κέντρον [τον κνκλον]* οπερ έδει δεΐξαι. 

ι γ . 

10 Πνραμίδα σνστήσασδαι καϊ σφαίρα περι-

λαβείν τή δοδείση καϊ δεΐξαι, οτι ή τής σφαί

ρας διάμετρος δννάμει ήμιολία έστϊ τής πλευ

ράς τής πνραμίδος. 

'Εκκείσ&ω ή τής 'δοδείσης σφαίρας διάμετρος ή 

15 Α Β, καϊ τετμήσδω κατά τδ Γ σημεΐον, ώστε διπλα-

σίαν είναι τήν Α Γ τής ΓΒ' καϊ γεγράφδω έπϊ τής 

ΑΒ ημικύκλιου τδ ΑΑΒ, καϊ ήχδω άπδ τον Γ ση

μεΐον τή ΑΒ πρδς όρδάς ή ΓΑ, καϊ έπεζενχδω ή 

ΑΑ' καϊ έκκείσδω κύκλος δ ΕΖΗ ϊσην έχων τήν 

20 έκ τον κέντρον τή ΑΓ, καϊ έγγεγράφδω είς τδν ΕΖΗ 

κύκλον τρίγωνον ίόοπλενρον τδ ΕΖΗ* καϊ είλήφδω 

τδ κέντρον τον κύκλον τδ Θ σημεΐον, καϊ έπεζεύχδω

όαν αί ΕΘ, Θ Ζ, Θ Η* καϊ άνεστάτω άπο τον Θ ση

μεΐον τω τον ΕΖΗ κύκλου έπιπέδφ πρδς δρδάς ή 

25 ΘΚ, καϊ άφηρήσδω άπδ τής ΘΚ τή ΑΓ εύδεία ίση 

ή ΘΚ, καϊ έπεξεύχδωσαν αί Κ Ε, ΚΖ, ΚΗ. καϊ έπεϊ 

4. διπλάόιον b. ίστιν Ρ. άπο τής V. 5. διπλά
όιον b. 7. διπλασία b , τριπλασίων V. 8. εστίν Ρ. 
του κνκλον] om. Ρ. 10. Ante %αί ins. έκ τεσσάρων τριγώνων 
Ισοπλεύρων mg. m. 1 pro echolio Ρ. σφαΐραν b. 12. εστίν 
Ρ. 14. ίΜείσ&ω] prius κ supra scr. m. rec. Ρ. 15. Ante 
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uerum ΑΕ2 — AB2 + Β Ε 2 [III, 81. I, 47]. itaque 
A B 2 + BE2 = 4BE2. subtrahendoigitur AB2=3BE2. 

sed Β Ε = Α Ε . itaque ΑΒ2 = 3 Α Ε 2 . 
Ergo latus trianguli potentia triplo maius est radio; 

quod erat demonstrandum. 

Pyramidem construere et data sphaera compreben-
dere et demonstrare, diametrum sphaerae potentia 
sesquialteram esse lateris pyramidis. 

Ponatur AB diametrus datae sphaerae et in Γ 
puncto ita secetur, ut sit ΑΓ= 2 Γ Β [VI, 10]. et in 

\ . / et in © puncto ad planum 
— c i r c u l i EZH perpendicularis 

erigatur @K, et a Θ Κ rectae Α Γ aequalis abscindatur 
ΘΚ et ducantur ΚΕ, ΚΖ, KH. et quoniam ΚΘ ad 

ΧΓΠ—XVII. Hero def. 101, 2. 

κατά del. δίχα m. 1 (et m. rec.) P. 16. τής ΓΒ] mg. postea 
add. m. 1 Ρ, τής Β Γ V. %αταγεγράφ&ω. Ρ. 17. αη-] 
supra m. 1 b. 19. ΕΗΖ V. ^ ϊχον q. 20. ^κ] supra m. 
1 Ρ. 22. κέντρον b. 25. άφαιρήσ&ω Ρ. 

Ε u c 1 i d e β , edd. Heiberg et Menge. IV. 19 

ΧΙΠ. 

Α 

Α Β semicirculus describatur 
ΑΑΒ, et a Γ puncto per-
pendicularis ducatiir Γ Α , 
et ducatur AA. et ponatur 
circulus EZH radium aequa-
lem habens rectae ΑΓ, et 
in circulum EZH triangulus 
aequilaterus inscribatur EZH 
[IV, 2] . et sumatur centrum 
circuli punctum © [ΠΙ, 1] , 
et ducantur ΕΘ, © Ζ , ΘΗ. 
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ή ΚΘ ορδή έΰτι προς το τοϋ ΕΖΗ κύκλου έπίπεδον, 

καϊ προς πάΰας άρα τάς άπτομένας αυτής ένδειας 

καϊ ονΰας έν τω τον ΕΖΗ κύκλον έπιπέδφ όρδάς 

ποιήΰει γωνίας, άπτεται 6h αυτής έκάΰτη τών Θ Ε, 

δ ΘΖ, ΘΗ' ή ΘΚ άρα πρός έκάΰτην τών ΘΕ, ΘΖ, 

Θ Η ορδή έΰτιν. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν η μίν Α Γ τή 

ΘΚ, ή δΐ ΓΑ τή ΘΕ, καϊ όρδάς γωνίας περιέχονΰιν, 

βάΰις άρα ή Α Α βάΰει τή ΚΕ έΰτιν ίΰη. διά τά 

αυτά δή καϊ έκατέρα τών Κ Ζ, Κ Η τή Α Α έΰτιν ίΰη' 

10 αί τρεις άρα αί ΚΕ, ΚΖ, ΚΗ ίΰαι άλλήλαις είΰίν. 

καϊ έπεϊ διπλή έΰτιν ή ΑΓ τής ΓΒ, τριπλή αρα ή 

Α Β τής Β Γ. ώς δΐ η Α Β πρός τήν ΒΓ, όντως τό 

άπό τής Α Α πρός τό άπό τής Α Γ, ώς εξής δειχδψ 

ΰεται. τριπλάΰιον άρα τό άπό τής Α Α τον άπό τής 

15 ΑΓ. έΰτι δ\ καϊ τό άπό τής^ Ζ Ε τον άπό τής ΕΘ 

τριπλάΰιον, και έΰτιν ίΰη ή ΑΓ τή ΕΘ' ίΰη αρα καϊ 

ή Α Α τή ΕΖ. άλλά ή Α Α έκάΰτη τών ΚΕ, ΚΖ, 

Κ Η έδείχδη ίΰη' καϊ έκάΰτη αρα των ΕΖ, ΖΗ, ΗΕ 

έκάΰτη τών Κ Ε, ΚΖ, Κ Η έΰτιν ίΰη' ίΰόπλενρα αρα 

20 έΰτϊ τά τέΰΰαρα τρίγωνα τά ΕΖΗ, ΚΕΖ, ΚΖΗ, 

Κ Ε Η. πνραμϊς άρα ΰννέΰταται έκ τεΰΰάρων τρι

γώνων ίΰοπλεύρων, ης βάΰις μέν έΰτι τό ΕΖΗ τρί

γωνον, κορνφή δΐ τό Κ ΰημείον. 

Αεί δή αυτήν καϊ ΰφαίρα περιλαβεΐν τή δοδείΰη 

25 καϊ δεΐζαι, οτι ή τής ΰφαίρας διάμετρος ημιολία έΰτϊ 

δυνάμει τής πλενράς τής πυραμίδος. 

1. έατιν Ρ. 2. άρα] έτι V. αυτής] corr. θχ αντή ι m. 
2 Β. 3. ΕΖΗΘ Bb. δ. ή ΘΚ — 6. Θ Η] mg. m. 2 Β . 

δ. ΘΚ] Θ e corr. m. 1 b. 6. έατι V q , comp. b. 
7. περιέχουαι Vbq. 8. ΔΑ] Α e corr. m. 2 P. 9. ίαη' καϊ αΓ 
q. 10. άλλήλοις'Υ. εΐαί q, comp. b. 11. τριπλή] διπλή 
b. 13. Post ΔΓ add. Ρ: έπεϊ γάρ έατιν ώς ή ΑΒ προς ΑΓ 
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19* 

planum circuli EZH perpendicularis est ; etiam ad 
omnes rectas eam tangentes et in plano circuli EZH 
positas rectos angulos efficiet [XI def. 3]· tangunt 
autem ΘΕ, ®Z, ΘΗ. Θ Κ igitur ad singulas ® E , 
Θ Ζ, Θ Η perpendicularis est. et quoniam Α Γ = ΘΚ} 

ΓΑ — ΘΕ, et rectos angulos comprehendunt, erit Α Α 
= Κ Ε [I, 4]· eadem de causa etiam ΚΖ = Α Α et 
ΚΗ= Α Α . itaque Κ Ε = ΚΖ = ΚΗ. et quoniam 
ΛΓ= 2 Γ Β , erit ΑΒ = 3ΒΓ. sed Α Β : Β Γ = ΑΑ2 

: Α Γ 2 , ut postea demonstrabitur [u. lemma]. itaque 
ΑΑ2 = 3ΑΓ2. uernm etiam ΖΕ2 = 3 E ® 2 [prop.XII]. 
et Α Γ = Ε ® , itaque etiam Α Α — ΕΖ. demonstra-
uimus autem, esse Α Α = ΚΕ = ΚΖ = ΚΗ. itaque 
singulae ΕΖ, ΖΗ, Η Ε singulis Κ Ε , ΚΖ, ΚΗ aequales 
sunt. quare quattuor trianguli ΕΖΗ, KEZ, KZH, 
KEH aequilateri sunt. ergo ex quattuor triangulis 
aequilateris pyramis constructa est, cuius basis est 
triangulus EZH, uertex autem Κ punctum. 

oportet igitur eam etiam data sphaera compre-
hendere et demonstrare, diametrum sphaerae potentia 
sesquialteram esse lateris pyramidis. 

όντως (corr. ex ούτος m. 2) τό άπο ΔΑ προς τό άπο Α Γ, 
άναατρέ'ψαντι ώς ή ΑΒ προς Β Γ, ούτως το άπο ΑΔ προς το 
άπο Δ Γ; idem mg. m. 2 Β (ΒΑ pro priore ΑΒ, ΑΓ pro Δ Γ), 
add. in fine ώς έξης δειχ&ήαεται, sed ins. post δειρ&ήαεται 
lin. 13; eodem loco haec uerba έπεϊ γάρ — δειχ&ηαεται in 
textu hab. V (ΒΑ, τήν Α Γ, τής ΔΑ, τής Α Γ), sed περιττό ν 
add. m. 2. 16. έατιν ΡΒ. 17. ΔΑ] ΑΔ Ρ. τή] τής 
Ρ. 18. ΗΕ] corr. ex ΗΘ m. 2 V , ΗΘ q. 19. ΚΕ] ΕΚ 
q. ίαη Ιαα %αί q. 20. έατίν Β. τέααερα Β. ΚΖΗ] 
ΚΕΗ q et V (Ε θ corr.). 21. ΚΕΗ] ΚΖΗ q et V (ΖΗ 
θ corr.), ΚΗΘ Β. αννίαταται B V b . Post τριγώνων add. 
Γσων κα£ V q , m. rec. Β. 22. y q. 26. δυνάμει ήμιολία 
έατι V. έατίν Ρ. 
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'Εκβεβλήόδω γάρ έπ ένδειας τή ΚΘ ένδεια η 

ΘΑ, καϊ κείόδω τή Γ Β ϊόη ή ΘΑ. χαϊ έπεί έότιν 

ώς ή ΑΓ προς τήν ΓΑ, όντως ή ΓΑ προς τήν ΓΒ, 

ϊόη δέ ή μέν ΑΓ τή ΚΘ, ή δέ ΓΑ τή ΘΕ, ή δε 

5 ΓΒ τή ΘΑ, έότιν άρα ώς ή ΚΘ πρδς τήν θ Ε, 

όντως ή ΕΘ πρδς τήν ΘΑ' τδ άρα νπο τών ΚΘ, 

ΘΑ ϊόον έότϊ τω άπδ τής ΕΘ. χαί έότιν όρδ'ή έκα

τέρα τών νπο ΚΘΕ, ΕΘΑ γωνιών τδ άρα έπϊ τής 

ΚΑ γραφόμενον ήμικνκλιον ήξει καϊ διά τον Ε [έπει-

10 δήπερ έάν έπιζενξωμεν τήν Ε Α, ορδή γίνεται ή νπο 

Α ΕΚ γωνία διά τδ ίόογώνιον γίνεόδαι τδ ΕΑΚ 

τρίγωνον έκατέρω τών ΕΑΘ, ΕΘΚ τριγώνων], έάν 

δή μενονόης τής ΚΑ περιενεχδΐν τδ ήμικνκλιον εις 

τδ αντο πάλιν άποκαταόταδή, δδεν ήρξατο φέρεόδαι, 

15 ήξει καί διά τών Ζ, Η όημείων έπιξενγννμένων τών 

Ζ Α, Α Η καϊ ορδών δμοίως γινομένων τών πρδς τοις 

Ζ, Η γωνιών καϊ έόται ή πνραμΙς όφαίρα περιει-

λημμένη τή δοδείόη. ή γάρ ΚΑ τής όφαίρας διά

μετρος ϊόη έότϊ τή τής δοδείόης όφαίρας διαμέτρφ 

20 τή ΑΒ, έπειδήπερ τή μέν ΑΓ ϊόη κείται ή ΚΘ, τή 

δε ΓΒ ή ΘΑ. 

Αέγω δή, οτι ή τής όφαίρας διάμετρος ήμιολία 

έότϊ δννάμει τής πλευράς τής πνραμίδος. 

Έπεϊ γάρ διπλή έότιν ή ΑΓ τής ΓΒ, τριπλή αρα 

25 έότϊν ή ΑΒ τής ΒΓ' άναότρέψαντι ήμιολία άρα έότϊν 

ή ΒΑ τής ΑΓ. ώς δέ ή ΒΑ πρδς τήν Α Γ, όντως 

το άπο τής ΒΑ προς τό άπό τής ΑΑ [έπειδήπερ έπι-

ξενγννμένης τής Α Β έότιν ώς ή ΒΑ πρός τήν Α Α, 

όντως ή Α Α πρός τήν Α Γ διά τήν ομοιότητα τών 

1. τ$] scripsi; τής P B V b q . 2. ΘΑ] supra scr. Α m. 
1 b. ίχκείο&ω q. 5. αρα] e corr. V. 6. Ante ΕΘ del. 
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producatur enim recta ΚΘ in directum et fiat ΘΑ, 
et ponatur Θ Α — Γ Β . et quoniam est ΑΓ: ΓΑ — ΓΑ 
: Γ Β [VI, 8 coroll.], et ΑΓ=ΚΘ, ΓΑ = ΘΕ, ΓΒ 
— ΘΑ, erit ΚΘ : ΘΕ — ΕΘ : ΘΑ. itaque ΚΘ Χ ΘΑ 
= ΕΘ2 [VI, 17]. et uterque angulus Κ®Ε, ΕΘΑ 
rectus est. itaque semicirculus in ΚΑ descriptus etiam 
per Ε ueniet.1) itaque si manente recta Κ Α semi-
circulus circumuolutus rursus ad idem puuctum refertur, 
unde circuniuolui coeptus est, etiam per puncta Ζ, Η 
ueniet ductis rectis ΖΑ, AH, quo facto anguli ad 
Ζ , Η positi et ipsi recti fiunt. et pyramis data 
sphaera erit comprehensa; nani Κ Α diametro sphaerae 
Α Β aequalis est, quoniani posuimus 

Κ® = ΑΓ, ®A = ΓΒ. 

iam dico, diametrum sphaerae potentia sesquialte-
ram esse lateris pyramidis. 

nam quoniam ΑΓ= 2 Γ Β , erit Α Β = 3 .Β Γ. itaque 
conuertendo ΒΑ=%ΑΓ. uerum ΒΑ:ΑΓ=ΒΑ2 

1) Hoc ex VI, 8 concluserat Euclides; nam quae sequuntur 
lin. 9 —12 male cohaerent et sabditiaa uidentur, sicnt etiam 
lin. 27 -r- - pag. 294, 8. ibi Euclides tacite nsus erat VI , 4 et 
V def. 9. quae leguntur, et re (cfr. lemma) et uerbis (hlvtti 
pag. 294 lin. 1) offendunt. 

Θ m. 1 P. 7. ίστί] εστίν Ρ. 8. ΚΘΕ] ΚΘ Β; corr. ex 
ΚΘ, Θ Ε m. 1 Ρ. ΕΘΑ] corr. ΘΧ ΕΘ, ΘΑ m. 1 Ρ. 
10. γίγνεται Ρ. 11. Α ΕΚ] ΕΑΚ Β, corr. m. 2. γίγνε-
βΰαι V b . 12. ΕΚΘ Ρ. 16. ΖΑ] Ζ corr. βχ Λ m. 1 V. 

γιγνομένων Pb. 17. έστιν Ρ. 19. εστίν Ρ. 
23,- έατίν Ρ Β. 24. της] τή b. διπλή b. αοα εστίν 
αρα V, έστιν αρα Β. 26. ΒΑ] (prius) ΑΒ V. προς τήν 
bis Ρ. 28. Δ Β] in ras. V, ^iB b et Β, sed corr. Β Α 
corr. in ΒΔ Bb. 
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ΑΑΒ, ΑΑΓ τριγώνων, καϊ είναι ώς τήν πρώτην 

προς τήν τρίτην, όντως το άπο τής πρώτης προς τό 

άπο τής δεντέρας]. ήμιόλιον άρα χαί τδ άπδ τής ΒΑ 

τον άπδ τής Α Α. χαί έότιν ή μέν ΒΑ ή τής δοδείόης 

6 όφαίρας διάμετρος, ή δέ ΑΑ ϊόη τή πλενρά τής πν-

ραμίδος. 

Ή άρα τής όφαίρας διάμετρος ήμιολία έότϊ τής 

πλευράς τής πνραμίδος' οπερ έδει δεΐξαι. 

Αήμμα. 

10 Αειχτέον, οτι έότϊν ώς ή ΑΒ πρδς τήν Β Γ, όντως 

τδ άπδ τής Α Α πρδς τδ άπδ της ΑΓ. 

Έκκείόδω γάρ ή τον ήμικνκλιον καταγραφή, καϊ 

έπεξενχδω ή Α Β, καϊ άναγεγράφδω άπδ τής ΑΓ 

τετράγωνον τδ Ε Γ, καϊ όνμπεπληρώόδω τό ΖΒ παρ-

15 αλληλόγράμμον. έπεϊ ονν διά τό Ιόογώνιον είναι τό 

ΑΑΒ τρίγωνον τω ΑΑΓ τριγώνφ έότϊν ώς ή ΒΑ 

πρός τήν ΑΑ, όντως ή Α Α πρός τήν Α Γ, τό άρα 

νπό τών ΒΑ, Α Γ ϊόον έότϊ τω άπό τής ΑΑ. καί 

έπεί έότιν ώς ή ΑΒ πρός τήν Β Γ, όντως τό Ε Β 

20 πρός τό ΒΖ, καί έότι τδ μέν Ε Β τό νπό των ΒΑ, 

ΑΓ' ϊόη γάρ ή ΕΑ τή ΑΓ' τό δέ ΒΖ τό νπό τών 

Α Γ, ΓΒ, ώς άρα ή ΑΒ πρός τήν Β Γ, όντως τό νπό 

τών ΒΑ, Α Γ πρός τό νπό τών Α Γ, Γ Β. καί έότι 

τό μέν νπό τών ΒΑ, Α Γ ϊόον τω άπό τής ΑΑ, τό 

25 δέ νπό τών ΑΓΒ ϊόον τω άπό τής ΑΓ' ή γάρ Α Γ 

κάδετος τών τής βάόεως τμημάτων τών Α Γ, ΓΒ μέόη 

άνάλογον έότι διά τό όρδήν είναι τήν νπό ΑΑΒ. ώς 

4. ή] (alt.) om. q. 5. ΑΑ] om. b. 7. δυνάμει ήμιολία 
Gregonua. 9. λήμμα"] om. codd. 13. JB] supra scr. Α 
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: ΑΑ2. itaque ΒΑ2 = %AA2. et BA datae sphaerae 
diametrus est, Α Α auteui lateri pyramidis aequalis. 

Ergo diametrus sphaerae potentia1) sesquialtera est 
lateris pyramidis; quod erat demonstrandum. 

Corollar ium. 
Demonstrandum, esse ΑΒ : Β Γ = ΑΑ2: ΑΓ2. 
exponatur enim figura semicirculi, et ducatur AB, 

et in Α Γ quadratum Ε Γ describatur, et expleatur 

— AA\ ΑΓχΓΒ=ΑΓ2. 

nam perpendicularis Α Γ media est proportionalis par-
tium basis ΑΓ, Γ Β [VI, 8 coroll.], quia rectus est 

1) Uocabulo δυνάμει aegre quidem caremus, sed fortasse 
tamen andiri potest. 

m. 1 b. 14. Ε Γ ] corr. e i Β Γ m. 1 B. 20. lcxiv B. 
21. γάρ iativ V. 23. ίατιν B. 24. τό] τώ V. τφ] τό 
V. ΑΔ] sic, sed mg. m. 1 ΔΒ b. 25. ΑΓ, Γ Β BV. 

Ε Ζ 

parallelogrammum Ζ Β . 
iam quoniam est ΒΑ: Α Α 
= Α Α : ΑΓ, quia ΑΑΒ 
~ΑΑΓ[VI, 8. VI ,4] , erit 
ΒΑχΑΓ=ΑΑ2[Ύ\,11]. 

et quoniam est Α Β : Β Γ 
= ΕΒ : ΒΖ [VI, 1], etEB 

— ΒΑ Χ ΑΓ (nam Ε Α 

= ^ Γ ) , 5 Ζ = ΑΓχ ΓΒ, 

erit ΑΒ:ΒΓ=ΒΑχΑΓ 
: ^ Γ χ ΓΒ. et Χ ΑΓ 
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άρα ή ΑΒ προς την Β Γ, όντως τό άπό τής ΑΑ προς 

τό άπό τής ΑΓ' οπερ έδει δεϊ%αι. 

ιδ'. 
Όκτάεδρον ΰνΰτήΰαΰδαι καϊ ΰφαίρα περί-

5 λαβείν, η καϊ τά πρότερα, καϊ δείξαι, οτι ή 

τής ΰφαίρας διάμετρος δννάμει διπλαΰία έΰτϊ 

τής πλενράς τον όκταέδρον. 

Έκκείΰδω ή τής δοδείΰης ΰφαίρας διάμετρος ή 

ΑΒ, καϊ τετμήΰδω δίχα κατά τό Γ, καϊ γεγράφδω 

10 έπϊ τής Α Β ημικύκλιον τό ΑΑΒ, καϊ ήχδω άπό τον 

Γ τή ΑΒ πρός όρδάς ή ΓΑ, καϊ έπεξεύχδω ή Α Β, 

καϊ έκκείΰδω τετράγωνον τό ΕΖΗ® ίΰην έχον εκά-

ΰτην τών πλενρών τή ΑΒ, καϊ έπεξεύχδωΰαν αί ®Ζ, 

Ε Η, καϊ άνεΰτάτω άπό τον Κ ΰημείον τώ τον ΕΖΗ® 

1δ τετραγώνου έπιπέδω πρός όρδάς εύδεϊα ή ΚΑ καϊ 

διήχδω έπϊ τά έτερα μέρη τον έπιπέδον ώς ή ΚΜ, 

καϊ άφηρήΰδω άφ* έκατέρας τών ΚΑ, Κ Μ μια τών 

ΕΚ, ΖΚ, ΗΚ, ®Κ ίΰη έκατέρα τών ΚΑ, ΚΜ, καϊ 

έπεζενχδωΰαν αί Α Ε, ΑΖ, ΑΗ, Α®, ΜΕ, ΜΖ, ΜΗ, 

20 Μ®, καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή Κ Ε τή Κ®, και έΰτιν 

ορδή η νπό ΕΚ® γωνία, τό άρα άπό τής ®Ε δι

πλάΰιόν έΰτι τον άπό τής ΕΚ. πάλιν, έπεϊ ίΰη έΰτϊν 

ή ΑΚ τή ΚΕ, και έΰτιν ορδή ή ύπό ΑΚΕ γωνία, 

τό άρα άπό τής Ε Α διπλάΰιόν έΰτι τον άπό ΕΚ. 

25 έδείχδη δΐ καϊ τό άπό τής ®Ε διπλάΰιόν τον από 

2. οπερ έδει δειζαί] om. V. Fignra lemmatis fuit in 
L. 3. ιδ'] ιδ L. 4. σννστήσασδαι Ρ, corr. m. 2. 
δ. τά πρότερα] τήν πνραμίδα Theon ( L B V b q ) , γρ. ήι nai τήν 
πνραμίδα mg. m. 1 pro echol. Ρ. 6. τής] om. b. εστίν 
P L B . 8. δοδείσης] om. q. σφαίρας] σφαίρας ή Α Β L . 
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L ΑΑΒ [ΠΙ, 81]. ergo ΑΒ : 2 $ Γ = ΑΑ*: Α Γ 2 ; quod 
erat. demonstrandum. 

XIV. 
• Octaedrum construere et sphaera comprehendere 

sicut priora et demonstrare, diametrum sphaerae po-
tentia duplo maiorem esse latere octaedri. 

ponatur datae sphaerae diametrus AB, et in Γ 
in duas partes aequales diuidatur, et in Α Β semi-

circulus describatur AAB. et a Γ ad 
Λ ' 

ΑΒ perpendicularis ducatur Γ Α , et 
ducatur AB, et exponatur quadratum 
ΕΖΗΘ singula latera rectae AB 
aequalia habens. et ducantur Θ Ζ , 
EH} et in Κ puncto ad planum qua-
drati ΕΖΗΘ perpendicularis ducatur 
recta KA} et ad alteram partem plani 
producatur ut KM, et ab utraque KA, 
Κ Μ uni rectarum ΕΚ, ZK, HK, 

ΘΚ aequales abscindantur ΚΑ, KM, et ducantur AE} 

ΑΖ, ΑΗ, ΑΘ, ΜΕ, MZ} ΜΗ, ΜΘ. et quoniam 
KE = ΚΘ, et L ΕΚΘ rectus est, erit [I, 47] ΘΕ2 

= 2EK2. rursus quoniam AK = KE, et L AKE 
rectus est. erit ΕΑ2 = 2EK2 [id.]. demonstrauimus 

XIV. Pappus V p. 414, 7. 

11. TA]J e corr. V. ins&v q. 12. έηείο&ω supra 
scr. % m. 1 P. 13. JB] in ras. V, BJ Β. . ΘΖ] ΖΘ LBb. 

16. /ig>»?] om. V. 17. %a£] om. L? μια — 18. JiM] 
om. L. 18. ΕΚ] KE supra m. 2 Β , KE V. Ζ Λ ] X Z 
B V q . JSTJJ, # Θ BV. 22. lcxiv L. 23. , Ο Ε b. 
24. Post Ε Λ ras. 1 litt. Ρ. ionv L. τή§ ΕΚ L B V . 
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τής ΕΚ' το άρα άπο τής Α Ε Ϊ6ον έΰτϊ τώ άπο της 

ΕΘ' ΐβη άρα έΰτϊν ή ΑΕ τή ΕΘ. διά τά αντά δη 

και ή ΑΘ τή ΘΕ έατιν ίΰη' ίΰοπλεύρον άρα έΰτϊ το 

ΑΕΘ τρίγωνον. ομοίως δή δείξομεν, οτι καϊ έκαΰτον 

Β τών λοιπών τριγώνων, ών βάΰεις μέν είΰιν αί τον 

ΕΖΗΘ τετράγωνον πλενραϊ, κορνφαΐ δ\ τά Α, Μ 

ΰημεΐα, Ιαόπλενρον έΰτιν όκτάεδρον αρα ΰννέΰταται. 

νπό οκτώ τριγώνων ίΰοπλεύρων περιεχόμενον. 

Αεί δή αντο καϊ ΰφαίρα περιλαβείν τή δοδείΰτι 

10 καϊ δείζαι, οτι ή τής ΰφαίρας διάμετρος δννάμει δι

πλαΰίων έΰτϊ τής τον όκταέδρον πλενράς. 

Έπεϊ γάρ αί τρεις αί ΑΚ, ΚΜ, ΚΕ ίΰαι άλλη-

λαις είΰίν, τό άρα έπϊ τής Α Μ γραφόμενον ημικύ

κλιον ηξει καϊ διά τοϋ Ε. καϊ διά τά αυτά, έάν 

15 μενούΰης τής ΑΜ περιενεχδΐν τό ημικύκλιον είς τό 

αντο άποκαταΰταδή, όδεν ήρξατο φέρεΰδαι, ήζει καϊ 

διά τών Ζ, Η, Θ ΰημείων, καϊ έΰται ΰφαίρα περιει-

λημμένον τό όκτάεδρον. λέγω δή, οτι καϊ τή δοδείΰη. 

έπεϊ γάρ ίΰη έΰτϊν ή ΑΚ τή ΚΜ, κοινί 6h ή ΚΕ, 

20 καϊ γωνίας όρδάς περιέχονΰιν, βάΰις άρα ή ΑΕ βάΰει 

τή Ε Μ έΰτιν ίΰη. καϊ έπεϊ ορδή έΰτιν η ύπό ΑΕΜ 

γωνία* έν ημικνκλίω γάρ* τό αρα άπό τής ΑΜ διπλά-

ΰιόν έΰτι τοϋ άπό τής Α Ε. πάλιν, έπεϊ ίΰη έΰτϊν η 

ΑΓ τή ΓΒ, διπλαΰία έΰτϊν η ΑΒ τής Β Γ. ώς δϊ ή 

25 Α Β πρός τήν Β Γ, όντως τΐ άπό τής Α Β πρός τό 

άπό τής ΒΑ' διπλάΰιόν άρα έΰτϊ τό άπό τής Α Β τον 

άπό τής ΒΑ. έδείχδη 6h καϊ τό άπό τής Α Μ διπλά

ΰιόν τοϋ άπό τής Α Ε. καί έΰτιν ίΰον τό άπό τής 

1. Ιατίν L. 2. έατίν] om. V. 3. έατίν L. δ. Poet 
ων add. αϊ b. βάαις L et Β, sed corr. m. 2. έστιν L. 
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autem, esse etiam ΘΕ2 = 2EK2. itaque ΑΕ2 = ΕΘ2. 
quare ΑΕ = ΕΘ. eadem de causa igitur etiam ΑΘ 
= ΘΕ. quare triangulus ΑΕΘ aequilaterus est. simi-
liter demonstrabimus, etiam reliquos triangulos, quo-
ruin bases sint latera quadrati ΕΖΗΘ, uertices autem 
puncta Α, M, singulos aequilateros esse. ergo octa-
«drum constructum est octo triangulis aequilateris com-
prehensum. 

Oportet igitur data sphaera idem comprehendere 
et demonstrare, diametrum spbaerae potentia duplo 
maiorem esse latere octaedri. 

nam quoniam tres rectae ΑΚ, KM} Κ Ε inter se 
aequales sunt, semicirculus in AM descriptus etiam 
per Ε ueniet et eadem de causa si manente Α Μ 
semicirculus circumuolutus ad idem punctum refertur, 
unde circumuolui coeptus est, etiam per puncta Ζ , H, 
Θ ueniet, et octaedrum sphaera comprehensum erit. 
iam dico, etiam data id sphaera comprehensura esse. 
nam quoniam Α Κ = Κ Μ, et Κ Ε communis est, et 
rectos angulos comprehendunt, erit ΑΕ = EM [I, 4] . 
et quoniam L AEM rectus est (nam in semicirculo est) 
[ΙΠ, 81] , erit AM2=*2AE2 [I, 47]. rursus quo-
niam ΑΓΓΒ, erit Α Β = 2ΒΓ. uerum ΑΒ : Β Γ 
= ΑΒ2: ΒΑ2 [VI, 8. V def. 9]. itaque ΑΒ2 = 2ΒΑ2. 
demonstrauimus autem, esse etiam AM2 = 2AE2. et 

6. κορυφή Pq. 7. ίοόπλενρά bq. 8. περιεχομένων Ρ, 
corr. m. 1. 11. έοτίν L. 12. Post γάρ del. έοτιν m. 1 P. 

αΓ] (alt.) α (ά?) L. ΛΚ] ΚΑ b. 13. εΙο(ν%, comp. 
b. 17. Ζ ] Ε , Ζ Ρ. 20. περιέχουοι V b q . 21. ή] om. 
q. 23. έοτι] om. V, έστιν L. 24. τής] ς in ras. 2 litt. m. 
1 Ρ, τή q. 26. BJ] Δ in ras. V. διπλάόιον — 27. ΒΔ] 
om. L, mg. m. 2 B. 
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1. ΑΕ] supra scr. J m. 1 b. Δ Β] supra scr. Α m. 
1 b. 2. έατιν άρα P% 3. ή] (tert.) om. b. 4. έατίν Ρ. 

7. οτι η] corr. βχ οτι b m. 1. 8. οπερ έδει δειξαί] om. 
V, οπερ έ&μ Β. 11. ν,ννΧον q. σννατήαααδαι Ρ. 12. #] 
om. b. τήν πυραμίδα] τά πρότερον Theon (BVbq). 
13. τριπλή B q b , comp. V. έατίν Ρ Β. 15. ή] (prius) postea 
add. m. 1 Ρ. 19. JB] ΑΒ b. 20. έχων Ρ, corr. m. 2. 

την] $%άανην Vq. 21. τω του ΕΖΗΘ] supra m. 2 Ρ. 
^πιπ^ων Β , corr. m. 2. 22. %αί] seq. ras. 8 litt. V. 

ΑΒ τω άπό τής ΑΕ' ίΰη γάρ κείται η ΕΘ τή ΑΒ. 

ίΰον άρα καϊ το άπο τής Α Β τω άπο τής ΑΜ' ίΰη 

άρα ή ΑΒ τή ΑΜ. και έΰτιν ή ΑΒ ή τής δοδείΰης 

ΰφαίρας διάμετρος9 ή ΑΜ άρα ίΰη έΰτϊ τή τής δο-

5 δείΰης ΰφαίρας διαμέτρω. 

Περιείληπται άρα το όκτάεδρον τή δοδείΰτι ΰφαίρα. 

καϊ ΰνναποδέδεικται, οτι ή τής ΰφαίρας διάμετρος δυ

νάμει διπλαΰίων έΰτϊ τής τοϋ όκτάεδρον πλενράς · οπερ 

έδει δεΐξαι. 

10 ιε. 

Κνβον ΰνΰτήΰαΰδαι καϊ ΰφαίρα περιλαβείν, 

η καϊ τήν πνραμίδα, καϊ δείξαι, οτι ή τής ΰφαί

ρας διάμετρος δννάμει τριπλαΰίων έΰτϊ τής 

τοϋ κνβον πλενράς. 

15 Έκκείΰδω η τής δοδείΰης ΰφαίρας διάμετρος ή 

Α Β καϊ τετμήΰδω κατά τό Γ ωΰτε διπλήν είναι τήν 

Α Γ τής ΓΒ, καϊ γεγράφδω έπϊ τής Α Β ημικύκλιον 

τό ΑΑΒ, καϊ άπό τοϋ Γ τή ΑΒ πρός όρδάς ηχδω 

ή ΓΑ, καϊ έπεζεύχδω ή Α Β, καϊ έκκείΰδω τετράγωνον 

20 τό ΕΖΗΘ ίΰην έχον την πλενράν τή Α Β, καϊ άπό 

των Ε, Ζ, Η, Θ τω τον ΕΖΗΘ τετράγωνον έπιπέδω 

πρός όρδάς ήχδωΰαν αί ΕΚ, ΖΑ, ΗΜ, ΘΝ, καϊ 
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AB2 = AE2* supposuimus enim esse ΕΘ — AB. 
itaque etiam ΑΒ2 = AM2. quare Α Β = Α Μ. et 
Α Β diametrus est datae sphaerae. ergo diametro 
datae sphaerae aequalis est. 

Ergo octaedrum data sphaera comprehensum est; 
et simul demonstrauimus, diametrum sphaerae potentia 
duplo maiorem esse latere octaedri; quod erat de-
monstrandum. 

X V . 1 ) 

Cubum construere et sphaera comprehendere, sicut 
pyramidein, et demonstrare, diametrum sphaerae po-

tentia triplo maiorem esse 
latere cubi. 

Exponatur diametrus 
datae sphaerae Α Β et in 
JTita diuidatur, ut sit^JT 
= 2JTB[VI, 10], e t i n ^ B 
semicirculus describatur 
AAB, et a Γ ad AB per-
pendicularis ducaturFz/, et 
ducatur AB} et exponatur 

quadratum ΕΖΗΘ latus rectae AB aequale habens, 
et in Ε , Z , Η, Θ ad planum quadrati ΕΖΗΘ per-
pendiculares erigantur Ε Κ, ΖΑ,ΗΜ, Θ Ν, et a singulis 

1) Ιη Β figura textus eadem est 
ac nostra, sed in mg. m. 1 haec 
figura descripta eet additis uerbis: E 

iv άλλω b κύβος όντως. 

Η Μ 
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άφηρήΰδω άπό έκάΰτης τών ΕΚ, ΖΑ, Η Μ, Θ Ν μια 

τών ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΕ ίΰη έκάΰτη τών ΕΚ, ΖΑ, 

ΗΜ, ΘΝ, καϊ έπεζενχδωΰαν αΙΚΑ, ΑΜ, ΜΝ, ΝΚ' 

κύβος άρα ΰννέΰταται θ ΖΝ νπό τετραγώνων ίΰων 

δ περιεχόμενος, δει δή αντον καϊ ΰφαίρα περιλαβείν 

τή δοδείΰη καϊ δεΐζαι, οτι ή τής ΰφαίρας διάμετρος 

δννάμει τριπλαΰία έΰτϊ τής πλενράς τον κνβον. 

Έπεζενχδωΰαν γάρ αί ΚΗ, Ε Η. καϊ έπεϊ όρδη 

έΰτιν η ύπό ΚΕΗ γωνία διά τό καϊ τήν Κ Ε όρδήν 

J0 είναι πρός τό Ε Η έπίπεδον δηλαδή καϊ πρός τήν ΕΗ 

ευδεΐαν, τό άρα έπϊ τής Κ Η γραφόμενον ημικύκλιον 

ήξει καϊ διά τοϋ Ε ΰημείον. πάλιν, έπεϊ ή ΗΖ όρδη 

έΰτι πρός έκατέραν τών ΖΑ, Ζ Ε, καϊ πρός τό ΖΚ 

άρα έπίπεδον όρδη έΰτιν ή ΗΖ' ωΰτε κ'αϊ έάν έπι-

15 ζενξωμεν τήν ΖΚ, ή ΗΖ ορδή έΰται καϊ προς 

τήν ΖΚ' καϊ διά τοϋτο πάλιν τό έπί τής Η Κ γρα

φόμενον ημικύκλιον ή£ει καϊ διά τοϋ Ζ. ομοίως καϊ 

διά τών λοιπών τοϋ κύβον ΰημείων ηξει. έάν δη 

μενονΰης τής ΚΗ περιενεχδΐν τό ημικύκλιον είς τό 

20 αντο άποκαταΰταδή, οδεν ήρζατο φέρεΰδαι, έΰται 

ΰφαίρα περιειλημμένος ό κύβος, λέγω δή, οτι καϊ τη 

δοδείΰη. έπεϊ γάρ ίΰη έΰτϊν η ΗΖ τή Ζ Ε, και έΰτιν 

ορδή ή πρός τώ Ζ γωνία, τό άρα άπό τής Ε Η δι

πλάΰιόν έΰτι τοϋ άπό τής ΕΖ. ίΰη δ$ ή ΕΖ τή ΕΚ' 

25 τό άρα άπό τής ΕΗ διπλάΰιόν έΰτι τοϋ άπό τής ΕΚ' 

ωΰτε τά άπό τών Η Ε, Ε Κ, τοντέΰτι τό άπό τής ΗΚ, 

τριπλάΰιον έΰτι τοϋ άπό τής ΕΚ. καϊ έπεϊ τριπλά-

ΰίων έΰτϊν ή ΑΒ τής ΒΓ, ώς 6h ή ΑΒ πρός τήν 

1. άφνρήαδωβαν B V b q . 4. αννίαταται V ? ΖΝ] Ν 
~ ras. m. 1 Ρ. 7. τοιπλααίων Ρ. 8. Κ Η] corr. ex Κ Ν 

1 Β, ΚΝ q. 9. την] corr. ex τό m. 1 q. 12. ΗΖ] w 
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ΕΚ, ΖΑ, HM, ΘΝ uni rectarum ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΕ 
aequales abscindantur singulae ΕΚ, ΖΑ, Η Μ, Θ Ν, 
et ducantur ΚΑ, Α Μ, ΜΝ, Ν Κ. itaque cubus con-
structus est sex quadratis aequalibus comprehensus. 
oportet igitur eundem data sphaera comprehendere et 
demonstrare, diametrum sphaerae potentia triplo ma-
iorem esse latere cubi. 

ducantur enim KH, EH. et quoniani L KEH 
rectus est, quia KE ad planum E H perpendicularis 
est et manifesto etiara ad rectam E H [XI def. 3], 
semicirculus in KH descriptus etiam per Ε punctum 
ueniet. rursus quoniani Η Ζ ad utramque ΖΑ, Ζ Ε 
perpendicularis est, HZ etiam ad planum Ζ Κ perpen-
dicularis est [XI, 4] . quare ducta Ζ Κ recta HZ etiam 
ad Ζ Κ perpendicularis erit. qua de causa rursus semi-
circulus in HK descriptus etiam per Ζ ueniet. simi-
liter etiam per reliqua puncta cubi ueniet. iam si 
manente KH semicirculus circumuolutus ad idem 
punctum refertur, unde circunmolui coeptus est, cubus 
sphaera comprehensus erit. iam dico, etiam data sphaera 
eum comprehensum esse. nam quoniam Η Ζ = Ζ Ε , 
et angulus ad Ζ positus rectus est, erit EH2 = 2EZ2 

[I, 47]. uerum Ε Ζ = EK. erit igitur EH2 = 2EK2. 
quare Η Ε 2 + ΕΚ2 = 3EK2 = HK2. et quoniam 
Α Β = ΆΒΓ, et Α Β : 2 $ Γ = Α Β 2 : ΒΑ2 [VI, 8. V def. 9], 

ras. V. 13. ianv Ρ. ΖΛ", ΖΕ' b t Ζ Ε , ΖΑ q et V (Ε et 
Α in ras.) καί] eupra m. 1 b. ΚΖ q et in ras. V. . 
14. ΗΖ] in ras. V. καϊ αν q, %av Β Vb. 15. ΗΖ] in ras. V. 

16. καί] om. q. 17. ύμοίως 8s καί V. 20. ϊαται αρα 
b q . 23. τω] τό Vq . 26. τά] καϊ τά V, τά postea add. Ρ. 

Η Ε] Ε Η q. ΕΚ] eupra scr. Ν m. 1 b. τής] τοϋ q. 
Η Κ] Η corr. βχ Ε m. rec. Β. 28. Β Γ] corr. βχ Β Κ m. 1Β. 
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Β Γ, όντως το άπό τής Α Β προς το άπο τής ΒΑ, 

τριπλάΰιον αρα το άπο τής Α Β τοϋ άπο τής ΒΑ. 

έδείχδη δ$ καϊ το άπο τής ΗΚ τρϋ άπο τής Κ Ε.τρι

πλάΰιον. καϊ κείται ίΰη ή Κ Ε τή ΑΒ' ίΰη άρα καϊ 

5 η Κ Η τή Α Β. και έΰτιν η ΑΒ τής δοδείΰης ΰφαίρας 

διάμετρος9 καϊ η ΚΗ άρα ίΰη έΰτϊ τή τής δοδείΰης 

ΰφαίρας διαμέτρω. 

Τή δοδείΰη άρα ΰφαίρα περιείληπται 6 κύβος* και 

ΰνναποδέδεικται, οτι ή τής ΰφαίρας διάμετρος δννάμει 

10 τριπλαΰίων έΰτϊ τής τοϋ κύβον πλενράς' οπερ έδει δεΐξαι. 

ιϊ'. 

Είκοΰάεδρον ΰνΰτήΰαΰδαι καϊ ΰφαίρα περι

λαβείν, η καϊ τά προειρημένα ΰχήματα, καϊ δεΐ-

ξαι, οτι ή τοϋ είκοΰαέδρον πλενρά άλογος έΰτιν 

15 η καλούμενη έλάττων. 

Έκκείΰδω η τής δοδείΰης ΰφαίρας διάμετρος η 

Α Β καϊ τετμήΰδω κατά το Γ ωΰτε τετραπλήν είναι 

τήν Α Γ τής ΓΒ, καϊ γεγράφδω έπϊ τής Α Β ημι

κύκλιον τό ΑΑΒ, καϊ ήχδω άπό τοϋ Γ τή ΑΒ πρός 

20 όρδάς γωνίας εύδεϊα γραμμή ή ΓΑ, καϊ έπεζενχδω η 

Α Β, και έκκείΰδω κύκλος 6 ΕΖΗΘΚ, ον ή έκ τον 

κέντρον ίΰη έΰτω τή Α Β, καϊ έγγεγράφδω είς τον 

ΕΖΗΘΚ κύκλον πενταγώνον ίΰόπλενρόν τε καϊ ίΰο

γώνιον τό ΕΖΗΘΚ, καϊ τετμήΰδωΰαν αί ΕΖ, ΖΗ, 

25 ΗΘ, ΘΚ, Κ Ε περιφέρειαι δίχα κατά τά Α, Μ, Ν, 

Β, Ο ΰημεΐα, καϊ έπεζενχδωΰαν αί Α Μ, ΜΝ, Ν8, 

80, ΟΑ, ΕΟ. ίΰόπλενρόν άρα έΰτϊ καϊ τό ΑΜΝ30 

1. Β Γ ] corr. ex Β Κ m. 1 Β. 2. τριπλασίων Ρ, corr. 
m. 1. 4. JB] ΑΒ corr. in ΒΔ Β, ΑΒ supra scr. Α m. 1 b, 
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erit AB* = 3ΒΑ*, demonstrauimus auteni, esse etiam 
ΗΚ2 = 8KE2. et posuimus Κ Ε = ΑΒ. itaque etiam 
Κ Η = ΑΒ. et ^-Β diametrus est datae sphaerae. 
itaque etiam KH diametro datae sphaerae aequalis est. 

Ergo cubus data sphaera comprehensus est; et 
simul demonstrauimus, diametrum sphaerae potentia 
triplo maiorem esse latere cubi; quod erat demon-
strandum. 

XVI. 
Icosaedrum construere et sphaera comprehendere, 

sicut figuras supra nominatas, et deinonstrare, latus 
icosaedri irrationalem esse minorem quae uocatur. 

Exponatur diametrus datae sphaerae Α Β et in JTita 
secetur, ut ήϊΑΓ=4ΓΒ [VI, 10], et inAB semicirculus 
describatur AAB, et a Γ ad AB perpendicularis du-
catur recta ΓΑ, et ducatur AB, et exponatur circulus 
ΕΖΗΘΚ, cuius radius aequalis sit rectae AB, et in 
circulum ΕΖΗΘΚ pentagonum aequilaterum et aequi-
angulum inscribatur ΕΖΗΘΚ [IV, 11], et arcus EZ, 
ΖΗ, ΗΘ, ΘΚ, KE in punctis Α, Μ, Ν, Β, Ο in 
binas partes aequales diuidantur, et ducantur AM, 
MN, NS, 30, OA, EO. itaque pentagonum AMNRO 

# XVI. Pappus V p. 440, 19. 

Β Δ Vq. 5. τής] ή τής q. 6. %αί] om. q. Ιατίν Β. 
τή] supra scr. m. 1 Ρ. 8. δο&είαη] om. Ρ. 10. έατιν Ρ. 

12. αννατήααα&αι Ρ, corr. m. rec. 16. ΰφαίρας] bis Ρ, 
corr. m. 1. 17. ωστ$ ώς b. 19. ABJ b. τή ΑΒ] om. 
b. 21. ΒΔ e corr. b. έκκείσ&ω] alt. κ postea add. m. 1 P. 

ή i% τον] bis P, corr. m. 1. 25. Κ Ε al q. 26. 0] postea 
ine. B. 27. ΕΟ] om. q, supra scr. Β uel Θ b. 

E u c l i d e s , edd. Heiberg et Menge. IV. 20 
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πενταγώνον, καϊ δεκαγώνον ή ΕΟ ένδεια, χαί άν-
εότάτωόαν άπδ τών Ε, Ζ, Η, Θ, Κ σημείων τω του 
χύχλου έπιπέδω πρδς όρδάς γωνίας εύδεΐαι αϊ ΕΠ, 
Ζ Ρ, ΗΣ, Θ Τ, Κ Τ ϊσαι ούσαι τή έχ τον χέντρον 

δ τοϋ ΕΖΗΘΚ χνχλον, χαϊ έπεζεύχδωόαν αϊ ΠΡ, ΡΣ, 
ΣΤ, ΤΤ, ΤΠ, ΠΑ, ΑΡ, ΡΜ, ΜΣ, ΣΝ, ΝΤ, Τ# , 
Η Τ, ΤΟ, ΟΠ. xal έπεί έχατέρα τών ΕΠ, ΚΤ τφ 
αντω έπιπέδφ πρδς όρδάς έστιν, παράλληλος άρα εστίν 
ή Ε Π τή Κ Τ. έστι δέ αντή χαί ίση* αί δέ τάς ϊσας 

10 τε χαϊ παραλλήλονς έπιξενγνύονόαι έπϊ τά αντά μέρη 
ενδεΐαι ϊσαι τε χαϊ παράλληλοι είόιν. ή Π Τ αρα τή 
ΕΚ ίση τε χαϊ παράλληλος έστιν. πενταγώνον δΐ 
ίόοπλεύρον ή ΕΚ9 πενταγώνον άρα ίόοπλενρον καϊ ή 
Π Τ τον είς τον ΕΖΗΘΚ κνκλον εγγραφόμενου, διά 

1δ τά αντά δή καϊ έκάότη τών ΠΡ, ΡΣ, ΣΤ, ΤΤ 
πενταγώνον έότϊν ίόοπλενρον τον είς τον ΕΖΗΘΚ 
κνκλον έγγραφομένον ίόοπλενρον άρα τδ Π Ρ ΣΤΤ 
πενταγώνον. καϊ έπεϊ εξαγώνου μέν έότιν ή ΠΕ, 
δεκαγώνον δέ ή ΕΟ, καί έότιν ορδή ή νπΐ ΠΕΟ, 

20 πενταγώνον άρα έότϊν ή ΠΟ' ή γάρ τον πενταγώνον 
πλενρά δύναται τήν τε τοϋ έξαγώνον καϊ τήν τον 
δεκαγώνον τών είς τδν αύτον κύκλον εγγραφόμενων, 
διά τά αυτά δή καϊ ή Ο Τ πενταγώνον έότϊ πλενρά. 
έότι δέ καϊ ή Π Τ πενταγώνον ίόοπλενρον άρα έότϊ 

26 τδ ΠΟΤ τρίγωνον. διά τά αυτά δή καϊ έκάότον τών 
ΠΑΡ, ΡΜΣ, Σ Ν Τ, Τ&Τ ίόοπλενρον έότιν. καϊ 
έπεί πενταγώνον έδείχδη έκατέρα τών ΠΑ, Π Ο, έότι 

1. δεκαγώνον, mut. in δεκαγώνον % Ο Ε Ρ. άν
εότάτω q. 4. ονοαί] om. b. 7. Ε Π] ΘΠ? Β, sed corr. 

8. έοτι B V q , comp. b. 9. έοτιν Ρ Β. 10. έπϊ τά αντά 
μέρη έπιξενγνύονόαι V. 11. τε] om. q. 12. τέ έύτι V. 
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aequilaterum est, et decagoni latus est recta EO. et 
in punctis Ε , Ζ, Η, Θ, Κ ad planum circuli perpen-
diculares erigantur rectae ΕΠ, ΖΡ, ΗΣ, ΘΤ, Κ Τ 
radio circuli ΕΖΗΘΚ aequales, et ducantur ΠΡ, 
ΡΣ, ΣΤ, TT} ΤΠ, ΠΑ, AP, PM} ΜΣ, ΣΝ, NT 

T8, gT, ΤΟ, 077. et quoniam utraque ΕΠ, Κ Τ 
ad idem planum perpendicularis est, Ε Π rectae Κ Τ 
parallela erit [XI, 6]. uerum etiam Ε Π = KT. quae 
autem rectas aequales et parallelas ad easdem partes 
coniungunt rectae, inter se aequales et parallelae sunt 
[I, 33]. itaque Π Τ rectae Ε Κ aequalis et parallela 
est. uerum E K latus pentagoni aequilateri est. quare 
etiam ΠΤ latus est pentagoni aequilateri in ΕΖΗΘΚ 
circulo inscripti. eadem de causa etiam singulae 77P, 
ΡΣ, ΣΤ, TT latera sunt pentagoni aequilateri in 
ΕΖΗΘΚ circulo inscripti. itaque pentagonum ΠΡΣΤΤ 
aequilaterum est. et quoniam hexagoni latus est Π Ε , 
decagoni autem EO, et L ΠΕΟ rectus est, ΠΟ latus 
est pentagoni; nam quadratum lateris pentagoni qua-
dratis laterum hexagoni et decagoni in eodem circulo 
inscriptorum aequale est [prop. X ] . eadem de causa 
etiam Ο Τ latus est pentagoni. uerum etiam Π Τ 
pentagoni est trianguhis igitur ΠΟΤ aequilaterus 
est. eadem de causa etiam singuli trianguli ΠΑΡ, 
ΡΜΣ, Σ Ν Τ, Τ3 Τ aequilateri sunt. et quoniam de-
monstrauimus, utramque ΠΑ, ΠΟ latus pentagoni 

ίατιν] om. V, έατι q, comp. b. 13. -πλενρον — lao-~\ 
mg. m. 2 B. 16. δή] om. q. 16. ε*οτ£, supra add. πΧενρα, 
V. ΕΖΗΘ V. 17. άρα iativ Ρ. 19. ΕΟ] ΕΘ b , ΟΕ 
q. 21. τε] om. q. 22. τών] om. q. 23. ΤΟ q. 
24. έστιν Β. 26. Ρ ΜΕ b. Τ&Τ τριγώνων V. ίοτι 
P V q , comp. b. 27. έατιν Β. 

20* 
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δέ καϊ ή ΑΟ πενταγώνου, ίόοπλεύρον αρα έότϊ το 

ΤΙ Α Ο τρίγωνον. διά τά αυτά δή καϊ έκάότον τών 

Α Ρ Μ, ΜΣΝ, ΝΤΒ, Β ΤΟ τριγώνων ίόοπλεύρον 

έότιν. είλήφδω τδ κέντρον του ΕΖΗΘΚ κύκλου το 

5 Φ όημείον καϊ άπδ τοϋ Φ τφ τοϋ κύκλου έπιπέδφ 

προς όρδάς άνεότάτω ή Φ£1, καϊ έκβεβλήόδω έπϊ τά 

έτερα μέρη ώς ή ΦΨ, καϊ άφηρήόδω εξαγώνου μέν 

ή Φ Χ, δεκαγώνου δέ έκατέρα τών ΦΨ, XSI, καϊ 

έπεζεύχδωόαν αί Π£1, ΠΧ,.ΤΪΙ, ΕΦ, ΑΦ, ΑΨ, 

10 Ψ Μ. καϊ έπεϊ έκατέρα τών Φ Χ, Π Ε τφ τοϋ κύκλου 

έπιπέδφ προς όρδάς έότιν, παράλληλος άρα έότϊν ή 

Φ Χ τή Π Ε. είόϊ δέ καϊ ϊόαι* καϊ αί ΕΦ, Π Χ αρα 

ϊόαι τε καϊ παράλληλοι είόιν. εξαγώνου δέ ή ΕΦ* 

εξαγώνου άρα καϊ ή ΠΧ. καϊ έπεϊ εξαγώνου μέν 

16 έότιν ή ΠΧ, δεκαγώνου δέ ή XSI, καϊ ορδή έότιν ή 

ύπό ΠΧίΙ γωνία, πενταγώνου άρα έότϊν ή ΠίΙ. διά 

τά αυτά δή καϊ ή TSI πενταγώνου έότϊν, έπειδήπερ, 

έάν έπιξεύξωμεν τάς ΦϋΓ, ΧΤ, ϊόαι καϊ άπεναντίον 

έόονται, καί έότιν ή Φ Κ έκ τοϋ κέντρου ούόα %ξα-

20 γώνου' εξαγώνου άρα καϊ ή Χ Τ. δεκαγώνου δέ ή 

XQ, καϊ ορδή f ύπό ΤΧΩ,' πενταγώνου άρα ή Τ&. 

έότι δέ καϊ ή Π Τ πενταγώνου* ίόοπλεύρον άρα έότϊ 

τό ΠΤ£1 τρίγωνον. διά τά αυτά δή καϊ έκάότον τών 

λοιπών τριγώνων, ών βάόεις μέν είόιν αί ΠΡ, ΡΣ, 

25 ΣΤ, Τ Τ εύδεΐαι, κορυφή δέ τό £1 όημείον, ίόοπλεύρον 

έότιν. πάλιν, έπεϊ εξαγώνου μ£ν ή ΦΑ, δεκαγώνου 

2. ΠΑ Θ q. 3. τρίγωνον comp. b. 4. τοϋ κνκλον τον 
ΕΖΗΘΚ V. 6. έφβλη q. 7. Ψ Φ b. 8. Φ Ψ] Ψ in 
ras. m. 1 Ρ. 9. ΑΦ] ΑΨ Ρ, ΦΑ q. ΑΨ] ΑΦ Ρ. 
10. Ψ Μ] in ras., dein add. Μ Φ V; ΜΨ, del. m. 1 et m. reo. 
P. 11. έοτιν] comp. b , έοτι P B V q . 12. Ante ΦΧ del. 
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1 litt. P. daiv ΡΒ. ΧΠ P. 15. έατιν] (prius) έατι Ρ, 
daiv q. 19. ΦΧΒ. 21. Τ&] 22. ϊατιν Β. 
έατι] om. V, έατίν Ρ. 23. χαϊ] om. bq, supra m. 2 Β. 
24. ων] supra m. 2 Β. 26. έατι Pq, comp. b. μέν] έατίν 
q, μέν έατιν b. ΑΦ q. 

esse, et Α Ο et ipsa pentagoni est, triangulus ΠΑΟ 
aequilaterus est. eadem de causa etiam singuli trian-
guli APM} ΜΣΝ, NTg, gTO aequilateri sunt. iani 
sumatur centrum circuli ΕΖΗΘΚ [III, 1] et sit 
punctum Φ. et in puncto Φ ad planum circuli per-
pendicularis erigatur Φ& et ad alteram partem pro-
ducatur ut ΦΨ, et abscindatur latus hexagoni ΦΛΓ, 
decagoni autem utraque ΦΨ, X£l, et ducantur Π £ 1 , 
ΠΧ, TSl, ΕΦ, ΑΦ, ΑΨ, Ψ Μ. et quoniam utraque 
ΦΧ, Π Ε ad planum circuli perpendicularis est, ΦΧ 
rectae Π Ε parallela est [XI, 6]. uerum etiam aequales 
sunt. quare etiam ΕΦ, ΠΧ aequales et parallelae 
sunt [I, 33]. sed Ε Φ latus est hexagoni. quare etiam 
ΠΧ hexagoni est. et quoniam ΠΧ latus est hexa-
goni, ΧΛ autem decagoni, et LHXSl rectus est [XI 
def. 3. I, 29 ] , Π& latus est pentagoni [prop. X ] . 
eadem de causa etiam TSl pentagoni est, quoniam, si 
duxerimus ΦΚ, XT, aequales erunt et inter se oppo-
sitae, et ΦΚ radius aequalis est lateri hexagoni; quare 
etiam XT hexagoni est. decagoni autem XSl, et 
i TXSl rectus est; quare T£l pentagoni est. uerum 
etiam Π Τ pentagoni est. itaque triangulus ΠΤ£1 
aequilaterus est. eadem de causa igitur etiam reliqui 
trianguli, quorum bases sunt rectae ΠΡ, ΡΣ, ΣΤ, 
TT, uertex autem punctuin singuli aequilateri 
sunt. rursus quoniam hexagoni est ΦΑ, decagoni 
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δέ ή ΦΨ, καϊ ορδή έόχιν ή νπο ΑΦ Ψ γωνία, πεντα

γώνου αρα έότϊν ή ΑΨ. δια τα αυτά δή έαν έπι-

ζεύξωμεν τήν Μ Φ ουόαν εξαγώνου, όυνάγεται καϊ. ή 

ΜΨ πενταγώνου, έότι δέ χαί ή Α Μ πενταγώνου9 

6 Ιόοπλεύρον άρα έότϊ τδ ΑΜΨ τρίγωνον. ομοίως δή 

δειχδήόεται, οτι χαϊ έκάότον τών λοιπών τριγώνων, 

ών βάόεις'μέν είόιν αί Μ Ν, Ν!$, Ο Α, κορυφή 

δέ τδ Ψ όημείον, ίόοπλεύρον έότιν. όυνέόταται άρα 

είχοόάεδρον ύπδ εϊχοόι τριγώνων ίόοπλεύρων περι-

10 εχόμενον. 

Αεί δή αύτδ χαϊ όφαίρα περιλαβείν τή δο%είόη 

χαϊ δεΐξαι, οτι ή τοϋ είχοόαέδρου πλευρά άλογος έότιν 

ή καλούμενη έλάόόων. 

Έπεϊ γάρ εξαγώνου έότϊν ή ΦΧ, δεκα*γώνον δέ ή 

15 XSI, ή Φ{& άρα άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται 

κατά τδ Χ, καϊ τό μείζον αυτής τμήμα έότιν ή ΦΧ9 

έότιν άρα ώς ή &Φ πρός τήν ΦΧ, οϋτως ή Φ Χ 

προς τήν ΧΆ. ϊόη δέ ή μέν ΦΧ τή Φ Ε , ή δέ ΧΆ 

τή ΦΨ' έότιν άρα ώς ή ίΙΦ πρός τήν Φ Ε , όντως 

20 ή ΕΦ πρδς τήν Φ Ψ. καί είόιν όρδαϊ αί ύπό &ΙΦΕ, 

ΕΦΨ γωνίαι" έάν άρα έπιζεύξωμεν τήν Ε& εύ&εϊαν, 

ορδή έόται ή υπό ΨΕ£1 γωνία διά τήν ομοιότητα 

τών ΨΕ&, ΦΕΩι τριγώνων, διά τά αυτά δή έπεί 

έότιν ώς ή β Φ πρός τήν Φ Χ, ούτως ή Φ Χ πρός 

25 τήν Χ8,, ϊόη δέ ή μέν Ω,Φ τή ΨΧ, ή δέ ΦΧ τή 

Χ Π, έότιν άρα ώς ή Ψ Χ πρός τήν ΧΠ, ούτως ή 

Π Χ πρός τήν Χίί. καϊ διά τοϋτο πάλιν έάν έπΐτ 

ζεύξωμεν τήν Π Ψ, ορδή έόται ή πρός τφ Π γωνία* 

3. ΦΜ Ρ. 4 Ψ Μ Ρ. έότιν Ρ Β. ή] eupra scr. m. 
1 b. 5. έστϊ] om. V, εστίν Ρ. ΨΛΜ Ρ. δή] om. V. 
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autem ΦΨ, et [ ^ Φ ^ rectus est, Α Ψ pentagoni 
est [prop. X ] . eadem de causa ducta ΜΦ, quae latus 
est hexagoni, concludimus, etiam Μ Ψ pentagoni esse. 
uerum etiam AM pentagoni est. itaque triangulus 
ΑΜΨ aequilaterus est. similiter demonstrabimus, 
etiam reliqaos triangulos, quorum bases sint MN, 
N8, 80, OAy uertex autem ptmctum Ψ, singulos 
aequilateros esse. ergo icosaedrum constructum est 
uiginti triangulis aequilateris comprehensum. 

oportet igitur etiam data id sphaera compreben-
dere et demonstrare, latus icosaedri irrationalem esse 
minorem quae uocatur. 

nam quoniam hexagoni est ΦΧ, decagoni autem 
XSl, recta Φ β in X secundum rationem extremam 
ac mediam diuisa est, et maior pars eius est ΦΧ 
[prop. IX] . itaque Λ Φ : Φ Χ = ΦΧ: Χ&. uerum 
ΦΧ= ΦΕ, Χ&=*ΦΨ. φλ&τβίΙΦ:ΦΕ = ΕΦ:ΦΨ. 

et anguli Ω,ΦΕ, ΕΦ Ψ recti sunt. ergo ducta ESl 
L ΨΕ& rectus erit, quia Δ ΨΕΛ ~ ΦΕ& [VI, 8] . 
eadem de causa quoniam est & Φ : Φ Χ = ΦΧ: X£l, 
et Λ Φ = ΦΧ, ΦΧ=ΧΠ, erit Ψ Χ: Χ Π *=*ΠΧ: XSI. 

quare rursus ducta Π Ψ arigulus ad Π positus rectus 

μέν] om. Β. 8. έατι Pq, comp. b. 14. έατιν] μέν V. 
18. ΦΕ] ΦΑ Theon (BVbq), item lin. 19. 20. ΕΦ] ΑΦ 
B V b q (Α e corr. m. 2 Β). &ΦΑ V b q , Α e corr. m. 2 B. 

21. ΑΦΨ BVbq. ASl B V b q . 22. ΨΑ& B V b q . 
23. ΨΑ& B V b q . ΦΑ& B V b q . Post τριγώνων add. το 
άρα έηϊ τής ψ£ί γραωόμενον ημικύκλιον ήζει %αϊ διά του Α 
V b q , mg. m. 2 Β (%αί om. q). 24. ή] (prius) in ras. m. 1 P. 

25. ΨΧ] Ι Ψ q. 27. τοΰτο] τά αντά q; γρ. διά τά 
αυτά mg. m. 1 b. εί έπιζεύξομεν q. 28. τω] τό q. 
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ro άρα έπϊ τής Ψ£1 γραφόμενον ήμικνκλιον ήζει κοί 
διά τον Π. καϊ έάν μενούόης τής Ψ£1 περιενεχδΐν 
τδ ήμικνκλιον είς τδ αντο πάλιν άποκαταόταδή, ο&εν 
ήρξατο φέρεόδαι, ήξει καϊ διά τον Π καϊ τών λοιπών 

5 όημείων τον είκοόάεδρον, καϊ έόται Οφαίρα περιειλημ-
μένον τδ είκοόάεδρον. λέγω δή, οτι καϊ τή δο&είΰΐ}. 
τετμήόδω γάρ ή Φ Χ δίχα κατά το Α'. χαϊ έπεί 
ένδεια γραμμή ή Φ&Ι άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται 
κατά το Χ, καϊ τδ έλαόόον αντής τμήμα έότιν ή SIX, 

10 ή άρα &Χ προόλαβοϋόα τήν ήμίόειαν τον μείζονος 
τμήματος τήν ΧΛ' πενταπλάόιον δύναται τον άπδ τής 
ήμιόείας τον μείζονος τμήματος9 πενταπλάόιον άρα 
έότϊ τδ άπδ τής SIA' τον άπδ τής Λ' Χ. καί έότι τής 
μέν SIA' διπλή ή &Ψ, τής δέ Α'Χ διπλή ή ΦΧ' 

15 πενταπλάόιον άρα έότϊ τδ άπο τής & Ψ τον άπο τής 
Χ Φ. καϊ έπεϊ τετραπλή έότιν ή Α Γ τής ΓΒ, πενταπλή 
άρα έότϊν ή ΑΒ τής Β Γ. ώς δέ ή ΑΒ πρδς τήν 
Β Γ, ούτως τδ άπδ τής Α Β πρδς τδ άπδ τής ΒΑ' 
πενταπλάόιον άρα έότϊ τδ άπδ τής ΑΒ τοϋ άπδ τής 

20 ΒΑ. έδείχδη δέ καϊ τδ άπδ τής £1Ψ πενταπλάόιον 
τοϋ άπδ τής ΦΧ. καί έότιν ϊόη ή ΑΒ τή ΦΧ' έκα
τέρα γάρ αυτών ϊόη έότϊ τή έκ τοϋ κέντρον τον 
ΕΖΗΘΚ κύκλον ϊόη άρα καϊ ή ΑΒ τή ΨΩ,. καί 
έότιν ή ΑΒ ή τής δοδείόης όφαίρας διάμετρος9 καϊ 

25 ή Ψ&Ι άρα ϊόη έότϊ τή τής δοδείόης όφαίρας διαμέτρω. 
τή άρα δοδείόη όφαίρα περιείληπται τδ είκοόάε&ρον. 

Λέγω δή, οτι ή τον είκοόάεδρον πλενρά άλογος 
έότιν ή καλονμένη έλάττων. έπεϊ γάρ §ητή έότιν ή 

2. Π] supra scr. Ψ b. 3. οδεν καί q. 7. Α'] ^ Ρ, 
,αχ q, α mut. in α V, α Bb (in fig. ,ας Β)* 9. έλαττον V. 

αυτής] ε οτι b , αντής εστι Bq. εΰτιν] om. Bbq. 
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erit [VI, 8]. itaque semicirculus in Ψ& descriptus 
etiam per Π ueniet [I, 31]. et si manente ΨΛ semi-
circulus circumuolutus rursus ad idem punctum refertur, 
unde circumuolui coeptus est, et per Π et per reliqua 
puncta icosaedri u6niet, et icosaedrum sphaera com-
prehensum erit. iam dico, data id sphaera compre-
hensum esse. nam ΦΧ in A ' in duas partes aequales 
diuidatur. et quoniam recta Φ&1 secundum rationem 
extremam ac mediam in X diuisa est, et minor eius 
pars est SIX, erit A 1 &2 = hA'X2 [prop. ΙΠ]. est 
autem SIW=2SIA', ΦΧ=2Α'Χ. itaque &Ψ2 

= 5 Χ Φ 2 . et quoniam ΑΓ= 4 Γ Β , erit ΑΒ = 5ΒΓ. 
uerum ΑΒ:ΒΓ<=ΑΒ2: ΒΑ2 [VI, 8. V def. 9]. itaque 
AB2 = 5BA2. demonstrauimus autem, esse etiam 
£ΙΨ* z = 5ΦΧ2. et Α Β = ΦΧ; nam utraque earum 
radio circuli ΕΖΗΘΚ aequalis est. itaque etiam AB 
= Ψ&. et Α Β diametrus est datae sphaerae. quare 
etiam ΨΛ diametro datae sphaerae aequalis est. ergo 
icosaedrum data sphaera comprehensum est. 

iam dico, latus icosaedri irrationalem esse mino-
rem quae uocatur. nam quoniam diametrus sphaerae 

ή] τό bq. 10. ή αρα β ΐ ] om. V, ή &Χ αρα q.^_ Α' et 
Α ηοη discernunt B b q , in V α in α corr. 13. ωα b, ωας 
(ς eras.) Β. Α' Χ] ςαχ (ς eras.) Β, χα V, χα q. αχ b. 
*αί — 14. &Α'] om.q. 13. έατιν ΡΒ. 14. &Α'] in ras. V, 
αως (ς eras.) Β. διπλή δε τής SIA ή &Ψ q e t b mg. 
m. 1 (y$.). ΧΦ Υ. 16. ΧΦ] e corr. V. τετραπλασίων 
B V b q . έατιν] om. q. πενταπλασίων Y et, supra scr. η 
m. 1, b. 17. εστίν] om. V. Β Γ] in ras., dein add. έστιν 
V, ΓΒ Β. ΑΒ — 18. τής (priue)] bis Ρ, corr. m. 1. 
19. έατίν Β. 20. δέ] om. b. 21. ίση] om. V. JB ίση 
V. 22. έατιν Ρ Β. rov κνκλον τον ΕΖΗΘΚ Υ. 
23. ΕΖΗΘ q. *αί] om. q. τ% β Ψ b. 2δ. Ιστ&ΡΒ. 

28. έλάσαων BVq. 
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# τής όφαίρας διάμετρος, καί έότι δυνάμει πενταπλάόιον 

τής έκ τον κέντρου τοϋ ΕΖΗΘΚ κνκλον, φητή άρα 

έότϊ καϊ ή έκ τοϋ κέντρον τον ΕΖΗΘΚ κνκλον* ώότε 

καϊ ή διάμετρος αντοϋ φήτή έότιν. έάν δέ είς κνκλον 

5 ρψήν έχοντα τήν διάμετρον πενταγώνον ίόοπλενρον 

έγγραφη, ή τοϋ πενταγώνον πλευρά άλογος έότιν ή 

καλονμένη έλάττων. ή δέ τοϋ ΕΖΗΘΚ πενταγώνον 

πλευρά ή τοϋ είκοόάεδρον έότϊν. ή άρα τον είκοόάεδρον 

πλενρά άλογος έότιν ή καλονμένη έλάττων. 

1. Ιΰτιν Β. τετραπλασίων b. 2. ΕΖΗΘ q. 3. Ιστίν ΡΒ. 
7. Ιλάσσων V. ή δΐ ή b. 8. ή άρα ή b. 9. Ιλάσσων Ρ. 
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ratioxialis est et potentia quintuplo maior est radio 
circuli ΕΖΗΘΚ, etiam radius circuli ΕΖΗΘΚ ratio-
nalis est. quare etiani diametrus eius rationalis est. 
sin in circulum rationalem diametrum habentem penta-
gonum aequilaterum inscribitur, latus pentagoni irra-

A 

tionalis est minor quae uocatur [prop. XI] . uerum 
latus pentagoni ΕΖΗΘΚ latus est icosaedri. ergo 
latns icosaedri irrationalis est minor quae uocatur. 
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Πόριΰμα. 

Έχ δή τούτον φανερόν,^ οτι ή τής ΰφαίρας διά

μετρος δννάμει πενταπλαΰίων έΰτϊ τής έχ τον κέντρου 

τον κύκλον, άφ' ον το είκοΰάεδρον άναγέγραπται, κα\ 

5 οτι ή τής ΰφαίρας διάμετρος ΰύγκειται έκ τε τής τον 

έζαγώνον καϊ δύο τών τον δεκαγώνον τών είς τον 

αυτόν κύκλον εγγραφόμενων, οπερ έδει δεΐζαι. 

*£". 
Αωδεχάεδρον ΰνΰτήΰαΰδαι καϊ ΰφαίρα περί-

10 λαβείν, η καϊ τά προειρημένα ΰχήματα, καϊ 

δεΐζαι, οτι ή τον δωδεκαέδρον πλενρά άλογό^ 

έΰτιν ή καλονμένη άποτομή. 

Έκκείΰδωΰαν τον προειρημένον κύβον δνο επίπεδα 
προς όρδάς άλλήλοις τά ΑΒΓΑ, ΓΒΕΖ, καϊ τετμή-

15 ΰδω έκάΰτη τών ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ, ΑΑ, ΕΖ, ΕΒ, ΖΓ 

πλενρών δίχα κατά τά Η, Θ, Κ, Α, Μ, Ν, S, καϊ 

έπεξεύχδωΰαν αί ΗΚ, ΘΑ, Μ®, Ν&, καϊ τετμήΰδω 

έκάΰτη τών ΝΟ, 0 $ , ΘΠ άκρον καϊ μέΰον λόγον 

κατά τά Ρ, Σ, Τ ΰημεία, καϊ έΰτω αυτών μείζονα 

20 τμήματα τά ΡΟ, ΟΣ, ΤΠ, καϊ άνεΰτάτωΰαν άπό των 

Ρ, Σ, Τ ΰημείων τοις τόν κύβον έπιπέδοις πρός όρδάς 

έπϊ τά έκτος μέρη τον κύβον αί Ρ Τ, Σ Φ, ΤΧ, καϊ 

κείΰδωΰαν ίΰαι ταίς ΡΟ, ΟΣ, ΤΠ, καϊ έπεζενχδωΰαν 

αί ΤΒ, ΒΧ, ΧΓ, ΓΦ, ΦΤ. λέγω, οτι τό ΤΒΧΓΦ 

25 πενταγώνον ίΰόπλενρόν τε καϊ έν ένϊ έπιπέδφ καϊ έτι 

1. πόρισμα] om. bq. 3. εστίν Β. δ. τοϋ] om. ΒΥ. 
6. τών δυο Υ. 7. οπερ έδει δεΐξαί] om. B V . 

8. ιξ'] om. q. 9. σννστήσασδαι Ρ, corr. m. rec. 
10. προειρημένα] πρότερον q; mg. m. 1: γρ. τά πρότερον b . 
13. χνβον] xvnXov comp. b. 16. & σημεία Υ. 17. τετμή-
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Corol lar ium. 

Hinc manifestum est, diametrum sphaerae potentia 
quintuplam esse radii circuli, in quo icosaedrum de-
scriptum est, et diametrum sphaerae ex latere hexa-
goni et duobus lateribus decagoni in eodem circulo 
inscriptoruin compositam esse. — quod erat demon-
strandum. 

xvn. 
Dbdecaedrum construere et sphaera comprehendere, 

sicut figuras, quas supra nominauimus, et demonstrare, 
latus dodecagoni irrationalem esse apotomen quae 
uocatur. 

exponantur duo plana cubi, quem nominauirnus. 
[prop. X V ] inter se perpendicularia ΛΒΓ47 ΓΒΕΖ} 

et singula latera ΛΒ, ΒΓ, Γ Α , ΑΛ, ΕΖ, Ε Β , Ζ Γ 
in binas partes aequales diuidantur in punctis Η, Θ, 
Κ, Α , Μ, N, S} et ducantur HK, ΘΛ> ΜΘ, N8, 
et singulae N07 ΘΠ secundum rationem extre-
mam ac mediam in punctis Ρ, Σ 7 Τ secentur, et maiores 
earum partes sint ΡΟ> ΟΣ9 ΤΠ, et in punctis Py Σ , 
Τ ad plana cubi perpendiculares in partes exteriores 
cubi erigantur PT, ΣΦ, TX, et ponatur PT = PO, 
ΣΦ = ΟΣ} TX= ΤΠ, et ducantur ΤΒ, ΒΧ, ΧΓ> 
ΓΦ} Φ Τ. dico, pentagonum ΤΒΧΓΦ et aequilaterum 
esse et in uno plano positum et praeterea aequiangulum. 

σ&ωσαν at NO V. 18. ΘΠ] Π e corr. m. rec. Ρ; ΘΠ 
sv&steu V. 21. κνβον] VLVVXOV comp. b. 22. ηνβον] in 
ras. V. ΡΤ] Ρ eras. V. 23. έ*%είσ&ωοαν Ρ. 24. ΒΧ, 
Χ Γ] Χ, Χ Γ in ras. m. 2 V. Γ Φ] mg. m. 2V, Γ Χ Β. 
ΤΒΧ.ΓΦ] pro Χ Γ in q Χ corr. ex Γ m. Χ. 25. έπιπέδω] in 
ras. m. 2 V. 
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Ιΰογώνιον έΰτιν. έπεζενχδωΰαν γάρ αί ΡΒ, ΣΒ, ΦΒ. 

καϊ έπεϊ ένδεια ή ΝΟ άκρον χαϊ μέΰον λόγον τέτμηται 

χατά τό Ρ, χαϊ τό μείζον τμήμα έΰτιν η ΡΟ, τά αρα 

άπό τών Ο Ν, Ν Ρ τριπλάΰιά έΰτι τον άπό τής ΡΟ. 

5 ίΰη η μέν ΟΝ τή ΝΒ, ή δ% ΟΡ τή ΡΤ* τα άρα 

άπό τών Β Ν, Ν Ρ τριπλάΰιά έΰτι τον άπό τής ΡΤ. 

τοις άπό τών ΒΝ, Ν Ρ τό άπό τής Β Ρ έΰτιν ίΰον' 

τό άρα άπό τής Β Ρ τριπλάΰιον έΰτι τον άπό τής ΡΤ' 

ωΰτε τά άπό τών Β Ρ, Ρ Τ τετραπλαΰία έΰτι τον άπό 

10 τής ΡΤ. τοις 6h άπό τών ΒΡ, ΡΤ ίΰον έΰτϊ τό άπό 

τής Β Τ* τό άρα άπό τής 'Β Τ τετραπλάΰιόν έΰτι τον 

άπό τής ΤΡ' διπλή άρα έΰτϊν ή ΒΤ τής ΡΤ. έΰτι 

δΐ χαϊ ή Φ Τ τής ΤΡ διπλή, έπειδήπερ χαϊ η Σ Ρ τής 

Ο Ρ, τοντέΰτι τής ΡΤ, έΰτι διπλή' ίΰη άρα ή ΒΤ τή 

15 ΤΦ. ομοίως δή δειχδήΰεται, οτι χαϊ έχάΰτη τών ΒΧ, 

ΧΓ, ΓΦ έχατέρα τών Β Τ, ΤΦ έΰτιν ίΰη. ίΰόπλενρόν 

αρα έΰτϊ τό ΒΤΦΓΧ πενταγώνον. λέγω δή, οτι χαϊ 

έν ένί έΰτιν έπιπέδω. ήχδω γάρ άπό τοϋ Ο έχατέρα 

τών ΡΤ, Σ Φ παράλληλος έπϊ τά έχτός τον κνβον 

2ο μέ(Μ η Ο Ψ, χαϊ έπεζενχδωΰαν αί Ψ®, @Χ' λέγω, 

οτι ή ΨΘΧ ενδείά έΰτιν. έπεϊ γάρ ή Θ Π άκρον καϊ 

μέΰον λόγον τέτμηται κατά τό Τ, καϊ τό μείζον αντής 

τμήμα έΰτιν ή Π Τ, έΰτιν άρα ώς η Θ Π πρός τήν 

ΠΤ, όντως ή ΠΤ πρός τήν Τ®, ίΰη δϊ ή μέν ®Π 

25 τή ΘΟ, ή δΐ Π Τ έκατέρα τών ΤΧ, ΟΨ' έΰτιν αρα 

ώς ή Θ Ο πρός τήν Ο Ψ, όντως ή Χ Τ πρός τήν Τ®, 

και έΰτι παράλληλος r μέν ΘΟ τή ΤΧ' έκατέρα γάρ 

αντών τφ ΒΑ έπιπέδω πρός όρδάς έΰτιν ή δϊ ΤΘ 

τή ΟΨ' έκατέρα γάρ αντών τω Β Ζ έπιπέδφ πρός 

Β. μείζον αυτής V. ΡΟ] in ras. V. τά] τό q.. 
4. Ν Ρ] Η Ρ Β. τριπλάσια] mut. in τριπλάΰιον m. 1 q. 
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ducantur enim PJ8, Σ Β } ΦΒ. et quoniam recta NO 
secundum rationem extremam ac mediam dyiisa est 
in P, et maior pars eius est PO , erunt ΟΝ* + NP* 
— 3 P 0 2 [prop. IV] . uerum OiV = NB, OP=PT. 
itaque 5iV* + NP* — 3 Ρ Γ 2 . est autem B P 2 = 5 i V 2 

+ iVP 2 [ 1 , 4 7 ] , itaque Λ Ρ 2 = 3 Ρ Γ 2 . quare £ P 2 

+ ΡΤ2 = 4 Ρ Γ 2 . uerum ΒΤ* = £ P 2 + Ρ Γ 2 [I, 47]. 
itaque 5 Γ 2 = 4 Ρ Γ 2 . quare BT = 2PT. est autem 
etiam ΦΤ= 2 Γ Ρ , quoniam e t i a m Σ Ρ = 2 0 Ρ = 2PT. 
itaqne Β ί Γ = ί Γ Φ . similiter demonstrabimus, esse 
etiam singulas ΒΧ, ΧΓ, ΓΦ utriqne ΒΤ, ΤΦ aequales. 
ergo pentagonum Β ΤΦΓΧ aequilaterum est. iam dico, 
idem in uno plano positum esse. ab Ο enim utrique 
ΡΤ, ΣΦ parallela in partes exteriores cubi ducatur 
ΟΨ, et ducantur ΨΘ, ΘΧ. dico, ΨΘΧ rectam esse. 
nam quoniam ΘΠ in Τ secundum rationem extremam 
ac mediam diuisa est, et maior pars eius est Π Γ, 
erit ΘΠ: ΠΤ^ ΠΤ: ΤΘ. uerum © 7 7 = ©Ο, ΠΤ 
= ΤΧ=ΟΨ. itaque ΘΟ : ΟΨ — ΧΤι Τ®, et ΘΟ 
rectae ΤΧ parallela est (nam utraque earum ad pla-
num ΒΛ perpendicularis est) [XI, 6] et T® rectae 
Ο Ψ (nam utraque earum ad planum Β Ζ perpendicu-

έοτιν Ρ. δ. ΡΤ] ΡΓ q. 6. ΝΡ] Ρ e corr. V. 
9. έοτιν P, 10. ΡΤ] (alt) ΡΓ q. 11. αρα] bis P, postea 
corr. m. 1. 12. έοτίν] om. V. έοτιν B. 13. TP διπλή] 
in ras. V. ΣΡ] supra rae. m. 2 q. 14. Ρ Τ ] corr. ex 
Ρ Γ m. 1 q. έοτιν B. 15. κα/] om. q. ΒΧ] ΦΧ q. 

18. I<rrw] £ ins. m. 1 q. ήχδω] ή θ corr. m. 1 b. 
20. μέρη του κύβου Υ. ΨΘ] Θ e corr. m. 1 b. 22. λό
γον] om. b. 23. τήν ΠΤ] ΠΤ in ras. V, I I T Bb. 
24. Θ Π] Π Θ Ρ. 
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2. ΘΤΧ] ΟΤΧ Β, et b supra scr. Θ m. 1. 3. δυσϊ 
(δύο q) πλευραις Theon (BVbq). πλευράς αυτών q. 4. πλευ
ράς] om. V. και] om. Ρ. 5. ΟΧ b. 6. άρα] γάρ έστιν 
q. έπιπέδω άρα Β. 7. έστι] om. q; εστίν Ρ. ΤΒΧΓΦ] 

όρδάς έΰτιν. έάν δϊ δνο τρίγωνα ΰνντεδή κατά μίαν 

γωνίαν, 9ώς τά ΨΟΘ, ΘΤΧ, τάς δνο πλενράς ταίς 

δνΰϊν άνάλογον έχοντα, ωΰτε τάς όμολόγονς αντών 

πλενράς καϊ παραλλήλονς είναι, αί λοιπάϊ ενδεΐαι έπ 

5 ένδειας έΰονταΐ' έπ ένδειας άρα έΰτϊν ή ΨΘ τή θ Χ. 

πάΰα δΐ ένδεια έν ένί έΰτιν έπιπέδφ' έν ένϊ άρα έπι

πέδω έΰτϊ το ΤΒΧΓΦ πενταγώνον. 

Λέγω δή, οτι καϊ ίΰογώνιον έΰτιν. 

Έπεϊ γάρ ένδεια γραμμή ή ΝΟ άκρον καϊ μέΰον 

10 λόγον τέτμηται κατά τό Ρ, καϊ τό μείζον τμήμα έΰτιν 

ή Ο Ρ [έΰτιν άρα ώς ΰνναμφότερος ή ΝΟ, Ο Ρ πρός 

τήν ΟΝ, όντως ή ΝΟ πρός τήν Ο Ρ], ίΰη δΐ ή Ο Ρ 

τή Ο Σ [έΰτιν άρα ώς η Σ Ν πρός τήν ΝΟ, όντως 

η ΝΟ πρός τήν Ο Σ], ή Ν Σ άρα άκρον καϊ μέΰον 

15 λόγον τέτμηται κατά τό Ο, καϊ τό μείζον τμήμα έΰτιν 

ή ΝΟ' τά άρα άπό τών Ν Σ, ΣΟ τριπλάΰιά έΰτι τον 

άπό τής ΝΟ. ίΰη δ)> ή μεν ΝΟ τή ΝΒ, ή 6h ΟΣ 

τή ΣΦ' τά άρα άπό τών Ν Σ, Σ Φ τετράγωνα τρι

πλάΰιά έΰτι τον άπό τής ΝΒ' ωΰτε τά άπό τών Φ Σ, 

20 ΣΝ, Ν Β τετραπλαΰία έΰτι τον άπό τής Ν Β. τοις 
6h άπό τών ΣΝ, ΝΒ ίΰον έΰτϊ τό άπό τής ΣΒ' τά 

άρα άπό τών Β Σ, ΣΦ, τοντέΰτι τό άπό τής Β Φ 

(ορδή γάρ ή νπό ΦΣΒ γωνία), τετραπλάΰιόν έΰτι 

τον άπό τής ΝΒ' διπλή άρα έΰτϊν η Φ Β τής Β Ν. 

25 έΰτι δ$ καϊ ή ΒΓ τής Β Ν διπλή' ίΰη άρα έΰτϊν η 

ΒΦ τή ΒΓ. καϊ έπεϊ δύο αί Β Τ, Τ Φ δνΰϊ ταίς Β Χ, 

Χ Γ ίΰαι είΰίν, καϊ βάΰις ή ΒΦ βάΰει τή Β Γ ίΰη, 
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laris est). sin duo trianguli in uno angulo con-
iunguntur ut ΨΟΘ, ΘΤΧ duo latera duobus lateribus 
proportionalia habentes, ita ut latera correspondentia 
etiam parallela sint, reliqua latera in eadem recta 
erunt posita [VI, 32]. itaque ΨΘ, ΘΧ in eadem 
recta positae erunt. omnis autem recta in uno plano 
posita est [XI, 1]. ergo pentagonum ΤΒΧΓΦ in uno 
plano positum est. 

iam dico, idem aequiangulum esse. 
nam quoniam recta NO in Ρ secundum rationem 

extremam ac mediam diuisa est, et maior pars eius 
est OP, et OP= ΟΣ, recta Ν Σ in Ο secundum ra-
tionem extremam ac mediam diuisa est, et maior pars 
est NO [prop. V] . 1 ) itaque ΝΣ* + ΣΟ2 = 3 i V 0 2 

[prop. IV] . uerum ΝΟ = ΝΒ, ΟΣ=ΣΦ. itaque 
ΝΣ2 + ΣΦ2 = 3NB2. quare ΦΣ2 + ΣΝ2 + NB* 
= 4NB*. sed ΣΒ2 = ΣΝ2 + ΝΒ* [I, 47]. itaque 
ΒΣ2 + ΣΦ* = 4ΝΒ2 = ΒΦ2 (nam L ΦΣΒ rectys 
est) [XI def. 3] . itaque Φ Β = 2BN. uerum etiam 
Β Γ = 2 Β Ν. quare ΒΦ = ΒΓ. et quoniam duae 
rectae Β Τ, Τ Φ duabus Β Χ, Χ Γ aequales sunt, et 

1) Forma prop. V, ad quam apertissime hic respicit Eu-
clidee, docet, uerba έατιν άρα — Ο Ρ lin. 11 —12 et έστιν 
&ρα — Ο Σ lin. 13—14 superuacua et subditiua esse. nec satis 
eet cum ed. Baeil. et Gregorio pro Ο Ρ lin. 12 Ο Σ scribere. 

Τ erae. V, post Φ ras.; ΒΧΓΦΤ το ΒΓΧΦΤ q. 9. εύΰει, 
poetea add. α m. 1 Ρ. 13. τή] τής b. 17. Ο Ν bis V. 
18. τή] corr. ΘΧ τής m. 1 Ρ. 19. Άστε] corr. ex ώσα m. 1 b; 
ωστε %αί V. τά] om. q. 20. έστιν Ρ. 21. ΣΝ] Ν in 
ras. m. 1 b. ΣΒ] ΒΣ m ras. m. 1 Ρ, ΒΣΒ V. 22. ΒΣ] 
ΣΒ b. τουτέστιν Ρ. ΦΒ V. 24. εστίν] om. V. 
25. έστιν ΡΒ. εστίν] om. Vq. 26. ΒΦ] corr. ΘΧ ΦΒ Υ. 

27. ^ σ / V b q . ΦΒ Vq. 
Euc l idee , edd. Heiberg et Menge. IV. 21 
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γωνία αρα ή νπδ ΒΤΦ γωνία τή νπο ΒΧΓ έότιν 

ϊοη. ομοίως δή δείζομεν, οτι καί ή νπδ ΤΦΓ γωνία 

ϊόη έότϊ τή νπδ ΒΧΓ αί αρα νπδ ΒΧΓ, ΒΤΦ, ΤΦΓ 

τρεις γωνίαι ϊόαι άλλήλαις είόϊν. έάν δέ πενταγώνου 

5 ίόοπλενρον αί τρεις γωνίαι ϊόαι άλλήλαις ώόιν, ίόο

γώνιον έόται το πενταγώνον ίόογώνιον άρα έότϊ τό 

ΒΤΦΓΧ πενταγώνον. έδείχδη δέ καί Ιόοπλενρον 

τ δ άρα Β ΤΦΓ Χ πενταγώνον ίόοπλενρον έότι καϊ ίόο

γώνιον, καί έότιν έπί μιάς τον κνβον πλενράς τής 

10 Β Γ. έάν άρα έω' έκάότης τών τον κνβον δώδεκα 

πλενρών τά αντά καταόκενάόωμεν, όνότα&ηοεταί τι 

όχημα ότερεόν νπδ δώδεκα πενταγώνων ίόοπλενρων 

τε καϊ ίόογωνίων περιεχόμενον, ο καλείται δωδεκάεδρον. 

Αεί δή αντο καϊ όφαίρα περιλαβεϊν τή δοδείότ} 

15 καϊ δεΐξαι, οτι ή τον δωδεκαέδρον πλενρά άλογος 

έότιν ή καλονμένη άποτομή. 

Έκβεβλήόδω γάρ ή ΨΟ, καϊ έότω ή ΨΛ' όνμ-

βάλλει άρα ή OSI τή τον κνβον διαμέτρφ, καϊ δίχα 

τέμνονόιν άλλήλας' τούτο γάρ δέδεικται έν τφ παρα-

20 τελεύτφ δεωρήματι τον ένδεκάτον βιβλίον. τεμνίτωόαν 

κατά τδ £1' τδ ίΐ άρα κέντρον έότϊ τής όφαίρας τής 

περιλαμβανούόης τον κνβον, καϊ ή S10 ήμίόεια της 

πλενράς τοϋ κνβον. έπεξεύχδω δή ή Τ&. καί έπεί 

2. δειχδηξομεν, sed χδη del., b. 3. έοτίν ΡΒ. ΒΧΓ] 
(prius) Χ in ras. m. 1 Ρ. 5. Ιόοπλενρον q. ωσιν] corr. ex 
είοίν m. 1 Ρ. 6. έοταί] έοτι BV. 7. ΒΤΦΧΓ q. δί] om. 
q. 8. τέ έοτιν Ρ. 9. κνβον] κνκλον b. 13.ντβ] om. 
Ρ. ο καλείται δωδεκάεδρον] om. Theon (BVbq). 17. Ψ&] 
ΨΟ q. ονμβαλει Ρ. 18. Ο Λ ] Β, ψ β V b , ΨΟ q. 
κνβον] κνκλον comp. b, corr. in 19. τεμονοιν, corr. m. 
1, Ρ. παρατελενταίω q. 21. τό] (alt.) καί τό q. 
22. Ο Λ V, Λ Θ Β. ' Ante τής del. έ*τι m. 1 Ρ. 
23. rSl q. 
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Μ 

basis Β Φ basi Β Γ aequalis, erit [I, 8] L ΒΤΦ = ΒΧΓ. 
similiter demonstrabimus, esse etiaui 

L ΤΦΓ=ΒΧΓ. 

itaque tres anguli ΒΧΓ, ΒΤΦ, ΤΦΓ inter se aequales 
sunt. sin pentagoni aequilateri tres anguli inter se 

aequales sunt, penta-
gonum aequiangulum 
erit [prop. VII]. ergo 
pentagonum Β Τ Φ Γ Χ 
aequiangulum est. de-
ruonstrauimus autem, 
idem aequilaterum esse. 
ergo pentagonum 

ΒΤΦΓΧ 

aequilaterum est et 
aequiangulum, et in uno 
latere cubi -Brconstruc-
tum est. itaque si in 
singulis duodecim late-

ribus cubi eadem comparauerimus, figura quaedam 
solida construetur duodecim pentagonis aequilateris et 
aequiangalis cornprebensa, quae uocatur dodecaedrum. 

oportet igitur idem data sphaera comprebendere et 
demonstrare, latus dodecaedri irrationalem esse apo-
tomen quae uocatur. 

producatur enim ΨΟ, et fiat Ψ£1. itaque OSl 
cum diametro cubi concurrit, et inter se in binas partes 
aequales secant; hoc enini in paenultimo theoremate 
undecimi libri demonstratum est [XI, 38]. secent in 
Sl. β igitur centrum est sphaerae cubum comprehen-
dentis, et £10 dimidia lateris cubi. ducatur T&l.' et 

21* 

π 

• 
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ένδεια γραμμή η Ν Σ άκρον καϊ μέΰον λόγον τέτμηται 

κατά τό Ο, καϊ τό μείζον αντής τμήμα έΰτιν η ΝΟ, 
τά άρα άπό τών Ν Σ, ΣΟ τριπλάΰιά έΰτι τον άπο 

τής Ν Ο. Ιΰη δ\ ή μεν Ν Σ τή Ψ Λ, έπειδήπερ καϊ 

5 ή μεν ΝΟ τή 0& έΰτιν Ιΰη, η δ% ΨΟ τή ΟΣ. άλλα 

μην καϊ ή ΟΣ τή Ψ Τ, έπεϊ καϊ τή ΡΟ' τά άρα άπο 

τών Ψ Τ τριπλάΰιά έΰτι τον άπό τής Ν Ο. τοις 
δε άπό τών Ω, Ψ, ΨΤ ίΰον έΰτϊ τό άπό τής Τ£1' το 

άρα άπό τής Τ£1 τριπλάΰιον έΰτι τον άπό τής ΝΟ. 

10 έΰτι δε καϊ ή έκ τον κέντρον τής ΰφαίρας τής περί-

Ιαμβανονΰης τον κνβον δννάμει τριπλαΰίων τής ήμι-

ΰείας τής τον κνβον πλενράς' προδέδεικται γάρ κνβον 

ΰνΰτήΰαΰδαι καϊ ΰφαίρα περιλαβείν καϊ δεΐζαι, οτι η 

τής ΰφαίρας διάμετρος δννάμει τριπλαΰίων έΰτϊ τής 

15 πλενράς τον κνβον. εί 6h ολη τής δλης, καϊ [η] 

ήμίΰεια τής ήμιΰείας' και έΰτιν η Ν Ο ήμίΰεια τής 

τοϋ κνβον πλενράς· ή άρα TSI ίΰη έΰτϊ τή έκ τοϋ 

κέντρον τής ΰφαίρας τής περιλαμβανονΰης τον κνβον. 

και έΰτι τό Ω, κέντρον τής ΰφαίρας τής περιλαμβα-

20 νονΰης τον κνβον τό Τ άρα ΰημείον πρός τή επι
φάνεια έΰτϊ τής ΰφαίρας. ομοίως δή δείζομεν, οτι καϊ 

έκάΰτη τών λοιπών γωνιών τον δωδεκαέδρον πρός τή 

επιφάνεια έΰτϊ τής ΰφαίρας* περιείληπται άρα τό δω

δεκαέδρον τή δοδείΰη ΰφαίρα. 

1. Ν Ε Β, corr. m. 1 3. έατιν Ρ. 4. ΝΟ] Ν Ε Β. 
9. άρα] om. q. τον] τό q. 10. έατιν Ρ Β. τής] (ali) 
bis b. 12. τής] ins. m. 1 V. δεδεικται q. 14. δυ
νάμει] om. Ρ. διπλααίων Β , corr. m. rec. iativ ΡΒ. 

16. εί] ή V. ή όλη Bq. ή] poetea ine. m. 1 Ρ, 
εί q. 16. ήμίαεια — Ν&] bis Ρ, postea corr. m. 1. 
Π. έατίν Ρ. 19. έατιν Β. 20. αημείον άρα q. 
22.'τήν έπιφάνειαν q, ν bis supra scr. m. 1 b. 23. έατίν Ρ. 

• 
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quoniam recta ΝΣ in Ο secundum rationem extremam 
ac mediain diuisa est, et maior pars eius est NO, 
erunt 

ΝΣ2 + Σ02 = 3JV0 2 [prop. IV] . 
sed ΝΣ=Ψ&, quoniam 

JVO = 0 £ , ΨΟ=ΟΣ. 

et praeterea 
Ο Σ = Ψ Τ, 

quoniam Ο Σ = ΡΟ. itaque 

&Ψ2 + ΨΤ2 = 3Ν02. 

uerum 
TS12 = £ΙΨ2 + ΨΤ* [I, 47]. 

itaque 
τα2 = 3ivo 2 . 

sed radius sphaerae cubura comprehendentis et ipse 
potentia triplo maior est dimidio latere cubi; narn 
antea explicauimus, quomodo cubus construendus sit 
et sphaera comprehendendus. et quo raodo demon-
strandum sit. diametrum sphaerae potentia triplo ma-
iorem esse latere cubi [prop. X V ] . sin tota triplo 
maior est tota, etiam dimidia triplo maior est di-
midia; et Ν Ο dimidia est lateris cubi. itaque TSl 
radio sphaerae cubum comprehendentis aequalis est. 
et i i centrum est sphaerae cubum comprehendentis. 
quare punctum Τ ad superficiem sphaerae positum 
est. iam similiter demonstrabimus, etiam reliquos 
angulos dodecaedri siugulos ad superficiem spbaerae 
positos esse. ergo dodecaedrum data sphaera compre-
hensum est. 
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Λέγω δή, οτι ή τον δωδεκαέδρον πλενρά άλογος 
έύτιν ή καλονμένη απότομη. 

'ΕπεΙ γάρ τής ΝΟ άκρον καί μέόον λόγον τετμη-

μένης τδ μείζον τμήμα έότιν ή ΡΟ, τής δέ OS άκρον 

6 καϊ μέόον λόγον τετμημένης τδ μείζον τμήμα έότιν η 
Ο Σ, ολης άρα τής Ν 8 άκρον καϊ μέόον λόγον τεμνό

μενης τδ μείζον τμήμα έότιν ή P2L οϊον έπεί έότιν 

ώς ή Ν Ο πρδς τήν Ο Ρ, ή Ο Ρ πρδς τήν ΡΝ, καϊ 

τά διπλάόια* τά γάρ μέρη τοίς Ιόάκις πολλαπλαόίοις 

10 τον αύτον έχει λόγον ώς άρα ή Ν8 πρδς τήν Ρ Σ, 

όντως ή ΡΣ προς όνναμφότερον τήν Ν Ρ, Σ8· μείζων 

δέ ή Ν8 τής ΡΣ* μείζων άρα καί ή ΡΣ όνναμφό

τερον τής ΝΡ9 Σ8' ή Ν 8 άρα άκρον καϊ μέόον 

λόγον τέτμηται, καϊ τδ μείζον αντής τμήμα έότιν ή 

1δ Ρ Σ. ϊόη δέ ή Ρ Σ τή ΤΦ' τής άρα Ν8 άκρον καϊ 

μέόον λόγον τεμνόμενης τδ μείζον τμήμα έότιν ή Τ Φ. 
καϊ έπεί φητή έότιν ή τής όφαίρας διάμετρος καί έότι 

δννάμει τριπλαύίων τής τον κνβον πλενράς, φητη άρα 

έότϊν ή Ν8 πλενρά ονόα τον κύβον. έάν δέ φητή 

20 γραμμή άκρον καϊ μέόον λόγον τμη&ή, έκάτερον τών 

τμημάτων άλογος έότιν άποτομή. 

Ή ΤΦ άρα πλενρά ονόα τον δωδεκαέδρον άλογος 
έότιν άποτομή. 

1. ή] om. q. 3. Poet τής ins. μέν m. rec. Ρ. τεμνό
μενης Ρ; item lin. δ. 6. τετμημένης bq. 8. ΝΟ] Ο Ν Β. 

Ο Ρ] (priue) β corr. V; dein άέϊ.καϊ τά διπλάόια. 
9. ίσάκις] ώσαντως Β. 10. ώς] καϊ ώς b. 16. ΝΙΞ} αρα q. 

16. τετμημένης bq. Φ Τ Ρ. 17. έστιν Ρ Β. De scbolio 

quodam in Ρ hic adscripto u. app. 20. γραμμή] γ μή b, 
corr. m. 1; ένδεια γραμμή q. τέτμηται q. έκατέρα q. 
21. έστιν ή καλονμένη V b q , β corr. m. 2 Β. 23. έατιν ή 
καλονμένη Vbq . 
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iam dico, latus dodecaedri irrationalem esse apo-
tomen quae uocatur. nam quoniam PO maior pars 
est rectae NO secundum rationem extremam ac me-
diam diuisae, et ΟΣ maior pars est rectae 0% se-
cundum rationem extremam ac mediam diuisae, ΡΣ 
maior pars est totius rectae NS secundum rationeni 
extremam ac mediam diuisae. quoniam enim 1) Ν Ο 
: OP= OP: PN, etiam dupla eandem rationera habe-
bunt; nani partes eandem rationern habent quam aeque 
multiplicia [V, 15]. itaque Ν3:ΡΣ= ΡΣ: NP+ Σ%. 

sed Ν8 > ΡΣ. itaque etiara Ρ Σ > Ν Ρ + Σ 8 [V, 14]. 
ergo Ν& secundum rationem extremam ac mediam di-
uisa est, et maior pars eius est ΡΣ. sed ΡΣ = ΤΦ. 
itaque Τ Φ maior pars est rectae Ν3 secundum ra-
tionem extremam ac mediam diuisae. et quoniam dia-
metrus spbaerae rationalis est et latere cubi triplo 
maior est potentia, etiam N3, quae latus est cubi, 
rationalis est. sin recta rationalis secundum rationem 
extremam ac mediam diuiditur, utraque pars irratio-
nalis est apotome [prop. VI] . ergo Γ Φ , quae latua 
est dodecaedri, irrationalis est apotome. 

1) Uocabulo otov lin. 7 uidetur significari. rectam ΝΈ ηοη 
proprie secundum rationem extremam ac mediam diuisam esse, 
qnia pars minor ex iVP, ΣΕ diiunctis composita est. quod 
hic parnm refert, quia maiore parte eola utimur. sed fortasse 
totus locue olov lin. 7 — htiv ή Ρ Σ lin. 14 eubditiuus est. 
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Πόριόμα. 

Έκ δή τούτου φανερόν, οτι τής τον κνβον πλενράς 

άκρον καί μέόον λόγον τεμνόμενης τδ μείζον τμήμα 
έότιν ή τον δωδεκαέδρον πλενρά. οπερ έδει δεΐξαι. 

5 ιη'. 

Τάς πλενράς τών πέντε οχημάτων έκ&έό&αι 

καί όνγκρΐναι πρδς άλληλα ς. 

Έκκείό&ω ή τής δοδείόης όφαίρας διάμετρος ή 

ΑΒ, καϊ τετμήόδω κατά τδ Γ ώότε ϊόην είναι τήν 

10 Α Γ τή ΓΒ, κατά δέ τδ Α ώότε διπλάόιον α είναι 

τήν Α Α τής ΑΒ, καϊ γεγράφδω έπί τής Α Β ήμι

κνκλιον τό ΑΕΒ, καϊ άπδ τών Γ, Α τή Α Β προς 

όρδάς ήχδωόαν αί ΓΕ, Α Ζ, καϊ έπεζεύχδωόαν αί 

ΑΖ, ΖΒ, Ε Β. καϊ έπεϊ διπλή έότιν ή Α Α τής Α Β, 

15 τριπλή άρα έότϊν ή Α Β τής ΒΑ. άναότρέφαντι 

ήμιολία άρα έότϊν ή ΒΑ τής Α Α. ώς δέ ή ΒΑ πρδς 

τήν ΑΑ, ούτως τδ άπδ τής ΒΑ πρδς τδ άπδ τής ΑΖ" 

ίόογώνιον γάρ έότι τδ ΑΖΒ τρίγωνον τω ΑΖΑ τρι~ 

γώνφ' ήμιόλιον άρα έότϊ τδ άπό τής ΒΑ τον άπό 

2ό τής ΑΖ. έότι δέ καϊ ή τής όφαίρας διάμετρος δννάμει 

ήμιολία τής πλενράς τής πνραμίδος. καί έότιν ή ΑΒ 

ή τής όφαίρας διάμετρος* ή Α Ζ άρα ϊόη έότϊ τή 

πλενρά τής πνραμίδος. 

Πάλιν, έπεϊ διπλαόίων έότϊν ή ΑΑ τής ΑΒ, τριπλή 

25 άρα έότϊν ή ΑΒ τής ΒΑ. ώς δε ή ΑΒ πρδς τήν ΒΑ, 

ούτως το άπδ τής Α Β πρός τδ άπό τής ΒΖ' τριπλά-

1. πόρισμα] comp. mg. m 1 P B V q , om. b. 3. τετμη-
μένης bq. 4. οπερ έδει δειξαί] om. V q , ο)— b. δ. ιη'] 
om. Bbq. 9. κατά μέν BV. 10. τή] corr. ex της Β. 
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Corol lar ium. 
Hinc manifestum est ; latus dodecaedri maiorem esse 

parteni lateris cubi secundum rationem extremain ac 
mediam diuisi. — quod erat demonstrandum. 

XVIH. 
Latera quinque figurarum exponere et inter se 

comparare. 
Exponatur diametrus datae sphaerae Α Β et in Γ 

ita secetur, ut sit Α Γ = Γ Β , in Α autem ita, ut sit 
AA = 2AB, et in AB semicirculus describatur AEB} 

et in Γ , Α ad ΑΒ perpendicu-
lares ducantur Γ Ε , AZ, et 
ducantur ΑΖ, ΖΒ, E B . et 
quoniam est Α Α = 2 Α Β , erit 
ΑΒ — 3BA. itaque conuer-
tendo Β Α = */2AA. sed 
BA.AA = ΒΑ2: ΑΖ2 [V def. 

9] 5 nam AZB ~ AZA [VI, 8]. 
itaque BA2 = %AZ2. uerum etiam diametrus sphaerae 
potentia lateris pyramidis sesquialtera est [prop. XIII]. 
et Α Β diametrus sphaerae est. ergo Α Ζ lateri pyra-
midis aequalis est. 

rursus quoniam AA = 2AB, erit Α Β = 3 Β Α . 
sed ΑΒ : ΒΑ — ΑΒ2: ΒΖ2 [VI, 8. V def. 9]. itaque 

ΓΒ] Γ corr. ex Δ V. διπλασιον Ρ, α supra scr. m. 1. 
12. Δ] β corr. m. 1 b. . 14. Ante ΑΖ del. Γ Ε , ΔΖ m. 1 Ρ. 

AZ% Ζ Ε , ΕΒ Β; ΖΒ, ΕΒ, ΑΖ q. 15. τριπλάσια q, mg. 
m. 1 τριπλάσια γρ. b. ΒΔ] Δ Β Β. 18. ΑΒΖ b. 
20. έ'σην Ρ Β. 22. εστίν Ρ. 23. ιτήδ] o m - Vq. 24. τρι
πλή] τριπλασίων Ρ. 26. Ζ Β Bbq. 



ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ιγ'. 

όιον άρα έότϊ τό άπο τής Α Β τον άπο τής Β Ζ. έότι 

δε καϊ η τής όφαίρας διάμετρος δννάμει τριπλαΰίων 

τής τον κνβον πλενράς. και έόχιν ή ΑΒ η τής όφαίρας 

διάμετρος9 η Β Ζ άρα τον κνβον έότϊ πλενρά. 

δ Καϊ έπεϊ ίόη έότΙν ή ΑΓ τή ΓΒ, διπλή αρα έότϊν 

ή ΑΒ τής ΒΓ. ως δε η ΑΒ προς τήν ΒΓ, όντως 

το άπο τής Α Β προς το άπο τής ΒΕ' διπλάΰιόν άρα 

έΰτϊ το άπο τής Α Β τον άπο τής Β Ε. έότι δΐ και 

ή τής όφαίρας διάμετρος δννάμει διπλαΰίων τής τοϋ 

10 όκτάεδρον πλενράς. και έατιν ή ΑΒ ή τής δοδείόης 

όφαίρας διάμετρος9 η Β Ε άρα τον όκτάεδρον έότϊ 

πλενρά. 

"Ηχδω δή άπό τον Α όημείον τή ΑΒ ένδεια πρός 

όρδάς η Α Η, καϊ κείΰδω ή ΑΗ ίόη τή ΑΒ, κα\ 

16 έπεζενχδω η ΗΓ, καϊ άπό τον Θ έπϊ την ΑΒ κάδετος 

ήχδω η ΘΚ. καϊ έπεϊ διπλή έότιν η ΗΑ τής ΑΓ 

ίόη γάρ ή ΗΑ τή ΑΒ' ώς δε η ΗΑ πρός τήν ΑΓ, 

όντως η Θ Κ πρός τήν ΚΓ, διπλή αρα καϊ ή ΘΚ τής 

Κ Γ τετραπλάόιον άρα έότϊ τό άπό τής Θ Κ τον άπό 

20 τής Κ Γ τά άρα άπό τών Θ Κ, Κ Γ, οπερ έότϊ τό άπό 

τής ΘΓ, πενταπλάόιόν έότι τον άπό τής ΚΓ. ίόη δε 

ή ΘΓ τή ΓΒ' πενταπλάόιόν άρα έότϊ τό άπό τής Β Γ 

τον άπό τής ΓΚ. καϊ έπεϊ διπλή έότιν ή ΑΒ τής 

ΓΒ, -ων ή Α Α τής Α Β έότι διπλή, λοιπή άρα η ΒΑ 

26 λοιπής τής Α Γ έότι διπλή, τριπλή άρα ή ΒΓ τής 

ΓΑ' ένναπλάόιον άρα τό άπό τής Β Γ τον άπό τής 

ΓΑ. πενταπλάόιόν δ$ τό άπό τής Β Γ τον άπό τής 

ΓΚ' μείζον άρα τό άπό της Γ Κ τον άπο τής ΓΑ. 

1. Ιατίν Ρ. ΖΒ Β. έατιν Ρ Β. 3. κύκλου Ρ, corr. 
rec. 8. έατι] έατίν Ρ, om. V. τον] προς τό q. 
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Α Β 2 = 3 Β Ζ2, uerum etiam diametrus sphaerae latere 
cubi potentia triplo maior est [prop. X V ] . et Α Β 
diametrus sphaerae est. ergo Β Ζ latus cubi est. 

et quoniam Α Γ = Γ Β , erit ΑΒ = 2ΒΓ. sed ΑΒ 
ι Β Γ = ΑΒ2 : Β Ε 2 [VI, 8. V def. 9 ] . itaque ΑΒ2 

— 2 Β Ε 2 , uerum etiam diametrus sphaerae latere 
octaedri potentia duplo maior est [prop. XIV] . et Α Β 
diametrus est datae sphaerae. ergo 2Ji£ latus octaedri est. 

iam ab Α puncto ad rectam Α Β perpendicularis 
ducatur AH, et ponatur Α Η= Α Β , et ducatur ΗΓ} 

et a © ad AB perpendicularis ducatur ΘΚ. et quo-
niam ΗΑ = 2ΑΓ (nam ΗΑ = AB), et ΗΑ.ΑΓ 
= @Κ:ΚΓ [VI, 4 ] , erit etiam ΘΚ = 2 Κ Γ itaque 
ΘΚ2 = 4ΚΓ2. quare ΘΚ2 + ΚΓ2 = 5ΚΓ2 = ΘΓ2 

[1 ,47] . uerum Θ Γ = ΓΒ. itaque Β Γ 2 = 5 Γ Χ 2 . et 
quoniam = 2Γ.Β, quarum Α Α = 2AB7 erit -B^ 
= 2 ^ Γ . itaque Β Γ = 3 Γ Α . quare Β Γ 2 = 9 Γ Λ 2 . 
sed ΒΓ2 — 5ΓϋΓ2. itaque Γ Χ 2 > Γ Λ 2 . quare etiam 

έστιν PB. 9. τριπλασίων b. 11. Ε Ε ] Ε corr. ex Θ m. 
rec. Ρ. πλενρά έστι q. 14. τή Α Β ϊστ\ ή Α Η V. 
16. Α Η V. 11. ΗΑ] ΑΗ q. Ρ. 18. καί] om. 
q. 19. εστίν Ρ. 20. Ιστ& Ρ. 21. έστιν ΡΒ. 24. ΓΒ] 
Β Γ Υ. έστιν Ρ Β. Β^] supra scr. Α b. 2 5 ^ Γ ] Γά 
Ρ. 26. Γζ/] in hoc uocab. des. b, λείπει φνλλα Tg mg. 
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μείζων άρα έότϊν η ΓΚ τής ΓΑ. κείόδω τή ΓΚ ίΰη 

ή ΓΑ, καϊ άπό του Α τή ΑΒ προς όρδάς ήχδω η 

ΑΜ, καϊ έπεζενχδω ή ΜΒ. καϊ έπεϊ πενταπλάόιόν 

έΰτι το άπο τής ΒΓ τον άπο τής ΓΚ, και έότι τής 

5 μίν Β Γ διπλή ή ΑΒ, τής δ$ Γ Κ διπλή ή ΚΑ, πεντα

πλάόιόν άρα έότϊ το άπο τής Α Β τον άπο τής ΚΑ 

έότι δ$ καϊ ή τής όφαίρας διάμετρος δννάμει πεντα-

πλαόίων τής έκ τον κέντρον τον κύκλον, άφ' ον το 

είκοόάεδρον άναγέγραπται. ^καί έότιν ή ΑΒ η τής 

10 όφαίρας διάμετρος* ή ΚΑ αρα έχ τον κέντρον έότϊ 

τον κύκλον, άφ' ον το είκοόάεδρον άναγέγραπται* η 

ΚΑ άρα εζαγώνον έότϊ πλενρά τον είρημένον κύκλου, 

καϊ έπεϊ ή τής όφαίρας διάμετρος όύγκειται έχ τε τής 

τον έζαγώνον καϊ δύο τών τον δεκαγώνον τών είς 

15 τον είρημένον κύκλον εγγραφόμενων, και έότιν ή μεν 

Α Β ή τής όφαίρας διάμετρος, η δϊ ΚΑ εξαγώνου 

πλενρά, καϊ ίόη ή ΑΚ τή ΑΒ, έχατέρα άρα τών Α Κ, 

Α Β δεκαγώνον έότϊ πλενρά τον έγγραφομένον εις τον 

κύκλον, άφ' ον το είκοόάεδρον άναγέγραπται. καϊ 

20 έπεϊ δεκαγώνον μεν ή ΑΒ, έζαγώνον δε η ΜΑ* ίόη 

γάρ έότι τή ΚΑ, έπεϊ καϊ τή ΘΚ' ίόον γάρ άπέχονόιν 

άπο τον κέντρον9 και έότιν έκατέρα τών ®Κ, ΚΑ 

διπλαόίων τής ΚΓ* πενταγώνον άρα έότϊν η ΜΒ. 

ή δε τον πενταγώνον έότϊν ή τον είκοόάεδρον* είκο-

25 όαέδρον άρα έότϊν ή ΜΒ. 

Καϊ έπεϊ η Ζ Β κύβον έότϊ πλενρά, τετμήόδω 

άκρον καϊ μέόον λόγον κατά τό Ν, καϊ έότω μείζον 

τμήμα τό ΝΒ' ή Ν Β άρα δωδεκαέδρον έότϊ πλενρά. 

1. μείζον Υ. ίοτϊν άρα q. Γ Κ] ΚΓ V. ΓΚ] corr. 
ex ΚΓ Υ. 4. έατιν Ρ. ΚΓ V. έατιν Ρ. 7. έατιν 
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ΓΚ> Γ Α . ponatur ΓΑ = ΓΚ, et ab Α ad Α Β per-
pendicularis ducatur Α Μ, et ducatur ΜΒ. et quoniam 
ΒΓ* = δΓΚ\ et ΑΒ — 2ΒΓ, ΚΑ = 2ΓΚ, erit ^ B 2 

= 5KA*. uerum etiam diametrus sphaerae potentia 
quintuplo maior est radio circuli, in quo icosaedrum 
constructum est [prop. XVI coroll.]. et Α Β diametrus 
sphaerae est. ergo Κ Α radius est circuli, in quo 
icosaedrum constructum est. KA igitur latus est 
hexagoni in circulo illo inscripti [IV, 15 coroll.]. et 
quoniam diametrus sphaerae ex latere hexagoni et 
duobus lateribus decagoni in circulo illo inscriptorum 
composita est [prop. XVI coroll.], et Α Β diametrus 
est sphaerae, KA autem latus hexagoni, et Α Κ = ΑΒ, 
utraque ΑΚ, Α Β latus est decagoni in circulo in-
scripti, in quo icosaedrum constructum est. et quo-
niam AB latus est decagoni, hexagoni autem Μ Α 
(nam ΜΑ = ΚΑ, quia ΜΑ = Θ Κ] aequali enim spatio 
a centro distant; et @K = ΚΑ — 2ΚΓ), pentagoni 
est MB [prop. Χ. I, 47]. uerum latus pentagoni est 
icosaedri [prop. XVI] . ergo MB latus est icosaedri. 

et quoniam Ζ Β latus cubi est, secundum rationem 
extremam ac mediam diuidatur in N, et maior pars 
sit NB. ergo NB latus est dodecaedri [prop. XVII 
coroll.]. 

PB. 9. AB ΑΒ P. 10. Ικ] ή h q. έοτίν Ρ. 
12. είρημένον κνκλον] έν τφ είρημ,ένφ κ*νκλω m. 2 V. 

οαέδρον] mg. m. 2 Β, in text. del. ή τοϋ. 26. ΒΖ q. 
έοτίν Ρ. 

13. της οφαίρας ή V. 
Ρ. ΘΚ] ΚΘ q. 

1. 21. έοτιν 
24. ή του είκο-
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1. Ante έδείχδη del. £ Ρ. 4. ή] om. Ρ. 6. τεσσάρων 
τών q. 7. μέν] corr. ex μ£ m. 1 r. 9. της] τή q. 
10. τής] om. q. 11. πλενραϊ] om. q. 13. τε] om. Ρ. 
14. ή] om. q. 15. τάς προ-] om. q. 16. άλογοι γάρ είσιν] 
om. V. 17. οτι δέ BV. Μ Β] Μ e corr. V. 18. ΝΒ] 

Καϊ έπεϊ ή τής ΰφαίρας διάμετρος έδείχδη τής μίν 

Α Ζ πλενράς τής πνραμίδος δννάμει ημιολία, τής dl 

τον όκτάεδρον τής Β Ε δννάμει διπλαΰίων, τής 6i του 

κνβον τής Ζ Β δννάμει τριπλαΰίων, οίων αρα ή τής 

6 ΰφαίρας διάμετρος δννάμει £ξ, τοιούτων η μέν τής 

πνραμίδος τεΰΰάρων, ή 6i τον όκτάεδρον τριών, ή όϊ 

τον κύβον δύο. η μέν άρα τής πνραμίδος πλενρά 

τής μ\ν τον όκτάεδρον πλενράς δννάμει έΰτϊν έπί-

τρίτος, τής δ$ τον κύβον δννάμει διπλή, ή #i τον 

10 όκτάεδρον τής τοϋ κύβον δννάμει ήμιολία. αί μ\ν ονν 

είρημέναι τών τριών ΰχημάτων πλενραϊ, λέγω δή πνρα

μίδος καϊ όκτάεδρον καϊ κύβον, πρός άλλήλας είΰίν 

έν λόγοις φητοίς. αΓ 6h λοιπαϊ δύο, λέγω δη ή τε 

τον είκοΰαέδρον καϊ ή τον δωδεκαέδρον, οντε πρός 

16 άλλήλας οντε πρός τάς προειρημένας είΰίν έν λόγοις 

§ητοίς· άλογοι γάρ είΰιν, ή μέν έλάττων, ή 6h απότομη. 

"Οτι μείζων έΰτίν ή τον είκοΰαέδρον πλενρά ή ΜΒ 

τής τον δωδεκαέδρον τής ΝΒ, δείξομεν όντως. 

Έπεϊ γάρ ίΰογώνιον έΰτι τό ΖΑΒ τρίγωνον τφ 

20 ΖΑΒ τριγώνω, άνάλογον έΰτιν ώς ή Α Β πρός τήν 

Β Ζ, όντως ή Β Ζ πρός τήν ΒΑ. καϊ έπεϊ τρεις ενδεΐαι 

άνάλογον είΰιν, έΰτιν ώς ή πρώτη πρός τήν τρίτην, 

όντως τό άπό τής πρώτης πρός τό άπό τής δεντέρας' 

έΰτιν άρα ώς η ΑΒ πρός την ΒΑ, όντως τό άπό τής 

25 Α Β πρός τό άπό τής ΒΖ' άνάπαλιν άρα ώς ή Α Β 

πρός τήν ΒΑ, όντως τό άπό τής ΖΒ πρός τό άπό 
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et quoniam denionstrauimus, diametrum sphaerae 
AZ lateris pyramidis potentia sesquialteram esse, Β Ε 
autem latere octaedri potentia duplo maiorem, Ζ Β 
autem latere cubi potentia triplo maiorem, quarum 
magnitudinum sex aequalis est potentia diametrus 
sphaerae, earum quattuor aequale est latus pyramidis, 
tribus octaedri, duabus cubi. itaque latus pyramidis 
poteutia supersesquitertium est lateris octaedri, latere 
autem cubi potentia duplo maius, latus autem octaedri 
lateris cubi potentia sesquialterum est. ergo latera, 
quae nominauimus, trium illarum figurarum, scilicet 
pyramidis, octaedri, cubi, inter se rationes habent ra-
tionales. reliqua uero duo, scilicet icosaedri et dode-
caedri, neque inter se neque ad ea, quae supra nomi-
nauimus, rationes ratiouales habent; nam irrationales 
sunt, alterum minor [prop. X V I ] , alterum apotome 
[prop. XVII] . 

Latus icosaedri MB maius esse latere dodecaedri 
NB, sic demonstrabimus. 

quoniam enim trianguli ZAB et ZAB aequianguli 
sunt [VI, 8], erit AB:BZ = BZ: ΒΑ [VI, 4] . et quo-
niam tres rectae pfoportionales sunt, erit ut prima 
ad tertiam, ita quadratum primae ad quadratum tertiae 
[V def. 9] . 1 ) itaque AB:BA = AB*: BZ\ e con-

1) Miramnr, cur haec definitio hoc loco omnibus uerbis 
citetur, praesertim forma parum Euclidea, cum tamen antea 
in hac ipea propositione toties tacite sit usurpata. itaqne puto, 
nerba %ai &ne£ lin. 21 — δευτέρας lin. 23 subditiua esse. 

Ν e corr. V. 19. έπεί] in ras. m. 1 Ρ. έστιν Ρ. 
ΔΖΒ Β, ZBz/ q. 21. Β Ζ] (prius) supra scr. ΒΑ m. 1 Β. 
Β Ζ] ΖΒ Ρ. 26. Ζ Β] ΒΖ q. 
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τής ΒΑ. τριπλή δΐ ή Α Β τής ΒΑ' τριπλάΰιον άρα 

το άπο τής Ζ Β τον άπο τής ΒΑ. έΰτι 61 καϊ το άπο 

τής Α Α τον άπο τής ΑΒ τετραπλάΰιον' διπλή γάρ η 

Α Α τής ΑΒ' μείζον άρα το άπο τής Α Α τον άπο τής 

δ ΖΒ' μείζων άρα ή Α Α τής ΖΒ* πολλω άρα η ΑΑ 

τής ΖΒ μείζων έΰτίν. καϊ τής μ\ν Α Α άκρον καϊ 

μέΰον λόγον τεμνόμενης τό μείζον τμήμα έΰτιν ή ΚΑ, 

έπειδήπερ η μ\ν ΑΚ έζαγώνον έΰτίν, η 6i ΚΑ δεκα

γώνον τής δΙ ΖΒ άκρον καϊ μέΰον λόγον τεμνόμενης 

10 τό μείζον τμήμα έΰτιν η Ν Β* μείζων άρα ή ΚΑ τής 

Ν Β. ίΰη 61 ή ΚΑ τή ΑΜ* μείζων άρα ή ΑΜ τής 

Ν Β [τής δϊ ΑΜ μείζων έΰτϊν η Μ Β], πολλω άρα 

ή ΜΒ πλενρά ονΰα τον είκοΰαέδρον μείζων έΰτϊ τής 

ΝΒ πλενράς ονΰης τον δωδεκαέδρον οπερ έδει δεΐξαι. 

ΐδ Αέγω δνη οτι παρά τά είρημένα πέντε ΰχή-

ματα ον ΰνΰτα&ήΰεται έτερον ΰχήμα περιεχό-

μενον νπό ίΰοπλενρων τε καϊ ίΰογωνίων ίΰων 

άλλήλοις. 

*Τπό μίν γάρ δνο τριγώνων η ολως επιπέδων 
20 ΰτερεά γωνία ον ΰννίΰταται. νπό 6h τριών τριγώνων 

ή τής πνραμίδος, νπό δ$ τεΰΰάρων ή τον όκτάεδρον, 

νπό 61 πέντε ή τον είκοΰαέδρον νπό δΐ ?| τριγώνων 

ίΰοπλενρων τε καϊ ίΰογωνίων πρός ένϊ ΰημείφ ΰνν-

ιΰταμένων ονκ έΰται ΰτερεά γωνία* ονΰης γάρ τής 

2δ τον ίΰοπλεύρον τριγώνον γωνίας διμοίρον ορδής 

έΰονται αί τέΰΰαρΰιν όρ&αίς ίΰαι* οπερ αδύνατον* 

2. έατιν Ρ Β. δ. καϊ μείζων Β. αβα και Υ. της 
ΖΒ] (alt.) om. Ρ. 6. ίστί Vq. 7. τετμηυ,ένης Υ. 
11. ΑΜ τής ΝΒ] in ras. m. 1 Ρ. 12. τής δε — ΜΒ] poet-
ea add. ία mg. m. 1 Ρ. 13. μείξω, ν add. m. 2 Υ . 14. Se-
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trario i g i t u r A B : B A = ΖΒ2:B42. uerum ΑΒ = 3 Β Α . 
itaque etiamΖ Β 2 = 3 Β Α 2 . uerum etiam AA2=±AΒ2; 
nam Α Α = 2 Λ Β . itaque ΑΑ2> ΖΒ2. quare Α Α 
> Ζ Β . itaque multo magis Α Α > Ζ Β . et rectae Α Α 
secundum rationem extremam ac mediam diuisae maior 
pars est KA9 quoniam Α Κ hexagoni est, Κ Α autem 
decagoni [prop. IX] ; rectae autem Ζ Β secundum ra-
tionem extremam ac mediam diuisae maior pars est 
NB. itaque ΚΑ > NB. est autem Κ Α = Α Μ. quare 
ΑΜ> Ν Β . ergo multo magis Μ Β latus icosaedri 
Ν Β latere dodecaedri maius est; quod erat demon-
strandum. 
• 

Iam dico, praeter quinque figuras, quas nominaui-
mus, nullam aliam construi posse polygonis et aequi-
lateris et aequiangulis inter se aequalibus compre-
hensam. 

Nam ex duobus triangulis aut omnino figuris planis 
angulus solidus construi nequit [XI def. 11]. ex tribus 
uero triangulis angulus pyramidis construitur, ex quat-
tuor octaedri, ex quinque icosaedri. ex sex autem 
triaugulis aequilateris et aequiangulis ad idem punctum 
coniunctis angulus solidus non orietur; nam cum angu-
lus #trianguli aequilateri duae partes sint recti, sex 
anguli quattuor rectis aequales erunt; quod fieri non 

Cum epimetro lin. 16 sq. cfr. Psellus p. 51 sq. 

quitur alia demonstratio extremae partie, u. app. 16. avv-
οτα&ήσεται Ρ. 19. ή ολως] scripsi; ras. 2 uel 3 litt. P, supra 
scr. αλλ9 ovdh vnb δυο m. rec; αλλ9 ουδέ άλλων δύο Theon 
(BVq). 20. ον] om. Pq. 26. af] om. q. 

Euol ideg, edd. Heiberg et Menge. IV. 22 
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2. ορδών γωνιών q. ουδέ] om. ĉ , ούδ' Ρ. 3. ή] om. 
Ρ, supra scr. m. 1 Β. γωνιών] τρίγωνων q. 6. τέοσαρεις 
Ρ. 8. δέ] om. q. Ισοπλεύρου πενταγώνου Υ. 9. αί] 
eupra ιη. rec. Ρ. 10. τέσσαρες] -ες in ras. m. 1 Ρ. Ιη mg. 
m. 1 pro scholio: ώς δείξει υποαάτω Ρ. 11. πολνγωνίων n 
(ηοη Ρ). ετέρων] στερεών q. 12. αυτό] om. B V . 

άπαΰα γάρ ΰτερεά γωνία νπό έλαΰΰόνων η τεΰΰάρων 

ορδών περιέχεται, δια τά αντά δή ovoh νπο πλειόνων 

η γωνιών επίπεδων ΰτερεά γωνία ΰννίΰταται. νπο 

δΐ τετραγώνων τριών ή τον κνβον γωνία περιέχεται* 

5 ύπό δε τεΰΰάρων αδύνατον έΰονται γάρ πάλιν τέΰ-

ΰαρες όρδαί. νπό 6h πενταγώνων ίΰοπλεύρων καϊ 

ίΰογωνίων, νπό μεν τριών ή τον δωδεκαέδρον vxl 

δ\ τεΰΰάρων αδύνατον ονΰης γάρ τής τον πενταγώνον 

ίΰοπλεύρον γωνίας ορδής καϊ πέμπτον, έΰονται αϊ 

10 τέΰΰαρες γωνίαι τεΰΰάρων ορδών μείξονς' οπερ αδύ

νατον, ούδΐ μην νπό πολνγώνων έτερων ΰχημάτων 

περιΰχεδήΰεται ΰτερεά γωνία διά τό αντο άτοπον. 

Ονκ άρα παρά τά είρημένα πέντε ΰχήματα έτερον 

ΰχήμα ΰτερεον ΰνΰταδήΰεται νπΐ ίΰοπλεύρων τε καϊ 

15 ίΰογωνίων περιεχόμενον' οπερ έδει δεΐζαι. 

Λήμμα. 

"Οτι δϊ ή τον ίΰοπλεύρον καϊ ίΰογώνιον 

πενταγώνον γωνία ίρδή έΰτι καϊ πέμπτον, 

οντω δεικτέον. 

20 "Εΰτω γάρ πενταγώνον ίΰόπλενρόν καϊ ίΰογώνιον 

τό ΑΒΓΑΕ, καϊ περιγεγράφδω περϊ αντο κύκλος ό 

ΑΒΓ Λ Ε, καϊ είλήφδω αντον τό κέντρον τό Ζ, καϊ 

έπεξεύχδωΰαν αί ΖΑ, ΖΒ, ΖΓ, ΖΑ, ΖΕ. δίχα αρα 

τέμνονΰι τάς πρός τοις Α, Β, Γ, Α, Ε τον πεντα-
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14. ΰνναταδήΰΐται Ρ, corr. m. rec. 16. λήμμα] om. codd. 
17. δτβ q. τ ε %αί V. Post Ιαογωνίον add. %a£ q. 
18. έατιν ΡΒ. ηέμητον q. 20. τε %αί V. 22. τό] (prius) 
om. q. 24. τέμνοναιν Ρ Β. 

22* 

potest; nam omnis angulus solidus minus quattuor 
rectis comprehenditur [XI, 21]. eadem de causa ne ex 
pluribus quidem quam sex angulis planis solidus angu-
lus construitur. tribus autem quadratis angnlus cubi 
comprehenditur. quattuor autem nullus; nam rursus 
quattuor recti erunt. pentagonis autem aequilateris 
et aequiangulis tribus angulus dodecaedri comprehen-
ditur, quattuor autem nullus; nam cum angulus penta-
goni aequilateri aequalis sit recto angulo cum quinta 
parte' recti, quattuor anguli quattuor rectis maiores 
erunt; quod fieri non potest. eadem de causa ne 
aliis quidem figuris polygonis angulus solidus com-
prehendetur. 

ergo praeter quinque figuras, quas nominauimus, 
nulla alia figura solida coustruetur figuris aequilateris 
et aequiangulis comprehensa; quod erat demonstrandum. 

Lemma. 
Angulum autem peutagoni aequilateri et aequi-

anguli aequalem esse angulo recto et quintae parti 
recti, sic demonstrandum. 

sit enim pentagonum aequilaterum et aequiangnlum 
ΑΒΓΑΕ, et circum id circulus circumscribatur ΑΒΓΑΕ 
[IV, 14], et sumatur centrum eius Ζ [ΠΙ, 1 ] , et du-
cantur ΖΑ, ΖΒ, ΖΓ, ΖΑ, ZE. itaque angulos pen-
tagoni ad A , B y Γ, Α , Ε positos in binas partes 
aequales secant [I, 4] . et quoniam quinque anguli ad 
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γώνσν γωνίας, καί έπεί αί πρδς τω Ζ πέντε γωνίαι 

τέόόαρόιν δρδαϊς ϊόαι είόϊ χαί είόιν ϊόαι, μία αρα 

αντών, ώς ή νπο ΑΖΒ, μιας ορδής έότι παρά 

πέμπτον λοιποί άρα αί νπο ΖΑΒ, ΑΒΖ μιας είόιν 

5 ορδής καί πέμπτον, ϊόη δέ ή νπδ ΖΑΒ τή νπο ΖΒΓ' 

χαί ολη άρα ή νπδ ΑΒΓ τον πενταγώνον γωνία μιάς 

έότιν ορδής καί πέμπτον οπερ έδει δεΐξαι. 

2. εΐαί] είσίν PBV. J5. ΖΒΑ q. 7. ορδής έστι Υ. 
πέμπτον q. Ιη fine: Ενκλείδου στοιχείων ιγ Ρ, Ενκλείδον 
στοιχείων τής Θέωνος εκδόσεως ϊγ Bq. 
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Ζ positi quattuor rectis aequales sunt et inter se 
aequales, unus eorum, uelut AZB} recto angnlo aequa-
lis est deficiente quinta parte. itaque ΖΑΒ + ABZ 

recto et quintae parti recti aequales sunt [I. 32]. et 
ΖΑΒ = ΖΒΓ. quare ΑΒΓ totus angulus pentagoni 
recto et quintae parti recti aequalis est; quod erat 
demonstrandum. 
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Demonstrationes alterae. 

1. 

Ad libr. XI prop. 22. 
"Αλλω ζ. 

"Εΰτωΰαν al δοδεϊΰαι τρεις γωνίαι επίπεδοι αί 

ύπο ΑΒΓ9 ΑΕΖ, ΗΘΚ, ων αί δύο τής λοιπής μεί

ζονες έΰτωΰαν πάντη μεταλαμβανόμεναι, περιεχέτωΰαν 

5 δϊ αύτάς ίΰαι ενδεΐαι αί Α Β, Β Γ, Α Ε, Ε Ζ, ΗΘ, 

Θ Κ, καϊ έπεζεύχδωΰαν αί ΑΓ, Α Ζ, Η Κ. λέγω, οτι 

δννατόν έΰτιν έκ τών ίΰων ταίς Α Γ, Α Ζ, Η Κ τρί

γωνον ΰνΰτήΰαΰδαι, τοντέΰτι πάλιν οτι αί δύο τής 

λοιπής μείζονες είΰι πάντη μεταλαμβανόμεναι. 

10 εί μέν ονν πάλιν αί πρός τοις Β, Ε, Θ ΰημείοις 

γωνίαι ίΰαι είΰίν, ίΰαι έΰονται καϊ αί ΑΓ, ΑΖ, ΗΚ, 

καϊ έΰονται αί δύο τής λοιπής μείζονες, εί δ% ον, 

έΰτωΰαν άνιΰοι αί πρός τοις Β, Ε, Θ ΰημείοις γωνίαι, 

καϊ μείζων η πρός τφ Β έκατέρας τών πρός τοις Ε, 

15 Θ* μείζων άρα έΰται καϊ η ΑΓ εύδεϊα έκατέρας τών 

Α Ζ, Η Κ. καϊ φανερόν, οτι η Α Γ μετά εκατέρας 

XI, 22 post dsifai ρ. 60, 18 add. P B F V b . 

3. νπό] om. F, supra m. 2 Β. 6. Β Γ ] ΒΓ, ΤΔ b. 
6. ΔΖ] Δ corr. ex Γ m. 1 F. 8. τουτέστιν Β. 11. ΐσαι 
είσίν] είσιν ίσαι BV. ίσαι] om. BV. ΗΚ] ΗΚ ίσαι BV. 



1. 
Ad libr. XI prop. 22. 

Ali ter . 
Sint dati tres anguli plani ΑΒΓ, ΑΕΖ, ΗΘΚ, 

quorum duo r6liquo maiores sint quolibet modo con-
iuncti, et eos comprehendant rectae aequales AB, 
ΒΓ, ΑΕ, ΕΖ, ΗΘ, ©K, et ducantur ΑΓ, ΑΖ, HK. 
dico ; fieri posse, ut ex rectis aequalibus rectis ΑΓ, 
ΑΖ, Η Κ triangulus construatur, hoc est rursus duas 
reliqua maiores esse quolibet modo coniunctas. 

iam si rursus anguli ad puncta Β , Ε , © positi 
aequales sunt, etiam ΑΓ, ΑΖ, HK aequales erunt, 

et duae reliqua maiores. sin rninus, anguli ad puncta 
Β , Ε , Θ positi inaequales sint, et angulus ad Β po-
situs utroque angulorum ad E , © positorum maior 
sit. itaque etiam AT> ΑΖ, AT> HK [I, 24]. et 

13. aviaoi\ corr. ex taot, m. rec. P. 14. Ante %at ras. 
1 litt. F. 15. ίοτί BFb. ή ΑΓ] in rae. V. sv&eta] 
om. V. 
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τών Α Ζ, Η Κ τής λοιπής μείζονες είΰι. λέγω, όχι 

καϊ al ΑΖ, ΗΚ τής Α Γ μείζονες είΰι. ΰννεΰτάτω 

προς τή ΑΒ εύδεϊα καϊ τω προς αυτή ΰημείω τώ Β 

τή νπο ΗΘΚ γωνία ίόη η νπο ΑΒΑ, καϊ κείΰδω 

6 μια τών ΑΒ, ΒΓ, ΑΕ, ΕΖ, ΗΘ, ΘΚ ίΰη ή ΒΑ, 

καϊ έπεζεύχδωΰαν αί Α Α, Α Γ καϊ έπεϊ δύο αί ΑΒ, 

ΒΑ δνΰϊ ταίς ΗΘ, Θ Κ ίΰαι είΰϊν έκατέρα έκατέρα, 

καϊ γωνίας ίΰας περιέχονΰιν, βάΰις αρα η Α Α βάΰει 

τή ΗΚ ίΰη έΰτίν. καϊ έπεϊ αί προς τοις Ε, Θ ΰη-

10 μείοις γωνίαι τής νπο ΑΒΓ μείζονες είΰιν, ων ή νπο 

ΗΘΚ τή νπο ΑΒΑ έΰτιν ίΰη, λοιπή άρα ή προς τφ 

Ε γωνία τής νπο ΑΒΓ μείζων έΰτίν. καϊ έπεϊ δύο 

αί Α Β, Β Γ δνΰϊ ταΐς Α Ε, Ε Ζ ίΰαι είΰϊν έκατέρα 

έκατέρα, καϊ γωνία ή νπο ΑΕΖ γωνίας τής νπο ΑΒΓ 

15 μείζων, βάΰις άρα ή Α Ζ βάΰεως τής Α Γ μείζων 

έΰτίν. ίΰη δΐ έδείχδη ή ΗΚ τή ΑΑ' αί αρα ΑΖ, 

ΗΚ τών Α Α, Α Γ μείζονες είΰιν* άλλά αί ΑΑ, ΑΓ 

τής ΑΓ μείζονες είΰΐ' πολλω άρα αί ΑΖ, Η Κ τής 

ΑΓ μείζονες είΰιν. των ΑΓ, Α Ζ, Η Κ άρα ενδειών 

20 αί δύο τής λοιπής μείζονες είΰι πάντη μεταλαμβανό

μεναι* δννατόν αρα έΰτϊν έκ τών ίΰων ταΐς ΑΓ, Α Ζ, 

Η Κ τρίγωνον ΰνΰτήΰαΰδαι* όπερ έδει δεϊζαι. 

1. μείζονες είσι] Pb, γρ. μείζων iatimg. b; μείζων έστίΒΕΥ. 
2. ΔΖ] corr. βχ ΑΖ m. 2 Ρ. 3. Β] β corr. F. 4. ΑΒΑ] 

Β Ή.Δ b. corr. mg. m. 1. 6. ΒΑ] corr. ex ΔΑ m. 1 F. 8. περι
έχονσι P B V b . ΑΑ] Α in ras. V. βάσει] supra m. 2 JB. 
9. έστιν ΐση Υ. έστι Β, comp. Fb. 10. τής] τοις F. 
είσι Υ. 12. ΑΒΓ bqp (ηοη F). έστι PV, comp. b. 
δνο αί] αί δνο F. 13. AB]F, ΑΒ bw. 14. -τέρα %αϊ γω-
in mg. trans. m. 1 F. ή νπό] om. b. 16. Α Γ b. 
16. εστίν] om. Ρ. ΑΑ] corr. ex ΑΔ Β. 17. άλλ' Fb . 
18. πολλω — 19. είσιν] postea add. m. 1 Ρ. 19. είσι B V b . 
comp. F.' 21. εστίν] om. V. ΔΖ] ΑΖ F. 22. σννστή
σασδαι Ρ, corr. m. 2. 
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adparet, esse Α Γ + AZ>HK, Α Γ + HK> AZ. 
dico, esse etiam Α Ζ +, HK> ΑΓ. nam ad rectam 
Α Β et punctum eius Β construatur LABA = ΗΘΚ 
[ I , 23], et ponatur Β Α = ΑΒ = Β Γ = Α Ε = £ Ζ 
= i f ® = ©ϋΓ, et ducantur ΑΑ} ΑΓ. et quoniam 
duae AB} BA duabus H®} ΘΚ singulae singulis 
aequales sunt et angulos aequales comprehendunt, erit 
ΑΑ = HK [I , 4]. et quoniam anguli ad puncta E , 
Θ positi angulo ΑΒΓ maiores sant, quorum L ΗΘΚ 
= ΑΒΑ, angulus ad Ε positus angulo ΑΒΓ ruaior 
erit. et quoniam duae AB7 Β Γ duabus AE9 Ε Ζ 
aequales sunt, et L ΛΕΖ > ΑΒΓ9 erit etiam Α Ζ > Α Γ 
[I, 24]. demonstrauimus autem, esse HK = AA. 
itaque erit 

AZ + H K > A A + ΑΓ. 

uerum Α Α -f- ΑΓ> Α Γ multo igitur magis erit 
ΑΖ + ΗΚ>ΑΓ. 

ergo rectarum ΑΓ, ΑΖ, Η Κ duae reliqua maiores 
sunt quolibet modo coniunctae. fieri igitur potest, ut 
ex rectis aequalibus rectis ΑΓ, AZ9 Η Κ triangulus 
construatur; quod erat demonstrandum. 



348 APPENDIX I. 

2. 
Ad libr. XI prop. 23. 

Άλλά δή έότω τό χέντρον τον .χνχλον έπϊ μιας 

τών πλενρών τον τρίγωνον τής ΜΝ, χαϊ έότω το 

καϊ έπεζενχδω η ΒΑ. λέγω πάλιν, οτι μείζον έΰτϊν 

ή ΑΒ τής Α Β- εί γάρ μή, ήτοι ίόη έότϊν ή Α Β τ$ 

5 Α Β η έλάττων. έΰτω πρότερον ίόη. δνο δή αί Α Β, 

Β Γ, τοντέότιν αί Α Ε, ΕΖ, δνο ταίς ΜΒ, ΒΑ, τοντ-

έότι τή ΜΝ, ίΰαι είΰίν. άλλά ή Μ Ν τή ΑΖ κείται 

ίόη. χαϊ αί ΑΕ, ΕΖ άρα τή ΑΖ ίόαι είόίν' οπερ 

έότϊν αδύνατον, ονχ άρα ή Α Β ίόη ·έότϊ τή Α%. 

10 ομοίως δή ονδ\ έλάττων πολλω γάρ τό αδύνατον 

μείζον, ή άρα Α Β μείζων έότϊ τής Λ&. χαϊ έάν 

ομοίως, ω μείζον έότι τό άπό τής Α Β τον άπό τής 

AS, έχείνω ίόον πρός όρδάς τω τοϋ χύχλον έπιπέδφ 

άναότήόωμεν ώς τό άπό τής &Ρ, όνόταδηόεται τό 

15 πρόβλημα. 

άλλά δή έότω τό χέντρον τον χύχλον έχτός του 

ΑΜΝ τριγώνον χαϊ έότω τό &, χαϊ έπεζεύχδωΰαν αί 

Α%, Μ Β. λέγω δή χαϊ όντως, οτι μείζων έότϊν η 

Α Β τής ΑΒ- εί γάρ μή, ήτοι ίόη έότϊν η έλάττων. 

20 έότω πρότερον ίόη. δύο ονν αί ΑΒ, Β Γ δύο ταίς 

XI, 23 in textu post ποιήσαι ρ. 68, 17 add. P B F V b . 

1. τό] om. Ρ. ^ 2. τής ΜΝ] ras. 3 litt. V, γωνίας τής 
ΜΝ φ. έστω τό 3] in ras. m. 1 b. 3. οτι πάλιν b. 
μείζον φ. 4. ή] corr. ex αί Υ. εί γάρ — 11. τής Λ&] 
mg. m. 1, add. γρ. b, in textu: ίπεϊ νάρ αί JE, ΕΖ^τής JZ, 
τοντέστι rjs ΜΝ,^είζους είσι, καϊ ημίσειαι' ή EJ άρα τουτ
έστιν τής ΜΕ ή ΑΒ τής Α& μείζων εστίν. 6. αΓ] in ras. 
m. 2 Ρ. JEy Ε Ζ δυσί in spatio uacuo tertiae partis lineae 

mm* 2 Ρ. δυσί b. τουτέστιν Β. 7. αλλά ή ΜΝ] 
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2. 

Ad l ibr. XI prop. 23. *) 
Uerum centrum circuli in aliquo latere trianguli 

sit, uelut MN} et sit 8, et ducatur &Λ. dico rursus, 
esse AB> A8* nam si minus, erit aut Α Β = Α 8 
aut Α Β < A&. prius sit ΑΒ — A&. itaque duae 
rectae ΑΒ, ΒΓ} hoc est AE9 EZ, duabus rectis M8, 
&Α7 hoc est MN} aequales sunt. supposuimus autem, 
esse ΜΝ = AZ. quare Α Ε -f- Ε Ζ = Α Ζ. quod 
fieri ηοη potest. itaque ηοη est Α Β = Α Β. iam simi-
liter demonstrabimus, ne minorem quidem esse Α Β 

recta A8\ nam hoc multo mi-
nus fieri potest. ergo AB> A&. 
et si similiter 8P ad planum 
circuli perpendicularem erexeri-
mus, ita ut sit8P2=AB2-r-A3* 

problema componetur. 
Uerum centrum circuli extra 

triangulum AMN positum sit et sit £?, et ducantur 
Α 8, Μ8> dico sic quoque, esse AB> Α8 nam si 
minus, erit aut Α Β «= Α 8 aut Α Β <Α8· prius sit 

1) De figuris cfr. p. 62. 

m. 2 P. κείται] Ιστίν supra scr. κείται m. 2 B. 8. καί 
— αρα] om. F; uidentur fuiese in mg. a m. 2. ϊσαι είσίν] 
m. 2 P. 9. εστίν] om. B V , supra m. 1 F. ίστί] om. V, 
αρα φ (ηοη F). τή] bis φ. 13. ίκείνω — 14. # Ρ ] mg. 
m. 1 b , add. γρ., in textu: εκείνων Ι'σην προς τφ του κύκλον 
ίπιπέδω άναοτήσομεν τήν 13Ρ (in ras.). 13. ίκεΐνο b. 
14. αναστήσουν b. 16. Ιντός V, sed corr. 18. Λ Μ # ] 
af Λ # φ, Ζ Μ , b , Μ # , IV# V et Β (ΛΓ# m. 2). 

καί] om. V, ort καί b. οτι] om. b. 20. ονν] δή V, 
def φ. tftio] b. 
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M3, 3Α ϊόαι είόϊν έχατέρα έχατέρα, χαϊ βάόις η 

Α Γ βάόει τή ΜΑ ίόη' γωνία αρα ή νπό ΑΒΓ γωνία 

τι] νπό Μ3Α ίόη έότϊν. διά τά αντά δή καϊ η νπο 

ΗΘΚ τή νπο ASN έότιν ίόη. ολη άρα ή νπό MgN 

5 δνο ταίς ΑΒΓ, ΗΘΚ έότιν ίόη. άλλά αί νπο ΑΒΓ, 

ΗΘΚ τής νπο ΑΕΖ μείζονες είόιν. χαϊ ή ύπο Μ&Ν 

άρα τής ύπο ΑΕΖ μείζων έότϊν. χαϊ έπεϊ δύο αϊ 

Α Ε, ΕΖ δύο ταίς Μ8, 3'Ν ίόαι είόίν, χαϊ βάόις n 

Α Ζ βάόει τή Μ Ν ίόη, γωνία άρα ή νπο Μ&Ν γω-

10 νια τή νπο ΑΕΖ έότιν ίόη. έδείχδη δΐ χαϊ μείξω* 

οπερ άτοπον, ονκ άρα ίόη έότϊν ή Α Β τή Α 3 . έ%η$ 

δΐ δείξομεν, οτι ούδϊ έλάττων. μείζων αρα. χαϊ έάν 

προς όρδάς τω τοϋ χύχλον έπιπέδω πάλιν άναότήόωμεν 

τήν &Ρ χαϊ ίόην αυτήν αποδώμεδα, φ μείζον δύναται 

16 τό άπο τής Α Β τοϋ άπο τής Α&, όνόταδηόεται το 

πρόβλημα. 

λέγω δή, ότι ονδΐ έλάττων έότϊν η ΑΒ τής Α&. 

εί γάρ δννατόν, έότω. χαϊ χείόδω τή μ\ν Α Β ίόη η 

30, τή δΐ ΒΓ ίόη η 3 Π, χαϊ έπεζεύχδω η Ο Π. χαϊ 

20 έπεϊ ίόη έότϊν ή ΑΒ τή ΒΓ, ίόη έότϊ χαϊ ή &0 τή 

3Π. ώότε χαϊ λοιπή ή ΟΑ λοιπή τή ΠΜ έότιν ίόη» 

παράλληλος άρα έότϊν ή ΑΜ τή ΠΟ, χαϊ ίόογώνιον 

τό ΑΜ3 τρίγωνον τω Π30 τριγώνφ. έότιν αρα ώς 

ή 3Α πρός τήν ΑΜ, ή 30 πρός την ΟΠ, χαϊ έναλ-

1. Ικατερα] έκατέρας Ρ. ς del. m. 1. 2. ΜΛ] Μ in rae. 
V. έβτιν ϊση F. 3. ίση εστίν] έστιν Ϊση b, Ϊση έστί Υ. 
4. καϊ όλη b. 6. δνο] P B V , F m. 1, δνσί b, F̂  m. 2. 
ταΐς] ταϊς νπό Fb; νπό supra scr. m. 2 BV. άλλ' Ρ. 
at] ή b. 6. εΐαι B V , comp. Fb ΜΕΝ] corr. ex &MN 
m. 2 Ρ, Μ Ε in ras. m. 2 B. 7. έστί P B V , comp. Fb. 
8. δνο] δνσί b et m. 2 F. είσι P B V , comp. Fb. 9. νω-
νία] pm. b. ^ 10. ϊση εστίν b. 11. εστίν] om. Υ. εξής 
δέ] ομοίως δή τοις έμπροσδεν F b , mg. m. 1: γρ. εξής δέ b. 
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Α Β = Α & ergo duae rectae ΑΒ, Β Γ duabus Μ8, 
8Λ singulae singulis aequales sunt, et ΑΓ=ΜΑ\ 
itaque erit L ΑΒΓ = M8A [I, 8]. eadem de causa 

etiam LM8N> AEZ. quod absurdum est. itaque non 
est Α Β = Α 8* deinceps autem demonstrabimus, ne mi-
norem quidem eam esse. ergo maior est. et si rursus 
ad planum circuli perpendicularem erexerimus &P et 
sumfsenmus 8Pi=AlB2-i-A82

7 problema componetur. 
iam dico, ne minorem quidem esse Α Β recta Α8· 

nam si fieri potest, sit Α Β <A8. et ponatur 80 
= ΑΒ, 8Π= Β Γ , et ducatur ΟΠ. et quoniam ΑΒ 
= ΒΓ, erit 80 = 8 Π. quare etiam Ο Α = Π Μ. 
itaque ΑΜ rectae ΠΟ parallela est [VI, 2] , et trian-
gulus AM8 triangulo Π80 aequiangulus [1,29]. itaque 
8 Λ : AM<= 80 : Ο Π [VI, 4] , et permutando [V, 16] 

13. άναοτήοομεν Ρ, sed corr. 14. τήν] τό F. &Ρ] Ρ 
eras. V, # 0 b. νπο&ώμε&α FV. ω] corr. ex ο Ρ m. 2. 

16. το ά«ό — τής] in spatio uacuo et mg. m. rec. P.^ 
τό άπό τής] ή b. τον από] om. b. Λ£/] AS ον b; 
mg. m. 1: γρ. τό άπο τής Α Β τον άπό τής ΛΒ' γρ. καϊ όντως. 

λέγω ρ. 862, 29: αδύνατον] mg. m. 1 b, adiecta figura, 
cui adscribitur: τοντο το οχήμα ονκ έοτι τον κειμένου. 
20. έοτίν Ρ. καί] om. F, supra m. 2: καί η; καί ή b. 
21. 0 4 Ο in ras. F. ΜΠ F. 23. Fb , 

in rae. V. 24. ή &0] όντως ή &0 Fb. 

Ρ, 

etiam /. ΗΘΚ = itaque 
Ζ. M8N = ΑΒΓ + ΗΘΚ. sed 
ΑΒΓ + ΑΘϋΓ > ΑΕΖ. quare 
etiam /. M£?iV > ^2£Z. et quo-
niam duae rectae ΑΕ, Ε Ζ dua-
bus iSiV" aequales sunt, et 
AZ=MN, erit LM8N=AEZ 

[I,8]. demonstrauimus autem, esse 
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λά% ώς η Λ& προς τήν SO, όντως ή ΑΜ προς τψ 
ΟΠ. μείζων 61 ή AS τής 30' μείζων αρα χαϊ η 
Α Μ τής Ο Π. άλλά ή ΑΜ τή ΑΓ έότιν ίόη' χαϊ η 
Α Γ αρα τής Ο Π έότι μείζων, έπεϊ ονν δνο αί Α Β, 

5 Β Γ δνο ταίς 03, 3 Π ϊόαι είόϊν έχατέρα έχατέρα, 
χαϊ βάόις ή ΑΓ βάόεως τής Ο Π μείζων έότϊν, γωνία 
αρα ή νπο ΑΒΓ γωνίας τής νπο 03Π μείζον έότϊν. 
ομοίως δή χάν τήν 3Ρ ίόην έχατέρα τών &0, 3Π 
άπολάβωμεν χαϊ έπιζεύξωμεν τήν Ο Ρ, δείζομεν, οτι 

Ο χαϊ ή νπο ΗΘΚ γωνία τής ύπο 03Ρ μείζων έότϊν. 
όννεότάτω δή προς τή Α3 ένδεια χαϊ τω προς avrg 
όημείω τώ 3 τή μέν νπο ΑΒΓ γωνία ίόη η νπο 
Α3Σ, τή δ\ νπο ΗΘΚ ίόη ή νπο Α3Τ, χαϊ χείόδω 
έχατέρα τών 3Σ, 3Τ τή 03 ίόη, χαϊ έπεζεύχδωόαν 

δ αί Ο Σ, ΟΤ, ΣΤ. χαϊ έπεϊ δύο αί ΑΒ, Β Γ δύο 
ταίς 03, 3Σ ϊόαι είόίν, χαϊ γωνία ή νπο ΑΒΓ γω
νία τή νπο 03Σ ίόη, βάόις αρα η Α Γ, τοντέότιν ή 
Α Μ, βάόει τή Ο Σ έότιν ίόη. δια τά αντά δή χαϊ 
ή ΑΝ τή ΟΤ ίόη έότϊν. χαϊ έπεϊ δύο αί ΜΑ, ΑΝ 

Ο δύο ταϊς ΣΟ, Ο Τ ϊόαι είόίν, χαϊ γωνία η νπο ΜΑ Ν 
γωνίας τής νπο ΣΟ Τ μείζων έότϊν, βάόις αρα η ΜΝ 
βάόεως τής ΣΤ μείζων έότϊν. άλλά ή Μ Ν ττ} Α Ζ 
έότιν ίόη' χαϊ ή ΑΖ άρα τής ΣΤ μείζων έότϊν. έπεϊ 
ονν δύο αί Α Ε, ΕΖ δύο ταΐς Σ3, 3 Τ ϊόαι είόίν, 

δ χαϊ βάόις η Α Ζ βάόεως τής ΣΤ μείζων, γωνία αρα 
ή νπο ΑΕΖ γωνίας τής νπο Σ3Τ μείζων έότϊν. ίόη 
δ); ή νπο Σ3Τ ταϊς νπο ΑΒΓ, ΗΘΚ. η αρα ύπο 
ΑΕΖ τών νπο ΑΒΓ, ΗΘΚ μείζων έότϊν. άλλά χαϊ 
έλάττων οπερ αδύνατον. 

1. τήν Ε Ο] Ε Ο V. 3. τή Α Γ] om. φ. 4. Α Γ] 
ΓΑ Ρ. μείζων έατι, eed ίατϊ supra scr., F. 6. μείζων] 
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erit Α 3: &0 = ΑΜ: 0Π. uerum Α8> 30. itaque 
etiam AM> Ο Π [V, 14]. sed ΑΜ=ΑΓ. itaque 
etiam ΑΓ> Ο Π. iam quoniam duae rectae ΑΒ, Β Γ 
duabus rectis 08, 8Π singulae singults aequales sunt, 
et ΑΓ>ΟΠ, erit L ΑΒΓ> 08Π [I, 25]. similiter 
si posuerimus 8P = 80 = 8Π et duxerimus OP, de-
monstrabimus, esse etiam L H@K > 08P* iam ad 
rectam Α8 et punctum eius 2? angnlo ^ Β Γ aequalis 
construatur /. -Λ#27 [1,23], et p o n a t u r 8 Σ = 8 Τ— 03, 
et ducantur ΟΣ, ΟΤ, ΣΤ. et quoniam duae rectae 
AB, Brduabus 08, 8 Σ aequales sunt, et L ΑΒΓ 
= 03Σ, erit ΑΓ= ΟΣ [I, 4 ] , h. e. AM= 0Σ. 
eadem de causa etiam Α Ν = ΟΤ. et quoniam duae 
rectae ΜΑ, AN duabus ΣΟ, Ο Τ aequales sunt, et 
L MAN> ΣΟΤ, erit MN> ΣΤ [I, 24]. sed MN 
= AZ. itaque etiam AZ> ΣΤ. iam quoniam duae 
rectae ΑΕ, EZ duabus Σ 3 , 8Τ aequales suut, et 
ΑΖ>ΣΤ, erit L ΑΕΖ> Σ3Τ [I, 25]. est autem 
t Σ 8 Τ = Α Β Γ + H@K. ergo L ΑΕΖ > ΑΒΓ+ ΗΘΚ. 

uerum idem minor esi quod fieri non potest. 

comp. F, άρα comp. φ. Ιστί P B V , comp. Fb. 7. άρα] 
comp. supra acr. m. 2 F. 8. καν] Ρ, κα^ η. 10. 0 # Ρ 
γωνίας F. ίατί P t comp. b. 11. τήν Α& ενδεΐαν π, 
et Β, sed corr. Post Α& ras. 1 litt. V. 12. ϊσην Ρ, 
sed corr. ή] postea ins. m. 1 P. 13. ΘΗΚ B. 
Λ&Τ] Τ β corr. m. 2 P. 14. Ιπεζενχ&ω V, σαν add. m. 
rec. 16. αΓ ΑΒ, Β Γ δνο] mg. V. 16. είσι P V . 
comp. Fb. 17. τή] ή F, corr. m. 2. 18. βάσει] ει 
eras. V. 19. Ιστιν ϊση V b . ΑΝ] Α ins. m. 1 V. 
20. ΣΟ] corr. ex ΟΣ V, Ο.Σ Β. είσί PV, comp. Fb. 
21. ΣΤ F. . W P V , comp. Fb. 22. akV Fb. 
23. έστί V. 24. ονν] om. Β. ΣΕ] corr. ex Ε Ζ m. 2 Ρ. 

*£σΥ P V , comp. Fb. 26. μείζων Ιστί F V ; eeq. ras. tertiae 
partis lineae F. 27. ή] (prius) καϊ ή b. 29. αδύνατον] άτο -
πον F, corr. mg. m. 2. 

Euol ides , edd. Heiberg et Menge. IY. 23 
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3. 

Uulgo XI prop. 38. 
'Eav έπίπεδον πρδς έπίπεδον δρ&δν TJ9 χαϊ άπό 

τίνος όημείον τών έν ένΙ τών επιπέδων έπϊ τδ έτερον 

έπίπεδον χά&ετος άχ&ή, έπϊ τής κοινής τομής πεόείται 

τών επιπέδων ή αγομένη χά&ετος. 

δ έπίπεδον γάρ τδ ΓΑ έπιπέδφ τω Α Β πρδς όρ&άξ 

έότω, χοινή δέ αντών τομή έότω ή ΑΑ, χαϊ είλήφ&® 

έπϊ τον ΓΑ έπίπεδον τνχδν όημείον τδ Ε* λέγω, οτι 

ή άπδ τον Ε έπϊ τδ ΑΒ έπίπεδον χάΰετος αγομένη 

έπϊ τής Α Α πεόείται. 

10 μή γάρ, άλλ9 εί δννατόν, πιπτέτω έκτος ώς ή ΕΖ, 

χαϊ όνμβαλλέτω τω Α Β έπιπέδφ χατά τδ Ζ όημείον, 

χαϊ άπδ τον Ζ έπϊ τήν Α Α έν τω Α Β έπιπέδω χά-

δετος έότω ή ΖΗ, ήτις χαϊ τω ΓΑ έπιπέδφ προς 

όρ&άς έότιν, χαϊ έπεζενχδω ή Ε Η. έπεϊ ονν η Ζ Η 

15 τω ΓΑ έπιπέδφ πρδς όρ&άς έότιν, άπτεται δέ αντής 

ή ΕΗ ονόα έν τω ΓΑ έπιπέδφ, όρ&ή άρα έότϊν ή 

νπδ ΖΗΕ γωνία, άλλά χαϊ ή ΕΖ τφ ΑΒ έπιπέδφ 

προς όρ&άς έότιν ή άρα νπδ ΕΖΗ όρϋ'ή έότιν. τρι

γώνον δή τον ΕΖΗ αί δνο γωνίαι ορ&αϊς ϊόαι είόϊν 

20 οπερ αδύνατον, ονχ άρα ή άπο τον Ε έπϊ τό ΑΒ 

έπίπεδον χάδετος αγομένη έχτδς πεόείται τής ΑΑ. 

έπί τήν Α Α άρα πεόείται* οπερ έδει δεΐξαι. 

X I , 38 post X I , 37 habent P B F V , om. b; έν τιοι τών 
αντιγράφων ον φέρεται τό λη Ρ mg. m. 1. 

λη' P B V , in rae. m. 2 F. 2. τών] (alt.) m. 2 F. έτερον] 
post ρ del. ε Ρ. 3. άχδεΐ Ρ, corr. m. 2. δ. ΤΔ] Γ eras. 
V. 6. ΔΑ] corr. βχ ΑΔ V, ΑΔ F. 9. ΔΑ] ΑΔ F V . 
11. ονμβαλέτω P V . 13. έοτω] ήχ&ω B F V . 14. έστι B V , 
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3. 
Uu lgo XI prop. 38. 

Si planum ad planum perpendiculare est, et a 
puncto aliquo alterius plani ad alterum planum per-
pendicularis ducitur, perpendicularis ducta in commu-
nem planorum sectionem cadet. 

Nam planum ΓΑ ad planum Α Β perpendiculare 
sit. et communis eorum sectio sit AA, et in ΓΑ plano 

r punctum aliquod sumatur E . 

ne cadat enim, sed si fieri potest, extra cadat ut 
Ε Ζ et cum plano Α Β concurrat in puncto Z , et a 
Ζ ad Α Α iu plano Α Β perpendicularis sit ZH} quae 
eadem ad planum ΓΑ perpendicularis est [XI def. 4] , 
et ducatur EH. iam quoniam Ζ Η ad planum Γ Α 
perpendicularis est. et eam tangit E H in plano ΓΑ 
posita, L Ζ Η Ε rectus erit [XI def. 3] . uerum etiam 
E Z ad planum AB perpendicularis est. itaque L EZH 
rectus est. ergo trianguli EZH duo anguli rectis 
aequales sunt; quod fieri non potest [I, 17]. itaque 
perpendicularis ab Ε ad planum Α Β ducta extra Α Α 
uon cadet. ergo cadet in AA\ quod erat demon-
strandum. 

comp. F. ΕΗ] Η eras. V. 18. htiv] (alt.) Im Β V, 
comp. F. 19. όο&αίς) δύο OQ&CCLQ FV, δύο add. m. 2 B. 
είσίν] om. FV. 22. τήν] corr. ex τής m. 2 V. ΑΔ FV. 

οηερ έδει δείξαι] om. F V . 

dico, perpendicularem ab Ε 
ad planum Α Β ductam in Α Α 

^B cadere. 

23* 
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4. 
A d l ibr . ΧΠ prop. 4. 

Jfai έπεϊ τά έν τή ΑΒΓΗ πνραμίδι δνο πρίόματα 

ϊόα έότϊν άλλήλοις, άλλά μην καϊ τά iv τή ΑΕΖΘ 

πνραμίδι δνο πρίόματα ϊόα άλλήλοις έότϊν, έότιν 

άρα ώς το πρίόμα, ον βάόις τδ Β ΚΑ8 παράλληλο- | 

δ γραμμον, άπεναντίον δέ ή ΜΟ εν&εία, προς τδ πρίόμα, 

ον βάόις μέν τδ Α8Γ τρίγωνον, άπεναντίον δέ χο 

ΟΜΝ, όντως τδ πρίόμα, ον βάόις τδ ΠΕΡΦ, άπεν

αντίον δέ ή ΣΤ, πρδς τδ πρίόμα, ον βάόις μέν το 

ΡΦΖ τρίγωνον, άπεναντίον δέ τδ ΣΤΤ. όνν&ένχι 

10 έότϊν άρα ώς τά ΚΒ8ΛΜΟ, Α8ΓΜΝΟ πρίόματα 

προς τδ Α&ΓΜΝΟ πρίόμα, όντως τά ΠΕΦΡΣΤ, 

ΡΦΖ ΣΤΤ πρίόματα πρδς τδ ΡΦΖ ΣΤΤ πρίόμα. 

εναλλάξ άρα έότϊν ώς τά ΚΒ8ΛΜΟ, Α8ΓΜΝ0 
πρδς τά ΠΕΦΡ Σ Τ, ΡΦΖΣΤΤ πρίόματα, όντως το 

15 Α8ΓΜΝΟ πρίόμα πρδς τδ ΡΦΖΣΤΤ πρίόμα. ώς 

δέ τδ Α8ΓΜΝΟ πρίόμα πρδς τδ ΡΦΖΣΤΤ πρίόμα, 

όντως έδείχ&η ή Α8Γ βάόις πρδς τήν ΡΦΖ, καϊ ή 

ΑΒΓ βάόις πρδς τήν ΑΕΖ βάόιν. καϊ ώς αρα το 

ΑΒΓ τρίγωνον πρδς τδ ΑΕΖ τρίγωνον, όντως τά έν 

20 τή ΑΒΓΗ πνραμίδι δνο πρίόματα πρδς τά έν τη 

ΑΕΖΘ πνραμίδι δνο πρίόματα. ομοίως δέ καν τάς 

νπολειπομένας πνραμίδας διέλωμεν τον αντδν τρόπον 

οϊον ώς τάς ΜΝΟΗ, ΣΤΤΘ, έόται ώς ή ΜΝΟ 

XII, 4. Pro uerbis ώς δέ ρ. 160, 13 — δεϊξαι ρ. 162, 14 
Theon (BVq). de figura u. ρ. 1δ9. 

2. έοτιν ϊοα Β. 4. ΒΚΛ3] in ras. V. δ. Μ Ο ] M e 
corr. V. 6. μέν] om. V. 7. ουτω Β. 9. καί σννΰένη 
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4. 
Ad libr. Χ Π prop. 4. 

Et quoniam duo prismata pyramidis ΑΒΓΗ inter 
se aequalia sunt, uerom etiam duo prismata pyramidis 
ΑΕΖΘ inter se aequalia sunt, erit ut prisma, cuius 
basis est parallelogrammum BKA&, ei autem oppo-
sita recta MO, ad prisma, cuius basis est triangulus 
Α8Γ, ei autem oppositus OMN} ita prisma, cuius 
basis est ΠΕΡΦ} ei autem opposita Σ Τ, ad prisma, 
cuius basis est triangulus ΡΦΖ, ei autem oppositus 
ΣΤΤ. componendo igitur est KBftAMO + A&FMNO 
: Α8ΓΜΝΟ = ΠΕΦΡΣΤ+ ΡΦΖΣΤΤ: ΡΦΖΣΤΤ. 

itaque permutando erit 

KBgAMO + Α8ΓΜΝΟ : ΠΕΦΡΣΤ+ ΡΦΖΣΤΤ 

= Α8ΓΜΝΟ: ΡΦΖΣΤΤ. 

demonstrauimus autem, esse Α&ΓΜΝΟ : ΡΦΖΣΤΤ 
= ΑΒΓ: ΡΦΖ — ΑΒΓ: ΑΕΖ. itaque etiam ut ΑΒΓ 
:AEZ, ita duo prismata pyramidis ΑΒΓΗ ad duo 
prismata pyramidis ΑΕΖΘ. similiter si reliquas py-
ramides, uelut MNOH, ΣΤΤΘ, eadem ratione diui-

q. 10. άρα έατίν V. 11. οντω Β. ΠΡΕΦΣΤ, post Φ 
ras., V. 12. ΡΦΖΣΤΤ] Ρ inter duas ras. V. ΕΦΖΣΤΤ 
V. πρίοματα q. 18. ΚΒΛ&ΜΟ Β. &ΛΓΜΝΟ Β, 
Λ&ΓΜΟΝ q et Ο Ν in ras. V; seq.. πρίοματα V. 
14. ΠΕΦΡΣΤ] ΦΡ in ras. V. οντω Β. 15. ώς δέ — 16. 
ΡΦΖΣΤΤ πρίομα] om. q. 18. βάαιν] om. V. 19. οντω 
q. 22. νπολειπομένας] mg. m. 2 Β, in textu γενομένας. 
23. ώ$] (prius) bis V. 
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6. οντω Bq. δνο] om. V. 7. προς τά — πρίσματα] 
om. q. πνραμίδι δνο πρίσματα] om. Υ . 8. %αί] %al ϊτι 

βάόις πρδς τήν ΣΤΤ βάόιν, ούτως τά έν Ttj ΜΝΟΗ 

πνραμίδι δνο πρίόματα πρδς τά έν τή ΣΤΤΘ πνρα

μίδι δνο πρίόματα. άλλ' ώς ή ΜΝΟ βάόις Φρδς την 

ΣΤΤ βάόιν, όντως ή ΑΒΓ βάόις πρδς την ΑΕΖ 

6 βάόιν. χαί ώς άρα ή ΑΒΓ βάόις πρδς την ΑΕΖ 

βάόιν, όντως χαί τά έν τή ΑΒΓΗ πνραμίδι δνο πρίό

ματα πρδς τά έν τή ΑΕΖΘ πνραμίδι δνο πρίόματα, 

χαϊ τά έν τή ΜΝΟΗ δνο πρίόματα πρδς τά έν τ^ 

ΣΤΤΘ πνραμίδι δνο πρίόματα, χαϊ τά τέόόαρα προς 

10 τά τέόόαρα. τά αντά δέ δειχ&ηόεται χαί έπϊ τών γε

νομένων πρ ιό ματ ων έχ τής διαιρέόεως τών ΑΚΑΟ 

χαϊ ΑΠΡΣ πνραμίδων χαϊ πάντων απλώς τών ίόο-

πλη&ών' οπερ έδει δεΐξαι. 

5. 
Ad libr. XII prop. 17. 

Αειχτέον δή χαϊ έτέρως προχειρότερον, οτι μείζων 

ΐδ έότϊν ή ΑΨ τής Α Η. ήχ&ω άπδ τον Η τή Α Η πρδς 

δρ&άς ή ΗΑ', χαί έπεξενχ&ω ή ΑΑ'. τέμνοντες δ\ 

τήν Ε Β περιφέρειαν δίχα χαϊ τήν ήμίόειαν αντής 

δίχα χαϊ τούτο άεϊ ποιονντες χαταλείψομέν τινα περι

φέρειαν, ή έότιν έλάόόων τής νποτεινομένης τοϋ 

20 ΒΓΑΕ χνχλον περιφερείας νπδ τής ίόης τή ΗΑ'. 

λελείφ&ω χαϊ έότω ή ΚΒ περιφέρεια, έλάόόων άρα 

χαϊ ή ΚΒ εύ&εϊα τής ΗΑ'. χαϊ έπεϊ έν χνχλω έότϊ 

XII, 17 inter Ιπιωάνηαν et δνο ρ. 240, δ—β P B V q . De 
figura π. ρ. 231. pro Α' in Ρ ecribitur α; litteram hanc in 
fig. om. B. 
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serimus, erunt ut MNO : Σ TT} ita duo prismata pyra-
midis MNOH ad duo prismata pyramidis ΣΤΤΘ. 
uerum MNO : ΣΤΤ — ΑΒΓ: ^ . E Z . quare etiam ut 
ΑΒΓ: ΑΕΖ, ita duo prismata pyramidis ΑΒΓΗ ad 
duo prismata pyramidis ΑΕΖΘ et duo prismata pyra-
midis MNOH ad duo prismata pyramidis ΣΊΤΘ, 
et quattuor ad quattuor. eadem autem etiam in pris-
matis ex diuisione pyramidum AKAO, ΑΠΡΣ ortis 
demonstrabuntur, et omnino in omnibus prismatis nu-
mero aequalibus; quod erat demonstrandum. 

5. 
Ad l ibr. XII prop. 17. 

Iam aliter quoque promptius demonstrandum est, 
esse ΑΨ> Α Η. ducatur ab Η ad Α Η perpendicu-
laris HA\ et ducatur AA\ iam arcum Ε Β in duas 
partes aequales secantes et dimidiani partem eius in 
duas partes aequales et hoc semper facientes arcum 
quendam relinquemus minorem arcu circuli ΒΓΑΕ, 
sub quo recta aequalis rectae HA' subtendit. relin-
quatur et sit arcus KB. itaqtie erit KB < HA\ et 

V. δνο] e corr. V. 9. τά] om. Β. τέααερα Β, corr. 
m. 2. 10. τά] om. q. τέσσερα Β, corr. m. 2. γινομέ
νων q. 11. τών] corr. ex τώ m. 2 Β. AAKO V . 
12. ίοοπληΰών] είς το πλή&ος q. 13. οπερ έδει δεϊξαι] om. 
BVg>; in V del. τι δέ έατιν ώς τό Α. 15. Α Η] (prius) Η 
β corr. V, ΑΚ q. 16. ΗΑ'] ΗΑ V q . Η Β. ΑΑ'] ΑΑ 
V q , Α Β; mg. η ΗΑ χαϊ έπεζενχδω η ΑΑ m. 2 Β. 
18. το ντο] τό αντό q. 19. έατιν] έαται q. 20. τή] τής Β. 

ΙΓΛ'] Η Α Υ (Α β corr.) et Β (supra scr. -4 m. 2), ΗΑ q. 
21. εΙΧήωΰω q. 22. Η Λ ' ] V, Η Α q, Η Β (supra 

scr. Jfyi m. 2). έατιν Ρ. 
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τό ΒΚΣΟ τετράπλενρον, χαί είόιν ϊόαι al ΟΒ, ΒΚ, 

ΚΣ, χαί έλάττων ή ΟΣ, αμβλεία αρα έότϊν ή ναό 

Β Ψ Κ γωνία, μείζων άρα ή ΚΒ τής Β Ψ. άλλα της 

ΚΒ μείζων έότϊν ή ΗΑ'- πολλά αρα ή ΗΑ' μείζον 

δ έότϊ τής ΒΨ' μείζον άρα χαϊ τδ άπδ τής Η Α του 

άπδ τής ΒΨ. χαϊ έπεϊ Γόη έότϊν ή ΑΑ' τή ΑΒ, ϊόον 

χαϊ το άπδ τής ΑΑ' τω άπδ τής ΑΒ. άλλα τφ μέν 

άπδ τής ΑΑ' Ιόα τά άπδ των ΑΗ, ΗΑ', τω δέ άπο 

τής Α Β ϊόα τά άπδ τών ΒΨ, Ψ Α* τά αρα άπδ των 

10 ΑΗ, ΗΑ' ϊόα τοϊς άπδ τών ΒΨ, Ψ Α, ων τδ άώ 

τής Β Ψ έλαττον έότι τον άπδ τής ΗΑ'' λοιπόν αρα 

τδ άπδ Ψ Α μείζον έότι τον άπδ Α Η* μείζων αρα ι\ 

ΑΨ τής ΑΗ. 

6. 

Ad l i b r . XIII p rop . 6. 
'Εάν §ητή ένδεια άχρον χαϊ μέόον λόγον τμηδή, 

1δ έχάτερον τών τμημάτων άποτομή έότι. φητή γάρ η 

Α Β άχρον χαϊ μέόον λόγον τετμήόδω χατά τδ Γ όη

μείον. όνμμετρον τμήμα έότι τδ ΑΓ. λέγω, 5τι έκα

τέρα τών Α Γ, ΓΒ άποτομή έότι. χείό&ω τής Α Β 

ήμίόεια ή Α Α. $ητή δέ ή ΑΒ' §ητή άρα καϊ ή Α Α. 

20 xal έπεϊ πενταπλάόιον έότι τδ άπδ τής ΓΑ τον άπο 

τής Α Α, φητδν- δέ τδ άπδ τών Α Α, φητον άρα χαϊ 

6. Haec propositio inter libb. XII et XIII legitur in solo 
q (cfr. p. 246 adn. crit.). in re parum differt a XIII, 6 , qua-
lem recepimus; sed uerba magis abhorrent, quam ut ecriptura 
codicis q inter discrepantias meras recipi poesit. est detrnn-
catio prop. 6 genuinae. cum praeterea scriptura erroribus scri-
barum plurimia laboret, interpretationem Latinam non dedi. 

1. αί] om. q. 2. νπό] νπο το Β. 3. άλλά] άλλά %ai q. 
4. ΗΑ'] ΗΛ V, Α Η q, Η Β (eupra ecr. Η Α m. 2). 
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quoniam in circulo est ΒΚΣΟ quadrilaterum, et OB 
= Β Κ = ΚΣ, minor autem ΟΣ, obtusus est L ΒΨΚ. 
itaque ΚΒ > Β Ψ. uerum ΗΑ' > ΚΒ. itaque multo 
magis ΗΑ'>ΒΨ. quare etiam Α'Η2>ΒΨ2. et 
quoniam AA' = AB, erit etiam Α'Α* = AB2. uerum 
AH2 + Α'Η2 -- Α'Α2, ΒΨ* + ΨΑ2 = AB2. ergo 
ΑΗ2 + Α'Η2 = ΒΨ2 + Ψ Α2, quorum ΒΨ2< Α'Η2. 
itaque Ψ'ΛΤ 2 > Α Η2, ergo Λ V > ^ Η . 

Η Λ ' ] Η Λ V (-4 in rae.) et q, Η Α θ corr. Β. δ. μείζον] μεί
ζων ϊ. ΗΑ'] Η Λ V {Α in rae.), Η Α q et Β (Λ postea ins.). 

6. -rijff] om. Ρ. ΑΑ'] Α Α V q , Α Β (supra scr. m. 2 
τ#] corr. ΘΧ τής Ρ. 7. Λ Λ ' ] V q , Ad postea ins. 

Β. τώ] corr. ex τον m. rec. Ρ. τω] corr. ex τό m. 1 q. 
8. 'ΑΑ'Λ ΑΑ V q ; ΑΗ Β, AA m. 2. Λ Η ] B. 

ΗΑ'] Η Α v q , Β. 10. Α Η] ine. m. 2 in spatio uacuo 
Β. Η Α"] Η Λ V q ; Β, corr. in Η Α ίσα i W V. 
11. έστί] om V ; έστιν Ρ. τή§] om. Ρ. ΗΑ'] ras. V, JEL4 
q {Η e corr. m. 1), ήας Β ; seq. κα^ comp. V. 12. τής Ψ Α 
V q . τής ΑΗ Yq; Α mutat. in Λ Β. 
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τό άπό τών ΑΓ. χαϊ έπεϊ πενταπλάόιόν έότι το άπο 

τής ΑΓ τοϋ άπο τής Α Α, τό άρα άπο των ΑΓ προς 

το άπό τών Α Α λόγον ονκ έχει, ον τετράγωνος άριδμος 

πρός τετράγωνον άρι&μόν, άλλ' ον μέν άρι&μός προς 

δ άρι&μόν. άόνμμετρος άρα έότϊν η Α Γ τ% Α Α μή%£ΐ. 

χαί έότι φητή έχατέρα9 αϊ ΓΑ, Α Α άρα φηταί είόι δυ

νάμει μόνον όνμμετροι. απότομη άρα έότϊν ή AL 

φητή δϊ η ΑΒ, χαϊ τφ άπό τών Α Γ ϊόον παρά τψ 

Α Β παραβέβληται τό νπό τών Α Β, Β Γ. τό oh ά 

10 άποτομήν παρά φητήν παράβαλλαμενον πλάτος ποιεί 

άποτομην πρώτην. απότομη άρα χαϊ η ΓΒ. έχατέρα 

δ άρα τον Α Γ, Γ Β απότομη έότιν. έάν αρα φηχη 

εν&εία άχρον χαϊ μέόον λόγον τμηδτ}, έχάτερον των 

τμημάτων άποτομή έότιν. 

7. 
Ad libr. ΧΙΠ prop. 5. 

16 "Αλλως. 

Έάν ένδεια γραμμή άχρον χαϊ μέόον λόγον τμη&ή, 

έόται ώς όνναμφότερος η ολη χαϊ τό μείζον τμήμα 

πρός τήν ολην, όντως' η ολη πρός τό μείζον τμήμα. 

Ενδεια γάρ τις η ΑΒ άχρον χαϊ μέόον λόγον τε-

20 τμήό&ω χατά τό Γ, χαϊ έότω μείζον τμήμα τό ΑΓ 

λέγω, ότι έότϊν ώς όνναμφότερος η ΒΑΓ πρός Α Β, 

όντως η ΒΑ πρός ΑΓ. 

Κείό&ω γάρ τή ΑΓ ίόη η ΑΑ' λέγω, οτι έότϊν 

7. Hoc άλλως habet Ρ post ΧΙΠ, 6, q in textu pro ΧΙΠ, 
6, b mg. m. 1 poet XIII, 6. 

16. άλλως] om. q, in quo numerue prop. eraeue est. 
16. μέσο q. 20. έστω] έσται b. 21. ΑΒ] ΒΑ Ρ. 
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7. 
A d l ibr . ΧΠΙ prop. 5. 

Ali ter . 
Si recta linea secundum rationem extremam ac 

mediam secatur, erit ut tota cum parte maiore ad totam, 
ita tota ad partem maiorem. 

nam xecta Α Β in Γ* secundum rationem extremam 
ac mediam secta sit, et maior pars sit ΑΓ. dico, 
esse ΒΑ + ΑΓ: Α Β = ΒΑ : ΑΓ. ponatur enim Α Α 
= ΑΓ. dico, esse ΒΑ : ΒΑ = ΒΑ: ΑΓ. nam quo-
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ώς ή ΒΑ πρδς τήν ΒΑ, ούτως ή ΒΑ προς τήν ΑΓ. 

έπεϊ γάρ ή Α Β άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται κατά 

τδ Γ, καϊ μείζον τμήμα έότι τδ ΑΓ, έότιν αρα ώς η 

ΒΑ πρδς τήν Α Γ, όντως ή ΑΓ πρδς τήν Γ Β. ϊόη 

5 δέ ή ΑΓ τή ΑΑ' έότιν άρα ώς ή ΒΑ πρδς ΑΑ, 

όντως ή Α Γ πρδς ΓΒ' άνάπαλιν άρα έότϊν ώς η 

Α Α πρδς τήν Α Β, όντως ή ΒΓ πρδς τήν ΓΑ' όυν-

δέντι άρα έότϊν ώς ή ΑΒ πρδς τήν ΒΑ, όντως η 

ΒΑ πρδς ΑΓ. ϊόη δέ έότιν ή Α Α τή ΑΓ' έότιν άρα 

10 ώς όνναμφότερος ή ΒΑΓ πρδς τήν ΑΒ, όντως ίΐ) 

ΒΑ πρδς ΑΓ. καϊ έπεϊ δέδεικται ώς ή ΑΒ πρδς ΒΑ, 

όντως η ΒΑ πρδς Α Γ, ϊόη δέ ή ΓΑ τή Α Α , έότιν 

άρα ώς ή ΑΒ πρδς τήν ΒΑ, όντως ή ΒΑ πρδς τψ 

Α Α. καϊ ή ΑΒ άρα άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται 

15 κατά τδ Α, καϊ τ δ μείζον τμήμα έότιν ή έξ άρχήξ 
ένδεια ή ΑΒ' οπερ έδει δεΐξαι. 

8. 
Ad libr. ΧΙΠ prop. 1 — 5. 

Τί έότιν άνάλνόις καϊ τί έότι όννδεόις. 

Άνάλνόις μέν ονν έότι λήψις τον ζητονμένον ώς 

oftoAoyovfA^vov διά τών άκολονδων έπί τι άληδές δμο-

20 λογονμενον. 

8. Hae analyses in meis codicibus coniunctae sunt. legun-
tur in Ρ (in quo demonstr. alt prop. 5 sextam eequitur) post 
demonstrationem alteram prop. 6 (supra nr. 7 signatam), in Β 
post prop. β, in b post prop. 5 (prop. 6 deest), in q post pro-
positionem in eo sextam, quam supra nr. 7 eignauimus; in V 
analyeea prop. 1 — 3 in textu sunt poet prop. 6, prop. 4—5 
eodem loco mg. inf. m. 2. 

2. ΑΒΛ ΒΑ P. 4. ΒΑ] AB q. 5. di] d' P. ΔΑ] 
ΑΔ Ρ. την ΑΔ Ρ. 7. ΔΑ] Δ Β b. τήν] (priue) om. b. 
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niam Α Β in Γ secundum rationem extremam ac me-
diam secta est, et maior pars est ΑΓ, erit Β Α : Α Γ 
= Α Γ : Γ Β . uerum Α Γ = Α Α . itaque ΒΑ : Α Α 
= Α Γ : Γ Β . e contrario igitur Α Α : Α Β — ΒΓ: Γ Α . 
componendo igitur Α Β ι Β Α = ΒΑ : ΑΓ. uerum Α Α 
— ΑΓ. itaque ΒΑ + ΑΓ: ΑΒ — ΒΑ : ΑΓ.1) et 
quoniam demonstrauimus, esse Α Β : ΒΑ = ΒΑ : Α Γ , 
et ΓΑ = Α A f erit Α Β : ΒΑ — ΒΑ : ΑΑ. ergo etiam 
Α Β in Α secundum rationem extremam ac mediam 
secta est, et maior pars est recta- ab initio sumpta 
ΑΒ] quod erat demonstrandum. 

8. 
Ad l ibr . XIII p rop . 1—5. 

Quid sit analysis, quid synthesis. 
Analysis est adsertio eius, quod quaeritur, ut con-

cessi, qua per consequentias ad aliquid peruenitur, 
quod uerum esse conceditur. 

1) Hic perfecta est demonstratio propositionie, qualis in 
nostro άλλως exposita est. reliqaa addita sunt, ut intellege-
retur, sub hac forma idem demonstrari ac in ipsa propositione 
6, qualis in textu exposita est. 

9. προς] προς τήν Ρ. δέ] ό" Ρ. ΔΑ\ ΑΔ Ρ. 10. Α Β] 
ΒΑ Ρ 11. τήν Α Γ Ρ. 12. ΓΑ] Α Γ Ρ. ΔΑ] ΑΔ Ρ. 

14. %af\ 'prius) om. Ρ. 15. ν,αί] om. b. 17. τί — ούν-
Φεοις] om. V. 18. μ\ν ονν] om. ΒVbq. έατιν Ρ. 
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Σνν&εόις di λήψις τον όμολογονμένον διά τών 

άχολον&ων έπί τι άλη&Ις όμολογονμένον. 

Τον α~ &εωρήματος η άνάλνόις χαϊ ή όνν&εόις 

ανεν καταγραφής. 

δ Ενδεια γάρ τις ή Α Β άχρον χαϊ μέόον λόγον τε-

τμήό&ω χατά τό Γ, χαϊ έότω μείζον τμήμα η Α Γ, χαϊ 

τή ήμιόεία τής Α Β ϊόη χείόδω ή ΑΑ' λέγω, οτι 

πενταπλάόιόν έότι τό άπό τής ΓΑ τον άπό τής Α Α. 

Έπεϊ γάρ πενταπλάόιόν έότι τό άπό τής ΓΑ τον 

10 άπό τής Α Α, τό δϊ άπό τής ΓΑ έότι τά άπό τών 

ΓΑ, Α Α μετά τον δϊς νπό τών ΓΑ, ΑΑ, τά άρα 

άπό τών ΓΑ, Α Α μετά τον δϊς νπό τών ΓΑ, Α Α 

πενταπλάόιά έότι τοϋ άπό ΑΑ' διελόντι άρα τό άπό 

τής ΓΑ μετά τον δϊς νπό τών ΓΑ, Α Α τετραπλάόιά 

15 έότι τον άπό ΑΑ. άλλά τώ μέν δϊς νπό τών ΓΑ, 

Α Α ίόον έότϊ τό νπό τών ΒΑ, ΑΓ' διπλή γάρ ή 

ΒΑ τής ΑΑ' τώ δ% άπό τής Α Γ ίόον έότϊ τό ύπό 

τών ΑΒ, ΒΓ' η γάρ ΑΒ άχρον χαϊ μέόον λόγον τέ-

τμηται* τό άρα νπό τών ΒΑ, ΑΓ μετά τον νπί ΑΒ, 

20 Β Γ τετραπλάόιόν έότι τον άπό τής Α Α. άλλά τό 

νπό τών ΒΑ, Α Γ μετά τον νπό τών Α Β, Β Γ τό 

άπό τής Α Β έότιν. το άρα άπό τής Α Β τετραπλά

όιόν έότι τον άπό Α Α. έότι δέ' διπλή γάρ έότιν η 

ΑΒ τής ΑΑ. 

2. τι άλη&Ις όμολογονμένον] Ρ, τήν τον ζητουμένου κατά-
ληξιν ήτοι %ατάληψιν B V b q . 10. τό] τον ΐ>. έατιν Β. 

12. ΑΔ] (alt.) corr. exf Α Γ m. 1 b. 13. έατιν Ρ. 
τής ΑΔ V. 14. τετραπλάόιόν Vq. Ιδ. τών] om. bq. 
16. τό] τον b. τών] om. q. γάρ έατιν bq. 17. τω] 
corr. ex τών m. 2 Ρ. Α Γ] ΓΑ q. 19. Α Β] τών ΑΒ Ρ. 

20. τής] om. V. τό] τώ q. 22. άπό] bis q. τής] 
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synthesis est adsertio concessi, qua per consequentias 
ad aliquid peruenitur, quod uerum esse conceditur. 

Analys i s et synthesis prop. I sine figura, 

recta enim Α Β secundum rationem extremam ac 
mediam secetur in Γ, et maior pars eius sit ΑΓ, et 
ponatur Α Α = V2 ΑΒ. dico, esse Γ Α * — bAA2. 

nam quoniata ΓΑ2 = δΑΑ2, et 

ΓΑ* = ΓΑ2 + ΑΑ2 + .2ΓΑ Χ Α Α [II, 4 ] , 
erit ΓΑ2 + ΑΑ2 + 2ΓΑχΑΑ = 5ΑΑ2. itaque 

subtrahendo Γ Α 2 + 2 ΓΑ Χ Α Α = 4 Α Α 2 . uerum 
J Α Γ Β 

ΒΑ Χ Α Γ = 2ΓΑ Χ ΑΑ (nam ΒΑ = 2 Α Α), et 

ΑΓ2 = ΑΒχΒΓ (nam Α Β secundum rationem ex-

tremam ac mediam secta est). itaque ΒΑχΑΓ 
+ ΑΒ Χ ΒΓ= 4ΑΑ2. uerum Β Α Χ Α Γ + Α Β 
Χ Β Γ = Α Β 2 [II, 2]. ergo ΑΒ2 = 4:ΑΑ2, et est; 

nam = 2 Α Α. 

om. Ρ. άηκ V, fiorov iati bq. 
από T ^ g V, υπό b. 

άπό] νπό b. 23. άπό] 
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Σννδεόις. 

Έπεϊ ονν τετραπλάόιόν έότι τό από τής Α Β του 

άπό τής ΑΑ, άλλά τό άπό ΒΑ τό νπό ΒΑ, Α Γ έότι 

μετά τον ύπό ΑΒ, ΒΓ, τό αρα νπο ΒΑ, ΑΓ μετά 

6 τοϋ νπό ΑΒ, Β Γ τετραπλάόιόν έότι τον από Α Α. 

άλλά τό μίν νπό τών ΒΑ, Α Γ Ιόον έότϊ τφ δίς νπό 

τών ΑΑ, ΑΓ, τό δ\ νπό τών ΑΒ, ΒΓ Ιόον έότϊ τω 

άπό τής ΑΓ' τό άρα άπό τής Α Γ μετά τον δίς νπο 

τών Α Α, ΑΓ τετραπλάόιόν έότι τον άπό τής ΑΑ' 

10 ώότε τά άπΐ τών Α Α, ΑΓ μετά τον δίς νπό τών 

Α Α , ΑΓ πενταπλάόιά έότι τοϋ άπό τής Α Α. τά δΐ 

άπό τών Α Α, ΑΓ μετά τον δίς νπό τών Α Α, ΑΓ 

τΐ άπό τής ΓΑ έότιν. τό άρα άπό τής ΓΑ πεντα

πλάόιόν έότι τον άπό τής ΑΑ' όπερ έδει δείξαι. 

15 Τοϋ β θεωρήματος η άνάλνόις χαϊ η όννδεόις 

άνεν καταγραφής. 

Ενδεια γάρ τις η ΓΑ τμήματος έαντής τον ΑΑ 

πενταπλάόιόν δννάόδω, τής δί Α Α διπλή κείόδω η 

ΑΒ' λέγω, ότι η ΑΒ άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται 

20 κατά τό Γ 6ημείον, καϊ τό μείζον τμήμα έότιν η ΑΓ, 

ητις έότϊ τό λοιπόν μέρος τής έ\ αρχής ένδειας. 

'ΕπεΙ η ΑΒ άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμψαι κατά 

τό Γ, καϊ τό μείζον τμήμα έότιν η ΑΓ, τό αρα νπό 

τών ΑΒΓ ίόον έότϊ τώ άπό τής ΑΓ. έότι δ\ καϊ τό 

25 ύπό τών ΒΑΓ τώ δίς ύπό τών Α Α, ΑΓ Ιόον διπλή 

γάρ έότιν η ΒΑ τής ΑΑ' τό αρα νπό τών ΑΒ, ΒΓ 

μετά τοτ ύπό τών ΒΑ, ΑΓ, οπερ έότϊ τΐ άπό τής 

2. ΒΑ BV, Β"Α' b. 3. έατιν Β. 11. πενταπλάαιόν 
Vq. 13. έατιν] έατι V q , comp. b. 14. οπερ έδει δειζαι] 
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synthesis. 
Iam quoniam AB2 = 4AA2, et ΒΑ2 = ΒΑχΑΓ 

+ ΑΒ Χ ΒΓ [Η, 2 ] , erunt ΒΑχΑΓ+ΑΒχ ΒΓ 
= 4ΑΑ2. \χβτχΐΌΐΒΑχΑΓ=2ΑΑχΑΓ, ΑΒχΒΓ 

= Α Γ 2 , itaque Α Γ 2 + 2ΑΑ Χ ΑΓ=4ΑΑ2. quare 
ΑΑ2 + Α Γ 2 + 2 Α Α χ Α Γ = δ Α Α 2 . uerum ΑΑ2 

+ ΑΓ2 + 2ΑΑχΑΓ=ΓΑ2 [II, 4]. ergo ΓΑ2 

— δ Α Α2] quod erat demonstrandum. 

Analys is et synthes is prop. II sine figura. 
quadratum enim rectae ΓΑ quintuplum sit qua-

drati partis eius AA, et ponatur ΑΒ = 2AA. dico, 

Δ Α Γ Β 
I ί 1 1 

rectam ΑΒ secundum rationem extremam ac mediam 
in puncto Γ sectam esse, et maiorem partem esse 
ΑΓ, quae reliqua pars est rectae ab initio sumptae. 

quoniam AB m Γ secundum rationem extremam 
ac mediam secta est, et maior pars est ΛΓ, erit Α Β 
ΧΒΓ= ΑΓ2. uerum etiam ΒΑχΑΓ=2ΑΑχΑΓ\ 
nam Β Α = 2 Α Α . itaque erit ΑΒ Χ Β Γ + ΒΑ Χ Α Γ 

om. q, ο)— b. 15. η] (alt.) om. Ρ. 19. λόγον] om. b. 
20. σημεΐον] om. V. τό] om. bq. 21. έοτίν Ρ. 

22. ίπεϊ γάρ Β V. 25. ΒΑ, Α Γ h. 26. ΒΑ] Α Β q. 
27. του] om. q. τών] om. Bbq. έοτίν Ρ. 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. IV. 24 
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Α Β, ϊόον έότϊ τω δϊς νπδ τών Α Α, Α Γ μετά τον 

άπδ τής ΑΓ. τετραπλάόιον δε τδ άπδ τής Α Β τοϋ 

άπδ τής ΑΑ' τετραπλάόιον άρα χαί τδ δϊς νπδ τών 

Α Α, Α Γ μετά τον άπδ ΑΓ τον άπδ ΑΑ' ώότε τά 

6 άπδ τών Α Α, ΑΓ μετά τοϋ δϊς νπδ τών Α Α, ΑΓ, 

οπερ έότϊ τδ άπδ τής ΓΑ, πενταπλάόιον έότι τον άπο 

τής Α Α. έότι δέ. 

Σννδεόις. 

Έπεϊ ονν πενταπλάόιον έότι τδ άπδ τής ΓΑ τοϋ 

10 άπδ τής Α Α, τδ δέ άπδ τής ΓΑ τά άπδ τών Α Α, 

ΑΓ έότι μετά τον δίς νπδ τών Α Α, ΑΓ, τά αρα άπο 

τών Α Α, Α Γ μετά τον δίς νπδ τών Α Α, ΑΓ πεντα-

πλάόιά έότι τον άπδ Α Α. διελόντι τό δίς νπδ τών 

Α Α, Α Γ μετά τον άπδ τής Α Γ τετραπλάόιον έότι 

16 τον άπο τής ΑΑ' έότι δέ καί τδ άπδ τής Α Β τετρα

πλάόιον τον άπδ ΑΑ' τδ άρα δίς νπδ τών Α Α, Α Γ, 

οπερ έότϊ τδ άπα% νπδ τών ΒΑ, ΑΓ, μετά τον άπο 

ΑΓ, ϊόον έότϊ τφ άπδ τής Α Β. άλλά τδ άπδ τής 

ΑΒ τδ νπδ ΑΒ, ΒΓ έότι μετά τον νπδ ΒΑ, ΑΓ' 

20 τδ άρα νπδ ΒΑ, ΑΓ μετά τον νπδ ΑΒ, ΒΓ ϊόον 

έότϊ τω νπο ΒΑ, Α Γ μετά τον άπδ ΑΓ' χαί χοινον 

αφαιρεθέντος τον νπδ ΒΑ, Α Γ, λοιπόν άρα τδ νπο 

ΑΒ, Β Γ ϊόον έότϊ τω άπδ ΑΓ' έότιν άρα ώς ή ΒΑ 

προς τήν Α Γ, όντως ή ΑΓ πρδς τήν Γ Β. μείζων δέ 

26 ή ΒΑ τής Α Γ* μείζων άρα χαϊ ή ΑΓ τής Γ Β * ή ΑΒ 

άρα άχρον χαϊ μέόον λόγον τέτμηται χατά τδ Γ, χαϊ 

τδ μείζον τμήμα έότιν ή ΑΓ' οπερ έδει δεΐξαι. 

4. άπό της Α Γ Υ. της Αά Υ. τά] τό q. δ. μετά 
— Α Γ] supra m. 2 Β. νπό] άπό q. 6. έοτίν Ρ Β. 
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= 2ΑΑχΑΓ+ ΛΓ*=ΛΒ2 [11,2]. s e d Α Β 2 = 4 Α Α 2 . 

itaque etiata 2 Α Α Χ AT + ΑΓ2 = 4 Α Α2, quare 

Α Α2 + Α Γ2 + %ΛΑ Χ Α Γ = 5 Α Α2 = Γ ζ / 2 [Π, 4 ] . 

et est. 

synthesis . 

iam quoniam ΓΑ2 = 5 Α Α2, et Γ ζ / 2 = ζ / „ 4 2 + Λ Γ * 

+ 2ΑΑ Χ ΑΓ [II, 4 ] , erit ζ / Λ 2 + Λ Γ 2 + 2ΑΑ 

Χ Λ Γ = 5 ζ /Λ 2 , subtrahendo erit 2 Α Α χ ΑΓ+ Α Γ2 

= 4 Α Α2, uerum etiam Α Β2 = 4 Α Α2, itaque 2ΑΑ 

χ Α Γ + Α Γ 2 = ΑΒ2 = Β Α χ Α Γ + Α Γ 2 . uerum 

ΑΒ2 = ΑΒ Χ ΒΓ + ΒΑΧ ΑΓ [II, 2] . itaque 3 Λ 

Χ ΑΓ + Λ 3 Χ 5 Γ = ΒΑ Χ ΑΓ+ ΑΓ2. et ablato, 

quod commune est, ΒΑ Χ ΑΓ βήϊΑΒ Χ ΒΓ=ΑΓ2. 

itaque ΒΑ : Α Γ = ΑΓ: ΓΒ. et ΒΑ > ΑΓ. itaque 

etiam ΑΓ>ΓΒ. ergo Λ 5 secundum rationem ex-

tremam ac mediam in Γ secta est, et maior pars est 

ΑΓ] quod erat demonstrandum. 

τό] om. Β. πενταπλάαια Β, comp. V. 7. τής] om. Ρ. 
έατιν B b , om. q. δ 4] om. q, zfE b; dein add. διά τήν νπό-
&εαιν B V q , mg. m. 1 b. 10. τά] τό BV. 11. Ιατιν Β. 

άπό] corr. ex νπό V. 13. έστι] om. V. ΑΔ q, τή? 
ΔΑ V. 15. τή?] om. Ρ. έατιν Β. άττό] corr. ex ά m. 
1 Ρ. 16. τής ΑΔ V. τών] om. Ρ. 17. Ιατίν Β. 
18. άλλά — τής Α Β] postea add. m. 1 mg. Ρ. 19. νπο τών 
V. Ιατιν Β. 20. νπό] (alt.) άπό q. foror — 21. ΒΑ9 

Α Γ] postea add. m. 1 mg. Ρ. 21. τώ] corr. ex τό m. 2 Ρ. 
23. ΑΒ, ΒΓ] corr. ex ΑΒΓ V; ΑΒ b, ΑΒΓ Β. 

25. Λ Γ ] (prius) ΓΑ q. άρα Λ Β V. 27. οπερ έδει 
δειξαι] om. V q , ο)— b. 

24* 
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Τοϋ γ θεωρήματος ή άνάλνόις καϊ ή 

όννθεόις. 

Ευθεία γάρ γραμμή ή ΑΒ άκρον καϊ μέόον λόγον 

τετμήόθω κατά τό Γ όημείον, καϊ έότω μείζον τμήμα 

5 ή Α Γ, καϊ τής Α Γ ήμίόεια ή ΓΑ' λέγω, οτι πεντα

πλάόιόν έότι τό άπό τής ΒΑ τοϋ άπό τής ΓΑ. 

Έπεϊ γάρ πενταπλάόιόν έότι τό άπό τής ΒΑ τοϋ 

άπό τής ΓΑ, τό δϊ άπό τής Α Β τό νπό τών Α Β, 

Β Γ έότι μετά τοϋ άπό Α Γ, τό άρα νπό ΑΒ, Β Γ 

10 μετά τοϋ άπό Α Γ πενταπλάόιόν έότι τοϋ άπό ΑΓ' 

διελόντι τό άρα νπό ΑΒ, Β Γ τετραπλάόιόν έότι τοϋ 

άπό ΑΓ. τφ δε νπό ΑΒ, ΒΓ ίόον έότϊ τό άπό τής 

ΑΓ' ή γάρ Α Β άκρον καϊ μέόον λόγον τέτμηται κατά 

τό Γ. τό άρα άπό τής Α Γ τετραπλάόιόν έότι τοϋ άπό 

16 ΑΓ. έότι δέ' διπλή γάρ ή ΑΓ τής ΑΓ. 

Ή όννθεόις. 

Έπεϊ διπλή έότιν ή ΑΓ τής Α Γ, τετραπλάόιόν 

έότι τό άπό Α Γ τοϋ άπό ΑΓ. άλλά τω άπό Α Γ 

ίόον έότϊ τό νπό ΑΒ, ΒΓ' τό άρα νπό Α Β, ΒΓ 

20 τετραπλάόιόν έότι τοϋ άπό ΑΓ. όννθέντι τό άρα νπό 

Α Β, Β Γ μετά τοϋ άπό Α Γ, οπερ έότϊ τό άπό Α Β, 

πενταπλάόιόν έότι τοϋ άπό ΑΓ' όπερ έδει δείζαι. 

Τοϋ δ θεωρήματος ή άνάλνόις καϊ ή 

όννθεόις. 

25 Ενθεία γάρ γραμμή ή ΑΒ άκρον καϊ μέόον λόγον 

τετμήόθω κατά τό Γ, καϊ έότω μείζον τμήμα τό ΑΓ' 

1. ή] (alt.) om. q. 3. γάρ] om. bq. λόγον] om. Ρ. 
8. Δ Β] e corr. V, ΒΔ q. 9. Β Γ] corr. ex Α Γ m. 2 Β. 
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Analysis et synthesis p r o p . III. 
recta enim AB in Γ puncto secundum rationem 

extremam ac mediam secetur, et maior pars sit Α Γ 
et ΓΑ = y2Ar. dico, esse BA2 = 5 Γ Α 2 . 

nam quoniam ΒΑ2 = 5ΓΑ2, et ΑΒ2 = ΑΒχΒΓ 

+ Α Γ 2 [II, 6 ] , erit ΑΒ Χ Β Γ + Α Γ 2 = 5 Α Γ 2 , sub-
trahendo erit Α Β χΒΓ=4ΑΓ2. uerum ΑΓ2 = ΑΒ 

Α Δ Γ Β 

Χ Β Γ] nam Α Β Ίη Γ secundum rationem extremam 
ac mediam secta est. ergo ΑΓ2 — 4ΑΓ2. et est; 
nam ΑΓ = 2ΑΓ. 

synthesis . 
quoniam Α Γ ' = 2ΑΓ9 erit Α Γ 2 = 4 Α Γ 2 , uerum 

ΑΒ Χ Β Γ = ΑΓ2. itaque ΑΒ Χ Β Γ — 4 Α Γ 2 , ad-
dendo erit ΑΒ χ Β Γ + Λ Γ 2 = δ Α Γ 2 = Λ 5 2 [II, 6 ] ; 
quod erat demonstrandurn. 

Analys is et synthesis prop. IV. 
recta enim AB in Γ secundum rationem extremam 

ac mediam secetur, et maior pars sit Α Γ dico, esse 
ΑΒ2 + ΒΓ2 = 3ΑΓ2. 

της ΔΓΎ,ΓΔ Ρ. 11. αρα τό BV. 16. της 
Δ Γ V. ψ ξστιν Β. 16. ^ o m . Bq. 17. ΤΔ Ρ. 
18. τω] corr. ex τό m. 1 b. από] om. b. 20. από] (priue) 
om. ί . 22. έστιν Ρ. δπ«ρ Θείξαι] om. q, ο)— b. 

23. η] (alt.) om. q. 26. γάρ] om. bq. 
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λέγω, οτι τα άπο τών ΑΒ, Β Γ τριπλάόιά έότι τον 

άπο ΑΓ. 
'ΕπεΙ γάρ τά άπο τών ΑΒ, ΒΓ τριπλάόιά έότι τον 

άπο Α Γ, άλλά τά άπο τών Α Β, Β Γ τό δις νπδ τών 
5 Α Β, Β Γ έότι μετά τον άπδ Α Γ, τδ άρα δϊς νπδ τών 

ΑΒ, ΒΓ μετά τον άπδ Α Γ τριπλάόιόν έότι τον άπο 
ΑΓ' διελδντι τδ άρα δϊς νπδ Α Β, Β Γ διπλάόιον έότι 
τον άπδ ΑΓ' ώότε τδ νπδ τών ΑΒ, Β Γ ϊόον έότι 
τω άπδ τής ΑΓ. έότι δέ' ή γάρ Α Β άχρον χαϊ μέόον 

10 λόγον τέτμηται χατά τδ Γ. 

*Η όνν&εόις. 

Έπεϊ ή ΑΒ άχρον χαϊ μέόον λόγον τέτμηται χατά 

τδ Γ, χαί έότι μείζον τμήμα ή ΑΓ, τδ άρα νπδ ΑΒ, 

ΒΓ ϊόον έότϊ τω άπδ ΑΓ' τδ άρα δϊς νπδ ΑΒ, ΒΓ 
16 διπλάόιον έότι τον άπο ΑΓ' όννθέντι τδ άρα δϊς νπο 

τών ΑΒ, Β Γ μετά τον άπδ Α Γ τριπλάόιόν έότι τον 
άπδ Α Γ άλλά τδ δϊς νπδ τών ΑΒ, Β Γ μετά τον 
άπδ τής ΑΓ τά άπδ τών ΑΒ, Β Γ έότι τετράγωνα* 
τά άρα άπο τών ΑΒ, ΒΓ τριπλάόιά έότι τον άπδ ΑΓ' 

20 οπερ έδει δεΐξαι. 

Τον ε θεωρήματος ή άνάλνόις χαϊ ή 
όνν&εόις. 

Ενδεια γάρ τις ή ΑΒ άχρον χαϊ μέόον λόγον τε
τμήόδω χατά τδ Γ, χαϊ έότω μείζον τμήμα ή Α Γ, 

26 κάϊ τή ΑΓ ϊόη χείαδω ή ΑΑ' λέγω, οτι ή Α Β άχρον 
χαϊ μέόον λόγον τέτμηται χατά το Α, χαϊ τδ μείζον 
τμήμα έότιν ή Α Β. 

δ. τον] om. V. 6. έοτιν Ρ. 7. των ΑΒ V. 
^διπλάόιον — 8. Β Γ] om. q. 8. τδ] om. b. νπδ] άπό V, 
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nam quoniam ΑΒ2 + ΒΓ2 = 3 Λ Γ 2 , sed ΑΒ2 + ΒΓ* 
— 2AB ΧΒΓ + *ΑΓ2 [II, 7 ] , erit 2AB Χ ΒΓ + ΑΓ2 

= 3 Λ Γ 2 . subtrahendo erit 2ΑΒχΒΓ=2ΑΓ2. 

Α Γ Β 

quare ΑΒ χ Β Γ = Α Γ 2 , et est; nam Α Β secundum 
rationem extremam ac mediam in Γ secta est. 

synthesis. 
quoniam Α Β secundum rationem extremam ac me-

diain in Γ secta est, et maior pars est ΑΓ, erit AB 
Χ ΒΓ = ΑΓ2. itaque 2ΑΒχΒΓ=2ΑΓ2. ad-
dendo erit 2AB Χ Β Γ + Λ Γ 2 = Ά Α Γ 2 , uerum 
Χ 5 Γ + Λ Γ 2 = Λ 5 2 + Β Γ 2 [II, 7]. ergo ΑΒ2 

+ 5 Γ 2 = 3 Α Γ 2 ; quod erat demonstrandum. 

Analys i s et synthesis prop. V. 
recta enim Α Β in Γ secundum rationem extremam 

ac mediam secetur, et inaior pars sit ΑΓ, et ponatur 
ΑΑ — Α Γ dico, AB in Α secundum rationem ex-
tremam ac niediam sectam esse, et partem maiorem 
esse AB. 

άπαξ νπό Bb. 9. τω] supra scr. ο m. 1 b. τής] om. B. 
έατιν Β. 10. Γ οπερ έδει δεϊξαι Β. 11. 17] om. Bb. 

13. %aC — Α Γ] postea add. m. 1 Ρ, mg. m. 1 V (Α Γ e 
corr.) 14. ϊαον — Β Γ] mg. m. 2 Β. τω] τό q. άπό] 
om. Β. νπό τών Β. 15. διπλάΰιόν — Α Γ] etiam in mg. 
a m. 2 Β (τ% -4 Γ) . 18. τής] om. q. iorrev Ρ. 19. ΒΓ 
τετράγωνα Bbq. 20. οπερ* έδει δειξαι] om. q, ο)— b. 
21. ή] (alt.) om. V. 
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Έπεϊ γάρ η Α Β άχρον χαϊ μέόον λόγον τέτμηται 

χατά τό Α, χαϊ τό μείζον τμήμα έότιν ή ΑΒ, έότιν 

άρα ώς ή ΑΒ προς τήν ΒΑ, όντως ή ΒΑ προς ζην 

Α Α. ϊόη δέ ή Α Α τή ΑΓ' έότιν άρα ώς ή Α Β προς 

5 τήν ΒΑ, όντως ή ΒΑ πρός τήν ΑΓ' άναότρέψαντι 

άρα ώς ή ΒΑ πρδς τήν Α Α, όντως ή ΑΒ πρδς τήν 

ΒΓ' διελόντι άρα ώς ή ΒΑ πρδς τήν ΑΑ, όντως i\ 

Α Γ πρδς τήν Γ Β. ϊόη δέ ή ΑΑ τή ΑΓ' έότιν άρα 

ώς ή ΒΑ πρδς τήν ΑΓ όντως ή ΑΓ πρδς τήν ΓΒ. 

10 έότι δέ' ή γάρ Α Β άχρον χαϊ μέόον λόγον τέτμηται 

χατά τδ Γ 

Ή όνν&εόις. 

Έπεϊ ή ΑΒ άχρον χαϊ μέόον λίγον τέτμηται χατά 

τδ Γ, έότιν άρα ώς ή ΒΑ πρδς τήν Α Γ, όντως ή 

15 Α Γ πρδς τήν Γ Β. ϊόη δέ ή ΑΓ τή ΑΑ' έότιν άρα 

ώς ή ΒΑ πρός τήν ΑΑ, όντως ή ΑΓ πρδς τήν ΓΒ' 

όνν&έντι ώς ή ΒΑ πρδς τήν Α Α, όντως ή ΑΒ πρδς 

τήν ΒΓ' άναότρέψαντι ώς ή Α Β πρδς τήν ΒΑ, όντως 

ή ΒΑ πρδς τήν ΑΓ. ϊόη δέ ή ΑΓ τή ΑΑ' έότιν άρα 

20 ώς ή Α Β πρδς ΒΑ, όντως ή ΒΑ πρδς Α Α. ή άρα 

Α Β άχρον χαί μέόον λόγον τέτμηται χατά τδ Α, χαί 

τδ μείζον τμήμα έότιν ή ΑΒ' οπερ έδει δεΐξαι. 

9. 
Ad l ibr . XIII prop. 17. 

'Ρητή γάρ ή ΑΒ άχρον χαί μέόον λόγον τετμήόδω 

χατά τδ Γ, χαϊ έότω μείζον τδ ΑΓ. προόχειό&ω δΐ 

9. Ad uocabulum κύβον ρ. 326, 19 signo relatum in mg. 
inf. hab. Ρ m. 1 (pro echolio). 

1. insC — 2. ΑΒ] mg. V. 1. γάρ"] ονν V. 2. κατά 
τό Α] om. V. 6. BJ] corr. ex ΒΑ m. 2 Β. 8. ϊοη — 9. 
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nam quoniam Α Β in Α secundum rationem ex-
tremam ac mediam secta est; et maior pars est AB, 
erit Α Β : ΒΑ = ΒΑ : Α Α . sed Α Α = ΑΓ. itaque 
Α Β : ΒΑ = ΒΛ : ^ F . itaque conuertendo erit 

Λ Α Γ Β 
ι 1 1 1 

: ΑΑ = ΑΒ: Β Γ [V, 19 coroll.]. dirimendo igitur 
ΒΑ : Α Α — Λ Γ : Γ Β [V, 17]. sed ΑΑ = Λ Γ . itaque 
ΒΑ: Α Γ = ΑΓ: Γ Β . et est; nam Λ 5 secundum ra-
tionem extremam ac mediam in Γ secta est. 

synthesis. 
quoniam Α Β in Γ secundum rationem extremam 

ac mediam secta est, erit Β Α : Α Γ = ΑΓ: Γ Β . sed 
Α Γ = Α Α . itaque ΒΑ:ΑΑ = Α Γ : Γ Β . compo-
nendo igitur ΒΑ : Α Α = ΑΒ : Β Γ [Υ, 18]. itaque 
conuertendo Α Β : ΒΑ = ΒΑ : Α Γ [V, 19 coroll.]. sed 
Α Γ = Α Α . erit igitur ΑΒ: ΒΑ = ΒΑ : Α Α . ergo 
ΑΒ m Α secundum rationem extremam ac mediam 
secta est, et niaior pars est AB\ quod erat demon-
strandum. 

9. 
Ad libr. XIII prop. 17. x) 

recta enim rationalis Α Β in Γ secundum rationem 
extremam ac mediam secetur, et maior sit Α Γ ad-

1) Hoc echolio idem demonetratur, quod in prop. VI, quam 
omittunt codices nonnulli; inter eos tamen Ρ ηοη est. 

ΓΒ] mg. m. 2 B. 12. ή] om. Bq. ^ 17. τήν] om. q. 
19. τή Α Δ] in ras. m. 1 P. 20. προς τήν ΒΑ V. τήν Αά 
Vb. 21. κατά το Α] poetea add. m. 1 Ρ. 22. οπερ έδει 
δειζαι] om. q, ο)— b. δεΐζαι] : ~ V. 
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ή ΑΑ ήμίΰεια τής Α Β. φητή άρα χαϊ ή Α Α. xal έπεϊ 

πενταπλάΰιον το άπο ΓΑ του άπο ΑΑ, αϊ ΓΑ, ΑΑ 

άρα φηταί είΰιν δυνάμει μόνον ΰύμμετροι. άποτομή 

άρα ή ΑΓ. ρητή δ\ ή Α Β. τό δ% άπό απότομης 

5 παρά φητήν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεί άποτομήν 

άποτομή άρα έότϊν ή ΒΓ έχάτερον άρα τών Α Γ, 

Γ Β άποτομή έΰτιν ό' προΰαρμόζουΰα 6h τής μέν ΑΓ 

ή ΑΑ, τής dh ΓΒ ή ΓΑ. 

10. 
Ad libr. ΧΙΠ prop. 18. 

"Αλλως ότι μείζων έΰτϊν ή ΜΒ τής ΝΒ. 
10 Έπεϊ γάρ διπλή έΰτιν ή Α Α τής Α Β, τριπλή άρα 

ή ΑΒ τής ΒΑ. ώς δε ή Α Β πρός τήν ΒΑ, ούτως 

τό άπό τής Α Β πρός τό άπό τής ΒΖ διά τό ίΰογώ

νιον είναι τό ΖΑΒ τρίγωνον τω ΖΑΒ τριγώνω. τρι

πλάΰιον άρα τό άπό τής Α Β του άπό τής Β Ζ. έδείχθη 

15 δε τό άπό τής Α Β του άπό τής ΚΑ πενταπλάΰιον. 

πέντε άρα τά άπό τής ΚΑ τριΰϊ τοίς άπό τής Ζ Β ίΰα 

έΰτίν. άλλά τρία τά άπό τής Ζ Β ? | τών άπό τήξ 

ΝΒ μείζονα έΰτιν. χαϊ πέντε άρα τά άπό τής ΚΑ 

?| τών άπό τής ΝΒ μείζονα έΰτιν. ωΰτε χαϊ ?ν τό 

20 άπό τής ΚΑ ενός τοϋ άπό τής Ν Β μείζον έΰτιν. 

μείζων άρα ή ΚΑ τής ΝΒ. ίΰη δϊ ή ΚΑ τή Α Μ. 

μείζων αρα ή ΑΜ τής Ν Β. πολλω άρα ή Μ Β τής 

Β Ν μείζων έΰτίν οπερ έδει δεΐζαι. οτι 6h τρία τά 

άπό τής Ζ Β εξ τών άπό τής ΚΝ μείζονα έΰτιν, δει-

10. Post δε%αι ρ. 336, 14 hab. P B V q . 

7. ό] h. β.^οπερ έδει δει£αι% 9. Post ΝΒ add. V : αλ-
Ζως άειχτέον, οτι μείζων ίατίν ή τον είκοόάεδρον πλενρά τής 
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iiciatur autem AA = y2AB. itaque etiam Α Α ratio-
nalis est. et quoniam est Γ Α 2 = 5AA2 [XIII, 1], 
rectae Γ Α , Α Α rationales sunt potentia solum com-
mensurabiles. itaque Α Γ apotome est. sed Α Β ra-

J Α Γ · Β 
I 1 1 1 

tionalis est. quadratum autem apotomes ad rationaleni 
adplicatum latitudinem efficit apotomen [X, 97]. itaque 
Β Γ apotome est; ergo utraque ΑΓ} Γ Β apotome est; 
quod erat demonstrandum. congruens autem est Α Γ 
rectae Α Α , et ΓΑ rectae Γ Β . 

10. 
Ad libr. XIII prop. 18. 

Al i te r demonstratur , esse ΜΒ > NB. 
Quoniam enim AA = 2AB, erit AB = 3BA. 

sedAB :BA = AB2:BZ2,q\iifiZAB~ZAB. itaque * 

AB2 = 3BZ2. denionstrauimus autem, esse AB2 

= δΚΑ2. itaque 5KA2 = 3ZB2. uerum SZB2 

> 6 NB2. itaque etiam bKA2> 6NB2. quare etiam 
ΚΑ2 > NB2. itaque Κ Α > NB. uerum KA = AM. 
itaque AM> NB. ergo multo magis ΜΒ > BN; 
quoderat demonstrandum. — esseautem 3ZB2>6BN2, 
ita demonstrabimus. quoniam enim BN> Ν Ζ, erit 

τον δωδεκαέδρον. 11. ΒΑ] JB BV. Βά] JB V. 
13. εϊναι] om. V. 14. ΒΖ] ΖΒ V. 18. έστι q. 20. έστι 
BVq.^ 23. Β Ν] Ν Β Β, ΝΒΝ V. μεΐξων εστίν] om. BV. 

οπερ έ'δει δεΐξαι] om. q. 24. τής] (prius) τών Vq. 
έστι BVq. 
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ζομεν οντως' έπεϊ γάρ μείζων έΰτϊν ή ΒΝ τής ΝΖ, 

τό αρα νπο τών ΖΒΝ μείζον έότι τον νπο ΒΖΝ. 

το αρα νπο ΖΒΝ μετά τοϋ νπο ΒΖΝ μεΐξόν έΰτιν 

r διπλάΰιόν τον νπο ΒΖΝ. άλλά τό μέν νπό ΖΒΝ 

5 μετά τον ύπό ΒΖΝ τό άπό τής Ζ Β έΰτιν, τό δϊ ύπο 

ΒΖΝ τό άπό τής Ν Β έΰτιν. τό άρα άπό τής ΖΒ 

τον άπό τής Β Ν μείζον έΰτιν ή διπλάΰιόν. $ν άρα 

τό άπό τής Ζ Β δνο τών άπό Β Ν μείζον έΰτιν. ωΰτε 

καϊ τρία τά άπό τής Ζ Β £ξ τών άπό Β Ν μείζονα 

10 έΰτιν οπερ έδει δείξαι. 

1. έατίν] om. q. ? ΒΝ] ΝΒ q, ΒΝΒ V. 2. τον νπο] 
τον νπό τής V, τον νπό τών q, τον άπο τής Β. 3. τό] corr. 
ex τά m. 2 V, mut. in τά Β. τών ΖΒΝ q. Post τον 
del. α Ρ. 4. Β ΖΝ] corr. ex ΖΒΝ m. 2 Β. δ. Ζ Β] ΒΖ 
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Z B x B N > BZXZN. itaque Z B X B N + BZ 

Χ ZN>2BZXZN. uerum ZBxBN + BZxZN 

= ΖΒ* [II, 2 ] , et ΒΖ χ ZN= NB*. itaque Z 5 2 

>2BN\ ergo etiam 3 Z 5 2 > 6 5 i V 2 ; quod erat de-
monstrandum. 

Β. έοτι q, comp. V. νπό τών V. 6. ΒΖΝ] e corr. V. 
τό] τό, supra scr. ftfov m. 2 Β, ϊοον τω Ρ. 2VB] ΒΝΒ 

V. £στ«>] om. Ρ. Dein add. άκρον γάρ (supra V) καϊ 
μ&τον λόγον τέτμηται η Β Ζ κατά τό Ν, καϊ τό νπό τών άκρων 
ϊοον έατϊ τω άπό της μέοης V, et mg. m. 2 Β. 7. εν] corr. 
ex έάν m. 1 q. 8. τών] της Ρ. άπό τών V. 10. έοτιν] 
om. q. οπερ ϊδει δεΐξαι] om. V. 
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XI. 

λς'. 36 

Έάν τρεις εύδεΐαι άνάλογον ώόι, το περιεχόμενον 

ύπό τών τριών ότερεόν ϊόον έόται τω άπό τής μέόης 

ότερεώ ίόοπλενρφ μέν, ίόογωνίφ δέ τω προειρημένω-

έότωόαν τρεις εύδεΐαι άνάλογον αϊ Α, Β, Γ, ώς 

ή Α πρός τήν Β, ούτως ή Β πρδς τήν Γ. λέγω, ότι 

τό ύπό τών Α, Β, Γ περιεχόμενον ότερεόν ϊόον έότϊ 

τω άπό τής Β ότερεώ Ιόοπλεύρω τ ε και Ιόογωνίω.' 

κείόδω τή Α ϊόη ή Α Ε, και όυνεότάτω πρδς τή Ε Α 

εύδεία καϊ τω όημείφ τφ Α τνχονόη ότερεά γωνία 

εύδνγράμμφ ϊόη ότερεά γωνία ευθύγραμμος ή περι

εχόμενη ύπό τών ΖΑ, ΑΗ, ΗΑ, ΑΕ, ΖΑ, ΑΘ, 

καί κείόδω τή μέν Β ϊόη ή ΗΑ, τή δέ Γ ϊόη ή ΘΑ, 

καϊ όνμπεπληρώόδω τό ΑΚ ότερεόν, καϊ κείόδω τή 

Β ϊόη ή Α Μ, καϊ όυνεότάτω πρδς τή ΜΑ ένδεια καϊ 

τω πρός αυτή όημείω τω Α τή ότερεά γωνία εύδν-

γράμμφ τή περιεχόμενη ύπό τών ΘΑ, Α Ε, ΕΑ, Α Η, 

ΗΑ, ΑΘ ϊόη ότερεά γωνία εύδνγραμμος ή περιεχό

μενη ύπό τών ΜΑ, ΑΝ, ΝΑ, Α%, &Α, ΑΜ, ώότε 

Hic appendix scripturam cod. b inde a X I , 36 ad finem 
libri XII continet nulla littera mutata. quamquam sine dubio 
plurimi insunt meri erroree scribendi, tamen dubitari nequit, 
quin cod. b quasi recensionem quandam propriam praebeat. 
cfr. Zeitschr. f. Math. u. Phys., hist-litt. Abth. XXIX p. 1 — 22. 

Euc l ides , odd. Heiberg et Menge. IV. 25 
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ίύην είναι τήν μέν νπό τών ΘΑ, Α Ε τή νπο τών 

ΝΑ, ΑΜ, τήν δέ νπδ τών ΘΑ, ΑΗ τή νπδ τών 

ΝΑ, AS, τήν δέ νπδ τών ΗΑ, Α Ε τή νπδ τών 3Λ, 

ΑΜ, χαί χείύδω τή Β ίύη έχατέρα τών 3Λ, ΑΟ, 

χαϊ ύνμπεπληρώοδω τδ ΑΠ ύτερεον. χαϊ έπεί έότιν 

ώς ή Α προς τήν J5, όντως ή Β πρδς τήν Γ, ίύη δε 

ή μέν Α τή Α Ε, ή δέ Β έκατέρα τών &Α, Α Ο, ή 

δΐ Γ τή ΑΘ, ώς αρα ή Α Ε πρδς ΜΑ, όντως ή ΟΑ 

πρδς τήν Α Θ. χαϊ περί ϊύας γωνίας τάς νπδ τών 

ΘΑ, Α Ε, Ο Α, Α Μ αί πλενραϊ άντιπεπόνδαύιν' ϊύον 

άρα έότϊ τδ ΑΘ, Θ Ρ παραλληλόγραμμον τφ ΟΑΜΣ. 
χαϊ έπεϊ ϊύαι γωνίαι επίπεδοι είύιν αί νπό τών ΘΑ, 
Α Ε, Ο Α, Α Μ, έπϊ δέ τών χορνφών αντών μετέωροι 

γραμμαΐ έφεύτάύιν αί Η Α, 3 Λ, ί'ύας γωνίας περι-

έχονύι τήν μέν νπό τών ΘΑ, Α Η τή νπό τών Ο Α, 

Α 3, τήν δέ νπδ τών ΗΑ, Α Ε τή νπό τών 3 Α, 
Α Μ, χαϊ άφηρημέναι είύϊν ϊύαι ενδεΐαι αί ΗΑ, 3Λ, 

αί άρα άπό τών Η, 3 έπϊ τά διά τών ΘΑ, Α Ε, 
Ο Α, Α Μ επίπεδα χάδετοι άγόμεναι ϊύαι έύονται. τά 

δ\ έπϊ ϊόων βάόεων δντα ύτερεά παραλληλεπίπεδα, 

ών τά νψη ϊύα έύτι, ϊύα έύτϊν έχεΐνα. ϊύον άρα έύτϊ 

τό Α Κ τω ΑΠ. χαί έύτι τό μέν ΑΚ τό νπδ τών 

Α, Β, Γ, τό δέ ΑΠ τό άπό τής Β. τό άρα νπδ τών 

Α, Β, Γ περιεχόμενον ύτερεον ϊύον έύτϊ τω άπδ τής 

Β ύτερεώ ίύοπλενρφ μέν, ίύογωνίφ δε τω προειρη-

μένφ* όπερ έδει δεΐξαι. 

Η'. 
'Έάν ώύιν δύαιδηποτονν ενδεΐαι άνάλογον, xal 

τά άπ αντών όμοια χαϊ ομοίως χείμενα ύτερεά παρ

αλληλεπίπεδα άνάλογον έύται. χαϊ έάν τά άπ αντών 



APPENDIX II. 387 

όμοια xal ομοίως κείμενα ΰτερεά παραλληλεπίπεδα άνά

λογον η, καϊ ανχαι άνάλογον έΰονται. 

έΰτωΰαν όΰαιδηποτονν ενδεΐαι άνάλογον ή ΑΒ, 

ΓΑ, ΕΖ, ΗΘ, ώς ή ΑΒ προς ΓΑ, όντως ή ΕΖ 

προς ΗΘ, καϊ άναγεγράφ&ω άφ' έκάΰτης τών ΑΒ, 

ΓΑ, ΕΖ, ΗΘ όμοια καϊ ομοίως κείμενα ΰτερεά παρ

αλληλεπίπεδα τά Α Κ, ΓΑ, ΕΜ, ΗΝ. λέγω, ότι 

έΰτϊν ώς τό Α Κ ΰτεφεόν πρός τό ΓΑ ΰτερεον, όντως 

τό ΕΜ ΰτερεον προς τό ΗΝ ΰτερεον. πεποιήΰ&ω 

γάρ ώς ή ΑΒ πρός τήν ΓΑ, όντως ή τε ΓΑ πρός 

τήν Β καϊ ή 8 πρός τήν Ο. ώς άρα ή πρώτη πρός 

τήν τετάρτην, τοντέΰτιν ή Α Β πρός τήν Ο, όντως 

τό άπό τής πρώτης, τοντέΰτι τό Α Κ, πρός τό άπό τής 

δεντέρας, τοντέΰτι τό ΓΑ' ώς δε ή ΕΖ πρός τήν ΗΘ, 

όντως ή τε ΗΘ πρός τήν Π καϊ ή Π πρός τήν Ρ. 

έΰτιν άρα ώς ή ΕΖ πρός τήν Ρ, όντως τό ΕΜ πρός 

τήν ΗΝ. καϊ έπεϊ έΰτιν ώς ή ΑΒ πρός τήν ΓΑ, όν

τως ή ΕΖ πρός τήν ΗΘ, άλλ' ώς μεν ή ΑΒ πρός 

τήν ΓΑ, όντως ή τε ΓΑ πρός τήν 13 καϊ ή Β πρός 

τήν Ο, ώς δΐ ή Ε Ζ πρός τήν ΗΘ, όντως ή τε Η Θ 

π:ρός τήν Π καϊ ή Π πρός τήν Ρ, δι' ίΰον άρα έΰτϊν 

ώς ή ΑΒ πρός τήν Ο, όντως ή Ε Ζ πρός τήν Ρ. άλλ' 

ως μέν ή Α Β πρός τήν Ο, όντως τό ΑΚ ΰτερεον 

πρός τό ΓΑ ΰτερεον, ώς δϊ ή ΕΖ πρός τήν Ρ, όντως 

τό Ε Μ ΰτερεον πρός τό ΗΝ ΰτερεον. ώς άρα τό 

Α Κ ΰτερεον πρός τό ΓΑ ΰτερεον, όντως τό ΕΜ ΰτε

ρεον πρός τό ΗΝ ΰτερεον. 

έΰτω δή πάλιν ώς τό Α Κ ΰτερεον πρός τό ΓΑ 

ΰτερεον, όντως τό ΕΜ ΰτερεον πρός τό ΗΝ ΰτερεον. 

λέγω, ότι έΰτϊν ώς ή ΑΒ πρός τήν ΓΑ, όντως ή 

ΕΖ πρός τήν ΗΘ. πεποιήΰ&ω γάρ ώς ή ΑΒ πρός 
25* 
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τήν ΓΑ, όντως ή Ε Ζ προς τήν ΣΤ, χαϊ άναγεγράφ&ω 

άπό τής ΣΤ τω ΗΝ όμοιον χαϊ ομοίως κείμενον ΰτε

ρεον παραλληλεπίπεδον το ΣΤ. έπεϊ έΰτιν ως ή ΑΒ 

προς τήν ΓΑ, όντως ή ΕΖ προς τήν ΣΤ, χαϊ ώς 

άρα το Α Κ ΰτερεον προς το ΓΑ ΰτερεον, όντως το 

Ε Μ ΰτερεον προς τό ΣΤ ΰτερεον. τό Ε Μ αρα πρός 

έχάτερον τών ΗΝ, ΣΤ τον αντον έχει λόγον. ίΰον 

άρα έΰτϊ τό ΗΝ τω ΣΤ, xal όαόλογός έΰτιν ή Η θ 

τή ΣΤ. Ιΰη άρα έΰτίν ή ΗΘ τη ΣΤ. χαϊ έπεϊ έΰτιν 

ώς ή ΑΒ πρός τήν ΓΑ, όντως ή ΕΖ πρός τήν ΣΤ, 

Ιΰη δέ ή ΣΤ τή ΗΘ, ώς άρα ή ΑΒ πρός τήν ΓΑ, 

όντως ή ΕΖ πρός τήν Η Θ* όπερ έδει δείζαι. 

38 λη'. 

'Εάν κνβον τών άπεναντίον επιπέδων αί πλενραϊ 

δίχα τμη&ώΰι, διά δέ τών τομών επίπεδα έκβλη&ή, 

ή τών επιπέδων κοινή τομή δίχα τεμεί τήν τον κύκλον 

διάμετρον, καϊ αντή δίχα τμη&ήΰεται νπό τής τον 

κύκλον διαμέτρον. 

κύβον γάρ τον Α Β τών άπεναντίον επιπέδων τών 

ΓΑ, Α Ε, Β Ζ, ΗΘ αί πλενραϊ δίχα τετμήΰ&ωΰαν 

αί ΓΑ, ΑΑ, ΑΕ, ΕΓ, ΒΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΒ κατά τά 

Κ, Α, Μ, Ν, &, Ο, Π, Ρ, διά δέ τών τομών επί
πεδα έκβεβλήΰ&ω τά ΚΜ, 77$, ΝΑ, ΟΡ, και έΰτω 

τών επιπέδων κοινή τομή ή ΣΤ, διάμετρος δέ τον 

κύβον έΰτω ή ΒΑ. λέγω, οτι ή ΣΤ δίχα τέμνει τήν 

τον κύβον διάμετρον, καϊ αντη δίχα τμηδήΰεται νπό 

τών1) τον κύβου διαμέτρων1). 

έπεζενχδωΰαν γάρ αί ΓΣ, ΣΑ, Β Τ, ΤΗ. έπεϊ 

1) corr. in τής — διαμέτρου m. 1. 
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ίΰη έΰτϊν ή ΓΕ τή Α Α, και έότι τής μέν ΓΕ ήμίΰεια 

ή ΓΝ, τής δέ Α Α ήμίΰεια ή ΑΑ, ίΰη αρα έΰτϊν ή 

Γ Ν τή ΑΑ' έΰτι δέ καϊ ή Σ Ν τή ΣΑ ίΰη. δνο δή 

αί Γ Ν, Ν Σ δνΰϊ ταΐς ΑΑ, ΑΣ ίΰαι είΰί' καϊ γωνία 

ή νπο ΓΝΣ γωνία τή νπο ΣΑΑ ίΰη' βάΰις αρα ή 

Γ Σ βάΰει τή ΣΑ ίΰη, καϊ το ΓΝΣ τρίγωνον τω 

Α ΑΣ τριγώνω ίΰον έΰται, καϊ αί λοιπαϊ γωνίαι ταΐς 

λοιπαΐς γωνίαις ίΰαι έΰονται, νφ' ας αί ίΰαι πλενραϊ 

νποτείνονΰιν. ίΰη άρα έΰτϊν ή νπο τών ΓΣ, ΣΝ 

γωνία τή νπό τών ΑΣ, ΣΑ. κοινή προΰκείΰδω ή 

νπό τών Ν Σ, ΣΑ' αί άρα νπό τών ΓΣ, ΣΝ, ΝΣ, 
ΣΑ ταΐς νπό τών ΑΣ, ΣΑ, ΑΣ, Σ Ν ίΰαι είΰίν. 

άλλ' αί νπό τών ΑΣ, ΣΑ, ΑΣ, Σ Ν δνΰϊν όρδαΐς 

ίΰαι είΰί' πρός δή τινι ένδεια τή ΝΣ καϊ τω πρός 

αντή ΰημείφ τώ Σ δνο ενδεΐαι αί ΣΓ, ΣΑ μή έπϊ 

τά αντά μέρη κείμεναι τάς εφεξής γωνίας δνΰϊν όρδαΐς 

ίΰας ποιονΰι τάς νπό τών ΓΣΝ, Ν Σ Α. έπ ένδειας 

άρα έΰτϊν ή Γ Σ τή ΣΑ. διά τά αντά δή καϊ ή ΒΤ 

τή ΤΗ έπ ένδειας έΰτϊ. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτϊν έκατέρα 

τών ΓΒ, ΑΗ τή ΕΘ, άλλά καϊ παράλληλοι, αί δέ 

παρά τήν αντήν ενδεΐαν μή έν τώ αντώ έπιπέδω 

ονΰαι παράλληλοι είΰίν, αί ΓΒ, Α Η άρα ίΰαι τε καϊ 

παράλληλοι είΰι. καϊ έπεξενγμέναι είΰϊν αί ΓΑ, Β Η, 

και έΰτι τής μέν ΓΑ ήμίΰεια ή ΣΑ, τής δέ ΒΗ ήμί

ΰεια ή ΒΤ. αί ΣΑ, Β Τ άρα ίΰαι τε καϊ παράλληλοι 
είΰί' καϊ έπεξενγμέναι είΰϊν αί ΣΤ, Α Β. ίΰη άρα 

έΰτϊν ή μέν ΣΤ τή ΤΤ, ή δέ Α Τ τή ΤΒ' όπερ έδει 

δεΐξαι. 

λδ'. 39 

Έάν η δνο πρίΰματα ίΰονψή, καϊ τό μέν έχει βάΰιν 

τρίγωνον, τό δέ παραλληλόγραμμον, διπλάΰιόν δέ η 
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τό παραλληλόγραμμον τον τριγώνον, ϊόα έόται τα 

πρίόματα. 

"Εότω δνο πρίόματα ίόονψή τα ΑΒΓΑ ΕΖ,ΗΘΚΑΜΝ, 

καϊ τδ μϊν έχέτω τρίγωνον βάόιν τό ΚΑΝ, τδ δέ παρ-

αλληλόγραμμον τδ ΒΓΑΕ, χαϊ έότω τδ ΒΓΑΕ τον 

Ν ΚΑ τριγώνον διπλάόιον. λέγω, ότι ϊόα έότϊ τά 

πρίόματα. πεπληρώόδω γάρ τά παράλληλα επίπεδα 

τά ΑΑ, Η Α. έπεϊ ονν τδ ΒΑ παραλληλόγραμμον 

τον ΝΚΑ τριγώνον έότϊ διπλάόιον, έότι δέ τον ΝΚΑ 

τριγώνον διπλάόιον τό ΝΑ παραλληλόγραμμον, ΐόον 

άρα έότϊ τδ ΒΑ τω ΝΑ. έπϊ ϊόων ονν βάόεων τών 

ΒΑ, ΝΑ ίόονψή έότι ότερεά παραλληλεπίπεδα τά 

ΑΑ, Η Α. ϊόα έότϊν άλλήλοις. άλλά τον μϊν Α Α 

ήμιόν έότι τό ΑΒΓΑΕΖ πρίόμα, τον δέ Η Α ήμιόν 

τό ΗΘΚΑΜ πρίόμα. χαϊ τό ΑΒΓΑΕΖ άρα πρίόμα 

τω ΗΘΚΑΜΝ πρίόματι ϊόον έότϊν όπερ έδει δεΐξαι. 

Ενχλείδον ότοιχείων ότερεών Τά. 

XII Ενχλείδον ότοιχείων ιβ. 

I Τά έν τοις χύχλοις όμοια πολύγωνα πρδς άλληλα 

έότιν ώς τά άπό τών διαμέτρων τετράγωνα. 

έότωόαν χύχλοι οί ΑΒΓΑ, ΗΘΚΑ, χαϊ έν τοις 

ΑΒΓΑ, ΗΘΚΑ όμοια πολύγωνα έότω τά ΑΒΓΑΕ, 

ΗΘΚΑΜ, διάμετροι δέ τών χύχλων έότωόαν αί ΒΖ, 

ΘΝ. λέγω, οτι έότϊν ώς τό άπδ τής ΒΖ τετράγωνον 

Λρός τό άπδ τής Θ Ν τετράγωνον, όντως τδ ΑΒΓΑΕ 

πολύγωνον πρδς τό ΗΘ Κ Α Μ πολύγωνον. έπεζεύχδω

όαν γάρ αί Β Ε, Α Ζ, Θ Μ, ΗΝ. xal έπεί έότιν ώς 

ή ΒΑ πρός ΑΕ, όντως ή ΘΗ πρός τήν ΗΜ, χαϊ 

περϊ ϊόας γωνίας τάς ύπό τών ΒΑΕ, ΘΗΜ αί πλενραϊ 

άνάλογον είόιν, ομοιον άρα έότϊ τό ΑΒΕ τρίγωνον 
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τώ ΗΘΜ τριγώνω' ίΰη αρα έΰτϊν ή ύπό τών ΑΕΒ 

γωνία τή ύπο τών ΗΘΜ. άλλ' ή μίν ύπο ΑΕΒ τή 

ύπο ΑΖΒ έΰτιν ίΰη, ή δέ ύπο ΗΜΘ τή ύπο ΗΝΘ 

έΰτιν ίΰη. έΰτι δέ ορδή ύπό τών ΒΑΖ ορδή τή ύπό 

Θ ΗΝ ίΰη. λοιπή αρα ή ύπό ΑΖΒ λοιπή τή ύπο 

Η®Ν έΰτιν ίΰη. ίΰογώνιον αρα έΰτϊ τό ΑΒΖ τρίγω

νον τω ΗΘΝ τριγώνω. άνάλογον άρα έΰτίν ώς η 

Β Ζ πρός τήν ΒΑ, όντως ή Θ Ν πρός Θ Η. εναλλάξ 
αρα έΰτϊν ώς ή Β Ζ πρός τήν Θ Ν, όντως ή ΒΑ πρός 

τήν Θ Η. καϊ έπεϊ τό άπό τής Β Ζ τετράγωνον πρός 

τό άπό τής Θ Ν τετράγωνον διπλαΰίονα λόγον έχει 

ήπερ ή ΖΒ πρός τήν ΘΝ, έχει δέ καϊ τό ΑΒΓΑΕ 

πολνγωνον πρός τό Η® ΚΑ Μ πολνγωνον διπλαΰίονα 

λόγον ήπερ ή ΑΒ πρός τήν Η®, και έΰτιν ώς ή Β Ζ 

πρός τήν Θ Ν, όντως ή ΑΒ πρός τήν ΗΘ, καϊ ώς 

άρα τό άπό τής Β Ζ τετράγωνον πρός τό άπό τής Θ Ν 

τετράγωνον, όντως τό ΑΒΓΑΕ πολνγωνον πρός τό 

ΗΘΚ Α Μ πολνγωνον οπερ έδει δεΐξαι. 

01 κύκλοι πρός άλλήλονς είΰϊν ώς τά άπό τών 2 

διαμέτρων τετράγωνα. 

έΰτωΰαν κύκλοι οί ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ, διάμετροι δέ 

αντών αί ΒΑ, ΖΘ. λέγω, οτι έΰτϊν ώς τό άπό τής 

ΒΑ τετράγωνον πρός τό άπό Ζ Θ τετράγωνον, όντως 

6 ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ κύκλον. εί γάρ 

μή έΰτιν ώς τό άπό τής ΒΑ τετράγωνον πρός τό άπό 

τής ΖΘ τετράγωνον, όντως ό ΑΒΓΑ κύκλος πρός 

τον ΕΖΗΘ κύκλον, ήτοι πρός έλαΰΰόν τι τον ΕΖΗΘ 

κύκλον χωρίον ή πρός τό μείζον, έΰτω πρότερον πρός 

έλαΰΰόν τό Φ, καϊ τώ ΕΖΗΘ κύκλω ίΰα έΰτω τά 

Φ Χ, καϊ έγγεγράφδω εις τον ΕΖΗΘ κύκλον τετρά-
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γωνον το ΕΖΗΘ. τό ΕΖΗΘ άρα τετράγωνον μείζον 
έότιν ή τό ήμιύν τον ΕΖΗΘ χνχλον. τετμήύ&ωύαν 

αί ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΕ περιφέρειαι δίχα χατά τά Κ, 

Α, Μ, Ν ύημεία, χαϊ έπεζεύχδωύαν αί ΕΚ, ΚΖ, 

ΖΑ, ΑΗ, ΗΜ, ΜΘ, ΘΝ, ΝΕ. έχαύτον άρα τών 

ΕΚ, ΚΖ, Ζ Α, ΑΗ, ΗΜ, ΜΘ, ΘΝ, ΝΕ τρίγωνον 

μείζον έύτιν ή τό ήμιύν τον κα&' έαντο τμήματος τον 

χνχλον. έχαύτον άρα τών ΕΚΖ, ΖΑΗ, ΗΜΘ, ΘΝΕ 

τών τριγώνων μείζον έύτιν ήτοι ήμιύν τον καθ·9 αντό 

τμήματος τον χνχλον. τοιαύτης δή γινομένης τής διαι-

ρέύεως ληφ&ήύεται τοιαύτα τμήματα άπό τον όλον 

χύχλον, ά έύται έλάύύονα τον Χ χωρίον, λελήφ&ω 

χαϊ έύτω τά ΕΚ, ΚΖ, ΖΑ, ΑΗ, ΗΜ, ΜΘ, ΘΝ, 

ΝΕ. δύο ονν μεγε&ών άνίύων έχχειμένων τον τε 

ΕΖΘ χύχλον χαϊ τον Χ χωρίον άφήρηται άπδ τον 

μείζονος μείζον ή τό ήμιύν μέρος χαϊ τον καταλειπο-

μένον μείζον ή τό ήμιύν μέρος, χαϊ τοντο άεϊ γεγέ-

νηται, χαϊ χαταλέλειπται χωρίον, δ έλαύύον έύται τον 

Χ. λοιπόν άρα τό ΕΚΖΑΗΜΘΝ πολύγωνον μείζον 
έύτι τον Φ χωρίον, έγγεγράφ&ω δή είς τον ΑΒΓΑ 

κύκλον τω ΕΚΖΑΗΜΘΝ πολνγώνω ομοιον πολύ

γωνον τό Α3Β0ΓΠΑΡ. έπεί έύτιν ώς τό άπό τής 

ΒΑ τετράγωνον τό άπό τής ΖΘ, όντως δ ΑΒΓΑ 

κύκλος πρδς τό Φ χωρίον, άλλά μήν καϊ ώς τδ άπό 

τής ΒΑ τετράγωνον πρός τό άπό τής ΖΘ, όντως τό 

Α&ΒΟΓΠΑΡ πολύγωνον πρός τό ΕΚΖΑΗΜΘΝ, 

ώς άρα ό ΑΒΓΑ κύκλος πρός τό Φ χωρίον, όντως 

τό Α8Β0ΓΠΑΡ πολύγωνον πρός τό ΕΚΖΑΗΜΘΝ 

πολύγωνον. εναλλάξ άρα έύτϊν, ώς δ ΑΒΓΑ πρός 

τό έν αύτώ πολύγωνον, όντως τό Χ χωρίον πρός τό 

ΕΚΖΑΗΜΘΝ πολύγωνον. μείζων δέ δ Α ΒΓΑ κύκλος 
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τον έν αντφ πολυγώνου* μείζον αρα χαϊ το Φ χωρίον 

τοϋ ΕΚΖΑΗΜΘΝ πολυγώνου, άλλά μην xal έλαΰ

ΰόν το Φ' οπερ αδύνατον, ούχ άρα έΰτϊν ώς το άπο 

τής ΒΑ τετράγωνον προς τό άπό τής Ζ Θ τετράγωνον, 

ούτως ό ΑΒΓΑ χνχλος πρός έλαΰΰόν τι τοϋ ΕΖΗΘ 

χνχλον χωρίον. 

λέγω δή, ότι ουδέ πρός μείζον, εί γάρ δυνατόν, 

έΰτω πρός τό Φ. άνάπαλιν άρα έΰτϊν ώς τό άπό τής 

ΖΘ τετράγωνον πρός τό άπό τής Α Β τετράγωνον, 

όντως τό Φ χωρίον πρός τον ΑΒΓΑ χύχλον. ώς δϊ 

τό Φ χωρίον πρός τον ΑΒΓΑ χύχλον, όντως ό ΕΖΗΘ 

χνχλος πρός έλαΰΰόν τι τον ΑΒΓΑ χύχλον χωρίον 

ώς άρα τό άπό τής ΖΘ τετράγωνον πρός τό άπό ΐής 

Α Β τετράγωνον, όντως δ ΕΖΗΘ χύχλος πρός έλαΰ

ΰόν τι τον ΑΒΓΑ χύχλον χωρίον* οπερ αδύνατον 

δέδειχται. ονχ άρα έΰτϊν ώς τό άπό τής ΒΑ τετρά

γωνον πρός τό άπό τής ΖΘ τετράγωνον, όντως ό 

ΑΒΓΑ χνχλος πρός μείζον τι τον ΕΖΗΘ χύχλον 

χωρίον, έδείχδη δέ, ότι ονδέ πρός έλαΰΰόν. έΰτιν 

άρα ώς τό άπό τής ΒΑ τετράγωνον πρός τό άπό τής 

ΖΘ τετράγωνον, όντως ό ΑΒΓΑ χύχλος πρός τον 

ΕΖΗΘ χύχλον. 

Πάΰα πνραμϊς τρίγωνον έχονΰα βάΰιν διαιρείται s 

είς τε δνο πνραμίδας ίΰας άλλήλαις καϊ όμοιας τή 

ολη χαϊ είς δύο πρίΰματα ίΰα, χαϊ τά δύο πρίΰματα 

τής όλης πνραμίδος μείζονα έΰτιν ή τό ήμιΰν. 

έΰτω πνραμίς, ής βάΰις μέν έΰτω τό ΑΒΓ τρίγω

νον, χορνφή δέ τό Α ΰημείον. λέγω, οτι ή ΑΒΓΑ 

πνραμίς διαιρείται είς τε δύο πνραμίδας ίΰας άλλή

λαις χαϊ όμοιας τή ολη χαϊ είς δνο πρίΰματα ίΰα. 
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τετμήόδωόαν αί πλενραϊ τής πνραμίδος δίχα κατά 

τά Ε, Ζ, Η, ®, Κ, Α όημεΐα, καϊ έπεζεύχδωόαν αί 

ΕΖ, ΖΗ, ΕΗ, ΗΑ, Ζ®, ΘΚ, ΚΑ, ΑΘ. καϊ έπεϊ 

ίύη έύτϊν ή μέν ΑΖ τή ΖΑ, ή δέ Β® τή ΘΑ, παρ

άλληλος άρα έότϊν ή Α Β τή ΖΘ. πάλιν έπεϊ ϊόη 

έότϊν ή μέν Α Ε τή ΕΒ, ή δέ Α Ζ τή Ζ Α, παράλ

ληλος άρα έότϊν ή ΒΑ τή ΕΖ. παραλληλόγραμμον 

άρα έότϊ τό Ε Β Ζ®, ϊόη άρα έότϊν ή μέν Ε Β τη 

Ζ®, ή δέ ΕΖ τή Β®, άλλ' ή μέν ΒΕ τή Ε Α έότιν 

ϊόη, ή δέ ΒΘ τή θ Α. καϊ ή μέν Α Ε άρα τή Ζ θ 

έότιν ϊόη, ή δέ ΕΖ τή ΘΑ. έότι δέ καϊ ή ΑΖ τή 

Ζ Α ϊόη. ϊόον άρα καϊ ομοιόν έότι τό ΑΕΖ τρίγω

νον τω ΖΘΑ τριγώνω. διά τά αντά δή καϊ τδ ΑΖθ 

τρίγωνον τω ΖΑΚ τριγώνω ϊόον τε καϊ ομοιόν έότιν. 

τό δέ ΑΕΗ τρίγωνον τω ΖΘΚ τριγώνω ϊόον τε καϊ 

ομοιόν έότιν. καϊ έπεϊ δνο ενδεΐαι άπτόμεναι αλλή
λων αί ΕΖ, Ζ Η παρά δνο ενδείας άπτομένας αλλή
λων τάς ΘΑ, Α Κ κείνται μή έν τω αντω έπιπέδω 

ονόαι, ΐόας γωνίας περιέχονόιν. ϊόη άρα έότϊν ή νπό 

ΕΖΗ γωνία τή νπό ΘΑ Κ γωνία, έπεϊ ονν δνο αί 

ΕΖ, ΖΗ δνόϊ ταΐς ΘΑ, Α Κ ϊόαι είόϊν έκατέρα έκα

τέρα, καϊ γωνία ή νπό ΕΖΗ γωνία τή νπό ΘΑΚ 

ϊόη έότϊν, βάόις άρα ή Ε Η βάόει τή ΘΚ έότιν ϊόη. 

ϊόον άρα καϊ ομοιόν έότι τό ΕΖΗ τρίγωνον τω ΘΑΚ 

τριγώνω. καϊ πνραμϊς άρα, ής μέν έότι τό ΑΕΗ τρί

γωνον, κορνφή δέ τδ Ζ όημείον, ϊόη τε καϊ δμοία έότϊ 

τή πνραμίδι τή βάόιν μέν έχονόη τδ ΑΒΓ τρίγωνον, 

κορνφήν δέ τό Α όημείον. καϊ ή πνραμϊς άρα, ής 

βάόις μέν έότι τδ ΑΕΗ τρίγωνον, κορνφή δέ τδ Ζ 

όημείον, δμοία έότϊ τή πνραμίδι τή βάόιν μέν έχονόη 

τό ΑΒΓ τρίγωνον, κορνφήν δέ τό Α όημείον. διή-
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ρηται αρα ή ΑΒΓΑ πνραμίς είς δύο πνραμίδας ίΰας 

άλλήλαις καϊ όμοιας τή ολη. 

λέγω δή, οτι καϊ εις δύο πρίΰματα ίΰα. έπεϊ γάρ 

ίΰη έΰτϊν ή ΒΑ τή ΑΓ, διπλάΰιόν έΰτι τό ΕΗΑΒ 
παραλληλόγραμμον τον ΗΑΓ τρίγωνον. καϊ έπεϊ δέ-

δεικται, οτι, έάν δύο πρίΰματα νπό τό αντο νψος, 

καϊ τό μ\ν έχει βάΰιν παραλληλόγραμμον, τό δέ τρί

γωνον, ή δέ διπλάΰιόν τό παραλληλόγραμμον τον τρί

γωνον, ίΰα έΰται τά πρίΰματα, τό άρα πρίΰμα τό περι-

εχόμενον νπό δύο μέν τριγώνων τών ΘΒΑ, ΕΖΗ, 

τριών δέ παραλληλογράμμων τοϋ Ε Β Ζ® καϊ τον 

ΕΒΑΗ καϊ έτι τον ΖΘΑΗ ίΰον έΰτϊ τώ πρίΰματι 

τω περιεχομένω νπό δύο μέν τριγώνων τών ΗΓΑ, 

Ζ®Κ, τριών δϊ παραλληλογράμμων τών ΚΖΗΓ, 
ΑΓ®Κ, ΖΗΑ®. διήρηται άρα ή ΑΒΓΑ πνραμϊς 

είς τε δύο πνραμίδας ίΰας άλλήλαις καϊ όμοιας τή 

όλη καϊ είς δύο πρίΰματα ίΰα, καϊ φανερόν, ότι τά 

δύο πρίΰματα ίΰα έΰτϊν ή τό ήμιΰν τής όλης πνρα

μίδος :— 

Έάν ωΰι δύο πνραμίδες νπό τό αντο νψος ονΰαι 4 

καϊ τριγώνονς έχονΰαι βάΰεις, διαιρεδτ} δέ έκατέρα 

αυτών είς τε δύο πνραμίδας ίΰας άλλήλαις καϊ όμοιας 
τή ολη καϊ είς δνο πρίΰματα ίΰα, έΰται ώς ή τής μιας 

πνραμίδος βάΰις πρός τήν τής ετέρας πνραμίδος βάΰιν, 

όντως τά έν τή μια πνραμίδι πρίΰματα πάντα πρός 

τά έν τή έτερα πνραμίδι πρίΰματα πάντα ίΰοπλη&ή. 

έΰτωΰαν δύο πνραμίδες ύπό τό αντο νψος ονΰαι 

καϊ τριγώνονς έχονΰαι βάΰεις τάς ΑΒΓ, ΜΝ&, κο-

ρνφάς δέ τά Α, Ο ΰημεία, καϊ διηρήΰ&ω έκατέρα 

αυτών είς τε δύο πνραμίδας ίΰας άλλήλαις καϊ όμοιας 
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τή όλη χαϊ είς δύο πρίοματα ίαα. λέγω, ότι έότϊν άς 

ή ΑΒΓ βάόις πρός τήν ΜΝ& βάόιν, όντως τά έν τή 

ΑΒΓΑ πνραμίδι πρίοματα πάντα πρός τά έν τή ΑΕΖΘ 
πνραμίδι πρίοματα πάντα ίόοπλη&ή. 

έπεϊ γάρ παράλληλος έότιν ή Α Β τή ΑΗ, ομοιόν 

έότι τό ΑΒΓ τρίγωνον τω ΑΗΓ τριγώνω. τό ΑΒΓ 

άρα τρίγωνον πρός τό ΑΗΓ τρίγωνον διπλαόίονα λό

γον έχει ήπερ ή Ν3 πρός τήν 3Φ· καί έότιν ώς ή 

Β Γ πρός τήν ΓΑ, όντως ή Ν3 Λρός τήν 8Φ- xal 

ώς άρα τό. ΑΒΓ τρίγωνον πρός τό ΑΗΓ τρίγωνον, 

όντως τό ΜΝ8 τρίγωνον πρός τό ΣΦ3 τρίγωνον. 

εναλλάξ άρα έότϊν ώς τό ΑΒΓ τρίγωνον πρός τό 

ΜΝ3, ούτως τό ΗΑΓ τρίγωνον πρός τό ΣΦ3 τρί

γωνον, όντως τό πρίόμα, ον άπεναντίον έότϊ τά ΑΗΓ, 

ΖΘΚ επίπεδα, πρός τό πρίόμα, ον άπεναντίον έότϊ 

τά ΣΦ3, ΡΤΝ επίπεδα, ώς άρα ή ΑΒΓ βάόις 

πρός τήν Μ Ν 8 βάόιν, όντως τό πρίόμα, ον άπεναν

τίον έότϊ τά ΑΗΓ, ΖΘΚ επίπεδα, πρός τό πρίόμα, 

ον άπεναντίον έότϊ τά Σ Φ3, ΡΤΤ επίπεδα, άλλά 

τά μέν έν τή ΑΒΓΑ πνραμίδι πρίοματα διπλάόιά 

έότι τον πρίόματος, ον άπεναντίον έότϊ τά ΑΗΓ, 

ΖΘΚ επίπεδα, τά δ' έν τή ΜΝ80 πνραμίδι πρίο

ματα διπλάόιά έότι τον πρίόματος, ον άπεναντίον έότϊ 

τά ΣΦ8, ΡΤΤ επίπεδα, ώς άρα ή ΑΒΓ βάόις πρός 

τήν ΜΝ8 βάόιν, όντως τά έν τή ΑΒΓΑ πνραμίδι 

πρίοματα πρός τά έν τή ΜΝ80 πνραμίδι πρίοματα. 

διά τά αντά δή χαϊ ώς ή ΑΕΗ βάόις πρός τήν ΜΠΣ 

βάόιν, όντως τά έν τή ΑΕΗΖ πνραμίδι πρίοματα 

πρός τά έν τή ΜΠΣΡ πνραμίδι πρίοματα. ώς δε ή 

ΖΘΚ βάόις πρός τήν ΤΡΤ βάόιν, όντως τά έν τή 

ΖΘΚ Α πνραμίδι πρίοματα πρός τά έν τή ΡΤΤΟ 
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πνραμίδι πρίΰματα. έΰται αρα ώς ?Ι> τών ήγονμένων 

προς έν τών επομένων, άπαντα τά ήγονμενα προς 

άπαντα τά επόμενα, έΰτιν άρα ώς ή ΑΒΓ βάΰις 

πρός τήν ΜΝ& βάΰιν, όντως τά έν τή ΑΒΓΑ πνρα

μίδι πρίΰματα πρός τά έν τή ΜΝ30 πνραμίδι πρίΰ

ματα πάντα ίΰοπληδή. 

Αί νπό τό αντο νψος ονΰαι πνραμίδες χαϊ τρι- δ 

γώνονς έχονΰαι βάΰεις πρός άλλήλας είΰϊν ώς αί βάΰεις. 

έΰτωΰαν νπό τό αντο νψος πνραμίδες τριγώνονς 

έχονΰαι βάΰεις τάς ΑΒΓ, ΜΝ& αί ΑΒΓΑ, ΜΝ30, 
χορνφάς δέ τά Α, Ο ΰημεΐα. λέγω, ότι έΰτϊν ώς ή 

ΑΒΓ βάΰις πρός τήν ΜΝ& βάΰιν, όντως ή ΑΒΓΑ 

πνραμϊς πρός τήν ΜΝβΟ πνραμίδα. 

εί γάρ μή έΰτιν ώς ή ΑΒΓ βάΰις πρός τήν ΜΝ3 

βάΰιν, όντως ή ΑΒΓΑ πνραμϊς πρός τήν ΜΝ30 
πνραμίδα, έΰται άρα ώς ή ΑΒΓ βάΰις πρός τήν ΜΝ3 

βάΰιν, όντως ή ΑΒΓΑ πνραμϊς ήτοι πρός έλαττόν τι 

τής ΜΝ30 πνραμίδος ΰτερεον ή πρός μείζον, έΰτω 

πρός έλαττόν τό £1, χαϊ τή Μ Ν 30 πνραμίδι ίΰα έΰτω 

τά Sl, Χ χωρία, χαϊ διηρήΰ&ω ή ΜΝ30 πνραμϊς είς 

τε δνο πνραμίδας ίΰας άλλήλαις χαϊ όμοιας τή όλη 

χαϊ εις δνο πρίΰματα. μείζονα άρα έΰτϊ τά πρίΰματα 

.τής όλης πνραμίδος ή τό ήμιΰν. τέμνοντες δή τάς 

νπολειπομένας πνραμίδας είς τε δνο πνραμίδας ίΰας 

άλλήλαις χαϊ όμοιας τή όλη χαϊ είς δνο πρίΰματα 

ίΰα λήψομέν τινας πνραμίδας άπό τής όλης πνρα

μίδος, αϊ έΰονται έλάΰΰονες τον Χ ΰτερεον. λελήφ&ω-

ΰαν χαϊ έΰτωΰαν αί ΜΠΣΡ, ΤΤΟ. έπεϊ ονν ή πν-

ραμϊς ίΰη έΰτϊ τοις ΰτερεοΐς εις τά χαταλελημμένα 

άποτμήματα έλάΰΰονά είΰι τον Χ. λοιπά άρα τά έν 
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τή Μ ΝΕΟ «νραμίδι, πρίόματα μείζονα έότι τον & 

ότερεόν. διηρήόδω ή ΑΒΓΑ πνραμΙς ομοίως τή 

MNSO πνραμίδι. χαί έπεί έότιν ώς ή ΑΒΓ βάόις 

πρδς τήν ΜΝ3 βάόιν, όντως τά έν τή πνραμίδι rg 

ΑΒΓΑ πρίόματα πάντα πρδς τά έν τ ή MNSO πνρα

μίδι πρίόματα πάντα ίόοπλη&ή, ώς άρα ή ΑΒΓΑ* 
πνραμΙς πρδς το £1 ότερεόν, όντως τά έν τή ΑΒΓΑ 
πνραμίδι πρίόματα πάντα πρδς τά έν τή ΜΝ&Ο πνρα

μίδι πρίόματα πάντα ίόοπλη&ή. εναλλάξ άρα έότϊν 

ώς ή ΑΒΓΑ πνραμϊς πρός τά έν αντή πρίόματα 

πάντα, όντως τό £1 ότερεόν πρδς τά έν τή Μ Ν30 

πνραμίδι πρίόματα πάντα ίόοπληδή. μείζων δέ ή 

ΑΒΓΑ πνραμϊς τών έν αντή πριόμάτων πάντων, 

μείζον άρα χαί τδ £1 ότερεόν τών έν τή MNSO πν

ραμίδι πριόμάτων πάντων, άλλά χαϊ έλαττον* οπερ 

αδύνατον, ονχ άρα έότϊν ώς ή ΑΒΓ βάόις πρός τήν 

ΜΝ3 βάόιν, όντως ή ΑΒΓΑ πνραμϊς πρός έλαττον 

τι τής MNSO πνραμίδος ότερεόν. 

λέγω δή, ότι ουδέ πρδς μείζον, εί γάρ δννατόν, 

έότω πρός τό £1. άνάπαλιν άρα έότϊν ώς ή ΜΝ3 

βάόις πρδς τήν ΑΒΓ βάόιν, όντως τό £1 ότερεόν πρός 

τήν ΑΒΓΑ πνραμίδα. ώς δέ τό £1 ότερεόν πρδς τήν 

ΑΒΓΑ πνραμίδα. όντως ή ΜΝ30 πνραμΙς πρός έλατ

τον τι τής ΑΒΓΑ πνραμίδος ότερεόν. ώς άρα ή 

Μ Ν 3 βάόις πρός τήν ΑΒΓ βάόιν, όντως ή Μ Ν 30 

πνραμϊς πρός έλαττον τι τής ΑΒΓΑ πνραμίδος ότε

ρεόν οπερ αδύνατον δέδειχται. ούχ άρα έότϊν ώς ή 

ΑΒΓ βάόις πρός τήν ΜΝ3 βάόιν, όντως ή ΑΒΓΑ 
πνραμϊς προς μείζον τι τής ΜΝ30 πνραμίδος ότε

ρεόν. έδείχ&η δέ, οτι ουδέ πρός έλαττον. έότιν άρα 

ώς ή ΑΒΓ βάόις πρός τήν ΜΝ3 βάόιν, όντως η 
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ΑΒΓΑ πνραμϊς προς τήν ΜΝ&Ο πυραμίδα9 οπερ 

έδει δεΐξαι. 

Πάν πρίόμα τρίγωνον έχον βάόιν διαιρείται εις τρεις 6 

πυραμίδας ϊόας άλλήλαις τριγώνονς βάόεις έχονόας. 

Ιότω πρίόμα τδ ΑΒΓΑΕΖ τρίγωνον έχον βάόιν 

τήν ΓΖΑ. λέγω, οτι τδ ΑΒΓΑΕΖ πρίόμα διαιρείται 

εις τρεις πνραμίδας ϊόας άλλήλαις τριγώνονς βάόεις 

έχονόας. έπεζεύχδωόαν γάρ αί ΒΑ, ΒΖ, Ζ Ε. ή 

άρα πνραμίς, ής βάόις μέν έότι τδ ΓΒΑ τρίγωνον, 

κορνφή δέ τδ Ζ όημείον, ϊόη έότϊ τή πνραμίδι τή 

βάόιν μεν έχούόη τδ ΒΑΕ τρίγωνον, κορνφήν δέ τδ 

Ζ όημείον, ϊόη έότϊ τή πνραμίδι τή βάόιν μεν έχούόη 

τδ ΑΕΖ τρίγωνον, κορνφήν δέ τδ Ζ όημείον. καϊ η 

πνραμΙς άρα, ής βάόις μέν έότι το ΒΓΑ τρίγωνον, 

κορνφή δε το Ζ όημείον, ϊόη έότϊ τή πνραμίδι τή βάόιν 

μεν έχονόη τδ ΑΕΖ τρίγωνον, κορνφήν δέ τδ Β όη

μείον. διήρηται άρα τδ ΑΒΓΑΕΖ πρίόμα είς τρεις 

πνραμίδας ϊόας άλλήλαις, ών βάόεις μέν είόιν ΑΒΓΑ, 

ΕΑΕΖ, κορνφή δέ τά Β, Ζ όημεΐα. 

Τών ϊόων πνραμίδων καϊ τριγώνονς βάόεις έχον- 7 

όών άντιπεπόν%αόιν αί βάόεις τοϊς νψεόι. καϊ ών 

πνραμίδων τριγώνονς βάόεις έχονόών άντιπεπόν&αόιν 

αί βάόεις τοις νψεόιν, ϊόαι είόϊν έκεΐναι. 

έότωόαν ϊόαι πνραμίδες καϊ τριγώνονς έχονόαι 

βάόεις τάς ΑΒΓ, ΕΖΗ αί ΑΒΓΑ, ΕΖΗ®, κορνφάς 

δε τά Α, ® όημεΐα. λέγω, οτι τών ΑΒΓΑ, ΕΖΗ® 

πνραμίδων τριγώνων βάόιν έχονόών άντιπεπδν%αόιν 

αί βάόεις τοις νψεόι. όνμπεπληρώόδω γάρ τά ΒΑ ΜΑ, 

ΖΘΡΘ ότερεά. καϊ έπεϊ ϊόη έότϊν ή ΑΒΓΑ πνραμϊς 
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τή ΕΖΗ® πνραμίδι, xai έΰτι τής μίν ΑΒΓΑ πνρα

μίδος έ%απλάΰιον το ΒΑ ΜΑ ΰτερεον, τής δέ ΕΖΗΘ 

έζαπλάΰιον το ΖΘΡΟ ΰτερεον, ϊΰον άρα έΰτϊ το Β ΑΜΑ 

ΰτερεον τφ Ζ® Ρ Ο ΰτερεώ. τών δέ ίΰων ΰτερεών 

παραλληλεπιπέδων άντιπεπόν%αΰιν αί βάΰεΐξ τοις 

νψεΰιν* έΰτιν άρα ώς ή Β Μ βάΰις προς τήν Ζ Ρ 

βάΰιν, όντως το τοϋ Ο Ρ® Ζ ΰτερεον νψος. ώς δε η 

Β Μ βάΰις προς τήν Ζ Ρ βάΰιν, όντως ή ΑΒΓ βάΰις 

προς τήν ΕΖΗ βάΰιν. ώς άρα ή ΑΒΓ βάΰις προς 

τήν ΕΖΗ βάΰιν, όντως το τον ΟΡΘΖ ΰτερεον νψος 

προς τό τον ΑΜΑ Β ΰτερεον νψος. τά δ9 αντά νψη 

έΰτϊ τών τ ε ΒΑ ΜΑ, ΖΘΡΟ ΰτερεών χαϊ τών ΑΒΓΑ, 

ΕΖΗ® πνραμίδων. έΰτιν άρα ώς ή ΑΒΓ πρός την 

ΕΖΗ βάΰιν, όντως τό άπό τής ΕΖΗ® πνραμίδος 

νψος τών ΑΒΓΑ, ΕΖΗ® πρός τό τής ΑΒΓΑ πνρα

μίδος νψος. τών ΑΒΓΑ, ΕΖΗ® άρα πνραμίδων 

άντιπεπόνδαΰιν αί βάΰεις τοις νψεΰιν. Ζ 

άντιπεπον%έτωΰαν δή πάλιν τών ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ 

πνραμίδων αί βάΰεις τοις νψεΰι, χαϊ έΰτω ώς ή ΑΒΓ 

βάΰις πρός τήν ΕΖΗ βάΰιν, όντως τό τής ΕΖΗΘ 

πνραμίδος νψος πρός τό τής ΑΒΓΑ πνραμίδος νψος. 

λέγω, ότι έΰτϊν ίΰη ή ΑΒΓΑ πνραμϊς τή ΕΖΗΘ 

πνραμίδι* τών γάρ αντών χαταΰχεναΰ%έντων έπεϊ 

έΰτιν ώς ή ΑΒΓ βάΰις πρός τήν ΕΖΗ βάΰιν, όντως 

τό τής ΕΖΗ® νψος πρός τό τής ΑΒΓΑ πνραμίδος 

νψος, ώς δε ή ΑΒΓ βάΰις πρός τήν ΕΖΗ βάΰιν, 

όντως ή Β Μ βάΰις πρός τήν Ζ Ρ βάΰιν, όντως τό 

τής ΕΖΗ® πνραμίδος νψος πρός τό τής ΑΒΓΑ πν

ραμίδος νψος. τά ί' αντά νψη έΰτϊ τών τε ΑΒΓΑ, 

ΕΖΗ® πνραμίδων χαϊ τών ΒΑ ΜΑ, Ζ®ΡΟ ΰτερεών. 

έΰτιν άρα ώς ή Β Μ βάΰις πρός τήν Ζ Ρ βάΰιν, όντως 
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τό τοϋ ΖΘΡΟ ότερεοϋ νψος. ών δέ ότερεών παραλ

ληλεπιπέδων άντιπεπόν&αόιν αί βάόεις τοις νψεόιν, 

ϊόα έότϊν έχεΐνα. ϊόον άρα έότϊ τδ Β Α ΜΑ ότερεόν 

τω ΖθΡΟ ότερεώ. χαί έότι τον μέν ΒΑ ΜΑ ότερεοϋ 

έχτον μέρος ή ΕΖΗΘ, ΑΒΓΑ πνραμίς, τοϋ δέ ΖΘΡΟ 

ότερεοϋ έχτον μέρος ή ΕΖΗΘ πνραμίς. ϊόη άρα 

έότϊν ή ΑΒΓΑ πνραμϊς τη ΕΖΗΘ πνραμίδι. οπερ 

έδει δεΐξαι. 

Αι όμοιαι πνραμίδες χαϊ τριγώνονς έχονόαι βάόεις 8 

προς άλλήλας έν τριπλαόίονι λόγω είόϊ τών ομολόγων 

πλενρών. 

έότωόαν όμοιαι πνραμίδες χαϊ τριγώνονς έχονόαι 

βάόεις τάς ΑΒΓ, ΕΖΗ αί ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ, χορνφάς 

δέ τά Α,, Θ όημεΐα, χαϊ έότω ϊόη ή μέν νπό τών 

Α Β, Β Γ γωνία τη νπό των ΕΖ, Ζ Η γωνία, ή δέ 

νπό τών Α Β, ΒΑ τη νπό τών ΕΖ, ΖΘ. χαϊ έπεϊ 

ή νπό τών Α Β, Β Γ τη νπό τών Θ Ζ, ΖΗ, ομόλογος 

δέ έότω ή ΒΓ τή Ζ Η. λέγω, οτι ή ΑΒΓΑ πνραμϊς 

πρός τήν ΕΖΗΘ πνραμίδα τριπλαόίονα λόγον έχει 

ήπερ ή ΒΓ πρός τήν Ζ Η. 

όνμπεπληρώόδωόαν γάρ τάΒΑΜΑ, ΖΘΡΟ ότερεά. 

έπεί έότιν ώς ή Β Γ πρός τήν ΒΑ, όντως ή ΖΗ πρός 

τήν Ζ Ε, χαϊ περί ϊόας γωνίας τάς νπό τών ΑΒ, Β Γ, 

ΕΖ, ΖΗ αί πλενραϊ άνάλογον είόιν, ομοιον άρα έότϊ 

τό Β Μ παραλληλόγραμμον τω Ζ Ρ παραλληλογράμμω. 

διά τά αντά δή χαϊ τδ μέν Α Α τω ΕΘ ομοιόν έότι, 

τό δε ΝΒ τω ΖΠ. άλλά τά μέν ΒΝ, ΑΑ, ΒΜ τά 

τρία τοις άπεναντίον αντών τοις Α Α, Μ Ν, Α Α ϊόα 

έότϊ, τά δέ Ζ Ρ, ΕΘ, Π Ζ τά τρία τοις άπεναντίον 

αντών τοις ΘΟ, ΕΟ, Ρ Π ϊόα έότϊν. όλον άρα το 
Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. IV. 26 
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BAMA ΰτερεον ολω τώ ΖΘΡΟ ΰτερεώ ομοιόν έΰτι. 

τά δέ όμοια ΰτερεά παραλληλεπίπεδα πρός άλληλα εν 

τριπλαΰίονι λόγω έΰτϊ τών ομολόγων πλευρών, τό 

Β ΑΜΑ άρα ΰτερεον πρός τό ΖΘΡΟ ΰτερεον τριπλα

ΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΓ πρός τήν Ζ Η. και έΰτι 

του μίν ΒΑ ΜΑ ΰτερεον έχτον μέρος ή ΑΒΓ πνραμίς 

τον ΖΘΡΟ ΰτερεον έχτον μέρος ή ΕΖΗΘ πνραμίς* 

χαϊ ή ΑΒΓΑ άρα πνραμϊς πρός τήν ΕΖΗΘ πνρα

μίδα τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή Β Γ πρός τήν Ζ Η. 

9 Πάς χώνος χνλίνδρον τρίτον μέρος έΰτϊ τον τήν 

αντήν βάΰιν έχοντος χαϊ νψος ίΰον. 

έχέτω γάρ χώνος κνλίνδρω βάΰιν τήν αυτήν τον 

ΑΒΓΑ χνχλον χαϊ νψος ίΰον. λέγω, ότι τριπλάΰιός 

έΰτιν δ κύλινδρος τον χώνον. 

εί γάρ μή έΰτιν ό κύλινδρος τον χώνον τριπλάΰιος, 

έΰται άρα ήτοι μείζων ή τριπλάΰιος ή έλάΰΰων ή τρι-

πλάΰιος. έΰτω πρότερον δ κύλινδρος τον χώνον μεί

ζων ή τριπλάΰιος τώ ΡΣ ΰτερεώ. χαϊ έγγεγράφ&ω 

είς τον ΑΒΓΑ χύχλον τετράγωνον τό ΑΒΓΑ, χαϊ 

άνεΰτάτω άπό τον ΑΒΓΑ τετράγωνον πρίΰμα ίΰονψές 

τώ κνλίνδρω. τό άρα άνεΰταμένον πρίΰμα μείζον έΰτιν 

ή τό ήμιΰν τον χνλίνδρον. τετμήΰδωΰαν αί ΑΒ, ΒΓ, 

ΓΑ, Α Α περιφέρειαι δίχα χατά τά Ε, Ζ, Η, Θ ΰη

μεΐα, χαϊ έπεζεύχδωΰαν αί ΕΑ, ΕΒ, ΒΖ, ΖΓ, ΓΗ, 

Η Α, ΑΘ, ΘΑ, xal άνεΰτάτω άφ' έχάΰτον τών ΑΕΒ, 

ΒΖΓ, ΓΗΑ, ΑΘΑ τριγώνων πρίΰματα ίΰονψές τω 

κνλίνδρω. έχαΰτον άναΰταμένων πριΰμάτων μείζων 

έΰτϊν ή τό ήμιΰν τον xad*9 αντο τμήματος χαϊ χνλίν

δρον. τοιαύτης δή γινομένης άεϊ έπιΰχέψεως ληφ&ή-

όεταί τινα τμήματα άπο τον όλον χνλίνδρον, α έΰται 
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έλάττονα τοϋ Ρ. ύτερεον. λελήφΰω καϊ έύτω τά έπϊ 

τών ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗ Α, ΑΘΑ. λοιπόν άρα το πρίύμα, 

ον βάύις μεν έύτι τδ ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολύγωνον, νψος 

δέ τδ αύτδ τω κνλίνδρφ, μείζον έύτιν ή τριπλάύιον 

τον κώνον τοϋ βάύιν μέν έχοντος τον ΑΒΓΑ κύκλον, 

νψος δέ τδ αύτδ τω κνλίνδρφ. άλλά τδ πρίύμα, ον 

βάύις μέν έύτι τδ ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολύγωνον, νψος 

δέ το αύτδ τφ κνλίνδρφ, τριπλάύιον έύτι τής πνρα

μίδος τής βάύιν μέν έχούύης τδ ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολύ

γωνον, νψος δέ τό αύτδ τω κνλίνδρφ. καϊ ή πνραμϊς 

άρα, ής βάύις μέν έύτι τδ ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολύγωνον, 

νψος δέ τδ αύτδ τω κνλίνδρφ, μείζον έύτι τοϋ κώνον 

τοϋ βάύιν μέν έχοντος τον ΑΒΓΑ κνκλον, νψος δέ 

τδ αύτδ τω κνλίνδρω. άλλά καϊ εμπεριέχεται έν αύτώ' 

οπερ αδύνατον, ούκ άρα 6 κύλινδρος τοϋ κώνον μείζων 

έύτϊν ή τριπλάύιος. 

λέγω δή, οτι ονδέ έλάύύων ή τριπλάύιος. 

εί γάρ δννατόν, έύτω. άνάπαλιν άρα δ κώνος τοϋ 

κνλίνδρον μείζων έύτϊν ή τρίτον μέρος τω Ρ ύτερεώ, 

καϊ έγγεγράφ&ω είς τον ΑΒΓΑ κύκλον τετράγωνον 

τό ΑΒΓΑ, καϊ άνεύτάτω άπό τοϋ ΑΒΓΑ τετράγωνον 

πνραμϊς ίύονψής τω κώνφ. ή άρα άνεύταμένη πνραμΙς 

μείζων έύτϊν ή τό ήμιύν τοϋ κώνον. τετμήύ&ωύαν 

αί Α Β, Β Γ, ΓΑ, Α Α περιφέρειαι δίχα κατά τό ΕΖΗΘ 

ύημεία, καϊ έπεζενχ%ωύαν αί ΑΕ, ΕΒ, ΒΖ, ΖΓ, ΓΗ, 

ΗΑ, ΑΘ, ΘΑ, καϊ άνεύτάτω άφ έκαύτον τών ΑΕΒ, 

ΒΖΓ, ΓΗ Α, ΑΘΑ τριγώνων πνραμΙς ίύονψής τω 

κώνφ. έκάύτη άρα τών άνεύταμένων πνραμίδων μεί

ζων έύτϊν ή τό ήμιύν τών κα& αντό τμήματος τοϋ 

κώνον. τοιαύτης δή γινομένης άεϊ έπιύκέψεως ληφΰή-

ύεταί τινα τμήματα άπό τον όλον κώνον, α έύται 
26* 
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έλαττόν αντον ΰτερεον. λελήφδω χαϊ άνεΰτάτω επϊ 

τών ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗΑ, ΑΘΑ. λοιπή άρα ή πνραμίς, 

ής βάΰις μεν έΰτι το ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολνγωνον, νψος 

δ\ τό αντο τώ χώνω, μεΐζόν έΰτιν ή τρίτον μέρος τον 

χνλίνδρον τον βάΰιν μεν έχοντος τον ΑΒΓΑ κύκλον, 

νψος δέ τό αντο τώ χώνω. άλλ' ή πνραμίς, ής βάΰις 

μέν έΰτιν ή ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολνγωνον, νψος δέ το 

αντο τώ χώνω, τον βάΰιν μέν έχοντος τό ΑΕΒΖΓΗΑΘ 

πολνγωνον, νψος δέ τό αντο τώ χώνω. χαϊ τό πρίΰμα 

άρα, ον βάΰις μέν έΰτι τό ΑΕΒΖΓΗΑΘ πολνγωνον, 

νψος δέ τό αντο τω χώνω, μεΐζόν έΰτι τον χνλίνδρον 

τον βάΰιν μέν έχοντος τον ΑΒΓΑ κύκλον, νψος δί 

τό αντο τώ χώνω, μείζον έΰτι τον χνλίνδρον τον βάΰιν 

μέν έχοντος τον ΑΒΓΑ κύκλον, νψος δέ τό αντο τω 

χώνω. άλλά χαϊ εμπεριέχεται έν αντώ' όπερ αδύνατον, 

ονκ άρα ό χύλινδρος τον χώνον έλάττων έΰτϊν ή τρι-

πλάΰιος. έδείχδη δέ, ότι ονδέ μείζων ή τριπλάΰιος. 

τριπλάΰιος άρα έΰτίν. 

10 01 όμοιοι χώνοι χαϊ κύλινδροι πρός άλλήλονς έν 

τριπλαΰίονι λόγω είΰϊ τών έν ταίς βάΰεΰι διαμέτρων. 

έΰτωΰαν όμοιοι κώνοι καϊ κύλινδροι, ων βάΰεις μέν 

έΰτωΰαν οί ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ κύκλοι, άξονες δέ οί ΚΑ, 

ΜΝ, διάμετροι δέ έΰτωΰαν αί ΒΓ, ΖΘ. λέγω, ότι 

ό Α Β ΓΑ Κ Α κώνος πρός τον ΕΖΗ® Μ Ν κώνον τρι

πλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός Ζ®. 

εί γάρ μή ό ΑΒΓΑΚΑ κώνος πρός τον ΕΖΗ®ΜΝ 

τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός τήν Ζ®, εξει 

άρα ό ΑΒΓΑΚΑ κώνος ήτοι πρός έλαΰΰόν τι τον 

ΕΖΗ®ΜΝ κώνον ΰτερεον τριπλαΰίονα λόγον ήπερ 

ή ΒΑ πρός τήν Ζ® ή πρός τό μείζον, έχέτω πρό-
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τερον προς έλαύύον xl Α, καϊ έγγεγράφδω είς τον 

ΕΖΗΘ κνκλον τετράγωνον τδ ΕΖΗΘ, καϊ άνεύτάτω 

άπδ τον ΕΖΗΘ τετράγωνον πνραμΙς ίύονψής τώ κώνφ. 

ή άρα άνεύταμένη πνραμΙς μείζον έύτιν ή τδ ήμιύν 

τον κώνον. τετμήύ%ωύαν αί ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΕ περί-

φέρειαι δίχα κατά τά 3, Ο, Π, Ρ ύημεΐα, καί έπεζεύχ-

%ωύαν αί Ε%, &Ζ, ΖΟ, Ο Η, ΗΠ, Π®, Θ Ρ, ΡΕ, 

καϊ άνεύτάτω άφ έκαύτον τών Ε&, SZ, ΖΟ, ΟΗ, 

ΗΠ, ΠΘ, ΘΡ, ΡΕ τριγώνων πνραμΙς ίύονψής τω 

κώνφ. έκάύτη άρα τών άνεύταμένων πνραμίδων μεί

ζων έύτϊν ή τδ ήμιύν τον κα&' αντήν τμήματος τον 

κώνον. τοιαύτης δή γινομένης άεϊ έπιύκέψεως ληφ&ή-

ύεταί τινα τμήματα άπδ τον όλον κώνον, α έύται 

έλάύύονα τον Α ύτερεον. λελήφ&ω m καϊ έύτω τά έπϊ 

τών Ε3Ζ, ΖΟΗ, ΗΠΘ, ΘΡΕ. λοιπή άρα ή πνραμίς, 

ής βάύις μέν έύτι τδ Ε8ΖΖΟΗΗΠΘΡΕ πολύγωνον, 

κορνφή δε τδ Ν ύημείον, μείζον έύτι τον Α ύτερεον. 

έγγεγράφ&ω είς τόν ΑΒΓΑ κύκλον τω Ε&ΖΟΗΠΘΡΕ 

πολνγώνω ομοιόν τε πολύγωνον τό ΑΕΒΤΓΤΑΦΑ, 

καϊ άνεύτάτω άπό τον ΑΣΒΤΓΤΑΦ πολνγώνον πρίύμα 

ίύονψές τω κώνφ, καϊ τών μέν περιεχόντων τήν πνρα

μίδα, ής βάοις μέν έύτι τό Α ΕΒ Τ ΓΤ Α Φ πολύγωνον, 

κορνφή δέ το Α ύημείον, τρίγωνον έφεύτάτω τό ΑΣΒ, 

τών δϊ περιεχόντων τήν πνραμίδα, ής βάύις μέν έύτι 

τό Ε&ΟΗΠΘΡ πολύγωνον, κορνφή δέ τδ Ν ύημείον 

έφεύτάτω τό ΝΖ& τρίγωνον, καϊ έπεζεύχδωύαν αί 

ΣΚ, Μ&. έπεϊ όμοιοι κώνοι καϊ κύλινδροι είύιν, ών 

άνάλογον είύιν οι τε άξονες καϊ οί διάμετροι τών βά-

ύεων, έύτιν άρα ώς ή ΚΑ προς τήν ΜΝ, όντως ο 

ΒΑ πρδς τήν ΖΘ. ώς δέ ή ΒΑ πρός τήν ΖΘ, όντως 

ή ΒΚ πρός τήν Μ Ζ. ώς άρα ή ΚΑ πρδς τήν Κ Β, 
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όντως ή Μ Ν προς τήν ΜΖ' χαϊ περϊ όρδάς γωνίας 

τάς ύπό τών Α Κ, ΚΒ, ΜΝ, Μ Ζ αί πλενραϊ άνά

λογον είΰιν. όμοιον άρα έότϊ τό ΚΒΑ τρίγωνον τω 

ΜΝΖ τριγώνω. άνάλογον άρα έΰτϊν ώς ή ΚΑ πρός 

τήν ΑΒ, όντως ή ΜΝ πρός τήν Ζ Ν. εναλλάξ άρα 

έΰτϊν ώς ή ΚΑ πρός τήν ΜΝ, όντως ή Α Ζ πρός 

τήν Ν Ζ. πάλιν έπεϊ έΰτιν ώς ή Σ Κ πρός τήν ΚΑ, 

όντως ή Μ3 πρός τήν ΜΝ, χαϊ περϊ όρδάς γωνίας 

τάς ύπό τών ΣΚΑ, 3 Μ Ν αί πλενραϊ άνάλογον είΰιν, 

όμοιον άρα έΰτϊ τό ΣΚΑ τρίγωνον τώ 3ΜΝ τριγώνω. 

άνάλογον άρα έΰτίν, ώς ή ΚΑ πρός τήν ΜΝ, οντΙ&ς 

ή ΑΣ πρός τήν Ν3, έδείχδη δέ χαϊ ώς ή ΑΚ πρός 

τήν ΜΝ, όντως ή ΑΒ πρός τήν Ν Ζ9 ώς άρα ή ΑΒ 

πρός τήν Ν Ζ, όντως ή ΑΣ πρός τήν Ν3· xcci έπεϊ 

έΰτιν, ώς ή ΒΚ πρός τήν Κ Γ, όντως ή Ζ Μ πρός 

τήν Μ 3<> xotl περϊ ίΰας γωνίας τάς ύπό τών Β Κ Σ, 

ΖΜ3 οιί πλενραϊ άνάλογον είΰιν, όμοιον άρα έΰτϊ τό 

ΒΚΣ τρίγωνον τω ΖΜ3 τριγώνφ* έΰτιν άρα ώς ή 

ΣΚ πρός ΣΒ, όντως ή 3Μ πρός 3Ζ. άλλά μήν χαϊ 

ώς ή Σ Κ πρός τήν ΣΑ, όντως ή Μ8 πρός τήν 3 Ν. 

δι* ίΰον αρα έΰτϊν ή ΑΣ πρός ΣΒ, όντως ή Ν3 

πρός τήν 8Ζ. εναλλάξ άρα έΰτίν, ώς ή ΑΣ πρός 

τήν Ν89 όντως ή ΣΒ πρός τήν 3Ζ. έδείχδη δέ χαϊ 

ώς ή ΑΣ πρός τήν Ν8, όντως ή ΑΒ πρός τήν Ν Ζ. 

ώς άρα ή ΑΒ πρός τήν Ν Ζ, όντως ή ΑΣ πρός τήν 

Ν8' όμοιον άρα έΰτϊ τό ΑΣΒ τρίγωνον τώ Ν3Ζ 

τριγώνφ. χαϊ πνραμϊς άρα, ής βάΰις μέν έΰτι τό 

ΚΒΣ τρίγωνον, χορνφή δέ τό Α ΰημείον, όμοια έΰτϊ 

τή πνραμίδι τή βάΰιν μίν έχονΰη τό Μ3Ζ τρίγωνον, 

κορνφήν δέ τό Ν ΰημείον. αί δέ ομοιαι πνραμίδες 

χαϊ τριγώνονς βάΰεις έχονΰαι πρός άλλήλας έν τρι-
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πλαύίονι λόγω είύϊ τών ομολόγων πλευρών, ή αρα 

πνραμίς, ής βάύις μέν έύτι τό ΒΚΣ τρίγωνον, κορυφή 

δε τό Α ύημείον, πρός τήν πυραμίδα τήν βάύιν μέν 

έχονύαν τδ ΜΖΕ τρίγωνον, κορυφήν δέ τό Ν ύημείον, 

τριπλαύίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΚ πρός τήν Ζ Μ Θ. 

καί πνραμΙς άρα, ής βάύις μέν έύτι τδ ΚΒΣ τρίγω

νον, κορυφή δέ τό Α ύημείον, πρός τήν πυραμίδα τήν 

βάύιν μεν έχονύαν το ΜΕ Ζ τρίγωνον, κορνφήν δέ το 

Ν ύημείον, τριπλαύίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός 

τήν Θ Ζ. ομοίως δή δείξομεν, οτι καϊ έκάύτη τών 

λοιπών πνραμίδων, ων βάύεις μέν είύι τά ΣΚ, ΜΚ, 

ΦΚΑ, ΚΑΤ, ΤΚΓ, ΚΓΤ, ΚΤΒ τά τρίγωνα, κο

ρνφή δέ τό Α ύημείον, πρός έκάύτην τών πνραμίδων, 

ών βάύεις μέν είύι τά Ε ΜΕ, ΕΜΡ, ΜΘΡ, ΜΘΠ, 

Μ Π Ν, ΗΜΘ, ΜΟΖ τά τρίγωνα, κορνφή δέ τό Ν 

ύημείον, τριπλαύίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός τήν 

ΖΘ. καϊ ή πνραμϊς άρα, ής βάύις μέν έύτι τό 

ΑΣΒΤΓΜΟΦΑ πολύγωνον, κορνφή δέ τό Α ύημείον, 

πρός τήν πνραμίδα τήν βάύιν μέν έχονύαν τό 

ΕΕΕΟΗΠΘΡ πολύγωνον, κορνφήν δέ τδ Ν ύημείον, 

τριπλαύίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός τήν Ζ Θ. 

καϊ έπεϊ δ Α Β ΓΑ Κ Α κώνος πρός τό Α ύτερεον τρι

πλαύίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός τήν ΖΘ, έχει 

δέ καϊ ή πνραμίς, ής βάύις μέν έύτι τό ΑΓΒΠΤΦΑ 

πολύγωνον, κορνφή δέ τό Α ύημείον, πρός τήν πνρα

μίδα τήν βάύιν μέν έχονύαν τδ ΕΕΕΘΗΠΘΡ πολύ

γωνον, κορνφήν δέ τό Ν ύημείον, τριπλαύίονα λόγον 

έχει ήπερ ή ΒΑ πρός τήν ΖΘ, έύτιν άρα, ώς δ 

Α Β ΓΑ Κ Α κώνος πρός τό Α ύτερεον, όντως ή πνραμίς, 

ής βάύις μέν έύτι τό ΑΣΒΤΓΤΑΦ πολύγωνον, κο

ρνφή δε τό Α ύημείον, πρός τήν πνραμίδα τήν βάύιν 
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μ\ν έχονΰαν τό Ε&ΖΟΗΠΘΡ πολνγωνον, κορνφήν 

δέ τό Ν ΰημείον. εναλλάξ αρα έΰτίν, ώς ό ΑΒΓΑΚΑ 
κώνος πρός τήν πνραμίδα τήν βάΰιν μέν έχονΰαν τό 

ΑΣΒΓΠΤΑΦ πολνγωνον, κορνφή δέ τό Α ΰημείον, 

όντως τό Α ΰτερεον πρός τήν πνραμίδα τήν βάΰιν 

μέν έχονΰαν τό Ε&ΖΟΗΠΘΡ πολνγωνον, κορνφήν 

δέ τό Ν ΰημείον. μείζων δή ό ΑΒΓΑ ΚΑ κώνος τής 

πνραμίδος τής βάΰιν μέν έχούΰης τό ΑΣΒΠΤΦΑ 
πολνγωνον, κορνφήν δέ τό Α ΰημείον. μείζον άρα 

καϊ τό Α ΰτερεον τής πνραμίδος τής βάΰιν μέν έχον

ΰης τό Ε&ΖΟΗΠΘΡ πολνγωνον, κορνφήν δέ το Ν 
ΰημείον. άλλά καϊ έλάττων όπερ άτοπον, ονκ άρα 

ό ΑΒΓΑΚΑ κώνος πρός έλαττόν τι τον ΕΖΗΘΜΝ 
κώνον ΰτερεον τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός 

τήν ΖΘ. λέγω δή, ότι ονδέ πρός μείζον, εί γάρ δν

νατόν, έΰτω πρός τό Α. άνάπαλιν άρα τό Α ΰτερεον 
πρός τον ΑΒΓΑ ΚΑ κώνον τριπλαΰίονα λόγον έχει 

ήπερ ή ΖΘ πρός τήν Α Β. ώς δέ τό Α ΰτερεον πρός 

τον ΑΒΓΑΚΑ κώνον, όντως ό ΕΖΗΜΜΝ κώνος 

πρός έλαττόν τι τον ΑΒΓΑΚΑ κώνον ΰτερεον. δ 

ΕΖΗΘΜΝ άρα κώνος πρός έλαττόν τι τον ΑΒΓΑΚΑ 
κώνον ΰτερεον τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΖΘ 

πρός τήν ΒΑ' όπερ αδύνατον δέδεικται. ονκ άρα 

ο ΑΒΓΑΚΑ κώνος πρός μείζον τι τον ΕΖΗΘΜΝ 
κώνον ΰτερεον τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ 

πρός τήν ΖΘ. έδείχδη δέ, ότι ονδέ πρός έλαττόν τι. 

ό ΑΒΓΑΚΑ άρα κώνος πρός τον ΕΖΗΘΜΝ κώνον 

τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΑ πρός τήν ΖΘ. 

11 Οί νπό τό αντο νψος όντες κώνοι καϊ κύλινδροι 

πρός αλλήλους είΰϊν ων αί βάΰεις. 
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έΰτωΰαν νπό τό αντο νψος όντες κώνοι καϊ κύ

λινδροι, ων αί βάΰεις έΰτωΰαν οί ΑΒΓΑ, ΕΖΗΘ 

κύκλοι, άξονες δέ ot ΚΑ, ΜΝ, διάμετροι δέ τών βά

σεων έΰτωΰαν ai ΖΑ, ΖΘ. - λέγω, οτι έΰτίν, ώς 6 

ΑΒΓΑ κύκλος προς τον ΕΖΗΘ κύκλον, όντως ο 

ΑΒΓΑ Α1) κώνος προς τον ΕΖΗΘΝ κώνον. εί γάρ 

μή έΰτιν ώς 6 ΑΒΓΑ κύκλος προς τον ΕΖΗΘ κύ

κλον, όντως ό ΑΒΓΑ κώνος προς τον ΕΖΗΘ, 

έΰται 6 ΑΒΓΑΚΑ κώνος ήτοι προς έλαττόν τι τον 

ΕΖΗΘ κώνον ΰτερεον ή πρός μείζον, έΰτω πρότερον 

πρός έλαττόν τό Α ΰτερεον, καϊ έγγεγράφδω είς τον 

ΕΖΗΘ κύκλον τετράγωνον τό ΕΖΗΘ, καϊ άνεΰτάτω 

άπό τον ΕΖΗΘ τετράγωνον πνραμίς ίΰονψής τώ κώνφ. 

ή άρα άνεΰταμένη πνραμίς μείζων έΰτϊν ή τό ήμιΰν 

τον κώνον. τετμήΰδωΰαν αί ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ περιφέ-

ρειαι δίχα κατά τά &, Ο, Π, Ρ ΰημεΐα, καϊ έπεζεύχ

δωΰαν αί Ε3, 8Ζ, ΖΘ, Θ Η, ΗΠ, ΠΘ, Θ Ρ, ΡΣ, 

καϊ άνεΰτάτω άφ' έκαΰτον τών Ε3, 3Ζ, ΖΘ, ΘΗ, 

ΗΠ, ΠΘ, ΘΡ, ΡΣ τριγώνων πνραμϊς ίΰονψής τώ 

κώνφ. έκάΰτη άρα τών άνεΰταμένων πνραμίδων μεΐζόν 

έΰτιν ή τό ήμιΰν τον καδ' αντήν τμήματος τον κώνον. 

τοιαύτης δή γινομένης άεϊ έπιΰκέψεως ληφδήΰεταί τινα 

τμήματα άπό τον όλον κώνον, α έΰται έλάττονα τής 

υπεροχής, ής υπερέχει ό ΖΘ ΜΝ κύκλος τον Α ΰτε

ρεον. λελήφδω καϊ έΰτω τά έπϊ τών Ε3Ζ, ΘΗΠ, 

Θ Ρ Ε. λοιπή άρα ή πνραμίς, ής βάΰις μέν τό 

Ε3ΖΟΗΠΘΡ πολύγωνον, κορνφή δέ τό Ν ΰημείον, 

μεΐζόν έΰτι τον Α ΰτερεον. έγγεγράφδω δή εις τον 

ΑΒΓΑ κύκλον τώ Ε3ΖΟΗΠΘΡ πολνγώνφ όμοιον 

1) Λ supra scr. m. 1. 
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πολύγωνον το ΑΓΒΤΓΤΑΦ πνραμΙς ίόονψής τώ 

κώνφ. έπεί έότιν. ώς το άπο τής ΒΑ τετράγωνον προς 

το άπο τής Ζ Θ τετράγωνον, όντως δ ΑΒΓΑ κύκλος 

προς τον ΕΖΗΘ κύκλον, άλλά μήν καϊ ώς το άπο 

τής ΒΑ τετράγωνον προς το άπο τής ΖΘ τετράγωνον, 

όντως τό ΑΣΒΠΤΑΦ πολύγωνον πρός το Ε3ΖΟΗΠΘΡ 

πολύγωνον, ώς άρα 6 ΑΒΓΑ κύκλος προς τον ΕΖΗΘ 

κύκλον, όντως τδ ΑΣΒΤΓΤΑΦ πολύγωνον προς το 

Ε3ΖΟΗΠΘΡ πολύγωνον. άλλ' ώς μέν δ ΑΒΓΑ 

κύκλος πρδς τον ύΖΗΘ κύκλον, όντως δ Α Β ΓΑ Κ Α 

κώνος πρδς τδ Α ότερεόν, ώς δέ τό ΑΣΒΤΓΤΑΦ 

πολύγωνον πρός τό Ε3Ζ Ο Η ΗΘ Ρ πολύγωνον, όντως 

ή πνραμίς, ής βάόις μέν έύτι τό ΑΣΒΤΓΤΑΦ πο

λύγωνον, όντως ή πνραμίς, ής βάόις μέν έότι τό 

ΑΣΒΤΓΤΑΦ πολύγωνον, κορνφή δέ τό Α όημείον, 

πρός τήν πνραμίδα τήν βάόιν μέν έχονόαν τό 

Ε3ΖΟΗΠΘΡ πολύγωνον, κορνφήν δέ τό Ν όημείον. 

ώς άρα δ Α Β ΓΑ Κ Α κώνος πρός τό Α ότερεόν, όντως 

ή πνραμίς, ής βάόις μέν έότι τό ΑΣΒΤΓΤΑΦ πολύ-

γωνον, κορνφή δέ τό Α όημείον, πρός τήν πνραμίδα 

την βάόιν μέν έχονόαν τό Ε3ΖΟΗΠΘΡ πολύγωνον, 

κορνφήν δέ τό Ν όημείον. εναλλάξ άρα έότϊν ώς 6 

ΑΒΓΑΚΑ κώνος πρός τήν πνραμίδα τήν βάόιν μεν 

έχονόαν τό ΑΣΒΤΓΤΑΦ πολύγωνον, κορνφήν δε 

τό Α όημείον, όντως τό Α ότερεόν προς τήν πνραμίδα 

τήν βάόιν μέν έχονόαν τό Ε3 Ζ Ο ΗΠ Θ Ρ πολύγωνον, 

κορνφήν δέ τό Ν όημείον. μείζων δέ δ ΑΒΓΑΚΑ 

κώνος τής πνραμίδος τής βάόιν μέν έχούόης τό 

ΑΣΒΤΓΤΑΦ πολύγωνον, κορνφήν δέ τό Α όημείον. 

μείζον άρα καϊ τό Α ότερεόν τής πνραμίδος τής βάόιν 

μεν έχούόης τό Ε3ΖΟΗΠΘΡ πολύγωνον, κορνφήν 
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δέ τό Ν ΰημείον. άλλά καϊ έλαττόν* οπερ αδύνατον, 

ούκ άρα έΰτϊν ώς 6 ΑΒΓΑ κύκλος προς τον ΕΖΗΘ 

κύκλον, όντως 6 ΑΒΓΑΚΑ κώνος πρός έλαττόν τι 

τον ΕΖΘΝ κώνον ΰτερεον. 

λέγω δή ονδέ προς μείζον, εί γάρ δννατόν, έΰτω 

προς μείζον τό Α. άνάπαλιν άρα έΰτϊν ώς ό ΕΖΗΘ 

κύκλος πρός τον ΑΒΓΑ κύκλον, όντως τό Α ΰτερεον 

πρός τον ΑΒΓΑ Α κώνον. ώς δέ τό Α ΰτερεον πρός 

τον ΑΒΓΑ Α κώνον, όντως ό ΕΖΗΘΝ κώνος πρός 

έλαττόν τι τον ΑΒΓΑ Α κώνον ΰτερεον. ώς άρα ό 

ΕΖΗΘ κύκλος πρός τον ΑΒΓΑ κύκλον, όντως δ 

ΕΖΗΘΝ κώνος πρός έλαττόν τι τον κώνον τον 

Α Β ΓΑ Α1) ΰτερεον* όπερ αδύνατον δέδεικται. ούκ 

αρα έΰτϊν ώς ό ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον ΕΖΗΘ κύ

κλον, όντως ό ΑΒΓΑ Α κώνος πρός μεΐζόν τι τον 

ΕΖΗΘΝ κώνον ΰτερεον. έδείχδη δέ, ότι ονδέ πρός 

έλαττόν. έστιν αρα ώς ό ΑΒΓΑ κύκλος πρός τον 

ΕΖΗΘ κύκλον, όντως ό ΑΒΓΑ Α κώνος πρός τον 

ΕΖΗΘΝ κώνον. και έΰτι μϊν κύλινδρος ό βάΰιν 

έχων τον ΑΒΓΑ κύκλον, νψος δέ τό αυτό τώ κώνφ, 

τριπλάΰιος τον Α ΒΓΑ Α κώνον, τον δέ ΕΖΗΘΝ 

κώνον τριπλάΰιος ό κύλινδρος ό βάΰιν μέν έχων τον 

ΕΖΗΘ κύκλον, νψος δέ τό αντο τφ κώνφ. έΰτιν άρα 

ώς ό ΑΒΓΑ κύκλος προς τον ΕΖΗΘ κύκλον, όντως 

ό Α ΒΓΑ Α κύλινδρος πρός τον ΕΖΗΘΝ κύλινδρον. 

9Εάν κύλινδρος έπιπέδφ τμηδή παραλλήλφ όντι τοις 12 

άπεναντίον έπιπέδοις, έΰται ώς ό κύλινδρος πρός τον 

κύλινδρον, όντως ό άξων πρός τόν άξονα. 

1) Λ supra scr. m. 1. 
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κύλινδρος γάρ δ ΑΑ έπιπέδω τω ΗΘ τετβήόθω 

παραλλήλω δντι τοις άπεναντίον έπιπέδοις τοις ΑΒ, 

ΓΑ, καί όυμβαλλέτω τω τοϋ κυλίνδρου άξονι τδ Ηθ 

έπίπεδον κατά τδ Κ όημείον. λέγω, οτι έύτϊν ώς ο 

ΗΘ κύλινδρος πρδς τδν Η Α κύλινδρον, όντως 6 

ΕΚ άξων. έφ9 έκάτερα τά μέρη έπϊ τά Α, Μ όημεΐα, 

καϊ κείόθωόαν τω μέν ΕΚ άξονι ϊόοι δόοιδήποτε 6 

Zg, ΖΜ, καϊ έκβεβλήό&ω διά τών Α, Ν, S, Μ1) 

όημείων επίπεδα παράλληλα τοϊς ΑΒ, ΓΑ, καϊ νε-

νοήό%ωόαν έν τοϊς διά τών Α, Ν, 8 , Μ όημείων 

έπιπέδοις περϊ κέντρα τά Α, Ν, &, Μ κύκλοι οί 

ΟΠΡΣ, ΤΤ Φ Χ ϊόοι οντες τοίς ΑΒΓΑ, καϊ νενοήό&ω-

όαν κύλινδροι οί Π Ρ, ΡΒ, Α Τ, Τ Χ. καϊ έπεϊ οί 

ΑΝ, Ν Ε, ΕΚ άξονες ϊόοι είόϊν άλλήλοις, οί άρα 

ΠΡ, ΗΡ, ΒΗ κύλινδροι πρδς άλλήλονς είόϊν ώς αί 

βάόεις. ϊόαι δέ άλλήλαις είόϊν αί βάόεις. ϊόοι άρα 

είόϊ καϊ οί Π Ρ, ΡΒ, Β Η κύλινδροι άλλήλοις. καϊ 

έπεϊ οί ΑΝ, ΝΕ, ΕΚ άξονες ϊόοι είόϊν άλλήλοις, 

είόϊ δέ καί οί ΠΡ, ΡΒ, ΒΗ κύλινδροι ϊόοι άλλήλοις, 

καί έότιν ϊόον τδ πλήθος τω πλή&ει, όόαπλαόίων άρα 

έότϊν δ ΑΚ άξων τοϋ ΕΚ άξονος, τοόαυταπλαόίων 

έότϊ καϊ δ Π Η κύλινδρος τοϋ Β Η κυλίνδρου, διά 

τά αυτά δή καϊ όόαπλαόίων έότϊν δ ΜΚ άξων τοϋ 

Κ Ζ άξονος, τοόαυταπλαόίων έότϊ καϊ δ ΧΗ κύλινδρος 

τοϋ Η Α κυλίνδρου, εί μέν ούν ϊόος έότϊν δ ΑΚ άξων 

τω Κ Μ άξονι, ϊόος έότϊ καϊ δ Π Η κύλινδρος τω 

Η Χ κυλίνδρω, εί δέ μείζων έότϊν δ ΚΑ άξων τοϋ 

Κ Μ άξονος, μείζων έότϊ καϊ δ Π Η κύλινδρος τοϋ 

Η Χ κυλίνδρου, εί δέ έλάόόων έότϊν δ ΑΚ άξων τοϋ 

1) Λ in rae.; supra Ν ecr. Μ m. 1. 
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ΚΜ άξονος, έλάΰΰων έΰτϊ καϊ 6 ΠΗ κύλινδρος τοϋ 

ΗΧ κυλίνδρου, τεΰΰάρων δή μεγεδών όντων, αξόνων 

μίν των ΕΚ, ΚΖ, κυλίνδρων τών ΒΗ, ΗΑ, είληπται 

ίΰάκις πολλαπλάΰια τοϋ μίν ΕΚ άξονος καϊ Β Η κυ

λίνδρου ό τε ΚΑ άξων καϊ ό Π Η κύλινδρος, τοϋ δε 

Κ Ζ άξονος καϊ τοϋ Η Α κυλίνδρου ό τε ΚΜ άξων 

καϊ ό Η κύλινδρος, καϊ δέδεικται, ότι, εί υπερέχει ό 

Α Κ άξων του Κ Μ άξονος, υπερέχει καϊ ό Π Η κύ

λινδρος τοϋ Η Χ κυλίνδρου, καϊ εί ίΰος έΰτϊν ό ΚΑ 

άξων τω Κ Μ άξονι, ίΰος έΰτϊ καϊ ό Π Η κύλινδρος 

τώ ΗΧ κυλίνδρω, καϊ εί έλάΰΰων έΰτϊν δ ΑΚ άξων 

τοϋ Κ Μ άξονος, έλάΰΰων έΰτϊ καϊ ό Π Η κύλινδρος 

τοϋ Η Χ κυλίνδρου, έΰτιν άρα ώς ό ΕΚ άξων πρός 

τον Κ Ζ άξονα, ούτως ό ΒΗ κύλινδρος πρός τον Η Α 

κύλινδρον. 

01 έπϊ ίΰων βάΰεων όντες κώνοι καϊ κύλινδροι 13 

πρός αλλήλους είΰϊν ώς τά ύφη. 

έΰτωΰαν γάρ έπϊ ίΰων βάΰεων τών ΑΒ, ΓΑ κύ

λινδροι οί ΕΒ, Ζ Α. λέγω, ότι έΰτϊν ώς ό Η Β άξων 

πρός τον ΚΑ άξονα, ούτως ό ΕΒ κύλινδρος πρός τον 

Ζ Α κύλινδρον. 

έκβεβλήΰδω γάρ ο ΚΑ άξων έπϊ τό Ν ΰημείον, 

καϊ κείΰδω τώ ΗΘ άξονι ίΰος ο ΑΝ, καϊ περϊ άξονα 

τον ΑΝ κύλινδρος νοείΰδω ό Γ Μ. έπεϊ ούν οί ΕΒ, 

Γ Μ κύλινδροι νπό τό αυτό είΰιν νψος, πρός αλλή

λους είΰϊν ώς αί βάΰεις. ίΰαι δέ είΰιν αί βάΰεις. ίΰος 

αρα καϊ ό ΒΕ κύλινδρος τω Γ Μ κυλίνδρω. καϊ έπεϊ 

κύλινδρος ό ΖΜ έπιπέδω τώ ΓΑ τέτμηται παραλλήλω 

όντι τοις άπεναντίον έπιπέδοις, έΰτιν άρα ώς ό Γ Μ 

κύλινδρος πρός τον ΖΑ κύλινδρον, ούτως ό ΑΝ πρός 
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τον ΚΑ άξονα. ϊόος δέ έότιν δ μέν ΓΜ κύλινδρος 

τω Ε Β κνλίνδρω, δ δέ ΑΜ άξων τω ΗΘ άξονι έότιν. 

έότιν άρα ώς δ Ε Β κύλινδρος πρός τδν Ζ Α κύλιν

δρον, όντως δ ΗΘ άξων πρός τδν ΚΑ άξονα, ώς δε 

6 ΒΕ κύλινδρος πρδς τδν Ζ Α κύλινδρον, όντως δ 

ΑΒΗ κώνος προς τδν ΓΑΚ κώνον. καϊ ώς άρα 6 

ΗΘ άξων πρδς τδν ΚΑ άξονα, όντως δ τε ΑΒΗ 

κώνος πρδς τδν ΓΑΚ κώνον καί δ Ε Β κύλινδρος 

πρδς τδν ΖΑ κύλινδρον. 

14 Τών ϊόων κώνων καϊ κνλίνδρων άντιπεπδν%αόιν 

αί βάόεις τοϊς νψεόι, καί ών κώνων καϊ κνλίνδρων 

άντιπεπδνδαόιν αί βάόεις τοϊς νψεόιν, εκείνοι ϊόοι 

είόίν. 

έότωόαν ϊόοι κώνοι καί κύλινδροι, ών βάόεις μέν 

οί ΑΒΓΑ κύκλοι, άξονες δέ οί ΕΖ, ΗΘ. λέγω, οτι 

τών ΑΒΖ, ΓΑ Θ κώνων καϊ κνλίνδρων άντιπεπδν&αόιν 

αί βάόεις τοις νψεόι, τοντέότιν ώς ή ΑΒ βάόις προς 

τήν ΓΑ βάόιν, όντως τδ ΗΘ νψος πρδς τδ ΕΖ νψος. 

τδ γάρ ΕΖ νψος τω ΗΘ νψει ήτοι ϊόον έότϊν ή 

ον. έότω πρότερον ϊόον. οί δέ νπό τό αύτδ νψος 

οντες κώνοι καϊ κύλινδροι πρός αλλήλους είόϊν ώς αί 

βάόεις. έότιν άρα ώς δ ΑΒΖ κώνος ή κύλινδρος 

πρός τον ΓΑ Θ κώνον ή κύλινδρον, ούτως ή Α Β 

βάόις πρός τήν ΓΑ βάόιν. ϊόος δέ έότιν δ ΑΒΖ 

κώνος ή κύλινδρος τω ΚΑΘ κώνω ή κνλίνδρω. ϊόη 

άρα καϊ ή ΑΒ βάόις τή ΓΑ βάόει. έότι δέ καϊ τό 

ΕΖ νψος τω ΗΘ νψει ϊόον. έότιν άρα ώς ή ΑΕ 

βάόις πρός τήν ΓΑ βάόιν, όντως τό ΗΘ νψος πρός 

τό ΕΖ νψος. μή έότω δή ϊόον τδ ΗΘ νψος τω ΕΖ 

νψει, άλλ9 έότω μείζον τό ΗΘ, καϊ κείό&ω τδ ΕΖ 
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ίόον τώ ΗΚ, καϊ άπό βάόεως τής ΓΑ, νψονς δέ τον 

ΗΚ νενοήό&ω κώνος ή κύλινδρος 6 ΓΑ Κ. έπεϊ ονν 

6 ΑΒΖ κώνος ή κύλινδρος τω ΓΑ κώνω ή κνλίνδρω 

νπο το αντο νψος έΰτϊν αρα ώς ή ΑΒ βάόις προς 

τήν ΓΑ βάόιν, όντως 6 ΑΒΖ κώνος ή κύλινδρος 

προς ΓΑ Κ κώνον ή κύλινδρον. Ιόος δέ ο ΑΒΖ κώνος 

ή κύλινδρος τώ ΓΑ Θ κώνω ή κνλίνδρω. έότιν άρα 

ώς ή Α Β βάόις προς τήν ΓΑ βάόιν, όντως 6 ΓΑ Θ 

κώνος ή κύλινδρος προς τον ΓΑ Κ κώνον ή κύλινδρον. 

ώς δέ ο ΓΑΘ κώνος ή κύλινδρος προς τον ΓΑΚ 

κώνον ή κύλινδρον, όντως τό ΗΘ νψος πρός τό ΗΚ 

νψος. καϊ ώς άρα ή ΑΒ βάόις πρός τήν ΓΑ βάόιν, 

όντως τό ΗΘ νψος πρός τό ΗΚ νψος. ίόον δέ τό 

ΗΚ νψος τφ ΕΖ νψει. έότιν άρα ώς ή ΑΒ βάόις 

πρός τήν ΓΑ βάόιν, όντως το Η® νψος πρός τό ΕΖ 

νψος. τών ΑΒΖ, ΓΑ® άρα κώνων ή κνλίνδρων 

άντιπεπόν&αόιν αί βάόεις τοις νψεόιν. 

άλλά δή άντιπεπον&έτωόαν αί βάόεις τοις νψεόιν, 

καϊ έότω ώς ή ΑΒ βάόις πρός τήν ΓΑ βάόιν, όντως 

τό Η® νψος πρός τό ΕΖ νψος. λέγω, ότι ίόος έότϊν 

δ ΑΒ& κώνος ή κύλινδρος τώ Γ®Α κώνω ή κνλίνδρω. 

πάλιν γάρ τό ΕΖ νψος τώ ΗΘ νψει ήτοι ίόον έότϊν 

ή ον. έότω πρότερον ίόον. έότιν άρα ώς ή ΑΒ 

βάόις πρός τήν ΓΑ βάόιν, όντως δ ΑΒΖ κώνος ή 

κύλινδρος πρός τον ΓΑ® κώνον ή κύλινδρον. ώς δ% 

ή ΑΒ βάόις πρός τήν ΓΑ βάόιν, όντως τό Η® νψος 

πρός τό ΕΖ νψος. καϊ ώς άρα ό ΑΒΖ κώνος ή κύ

λινδρος πρός τον ΓΑ® κώνον ή κύλινδρον, όντως 

τό Η® νψος πρός τό ΕΖ νψος. ίόον δέ τό Η® νψος 

τώ ΕΖ νψει. ίόος άρα καϊ ό ΑΒΖ κώνος ή κύλιν

δρος τώ ΓΑΘ κώνω ή κνλίνδρω. μή έότω δή ίόον 
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τό Ε Ζ νψος τφ ΗΘ νψει, καϊ έότω μείζον τδ ΗΘ 

τω ΕΖ, καϊ κείό&ω τδ Ε Ζ ϊόον τφ Η Κ. έότιν άρα 

ώς ή Α Β βάόις προς τήν ΓΑ βάόιν, όντως δ ΑΒΖ 

κώνος ή κύλινδρος πρδς τδν ΓΑΚ κώνον ή κύλινδρον. 

ώς δέ δ ΑΒ βάόις πρδς τήν ΓΑ βάόιν, όντως το 

ΗΘ νψος προς τδ ΕΖ νψος, τοντέότι πρδς τδ ΗΚ. 

καϊ ώς άρα δ ΑΖΒ κώνος ή κύλινδρος πρδς τδν ΓΑΚ 

κώνον ή κύλινδρον, ούτως τδ ΗΘ νψος πρδς τδ ΗΚ 

νψος, ώς δέ τδ ΗΘ νψος πρδς τδ ΗΚ νψος, όντως 

δ ΓΑ Θ ΑΒΖ κώνος ή κύ^δρος προς τδν ΓΑ κώνον 

ή κύ^δρον. καϊ ώς άρα δ ΑΒΖ κώνος ή κύλινδρος 

πρδς τδν ΓΑΚ κώνον ή κύλινδρον, όντως δ ΓΑ θ 

κώνος ή κύλινδρος πρδς τδν ΓΑΚ κώνον ή κνλίνδρον. 

τά δέ πρδς τδ αύτδ τδν αύτδν έχοντα λόγον Ιόα έότιν. 

ϊόος άρα δ ΑΒΖ κώνος ή κύλινδρος τφ ΓΑ Θ κώνω 

ή κνλίνδρω9 όπερ έδει δεΐξαι. 

15 Αύο κύκλων περί τό αυτό κέντρον όντων είς τδν 

μείζονα κύκλον πολύγωνον ίόοπλενρον έγγράψαι μή 

ψαϋον τοϋ έλάόόονος κύκλον. 

έότωόαν δύο κύκλοι περί τδ αύτδ κέντρον οί ΑΒΓ, 

ΑΕΖ. δει δή είς τον μείζονα κύκλον τον ΑΒΓΑ 

πολύγωνον ίόοπλενρον έγγράψαι μή ψαϋον τοϋ έλάτ-

τονος κύκλον τοϋ ΕΖ. 

ήχ%ωόαν τών ΑΒΓ, ΑΕΖ κύκλων δνο διάμετροι 

πρός όρ&άς άλλήλαις αί Α Γ, Α Β, καϊ ήχδω άπό τοϋ 

Ζ τή ΑΓ πρός όρδάς ή ΖΗ καϊ έκβεβλήόδω έπϊ τό 

ΖΘ. εφάπτεται άρα τον ΕΖ κύκλον. τέμνοντες δή 

την ΓΑ περιφέρειαν δίχα καϊ τήν ήμίόειαν τής ΓΑ 

δίχα καϊ τούτο άεϊ ποιοϋντες καταλήψομέν τινα περι

φέρειαν, ήτις έόται έλάόόων τής Η Γ. λελήφ&ω καϊ 



APPENDIX Π. 417 

έΰτω ή ΚΓ, χαϊ ήχδω άπό τον Κ ΰημείον έπϊ τήν 

Α Γ χάδετος ή ΚΑ χαϊ έχβεβλήΰδω έπϊ το Μ, χαϊ 

έπεζενχδωΰαν αί ΚΓ, ΓΜ. έχατέρα άρα τών ΚΓ, 

ΓΜ πολνγωνον ίΰοπλεύρον έΰτϊ πλενρά τοΐ εις τον 

ΑΒΓΑ έγγραφομένον. χαϊ έπεϊ παράλληλος έΰτιν ή 

ΗΘ τή Κ Μ, ή δέ ΗΘ εφάπτεται τον Ε Ζ χύχλον, ή 

Κ Μ άρα ονχ εφάπτεται τον Ε Ζ χύχλον. πολλω άρα 

ουδέτερα τών ΚΓ, ΓΜ εφάπτεται τον ΕΖ χύχλον. 

έάν αρα τή Κ Γ περιφέρεια ίΰας περιφερείας άφαιρώμεν 

χατά το έξης χαϊ έπιξενγνύομεν ένδειας, έΰται εις τον 

ΑΒΓΑ χύχλον πολύγωνον ίΰόπλενρόν έγγεγραμμένον 

μή ψανον τοϋ έλάΰΰονος χύχλον τοϋ ΕΖ, χαϊ φανε-

ρόι/, οτι τό έγγραφομενον πολύγωνον άρτιόπλευρόν 

έΰτιν όπερ έδει δεΐξαι. 

Αύο ΰφαιρών περϊ τό αντο χέντρον ονΰών είς τήν 16 

μείζονα ΰφαίραν ΰτερεον πολύεδρον ή χαϊ άρτιόπλεν-

ρον έγγράψαι μή ψανον τής έλάΰΰονος ΰφαίρας χατά 

τήν έπιφάνειαν. 

έννοείΰδωΰαν δύο ΰφαίραι περϊ τό αντο χέντρον 

ονΰαι τό Α. δει δή είς τήν μείζονα ΰφαίραν ΰτερεον 

πολύεδρον χαϊ άρτιόπλενρον έγγράψαι μή ψανον τής 

έλάΰΰονος ΰφαίρας. τετμήΰδωΰαν αί ΰφαίραι έπιπέδφ 

διά τοϋ χέντρον. ποιήΰει δή τομάς μεγίΰτονς χύχλονς. 

ποιείτω τονς ΑΒΓΑ, ΕΖΗ, χαϊ έΰτω δ μέν ΒΓΑ 

χύχλος έν τή μείζονι ΰφαίρα, ό δέ ΕΖΗ έν τή έλάΰ-

ΰονι. χαϊ ήχδωΰαν τον ΒΓΑ χύχλον δύο διάμετροι 

πρός όρδάς άλλήλαις αί ΒΕ, ΓΑ. χαϊ δύο χύχλων 

περϊ τό αντο χέντρον όντων ΒΓΑ, ΕΖΗ είς τον μεί
ζονα χύχλον τον ΒΓΑ πολύγωνον ίΰόπλενρόν τε χαϊ 

άρτιόπλενρον έγγεγράφδω μή -ψαϋον τον έλάΰΰονος 
Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. IY. 27 



418 APPENDIX IL 

κύκλον τον ΕΖΗ, καϊ έότωόαν πλενραϊ τον πολν-

γώνον αί ΒΚ, ΚΑ, ΑΜ, ΜΓ, καϊ έπιζενχδεϊόα ή 

ΜΑ έκβεβλήόδω έπϊ το Β, καϊ άνεότάτω άπο τον Α 

όημείον τω τον ΒΓΑ κύκλον έπιπέδω πρδς όρδάς ή 

ΑΝ καϊ όνμβαλλέτω τη επιφάνεια της μείζονος όφαί

ρας κατά τδ Ν όημείον, καϊ δι έκαχέρας τών ΓΑ, 

ΜΕ καϊ τής ΑΝ επίπεδα έκβεβλήόδω. ποιήόει δή 

τομάς κύκλους, ποιείτω, ών ημικύκλια έότω τά Γ ΝΑ, 

ΜΝΕ. xccl έπεϊ ϊόοι είόϊν οί ΒΓΑ, ΓΝΑ, ΜΝΕ 

κύκλοι άλλήλοις, οόαι άρα είόϊν έν τω Β Γ τεταρτη-

μορίφ πλενραϊ τοϋ πολυγώνου, τοόαϋχαί είόι καϊ έν 

έκατέρφ τω ΓΝ, ΜΝ τή ΜΓ ϊόαι. ένηρμόόδωόαν 

καϊ έότωόαν αί ΓΟ, Ο Π, Π Ρ, ΡΝ, ΝΣ, ΣΤ, Τ Τ, 

ΤΜ, καϊ έπεζεύχδωόαν αί ΤΟ, ΤΠ, ΕΡ, καϊ άπό 

μέν τοϋ Ο έπϊ ττρ ΓΑ κάδετος ήχδω ή ΟΦ, άπδ 

δέ τοϋ Τ έπϊ τήν ΜΕ ή ΤΧ, καϊ έπεζεύχδω ή ΦΧ. 

έπεϊ ονν ή ΝΑ ορδή έότι πρός τό ΒΓ έπίπεδον, καϊ 

πάντα άρα τά δια τής ΝΑ επίπεδα δρδά έότι πρδς 

τό ΒΓ έπίπεδον. έν δέ τι τών διά τής ΝΑ επιπέδων 

έότϊν ή ΓΝΑ κύκλος, δ ΓΝΑ άρα κύκλος δρδός 

έότι πρδς τδν ΒΓΑ κύκλον. διά τά αυτά δή καϊ δ 

ΜΝΕ κύκλος όρδός έότι πρός τον ΒΓΑ κύκλον. καϊ 

έπεϊ τό ΓΝΑ έπίπεδον όρδόν έότι πρδς τδ ΒΓΑ, 

καϊ τή κοινή τομή αντών τή ΓΑ πρδς όρδάς ήκται 

έν τφ ΓΝΑ έπιπέδφ ή ΟΦ, ή ΟΦ άρα καϊ τφ ΒΓΑ 

έπιπέδφ έότϊ πρδς δρδάς. διά τά αυτά δή καϊ ή ΤΧ 

τω ΒΓΑ έπιπέδφ έότϊ πρδς δρδάς. παράλληλος άρα 

έότϊν ή ΟΦ τή ΤΧ. καϊ έπεϊ ϊόη έότϊν ή ΤΜ τή 

Ο Γ, ϊόον έότϊ τό άπό τής Τ Μ τετράγωνον τφ άπδ 

τής ΟΓ τετραγώνφ. άλλά τφ μεν άπδ τής ΟΓ ϊόον 
έότϊ τό νπό τών ΑΓΦ, τω δέ άπό τής Τ Μ ϊόον έότϊ 
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τό άπό τής1) &ΜΧ. καϊ τό νπο τών ΑΓΦ άρα Ιΰον 

έότϊ τφ νπο τών &ΜΧ καϊ ΑΓΦ*) τώ νπο τών 

3ΜΧ. και έότιν ίόη ή ΑΓ τή &Μ. ίόη άρα έότϊ 

καϊ ή ΓΦ τή ΜΧ. έότι δέ καϊ ολη ή ΓΑ ολη τή 

Α Μ Ιόη. παράλληλος άρα έότϊν ή ΦΧ τή Μ Γ 

πάλιν έπεϊ το άπο τής ΕΓ® τετράγωνον ίόον έότϊ 

τώ άπο τής Μ Τ τετραγώνω, άλλά τώ μέν άπο τής 

Γ Ο Ιό α έότϊ τά άπο τών ΓΦ, Φ Ο* ίόη γάρ ή ύπο 

ΓΦΟ γωνία* τώ δ9 άπο τής ΜΤ Ιόα έότϊ τά άπο 

τών ΜΧ, ΧΤ' ορδή γάρ έότιν ή ύπο ΜΧΟ γωνία' 

καϊ τά άπό τών ΓΦ, Φ Ο αρα ϊόα έότϊ τοϊς άπό τών 

ΜΧ, ΧΤ, ων τό άπό τής ΓΦ Ιόον έότϊ τω άπό τής 

Μ Χ. λοιπόν άρα τό άπό τής Φ Ο λοιπώ τω άπό τής 

Χ Τ έότιν ϊόον. Ιόη άρα έότϊν ή Φ Ο τή ΤΧ. έότι 

δέ αντη καϊ παράλληλος, καϊ αί Φ Χ, Ο Τ άρα ϊόαι 

τέ είόι καϊ παράλληλοι, ή άρα ΦΧ τή ΓΜ έότι παρ

άλληλος, καϊ ή Γ Μ άρα τή ΟΤ έότι παράλληλος, 

καϊ έφ' έκατέρας αντών εϊληπται τνχόντα όημεϊα τά 

Ν, Μ, Ο, Γ, καϊ έπεξενγμέναι είόϊν αί ΜΤ, ΓΟ. αϊ 

άρα Τ Μ, ΜΓ, ΓΟ, ΟΤ έν τούτφ έότϊ καϊ τό ΤΜΓΟ 
τετράπλενρον. τό άρα ΤΜΓΟ τετράπλενρον έν ένί 

έότιν έπιπέδφ. διά τά αντά δή καϊ έκάτερον τών 

ΤΟΠΤ, Ρ Σ τετραπλεύρων έν ένί έότιν έπιπέδφ. έότι 

δέ καϊ τό ΣΡΝ τρίγωνον έν ένί έπιπέδω. καϊ έπεϊ 

ίόη έότϊν ή Μ Τ τή ΓΟ, καϊ παράλληλος έότιν ή 
ΜΓ τή ΤΟ, έν κύκλφ άρα έότϊ τά Μ, Γ, Τ, Ο όη

μεϊα. ήχδω άπό τον Α όη μείον έπϊ τό τον Μ Γ ΤΟ 

τετραπλεύρον έπίπεδον κάδετος ή ΑΨ καϊ όνμβαλ-

λέτω τώ έπιπέδφ κατά τό Ψ. "τό Ψ άρα όημεϊον κέν-

1) άπό τής corr. in νπο τών m. 1. 
2) Φ corr. ex Χ m. 1. 

27* 
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τρον έότϊ τον IUQI τά Μ, Γ, Ο, Τ όημεΐα χνχλον. 

έπεζεύχδω ή ΨΓ. xal έπεϊ τετράπλενρον ίν κύκλω 

έότϊ τό ΜΓΟΤ, καϊ τρεις αί ΤΜ, ΜΓ, ΓΟ ϊόαι 

άλλήλαις είόϊν, καϊ μείζων έότϊν ή ΜΓ της ΤΟ, τό 

άρα άπό τής ΜΓ τοϋ άπό τής ΓΦ μείζον έότιν ή 

διπλάόιον. ήχδω άπό τον ΜΕ έπϊ τήν ΓΦ χάδετος 

ή MSI. καϊ έπεϊ έλάόόων έότϊν ή Γ&Ι τής Ω, Α, ως 

δέ ή Γ Λ πρός τήν £ΙΑ, όντως τδ άπδ τής Γ& τον 

άπό τής ΛΜ, τά αρα άπό των F & , Λ Μ έλάόόονά 

έότι τοϋ δίς άπό τών Μ&. άλλά τδ άπδ τών Γ&, 

Ω Μ ϊόον έότϊ τω άπό τής Μ Γ. τδ άρα άπδ τής ΜΓ 

έλαόόον έότι τοϋ δίς άπό των ΜΩ. τό δέ άπδ τής 

ΜΓ τοϋ άπό τής ΓΨ μείζον έότιν ή διπλάόιον. τό 

άρα άπδ τής ΜΩ τοϋ άπό τής ΓΨ μείζον έότιν. καί 

έπεϊ ϊόη έότϊν ή ΓΑ τή Α Μ, ϊόον έότϊ τδ άπδ τής 

ΓΘ τφ άπό τής ΑΜ. άλλά τφ μέν άπό τής ΓΑ ϊόα 

έότϊ τά άπό τών Γ Ψ, Ψ Α. ορδή γάρ έότιν ή πρός 

τφ Ψ γωνία, τω δέ άπό τής ΜΑ ϊόα έότϊ τά άπό 

τών ΜΩ, ΩΑ. ορδή γάρ έότιν ή νπό ΜΩΑ γωνία, 

τά άπδ τών ΓΨ, Ψ Α ϊόα έότϊ τοις άπό τών ΜΩ, 

ΩΑ, ών τό άπό τής Μ Ω, μείζον έότι τοϋ άπδ τής 

Γ Ψ. λοιπόν άρα τό άπό τής Ψ Α μείζον έότι τοϋ 

άπό τής ΑΩ. μείζων αρα ή ΨΑ τής ΑΩ* ή δέ ΑΩ 

μείζων έότϊ τής έκ τοϋ κέντρον τής έλάόόονος όφαίρας. 

πολλώ άρα ή Ψ Α μείζων έότϊ τής έκ τοϋ κέντρον τής 

έλάόόονος όφαίρας. καϊ ή ΑΨ κάδετος έπϊ τδ ΜΓΟΤ 

έπίπεδον έότιν. τό άρα ΜΓΟΤ έπίπεδον ού ψαύει 

τής έλάόόονος όφαίρας. διά τά αυτά δή καϊ έκά-

τερον τών ΤΟΠΤ, ΤΠΡΣ τετραπλεύρων ού ψαύει 

τής έλάόόονος όφαίρας, ουδέ τό ΝΣΡ τρίγωνον ψαύει 

τής έλάόόονος όφαίρας. έάν δή έν έκάότη τών λοιπών 
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τεταρτημορίων τά αυτά χαταΰχενάΰωμεν, εξομεν είς 

τήν μείζονα ΰφαίραν ΰτερεον πολύεδρον χαϊ άρτιόπλεν

ρον έγγεγραμμένον μή ψανον τής έλάΰΰονος ΰφαίρας. 

'Εάν δή είς έτέραν ΰφαίραν τφ έν τή ΒΓΑ ΰφαίρα 

ΰτερεώ πολνέδρφ όμοιον ΰτερεον πολύεδρον έγγρά-

ψωμεν, έΰται έχάΰτη τών πνραμίδων τών βάΰιν μέν 

έχονΰών τά ΜΓΟΤ, ΤΟΠΤ, ΤΠΡΣ χαϊ τό ΝΟΡ 

τρίγωνον, χορνφήν δέ τό Α ΰημείον, όμοια τή δμο-

ταγεϊ πνραμίδι. αί δέ ομοιαι πνραμίδες πρός άλλήλας 

τριπλαΰίονα λόγον έχονΰιν ήπερ ή ομόλογος πλενρά 

πρός τήν όμόλογον πλενράν. έχάΰτη άρα τών πνρα

μίδων τών βάΰιν τών βάΰιν μέν έχονΰών τά ΜΓΟΤ, 

ΤΟΠΤ, ΤΠΡΣ τετράπλενρα xal τό ΝΣΡ τρίγωνον, 

χορνφήν δέ τό Α ΰημείον, πρός έχάΰτην τών όμοταγών 

πνραμίδων τριπλαΰίονα!) λόγον έχει ήπερ ή ΓΑ πρός 

τήν έκ τον χέντρον τής ετέρας ΰφαίρας. χαϊ όλον 

άρα τό πολύεδρον τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΓΑ • 

πρός τήν έκ τοϋ χέντρον τής ετέρας ΰφαίρας. ώς δέ 

ή ΓΑ πρός τήν έχ τοϋ χέντρον τής ετέρας ΰφαίρας, 

όντως ή ΓΑ πρός τήν διάμετρον τής ετέρας ΰφαίρας. 

χαϊ όλον άρα τό πολύεδρον πρός όλον τό πολύεδρον 

τριπλαΰίονα λόγον έχει ήπερ ή ΓΑ πρός τήν διά

μετρον τής ΰφαίρας: ^ 

Αί ΰφαίραι πρός άλλήλας έν τριπλάΰιον ι λόγφ 17 

είΰΙ τών διαμέτρων. 

έΰτωΰαν ΰφαίραι αί ΑΒΓ, ΑΕΖ, διάμετροι δέ 

τών ΑΒΓ, ΑΕΖ ΰφαιρών έΰτωΰαν αί ΒΓ, Ε Ζ. λέγω, 

ότι ή ΑΒΓ ΰφαίρα πρός τήν ΑΕΖ ΰφαίραν τριπλα

ΰίονα λόγον έχει ήπερ η ΒΓ πρός τήν ΕΖ. 

1) Corr. ex τριπλάσια m. 1. 
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εί γάρ μή έχει ή ΑΒΓ όφαίρα χρός την ΑΕΖ 

τριχλαόίονα λόγον ήπερ ή ΒΓ χρος τήν ΕΖ, εξει 

αρα ή ΑΒΓ όφαίρα ήτοι χρος ελάσσονα τίνα όφαΐραν 

τής ΑΕΖ ή χρός μείζονα τριχλαόίονα λόγον ήχερ ή 

Β Γ χρός τήν ΕΖ. έχέτω χρότερον χρός ελάσσονα 

τήν ΗΘΚ, χαϊ νενοήσ&ω ή ΑΕΖ τή ΗΘΚ χερϊ το 

αντο χέντρον, χαϊ δνο σφαιρών χερϊ τό αντο χέντρον 

ονσών τών ΑΕΖ, ΗΘΚ είς τήν μείζονα όφαΐραν την 

ΑΕΖ ότερεόν χολνεδρον έγγεγράφ&ω μή ψανον τής 

ελάσσονος σφαίρας τής ΗΘΚ χατά τήν έχιφάνειαν, 

χαϊ έγγεγράφ&ω είς τήν ΑΒΓ σφαϊραν τώ έν τφ 

ΑΕΖ στερεά χολνέδρφ ομοιόν τε χαϊ ομοίως χείμενον 

στερεόν χολνεδρον. τό άρα έν τή ΑΒΓ σφαίρα στε

ρεόν χολνεδρον χρός τό iv τή ΑΕΖ σφαίρα στερεόν 

χολνεδρον τριχλαόίονα λόγον έχει ήχερ ή ΒΓ χρός 

τήν ΕΖ. έχει δέ χαϊ ή ΑΒΓ σφαίρα χρός τήν ΗΘΚ 

τριχλαόίονα λόγον ήχερ ή ΒΓ χρός τήν Ε Ζ. έστιν 

άρα ώς ή ΑΒΓ σφαίρα χρός τήν ΗΘΚ όφαΐραν, 

όντως τό έν τή ΑΒΓ στερεόν χολνεδρον. εναλλάξ 

άρα έότϊν ώς ή ΑΒΓ όφαίρα χρός τό έν αντή χο

λνεδρον, όντως ή ΗΘΚ σφαίρα χρός τό έν τή ΑΕΖ 

όφαίρα στερεόν χολνεδρον. μείζων δέ ή ΑΒΓ όφαίρα 

τον έν αντή χολνεδρον. μείζων άρα χαϊ ή ΗΘΚ 

όφαίρα τοϋ έν τή ΑΕΖ όφαίρα στερεού χολνεδρον. 

άλλά χαϊ έλάόόων' εμπεριέχεται γάρ' δχερ αδύνατον, 

ονχ άρα ή ΒΓ όφαίρα χρός έλαόόόν τινα τής ΑΕΖ 

τριχλαόίονα λόγον έχει ήχερ ή ΒΓ χρός τήν ΕΖ. 

ομοίως δή δείξομεν, ότι ονδέ ή ΑΕΖ όφαίρα χρός 

έλάόόονά τινα τής ΑΒΓ όφαίρας τριχλαόίονα λόγον 

έχει ήχερ ή ΕΖ χρός τήν Β Γ. 

λέγω δή, ότι ουδέ ή ΑΒΓ όφαίρα χρός μείζον 
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τινα τής ΑΕΖ τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΓ 

πρός τήν ΕΖ. 

εί γάρ δυνατόν, ή ΑΒΓ όφαίρα πρός μείζονα λόγον 

έχέτω τής ΑΕΖ όφαίρας πρός τήν Α ήπερ ή ΒΓπρός 

τήν Ε Ζ. άνάπαλιν άρα ή Α όφαίρα πρδς τήν ΑΒΓ 

όφαίραν τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΕΖ πρός τήν 

ΒΓ ώς δέ ή Α όφαίρα πρός τή ΑΒΓ όφαίραν, ούτως 

ή ΑΕΖ όφαίρα πρός έλάόόονά τινα τής ΑΒΓ όφαίρας. 

καϊ ή ΑΕΖ άρα όφαίρα πρός έλάόόονά τινα τής ΑΒΓ 

όφαίρας τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΕΖ πρός τήν 

Β Γ όπερ αδύνατον, ούκ άρα ή ΑΒΓ όφαίρα πρός 

μείζονα τινα της ΑΕΖ όφαίρας τριπλαόίονα λόγον 

έχει ήπερ ή ΒΓ πρός τήν ΕΖ. έδείχδη δέ, οτι ουδέ 
πρός έλάόόονά. ή ΑΒΓ όφαίρα πρός τήν ΑΕΖ όφαί

ραν τριπλαόίονα λόγον έχει ήπερ ή ΒΓ πρός τήν ΕΖ. 

Εύκλείδου ότοιχείων1) ι β. 

1) Infra add. ατΒρεών. 
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