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PRAEFATIO.
Opus magnum et difficile, sed necessarium et
ab omnibus, qui hanc partem litterarum adtigerunt,
iam diu desideratum, ad quod diesertatione mea,
quae inscribitur Quaestionee Archimedeae (Hauniae
MDCCCLXXIX), uiam, quantum potui, muniui, ut opera
Archimedis tandem aliquando e legibus artis criticae
ederentur et ita, ut philologis quoque non res modo,
sed etiam uerba ipsa et quasi manum Archimedis
requirentibus satisfieret, id iam ipse efficere conabor.
nam quod primum omnium faciendum erat, ut codex
Florentinus praestantissimus denuo diligenter conferretur, id mihi Florentiae facere licuit mense Octobri anni
MDCCCLXXIX, quo profectus eram pecunia Instituti Carlsbergici adintus. quam ob liberalitatem
iis uiris, qni huic instituto praesnnt, gratias hoc loco
ago quam maximas, in primis I. N. Maduigio, uiro
doctissimo et clarissimo, praeceptori meo, qui ceteris
suis beneficiis hoc quoque adiunxit.
eodem itinere etiaui codicem Uenetum inspexi et
in Arenario totum contuli.
collato codice Florentino mihi persuasi, quaestionem
de necessitudine et coniunctione codicum Archimedeorum, de qua egi Quaest. Arch. cap. VI, retractaudam esse; quare de hac re ad finem lixmva
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uberius disputabo. hoc loco pauca tantum dicenda
sunt de ea ratione, quam in hac editione comparanda
secutus sum.
in uniuersum editionem Pappi, quam parauit
Fr. Hultsch, uir doctissimus, tamquam exemplar omnium consensu comprobatum mihi imitandam proposui.
itaque non modo notas criticas Graecis uerbis subiunxi,
sed etiam interpretatiouem Latiuam addidi, ad quam
notae res mathematieas plerumque explicantes adcedunt
Pricaum igitur quod ad adp^ratum, quem uocant,
criticum adtinet, eum ita eosaparaui, ut id maxime
adpareret, quid quoqw loco praeberet codex Florentinus, et sieubi emendanda erat scriptura eius, quis
enaendationi» auctor esset. quare ubicunque a codice
Florentino diecessi, in notis eius scriptnrain primo loco
posui, deinde adiunxi emendatae scripturae auctorem,
ita ut, ubi nihil ultra additum eet, ^mnes auctores
tempore medioe, ubi nonnullorum scriptura discrepans
enotata eat, ceteros certe cum codice Florentino consentire intellegendum sit. qua in re hoc tamen tenendum e?st, errores apertos codicum Parisiensium prorsus
omissos esse. ubi sola scriptura codicis Florentini indicatur, errores eius iam in ceteris oodicibue correcti
sunt, si collationibus Torellianis fideg habenda est;
sed non dubito, quin in multis eius modi locis scriptura codicum Parisinorum parum diligenter enotata sit
(Quaest. Arch. p. 111 sq.). in locis grauioribus*) codices
Parisinos inspexit Henricue Lebegue mea causa rogatus a Carolo Graux, uiro doctissimo mihique ami*) Scripturie codd. Pariein., de quibus me certiorem fecit
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cissimo; sed in miautiis iie molesfoe eese nolui; sic quoque quae mea causa fecerunt, permagna eunt et eumma
gratia digna, quam me iis habere hoc loco testor. —
scripturam discrepantem editionum Basileensie et Torellii totam recipere opue esee non putaui, eed quidquid ad uerba Archimedis emendanda inde sumi posse
uidebatur, excerpsi. ceterum saepisaime codicem Florentinum secutus a Torellio tacite disceesi, et in eiusmodi
locie eikntiiun pro testimonio ecripturae codicis Florentini esto, sicut etiam ubi ecripturam eius aliter, ac Bandinins in collatione sua ad editionem Basileeneem facta,
quae apud Torellium exetat, indicaui, mihi credi uelim.
in commentario critico hie compendiie usus sum:
F =** codex Florentinue Laurentianue plut. XXVIII, 4.
V = codex Uenetus St Marci CCCV.
Α — codex Parisiensie Nr. 2359.
Β = eodex Parisiensie Nr. 2360.
C = codex Parisiensis Nr. 2361.
D — codex Parieiensis Nr. 2362.
ed. Basil. — editio Baeileenais 1644 fol.
Cr. = interpretatio Iacobi CremoBensis ei addita.
uolgo
significat consensum omnium auctorum praeter eos, qui diserte nominati sunt.
corr. = correxit.
oomp. «•» compendium.
Qui recentiore tempore de Archimede scripserunt
uiri docti, haud ita multi sunt, neque ad ecripta eius
eiAendanda multa contulerunt. quibus uti potui subeidiis, b*ec sunt:
Biualtua — Archimedis opera. Parisiis 1615 fol.
ToreUws — Archimedia opera. Oxonii Π 9 2 fo\.
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Commandinus — Α. opera nonnulla latine. Uenetiis
1558 fol.
Wallis — A, arenarius et dimensio circuli. Oxonii
1678. 8. — Opera ΙΠ p. 509 sq.
Sturm — Des unvergleichlichen Archiuiedis Kunstbucher, ubersetzt und erlautert. Nfirnberg 1670 fol
Barrowius — Opera Archimedis methodo novo illustrata et demonstrata. Londini 1675. 4.
Hauber — A. iiber Kugel und Cylinder und uber Kreismessung, iibersetzt mit Anmerkungen. Tubingen
1798. 8.
Gutenacker — A/s Kreismessung griechisch und deutsch.
Warzburg 1828. 8.
Nizze — A/s vorhandene Werke, ubersetzt und erklart. Stralsund 1824. 4.
Censor Ienensis (Jen.) — Uir doctus ignotus, qui de editione Torellii censuram proposuit Jenaer Litteraturzeitung 1795 Nr. 172-73 p. 610-23.
Wurm — Fr. Wurmii censura editionis Gutenackeri
Jahns Jahrbucher XIV p. 175—85.
emendationes nonnullas ipse proposui Quaest. Arch.
cap. VII et in editione Arenarii ei libro adiuncta, quarum partem nunc improbaui, plerasque recepi. in
Eutocio quaedam emendare conatus sum Neue Jahrbiicher fiir Philologie und Padagogik, Supplementband XI p. 375—83.
In interpretatione Latina, quam totam de meo
conscripsi, id maxime secutus suin, ut ubiqne senSus
satis dilucide adpareret, et Archimedea oraticmis forma
et demonstrandi ratio quam maxime seruaretur, ita
tamen ut, ubi neri posset, ea, quafc kTcta\T&fcdfca vnerbis
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exposuerat, signis, quibus nostri mathematici utuntur,
exprimerem. quod ut fieret, interdum ab usu linguae
Latinae longius diecedere coactus sum, maxime in
collocatione uerborum, et parum Latine loqui, ne aut
obscura esset interpretatio aut a Gfraecis uerbis nimis
discreparet. in multorum uerborum interpretatione
Hultscliium secutus sum, uelnt, eo praeeunte pro
Graecorum διχλάύιος cett. sequente genetiuo dixi: duplo
maior quam, cett. (Hultsch: Pappus I p. 59 not.1);
sed nbi haec orationis forma minus apta erat, uelut
pro Graeco διπλαβίονα λόγον Ιχειν, scripsi: duplicem
rationem habere quam, et similia (cfr. Liuius XXXIV,
19, 4; Columella I, 8, 8; Plinius h. nat. XIX, 9;
Quintil. Π, 3, 3). )
In notis interpretationi adiunctis maxime id
studui, ut supplerem, quae ab Archimede in demonstratione omissa erant, et locos obscuriores illustrarem.
in libris de sphaera et cylindro et libello de dimensione circuli in notis indicaui, quaecunque de genuina
scriptura Archimedis suspicari licet. hi enim libri
non modo dialecto Dorica spoliati sunt, sed etiam
plurimis locis reficti, cum transscriptor et adderet,
quae ei necessaria uiderentur, et omitteret, quae abesse
posse putaret, et omnino suae aetatis sermonem et
rerum mathematicarum nomina, quae tum in usu erant,
inferret. itaque cum intellegerem, in his libris manum Archimedis restitui non posse, satius duxi recensionem posteriorem sequi et tantum modo apertissimos
Bcribendi errores corrigere. sed praeter quam quod,
1
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ut dbri, in notis indicaui genuinam Archimedis scripturam, ubicunque aut constabat ant probabili coniectura
restitui poterat, etiam additamenta plurima in Graecis
uerbis uncis [ ] inclusi, in iuterpretatione omisi; in
interpretatione coirtra uncis [ ] inclusa sunt, quae ipse
addidi ad Archimedis uerba etdemonstrationis rationem
illustranda. de additamentis illis cfr. quae scripsi
Quaest Arch. p. 69—78 et Neue Jahrbiicher Suppl. XI
p. 384—398. in iis locis, quos postea subditiuos esse
intellexi, semper causam in notis breuiter indicaui; de
ceteris satis esto semel bic illas duas disputationes
citasse. unum locum tamen, in quo longiore disputatione opus est> hic uberius .tractare libei
de sphaera et cylindro I, 41 (apud Torellium I, 47)
p. 172, 8:'καΙ ώς &ρα το πολνγωνον χρος tb Λολνγωνον, 6 Μ κύκλος προς τον Ν χνχλον] sint spatia

rectangula lateribus polygoaorum (Ρ, p) et lineis
angulos itmgentibus comprehensa S, s; quae aequalia
sunt radiis (12, r) quadratis circulorum M N. et circulis
N Maequales sunt superficiesfigurarumcircumscriptae
et inscriptae (0, o). iam Archimedes inde, quod est
f

7

S:s =

EK*:AA*,
2

concludi uult 0 : ο
ΕΚ : Α Α*, si genuimi essent
uerba illa, hoc sic efficeret: S:s = ΕΚ : AA , sed
S:s = R*:r = M:N, et EK : AA* = P : j>; quare
P:p=~M:N;
sed M:N=* 0:o et
P:p~EK*:AA*i
quare 0 : ο = EK : AA . quod quam prauum sii,
nemo non uidet; nam polygonorum prorsus peruerse
mentio iniecta est, cum deberet sic concludi:
8 : s — R : r* _ Μ: ΛΓ = 0 : ο;
2

2

2

%

%

2

2

sed

2

J&:S=*EK :AA*\

quare

2

0 : ο = ΕΚ ·.
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augent malum uerba sequentia lin. 13: τον dh αυτόν, ov
xal το πολύγωνον (debebat effse τά πολύγωνα), quae
praecedere debebant uerba: διπλαβίονα λόγον ηπερ η ΕΚ
προς Α Α, cum hoc ex illo concludatur. adparet igitur,
hos duos locos subditiuos esse. sed repugnare uidetur
Eutocius, qui haec habet: έπεί δέδεικται, οτι έΰτϊν ώς
το πολύγωνον προς το πολύγωνον, όντως 6 Μ κύκλος
προς τον Ν. sed puto, eum minus proprie loqui et
ad ipsam rationem ab Archimede in priore parte propositionis demonstratam 0 : ο = ΕΚ : Α Α respicere.
nam cum 0 : ο = Μ: Ν (ex hypothesi) et
ΕΚ : AA = Ρ: p (Eucl. VI, 20),
hinc ratio Ρ : p = Μ: Ν tam facile sequitur, ut Eutocius recte dicere possit, hanc rationem simul cum illa
demonstratam esse. eodem modo Archimedes dicit:
έδείχ&η δ$ ώς η ΕΚ προς ΑΑ, όντως η έκ τον
κεντρον τον Μ κνκλον προς την έκ τον κέντρον τον
Ν κύκλον (ρ. 174,13), cum tamen boc tantum demonstrauerit: 0 : ο = ΕΚ : Α Α , unde facile concluditur
Β : r = ΕΚ : Α Α. subditiua esse uerba illa, hinc
quoque adparet, quod Archimedes prop. 42 p. 176, 25
hanc ipsam rationem 0: ο = P:p proponit his uerbis additis: εκάτερος γαρ των λόγων διπλάβιός έβτι
τον, ον ίχει η τον περιγεγραμ,μ,ένον πλενρά προς
την τον έγγεγραμ,μένον πλενράν (h. e. ΕΚ : Α Α).
haec uerba sine dubio in prop. 41 addidisset, si ibi
quoque hac ratione uti uoluisset; et praeterea Eutocius
ad prop. 42 uerba εκάτερος γαρ κτλ. illustrat, cum
tamen satis esset uerba ipsius Archimedis ex prop. 41
adferre. quare puto, uerba illa a transscriptore ad
similitudinem propositionis 42 interposita esse. hoc
2
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ideo quoque pluribus uerbis exposui, ut uno saltem
exemplo additamentum manifeste argueretur, qualia
in his libris plurima occurrunt.
in his igitur libris dialectum Doricam restituendam
non esse putaui, in ceteris uero in uniuersum eam
tenui rationem, quam proposui Quaest. Arch. p. 78 sq.,
sed eam aspere exigendam esse nou censui, ut potius
cautior essem, quam ut iu contrarium uitium inciderern.
Quibus subsidiis in epigrammate et iis libris, qui
Latine tantum exstant, usus sim, suis locis dicetur.
nunc finem faciam, cum ante gratias egero Nicolao
Anziani, uiro doctissimo, praefecto bibliothecae Laurentianae, cuius humanitatem egregiam Florentiae
cognoui.
haec habui, quae dicerem de consilio meo in hac
editione paranda. utinam ne uires meae tanto oneri
nimis impares sint!
Scripsi Hauniae Id. Decemb. MDCCCLXXIX.

DE SPHAERA ET CYLINDRO
LIBRI II.

Archimedes, ed. Heiberg. χ
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α.
'Λρχιμηόης Λούιθέφ χαίρειν.
Πρότερου μϊν άπεβτάλκαμέν 6οι τα eig τότε τεθεωρημένα γράψαντες μετά των αποδείξεων αυτών"
οτι πάν τμήμα το περιεχόμενου υπό τε ευθείας καΐ
5 ορθογωνίου κώνου τομής έπίτριτόν έβτι τριγώνου τον
την αυτήν βάβιν έχοντος τω τμήμανι καΐ ϋψος ϊ6ον
μετά δε ταύτα έπιπεβόντων θεωρημάτων τινών αν
ελέγκτων, πεπραγματεύμεθα τάς αποδείξεις αυτών, ίότιν
δε τάδε* πρώτον μεν, οτι πάόης όφαίρας η επιφάνεια
10 τετραπλάσια έβτΐ τού μεγίότου κύκλου" ίπειτα δέ, οτι
παντός τμήματος βφαίρας rfj επιφάνεια ΐβος έβτΐ κύ
κλος, ου ή έκ τού κέντρου Ϊ6η έβτϊ τη ευθεία trg άαο
τής κορυφής τού τμήματος αγομένη έπΙ την περίφέρειαν τού κύκλου, ος έότι βάβις τού τμήματος* προς
%

1. χαίρειν] ευπράττειν Β.
2. άπεστάΧ%αμέν] V A D ; άπέαταλπά F; απεσταλκη ceteris uerbis: σοι — — αυτών lin. 3
omiseis Β ; „miei" Cr.
είς τότε] δυς arow F.
τεθεωρημένα]
θεωρημένα F.
3. των] om. F.
αντών] om. F lacuna
relicta.
4. τ ε ευθείας %αί] Β; om. F; „a recta et" Gr.
5. Inter έπι- et τρίτον lacunam habetF.
τριγώνου του] pm. F ;
τριγώνου του έχοντος Β.
6. την αυτήν βάσιν] βάΰΐν την αυ
τήν Β ; ταύτην την βάσιν F.
έχοντος] om. Β.
7. μετά δε
ταύτα] lacunam Β.
ίπιπεσόντων] άποπεσον των F; πεσόν
των Β. „nunc autem quorundam occurrentium" Gr.
τινών
ανελέγκτων] αντιλεγον F , lacunam Β; „quae effectu probata
videntur" Cr.
8. πεπραγματεύμεθα]
Binaltus; πεπραγματευον
δη μετά F ; π ε πράγμα relicta lacuna Β.
αυτών] αυτά F ;
arvra — πάσης lw. 9 om. Β lacuna relicta; „demonstratioiies
con8cnp8imu8" Cr.
9. τάδε] τι τάββ ¥·, „WvasmQ^i Gx,«,
u

I.
Archimedee Dositheo s.
Antea ad te misi, quae ad id tempus perspexeram,
demonstrationibus adiunctis conscripta: quoduis seg
mentum linea recta et parabola comprehensum tertia
parte maius esse triangulo eandem basim habenti,
quam segmentum, et altitudinem aequalem.^) postea
autem cum incidissem in theoremata quaedam nondum
demonstrata, demonstrationes eorum confeci, sunt
autem haec: primum cuiusuis sphaerae superficiem
quadruplo maiorem ^sse circulo maximo^); deinde
"(liusuis segmenti sphaerae superficiei aequalem esse
circulum, cuius radius aequalis sitjin eae a uertice
segmenti ad ambitum ductae circuli, qui basis sit
segmenti.®) et praeterea quemuis cylindrum basim
Huius epistulae restitutionem dedi Q uaesi Arch. p. 181,
quam hic secutus sum. to ta exstat in FB solis (Quaest. Arch.
p. 118—22). In VAD prima uerba: *Αρχιμηδης — σοι lin. 2
exstant; reliqua pars paginae primae uacat (Quaest. Arch.
p. 117; cod. Uenetum postea ipse inspexi); deinde in summa
pagina 2 sequuntur παλώς cett. p. 6, 6. Haec sola uerba ex
trem a habent C, ed. Basii.; interpretatio I. Cremonensis prio
rem partem solam praebet (Quaest. Arch. p. 122).
1) h. e. τέτραγ. παραβ. 17; 24.
2) h. e. ηερί ύφ.
κνΖ. I, 30.
3) ibid. I, 39—40.
fort. τοιάδε.
πάσης] της F; „omnis“ Cr.
10. κνκλον]
κνκλον των iv ccvTrj Β.
insLTo] p^ost lacunam εϊτα B.^ 11.
κνκλος] Β; ιιώνω F ; „circulus ille“ Cr. ' 14. βάϋΐς Β; βάσης F.
1*
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τούτοις, οτι πας κύλινδρος την βάβιν έχων ΐβην
τω μεγίβτω κύκλω των ίν τη βφαίρα, νψος δΐ ϊβον
τη διαμέτρω της βφαίρας αυτός τε ήμιόλιός έβτιν
της βφαίρας, καΐ ή επιφάνεια αυτού της επιφανείας
της βφαίρας. ταύτα δ\ τα βυμπτώματα αυτή τη φύβει προυπήρχεν περί τα είρημενα βχήματα, ήγνοεΐτο
δΐ ύπο των προ ημών περί γεωμετρίαν άνεβτραμμένων. νενοηκώς δέ, οτι τούτων τών βχημάτων
έβτίν οίκεΐα, ουκ όκνήβαιμι αν άντιπαραβαλεϊν αυτά
πρός τε τά τότε τεθεωρημένα καϊ προς τά δόξαντα
άποδειχθήναι άβφαλέβτατα τών ύπο Ενδόξου περί τά
βτερεά θεωρηθέντων' οτι παβα πυραμίς τρίτον έβτΐ
μέρος πρίβματος τον βάβιν έχοντος την αυτήν τή πυραμίδι καϊ νψος ϊβον, καϊ οτι πας κώνος τρίτον μέρος
έβτϊ τον κνλίνδρον τον βάβιν έχοντος την αντήν τω
χώνω καϊ νψος ϊβον. καϊ γάρ τούτων προϋπαρχόντων
φνβικώς περί ταύτα τά βχήματα, πολλών προ Ενδόξου
γεγενημένων αξίων λόγον γεωμετρών βννέβαινεν νπό
1. πάς] πάσης σφαίρας F, πάσης σφαίρας 6 Β; „cuiusque
sphaerae" Cr.; fortasse retinenda erat scriptura cod. Β et της
σφαίρας lin. 4 delenda.
την φάσιν\ F; 6 βάσιν μέν Β.
§χων] Β; ϋχοντος F.
ϊσην] F; την αυτήν Β; om. Cr.
2. ίσον]
Β; ϊσσον F.
3. τη] Β; om. F.
αυτός τε Ύ\μιόΧιος] Β;
τοτε ήμιόΧιον F.
εστίν] F; Ιστι Β.
δ. δ\ τά . . . αυτή]
om. Β; „haec autem accidentia" Cr.
η}] om. F.
ταύτα
εν τη φύσει Barrowiue.
6. ήγνοεΐτο] ηγνόειστο F; γνοει
; ού μέντοι γέγονεν Riualtus; „uerom ηοη fderant superioribus cognita" Cr.
7. δε ύπο τών] om. Β , lacona relicta;
ύπο τών om. F lacuna relicta; suppleuit Riualtus; „qui ante
n o s Cr., qui sequentia omisit.
ανεστραμμένων] ανε lacuna
relicta F B ; άνεσκεμμένων Riualtus. άνεσκεμμένων
τεθεωρη
μένα Barrowius.
8. νενοηκως δέ^ ενοητίοτος F; νενοηκότος Β ;
%αϊ νοήσειεν Barrowius.
οτι] οταν Riualtus; ος αν Barrowiue.
9. έστιν] om. Β.
οίκεΐα ού%] scripsi; om. lacuna
relicta F, Β; ταις άποδείξεσιν Riualtus.
6%νήσαιμι αν] om.
Β; αν om. F.
αντιπαραβάλει Β.
10. πρός τε τά] om. F B

δ
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habetttem circulo maxiino sphaerae aequalem, altitudinem autem diametro sphaerae aequalem, et ipsum
dimidia parte maiorem esse sphaera, et superficiem
eius superficie sphaerae dimidia parte maiorem. ) hae
autem proprietates ipsa natura figuris, quas commemoraui, inde ab initio erant, ignorabantur autem ab
iis, qui ante me geometriae studebant. sed cum intellexerim, eas harum figorarum proprias esse, non
dubitauerim, eas eodem loco ponere, quo et ea, quae
antea perspexi, et ea, quae putantarfirmissimisdocuxnentis demonstrata esse eorum theorematum, quae
Eudoxus de figuris solidis proposuit: quamuis pyramidem tertiam esse partem prismatis eandem basim
habentis, quam pyramis, et altitudinem aequalem,
et quemuis conum tertiam partem esse cylindri basim
eandem habentis, quam conus, et altitudinem aequalexn. nam cum hae quoque proprietates ipsa natura
his figaris essent inde ab initio, accidit, ut ab omui1

Tota epistula usque ad καλώς ρ. 6, 6 in F manu posteriore, eaeculi, ut uidetur, X V , scripta est. Riualtus cod. Β
eecutue eet, cum lacunae eius partim coniecturis partim interpretatione I. Cremoneneis Graece uerea suppleret. Torellius
Riualti scripturam praebet receptis coniecturis Barrowii (Archimedis opera. Londini 1675. 4 p. 1—2); ged in initio άπεστάλ%αμέν σοι e cod. Ueneto recepit.
1) h. e. I, 31 πόρισμα.
lacuna relicta.
τότε] χό Ρ; τε Β.
θεωρημένα Β.
καϊ
πρός] καίπερ Riualtus; ω απε ρ Barrowius.
11. άποδειχθήναι
ασφαλέστατα] πολλά lacuna relicta F; πολ lacuna relicta Β.
τών ύποΕύδόξου]
om. F lacuna relicta; ξου post lacunam
Β ; τών ύπο τον Ενδόξου Riualtufl.
12. θεωρητεντων F ;
θεωρεθέντων Β ; corr. Riualtue.
13. μέρος εστί Β.
πνραμίδει F.
15. βάσιν μέν Torelliue.
16. τούτων] Β ; που
τών F; om. Torellius.
17. Inter πρό et Ενδόξου lacunam
habet B, eed mp. iv τοις έσράτοις χωρίοις τούτοις ούδεν λείπει.
18. υπό] το Riualtus; από Barrowius.
f
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πάντων άγνοεϊόθαι μηδ' νφ ενος χατανοηθήναι. έξέόται δε περί τούτων έπιόχέψαόθαι τοϊς δννηβομένοις.
ώφειλε μεν ονν Κόνωνος Ετι ζώντος έχδίδοβθαι ταύτα,
τήνον γαρ ύπολαμβάνομέν που μάλιϋτα αν δύναοθαι
δ χατανοήΰαι ταύτα καϊ την αρμόζονταν νπϊρ αυτών
άπόφαΰιν ποιήΰαβθαι' δοχιμάζοντες δϊ χαλώς ϋχειν
μεταδιδόναι τοις οίχείοις τών μαθημάτων, άποΰτέλλομέν 6οι τάς αποδείξεις άναγράψαντες, νπϊρ ων
έξέύται τοϊς περί τά μαθήματα άναότρεφομένοις Ιπι10 6χέψα6θαι. ίρρωβο.
Γράφονται πρώτον τά τε αξιώματα χαϊ τά λαμβα
νόμενα εις τάς αποδείξεις αυτών.
ΛΒΙ^ΜΑΤΑ.

α. ΕΙΰί τίνες έν έπιπέδω χαμπύλαι γραμμαΐ πεπε15 ραόμεναι, αϊ τών τά πέρατα έπιζενγννονβών αντών
ευθειών ήτοι ολαι έπΙ τά αντά είόιν ή ονδϊν ίχονΰιν
έπΙ τά έτερα.
β. ΈπΙ τά αντά δή χοίλην χαλώ την τοιαύτην
γραμμήν, εν η αν δύο όημείων λαμβανομένων οποίων20 ονν αί μεταξύ τών ϋημείων εύθειαι ήτοι πάύαι έπΙ
τά αυτά πίπτον6ιν τής γραμμής, ή τίνες μεν έπΙ τά
αυτά, τίνες δ% κατ αυτής * έπϊ τά έτερα δ\ μηδεμία.
9

1. άγνοείβθαΐ] F, Barrowius; ειαθαι post lacunam Β.
μηδ'] μη δ* F.
Inter έξέαται et δέ in Β lacuna est; sed huc
quoque referenda est adnotatio illa (ad p. 4 lin. 17).
4. αν]
om. FB.
6. άπόφανσιν Β.
ναλως] binc rursus incipiunt F
manus 1, A C D V , ed. Basil.
7. μάθημα lacnna relicta B.
άποστέλλομεν] om. V A D ; λλομεν post lacunam B.
8. από
δειξης F.
9. περί] τε F.
10. ίρρωοο] ερρωμενω F, έρρωμένως V A B C D ; corr. ed. Basil.
11. γράφονται] bic rursus incipit Cr.
τοί] το F; corr. B C *
αξιώματα] αξίωμα F; corr.
BC*
12. απόδειξης F.
13. Titulum bic et p. 8 lin. 21
om. F ; hunc et numerorum eeriem addidit Torellius.
19. αν]
εαν F; corr. Riualtus.
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bus geometris, qui tamen plurimi et praestantissimi
ante Eudoxum fuerant, ignorarentur uec a quoquam
intellegerentur. licebit autem omnibus, qui quidem
poterunt, haec inuenta mea examinare. certe Conone
uiuo haec edenda fuerunt; illum enim existimo praeter
ceteros haec intellegere potuisse et aptum de iis iudicium proferre. sed operae pretium me esse facturum
ratus, si haec cum mathematices studiosis communicassein, ad te demonstrationes, quas conscripsi, misi,
quas mathematices peritis licebit examinare. uale.
Primum proponuntur et postulata, et quae ad demoustrationes inuentorum meorum adsumpsi.
DEFINITIONES.

1. Sunt quaedam in plano curuae lineae terminatae, quae aut totae in eadem parte sunt fectarum
linearum terminos earum iungentium, aut nihil in altera
parte positum habent.
2. In eandem partem cauam lineam eiusmodi uoco,
'in qua sumptis duobus punctis quibuslibet lineae rectae
puncta iungentes aut omnes in eandem partem lineae
cadant, aut aliae in eandem partem, aliae iu ipsam
lineam, nulla aatem in alteram partem.
Scripturam Riualti plerumque neglexi, quippe qui pauca
iantum ueri similia proposuerit. Ubi nihil alind diserte dictum
est, emendationem ipse proposui Quaest. Arch. p. 131. hoc tantum adiicio, Iacobum Moor teste Simsono Eucl. elem. p. 404
banc epistulam ex codicibue emendasse, quae emendationes utrum
pnblici iuris factae sint necne, nescio. sed ueri simile est, eum
ipso codice Parisino Β usum esse, cum iconstet, eundem uirum
alios quoque codices Parieinos mathematicorum Graecorum contulisse (Hultsch: Pappoe I ρ. X X ) .
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/. "Ομοίως δή καϊ έπιφάνειαί τινές είβιν πεπεραβ·*
μέναι, αύταΙ μϊν ουκ έν έπιπέδω, τά δ\ πέρατα έχονβιν έν έπιπέδψ, καϊ τον επιπέδου, έν φ τά πέρατα
έχονβιν, ήτοι ολαι έπΙ τά αυτά έβονται, ή ονδϊν
5 έχονβιν έπί τά έτερα.
δ'. ΈπΙ τά αυτά δή κοίλας καλώ τάς τοιαύτας επι
φανείας, έν αΐς αν δύο βημείων λαμβανομένων ai με
ταξύ τών όημείων ευθείαν ήτοι πάβαι έπΙ τά αυτά
πίπτονβιν τής επιφανείας, ή τίνες μϊν έπΙ τά αυτά,
10 τίνες δϊ κατ αυτών, έπϊ τά έτερα δ\ μηδεμία.
ε. Τομέα 61 βτερεον καλώ, έπειδάν βφαϊραν κώνος
τέμνη, κορυφήν έχων προς τω κέντρφ τής βφαίρας,
το έμπεριεχόμενον βχήμα\ νπό τε τής επιφανείας τον
κώνον καϊ τής επιφανείας τής βφαίρας έντος τον
15 κώνον.
ς. *Ρόμβον 6h καλώ βτερεόν, έπειδάν δύο κώνοι
τήν αυτήν βάβιν έχοντες τάς κορνφάς έχωβιν έφ εκάτερα τον έπιπέδον τής βάβεως, οπως οί άξονες αυτών
έπ ευθείας ωβι κείμενοι, το έξ άμφοΐν τοιν κώνοιν
20 βνγκείμενον βτερεον βχήμα.
9

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ.

Λαμβάνω δε ταύτα
α. Τών τά αυτά πέρατα έχονβών γραμμών έλαχίβτην είναι τήν ευθείαν.
25
β'. Τών δϊ άλλων γραμμών, έάν έν έπιπέδφ ονβαι
2. έχουααι Barrowiue.
10. ηατ* αυτής Ien., probat
Nizze.
11. βτερεόν om. F lacuna relicta; —α δε %αλώ atramento euanidiore scriptum eeee uidetur.
12. πρός] F per
comj>endiam, ίπϊ Torellius.
τω κέντρφ] scripei; το μοριον
F, το κέντρον utilgo.
19. %ονοιν F.
23. των] τω των F.
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3. Similiter etiam superficies quaedam sunt terminatae, ipsae quidem non in plano positae, termincrs
autem in plano positos habentes, quae aut totae in
eadem parte sunt illius plani, in quo terminos positos
habent, aut certe nihil in altera parte positum habent
4. In eandem igitur paxtem cauas eiusmodi uoco
superficies, in quibus sumptis duobus punctis rectae
lineae puncta iungentes aut omnes in eandem partem
superficiei cadant, aut aliae in eandem partem, aliae
in ipsas ), nulla autem in alteram partem.
5. Sectorem autem solidum uoco, cum conus sphaeram secet uerticem habens ad centrum sphaerae, figuram, quae a coni superficie eaque parte superficiei
sphaerae continetur, quae intra conum cadit.
6. Bhombum autem solidum uoco, cum duo coni
eandem basim habentes uertices habeant in utraque
parte plani, in quo est basis, positos, ita ut axes eorum
in directo siti sint, figuram solidam ex utroque cono
compositam.
1

POSTULATA.

Postulo autem haec:
1. Omnium linearum eosdem terminos habentium
minimam esse rectam. )
2. Ex ceteris uero lineis, si in plano' positae eos2

1) Archimedes ipse sine dubio scripserat τών επιφανειών
lin. 9 propter τάς επιφανείας lin. 6.
2) Cfr. Eucl. elem. I def. 4 : ευθεία γραμμή icnv> ήτις ίξ
ϊύου τοις έφ' {αυτής βημείοις κείται et Proclus in EucL ρ. 110,
10 Friedlein: 6 δ' αυ 'Αρχιμήδης τήν ευθείαν^ ωρίϋατο γραμμήν
έλαχίστην τών τά αυτά πέρατα έχουαών. διότι γάρ, ως b Ευκλείδιος λόνος φηαίν, έζ ΐαου -κείται τοις έφ' {αυτής οημείοις,
δια τούτο ελαχίβτη έατϊν τών τά αυτά πέρατα έχον σων.
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τά αντά πέρατα έχονόιν, 'άνίόονς είναι τάς τοιαύτας,
έπειδάν ώόιν άμφότεραι έπΙ τά αυτά κοϊλαι, xal ήτοι
ολη περιλαμβάνεται ή ετέρα αντών ύπο τής ετέρας
xal τής ευθείας τής τά αυτά πέρατα έχούόης αυτή, ή

6 τίνα μϊν περιλαμβάνεται, τινα δϊ χοινά έχε, xal έλάόόονα είναι τήν περιλαμβανομένων.
γ'. "Ομοίως δΐ καϊ τών επιφανειών τών τά αυτά
πέρατα έχονόών, έάν έν έπιπέδω τά πέρατα έχωόιν,
έλάόόονα είναι τήν έπίπεδον.
10
δί. Τών 6h άλλων επιφανειών καϊ τά αυτά πέ
ρατα έχονόών, έάν έν έπιπέδω τά πέρατα ή, άνίόονς
είναι τάς τοιαύτας, έπειδάν ωόιν άμφότεραι έπΙ τά
αυτά χοΐλαι, xal ήτοι ολη περιλαμβάνεται ύπο τής
ετέρας ή ετέρα επιφάνεια καϊ τής έπιπέδον τής τά αυτά
15 πέρατα έχούόης αυτή, ή τινα μ\ν περιλαμβάνεται,
τινα δ\ κοινά έχ%, καϊ έλάόόονα είναι τήν περιλαμβανομένην.
ε'. "Ετι δϊ τών άνίόων γραμμών καϊ τών άνίόων
επιφανειών καϊ τών άνίόων ότερεών το μείζον τον
20 έλάόόονος νπερέχειν τοιούτφ, ο όνντιθέμενον αυτό
εαντώ δννατόν έότιν νπερέχειν παντός τον προτεθέντος τών προς αλλελα λεγομένων.
Τούτων δ\ υποκειμένων, έάν εις κύκλον πολύγωνον έγγραφη, φανερόν, οτι ή περίμετρος τον έγγρα25 φέντος πολνγώνον έλάόόων έότΐ τής τού κύκλον περι
φερείας* ίχάότε γάρ τών τον πολνγώνον πλενρών
έλάόόων έότΐ τής τού κύκλον περιφερείας τής ύπο
τής αυτής άποτεμνομένες.
3. Post ετέρας F habet επιφανείας, petitum ex lin. 14; del.
Barrowiue; περιφερείας Riualtue.
10. %αί] τών?
11. άνι
σους F per compendium, άνίσας uulgo.
14. ή ετέρα] ή ad-
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dem terminos habeant, inaequales esse eiusmodi lineas,
si utraque in eandem partem caua sit, et aut tota
altera ab altera et recta linea eosdem terminos habenti comprehendatur, aut pars eius comprehendatur,
pars communis sit, et minorem esse eam, quae comprehendatur.
3. Similiter etiam inter superficies eosdem terminos habentes, si in plano terminos habeant, minorem
esse planam superficiem.
4. Inter ceteras autem superficies eosdem terminos
habentes, si in plano sint termini, inaequales esse
eiusmodi superficies, si in eandem partem utraque
caua sit, et aut tota altera ab altera et superficie plana
eosdem terminos habenti comprehendatur, aut pars
eius comprehendatur, pars communis sit, et minorem
esse eam, quae comprehendatur.
5. Porro autem inter lineas inaequales et inaequales
superficies et inaequalia solida maius excedere minus
eiusmodi magnitudine, quae ipsa sibi addita quamuis
magnitudinem datam earum, quae cum ea comparari
possint, excedere possit. )
His autem positis, si circulo polygonuin inscribatur,
adparet, perimetrum polygoni inscripti minorem esse
ambitu circuli. unumquodque enim latus polygoni
minus est quam ea pars circuli, quae ab ea abscinditur.
1

1) Eucl. V def. 4: λόγον ΙΙχειν^ πους άλληλα μεγέθη λέγεται,
α δύναται πολλαπλασιαζόμενα αλλήλων ύπερέχειν.
De hoc
axiomate etiam alibi ab Archimede sumpto u. Quaest. Archim.
p. 44 sq. Cfr. Eucl. X , 1.
didi.
20. αυτό scripsi, εαυτό Ρ, uulgo. De propositionum
numeratione u. Quaesk A. p. 154.
25. πολυγονου F.
27.
ύπο της αυτής] ύπ' αύτήςϊ
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Α'.

α.
9

Εάν περί κύκλον πολνγώνον περιγραφή, ή τοί
περιγράφοντος πολνγώνον περίμετρος μείζων έότΐ τής
περιμέτρον τού κύκλον. — περί γαρ κύκλον πολύγω5 νον περιγεγράφθω το νποκείμενον' λέγω, οτι ή περί
μετρος τον πολνγώνον μείζων έότϊ τής περιμέτρον τον
κύκλον.
έπεί γαρ όνναμφότερος ή ΒΑΑ μείζων έότϊ τής
ΒΑ περιφερείας δια το τά αντά πέρατα Ιχονόαν περι10 λαμβάνειν τήν περιφέρειαν, ομοίως δΐ καϊ όνναμφότερος
μϊν ή Α Γ, Γ Β τής Α Β, όνναμφότερος δϊ ή ΑΚ, Κθ
τής Αθ, όνναμφότερος δϊ ή ΖΗΘ τής Ζθ,
έτι 6h όνναμφότερος ή ΑΕ, ΕΖ τής ΑΖ,
ολη άρα ή περίμετρος τον πολνγώνον μεί
15
ζων έότϊ τής περιφερείας τού κύκλον.

20

Αύο μεγεθών άνίόων δοθέντων δννατόν
έότιν ενρεΐν δύο ευθείας άνίόονς, ωότε τήν
μείζονα εύθεϊαν προς τήν έλάόόονα λόγον
έχειν έλάόόονα ή το μείζον μέγεθος πρός τό
έλαόόον.
έότω δύο μεγέθη ανιόα τά ΑΒ, Α, καϊ
έότω μείζον το Α Β λέγω, οτι δννατόν έότι
δύο ευθείας άνίόονς εύρεϊν το είρημένον
έπίταγμα ποιούόας.
9

8. ΒΑ, ΑΛ Torellius.
9. «εριλαμβαν cum comp. ην uel
ιν Ρ.
10. δέ addidi.
12. Ζ Η, Η θ ToreUius.
22. έατω]
ωστε F; corr. man. 2.
23. τό] χα F.
24. άνίαονς F comp.,
άνίαας uulgo.
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Si circum circulum polygonum circumscribitur, perimetrus polygoni circumscripti maior est ambitu circuli. circumscribatur enim circum circulum polygonum,
quod infra positum esi ) dico, perimetrum polygoni
maiorem esse ambitu, circuli. )
nam quoniam Β Α + Α Α maiores sunt quam ambitns pars, quae est BA
propterea quod eosdem terminos habentes illam ambitus partem comprehendunt (λαμβανόμ. 2), et similiter etiam
ΑΓ +
ΓΒ>ΑΒ
ambitus et
AK+
ΚΘ> Αθ
ambitus, porro autem
AE+
EZ> AZ
ambitus, tota igitur perimetrus polygoni maior est
ambitu circuli.
1

2

}

II.
Datis duabus magnitudinibus inaequalibus iieri potest, ut inueniantur duae lineae inaequales eiusmodi,
ut maior linea ad minorem raiionem habeat minorem
quam inaior magnitudo ad minorem.
sint duae magnitudines inaequales ΑΒ, A, et maior
sit AB. dico iieri posse, ut inueniantur duae lineae
inaequales id, quod iussum est. praestantes.
1) Respieitur ad figuram ab Archimede ipso additam; cfr.
prop. 3.
2) Citat Pappus I p. 312, 7 ed. Hultsch.
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χείόθω διά τό β' τον πρώτον τών Εύχλείδον τω
Α ϊόον το Β Γ, καϊ κείόθω τις ευθεία γραμμή ή ΖΗ'
το δή ΓΑ εαντώ έπιόνντιθέμενον νπερέξει τον Α.
πεπολλαπλαόιάόθω ονν καϊ έότω το ΑΘ' καϊ οόα5 πλάόιόν έότι το Α® τον Α Γ, τοόανταπλάόιος έότω ή
ΖΗ τής Η Ε. έότιν αρα ώς το θ Α προς Α Γ, όντως
ή Ζ Η προς ΗΕ' xal άνάπαλίν έότιν ώς ή Ε Η προς
Η Ζ, όντως το Α Γ προς Α®, xal έπεϊ μείζον έότι
το ΑΘ τον Α, τοντέότι τον ΓΒ, το αρα ΓΑ προς το
10 ΑΘ λόγον έλάόόονα έχει, ήπερ το ΓΑ προς ΓΒ' xal
όννθέντι ή ΕΖ αρα προς ΖΗ έλάόόονα λόγον έχει,
ήπερ το Α Β πρός Β Γ [διά λήμμα]* ϊόον δ\ το Β Γ
τω Α' ή Ε Ζ αρα πρός Ζ Η έλάόόονα λόγον έχει, ήπερ
το Α Β πρός το Α. Ενρημέναι είόΐν αρα δύο εύθειαι
15 ανιόοι ποιούόαι τό έπίταγμα [τοντέότι τήν μείζονα
πρός τήν έλάόόονα λόγον έχειν έλάόόονα ή τό μείζον
μέγεθος πρός τό έλαόόον].

/·
20

Αύο μεγεθών άνίόων δοθέντων xal κύκλον δυνα
τόν έότιν εις τον κύκλον πολύγωνον έγγράψαι καϊ
άλλο περιγράψαι, οπως ή τού περιγραφομένου πολυ
γώνου πλευρά πρός τήν τού εγγραφόμενου πολυγώνου
πλευράν έλάόόονα λόγον έχη ή τό μείζον μέγεθος
25 πρός τό έλαττον.
έότω τά δοθέντα δύο μεγέθη τά Α, Β, 6 δε δο
θείς κύκλος ό υποκείμενος λέγω ονν, οτι δννατόν
έότι ποιεϊν τό έπίταγμα.
9

1. %είΰθω διά κτλ. u. Quaest. Α. ρ. 157.
2. Ζ Η] Ε Η
Hauber.
6. ΗΕ] ΖΕ Ρ; corr. C.
7. ή ΖΗ] το ΖΗ F ;
corr. Torellius.
ΗΕ] Z E F ; corr. A C .
15. το έπίταγμα]
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ponatur per secundam propositionem primi libri
Euclidis ) [Eucl. elem. I, 2] 2 Σ Γ = Α, et ponatur linea
recta ZH. Itaque Γ Α magnitudo ipsa sibi addita J
magnitudinem excedet [λαμβ. 5]. multiplicetur igitur
et sit Α Θ [> A\\ et quoties Α Γ in Α Θ continetur,
toties contineatur HE in ZH. est igitur Θ Α: ΑΓ
— ΖΗ: ΗΕ [cfr. Eucl. V, 15]. et e contrario [Eucl.
V, 7 χόρνβμα] EH: HZ = ΑΓ: ΑΘ. et quoniam
ΑΘ > J D: ΑΘ > ΓΒ, erit Γ Α : ΑΘ < ΓΑ : ΓΒ. ) et
componendo igitur EZ: ZH<AB:
Β Γ [u. Eutocius]. )
sed 5 Γ = Α. itaque JBZ : ZH<AB
: A. Itaque inuentae sunt duae lineae rectae inaequales, quae praestant id, quod iussum est [id est, maiorem ad minorem rationem habere minorem quam maior magnitudo
ad minorem].
1

2

8

III.
Datis duabus magnitudinibus inaequalibus et circulo fieri potest, ut circulo polygonum inscribatur et
aliud circumscribatur, ita ut latus polygoni circumscripti ad latus polygoni inscripti minorem habeat
rationem quam maior magnitudo ad minorem.
sint datae magnitudines A B ), datus circulus autem
is, qui infra positus est. dico igitur, fieri posse, ut
praestetur id, quod est iussum.
A

}

1)
βαλων
2)
3)
4)

Proclus in Eucl. p. 68, 12: %al γαρ 6
τώ πρώτω (Πτολεμαίο) μνημονεύει του
(Juia ΕΗ: ΖΗ < ΓΑ : ΓΒ.
Idem demonstrat Pappue II ρ. 686, 5 sq.
Desideratur: et maior eit A ; cfr. prop.

Αρχιμήδης έπιΕύηλείδου.
cfr. Eucl. V, 18.
4.

scripsi; το ιαον επιταγμα F , το είρημένον έπίταγμα Torellius.
In linea Α Θ litteras Α et Β permutat F.
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Α.

ενρήόθωόαν γαρ δύο ευθείαν αϊ Θ, ΚΑ, ων μείζων
έότω ή θ, ωότε τήν Θ προς τήν ΚΑ έλάόόονα λόγον
έχεινή τό μείζον μέγεθος
προς τό Βλαττον, καϊ
ήχθω άπό του Α τή ΑΚ
fff/
\.
πρός όρθάς ή Α Μ, xal
άπό του Κ τή θ ϊόη
ι τν
Η
χατήχθω ή ΚΜ [δυνα
τόν

γαρ

rovro]'

καϊ

ήχθωόαν τον κύκλου
δύο διάμετροι πρός όρ
θάς άλλήλαις αϊ ΓΕ,
Α Ζ . τέμνοντες ούν τήν
Θ
υπό τών ΑΗΓ γωνίαν
δίχα καϊ τήν ήμίόειαν
16
αυτής δίχα καϊ αίεΐ
τούτο ποιούντες λείψομέν τινα γωνίαν έλάό
όονα ή διπλαόίαν τής ύπο ΑΚΜ. λελείφθω καϊ έότω ή
20 ύπο ΝΗΓ, καϊ έπεζεύχθω ή Ν Γ* ή αρα Ν Γ πολνγώνον
έότϊ πλευρά ίόοπλεύρον [έπείπερ ή ύπο ΝΗΓ γωνία
μετρει τήν ύπο ΑΗΓ όρθήν ονόαν, καϊ ή ΝΓ αρα
περιφέρεια μετρει τήν ΓΑ, τέταρτον ονόαν κύκλον.
ωότε καϊ τον κύκλον μετρει* πολνγώνον αρα έότϊ
25 πλενρά Ιόοπλεύρον* φανερόν γάρ έότι τούτο]* καϊ τετμήόθω ή ύπό ΓΗΝ γωνία δίχα τή HS ευθεία, καϊ
άπό τού 8 έφαπτέόθω τον κύκλον ή OSJI, καϊ έκβεβλήόθωόαν αϊ ΗΝΠ, ΗΓΟ. ωότε καϊ ή ΠΟ πολν
γώνον έότϊ πλενρά τού περιγραφομένου περί τον κύ10

Μ

2. ώστε τήν θ om. F; suppleuit ed. Basil.
12. Γ Ε ^ Γ Β
F (in fig. Β pro Ε).
16. αίεί F, άεϊ uulgo.
25. ΙαοπΙενρον]
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sint enim inuentae duae lineae Θ, KA quarum
maior sit Θ, ita ut θ ad Κ Α minorem rationem habeat, quam maior magnitudo ad minorem [prop. 2].
et ducatur ab Α puucto linea Α Μ ad Α Κ perpendicularis [Eucl. I, 11], et a Κ puncto ducatur Κ Μ
lineae θ aequalis [u. Eutocius]. et ducantur duae diametri circuli inter se perpendiculares, Γ Β et Α Ζ.
si igitur i ΑΗΓ in duas parfces aequales secuerimus
et rursus dimidium angulum in duas partes aequales,
et hoc deinceps fecerimus, relinquemus angulum quendam minorem quam dnplicem angulum AKM. relinquatur et sit ΝΗΓ\> et ducatur ΝΓ. linea ΝΓ igitur
latus est polygoni aequilateri *) [u. Eutocius]. et secetur L ΝΗΓ in duas partes aequales per lineam H3,
ei in puncto & iangat circulum linea ΟΒΠ, et pro
ducantur lineae ΗΝΠ, ΗΓΟ. itaque etiam ΠΟ linea
latus est* polygoni circa circulum circumscripti et
aequilateri*) [u. Eutocius].
sed quoniam L ΝΗΓ < 2AKM, sed L ΝΗΓ
= 2ΤΗΓ, erit igitur
L ΤΗΓ < AKM.
et anguli ad A Τ puncta positi recti sunt; itaque
ΜΚ:ΑΚ>ΓΗ:
HT?)
}

7

1) Archimedes scripserat lin. 21—22: πολνγώνον iatl Ισοπλευρού ncci άρτιοπλεύρου πλευρά·, η. Eutocius.
2) Arcbimedes scripeerat lin. 28: ώστε χαΐ ή Ο Π πολυγώ
νου ίστϊν Ισοπλεύρου πλευρά; u. Eutociue.
3) U. Eutociue; cfr. quae ecrippi Zeitschr. f. Math. u. Phyaik,
hist-litt. Abth. X X I V p. 179 nr. 8.
Ιαοπλ. ή ΓΝ uulgo.
26. ΓΗΝ
Η&] N3 P.
Archimedes, ed. Heiberg. I.

P, uulgo; ΝΗΓ

Torellius.
2
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χλον καϊ Ιόοπλεύρου [φανερόν, οτι χαϊ ομοίου τώ
έγγραφομένω, ου πλευρά ή Ν Γ], έπεί δε έλάόόων
έόχίν ή διπλαόία ή ύπο ΝΗΓ τής ύπο ΑΚΜ, διπλαόία δΐ τής ύπο ΤΗΓ, έλάόόων αρα ή υπό ΤΗΓ
5 τής υπό ΑΚΜ
χαί είόιν όρθαΐ αί πρός τοϊς Α, Τ'
ή αρα Μ Κ πρός Α Κ μείζονα λόγον έχει, ήπερ ή ΓΗ
πρός ΗΤ. ϊόη δε ή ΓΗ τη HIS' ωότε ή Η8 πρός
ΗΤ έλάόόονα λόγον έχει, τουτέότιν ή ΠΟ πρός ΝΓ,
' ήπερ ή Μ Κ πρός ΚΑ. "Ετι δ\ ή ΜΚ πρός ΚΑ
10 έλάόόονα λόγον έχει, ήπερ τό Α πρός τό Β* χαί έότι
ή μεν ΠΟ πλευρά τού περιγραφομένου πολυγώνου,
ή δ\ ΓΝ τού εγγραφόμενου, οπερ προέχειτο εύρειν.
9

*·
Πάλιν δύο μεγεθών άνίόων όντων χαϊ τομέως δυ15 νατόν έότι περί τον τομέα πολύγωνον περιγράψαι χαϊ
άλλο έγγράψαι ωότε τήν τού περιγεγραμμένου πλευράν πρός τήν τού εγγεγραμμένου πλευράν έλάόόονα
λόγον έχειν ή τό μείζον μέγεθος πρός τό έλαόόον.
έότω γάρ πάλιν δύο μεγέθη ανιόα τά Ε, Ζ, ών
20 μείζον έότω τό Ε, χύχλος δέ τις ό ΑΒΓ χέντρον έχων
τό Α* χαϊ πρός τω Α τομεύς όυνεότάτω 6 Α Α Β. δει
δή περιγράψαι χαϊ έγγράψαι πολύγωνον περί τον ΑΒΑ
τομέα ϊόας έχον τάς πλευράς χωρίς τών ΒΑ Α, οπως
γένηται τό έπίταγμα.
25
εύρήόθωόαν γάρ δύο εύθειαι αί Η, Θ Κ ανιόοι, χαϊ
μείζων ή Η, ωότε τήν Η πρός τήν ΘΚ έλάόόονα λό
γον έχειν, ή τό μείζον μέγεθος πρός τό έλαόόον [δυ9

2. Ν Γ]

ΗΝ Γ F.

23. BJ,

JA

Torellius.
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sed Γ Η — ΗΕ; erit igitur
Η8:ΗΤ<ΜΚ:ΚΑτ:ΠΟ:ΝΓ<ΜΚ:ΚΑ. )
Porro autem MK : KA<A:
JB ); [itaque ΠΟ : ΝΓ
< Α: Β], et ΠΟ linea latus est polygoni circumscripti, Γ Ν autem inscripti, id quod iussum erat inueniri.
1

8

IV.
Rursus datis duabus magnitudinibus inaequalibus
et sectore fieri potest, ut circum sectorem polygonum
circumscribatur et aliud inscribatur, ita ut latus polygoni circumscripti ad latus inscripti minorem rationem habeat, quam maior magnitudo ad minorem.
rursus enim
sint Ε, Ζ duae
maguitudines inaequales, quarum
maior sit E, et
sit ΑΒΓ circulus
centrum habens Α
&
punctum. et ad
Α punctnm construatur sector
^^jB.oportetigitur
polygonum
circumscribi etinscribi sectori
1) Nam ΗΕ: H T = . Π Ο: Ν Γ, quia
Η&:ΗΤ=08:ΓΤ
(ibid. ρ. 178 nr. 4) — 2 O S : 2 ΓΤ = ΠΟ : ΓΝ (Eucl. I , 26).
Archimedes sine dubio uerba: τοντέϋην ή ΠΟ προς Ν Γ lin. 7
ante iXaaaovct λόγον lin. β posuerat.
2) Nam ex hypothesi est Θ : ΚΑ < Α : Β et Θ « ΜΚ.
2·
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νατόν γάρ τούτο], καϊ άπό τον Θ ομοίως άχθείόης πρός
όρθάς τη Κθ προόβεβλήόθω rjj Η ϊόη ή ΚΑ [δν
νατόν γάρ, έ#εϊ μείζων έότϊ ή Η τής θ Κ], τεμνόμε
νης δή τής ύπο τών Α Α Β γωνίας δίχα καϊ τής ήμι5 όείας δίχα χαί άεΐ τούτον γινομένον λειφθήόεταί τις
γωνία έλάόόων ονόα ή διπλαόία τής ύπο ΑΚΘ.
λελείφθω ονν ή υπό ΑΑΜ' ήΑΜ ονν γίνεται πολν
γώνον πλενρά έγγραφομένον εις τον κύκλον. χαί έάν
τέμωμεν τήν ύπο ΑΑΜ γωνίαν δίχα τη ΑΝ χαϊ άπο
10 τού Ν άγάγωμεν έφαπτομένην τον χύχλον τήν Ν&Ο,
αντη πλενρά έόται τον πολνγώνον τον περιγραφομένου
περί τον αυτόν χύχλον ομοίου τω είρημένω. χαϊ ομοίως
τοϊς προειρημένοις ή Β Ο προς τήν Α Μ έλάόόονα λό
γον έχει, ήπερ τό Ε μέγεθος πρός τό Ζ.
16

Κύκλον δοθέντος καϊ δύο μεγεθών άνίόων περι
γράψαι περί τον κύκλον πολύγωνον καϊ άλλο έγγράψαι,
ωότε τό περιγραφέν πρός τό έγγραφων έλάόόονα λόγον
έχειν, ή τό μείζον μέγεθος πρός τό έλαόόον.
20
έκκείόθω κύκλος 6 Α καϊ δύο μεγέθη ανιόα τά
Ε, Ζ καϊ μείζον τό Ε. δεϊ ονν πολύγωνον έγγράψ,αι
εις τον κύκλον καϊ άλλο περιγράψαι, ίνα γένηται τό
έπιταχθέν.
1. τον θ] sic Ρ; Κ Torellius (cum ed. Bas.), qui etiam
in sequentibufl, sicut in ipsa fignra has litteras permutauit.
2. τϊ? Κθ] τγ ΘΚ τής ΚΑ Torellius; τ § ΘΚ τής ΘΑ ed. Basil.
3. yao, litzi F , uulgo; γάρ τοντο, έηείπερ Torellius.
μείζον F.
6. ΑΚΘ F; ΛΘΚ Torelliue.
7. γίνεται] γάρ
comp^ F, uulgo; άρα Torellius.
8. %ν%Ιον] τομέα Torelliua.
10. HVHXOV]
τομέως Torellius.
12. χνχλοιί] τομέα Torellius.

Ν
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ΑΒΑ aequalia habens latera praeter ΒΑ, AA, ita
ut fiat id, quod iusBum est inueniantur enim duae
lineae* rectae 17, θ Κ inaequales, quarum maior sit 2f,
ita ut Η:ΘΚ <E: Ζ [prop. 2], et a ® puncto uti
eupra [prop. 3] ducatur linea [ΘΑ] ad Κθ perpendicularis, et iungatur KA lineae Η aequalis [prop. 3
p. 16, 7]. si igitur L AAB in duas partes aequales
eecuerimus et dimidiom in duas partes aequales et
hoc deinoeps fecerimus, relinquetur angulus minor
quam duplex angulus ΑΚΘ.
relinquatur igitur L ΑΑΜ<2ΑΚΘ.
itaque linea
AM latus erit polygoni circulo inscripti [p. 16, 20].
ei si LAAMia
duae partes aequales secuerimus per
lineam Α Ν et ab Ν puncio lineam N&0 circulum
tangentem duxerimus, ea latus erit polygoni circum
circulum circumscripti similis ) polygono, quod nominauimus [h. e, inscripto]. et eodem modo, quo supra
[prop. 3], erit
1

SO:AM<E:Z*)
V.
Circulo et duabus magnitudinibus inaequalibus datis polygonum circum circulum circumscribere et aliud
inscribere, ita ut polygouum circumscriptum ad inscriptum minorem rationem habeat, quam maior magnitudo ad minorem.
ponantur circulus Α et duae magnitudines inaequa^
1) U. p. 18, 1 et Eutocius ad prop. 3 extr.
2) L AJM=*
2Μ4Π<ΪΑΚΘ;
ltaque
LMaU<AKB\
quare AK : ΚΘ > MJ : JIIo: JN: AJI < ΑΚτ Κθ;
sed
4Ν:4Π—ΟΝ:ΜΠ—80:ΑΜ<ΑΚ:ΚΘ<Ε;Ζθι&0:ΑΜ
< Ε : Ζ . Π litteram in figura ipee addidi.
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λαμβάνω γάρ δύο ευθείας άνίόους τάς Γ, Α, ων
μείζων έότω ή Γ, ωότε τήν Γ προς τήν Α έλάόόονα
λόγον έχειν ή τήν Ε προς
τήν Ζ. καϊ τών Γ, Α
μέόης άνάλογον ληφθείΦ όηςτήςΗμείζων αρα xal ή
Γ τής Η. περιγεγράφθω
δή περί κύκλον πολύ
γωνον καϊ, άλλο έγγεγράφθω ωότε τήν τού περιγραφέντος πολυγώνου
πλευράν πρός τήν τού
εγγραφέντος έλάόόονα λόγον έχειν ή τήν Γ πρός τήν Η [καθώς έμάθομεν]. διά
15 τούτο δή καϊ 6 δίπλάόιος λόγος τού διπλαόίου έλάό
όων έότϊ. καϊ τού μϊν τής πλευράς πρός τήν πλευράν
διπλάόιός έότι 6 τού πολυγώνου πρός τον πολύγωνον
[όμοια γάρ], τής 6h Γ πρός τήν Η 6 τής Γ πρός τήν Α.
καϊ τό περιγραφέν αρα πολύγωνον πρός τό έγγραφων
20 έλάόόονα λόγον έχει, ήπερ ή Γ πρός τήν Α. πολλώ
άρα τό περιγραφέν πρός τό έγγραφέν έλάόόονα λόγον
έχει, ήπερ τό Ε πρός τό Ζ.
9

^Ομοίως δή δει%ομεν, οτι δύο μεγεθών άνίόων δο25 θέντων καϊ το με ως δυνατόν έότιν περί τον τομέα πο
λύγωνον περιγράψαι καϊ άλλο έγγράψαι όμοιον αύτώ,
ίνα τό περιγραφέν πρός τό έγγραφίν έλάόόονα λόγον
έχη ή τό μείζον μέγεθος πρός τό έλαόόον.
rell.

1. άνισους comp. F.
3. το Ε προς το Ζ ed. Basil., Τ ο 20. ποΧΙω αρα %αϊ τό Β, ed. Basil., Torellius.
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les E Z , quarum maior sit E. oportet igitur polygonum circulo inscribi et aliud circumscribi, ita ut
fiat id, quod iussum est.
9

nam sumo duas lineas rectas Γ, Λ, quarum maior
sit Γ ita ut Γ ad Α minorem rationem habeat quam
Ε ad Ζ [prop. 2]. et sumpta linea Η media inter
lineas Γ Α proportionali [Eucl. VI, 13], erit igitur
etiam Γ > Η. ) circumscribatur igitur polygonum
circum circulum et aliud inscribatur, ita ut latus polygoni circumscripti ad latus inscripti minorem rationem habeat, quam Γ ad Η [prop. 3]. quare
etiam ratio duplicata [laterum] minor est ratione
duplicata [linearum Γ, Η]· et laterum ratio duplicata
aequalis est rationi polygonorum [Eucl. VI, 20] [similia
enim sunt, u. p. 21 not. 1]; ratio autem linearum Γ Η
duplicata aequalis est rationi linearum Γ 4 [Eucl. V
def. 10]. habet igitur etiam polygonum circumscriptum ad inscriptum minorem rationem quain Γ ad
et multo etiam magis minorem rationem quam Ε ad Ζ
[nam Γ: Α < Ε: Ζ ex hypothesi].
9

7

1

}

}

VI.
Eodem modo demonstrabimue, datis duabus magnitudinibus inaequalibus et sectore fieri posse, ut circum sectorem polygonum circumscribatur et aliud ei
simile inscribatur, ita ut circumscriptum ad inscriptum
minorem rationem habeat, quam maior magziitudo ad
minorem [cf. prop. 4].
1) Quia Η* «β Τ Δ <

Γ*.
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φανερόν δϊ καϊ τούτο, οτι, έάν δοθή κύκλος ή τομεύς καϊ χωρίον τι, δννατόν έότιν έγγράφοντα εις τον
κύκλον ή τον τομέα πολύγωνα Ιόόπλενρα καϊ έτι αεί
είς τά περιλειπόμενα τμήματα λείπειν τινά τμήματα
τον κύκλον ή τομέως, άπερ έόται έλάόόονα τον προκειμένον χωρίον, ταύτα γάρ έν τή ότοιχειωόει παραδέδοται.
δεικτέον δέ, οτι καϊ κύκλον δοθέντος ή τομέως καϊ
χωρίον δννατόν έότι περιγράψαι πολύγωνον περί τον
κύκλον ή τον τομέα, ωότε τά περιλειπόμενα τής περι
γραφής τμήματα.έλάόόονα είναι τού δοθέντος χωρίον
έόται γάρ έπΙ κύκλον δει%αντα μεταγαγεϊν τον όμοιον
λόγον καϊ έπΙ τού τομέως.
δεδόόθω κύκλος δ Α καϊ χωρίον τι τό Β. δννατόν
δή περιγάψαι περί τον κύκλον πολύγωνον, ωότε τά
άποληφθέντα τμήματα μεταξύ τον κύκλον καϊ τού πο
λνγώνον έλάόόονα είναι τον Β χωρίον, καϊ γάρ όντων
δύο μεγεθών άνίόων, μείζονος μεν όνναμφοτέρον τον
τε χωρίον καϊ τού κύκλον, έλάόόονος δέ τού κύκλον
περιγεγράφθω περί τον κύκλον πολύγωνον καϊ άλλο
έγγεγράφθω, ωότε τό περιγραφέν πρός τό έγγραφϊν
έλάόόονα λόγον έχειν ή τό είρημένον μείζον μέγεθος
πρός τό έλαόόον. τούτο δή τό περιγραφόμενον πολύ
γωνον έότιν, ού τά περιλείμματα έόται έλάόόονα του
προτεθέντος χωρίον τον Β.
ει γάρ τό περιγραφέν πρός τό έγγραφϊν έλάόόονα
λόγον έχει ή τό όνναμφοτέρον ο τε κύκλος καϊ τό Β
6. ηαραδεδωται F.
9. περέΛ πε F.
12. ictect] recepi
ex Α , εατω F.
14. τι ita scribitur in Ρ, ut a compendio
uerbi τον dignosci non possit.
16. άποληφθέντά] scripsi;
άπολειφθεντα F, uulgo.
18. μειζωνος F.
24. περιλιμματα F.
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Hoc quoque adparet, dato circulo uel sectore et
epatio fieri posse, ut circulo uel sectori polygona
aequilatera ineeribentes et deinceps segmentis relictis
aliquando segmenta circuli uel sectoris relinquamus
eiusmodi, quae minora sint dato spatio. haec enim in
elementis tradita suni )
Demonfltrandum uero, dato circulo uel sectore et
spatio fieri poese, ut circum circulum uel sectorem
polygonum circumscribatur, ita ut segmenta relicta
figurae circumscriptae minora sint dato spatio. licebit
enim, cum in circulo demonetrauerimus, eandem ratiocinationem ad eectorem transferre. )
sit datus circulue Α et spatium aliquod B. itaque
fieri potest, ut circumscribatur circum circulum polygonum, ita ut segmenta iuter circuli et polygoni ambifais comprehensa minora sint spatio JB. nam datie
duabue magnitudinibus inaequalibus, quamm maior est
spatium simul cum circulo, minor autem ipee circulus,
circumscribatur circum circulum polygonum et aliud
inscribatur, ita ut circumscriptum ad inscriptum minorem rationem habeat, quam maior magnitudo ad
minorem [prop. 5]. Tum polygonum circumscriptum
eiusmodi erit, cuius segmenta relicta miuora eint spatio dato, quod est B. '
uam si quidem polygonum cireumacriptum ad inscriptum minorem rationem habet quam Α + Β : Λ,
1

2

1) Eucl. elem. Χ Π , 2 (II ρ. 200 ed. Auguet): τέμνοντες δή
τάς υπολΒίπομένας περιφερείας δίχα καϊ ίχιξευγνύντες
ευθείας
καϊ τούτο άεϊ ποιοϋντες καταλείφομέν τινα τμήματα ποτε του
κύκλον, α ϊσται ελάσσονα της υπεροχής, # υπερέχει 6
ΕΖΗΘ
κύκλος τον Σ χωρίου; cfr. Χ , 1.
2) Demonetratio eadem eet, niei quod pro prop. 6 ea usurpanda eunt, quae initio prop. 6 dicta &unt.
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χωρίον προς αυτόν τον κύκλον, του δέ εγγραφόμενου
μείζων ό κύκλος, πολλώ μάλλον τό περιγραφέν προς
τον κύκλον έλάόόονα λόγον έχει,
ή τό όνναμφοτέρον ο τε κύκλος
καϊ τό Β χωρίον πρός αυτόν
τον κύκλον. καϊ διελόντι αρα
τά άπολείμματα τού περιγεγραμ
μένου πολνγώνον πρός τον κύ
κλον έλάόόονα λόγον έχει, ήπερ
τό Β χωρίον πρός τον κύκλον.
έλάόόονα αρα τά άπολείμματα
τον περιγεγραμμένου πολυγώνου
τού Β χωρίου, ή οντως' έπεί
τό περιγραφέν πρός τον κύκλον
15 έλάόόονα λόγον έχει, ή τό όνναμφοτέρον ο τε κύκλος
καϊ τό Β χωρίον προς τον κύκλον, διά τούτο δή έλαό
όον έόται τό περιγραφέν όνναμφοτέρον. ωότε καϊ όλα
τά περιλείμματα έλάόόονα έόται τού χωρίον τον Β.
ομοίως δέ καϊ έπΙ τον τομέως.
ζ.
'Εάν έν Ιόοόκελεϊ κώνω πυραμίς έγγραφη Ιόόπλενρον έχουόα βάόιν, ή επιφάνεια αυτής χωρίς τής βάόεως Ιόι\ έότϊ τριγώνω βάόιν μέν έχοντι ϋόην τή περιμέτρω τής βόόεως, νψος δέ τήν άπό τής κορνφής έπΙ
25 μίαν πλενράν τής βάόεως κά&ετον άγομένην.
έότω κώνος ίόοόκελής, ον βάόις ό ΑΒΓ κύκλος,
καϊ εις αυτόν έγγεγράφθω πνραμίς Ιόόπλενρον έχονόα
20

2. μείζον F.
7. άπολιμματα F.
13. όντως per compendium F.
18. πεςιΐιμματα F; corr. A D .
19. &πί ego
addidi.
26. κονος F.
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circulus Α autem maior est polygono inscripto [p. 10,
23], multo igitur magis polygonum circumscriptum ad
Α circulum minorem rationem habet quam A-\- B:B.
itaque subtrahendo [per conuersionem propositionis ab
Eutocio ad prop. 2 demonstratae, u. p. 15 not. 3; cfr.
Eucl. V, 17] segmenta polygoni circumscripti ad circulum minorem habent ratiouem, quam Β spatium ad
circulum. minora igitUr [Eucl. Y, 10] segmenta relicta
polygoni circumscripti erunt spatio B. uel hoc modo:
quoniam polygouum circumscriptum ad circulum minorem rationem habet, quam circulus simul cum Β
spatio ad circulum, polygonum circumscriptum minus
erit quam Α-\-B );
quare segmenta relicta omnia
minora erunt spatio JB [Eucl. I xocv. iw. 5]. Similiter etiam in sectore dicendum.
l

VII.
Si cono aequicrurio inscribitur pyramis aequilateram basim habens, superficies eius praeter basim
aequalis est triangulo basim habenti periinetro basis
aequalem, altitudinem autem lineam a uertice ad latus
aliquod basis perpendicularem ductam.]
sit conus aequicrurius, cuius basis sit circulus
ΑΒΓ, et ei inscribatur pyramis basim aequilateram
^ 1) ExEutocio adparet, Archimedem lin. 16—17 ecripsiese:
διά δ ή χ ο ντο έλασσον Ιστι το περιγραφόμενον
τον συναμφ.
Ceterum Archimedes uix duas demonstrationes dederat; genuinam hanc fere foisse pato (Quaest. Arch. p. 74): το ονν περι
γεγραμμένων ητοος το έγγεγρααμένον ελάσσονα λόγον έχει ή το
όνναμφοτέρον ο τε κύκλος και τό Β χωρίον προς αυτόν τον κύ
κλον. δια δή τούτο έλασσον έστι το περιγραφόμενων τον όνναμ
φοτέρον
ωστε καϊ τά περιλείμματα ελάσσονα έσται τού Β
χωρίου.
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βάόιν τό ΑΒΓ. λέγω, οτι ή επιφάνεια αντής χωρίς
τής βάόεως ϊόη έότϊ τω είρημένφ τριγώνω.
έπεϊ γάρ Ιόοόκελής ο χάνος, καϊ Ιόόπλενρος ή βάόις
τής πνραμίδος, τά νψη
τών περιεχόντων τριγώνων
τήν πυραμίδα ϊόα έότϊν
αλλήλους, χαϊ βάόιν μέν
έχει τά τρίγωνα τάς ΑΒ,
ΒΓ, ΓΑ, ΰψος δέ τό είρημένον. ωότε τά τρίγωνα
ϊόα έότϊ τριγώνω βάόιν
μέν έχοντι τήν ίόην ταϊς
Α Β, ΒΓ, ΓΑ, νψος δέ
τήν είρημένην ευθείαν
15 [τοντέότιν ή επιφάνεια τής πνραμίδος χωρίς του ΑΒΓ
τριγώνου].
[όαφέότερον άλλως ή δεφς]
[έότω χώνος ίόοόχελής, ον βάόις μέν δ ΑΒΓ χνχλος, κορυφή δέ τό Α όημεϊον, χαί έγγ&γράφθω εις
20 τον κώνον πνραμίς βάόιν [μέν] έχονόα Ιόόπλενρον
τρίγωνον τό ΑΒΓ, καϊ έπεξενχθωόαν αί Α Α, Α Γ, ΑΒ.
λέγω, ότι τά Α Α Β, Α Α Γ, Β ΑΓ τρίγωνα ϊόα έότϊ
τριγώνω, ον ή μέν βάόις ϊόη έότϊ τή περιμέτρφ τον
ΑΒΓ τριγώνον, ή δέ άπό τής κορυφής έπΙ τήν βάόιν
1. το] τω F ; corr. Α. ^ βάσιν μέν έχουσα ΐαοπί. τρίγωνον
τό nel βασιν τό τρίγωνον τό Nizze.
3. %ονος F.
5. τριγώ
νων errore om. Torellius; sine codicum anctoritate sup^leuit
Nizze; habet F.
17. Haec demonetratio altera postea mterpoeita numero ή significatnr in F , sed numerom om. iam ed.
Baeil.
18. έστω] ωστε F ; corr. Β manu 2? (Quaest. Arch.
p. 129).
20. μέν deleo; cum librarius alibi toties βάσιν μέν
ecripeiBset, particula hic quoque irrepsit.
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habens, quae sit ΑΒΓ dico, eius superficiem praeter
basim aequalem esse triangulo, quem commemorauimus.
nam quoniam conus aequicrurius et basis pyramidis aequilatera est, altitudines triangulorum pyramidem
comprehendentium aequales sunt. ) et basim habent
trianguli ΑΒ, ΒΓ ΓΑ lineas, altitudinem uero eam,
quam diximua. quare trianguli [h. e. superficies pyramidis praeter baeim] aequaies sunt triangulo basim
habenti lineam aequalem lineis AB ΒΓ, ΓΑ [k. e.
perimetro basis], altitudinem autem lineam, quam diximus [Eucl. VI, l]. )
[Demonstratio aliter et magis perspicue exposita] ).
[Sit conus aequicrurius, cuius basis sit circulus ΑΒΓ
uertex uero Α punctum; et cono inscribatur pyramis
basim habens triangulum aequilaterum ΑΒΓ et ducantur lineae AA> ΑΓ ΑΒ. dico triangulos AAB
ΑΑΓ ΒΑΓaequales
esse triangulo cuiusbasisaequalis
sit perimetro trianguli ΑΒΓ, perpendicularis autem a
uertice ad basim ducta aequalis lineae a Α puncto ad
Β Γ perpendiculari.
ducantur enim perpendiculares AK AA Α Μ lineae; sunt igitur aequales [cfr. not. 1]. et ponatur
triangulus EZH basim EZ aequalem habens perimetro
1

9

}

2

3

}

1

9

9

7

}

}

1) Nam trianguli, quorum latera sunt axis coni, altitudines.
lineae a, b, c (quae in figura addidi), unum latus (axem) commune, alteram (a, b , c) aequalem habent et sunt rectanguli;
itaqne etiam bases aequales habent (Eucl. I, 4).
2) Uerba eequentia subditina eunt, ut ex collocatione adparet; peitinent enim ad τά τοίγωνα lin. 8 , ut in interpretatione expressi. ei ad τριγώνω lin. 11 pertinerent, quod per se
minus accurate diceretur, debebat esee ry inupavsla ex constanti ueu Archimedie.
3) Quae sequitur demonstratio ut subditiua in adnotationee
reiicienda erat. sed ne typothetis moleetia exuteret, retinui.
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κάθετος ϊόη τή καθέτω τή άπο του Α έπΙ τήν Β Γ
αγομένη.
ήχθωόαν γάρ κάθετοι αί ΑΚ, Α Α, Α Μ. αύται
αρα ϊόαι άλλήλαις είόίν. καϊ κείόθω τρίγωνον τό ΕΖΗ
5 έχον τήν μέν ΕΖ βάβιν τή περιμέτρω του ΑΒΓ τρι
γώνου ϊόην, τήν δέ Ηθ κάθετον τη Α Α ϊόην* έπεί
ουν το ύπο τών Β Γ, Α Α διπλάόιον έότιν τού ΑΒΓ
τριγώνου, έότιν δέ καϊ το μέν ύπο τών ΑΒ, ΑΚ διπλάόιον τού ΑΒΑ τριγώνου, το δέ ύπο ΑΓ, ΑΜ
10 διπλάόιον τού ΑΑΓ τριγώνου, το αρα ύπο τής περι
μέτρου χού ΑΒΓ τριγώνου, τουτέότι τής ΕΖ, καϊ τής
Α Α, τουτέότι τής Ηθ, διπλάόιον έότι τών Α Α Β,
Β Α Γ, ΑΑΓ τριγώνων, έότι δέ καϊ το ύπο ΕΖ, Ηθ
διπλάόιον τού ΕΖΗ τριγώνου, ϊόον αρα το ΕΖΗ
15 τρίγωνον τοις Α Α Β, Β Α Γ, ΑΑΓ τριγώνοις].

'Εάν περί κώνον Ιόοόκελή πυραμίς περιγραφή, η
επιφάνεια τής πυραμίδος χωρίς τής βάόεως ϊόη έότϊ
τριγώνω βάόιν μέν έχοντι τήν ϊόην τή περιμέτρω τής
20 βάόεως, ύφος δέ τήν πλευράν τού κώνου.
έότω κώνος, ου βάόις 6 ΑΒΓ κύκλος, καϊ πυραμίς
περιγεγράφθω, ωότε τήν βάόιν αυτής, τουτέότι το ΑΕΖ
πολύγωνον, περιγεγραμμένον περί τον ΑΒΓ κύκλον
είναι, λέγω, οτι ή επιφάνεια τής πυραμίδος χωρίς τής
25 βάόεως ϊόη έότϊ τω είρημένφ τριγώνφ.
έπεί γάρ [δ α%ων τού κώνου ορθός έότι πρός τήν
2. αγομένη, ecripei; αγομ,ίνην Ρ, uulgo.
10. ΑΒΓ]
ΑΔΓ
F; corr. Torellius.
16. θ' Ρ; u. ad ρ. 28, 17. Ιη figura et
deinde in uerbis Archimedis litterae Α et Κ permutauit Torelliue.
26. του] αυτόν Ρ; corr. ed. Basil.
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trianguli ΑΒΓ, altitudinem autem ΗΘ aequalem lineae Λ Λ. iam quoniam
ΒΓχ4Α

=
24ΒΓ
[Encl. I, 41],

et

ΑΒ Χ 4K =
et
ΑΓχ

AM=

2ΛΒ4,
2Α4Γ,

erit igitur rectangulum,
quod a perimetro trianguli ΑΒΓ, h. e. linea
EZ, et J Λ, h. e. linea
Ζ
Η®, continetur = 2 Χ (ΑΛΒ + ΒΑΓ+ ΑΛΓ)] sed
ΕΖχΗΘ
= 2ΕΖΗ [Eucl. I, 41]; quare
EZH=
AAB + ΒΑΓ+
ΑΛΓ].

/

A

'f

VIII.
Si circum conum aequicrurium pyramis circumscribitur, superficies pyramidis praeter basim aequalis
est triangulo basim habenti lineam perinietro basis
aequalem, altitudinem autem latus coni.
sit conus, cuius basis sit circulus ΑΒΓ et circumscribatur pyramis, ita ut basis eius, h. e. polygonum
JEZ, circum circalum ΑΒΓ sit circumscripta. dico
superficiem pyramidis praeter basim aequalem esse
triangulo, quem commemorauimus.
cum enim axis coni ad basim perpendicularis sit,
9
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βάόιν, τοντέότι προς τον ΑΒΓ κύκλον, καϊ] αϊ άπο
τον κέντρου τον κύκλον έπΙ τάς άφάς έπιξενγνύμεναι
εύθεϊαι κάθετοι εΐόιν έπΙ τάς έφαπτομένας, έόονται
αρα καϊ αί άπο τής κορυφής τού κώνον έπϊ τάς άφάς
έπιξενγνύμεναι κάθετοι έπϊ τάς
Α Ε, ΖΕ, Ζ Α. atHA, ΗΒ, ΗΓ
αρα αί είρημέναι κάθετοι ϊόαι
είόΐν άλλήλαις* πλενραΐ γάρ
είόιν τον κώνον. κείόθω δή τό
τρίγωνον τό ΘΚΑ ϊόην έχον
τήν μέν θ Κ τη περιμέτρω τον
ΑΕΖ τριγώνον, τήν δέ ΑΜκάθετον ίόην τή Η Α. έπεί ονν τό
μέν ύπο Α Ε, Α Η διπλάόιον
έότι τον Ε ΑΗ τριγώνον, τό δέ
ύπο Α Ζ, Η β διπλάόιον έότι
τού ΑΖ Η τριγώνον, τό δέ νπό
ΕΖ, ΓΗ διπλάόιον έότι τον
ΕΗΖ τριγώνον, ίότιν αρα τό
ύπο τής θ Κ καϊ τής ΑΗ, τοντέότι
~*Ζ
τής ΜΑ, διπλάόιον τών Ε Α Η,
Κ *
Ζ Α Η, ΕΗΖ τριγώνων, ίότιν
δέ καϊ τό νπό τών ΘΚ, ΑΜ διπλάόιον τον ΑΚΘ τρι
γώνον. δια τούτο δή ϊόη έότιν ή επιφάνεια τής πν25 ραμίδος χωρίς τής βάόεως τριγώνω βάόιν μ%ν έχοντι
ϊόην τή περιμέτρω τον ΑΕΖ, νψος δέ τήν πλευράν
τού κώνον.
4. *αΙ «Γ] «Γ om. F.
14. Α Η] ΑΝ F.
EJN
Ρ.
19. ΕΗΖ] ΕΝΖ F.
25. τριγώνω]
26. του JEZ τριγώνου Nizze.

15.
EJH]
τριγω F.
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h. e. ad circulum ΑΒΓ et lineae a centro circuli ad
puncta contactus ductae perpendiculares eint ad contingentes [Eucl. ΙΙΙ> 18], erunt ) igitur etiam lineae
a uertice coni ad puncta coniactus duetae perpeadiculares ad AE ZE ZA [u. Eutocius]. itaque perpendicularee, quas commemarauimus, HA ΗΒ,ΗΓ, aequales sunt; sunt enim ooni latera. ponatur igitur triangulus ΘΚΑ aequalem habens ΘΚ laius perimetro
trianguli AEZ perpendicularem autem Α Μ aequalem
lineae HA. quoniam igitur
9

1

9

y

9

9

Α Ε X AH = 2EAH
et AZxHB
et

=

[Eucl. I, 41],

2AZH

f

ΕΖχΓΗ~*2ΕΗΖ,

est igitur θ Κ Χ Α Η, uel, quod idem est,
ΘΚ χ ΜΑ = 2 (Ε Α Η + ΖΑΗ + ΕΗΖ).
est autem etiam
θΚχΑΜ=2ΑΚθ

[Eucl. I, 41].

[quare 2ΑΚΘ = 2{EAH + ZAH + ΕΗΖ) D:
ΑΚΘ = EAH + ZAH + ΕΗΖ].
est igitur superficies pyramidis praeter basim aequalis triangulo basim habenti perimetro trianguli AEZ
aequalem, altitudinem autem latus coni
1) Lin. 3—6 Archimedes scripserat: at αρα άπό τής "κο
ρυφής έπϊ τά Α, Β, Γ έπιζευγνύμεναι κά&ετοί είσιν ίπ' νότας
h. e. τάς έφαπτομένας lin. 3 ) ; u. Eutocins.

Arobimedes, ed. Heiberg. I.

3
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θ'.

δ

10

15

20

2δ

Έάν κώνον τίνος ίόοόκελονς εις τον χύχλον, ος
έότι βάόις τού κώνον, ευθεία γραμμή έμπέόη, άπο Sh
τών περάτων αυτής εύθεϊαι γραμμαϊ άχθώόιν έπϊ τήν
κορνφήν τού κώνου, το περιληφθεί/ τρίγωνον ύπο τε
τής έμπεόούόης καϊ τών έπιξενχθειόών έπϊ τήν κορυφήν
έλαόόον έόται τής επιφανείας τού κώνου τής μεταξύ
τών έπϊ τήν κορυφήν έπιζενχθειόών.
έότω κώνον ίόοόκελονς βάόις 6 ΑΒΓ κύκλος, κορνφή δ\ το Α, καϊ διήχθω τις εις αύτον ευθεία ή
ΑΓ* καϊ άπο τής κορνφής έπϊ τά Α, Γ έπεζεύχθωόαν
αί Α Α, Α Γ λέγω, οτι το
ΑΑΓ τρίγωνον έλαόόον έότι
τής επιφανείας τον κώνον τής
Α
μεταξύ τών ΑΑΓ.
τετμήόθω ή ΑΒΓ περιφέ
ρεια δίχα κατά το Β, καϊ έπ
εζεύχθωόαν αί ΑΒ, ΓΒ, Α Β.
έόται δή τά ΑΒΑ, ΒΓΑ τρί
γωνα μείζονα τού ΑΑΓ τρι
γώνον.
ω δή υπερέχει τά
είρημένα τρίγωνα τού ΑΑΓ
τριγώνον, έότω το θ. το δή
θ ήτοι τών ΑΒ, ΒΓ τμημά-^^Γ"
^Μόόον έότιν, ή ον. έότω
μη έλαόόον πρότερον. έπεί
ονν δύο είόϊν έπιφάνειαι ή τε κωνική ή μεταξύ τών
ΑΑΒ μετά- τούΑΕΒ τμήματος καϊ ή τον ΑΑΒ τριτ

1. ι F.
β. έμπεσονσης]

ω

ν

δ. περιληφθέν] scripsi; πεοιλειφθεν
εκπεοοναης Ρ; postea corr. Β.

F, uulgo.
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IX.
1

Si in cono aequicrurio ) linea recta in circulum,
qui est basis coni, incidit, et a terminis eius lineae
rectae ducuntur ad uerticem coni, triangulus, qui continetur a linea incidenti et lineis ad uerticem ductis,
minor erit superficie coni, quae est inter lineas ad
uerticem ductas.
sit Α Β Γ circulus basis coni aequicrurii, uertex
autem Α punctum, et in circulum incidat linea ΑΓ
et a uertice ad Α,'Γ puncta ducantur lineae AA ΑΓ.
dico triangulum Α Λ Γ minorem esse superficie coni,
quae inter AA Δ Γ lineas sit )
secetur ΑΒΓ ambitus in duas partes aequales iu
Β puncto, et ducantur AB ΓΒ AB. erunt igitur
trianguli ABA ΒΓΑ maiores triangulo ΑΑΓ ) [u.
Eutocius]. sit igitur ® spatium aequale ei spatio, quo
excedunt trianguli ABA ΒΓΑ triangulum ΑΑΓ. itaque Θ spatium aut minus est segmentis ΑΒ, ΒΓ aut
non minus. — prius sit ne minus. quoniam igitur
datae sunt duae superficies, conica superficies, quae est
inter lineas AA AB una cum segmento AEB et
triangidus AAB eundem terminum habentes perimetrum trianguli AAB
maior erit superficies comprehendens comprehensn [λαμβ. 4]. itaque superficies co9

9

}

2

9

9

9

2

9

9

9

9

9

9

9

1) Graece genetiuus legitur, qui ad uerbum κύκλον uel potius ad totam sententiam referendus esse uidetur, de qua di~
cendi licentia infra dicetur.
2) Hoc nimis ambiguum est; Archimedee sine dubio boc
ealtem loco addiderat: xai της ΑΒΓ περιφερείας, ut prop. 10
ρ. 38, 2 5 ; Qnaest. Arch. ρ. 72.
3) Lin. 19—20 Archimedes scnpeerat: μείζονα αρα ίοτϊ τά
Α Β Λ, ΒΛ Γ τρίγωνα τον AJT τριγώνον (u. Eutociue).
3*
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γώνον τό αυτό πέρας έχονόαι τήν περιμέτρον τον
τριγώνον τον ΑΑΒ, μείζων Εόται ή περιλαμβάνοντα
τής περιλαμβανομένης, μείζων αρα έότϊν ή χωνιχή
επιφάνεια ή μεταξύ τών ΑΑΒ μετά τον ΑΕΒ τμήματος τον ΑΒΑ τριγώνον. ομοίως
χαϊ ή μεταξύ
τών ΒΑΤ μετά τον ΓΖΒ τμήματος μείζων έότϊν τον
ΒΑΤ τριγώνον. ολη αρα ή χωνιχή επιφάνεια μετά
τον θ χωρίον μείζων έότϊ τών είρημένων τριγώνων,
τά 6h είρημένα τρίγωνα ϊόα έότϊ τω τε ΑΑΓ τριγώνω χαϊ τφ Θ χωρίφ. κοινόν άφηρήόθω το θ χω
ρίον λοιπή αρα ή κωνική επιφάνεια ή μεταξύ τών
ΑΑΓ μείζων έότϊ τον ΑΑΓ τριγώνον.
έότω δή τό θ έλαόόον τών ΑΒ, ΒΓ τμημάτων,
τέμνοντες δή τάς ΑΒ, Β Γ περιφερείας δίχα καϊ τάς
ήμιόείας αυτών δίχα λείψομεν τμήματα έλάόόονα όντα
τον θ χωρίον, λελείφθω τά έπϊ τών Α Ε, ΕΒ, Β Ζ,
Ζ Γ ευθειών, καϊ έπεζεύχθωόαν αί Α Ε, Α Ζ. πάλιν
τοίννν κατά τά αυτά ή μ\ν επιφάνεια τον κώνον ή
μεταξύ τών ΑΑΕ μετά τον έπϊ τής Α Ε τμήματος
μείζων έότϊ τού ΑΑΕ τριγώνον ή δ} μεταξμ τών
ΕΑΒ μετά τού έπϊ τής Ε Β τμήματος μείζων έότϊ τον
ΕΑΒ τριγώνον. ή αρα επιφάνεια ή μεταξύ τών ΑΑΒ
μετά τών Α Ε, Ε Β τμημάτων μείζων έότϊ τών ΑΑΕ,
ΕΒΑ τριγώνων, έπεϊ
τά ΑΕΑ, ΑΕΒ τρίγωνα
μείζονα έότι τον ΑΒΑ τριγώνον, καθώς δέδεικται,
πολλώ αρα ή επιφάνεια τον κώνον ή μεταξύ τών Α Α Β
μετά τών έπϊ τών Α Ε, Ε Β τμημάτων μείζων έότϊ τον
5. δέ] acripsi; cfr. Qoaest. Arch. ρ. 145; δη F, uulgo.
6. τών Β Δ Γ] του ΔΒΓ τρίγωνου F, tmlgo; τών ΒΔ, Δ Γ Τ ο relHug.
12 ΑΔΓ]
scripsi; ΑΔΒ F, uulgo; ΑΔ, ΔΓ Torellius.
15. ημισείας] ημωιας F, uulgo.
16. λελιφθω F.
4
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niea, quae est inter lineas AA AB, una cum segmento
AEB
maior est triangulo ΑΒΑ. et eodem modo
conica superficies, quae est inter lineas BA ΑΓ una
cum segmento ΓΖΒ, maior est triangulo ΒΑΤ. tota
igitur superfieies eonica [quae est inter lineas AA ΑΓ
et ambitum ΑΕΒΖΓ]
una cum spatio Θ maior est
triangulie, quos commemorauimus [ΑΒΑ, Β Α Γ]. )
sed triangali ΑΒΑ, Β Α Γ aequales sunt triangulo Α ΑΓ
una cum spatio θ [ex hypothesi]. subtrahatur θ spatium, quod commune est. itaque, quae reliqua est
conica superficies, quae est inter lineas AA, ΓΑ, maior
eet triangulo ΑΑΓ.
iam sit θ spatium minus segmentis AB ΒΓ. si
igitur ambitus AB ΒΓ in duas partes aequales secuerimus et dimidios ambitus in duas aequales, relinquemus aliquando segmenta minora quam ® spatium
[prop. 6 p. 24, 1]. relinquantur segmenta, quae sunt
in lineis AE EB, BZ ΖΓ et ducantur AE AZ.
rursus igitur eodem modo [quo supra p. 34, 26] superficies coni, quae est inter lineas AA AE cum
segmento in linea Α Ε popito maior est triangulo AAE
et coni superficies, quae est inter lineas EA AB cum
eegmento in Ε Β linea posito maior est triangulo EAB.
quare superficies, quae est inter AA, AB cum segmentis AE EB maior est triangulis AAE EBA. sed
quoniam trianguli AEA
AEB maiores sunt ΑΒΑ
triangulo [u. Eutocius, p. 34, 19], multo igitur magis
superficies conica, quae est inter lineas AA AB cum
segmentis ixxAE EB positis maior est triangulo AAB.
9

9

f

9

9

1

9

y

9

}

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1) Nam ex hypotheei est Θ ^ ΑΕΒ +

Γ Ζ Β segmentis.
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ΑΑΒ τριγώνου, διά τά αυτά δΐ χαί ή επιφάνεια ή
μεταξύ τών ΒΑΓ μετά τών έπϊ τών ΒΖ, ΖΓ μείζων
έότϊν του ΒΑΓ τριγώνον. ολη αρα ή επιφάνεια ή
μεταξύ τών ΑΑΓ μετά τών είρημένων τμημάτων μεί5 ζων έότϊ τών ΑΒΑ, ΑΒΓ τριγώνατν' ταύτα δέ έότιν
ϊόα τω ΑΑΓ τριγώνω χαϊ τω Θ χωρίω' ων τά είρημένα τμήματα έλάόόονα τον θ χωρίον, λοιπή αρα ή
επιφάνεια ή μεταξύ τών ΑΑΓ μείζων έότϊν τον ΑΑΓ
τριγώνον.
ι.

10
9

Εάν έπιψαύονόαι άχθώόιν τού κύκλον, ος έότι
βάόις τον κώνον, έν τω αύτώ έπιπέδω ονόαι τω κύ
κλο* καϊ όνμπίπχονόαι άλλήλαις, άπο δϊ τών αφών καϊ
τής όνμπτώόεως έπϊ τήν κορνφήν τον κώνον εύθεΐαι
16 άχθώόιν, τά περιεχόμενα τρίγωνα ύπο τών έπιφανονόών καϊ τών έπϊ τήν κορνφήν τον κώνον έπιζβυχθειόών ευθειών μείζονα έότι τής τον κώνον επιφανείας
τής άπολαμβανομένης νπ αντών.
έότω κώνος, ον βάόις μίν δ ΑΒΓ κύκλος, κορνφη
20 d i τό Ε όημείον, καϊ τον ΑΒΓ κύκλον εφαπτόμενοι
ήχθωόαν έν τφ αύτώ έπιπέδφ ονόαι αί Α Α, ΓΑ, καϊ
άπό τον Ε όημείον, ο έότιν κορνφη τού κώνον, έπϊ
το Α, Α, Γ έπεζεύχθωόαν αί Ε Α, ΕΑ, ΕΓ' λέγω,
οτι τά ΑΑΕ, ΑΕΓ τρίγωνα μείζονα έότι τής κωνι26 κής επιφανείας τής μεταξύ τών Α Ε, Γ Ε ευθειών καϊ
τής ΑΒΓ περιφερείας.
9

1. δέ] scripei; δη Ρ, uulgo.
2. Β Δ Γ] ecripsi;
ΑΒΓΈ,
uulgo; ΒΔ,
Torelliue.
Β Ζ, Ζ Γ τμημάτων Νιζζβ.
6. το
Θ Ρ; corr. Torelliua.
ων] ώς Nizze.
8. Α Δ Γ] Α ΔΕ Ρ; oorr.

ed. Basil.

10. ια F.

19. χονος F.

25. Βπιφννιας F.
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eodem autem modo adparet superficiem, quae inter
BA ΑΓ lineas sit, cum segmentis in BZ ΖΓ positis
maiorem esse triangulo ΒΑΓ. tota igitur superficies,
quae est inter AA Α Γ lineas, una cum segmentis, quae
commemorauimus [AE, EB BZ ΖΓ], maior est trian-^
gulis ΑΒΑ, ΑΒΓ, qui sunt triangulo ΑΑΓ et spatio θ aequales [ex hypothesi]. ex illis [h. e> superficie
conica, quae inter lineas AA ΑΓ et ΑΕΒΖΓ ambitum est, et segmentis AE, EB, ΒΖ, ΖΓ] autem
segmenta, quae commemorauimus, minora sunt spatio θ
[ex constructione]. quare quae reliqua est superficies
interAA, ΑΓ lineas posita, maior est triangulo ΑΑΓ})
9

9

9

}

9

9

X.
Si ducuntur lineae tangentes circulum, qui basis
est coni [aequicrurii]*), in plano circuli positae et concurrentes, a punctis autem contactus et concursus ad
coni uerticem lineae ducuntur, trianguli, qui a contingentibus et lineis ad uerticem coni ductis continentur, maiores sunt superficie coni, quae ab his lineis
abscinditur.
sit conus, cuius basis circulus ΑΒΓ uertex autem
punctum E, et ducantur lineae circulum ΑΒΓ contingentes in plano eodem positae, AA ΓΑ et ab Ε
puncto, quod est uertex coni, ad A A Γ puncta ducantur lineae EA EA ΕΓ. dico, triangulos AAE
ΑΕΓ maiores esse qu&m coni superficiem, quae inter
lineas AE, Γ Ε et ambitum ΑΒΓ est.
9

9

9

9

9

9

9

9

1) Nam etiamei aequalia eesent segmenta spatio Θ , idem
fieret (Eucl. I %ow. ivv. 6); eo magis cum eegmenta etiam minora eint
2) Hoc uerbum Archimedes uix omiserat; Quaest. Arch. p. 73.
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ήχθω γάρ ή ΗΒΖ εφαπτομένη τού κύκλου καϊ
παράλληλος ονόα τή ΑΓ δίχα τμηθείόης τής ΑΒΓ
περιφερείας κατά τό Β' καϊ άπό τών Η, Ζ έπϊ τό Ε
έπεζεύχθωόαν αί Η Ε, ΖΕ.' καϊ έπεϊ μείζονς είόΙν αί
Α Ζ τής Η Ζ, κοινοί προόκείόθωόαν αί Η Α, Ζ Γ*
ολαι αρα αί Α Α, ΑΓ μείζονς είόϊν τών ΑΗ, ΗΖ, ΖΓ.
καϊ έπεϊ αί Α Ε, ΕΒ, Ε Γ πλευραί είόιν τού κώνου,
ϊόαι είόϊν διά τό ίόοόκελή είναι τον κώνον. ομοίως
6h καϊ κάθετοι είόιν [ώς έδείχθη έν τω λήμματι]' τά
10 δϊ ύπο τών καθέτων καϊ τών βάόεων τών ΑΕΑ, ΑΓΕ
τριγώνων μείζονα έότι τών Α Η Ε, ΗΕΖ, ΖΕΓ τρι
γώνων, είόϊν γάρ αί μεν AJti, Η Ζ, Ζ Γ έλάόόονς
τών ΓΑ, Α Α, τά δ% ΰφη αυτών ϊόα [φανερόν γάρ,
οτι ή άπό τής κορυφής τού ορθού κώνου έπϊ τήν
15 έπαφήν τής βάόεως έπιζευγννμένη κάθετος έότιν έπϊ
τήν έφαπτομένην]. ω δ% μείζονα έότιν τά Α Ε Α, ΑΓΕ
τρίγωνα τών ΑΕΗ, ΗΕΖ, ΖΕΓ τριγώνων, έότω τό
θ χωρίον' τό δή Θ χωρίον ήτοι έλαττόν έότιν τών
περιλειμμάτων τών ΑΗΒΚ, ΒΖΓΑ ή ουκ έλαττον.
20 έότω πρότερον μη έλαττον. έπεϊ ονν είόιν έπιφάνειαι
όύνθετοι, ή τε τής πυραμίδος τής έπϊ βάόεως τού
ΗΑΓΖ τραπεζίου κορνφήν έχονόα τό Ε καϊ ή κωνική
επιφάνεια ή μεταξύ τών ΑΕΓ μετά τού ΑΒΓ τμή
ματος, καϊ πέρας έχονόι τήν αντήν περιμέτρον τού
1. ή om. Ρ.
9. ληματι Ρ.
10. τών JEJ,
άΤΕ
τρι
γώνων μείζονα έστι om. F ; suppleuit Torellms.
16. δέ]
ecripsi; δη F, unlgo.
17. τό θ χωρίον τό δη θ χωρίον
om. F lacuna relicta; suppleuit ed. Baeil. et Cr.; iam D : το θ
χωρίον' το δή. χωρίον, το δε θ χωρίον, eed manu 2.
18. τών
περιλειμμάτων ueque ad έπεϊ ονν Ηη. 20 (incl.) om. F lacuna
relicta; suppleuit ed. Baeil. (et Cr.), sed habet περιλημμάτων
(περιλεμα. Torelliue) lin. 19, AHB, Β Ζ Γ Ι ί η . 19, πρώτον et ov%
(pro προτερον μη) fin. 20, quos errores correxi.
21. βάΰεως]
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ducatur enim HBZ linea circulum contingens et
lineae Α Γ parailela, ambitu ΑΒΓ in Β puncto in
duas partes aequalee diuiso [u. Eutocius]. et ab Η, Ζ
punctis ad Ε punctum ducantur lineae HE ZE. et
quoniam Η Α + Α Ζ > ΗΖ [Eucl. I, 20], communes
addantur Η Α, Ζ Γ lineae. itaque totae
Α Α + ΑΓ > ΑΗ + ΗΖ + ΖΓ.
et quoniam Λ Ε, ΕΒ, ΕΓ latera sunt coni, aequales
sunt, quia cozras aequicrurins est. sed eaedem etiam perpendiculares stint [11. Eutocras ad prop. 8]. sed trianguli ΑΕΑ, ΑΓΕ maiores suiit triangulis AHE, HEZ,
ΖΕΓ )) nam AH+ ΗΕ + ΖΓ bases minores sunt
rA^AAheLBibua, et altitudines aequales ) [tumcfr.Eucl.
VI, 1]. quo aotem spatio maiores sunt trianguli AEA,
ΑΓΕ triangulis AEH, ΗΕΖ, ΖΕΓ, sit Θ spatium.
itaque θ spatium aut minus est spatiis relictis AHBK,
ΒΖΓΑ )
aut non minus. sit prius ne minus. iam
cruii habeamus superficies coniunctas, superficiem pyramidis, cuius basis est trapezium ΗΑΓΖ, uerticem
}

1

2

9

1) Archimedes sine dubio ecripserat hunc fere in modum:
τά άρα ΑΕΔ, ΔΤΕ τρίγωνα μείζονα cett., quod etiam usue
non Archimedeus nerbi κάθετος lin. 10 (Quaest. Arch. p. 71) significat; falsariue causam uoluit sigmficare, sed tum postea scribendom erat: τών νπο τών καθέτων καϊ τών βάσεων τών ΑΚΕ κτ%.
2) Uerba, quae sequuntur, subditiua et ineuper traneposita
(Quaest. Arch. p. 74) iam Nizze damnauit.
8) Cnm infra p. 4 2 , 7 et 10 in codd. legatur
ΑΗΒΚ,ΒΖΓΑ
quod in ed. Basil. et apud Torellium in AHB
ΒΖΓ mutatum est, non dubitaui hoc quoque loco eandem scripturam per
se meliorem reponere, praesertim cum ex erroribus supra p. 40
not. correctis adparet, lacunam codicom in ed. Basil. coniectura
mzppletam esse.
%

βαως F.
22. τραπεζίου]
τον Ε F ; corr. ed. Basil.

ι in rasura manu 1 F.
κονικη F.

το Ε ]
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Α ΕΓ τριγώνου, δήλον, ώς ή επιφάνεια τής πυραμίδος
χωρίς του ΑΕΓ τριγώνου μείζων έότϊν τής κωνικής
επιφανείας μετά του τμήματος
του ΑΒΓ. κοινόν άφηρήό&ω
το ΑΒΓ τμήμα, λοιπά αρα τά
τρίγωνα τά ΑΗΕ, ΗΕΖ, ΖΕΓ
μετά τών ΑΗΒΚ, ΒΖΓΑ περιλειμμάτων μείζονα έότιν τής
κωνικής επιφανείας τής μεταξύ
τών ΑΕ, ΕΓ. τών 6h ΑΗΒΚ,
Β ΖΓΑ περιλειμμάτων ούκ έλαό\F όόν έότι tb Θ χωρίον, πολλώ
αρα τά ΑΗΕ, ΗΕΖ,
ΖΕΓ
τρίγωνα μετά τού θ μείζονα
έόται τής κωνικής επιφανείας τής
μεταξύ τών Α Ε, Ε Γ. άλλά τά
ΑΗΕ, ΗΕΖ, ΓΕΖ τρίγωνα μετά τού Θ έότιν τά
ΑΕΑ,
ΑΕΓ τρίγωνα, τά αρα ΑΕΑ, ΑΕΓ τρί
γωνα μείζονα έόται τής είρημένης κωνικής επιφανείας.
έότω δή το ® έλαόόον τών περιλειμμάτων. άεϊ δή
περιγράφοντες πολύγωνα περί τά τμήματα ομοίως δίχα
τεμνομένων τών περιλειπομένων περιφερειών καϊ αγο
μένων εφαπτόμενων λείφομέν τινα άπολείμματα, α έόται
έλάόόονα του Θ χωρίου, λελείφ&ω καϊ έότω τά ΑΜΚ,
25 Κ Ν Β, Β&Α, ΑΟΓ έλάόόονα οντά τού Θ χωρίου, καϊ
έπεζεύχθω έπϊ τό Ε. πάλιν δή φανερόν, οτι τά ΑΗΕ,

2 0

1. ΑΕΓ] ΑΒΓ Ρ.
7. περιλειμμάτων] scripsi; περιλημμ.
F, uulgo.
11. περιλειμμάτων] scripsi; περιλιματων F ; περίλημμάτων uulgo.
17. ΓΕΖ] scripsi; bm. F, uulgo ob praeeedens ΗΕΖ; ΖΕΓ ed. BasiL, Torellius.
21. περιλειμμάτων]
scripsi; περιλημματων F (altero μ supraecripto manu 1), uulgo.
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habentem Ε punctum, et superficiem conicam, quae
est inter lineas AE ΕΓ una cum segmento ΑΒΓ et
termiBum habeant eandem perimetrum trianguli AET
adparet, superficiem pyramidis praetertriangulum ^2£Γ
maiorem esse conica superficie una cum segmento
ΑΒΓ [λαμβ. 4]. subtrahatur segmentum ΑΒΓ comnrane. itaque qui reliqui sunt trianguK ΑΗΕ, HEZ,
ΖΕΓ una cum spatiis relictis ΑΗΒΚ, ΒΖΓΑ, maiores sunt superficie conica, quae est inter lineas AE
ΕΓ [Eucl. I κοιν. iw. 5]. spatium autem θ non minus est spatiis relictis ΑΗΒΚ, ΒΖΓΑ. itaque trianguli AHE HEZ ΖΕΓ una cum spatio Θ multo maiofes erunt superficie ccmica, quae inter lineas AE,
ΕΓ esi sed [ex hypothesi] sunt:
ΑΗΕ + ΗΕΖ + ΓΕΖ + Θ = ΑΕΑ + ΑΕΓ.
itaque trianguli AEA
ΑΕΓ maiores erunt conica
superficie, quam commemorauimus.
sit igitur Θ spatium minus quam spatia relicta.
si igitur deinceps polygona circum segmenta ) circumscripserimus eodem modo [ut supra p. 40, 2] ambitus
relictos in duas partes aequales diuidentes et lineas
conidngentes ducentes, relinquemus quaedam spatia
minora spatio Θ*). relinquantur et sint AMK, KNB,
B&A, ΑΟΓ minora spatio Θ, et lineae ad Ε punctum
y

7

}

}

}

y

9

9

1

1) Debebat esse τό τμήμα, et ex Eutocio adparet, Archimedem lin. 21 ecripeisee: περιγράφοντες δή πολύγωνα περί το
τμήμα.
2) Εχ prop. 6 ρ. 2 4 , 8. ceternm ex Eutocio comperimus,
Archimedem lin. 24 scripeieee: άποτμήματα
ilaaoova
του θ
χωρίου.
24. άπολείμματα] ecripsi; απολιμματα F altero μ saprascriptQ
mann 1; απολήμματα ed. Baeil.; άποτμήματα Torellius.
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ΗΕΖ, ΖΕΓ τρίγοτνα τών Α Ε Μ, ΜΕΝ, ΝΕ&, &ΕΟ,
ΟΕΓ τριγώνων έόται μείζονα* αϊ τε γαρ βάόεις τών
βάόεών είόι μείζονς καϊ τό νψος ϊόον. έτι δε πάλιν
ομοίως μείζονα έχει έπιφάνειαν ή πνραμίς ή βάόιν
5 μεν ίχονόα το ΑΜΝ&ΟΓ πολύγωνον, κορνφήν δΐ
το* Ε χωρίς τον ΑΕΓ τριγώνον τής κωνικής επιφα
νείας τής μεταξύ τών ΑΕΓ μετά τον ΑΒΓ τμήματος,
κοινόν άφηρήόθω το ΑΒΓ τμήμα, λοιπά αρα τά
Α Ε Μ, ΜΕΝ, Ν Ε 8, SEO, ΟΕΓ τρίγωνα μετά τών
10 ΑΜΚ, ΚΝΒ, Β&Α, ΑΟΓ περιλειμμάτων μείζονα
έόται τής κωνικής επιφανείας τής μεταξύ *ών ΑΕΓ.
αλλά τών μεν είρημένων περιλειμμάτων μείζον έότιν
το Θ χωρίον, τών δε ΑΕΜ, ΜΕΝ, ΝΕ&,
3ΕΟ,
ΟΕΓ τριγώνων μείζονα έδείχθη τά ΑΕΗ, ΗΕΖ, ΖΕΓ
15 τρίγωνα, πολλώ αρα τά ΑΕΗ, ΗΕΖ, ΖΕΓ τρίγωνα
μετά τον Θ χωρίον, τ ο ν τ ^ η τά ΑΑΕ, ΑΕΓ τρίγωνα,
μείζονα έότιν τής κωνικής επιφανείας τής μεταξύ τών
ΑΕΓ ευθειών.
ιά.

20

9

Εάν έν επιφάνεια ορθού κνλίνδρον δύο ευθείαν
ώόιν, ή επιφάνεια τον κνλίνδρον ή μεταξύ τών ευ
θειών μείζων έότιν τού παραλληλογράμμον τον περι
εχομένου ύπο τε τών έν τή επιφάνεια τον κνλίνδρον
ευθειών καϊ τών έπιζενγννονόών τά πέρατα αυτών.
25
έότω κύλινδρος ορθός, ον βάόις μεν ό ΑΒ κύκλος,
άπεναντίον δΐ ο ΓΑ, καϊ έπεζεύχθωόαν αί ΑΓ, ΒΑ.
3. %αϊ τό vipog om. F, uulgo; τό δε vipog ed. Basil., Torellius.
10. περιλημματων Ρ, uulgo.
12. περιλειμμάτων] scripsi;
περιλιματων F ; περιλημματων uulgo.
14. ΑΕΗ] ΔΕΗ
F;
corr. Torellius.
16. Δ Ε Γ] ΔΕΟ F.
19. ιβ F.
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1

ducantur ). rursus igitur adparet, trianguloe AHE,
ΗΕΖ, ΖΕΓ maiores futuros esse triangulis AEM,
ΜΕΝ, NE&, &EO, ΟΕΓ] nam bases maiores sunt
basibus [λαμβ. 2], et altitudmes aequales [u. p. 41, 8].
porro antem rursus, uti supra [p. 42, 1], pyramis
basim habens polygonum ΑΜΝ&ΟΓ, uerticem autem
Ε punctum praeter triangulum ΑΕΓ superficiem maiorem habet coni superficie, quae est inter lineas AE, ·
ΕΓ, cum segmento ΑΒΓ [λαμ,β. 4]. subtrahatur, quod
commune est segmentum ΑΒΓ. itaque qtii relinquuntur trianguli AEM, ΜΕΝ, NEg, &EO, ΟΕΓ cum
spatiis relictis AMK, KNB, B%A, ΛΟΓ, maiores
ercmt conica superficie, quae est inter lineas AE Ε Γ
[Eucl. I κοιν. ένν. 5], sed spatiis relictis, quae commemorauimus, maius est spatium Θ [ex hypothesi], et
demonstratum est, triangulis^EM, ΜΕΝ, NE8, 3EO,
ΟΕΓ maiores esse triangulos ΑΕΗ, ΗΕΖ, ΖΕΓ.
itaque trianguli ΑΕΗ, ΗΕΖ, ΖΕΓ cum Θ spatio,
h. e. trianguli ΑΑΕ, ΑΕΓ, multo maiores sunt superficie conica, quae est inter lineae AE, ΕΓ.
}

XI.
Si in superficie cylindri recti duae lineae sunt,
superficies cylindri, quae inter eas est, maior est parallelogrammo, quod a lineis in superficie cylindri
ductis et lineis terminos earum iungentibus continetur.
sit cylindrus rectus, cuius basis sit circulus AB, ei
autem oppositus Γ Α circulus, et ducantur lineae ΑΓ,
1) Archimedes scripserat: ine&vx&aeav
p.42,25; deomisso
uerbo tv&etcci cfr. quae collegi Neue Jahrb. Suppl. X I p. 372.
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λέγω, οτι ή άποτεμνομένη κυλινδρική επιφάνεια νχο
τών Α Γ, ΒΑ ευθειών μείζων έότϊν του ΑΓΒΑ παρ
αλληλογράμμου.
τετμήόθω γάρ εκατέρα τών ΑΒ, ΓΑ δίχα κατά
τά Ε, Ζ όημεϊα, καϊ έπεζεύχθωόαν αί Α Ε, Ε Β, ΓΖ
Ζ Α. καϊ έπεϊ αί Α Ε, Ε Β τής Α Β [διαμέτρου] μείζους είόϊν, και έότιν Ιόονψη τά παραλληλόγραμμα τά
έπ αυτών, μείζονα ούν έότιν τά παραλληλόγραμμα,
ων [αί] βάόεις μεν αί Α Ε, Ε Β, ύφος δε τό αυτό τφ
κυλίνδρω, τού ΑΒΑ Γ παραλληλογράμμου, τίνι αρα
μείζονα έότιν, έότω τω Η χωρίω. τό δή Η χωρίον
ήτοι έλαόόον τών Α Ε, ΕΒ, ΓΖ, Ζ Α επιπέδων έότϊ
τμημάτων ή ούκ έλαόόον. έότω
πρότερον μή έλαόόον. καϊ έπεϊ
j3A
ή άποτεμνομένη κυλινδρική επι
φάνεια υπό τών Α Γ, ΒΑ ευθειών
καϊ τά ΑΕΒ, ΓΖΑ τμήματα
πέρας έχει τό τού ΑΓΒΑ παρ
αλληλογράμμου έπίπεδον, άλλά
καϊ ή όυγκειμένη επιφάνεια έκ
τών παραλληλογράμμων, ων βάόεις μϊν αί Α Ε, ΕΒ, ΰψος 6h
τό αυτό τφ κυλίνδρω, καϊ τών
ΑΕΒ, ΓΖΑ τριγώνων πέρας έχει
τό τού ΑΒΑ Γ παραλληλογράμ
μου έπίπεδον, καϊ ή έτερα τήν έτέραν περιλαμβάνει, καϊ
άμφότεραι έπϊ τά αυτά κοΐλαί είόιν, μείζων ούν έότιν ή
9

2. ΑΓΛΒ
Torellius.
4. Γά] περιφερειών add. ed. Baeil., Torellius.
6. διαμέτρου, per 86 falsum, sed ad figuram
codicum adcommodatum, om. ed. Basil., Torellius.
9. αν]
deleo.
βάσεις] βασ cum compendio syllabae ις uel ης F.
Ιδ. η] addidi.
17. τμήματα} τρίγωνα Υ \ cotx. ^οχ^υολ.
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ΒΛ. dico, superficiem cylindricam lineis ΑΓ Β Α
abscisam maiorem esse parallelogrammo ΑΓΒΑ.
secetur enim uterque [ambitus] ) AB, Γ Α in duas
partes aequales punctis Ε, Z, et ducantur lineae AE
EB ΓΖ, ZA. et quoniam Α Ε + ΕΒ > Α Β [Eucl.
I, 20], et parallelogramma in iis posita eandem habent altitudinem [quia rectus est cylindrus], parallelogramma igitur, quorum bases sunt lineae AE, EB,
altitudo uero eadem, quae cylindri est, maiora sunt
ΑΒΑ Γ parallelogrammo [Eucl. VI, 1]. quo autem
spatio maiora sunt, sit Η spatium. ) Itaque spatium
Η aut minus est segmentis planis AE ΕΒ, ΓΖ ZA,
aut non minus. prius sit ne minus. et quoniam
superficies cylindrica lineia ΑΓ, Β Α abscisa cum
segmentis AEB
ΓΖΑ terminum habet planum
parallelogrammi ΑΓΒΑ, superficies autem ex parallelogrammis, quorum bases sunt AE, Ε Β lineae, altitudo autem eadem, quae cylindri est, et ex triangulis
ΑΕΒ, ΓΖΑ composita et ipsa terminum habet planum parallelograrami ΑΒΑΓ, et altera alteram comprehendit, et utraque in eandem partem caua est,
9

1

9

}

2

}

}

}

1) Hoc uerbum Archimedes ipee uix omieerat, praesertim
cnm eo non addito ΛΒ, Γ Δ neceseario de lineis rectis acci*
perentur.
2) Formam horum uerborum (lin. 10—11) putidam genuinam
non eese, nemo non sentit. puto Archimedem, ut prop. 10
p. 4 0 , 1 6 , scripsiese: ω dh μείζονα iouv, ϊοτω το Η χωρίον.
Etiam in sequentibus fric illic quaedam a falsario addita eese
euspicor.
'

[

18. ΑΒΔΤ
Torellius.
21. βαοεις] βαοις F ; corr. Torellras
( B D ? cfr. Torellius p. 432 ad 84, 19).
23. των] acripsi; τα F,
unlgo.
24.. τρίγωνων] scripsi; επίπεδη F; τρίγωνα B D , ed,
Basil., Torellius.
26. ή] addidi.
27. %ο$λα F ; corr. B.
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άποτεμνομένη κυλινδρική επιφάνεια ύπο των Α Γ, ΒΑ
ευθειών καϊ τά ΑΕΒ, ΓΖΑ επίπεδα τμήματα τής
Συγκειμένης επιφανείας έκ τών παραλληλογράμμων,
ων [αί] βάόεις μεν αί Α Ε, Ε Β, νψος δ$ το αυτό τφ
κυλίνδρφ, καϊ τών ΑΕΒ, ΓΖΑ τριγώνων, κοινά
άφηρήόθω τά ΑΕΒ, ΓΖΑ τρίγωνα, λοιπή ονν ή
άποτεμνομένη κνλινδρική επιφάνεια νπό τών Α Γ, ΒΑ
ευθειών καϊ τά Α Ε, Ε Β, Γ Ζ, Ζ Α επίπεδα τμήματα
μείζονα έότι τής όνγκειμένης επιφανείας έκ τών παραλληλογράμμων, ων βάόεις μεν αί Α Ε, ΕΒ, νψος δ\
τό αυτό τφ κνλίνδρφ. τά δε παραλληλόγραμμα, ων
βάόεις μεν αί Α Ε, ΕΒ, νψος δϊ τό αυτό τφ κνλίν
δρφ, ϊόα έότϊν τω ΑΓΒΑ παραλληλογράμμφ καϊ τω
Η χωρίφ. λοιπή αρα ή άποτεμνομένη κνλινδρική έπιφάνεια ύπό τών Α Γ, ΒΑ ευθειών μείζων έότϊ τον
ΑΓΒΑ παραλληλογράμμον.
άλλά δή έότω έλαόόον τό Η χωρίον τών Α Ε, Ε Β,
ΓΖ, Ζ Α επιπέδων τμημάτων καϊ τετμήόθω έκάότη
τών Α Ε, Ε Β, ΓΖ, Ζ Α περιφερειών δίχα κατά τά
Θ, Κ, Α, Μ όημεϊα, καϊ έπεζεύχθωόαν αί ΑΘ, ΘΕ,
ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ, ΑΖ, ΖΜ, ΜΑ [τών δε ΑΕ, ΕΒ, ΓΖ,
Ζ Α αρα επιπέδων τμημάτων αφαιρείται ούκ έλαόόον
ή τό ήμιόν τά ΑΘΕ, ΕΚΒ, ΓΑΖ, ΖΜΑ τρίγωνα],
τούτον ονν εξής γινομένον καταλειφθήόεταί τινα τμηματα, S έόται έλάόόονα τον Η χωρίον, καταλελείφθω
καϊ έότω τά ΑΘ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ, ΑΖ, ΖΜ, ΜΑ.
4. αί] deleo.
βάσεις] βασ cum compendio ig uel ης F.
τό] τω F.
αυτό] αυτω Ρ, sed corr. man. 1.
6. αφαιρησθω
F; corr. Torellins.
ΑΕΒ] ΕΒ F.
8. ευθειών] ευθεία F.
10. βάσεις ut lin. 4 Ρ.
11. τω] om. Ρ; corr. Α Β .
12. βάσεις] βασις Ρ; corr. B D .
αυτό τω] scripsi βχ Β ; τώ
om. Ρ, uulgo.
13. ΑΤάΒ
Torelliue.
16. ΑΓΔΒ
Torellius.
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maior igitur est superficies cylindrica lineis ΑΓ, BA
abscisa cum segmentis planis ΑΕΒ, ΓΖΑ, quam
superficies ex parallelogrammis, quorum bases sunt
AE Ε Β lineae, altitudo autem eadem/ quae cylindri
est, et triangulis AEB ΓΖΑ composita [λαμβ. 4].
eubtrahantur trianguli AEB ΓΖΑ communes. itaque
quae relinquitur superficies cylindrica lineis ΑΓ ΒΑ
abscisa cum segmentis planis AE, ΕΒ, ΓΖ, ZA,
maior eet superficie ex parallelogrammis composita,
quorum bases sunt lineae AE, EB, altitudo autem
eadem, quae cylindri est. haec autem parallelogramma
aequalia sunt parallelogjrammo ΑΓΒΑ una cum spatio Η [ex hypothesi]. itaque quae relinquitur superficies cylindrica lineis ΑΓ, Β Α abscisa, maior est
parallelogrammo ΑΓΒΑ. )
sed rursus sit spatium Η minus segmentis planis
AE, ΕΒ, ΓΖ, ZA. et secentur ambitus AE, ΕΒ, ΓΖ,
Ζ Α omnes in duas partes aequales punctis Θ, K, A M,
et ducantur lineae Αθ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ, ΑΖ, ΖΜ,
MA?) quod si deinceps fecerimus, relinquentur segmenta quaedam, quae minora erunt spatio H. relinquantur et sint ΑΘ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ, ΑΖ, ΖΜ, Μ Α
segmenta. similiter igitur ) demonstrabimus paralle7

7

}

}

1

}

3

1) Quia ex hypotheai Η^ΑΕ
+ ΕΒ + ΓΖ + ZJ aegmentie.
2) Uerba, qnae sequnntor: τών δέ lin. 21 — τρίγωνα lin.
23 aubditiua sunt. Archimedes tacite usus erat prop. β ρ. 24,
6, ubi de ea ipsa re, de qua in uerbia aubditiuis agitur,
Euclidee citatur, demonatratione propria non addita; nec apud
Archimedem quidquam inuenitur, unde colligatur
ΛθΕ
+ EKB + rAZ + ZMJ^±(AE
+ EB + rZ + ZJ).
praeterea offendunt particulae δέ et αρα coninnctae.
3) Bc. ac eupra p. 46, 8 ex Eucl. I, 2 0 ; V I , 1.
Arohimedei, ed. Heiberg. I.
4
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ομοίως δή δείξομεν, οτι τά παραλληλόγραμμα, ων βάόεις
μεν αί ΑΘ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, νψος δε τδ αυτό τω κν
λίνδρφ, μείζονα έόται των παραλληλογράμμων, ων
βάόεις μεν αί Α Ε, ΕΒ, νψος δϊ τδ αντο τφ κνλίνδρω. καϊ έπεί ή άποτεμνομένη κνλινδρική επιφάνεια
ύπο τών Α Γ, ΒΑ ευθειών καϊ τά ΑΕΒ, ΓΖΑ επί
πεδα τμήματα πέρας έχει το τού ΑΓΒΑ παράλληλογράμμον έπίπεδον, αλλά καϊ ή όνγκειμένη επιφάνεια
έκ τών παραλληλογράμμων, ων βάόεις μεν αί ΑΘ,
ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, νψος δε τδ αντο τφ κνλίνδρφ, καϊ
τών ΑΘΕΚΒ, ΓΑΖΜΑ
ευθυγράμμων, κοινά άφηρήόθω τά ΑΘΕΚΒ, ΓΑΖΜΑ ευθύγραμμα* λοιπή
αρα ή άποτεμνομένη κνλινδρική επιφάνεια ύπο τών
ΑΓ, ΒΑ ευθειών καϊ τά Α®, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ,
ΑΖ, Ζ Μ, ΜΑ επίπεδα τμήματα μείζονα έότιν τής
όνγκειμένης επιφανείας έκ τών παραλληλογράμμων,
ων βάόεις μεν αί ΑΘ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, νψος δε τδ
αύτδ τω κνλίνδρφ. τά δε παραλληλόγραμμα, ων βά
όεις μεν αί Α Θ, Θ Ε, ΕΚ, Κ Β, νψος δΐ τό αυτό τφ
κνλίνδρφ, μείζονα έότιν τών παραλληλογράμμων, ών
βάόεις μέν αί Α Ε, ΕΒ, νψος δε τό αυτό τω κνλίν
δρφ καϊ ή άποτεμνομένη άρα κνλινδρική επιφάνεια
ύπο τών Α Γ, ΒΑ ευθειών καϊ τά ΑΘ, Θ Ε, ΕΚ,
ΚΒ, ΓΑ, ΑΖ, ΖΜ, ΜΑ επίπεδα τμήματα μείζονα
έότιν τών παραλληλογράμμων, ών βάόεις μεν αί Α Ε,
9

2δ

1. των παραλληλογράμμων Ρ; corr. ed. Baeil.
βασις F ;
corr. B D .
3. τα παραλληλόγραμμα Ρ; corr. Cr., ed. Basil. 4.
βασις F.
τω om. P.
7. ΑΓ4Β
Torellius.
9. βάσεις]
βασις Ρ; corr. B D . ων βάσεις μέν in raeura Ρ.
11. %ova
Ρ; corr. manns 2.
17. ρασ cum compendio ις uel ης Ρ; corr.
BD.
18. τφ om. Ρ.
βασις Ρ; corr. B D .
21. βάσεις
ut lin. 17 F ; corr. B D .
ai om. P.
26. βάσεις ut lin. 17
F; corr. B D .
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logramma, quorum bases sint ΑΘ, ΘΕ, EK, KB, altitudo autem eadem, quae cylindri est, maiora futura
esse parallelogrammis, quorum bases eint lineae AE,
EB, altitudo autem eadem, quae cylindri eet. et quoniam euperficies cylindrica lineis ΑΓ, Β Α abecisa cum
segmentis planis ΑΕΒ, ΓΖΑ terminum habet planum
parallelogrammi ΑΓΒΑ, superficies autem ex parallelogrammis, quorum bases sunt lineae Αθ, Θ Ε, ΕΚ,
ΚΒ, altitudo autem eadem, quae cylindri est, et figuris rectilineis ΑΘΕΚΒ, ΓΑΖΜΑ composita [et ipsa
terminum habet planum parallelogrammi
ΑΓΒΑ,
maior igitur est superficies cylindrica lineis ΑΓ, Β Α
abscisa cum segmentis planis ΑΕΒ, ΓΖΑ superficie
ex parallelogrammis, quorum bases sunt lineae ΑΘ,
ΘΕ, ΕΚ, KB, altitudo autem eadem, quae cylindri
est, et figuris rectilineis ΑΘΕΚΒ, ΓΑΖΜΑ composita (λαμβ. 4)]. ) subtrahantur figurae ΑΘΕΚΒ,
ΓΑΖΜΑ
communes. itaque quae relinquitur superficies cylindrica lineis ΑΓ, Β Α abscisa cum segmentis planis ΑΘ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ, ΑΖ, ΖΜ, MA,
maior est superficie cylindrica ex parallelogrammis
composita, qttorum bases sunt lineae ΑΘ, ΘΕ, EK,
KB, altitudo autem eadem, quae cylindri est. haec
autem parallelogramma maiora sunt parallelogrammis,
quorum bases sunt lineae AE, EB, altitudo autem
1

1) Poet ευθυγράμμων lin. 11 aut a transecriptore aut a librariis baec fere omissa esse puto: πέρας έχει τό του
ΑΓΒΔ
παραλληλογράμμου έπίπεδον, μείζων ονν έστιν η άποτεμνομένη
%υλινδρι%ή επιφάνεια ύπο τών Α Γ, ΒΔ ευθειών %αϊ τά ΑΕΒ,
ΓΖΔ
επίπεδα τμήματα της συγκειμένης επιφανείας έ% τών
παραλληλογράμμων, ών βάσεις μεν αϊ Α Θ, θ Ε, ΕΚ, Κ Β, υφός
δΐ τό αυτό τω κυλίνδρω, %αϊ τών ΑΘΕΚΒ,
ΓΑΖΜΔ
ευθυ
γράμμων (cfr. ρ. 46—48).
4*
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ΕΒ, νψος δε το αντο τφ κνλίνδρφ. τα δϊ παραλ
ληλόγραμμα, ων βάόεις μεν αί Α Ε, ΕΒ, νψος δ\
το αντο τφ κνλίνδρφ, ϊόα έότϊν τφ Α ΑΓΒ παραλληλογράμμφ καϊ τφ Η χωρίφ' καϊ ή άποτεμνομένη αρα
δ κνλινδρική επιφάνεια ύπό των Α Γ, ΒΑ ευθειών καϊ
τά Αθ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ, ΑΖ, ΖΜ, ΜΑ επίπεδα
τμήματα μείζονα έότιν τον ΑΓΒΑ παραλληλογράμμου
καϊ του Η χωρίον, αφαιρεθέντων δϊ τά Αθ, ΘΕ,
ΕΚ, Κ Β, ΓΑ, Α Ζ, Ζ Μ, ΜΑ τμήματα τον Η χωρίον
10 έλάόόονα. λοιπή άρα ή άποτεμνομένη κνλινδρική επιφά
νεια νπο τών Α Γ, ΒΑ ευθειών μείζων έότϊν τον
ΑΓΒΑ παραλληλογράμμον.

9

Εαν έν επιφάνεια κνλίνδρον τινδς ορθόν δύο εν15 θεϊαι ωόιν, άπο δί τών περάτων τών ευθειών άχθώ
όιν τίνες έπιψανονόαι τών κύκλων, οι είόιν βάόεις
τον κνλίνδρον, έν τω έπιπέδφ αυτών ονόαι καϊ όνμπέόωόιν, τά παραλληλόγραμμα τά περιεχόμενα ύπο τε
τών έπιψανονόών καϊ τών πλενρών τού κνλίνδρον
20 μείζονα έόται τής επιφανείας τού κνλίνδρον τής με
ταξύ τών ευθειών τών έν τή επιφάνεια τον κνλίνδρον.
έότω κνλίνδρον τινός ορθού βάόις ό ΑΒΓ κύκλος,
καϊ έότωόαν έν τή επιφάνεια αυτού δύο εύθεϊαι, ών
πέρατα τά Α, Γ' άπό 6h τών Α, Γ ήχθωόαν έπιψαν25 ονόαι τον κύκλον έν τφ αύτώ έπιπέδφ ονόαι καϊ
όνμπιπτέτωόαν κατά τό Η. νοείόθωόαν δΐ καϊ έν ry
2. βααις Ρ.
3. Α4ΓΚ]
F B * ; AJBT
C*; ΑΤΔΒ
uulgo.
παραλληλόγραμμα F C .
8. αφαιρεθέντων]
scripsi;
αφαιρεθέντα
Ρ, uulgo.
10. λοιπόν Ρ; corr. Β.
12. ΑΓΔΒ Torellius.
13. ιγ' Ρ.
16. βάαεις] βαο cum compendio ις uel ης F ; corr. D .

ι
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eadem, quae cylindri est. itaque etiam superficies
cylindrica lineis ΑΓ, Β Α abscisa et segmenta plana
ΑΘ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ, ΑΖ, ΖΜ, ΜΑ maiora sunt
parallelogrammis, quorum bases sunt AE, Ε Β lineae,
altitndo autem eadem, quae cylindri est. haec autem
parallelogramma aequalia sunt parallelogrammo ΑΓΒΑ
et spatio Η [ex hypothesi]. itaque etiam superficies
cylindrica lineis ΑΓ, Β Α abscisa cum segmentis planis Αθ, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ, ΑΖ, ΖΜ, MA maior est
parallelogrammo ΑΓΒΑ cum Η spatio. subtrahantur
autem segmenta Α®, ΘΕ, ΕΚ, ΚΒ, ΓΑ, AZ, tM,
Μ Α minora ^spatio Η [ρ. 48, 25]. itaque quae relmquitur superficies cylindrica lineis ΑΓ, Β Α abscisa,
maior est parallelogrammo ΑΓΒΑ.
ΧΠ.
Si in superficie cylindri recii duae lineae datae sunt,
et a terminis linearum ducuntur lineae circulos contingentes, qui bases sunt cylindri, in plano circulorum
positae, et concurrunt ), parallelogramma, quae lineis
contingentibus et lateribus cylindri continentur, maiora
erunt superficie cylindri, quae inter lineas est in superficie cylindri ductas.
sit circulus ΑΒΓ basis cylindri recti, et in superficie eius duae lineae datae sint, quarum termini sint
Α, Γ puncta. ab Α, Γ autem punctis ducantur lineae
circulum contingentes in eodem plano positae, et eoncurrant in puncto H. fingantur autem etiam in altera
1

1) Prop. 10 p. 38, 13 erat: κ«1 αυμπίητουοαι.

v
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έτερα βάσει τον κυλίνδρου άπο τών περάτων τών έν
τή επιφάνεια ενθείαι ήγμέναι έπιψαύονόαι τον κύκλου,
δεικτέον, οτι τά παραλληλόγραμμα τά περιεχόμενα υπό
τών έπιψανονόών καϊ τών πλευρών τον κνλίνδρον
5 μείζονα έότι τής κατά τήν ΑΒΓ περιφέρειαν επιφα
νείας τον κνλίνδρον.
ήχθω γάρ ή ΕΖ έπιψανονόα, καϊ άπό τών Ε, Ζ
όημείων ήχθωόάν τίνες εύθεΐαι παρά τον άξονα τού
κνλίνδρον εως τής επιφανείας τής ετέρας βάόεως. τά
10 δή παραλληλόγραμμα τά περιεχόμενα νπό τών Α Η,
ΗΓ καϊ τών πλευρών τον κνλίνδρον μείζονα έότι τών
παραλληλογράμμων τών περιεχομένων υπό τε τών Α Ε,
ΕΖ, ΖΓ καϊ τής πλευ
ράς τον κνλίνδρον [έπεϊ
γάρ αί ΕΗ, ΗΖ τής
ΕΖ μείζονς είόϊν, κοιval προόκείόθωόαν αί
Α Ε, Ζ Γ. ολαι αρα αί
ΗΑ, ΗΓ μείζονς είόϊν
τών ΑΕ, ΕΖ, ΖΓ]. φ
δή μείζονα έότιν, έότω
τό Κ χωρίον, τον δή
Κ χωρίον τό ήμιόν ήτοι
μείζον έότι τών οχη
μάτων τών περιεχομέ
νων νπό τών Α Ε, ΕΖ,
ΖΓ ευθειών καϊ τών Α Α, ΑΒ, Β®, ΘΓ περιφερειών
Γ

1. περάτων των] τών om. F; corr. Torellius. 2. Poet επι
φάνεια fortasse addendum est ευθειών, cogitatione saltem.
13. των πλευρών Cr., ed. Basil., Torellius.
16. εΐαίν] είναι F ;
corr. B.
novai F; corr. manus 2 (?).
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basi cylindri a terminis linearum in superficie ductarum lineae circulum contingentee ductae. demonstrandum parallelogramma, quae lineis contingentibus et
lateribus cylindri contineantur, maiora esse superficie
cylindrica in ambitu ΑΒΓ posita.
ducatur enim Ε Ζ linea contingens ), et a punctis
E Ζ ducantur liueae axi cylindri parallelae usque ad )
superficiem ) alterius basis. itaque parallelogramma,
quae lineis AH Η Γ et lateribus cylindri continentur,
maiora sunt parallelogrammis, quae lineis AE EZ
Ζ Γ et latere cylindri continentur. ) quo igitur maiora sunt spatio, sit Κ spatium. itaque dimidium
spatii Κ aut maius est figuris, quae lineis AE EZ
ΖΓ et arcubus AA AB Βθ θ Γ continentur, aut
non maius. sit prius maius. superficiei autem, quae
composita est ex parallelogrammis in lineis AE EZ
;

1

2

9

8

9

9

9

9

9

4

9

9

9

9

9

1) Post imipavovact lin. 7 Nizze addi uult: δίχα τρη&είοης της ΑΒΓ περιφερείας κατά τό JB, et fortasse eic scnpserat
Archimedes.
2) Archimedes ipse particula $ως hoc modo non utitur;
quare puto eam a transscriptore pro $βτε προς uel μέχρι suppositam esse (Quaesi Arch. p. 70).
3) Pato Archimedem aut της επιφανείας omisisse aut του
επιπέδου ecri^siese; neqne enim apte commemoratur ή επι
φάνεια της βάσεως, quaai ή βάαις solida sit.
4) Nam EH + ΗΖ > ΕΖ (Eucl. I, 20)
ΑΕ + ΖΓ*= ΑΕ + ΖΓ
ΑΗ+
ΗΓ>ΑΕ
+ ΕΖ + ΖΓ.
itaque cnm altitudo eadem sit, parallelogramma, quorum bases
Bunt AH ΗΓ, maiora sunt parallelogrammis, quorum bases
eunt ΑΕ, ΕΖ, Ζ Γ (Eucl. V I , 1). sed quae in Graecie addita
etmt uerba lin. 14—20, ualde mihi suspecta sunt, quia Archimedee cauaam, qua nititur aliquid, praemittere eolet, non poetea
addere. etiam ιη eequentibus fortasse quaedam addita, quaedam mntata stmt.
9
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ή ον. έότω πρότερον μείζον, τής δε επιφανείας τής
όνγκειμένης έκ τών παραλληλογράμμων τών κατά τάς
Α Ε,

5

10

16

20

25

ΕΖ,

ΖΓ

καϊ τον ΑΕΖΓ

τραπεζίου καϊ

τον

κατενάντίον αντον έν τή ετέρα βάόει τον κνλίνδρον
πέρας έότϊν ή περίμετρος του παραλληλογράμμου τον
κατά τήν ΑΓ. έότιν δΐ καϊ τής επιφανείας τή)ς όνγκειμένης έκ τής επιφανείας τον κνλίνδρον τής κατά
τήν ΑΒΓ περιφέρειαν καϊ τών τμημάτων τον τε ΑΒΓ
καϊ τον άπεναντίον αντον πέρας ή αυτή περίμετρος.
αί ονν είρημέναι έπιφάνειαι τδ αντο πέρας έχονόαι
τνγχάνονόιν, οπερ έότιν έν έπιπέδω, και είόιν άμφότεραι
έπϊ τά αντά κοϊλαι, και τινα μέν περιλαμβάνει ή ετέρα
αντών, τινά δϊ κοινά έχονόιν* έλάόόων αρα έότϊν ή
περιλαμβανομένη· αφαιρεθέντων ονν κοινών τον τε
ΑΒΓ τμήματος καϊ τον άπεναντίον αντον έλάόόων
έότϊν ή επιφάνεια τον κνλίνδρον ή κατά τήν ΑΒΓ περι
φέρειαν τής όνγκειμένης επιφανείας έκ τε τών παραλληλο
γράμμων τών κατά τάς Α Ε, ΕΖ, ΖΓ καϊ τών οχημάτων
τών ΑΕΒ, ΒΖΓ καϊ τών άπεναντίον αντών. αί δ% τών
είρημένων παραλληλογράμμων έπιφάνειαι μετά τών
είρημένων οχημάτων έλάττονς είόϊν τής επιφανείας
τής όνγκειμένης έκ τών παραλληλογράμμων τών κατά
τάς Α Η, Η Γ [μετά γάρ τον Κ μείζονος οντος τών
οχημάτων ϊόαι ήόαν αντοϊςΧ δήλον ονν, οτι τά παραλληλόγραμμα τά περιεχόμενα νπό τών Α Η, ΓΗ καϊ
τών πλενρών τον κνλίνδρον μείζονα έότι τής επιφανείας
τον κνλίνδρον τής κατά τήν ΑΒΓ περιφέρειαν. ει δϊ
μή έότι μείζον τό ήμιόν τον Κ χωρίον τών είρημένων
3. τραπεζειον F. 4. %ατεναντίον] άπεναντίον ? iv τή om.
F ; corr. Α.
13. έλάοοων] ελαοοώ F.
17. περιφέρειας F per
compendium; corr. Α.
19. ΑΕΒ, ΒΖΓ] ΑΕ, ΕΒ, ΒΖ, Z T F ;
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Ζ Γ positis et trapezio ΑΕΖΓ et trapezio ei opposito,
quod in altera basi est cylindri, terminus est perimetrus parallelogrammi in linea ^Fpositi. eadem autem
perimetrus terminus est superficiei compositae ex superficie cylindri in ambitu ΑΒΓ posita et segmento
ΑΒΓ et segmento ei opposito. itaque superficies, quas
comraemorauimus, eundem terminum habent in plano
positum, et utraque in eandem partem caua est, et
altera earum quaedam comprehendit, quaedam cum
altera communia habet. minor igitur ea est quae
comprehenditur [λαμβ. 4]. si igitur segmentum ΑΒΓ
et segmentum ei oppositum utrique coinmunia subtrahimus, minor est superficies cylindri in ambitu ΑΒΓ
posita superficie composita ex parallelogrammis in
lineis AE ΕΖ, ΖΓ positis et figuris ΑΕΒ, ΒΖΓ et
fignris iis oppositis. sed superficies parallelogrammorum, quae commemorauimus, cum figuris AEB ΒΖΓ
et figuris iis oppositis minores sunt superficie composita ex parallelogrammis in lineis AH Η Γ positis. )
quare adparet, parallelogramma, quae lineis AH> ΓΗ
et lateribus cylindri contineantur, maiora esse superficie cylindri in ambitu ΑΒΓ posita. — sin non maius
est dimidium spatii Κ figuris, quas commemorauimus,
;

y

f

1

y

1) Nam parallelogr.
ΑΗ + Η Γ - p a r a l l e l o g r . AE + EZ + Ζ Γ + Κ (ex hypothesi),
et %K> ΑΕΒΔ - f ΒΖΓΘ; itaque Κ > ΑΕΒ Δ + ΒΖΓθ
cum
figuris ϋβ oppositie. sed uerba sequentia lin. 23—24 euspecta
flunt; cfr. p. 55 not. 4 ; praeterea offendit αντοΐς (h. e. τοϊς
παραλληλογράμμους τοις %ατά τάς Α Η, Η Γ) pro αντ% (h. e.
superficiei ex iis compositae; lin. 24).
corr. ed. Basil. „et ex portionibus plani conientis ab arcubue
et lineie rectis ae, eb, bf, fc" Cr.
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οχημάτων, άχθήόονται εύθεΐαι έπιψαύονόαι τον τμή
ματος, ωότε γενέόθαι τά περιλειπόμενα οχήματα έλάό
όονα τον ήμίόονς τον Κ, καϊ τά άλλα κατά τά αντά
totg έμπροόθεν δειχθήόεται.
5

τούτων δΐ δεδειγμένων φανερόν έότιν [έκ τών
προειρημένων], οτι, έάν εις κώνον Ιόοόκελή πνραμίς
έγγραφη, ή επιφάνεια τής πνραμίδος χωρίς τής βά
όεως έλάόόων έότϊ τής κωνικής επιφανείας·

[εκαότον γάρ τών περιεχόντων τήν πνραμίδα τρι10 γώνων έλαόόον έότι τής κωνικής επιφανείας τής με
ταξύ τών τού τριγώνον πλενρών ωότε καϊ. ολη ή
επιφάνεια τής πνραμίδος χωρίς τής βάόεως έλάόόων
έότϊ τής επιφανείας τού κώνον χωρίς τής βάόεως.]
καϊ οτι, έάν περί κώνον Ιόοόκελή πνραμίς περι15 γραφή, ή επιφάνεια τής πνραμίδος χωρίς τής βάόεως
μείζων έότϊ τής επιφανείας τον κώνον χωρίς τής βά
όεως [κατά τό όννεχ^ς έκείνφ].
φανερόν δ% έκ τών αποδεδειγμένων, οτι τε, έάν
εις κύλινδρον ορθόν πρϊόμα έγγραφη, ή επιφάνεια
20 τον πρίόματος ή έκ τών παραλληλογράμμων όνγκειμένη έλάόόων έότϊ τής επιφανείας τού κνλίνδρον χωρίς
τής βάόεως·
[έλαόόον γάρ εκαότον παραλληλόγραμμον τον πρίό
ματος έότι τής καθ αυτό τού κνλίνδρον έπιφα25 νείας.]
9

1. τμήματος] Nizze; σχήματος Ρ , uulgo; %ν%Χον σχήματος
ed. Basil., Torelfius.
3. %ατά] addidi; om. F, uulgo.
5. d^]
scripei; δη Ρ, uulgo.
έστιν / χ ] soripei; επι μεν F, uulgo.
10. εΧασσων Ρ; corr. C.
11. ή] addidi; om. Ρ, uulgo.
16.
μειζω Ρ.
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ducentur lineae segmentum contingentes, ita ut figurae
relictae minores sint dimidio spatii Κ [prop, 6 p. 23,
6]. et cetera eodem modo, quo supra [prop, 11 p. 49],
demonstrabuntur.
His autem demonstratis adparet ), si cono aequicrurio inscribatur pyramis, superficiem pyramidis praeter basim minorem eese superficie conica.
[nam unusquisque triangulorum pyramidem comprehendentium minor est superficie coniea, quae est
inter latera trianguli [prop. 9]; quare etiam tota euperficies pyramidis praeter basim minor est coni superficie praeter basim].
et, si circutn oonum aequicrurium pyramis circumscribatur, superficiem pyramidis praeter basim maiorem
esse coni superficie praeter basim [prop. 10]. )
adparet autem ex iis, quae demonstrauimus, et, si
cylindro recto prisma inscribatur, superficiem prismatis
ex parallelogrammis compositam minorem esse superficie cylindri praeter bases. )
[nam unumquodque parallelogrammum minus est
cylindri superficie ad id pertinenti] [prop. II]. )
1

2

3

4

1) i% τών προειρημένων subditiua esse puto, quia idem
iam dictam est uerbie praecedenubne: τούτων δεδειγμένων.
2) κατά το συνεχές Ιν,εένω (h. e. propter sequentem propoeitionem) Archimedea esee non puto, maxime ob 1*είνω (η. e.
illi proportioni, qna nitebatnr lemma praecedens) obscnre et
neglegenter dictum.
3) Archimedee bic et pag. 60 linn. 4, 7, 17 scripserat τών
βάσεων (Qtu Arch. p. 73).
4) Hanc demonstrationem et similem supra lin. 9—13 subditiuas esse suepicor; turbant enim sententiarum nexum (τε —%ui
lin. 18—60,1), nec intellegitor, aut car additae sint, cum supra
dictum eit: φανερον i% των δεδειγμένων (ρ. 68, 6 et 18), aut
cur Archimedes, si eae addere uoluerit, non ceterie duobus lemmatis etiam (p. 68, 14; p. 60, 1) demonstrationes adiunxerit
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καϊ οτι, έάν περί κνλίνδρον ορθόν πρίόμα περι
γραφή, ή επιφάνεια τον πρίόματος ή έκ τών παραλ
ληλογράμμων όνγκειμένη μείζων έότϊ τής επιφανείας
τον κνλίνδρον χωρίς τής βάόεως.
δ

10

ΐδ

20

2δ

*

ιγ\

Παντός κνλίνδρον ορθού ή επιφάνεια χωρίς τής
βάόεως ϊόη έότϊ κύκλω, ον ή έκ τού κέντρον μέόον
λόγον έχει τής πλευράς τον κνλίνδρον καϊ τής διαμέτρον τής βάόεως τον κνλίνδρον.
έότω κνλίνδρον τινός όρθοϋ βάόις ό Α κύκλος,
καϊ έότω τή μέν διαμέτρφ τού Α κύκλον ϊόη ή ΓΑ,
τή δ\ πλενρά τον κνλίνδρον ή ΕΖ' έχέτω δΐ μέόον
λόγον τών Α Γ, ΕΖ ή Η, καϊ κεΐόθω κύκλος, ον ή
έκ τού κέντρον ϊόη έότϊ τή Η ό Β. δεικτέον, οτι δ
Β κύκλος ϊόος έότϊ τή επιφάνεια τού κνλίνδρον χωρίς
τής βάόεως.
εί γάρ μή έότιν ϊόος, ήτοι μείζων έότϊ ή έλάόόων.
έότω πρότερον, εί δννατόν, έλάόόων. δύο δή μεγεθών
όντων άνίόων τής τε επιφανείας τον κνλίνδρον καϊ
χού Β κύκλον δννατόν έότιν εις τον Β κύκλον ίόόπλενρον πολύγωνον έγγράφαι καϊ άλλο περιγράψαι,
ωότε τό περιγραφέν πρός τό έγγραφϊν έλάόόονα
λόγον έχειν τού, ον έχει ή επιφάνεια τον κνλίνδρον
πρός τον Β κύκλον. νοείόθω δή περιγεγραμμένον καϊ
έγγεγραμμένον, καϊ περϊ τον Α κύκλον περιγεγράφθω
εύθύγραμμον όμοιο ν τω περϊ τον Β περιγεγραμμένων
καϊ άναγεγράφθω άπό τον εύθνγράμμον πρίόμα* έόται
1. %αί om. F; corr. Β*.
δ. ιδ' Ρ.
12. εχετο F; corr.
BC*.
19. ανιοσων Ρ.
21. Ιγγοάψαί] alterum γ in F supra
ecriptum est manu 1.
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et, si circum cylindrum rectum prisma circumscribatur, superficiem prismatis ex parallelogrammis
composita maiorem esse cylindri superficie praeter
bases ) [prop. 12].
1

XIII.
Cuiusuis cylindri recti superficies praeter bases )
aequalis est circulo, cuius radius media est proportionalis *) inter latus cylindri et diametrum basis cylindri. )
sit Α circulus basis cylindri recti, et sit linea Γ Α
aequalis diametro circuli A et linea EZ aequalis lateri cylindri. linea autem Η media sit proportionalis )
inter ΑΓ, EZ lineas. et ponatur Β circulus, cuius
radius aequaiis sit lineae H. demonstrandum, circulum Β aequalem esse superficiei cylindri praeter bases. )
nam nisi aequalis est, aut maior est aut minor.
eit prius, si fieri potest, minor. datis igitur duabus
magnitudinibus inaequalibus, superficie cylindri et circulo jB fieri potest, ut circulo Β inscribatur polygonum aequilaterum, et aliud circumscribatur, ita ut polygonum circumscriptum ad inscriptumrationemminorem
habeat, quam superficies cylindri ad circulum Β [prop. 5].
fingatur igitur circumscriptum et inscriptum circulo B,
et circum Α circulum circumscriptum polygonum simile figurae circum Β circulum circumscriptae*), et
1

3

7

2

1

y

1) Archimedee hio et linn. 4, 7, 17 ecripeerat τών βάαεων
(Qu. Arch. j>. 73).
2) Arcnimedes hio et lin. 12—13 ecripsit μεοη άνάλογόν
ίστι (Qoaest. Arch. ρ. 70).
3) Hanc propoeitionem ut tertiam decimam citat Pappus I
p. 394, 11.
4) Lin. 24 eq. Arcbimedes scripserat: νοείσ&ω 9ή είς τον Β
xvnlov περν/εγραμ,μένον %άί ίγγεγρνμμ,ένον,
καϊ περϊ τον Α
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δή περϊ τον κνλίνδρον περιγεγραμμένον. έότω δ\ καϊ
τή περιμέτρω τον ευθυγράμμου τον περϊ τον Α κύ
κλον ϊόη ή ΚΑ, καϊ τή ΚΑ ϊόη ή Α Ζ τής 6h ΓΑ
ήμίόεια έότω ή Γ Τ. έόται δή τδ ΚΑΤ τρίγωνον
ϊόον τω περιγεγραμμένα* εύθνγράμμφ περί τον Α κύ
κλον [επειδή βάόιν μέν έχει τή περιμέτρω ϊόην, νψος
δε ϊόον τή έκ τού κέντρον τον Α κύκλον], τδ δΐ Ε Α
παραλληλόγραμμου τή επιφάνεια τού πρίόματος τον
περί τον κύλινδρον περιγεγραμμένον [επειδή περιέχεται
ύπο τής πλευράς τον κνλίνδρον καϊ τής ϊόης τή περι
μέτρω τής βάόεως τον πρίόματος]. κείόθω δή τή ΕΖ
ϊόη ή ΕΡ. ϊόον αρα έότϊν τό ΖΡΑ τρίγωνον τφ ΕΑ
παραλληλογράμμφ, ωότε καϊ τή επιφάνεια τού πρίό
ματος. καϊ έπεϊ ομοιά έότι τά ευθύγραμμα τά περϊ
τούς Α, Β κύκλονς περιγεγραμμένα, τον αυτόν ε%ει
λόγον [τά ευθύγραμμα], ονπερ αί έκ των κέντρων
δννάμει. εξει άρα τό ΚΤΑ τρίγωνον πρός τό περϊ
τον Β κύκλον εύθύγραμμον λόγον, ον ή ΤΑ πρός
την Η δννάμει [αί γάρ ΤΑ, Η ϊόαι είόϊν ταΐς έκ τού
κέντρου], άλλ ον έχει λόγον ή ΤΑ πρός Η δννά
μει, τούτον έχει τον λόγον ή ΤΑ πρός ΡΖ μήκει [ή
γάρ Η των ΤΑ, ΡΖ μέόη έότϊ άνόλογον διά τό καϊ
τών ΓΑ, Ε Ζ* πώς δΐ tothro; έπεϊ γάρ ϊόη έότϊν ή
μέν Α Τ τή ΤΓ, ή δ% ΡΕ τή ΕΖ, διπλαόία αρα έότϊν
ή ΓΑ τής ΤΑ, καϊ ή ΡΖ τής ΡΕ. έότιν αρα, ώς ή
ΓΑ πρός Α Τ, όντως ή ΡΖ πρός Ζ Ε. τό αρα ύπό
9

5

10

ΐδ

20

2δ

9

1. δέ] scripsi; δη F, uulgo.
δ. τώ] το Ρ.
19. τήν Η]
το Η F.
έ% του κέντρου] per compendium F C , quod in loco
interpolato ferendnm est; ix τών κέντρων uulgo; „ex centris"
Cr.
20. προς Η] προς την Η ed. Baal., Torellius.
26. ώς
ή ΓΔ] Ρ; ώς ή ΔΓ uulgo.
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in eo construatur prisma; erit igitur circum cylindrum
circumscriptum. praeterea autem aequalis sit Iinea Κ Α
perimetro figurae rectilineae circum Α circulum circranscriptae, et lineae Κ Α aequalis ΑΖ linea; lineae
autem Τ Α dimidium sit
* JTTlinea. itaquetriangulus
Κ Α Τ aequalis erit figurae
circum Α circulum circumscriptae ), parallelogrammum autem ΕΑ superficiei
prismatis circum cylindrum
cireumscripti. ) ponatur
igitur lineae EZ aequalis
JSPlinea. itaquetriangulus
ZPA aequalis est parallelogrammo Ε Α [Eucl. 1,41];
quare etiam superficiei
prismatis. et quoniam similes sunt figurae rectilineae circum Α, Β circulos circumscriptae, eandem rationem habebunt ), quam radii
quadrati [u. Eutocius]. babebit igitur triangulus KTA
ad figuram rectilineam circum Β circulum circumscriptam eandem rationem, quam ΤΑ*: H [quia ΤΑ, Η
radiis aequales sunt ex hypothesi].
1

2

8

2

χύχλον περιγεγραμμένον ομοιον τω περϊ τον Β περιγεγραμμένα*;
η. Eutocins.
1) Quia baeie Kd aequalis est perimetro polygoni, altitudo
autem Δ Τ aequalis radio circuli Α siue radio minori polygoni;
cfr. Zeitschr. f. Math. n. Pbysik, hist.-litt. Abth. X X I V p. 180
nr. 12:
2) Quia baeie Ε Ζ aequalie est perimetro polygoni, quod
prismatiB baeie est, altitudo antem AZ aequalis lateri cylindri.
3) τά ευθύγραμμα lin. 16 deleri uoluit Torellius, probante
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τών ΓΑ, ΕΖ ϊόον έότϊ τφ νπο τών Τά, ΡΖ. τφ Sh
ύπο τών ΓΑ, Ε Ζ ϊόον έότϊ το άπο Η. καϊ τφ νπο
τών ΤΑ, ΡΖ άρα ϊόον έότϊ το άπο τής Η. έότιν
άρα, ώς ή ΤΑ προς Η, όντως ή Η προς ΡΖ. έότιν
άρα, ώς ή ΤΑ προς ΡΖ, το άπο τής ΤΑ προς το
άπό τής Η. έάν γάρ τρεις ευθείαν άνάλογον ώόιν,
έότιν, ώς ή πρώτη πρός τήν τρίτην, τό άπό τής πρώ
της είδος πρός τό άπό τής δευτέρας είδος τό ομοιον
χαί ομοίως άναγεγραμμένον], ον δΐ λόγον έχει ή
ΤΑ πρός Ρ Ζ μήχει, τούτον έχει τό ΚΤΑ τρίγωνον
πρός τό ΡΑΖ [έπειδήπερ ϊόαι εΐόίν αί ΚΑ, Α Ζ], τον
αυτόν άρα λόγον έχει τό ΚΤΑ τρίγωνον πρός τό
εύθύγραμμον τό περί τον Β χύχλον περιγεγραμμένον,
ονπερ τό ΤΚΑ τρίγωνον πρός τό ΡΖΑ τρίγωνον.
ϊόον άρα έότϊν τό Ζ ΑΡ τρίγωνον τφ περϊ τον Β χύχλον
περιγεγραμμένφ εύθνγράμμφ. ωότε χαϊ ή επιφάνεια
τού πρίόματος τού περϊ τον Α χύλινδρον περιγεγραμ
μένου τφ εύθνγράμμφ τω περϊ τον Β χύχλον ϊόη έότϊ.
χαϊ έπεϊ έλάόόονα λόγον έχει τό ενθύγραμμον τό περϊ
τον Β χύχλον πρός τό έγγεγραμμένον έν τφ χύχλφ
τού, ον έχει ή επιφάνεια τού Α κνλίνδρον πρός τον
Β κύκλον, έλάόόονα λόγον ε£ει καϊ ή επιφάνεια τον
πρίόματος τον περϊ τον κύλινδρον περιγεγραμμένον
πρός τό εύθύγραμμον τό έν τω κύκλφ τω Β έγγεγραμμένον, ήπερ ή επιφάνεια τού κνλίνδρον πρός χόν Β
κύκλον* καϊ εναλλάξ* οπερ αδύνατον [ή μϊν γάρ
επιφάνεια τού πρίόματος τον περιγεγραμμένον περϊ
τον κύλινδρον μείζων ονόα δέδεικται τής επιφανείας
2. άπό Η]
F; corr. A C .

P B G ; από^νης Η uuljjo.
6. ώς ή] ώς om.
τό άπό] Όντως τό άπο Α, ed. BaeiL, Torellius.
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sed

#

TA* iH**=*TA:

PZ})

et
TAiPZ^
ΚΤΑ: PAZ})
quare triangulus KTA ad figuram reetilineam cireum
Β circulum eircumecriptam eaadem rationem habet,
quam triangulus TKA ad triangukun PZA [u. Eutocius]. aequalis igitur est triangalus ZAP figurae
rectilineae circum Β circulum circumscriptae [Eucl.
V, 9]. quare etiam superficies prismatis circum Α
cylindrum circumscripti aequalis est figurae rectilineae
circum Β circulum circurascriptae. et quoniam figura
rectilinea circum Β circulum circumscripta ad figuram
circulo inscriptam minorem rationem habet, quam superficies Α cylindri ad Β circulum [ex hypothesi],
habebit igitur etiam superficies prismatis circum cylindrum circumscripti ad figuram circulo Β inscriptam
minorem rationem, quam superficies cylindri ad Β cirNizzio. et ex Eutocio adparet Archimedem soripsisee: τον αν
τον Ig** λόγον, όνπ&ς.
1) Nam ex hypothesi*»t H* = ΔΓχ
EZ et
ΔΓ*=ΖΤΔ,
jEZ — ^ P Z ; qnare Jff» = 7 V X P Z , h. e. ΤΔ: H=*
Η:PZ;
tum u. Ettcl. VI, 20 πόο. 2. demonstrationem subditiuam p. 62,
lixi. 2 1 — p . 64, lin. 9 niraie rorboaam esse iaqa Nizze p. 67 not.
β i&tellexit; idem p. 270 uerba πώς δε τούτο deleri uult sed
α. Qaaeet. Arch. p. 74.
2) Ex Eucl. VI, 1, quia ex hypotbeei AZ^

ΚΔ.

7. τό άπό] F A ; όντως τό άπό uulgo.
14. Τ Κ Δ] ΚΤΔ Τοrellius.
24. ϊγγεγοαμ,μένον] scripei; γεγοαμμενον F, uulgo.

Archimedes, ed. Heiberg. I.

δ
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τού κυλίνδρου, τδ δΐ έγγεγραμμένον εύθύγραμμον ίν
τω Β κύκλω έλαόόον έότι τού Β κύκλου], ούκ αρα
έότϊν δ Β κύκλος έλάόόων τής επιφανείας του κυλίν
δρου. — έότω δέ, εί δυνατόν, μείζων, πάλιν δ\
νοείόθω εις τον Β κύκλον ευθύγραμμου εγγεγραμμέ
νου καϊ άλλο περιγεγραμμένον, ωότε το περιγεγραμ
μένον προς το έγγεγραμμένον έλάόόονα λόγον έχειν
ή τον Β κύκλον προς τήν. έπιφάνειαν τού κυλίνδρου,
καϊ έγγεγράφθω εις τον Α κύκλον πολύγωνον ομοιον
τω εις τον Β κύκλον έγγεγραμμένφ, καϊ πρϊόμα άναγεγράφθω άπο τού έν τω κύκλο) εγγεγραμμένου πολυ
γώνου, καϊ πάλιν ή ΚΑ ϊόη έότω τή περιμέτρω τού
ευθυγράμμου τού έν τω Α κύκλω εγγεγραμμένου, καϊ
ή Ζ Α ϊόη αύτη έότω. έόται δή το μέν ΚΤΑ τρίγωνον μείζον τού ευθυγράμμου τού έν τω Α κύκλω
εγγεγραμμένου [διότι βάόιν μϊν έχει τήν περιμέτρον
αυτού, νψος δ} μείζον τής άπο τού κέντρου έπϊ μίαν
πλευράν τού πολυγώνου αγομένης: καθέτου], τό 6h Ε Α
παραλληλόγραμμον ϊόον τή επιφάνεια τού πρίόματος
τη έκ τών παραλληλογράμμων όνγκειμένη [διότι περι
έχεται ύπο τής πλευράς τού κυλίνδρου καϊ τής ϊόης
τή περιμέτρω τού ευθυγράμμου, ο έότι βάόις τοί
πρίόματος]. ωότε καϊ τδ ΡΑ Ζ τρίγωνον ϊόον έότϊ
τή επιφάνεια τού πρίόματος* καϊ έπεϊ ομοιά έότι τά
ευθύγραμμα τά έν τοις Α, Β κύκλοις εγγεγραμμένα,
τον αυτόν έχει λόγον πρός άλληλα, ον αί έκ τών
κέντρων αυτών δυνάμει, έχει δΐ καϊ τά ΚΤΑ, ΖΡΑ
1. έγγεγραμμένον] ecripei; γεγοαμμενον F, uulgo.
7. έχειν]
εχει Ρ; corr. Β *
10. έγγεγραμμένον F; corr. Β *
12. έϋτω]
εοτι Ρ; corr. Α.
1J. μείζων F, nt nidetar.
%έντρον\%εντρον
πλευράς F; corr. Torellius.
22. ο] 6ς F ; corr. ed. IBasil.
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culum. permutando igitur [prisma ad cylindrum minorem rationem habet, quam figura cireulo JB inscripta
ad Λ ciiculum] ), quod absurdum est [u. Eutocius] ).
itaque fieri non potest, ut Β circulus minor sit superficie cylindri.
Bit autem, si fieri potest, maior. rursus autem
fingatur figura rectilinea circulo Β inscripta et alia
cireurnscripta, ita ut figura circumscripta ad inscriptam minorem rationem habeat, quam Β circulus ad
superficiem cylindri [prop. 5], et inacribatur circulo Α
polygonum simile polygono circulo Β inseripto, et
prisma in polygono circulo [A} inscripto construatur.
et rursus linea KJ aequalis sit perimetrofiguraerectilineae circulo Α inscriptae, et linea Ζ Α ei aequalie
sit. erit igitur triangulus KTA maiorfigurarectilinea
circulo Α inscripta ), parallelogrammum autein Ε Α
aequale superficiei prismatis ex parallelogrammis compositae. ) quare etiam triangulus PAZ aequalis est
superfieiei prismatis [quia aequalis est parallelogrammo
ΕΑ] p. 62, 12]. et quoniam figurae rectilineae circulis Α, Ζ inscriptae similes sunt, eandem inter ae
rationem habent, quam radii circulorum quadrati [Eucl.
1

2

8

4

1) Archimedes pro καϊ εναλλάξ· οπερ αδύνατον ρ. 64, 26
scripeerat: εναλλάξ αρα ελάσσονα λογον ϊρι το πρίσμα προς τον
κύλινδρον, ήπερ το έγγεγραμμένον είς τον Β κύκλον πολύγωνον
προς τον Β κύκλον οπερ άτοπον, ut ex Entocio adparet.
2) Seqaentia nerba p. 64, 26 — 66, 2 subditiua eese adparet
ex Eutocio.
3) Baeie enim KJ aequalis est perimeiro polygoni, altitudo
autem JT, quae aequalis est radio circuli A, maior quam radiue minor polygoni. Uerba lin. 16—18 Archimedie non sunt;
u. p. 62, 6.
4) U. p. 63 not. 2. Quae eequuntui' lin. 20—23 subditiua
sunt; cfr. p. 62, 9.
6*
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τρίγωνα προς άλληλα λόγον, ον αί έκ των κέντρων
των κύκλων δυνάμει,, τον αυτόν αρα λόγον έχει τό
εύ&ύγραμμον τό εν τφ Α κύκλφ έγγεγραμμένον πρός
τδ εύθύγραμμον τό έν τφ Β έγγεγραμμένον, καϊ τό
5 ΚΤΑ τρίγοτνον πρός τό ΑΖΡ τρίγωνον. έλαόόον δέ
έότι τό εύ&ύγραμμον τό εν τφ Α κύκλω έγγεγραμμέ
νον του ΚΤΑ τριγώνου, έλαόόον αρα καϊ τό εύ&νγραμμον τό έν τω Β κύκλφ έγγεγραμμένον του ΖΡΑ
τριγώνου* ωότε καϊ τής επιφανείας τον ^ρίόματος του
10 έν τφ κυλίνδρφ εγγεγραμμένου* οπερ αδύνατον [επεϊ
γάρ έλάόόονα λόγον έχει τό περιγεγραμμένον εύ&νγραμμον περϊ τον Β κύκλον πρός τό έγγεγραμμένον,
ή ό Β κύκλος πρός τήν έπιφάνειαν τού κυλίνδρου,
καϊ εναλλάξ, μείζον δέ έότι τό περιγεγραμμένον περί
15 τον Β κύκλον τού Β κύκλου, μείζον άρα έότϊν τό
έγγεγραμμένον εν τφ Β κύκλφ τής επιφανείας τού
κυλίνδρου, ωότε καϊ τής επιφανείας τού πρίόματος].
ούκ άρα μείζων έότϊ δ Β κύκλος τής επιφανείας τού
κυλίνδρου, έδείχθη δέ, ότι ούδ\ έλάόόων. ίόος αρα
20 έότϊν.
ιδ'.
Παντός κώνου ίόοόκελούς χωρϊς τής βάόεως ή επι
φάνεια ϊόη έότϊ κύκλφ, ου ή ίκ τού κέντρου μέόον
λόγον έχει τής πλευράς τον κώνου καϊ τής έκ τού
25 κέντρου τού κύκλον, ος έότι βάόις τού κώνου.
έότω κώνος ίόοόκελής, ου βάόις δ Α κύκλος, ή δΐ
έκ τού κέντρου έότω ή Γ. τή 6h πλευρά τού κώνου
15. μ,ειξων Ρ.
21. ιε' F.
22. ή επιφάνεια χωρίς τής
βάοεως Pseudopappus.
23. εστίν idem.
24. λόγον] άνάλογον idem.
25. έατιν idem.
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XII, 1]. sed etiam tridnguK ΚΤΛ, Ζ ΡΑ eandem ifiter se rationem habent, quam radii circttlorum quadrati. ) uaque figura rectUinea circulo Α inedripta ad
figiwram circulo 3 inacriptam eandem ratitmem habefc,
qnsm triangulue ΚΤΛ ad triafcguluift AZP. min©*
autem eet figura reetilinea cireulo Α inscuipta trian*
gulo ΚΤΛ. itaque eidam flgura rectilinea circulo Β
inscripta minor est trianguk» ZPA\ quare etiam supeifficie prismatis cylindro inscripti. quod fieri nequit. )
itaque fieri non potest, ut circulus Β maior sit suporficie eylindri. demonstratum autem est, ne minorem
quidem eum eese, itaquef aequalis est.
1

2

XIV.
Superficies cuiusuis coni aequicrurii praeter basim
aequalis est circulo, cuius radius media proportionalis est*) inter latus coni et radium circuli, qui basis
coni est. )
sit conus aequicrurius, cuius basis sit circulus Λ,
radius autem eius sit Γ linea. et lateri coni aequalis
4

1) tfam KTJtZPA^
TJ: Z P =
: H»; p. 66 not. 1;
sed TJ linea aecpalis est radio circuli Α, Η radio circuli B.
2) Nam quomam fignra circum Β citcumscripta ad figtiram
iracriptam mixiorem rationem babei, quata circakur Β ad nrper*
ficiem cylindri, et Β circulus < figura circumscripta, erit etiam
figura iiiecripta maior superficie cylindri, et multo magis superfieie priematfa (prop. 12 p. 58, 18). Sequentia nerba lin. 10—
17 deleo; efr. p. 67 not. 2,
3) Arclihnedefti ecripsisse puto lin. 23: μέόη lctlv άνάλογον;
cfir. p. 61 n o l 2..
4) Hanc propositionem ut X I V ^»* citat Pappus I p. 390,
16. sed uerba ipsa Archimedis interpolator addidit, ut recte
euspicatns est Huttechius; neque enim Pappi temporibue scripta
Archimedis in lingnam eommunem conuersa circumferebanttir;
hoc eaaka poat Eutocium detaum factum eet (Quaest. Areb.
p. 77—78).
1
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έότω ϊόη ή Α, τών δ\ Τ, Α μέόη άνάλογον ή Ε.
ό 61 Β κύκλος έχέτω τήν έκ τού κέντρου τή Ε ϊόην.
λέγω, οτι δ Β κύκλος έότϊν ϊόος τή επιφάνεια: τού
κώνου χωρϊς τής βάόεως. — εί γάρ μή έότιν ϊόος,
ήτοι μείζων έότϊν ή έλάόόων. έότω πρότερον έλάόόων.
Ιότι δή δύο μεγέθη άνιόα ή τε επιφάνεια τού κώνου
καϊ 6 Β κύκλος, καϊ μείζων ή- επιφάνεια τού κώνου,
δυνατόν άρα εις τον Β κύκλον πολύγωνον ίόόπλευρον
έγγράψαι καϊ άλλο περιγράψαι ομοιον τφ έγγεγραμμένω, ωότε τό περιγεγραμμένον πρδς τό έγγεγραμμέ
νον έλάόόονα λόγον έχειν τού, ον έχει ή επιφάνεια
τού κώνου πρός τον Β κύκλον. νοείόθω δη καϊ περϊ
τον Α κύκλον πολύγωνον περιγεγραμμένον ομοιον τφ
περϊ τον Β κύκλον περιγεγραμμένφ. καϊ άπό τού περϊ
τον Α κύκλον περιγεγραμμένου πολυγώνου πυραμϊς
άνεότάτω άναγεγραμμένη την αυτήν κορυφήν έχουόα
τω κώνφ. έπεϊ ούν όμοια έότι τά πολύγωνα τά περϊ
τους Α, Β κύκλους περιγεγραμμένα, τον αυτόν έχει
λόγον πρός άλληλα, ον αί έκ τού κέντρου δυνάμει
πρός άλλήλας, τουτέότιν δν έχει ή Γ πρός Ε δυνάμει,
τουτέότι ή Γ πρός Α μήκει. δν δΐ λόγον έχει ή Γ
πρός Α μήκει, τούτον έχει το περιγεγραμμένον πολύγωνον περί τον Α κύκλον πρός τήν έπιφάνειαν τής
πυραμίδος τής περιγεγραμμένης περί τον κώνον [ή μίν
γάρ Γ ϊόη έότϊ νή άπό τού κέντρου καθέτφ έπϊ μίαν
πλευράν τού πολυγώνου, ή δ\ Α τή πλενρά τού κώ
νου* κοινόν δϊ ΰψος ή περίμετρος τού πολυγώνου πρός
τά ήμίόη τών επιφανειών]* τον αυτόν άρα λόγον έχει
11. έχειν] εχει Ρ; corr. B C *
15. τον Α] scripei; το Α F,
uulgo.
19. ον] ών F; corr. B C *
rellms; eed cfr. ρ. 62, 19.
28. ή μίση] διπλάσια Hauber, Nizze.
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sit linea z/, et inter Γ, Α lineas media proportionalis
Ε linea. circulus autem Β radium lineae Ε aequalem
habeat. dico, eirculum Β aequalem esse superficiei
coni praeter basim.
nam si aequalis non est, aut maior est aut minor.
prius minor sit. sunt igitur duae magnitudines inaequales, superficies coni et Β circulus, quarum maior
est superficies coni. itaque fieri potest, ut circulo JB
polygonum aequilaterum inscribatur et aliud circumscribatur simile inscripto, ita ut polygonum circumscriptom ad inecriptum minorem rationem habeat,
quam superficies coni ad Β circulum [prop. 5]. fingatur igitur polygonum circum Α
circulum circumscriptum simile
polygono circum Β cireumscripto.
et in polygono circum Α circulum
circumscripto pyramis construatur
eundem habens uerticeui, quem
habet conus. iam quoniam similia
sunt polygona circum Α, Β
circulos circumscripta, eandem habent rationem inter
se, quam radii circulorum quadrati [p. 66, 24], id est,
quam habet Γ* : E*, id eet Γ: Α [Eucl. VI, 20 πόρ. 2].
sed quam rationem habet Γ ad A, eam habet polygonum
circumscriptum circum Α circulum ad superficiem pyramidis circum conum circumscriptae. ) eandem igitur
1) Nam polygonnm circumscriptum aequale est triangulo,
1

altitado autem
cnins basis est perimetro
lineae Γ (ρ. 68 not. 1), et superficiee pyramidis triangulo eandem basim habenti, altitudinem autem lineam Δ (prop. 8); tnm
u. Eucl. VI, 1; Zeitschr. f. Math. u. Pbyeik X X I V p. 179 nr. 7.
obecuritas uerborum proxime sequentium lin. 24—28 interpolatori, non Archimedi imputanda eet.
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τό εύθύγραμμον τό περϊ τον Α χύχλον πρός το ευθύγραμ
μου το περϊ τον Β χύχλον χαϊ αύτο τό ευθύγραμμου
προς τήν έπιφάνειαν τής πνραμίδος τής περιγεγραμ
μένης περϊ τον κώνον. ώβτε Ϊ6η έότϊν ή επιφάνεια
δ τής πνραμίδος τω εύθνγράμμω τω περϊ τον Β χύχλον
περιγεγραμμένα), έπεϊ ονν έλάόόονα λόγον έχει τδ
ευθύγραμμου τό περϊ τον Β χύχλον περιγεγραμμένον
πρός τό έγγεγραμμένον, ήπερ ή επιφάνεια τον κώνον
πρός τον Β χύχλον, έλάόόονα λόγον έ%ει ή έπιφάνειαι
10 τής πνραμίδος τής περϊ τον χώνον περιγεγραμμένης
πρός τό εύθύγραμμον τό έν τφ Β χύχλφ έγγεγραμτμένον, ήπερ ή επιφάνεια τού χώνον πρός τόν Β χύ
χλον* οπερ αδύνατον [ή μέν γάρ επιφάνεια τής πνρα
μίδος μείζων ονόα δέδειχται τής επιφανείας τού χώνον
15 τό δε. έγγεγραμμένον εύθύγραμμον έν τω Β χύχλφ έλαύ6ον έότι τού Β χύχλον]. ούχ άρα ό Β κύκλος έλάόόων
έόται τής επιφανείας τού κώνον. — λέγω δή, οτι ov6h
μείζων, εί γάρ δννατόν έ6τιν, έότω μείζων, πάλιν
δή νοείόθω εις τόν Β κύκλον πολύγωνον έγγεγραμ20 μένον καϊ άλλο περιγεγραμμένον, ώβτε τό περιγεγραμ
μένον προς τό έγγεγραμμένον έλάόόονα λόγον έχειν
τού, ον έχει 6 Β κύκλος πρός τήν έπιφάνειαν τον
κώνον, καϊ εις τόν Α κύκλον νοείόθω έγγεγραμμένον
πολύγωνον ομοιον τφ εις τόν Β κύκλον έγγεγραμμένφ*
25 καϊ άναγεγράφθω άπ' αυτού πνραμίς τήν αυτήν κορνφήν
έχονόα τφ κώνφ. έπεϊ ονν όμοια έότι τά έν τοις Α, Β
κύκλοις εγγεγραμμένα, τόν αυτόν ε%ει λόγον πρός άλληλα,
ον αί έκ τών κέντρων δννάμει πρός άλλήλας. τόν αυ
τόν άρα λόγον έχει τό πολύγωνον πρός τό πολύγωνον,
9

2. αντο τό] τό αντόΐ
cfr. tamen ρ. 74, 11; „eadem" Cr.
6. περιγεγραμμένοι F.
ι&αβσο Υ\ COTX.
faftauft
Ιΐάασω
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rattofrem habet figura rectiKnea circum Α circulum circumscripta ad figuram circum Β circumecriptam, qnam
haeo ipsa figura ) ad euperficiem pyramidis circum conum
citoumeeriptae. qufere auperficies pyramidis aequalis est
figurae reetilineae circum Β circuluifr oirCumseriptae
[Eticl. V, 9}. iam quoniam minorem rationem habef
fignra rectilinea eireum Β circulum circuingcripta ad
figuxam inscriptam, quam superficies coni ad Β cireulum, minorem rationem habebit superficies pyramidie ciroum conum circumscriptae adfiguramrectilineam .
6irovilo Β inscriptam, quam superficiee eoni ad Β circtilum. quod fieri non potest. ) itaque fieri non potest, ut Β eirculus minor sit superficie coni. — dko
igitur, 6tim ne maiorem quidem esse. sit enim isi
fieri potest, maior, rursus igitur fingaktr ciwtalo Β
polygonum inseriptum et aliud circumecriptum, ita ut
^olygoiftum oiroumaeriptum ad inscriptum minorem
rationem babeat, quam Β cireulus ad superficiem eoni
[prop. 5}> et eireulo Α fingater polygonum inaeripium
simile polygono oirdulo Β inscripto. et in eo pyramis
construfctur eundem uerticem habens, quem babet coKUS» iam quoniam polygona circulis Α, Ε inscripta
similia sunt, eandem habebrurfc rationem inter se, quam
ttAn quacbrati [EUCL XII, 1]. polygona igitur iuter
x

2

;

1) Η. Θ. figuf ft reotilinea cirdum Α eircnluih ckCuBaecripta.
2) Nam saperficies pyramidis maior est euperficie coni
(prop. 12 p. 68,14), sed polygonum inscriptum minus circulo B.
cnm A.
11. ενγεγραμρ,ενον F.
16. icti] εοται per compen^
dium F ; corr. Torellius.
17. ίΰται] per comp. F.
18. δη]
scripsi; δε F, uulgo,
21. ϋχειν] εχει F; corr. B.
28. τόν]
το F.
26. %ovm F.
28. τών] τ suprascripto ω F.
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καϊ ή Γ πρός τήν Λ μήκει. ή δΙ Γ πρός τήν Λ μεί
ζονα λόγον έχει, ή τό πολύγωνον τό iv τφ Α κύκλφ
έγγεγραμμένον πρός τήν έπιφάνειαν τής πνραμίδος
τής εγγεγραμμένης είς τόν κώνον [ή γάρ έκ τον κέντρον τον Α κύκλον πρός τήν πλενράν τού κώνον μεί
ζονα λόγον έχει, ήπερ ή άπό τού κέντρον αγομένη
κάθετος έπϊ μίαν πλενράν τού πολνγώνον πρός τήν
έπϊ τήν πλενράν τού πολνγώνον κάθετον άγομένην
άπό τής κορνφής τού κώνον]* μείζονα αρα λόγον έχει
τό πολύγωνον τό έν τώ Α κύκλφ έγγεγραμμένον πρός
τό πολύγωνον τό έν τω Β έγγεγραμμένον, ή αυτό τό
πολύγωνον πρός τήν έπιφάνειαν τής πνραμίδος. μεί
ζων άρα έότΙν ή επιφάνεια τής πνραμίδος τού έν τω
Β πολνγώνον έγγεγραμμένον. έλάόόονα 6h λόγον έχει
τό πολύγωνον τό περϊ τόν Β κύκλον περιγεγραμμένον
πρός τό έγγεγραμμένον, ή ό Β κύκλος πρός τήν έπι
φάνειαν τού κώνον. πολλώ άρα τό πολύγωνον τό
περϊ τόν Β κύκλον περιγεγραμμένον πρός τήν έπιφά
νειαν τής πνραμίδος τής έν τφ κώνφ εγγεγραμμένης
έλάόόονα λόγον έχει, ή δ Β κύκλος πρός τήν έπιφά
νειαν τού κώνον οπερ αδύνατον [τό μϊν γάρ περι
γεγραμμένον πολύγωνον μείζον έότιν τού Β κύκλον,
ή δ^ επιφάνεια τής πνραμίδος τής έν τώ κώνφ. έλάό
όων έότϊ τής επιφανείας τον κώνον], ούκ αρα ov9h
μείζων έότϊν ό κύκλος τής επιφανείας τού κώνον.
έδείχθη δέ, οτι ούδ% έλάόόων. ΐόος άρα.
7. πρός τήν inl τήν πλευράν του πολυγώνου] om. F; corr.
ed. Baail*
11. αυτό τό] το αυτοί cfr. ρ. 72, 2.
19. %ονω
F.
25. ο %ν*λος] ό %υ%λος Β Torellius.
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se eandem habent rationem, quain Γ: Α [EucL VI, 20
τίόρ. 2]. sed Γ: Α maiorem rationein habet, quam
polygonum circulo Α inscriptum ad superficiem pyramidis cono inscriptae [u. Eutocius]. maiorein igitur
rationeui habet polygonum circulo Α inscriptum ad
polygonum circulo Β inscriptum, quain hoc ipsuui
polygonum ) ad superficiein pyramidis. maior igitur
est superficies pyrainidis polygono circulo Β inscripto.
minorem autem rationem habet polygonum circum Β
circulum circumscriptum ad polygonum inscriptum,
quam Β circulus ad superficiem coui. multo igitur
minorem rationem habet polygonum circum Β circulum circumscriptum ad superficiein pyramidis cono inscriptae, quam Β circulus ad superficiem coni. quod
fieri non potest. ) itaque ne hoc quidem fieri potest,
ut maior sit circulus [Β] superficie coni. deinonstratum autem est, eum ne miuorem quidein esse. aequalis
igitur est.
1

2

1) H. e. circulo Α inscriptum.
2) Nam polygonum circumscriptum maius est circulo B,
eed euperficies pyramidis inecriptae minor superficie coni (prop.
12 p. 68, 6). sed quibus hoc ipeum continetur uerbis lin> 21
—24 *in suepicionem uocantur uerbis p. 6 4 , 26 sq. damnatis
(p. 67 not. 2); cfr. 69 not, 2.
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Μ.

5

10

16

Παντός κώνον ίόοόκελούς ή επιφάνεια προς την
βάόιν τον αντον έχει λόγον, ον ή πλενρά του κώνον
πρός τήν έκ τον κέντρον τής βάόεως τον κώνον.
$ότω κώνος Ιόοόκελής, ον βάόις δ Α κύκλος, έότω
δΐ ty μέν έκ τον κέντρον τού Α ϊόη ή Β, τή δ%
πλευρά τού κώνον ή Ρ. δεικτέον, ότι τόν αυτόν έχει
λόγον ή επιφάνεια τού κώνον πρός τόν Α κύκλον,
καϊ ή Γ* πρός τήν Β.
είλήφ&ω γάρ τών Β, Γ μέόη άνάλογον ή Ε, καϊ
έκκείόθω κύκλος ό Α ϊόην έχων τήν έκ τού κέντρον
τή Ε. ο Α άρα κύκλος ϊόος έότϊ τή επιφάνεια τον
κώνον [τούτο γάρ έδείχθη έν τφ προ τούτον]* έδείχθη
δ% δ Α κύκλος πρός τόν Α κύκλον λόγον έχων τόν
αυτόν τω τής Γ ιίρός Β μήκει [εκάτερος γάρ ό αυτός
έότι τφ τής Ε πρός Β δννάμει διά τό τούς κύκλονς
πρός αλλήλους είναι, ώς τά άπό τών διαμέτρων τε
τράγωνα πρός άλληλα, ομοίως 6h καϊ τά άπό τών έκ
τών κέντρων τών κύκλων εί γάρ αί διάμετροι, καϊ
τά ήμίόη, τοντέότιν αί ξκ τών κέντρων, ταΐς δΐ έκ
τών κέντρων ϊόαι tltilv αί Β, Ε], δήλον ονν, δτι ή
επιφάνεια τον κώνον πρός τόν Α κύκλον τόν αντον
έχει λόγον, ον ή Γ πρός Β μήκει.
9

20

ιϊ.

25

'Εάν κώνος ίόοόκελής έπιπέδφ τμη&ή παραλλήλω
τή βάόει, τή μεταξύ τών παραλλήλων επιπέδων επι
φάνεια τού κώνον ίόος έότϊ κύκλος, ου ή έκ τού κέντρον
1. ις F.
24. ιζ' F.
26. ίπιφανεία) τη επιφάνεια
corr. ed. Baeil.; τη om. Pseudopappue.
27. ίατϊν idem.
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XV.
Superficies cuiusuis coni aequicrurii ad basim eandem rationem habet, quam latus coni ad radiuin basis coni.
sit conus aequicrurius, cuius basis circulue A. eij;
autem β linea ftequttlis radio circuli Α, Γ autem
aequalis lateri coui. demonstrandum, superfioiem coni
ad Α circulym eandem rajbiojuem
habere, quam Γ linea ad Β lineam.
suuaatur eaim medig. p j O p o j i i o nalis inter £, Γ lineas lii^ea 25, et
ponatur circulus Α radium lineae
ι Ε aequalem habens. itaque cirϊ Ε F culus Α aequalis est superficiei
coni [prop. 14], demonstratum
autem est, Α circulum ad Α circulupi eam rationem habere, quam
Γ linea ad U lineam [prop. 14
p. 59, 20 sq.]. ) adparet igitur, superficiem coni ad
Α circulum eandem rationem habere, quam Γ linea
ad lineam B.

Θ

1

XVI.
Si conqs aequicrurius secatur plano basi parallelo,
superficiei coni iuter plana parallela positae aequalis
^st circulus, cuius radius media proportionalis*) est
1) Nam 4 t Α
Ε* : B* (Eucl. Χ Π , 2) et Β : Γ = Β* : Ε*
(Eucl. VI, 20 ηόρ. 2).
2) Archimedes ρ. 78, 1 scripserat: μέση άνάλογόν Ιστι; cfr.
ρ. 61 not. 2.
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μέόον λόγον έχει τής τε πλευράς τον κώνον τής με
ταξύ τών παραλλήλων επιπέδων καϊ τής Ιόης άμφο—
τέραις ταϊς έκ τών κέντρων τών κύκλων τών έν τοϊ&
παραλλήλοις έπιπέδοις.
5
έότω κώνος, ον τό διά τον άξονος τρίγωνον ΪΌΟΝ
τφ ΑΒΓ, καϊ τετμήό&ω παραλλήλφ έπιπέδφ τή ΒΆΌΕΙΣ καϊ ποιείτω τομήν τήν Α Ε* αξων δέ τού κώνον ΈΌΤΊΒ']
ή Β Η. κύκλος δέ τις έκκείόδω, ον ή έκ τού κέντρ&υί^
μέόη ανάλογόν έότι τής τε Α Α καϊ όνναμφοτέρον Tijfi^j
10 Α Ζ, Η Α. έότω δέ κύκλος ό Θ. λέγω, οτι ό Θ κύκλος ϊόος έότϊ τή επιφάνεια τού κώνον τή μεταξύ τών*
ΑΕ, ΑΓ.
έκκείόδωόαν γάρ κύκλοι ol Α, Κ, καϊ τον μέν Κ
κύκλον ή έκ τού κέντρον δννάό&ω τό νπό τών Β Α Ζ,
τού δέ Α ή έκ τού κέντρον δννάόδω τό νπό Β Α Η. ό μέν αρα
Α κύκλος ΐόος έότϊ τή επιφάνεια
τού ΑΒΓ κώνον, δ δέ Κ κύκλος
Ιόος έότϊ τή έπιφανεία τού ΑΕΒ.
καϊ έπεϊ τό ύπό τών ΒΑ, ΑΗ
ϊόον έότϊ τφ τε ύπό τών ΒΑ,
Α Ζ καϊ τώ νπό τής Α Α καϊ όνν
αμφοτέρον τής ΑΖ, ΑΗ διά τ ό
παράλληλον είναι τήν ΑΖτή Α Η,
αλλά τό μέν νπό ΑΒ, Α Η δν- \
ναται ή έκ τού κέντρον τον Α
κύκλον, τό δέ νπό ΒΑ, Α Ζ
δύναται ή έκ τού κέντρον τον Κ κύκλον, τό δέ ύπο
τής Α Α καϊ όνναμφοτέρον τής Α Ζ, Α Η δύναται ή
Τ

1. τε om. idem.

7. τον] τω», ut xddfitoa, Υ .

fe.^A^noft)
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inter latus coni, quod inter plana parallela positum
est, et lineam aequalem utrique simul radio circulorum in planis parallelis positorum. )
sit conus eiusmodi, ut triangulus per axem eius
positus aequalis sit triangulo ΑΒΓ, et secetur plano
baei parallelo, et efficiat [planum secans] sectionem
AE. axis autem coni sit BH linea. ponatur autem
circulus, cuius radius media sit proportionalis inter
lineas Α Α et Α Ζ + Η Α, et sit circulus θ. dico, circulum Θ aequalem esse superficiei coni inter lineas
ΑΕ, ΑΓ positae.
ponantur enim circuli Α, K, et radius circuli Κ
quadratus aequalis sit Β Α X Α Ζ, radius autem circuli Α quadratus aequalis ΒΑΧ AH. itaque circulus
Α aequalis est superficiei coni ΑΒΓ, Κ autem circtdus aequalis superficiei coni AEB [prop. 14]. et
quoniam
1

ΒΑ Χ ΑΗ— Β Α Χ ΑΖ + ΑΑ Χ {ΑΖ + ΑΗ)
[α. Eutocius], quia ΑΖ linea parallela est lineae ΑΗ,
sed radiue circuli Α quadratus — ΒΑΧ AH, radius
autem circuli Κ quadratus = ΒΑ X AZ, radius antem
circuli θ quadratus = Α Α Χ (Α Ζ + Α Η) [ex hypo1) Citat Pappus I ρ. 366, 2 t sq.; eed totam hunc locam
interpolatori tribuo; cfr.
69 not. 4. etiam uerba apud Pappnm I p. 870, 12: διά το αντο Άρχψήδονς ιζ &εωρημα tum
delenda eunt, etiam propter uitiosnm numernm (cfr. Quaest.
Arch. p. 164 not.).
addidi; om. P, uulgo.
13. εκκειαΦασ cum comp. iv uel ην F.
14. τών BJZ] scripsi; το BJZ F, uulgo*; βδζ ed. Basil., Bd,
AZ ToreUins.
16. BA, AH Torellias.
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έκ τον κέντρον του Θ το αρα άπό τής έκ τον κέν
τρον τον Α κύκλον ϊόον έότϊ τοϊς άπό τών έκ των
κέντρων τών Κ, ® κύκλων, ωότε καϊ 6 Α κύxL·ξ
ίόος έότϊ τοΖς Κ, @ κνπλοις,. άλλ' ό μέν Α Ϊ0ος έότϊ
5 τή επιφάνεια τού ΒΑΤ κώνου, ρ δ% Κ τή έ^ιφανεία
τού ΑΒΕ κώνον. λοιπή άρα ή επιφάνεια τον κώνον
ή μεταξύ τών παραλλήλων επιπέδων ψών 4 Ε, Α Γ
ϊόη έότϊ χφ @ κύκλφ.
9

10

[ΑΗΜΜΑ.]

["Εότω παραλληλόγραμμον το ΒΑΗ, καϊ διάμετρος
αυτού έότω ή Β Η. , τετμήόδω ή ΒΑ πλενρά, ώς
έτνχεν, κατά τδ Α, καϊ διά τον Α ήχ&ω παράλληλος τή
Α Η ή ΑΘ, διά δέ τον Ζ τή ΒΑ ή ΚΑ. λέγω, οτι
15 το ύπο Β Α Η ϊόον έότϊ τώ τε ύπο ΒΑΖ καϊ τώ νπο
Α Α καϊ όνναμφοτέρον τής ΑΖ, ΑΗ. έπεϊ γάρ το
μέν νπο ΒΑΗ ολον έότϊ τδ Β Η, το δέ νπο ΒΑΖ
τδ ΒΖ, το δέ ύπο Α Α καϊ όνναμφοτέρον τής Α Ζ,
ΑΗ δ ΜΝ$ γνώμων (το μέν γάρ νπό ΑΑΗ ϊόον
20 έότϊ τφ ΚΗ διά τδ ϊόον είναι τδ Κθ παραπλήρωμα
τφ Α Α παραπληρώματι, τό δέ νπό Α Α, Α Ζ τφ Α Α),
όλον άρα τό Β Η, ο&ερ έότϊν τό νπό ΒΑΗ, ϊόον έότϊ
τφ τε νπό ΒΑΖ καϊ τφ MNS γνώμονι, ός έότιν
ϊόος τώ νπό Α Α καϊ όνναμφοτέρον τής Α Η, Α Ζ.]
25

ΑΗΜΜΑΤΑ.

α'. Οϊ κώνοι οι ϊόον νψος έχοντες τόν αντον έχονόι
λόγον ταις βάόεόιν' καϊ ot ϊόας έχοντες βάόεις τον
αύτον έχονόι λόγον τοις νψεόιν.
BJ,

10. ΛΗΜΜΑ
JZ idem.

om. Ρ; add. Torelliue.
15. ΒΑ, ΑΗ idem.
16. Α Η] Α Α F; corr. man. 2 , ed. Baeil.
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thesi], erit radius circuli Α quadratus aequalis radiis
circulorum Κ, θ quadratis. quare etiam
Λ = Κ + Θ. )
1

sed circulus Α aequalis est superficiei coni BAT
Κ autem circulus aequalis superficiei coni ABE. itaque quae relinquitur [Eucl. I κοιν. ivv. 3] superficies
coni inter plana parallela ΑΕ, Α Γ posita, aequalis
est .circulo ®. )
Β
Κ
y

2

Α

Α

Η

LEMMATA.

1. Coni eandem altitudinem habentes eandem rationem habent, quam bases. ) et coni aequalea bases
habentes eandem rationem habent, quam altitudines. )
8

4

1) Nam circuli inter se eam habent rationem, quam radii
quadrati (Eucl. Χ Π , 2); tum cfr. 'Quaest. Archim. p. 48.
2) Quod bic sequitur lemma subditiuum a Torellio ante
grop. 16 transpositnm eet (Quaest. Arch. p. 72); hoc loco ha3) Eucl. X I I , 11: ol νπο το αντο vtpog οντες κώνοι καϊ
κύλινδροι προς αλλήλους είσϊν ώς αί βάσεις.
4) Eucl. XII, 14: ot ίπϊ ίσων βάσεων οντες κώνοι καϊ κύ
λινδροι προς άλλήλονς είσϊν ώς τά ν'ψη.
17. ΒΑ, ΑΗ Torellius.
ΒΔ, ΔΖ idem.
19. ΔΑ, ΑΗ idem.
20. τό ΚΘ] τω ΚΘ Ρ.
22. ΒΑ, Α Η Torellins.
23. ΒΔ,
Δ Ζ idem.
γνωμωνι F ; corr. Torellius.
25. λήμματα om.
F ; hoc et numeros add. Torellius.
26. ot faov],ot om. F.
Archimedef, ed. Heibtrg. I.
6
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/J'. 'Εάν κύλινδρος έπιπέδφ τμη%ή παρά τήν βάόιν,
έότιν, ώς δ κύλινδρος προς τον κύλινδρον, δ άξων
προς τδν άξονα.
γ'. Τοις δέ κνλίνδροις έν τφ αύτφ λόγφ είόϊν οί
δ κώνοι ol έχοντες τάς αντάς βάόεις τοϊς κνλίνδροις.
δ>. Καϊ τών ϊόων κώνων άντιπεπόνδαόιν αϊ βάόεις
τοϊς νψεόιν' καϊ ων άντιπεπόν&αόιν αί βάόεις τοις
νψεόιν, ίόοι είόιν.
ε. Καϊ οί κώνοι, ων αί διάμετροι τών βάόεων
10 τον αυτόν λόγον έχονόι τοις άξοόιν [τοντέότι τοις
νψεόί], πρός αλλήλους έν τριπλαόίονι λόγφ είόϊν τών
έν ταϊς βάόεόι διαμέτρων.
ταύτα δέ πάντ% ύπό τών πρότερον απεδείχθη.

4'.
ΐδ

9

Εάν ώόιν δύο κώνοι ίόοόκελεϊς, ή δέ τού έτερον
κώνον επιφάνεια ϊόη ή τή τού έτερον βάόει, ή δέ από
τού κέντρον τής βάόεως έπϊ τήν πλενράν τού κώνον
κά&ετος αγομένη τώ νψεΐ ϊόη ή, ϊόοι έόονται οί
κώνοι.

Ρ.

δ. %ονοι¥.
14. ιη F .

10. αξονσιν ¥.

11. αλλήλους per comp.
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2. Si cylindrus plano basi parallelo secatur, erit,
ut cylindrus ad cylindrum, ita axis ad axem. )
3. Eandem autem rationem, quam cylindri, habent
coni easdem bases habentes, quas cylindri habent [et
altitudinem aequalem]. )
4. Et bases conorum aequalium in contraria proportioue altitudinum sunt. et quoruin bases in contraria proportione altitudinum sunt, aequales sunt coni. )
5. Et coni, quorum basium diametri eandem rationem habent, quam axes ), in tripla ratione diametrorum basium sunt. )
Haec autem omnia a prioribus demoustrata sunt.
1

2

8

4

5

XVII.
Si dati suni duo coni aequicrurii, alterius autem
coxii superficies aequalis est basi alterius, linea auteui
a centro basis [prioris coni] ) ad latus coni perpendicularis ducta aequalis est altitudini [alterius coni],
coni aequales erunt.
6

1) Eucl. Χ Π , 13: ίάν κύλινδρος ίπιπέβω τμη&ή παραλλήλω
οντι τοις άπεναντίον ίπιπέδοις, έσται, ώς 6 κύλινδρος προς τον
κνλίνδρον, όντως 6 άξων προς τον άξονα.
2) Post τοις κυλίνδροις Archimedes uix omiserat: καϊ νιρος
Ισον, quae uerba addi uolunt Peyrardus, Hauberus, Nizzius.
propositio ipsa apud Euclidem non legitur; sequitur autem ex
' 3) Eucl. X I I , 15: τών Ισων κώνων καϊ κνλίνδρων άντιπεπόν&ασιν αί βάσεις τοις ν'φεοΐ' καϊ ων κώνων καϊ κνλίνδρων
άντιπεπόν&ασιν αί βάσεις τοις ΰψεσιν, ίσοι είσϊν ίκεΐνοι.
4) Uerba τοντέστι τοις νψεοι transscriptori tribuenda esse
uidentur.
6) Eucl. XII, 12: οΓ όμοιοι (h. e. quorum axes et diametri
baeium proportionales sunt; X I def. 24) κώνοι καϊ κύλινδροι
προς αλλήλους iv τριπλασίονι λόγω είσϊ τών iv ταις βάσεσι διαμέτρων.
6) Ueri simile est, Archimedem hos duoe conos diligentius
6*
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έότωόαν δύο κώνοι ίόοόκελεΐς οί ΑΒΓ, ΑΕΖ*
καϊ τού ΑΒΓ ή μέν βάόις ϊόη έότω τή επιφάνεια
τού ΑΕΖ, τδ δέ νψος το ΑΗ ϊόον έότω τή άπό τον
κέντρον τής βάόεως τον θ έπϊ μίαν πλενράν τού κώνον, οίον έπϊ τήν Α Ε, κα%έτω ήγμένη τή ΚΘ. λέγω,
οτι ϊόοι είόϊν οί κώνοι.
έπεϊ γάρ ϊόη έότϊν ή βάόις τού ΑΒΓ τή επιφάνεια
τού ΑΕΖ [τά δέ ϊόα προς τδ αντο τον αυτόν έχει
λόγον], ώς άρα ή τού ΒΑΓ βάόις πρός τήν τού ΑΕΖ
βάόιν, όντως ή επιφάνεια τού ΑΕΖ πρός τήν βάόιν
τού Α ΕΖ. άλλ ώς ή επιφάνεια πρός τήν ιδίαν βά
όιν, όντως ή Α Θ πρός τήν Θ Κ [έδείχ&η γάρ τούτο,
οτι παντός κώνον ίόοόκελούς ή επιφάνεια πρός τήν
βάόιν τόν αυτόν λόγον έχει, δν ή πλενρά τού κώνον
πρός τήν έκ τού κέντρον τής βάόεως, τοντέότι ή ΑΕ
πρός ΕΘ. ώς δέ ή Ε Α πρός ΘΑ, όντως ή ΕΘ πρός
Θ Κ. ίόογώνια γάρ έότι τά τρίγωνα, ϊόη δέ έότιν ή
ΘΚ τή Α Η], ώς άρα ή βάόις τού ΒΑΓ πρός τήν
βάόιν τού ΑΕΖ, όντως τό νψος τού ΑΕΖ πρός τδ
νψος τού ΑΒΓ. τών ΑΒΓ, ΑΕΖ άρα άντιπεπόν&αόιν αί βάόεις τοις νψεόιν. ϊόος άρα έότϊν δ ΒΑΓ
τώ ΑΕΖ χώνω.
9

16

20

ιη.
Παντϊ φόμβω έ£ ίόοόκελών κώνων όνγκειμένω ϊόος
26 έότϊ κώνος ό βάόιν μέν έχων ϊόην τή επιφάνεια τον
έτερον κώνον τών περιεχόντων τόν φόμβον, νψος δέ
6. *α&ετον Ρ; corr. ed. Basil.* 10. όντως per comp. F; item
lin. 12.
12. 4θ] ΕΘ Ρ; corr. man. 2, Β.
ΘΚ] Ε supra scriptum man. 2 P.
16. ηΛΕ τοντεατι Ρ; corr. ed. Baeil.*
16. Ε θ]
ΔΘ F; Ε Bupra scriptmn man. 2; corr. Torellius.
Θ4] θ Ε
Ρ man. 2, Torellius.
όντως] per comp. F, ut lin. 19.
ΕΘ]
J9F
man. 2, B, ed. Basil, Torellius. 23. ι& P. 24. χονων F.
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sint duo coni aequicrurii ΑΒΓ, AEZ\ et baeis
coni ΑΒΓ aequalis sit superficiei coni AEZ altitudo
autem AH aequalis lineae ΚΘ a centro basis θ ad
latue eoni, uelut AE perpendiculari ductae. dico, conos esee aequales.
nam quoniam basis coni ABT aequalis eet superficiei coni AEZ
erit, ut basis
coni ΒΑΤ ad basim coni AEZ
ita superficies coni AEZ ad basim coni AEZ [Eucl. V, 7]. sed
ut superficies ad basim eiusdem
coni, ita Α Θ ad Θ Κ. ) itaque
ut basis coni ΒΑΓ&ά baeim coni
AEZ, ita altitudo coni AEZ ad
>A altitudinem coni ΑΒΓ?) sunt igitur bases conorum ΑΒΓ, AEZ
in contraria proportione altitudinum. aequalis igitur est conus
ΒΑΓ cono ΑΕΖ (λημμ. 4 ρ. 82).
}

9

y

f

1

XVIII.
Cuiuis rhombo ) ex conis aequicruriis composito
aequalis est conus basim habens superficiei alterius
coni eorum, qui rhombum comprehendunt, aequalem,
8

distinsisse; ea saltem uerba, quae in interpretatione addidi,
uix omiserat; τον έτερου κώνου ρ. 82, lin. 18 addidit prop. 18.
cfr. prop. 20; Quaest. Arch. p. 73.
1) Nam
euperficies coni ΔΕΖ : basis coni ΔΕΖ=* ΔΕιΕΘ
(prop. 15);
sed ΔΕ : ΕΘ «=* ΘΔ : ΘΚ (Eucl. VI, 4), quia ΔΕΘ cv> ΘΚΔ.
2) Nam Θ Κ =» Η Α ex hypotheei.

3) SC. eolido (de&n. 6 p. 8 ) .
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ϊόον τή άηό τής κορυφής τον έτερον κώνον κα%έτω
αγομένη έπϊ μίαν πλενράν τον έτερον κώνον.
έότω φόμβος έ% ίόοόκελών κώνων όνγκείμενος 6
ΑΒΓΑ,
ον βάόις 6 ηερϊ διάμετρον τήν Β Γ κύκλος,
6 νψος δέ το Α Α. έκκείό&ω δέ τις έτερος δ Η® Κ τήν
μέν βάόιν έχων τή έτίιφανεία τού ΑΒΓ κώνον ϊόην,
το δέ νψος ϊόον τή άΐίδ τού Α όημείον κα&έτω έπϊ
τήν ΑΒ ή τήν έχ ευθείας αυτή ήγμένη.
έότω δέ ή
Α Ζ, το δέ νψος τού ΘΗΚ κώνον έότω το @Α' ϊόον
10 δή έότιν το ΘΑ τή Α Ζ. λέγω, οτι ϊόος έότϊν δ κώ
νος τώ φόμβω.
έκκείό&ω γάρ έτερος κώνος 6 MNS τήν μέν βά
όιν έχων ϊόην τή βάόει τού ΑΒΓ κώνον, τό δέ νψος
ϊόον τή Α Α. καϊ έότω τδ νψος αυτού τό Ν Ο. έπεϊ
1δ ονν ή Ν Ο τή Α Α ϊόη έότϊν, έότιν άρα, ώς ή Ν Ο
Λρός Α Ε, όντως ή Α Α τίρός άΕ. άλλ' ώς μέν ή
Α Α αρός Α Ε, όντως ό ΑΒΓΑ βόμβος 7ΐρός τόν ΒΓΑ
κώνον
ώς δέ ή Ν Ο Λρός τήν Α Ε, όντως ό ΜΝ&
κώνος Λρός τόν ΒΓΑ κώνον [διά τό τάς βάόεις αν20 τών είναι ϊόας\
ώς άρα ό ΜΝ& κώνος Λρός τόν
θ

ΒΓΑ κώνον, όντως ό ΑΒΓΑ φόμβος 7ΐρός τόν ΒΓΑ
κώνον. ϊόος άρα έότϊν δ ΜΝ& τώ ΑΒΓΑ ρόμβω.
8. ηγμενην, ut uidetur, F ; corr. Toxe\\\ua.

*χ«ν»"^.
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altitudinem autem aequalem lineae, quae a uertice alterius coni ad latus prioris coni ) perpendicularis ducitur.
sit rhombus ex conis aequicruriis compositus ΑΒΓΑ,
coius basis sit circulus circum Β Γ diametrum descriptus, altitudo autem AA. ponatur autein alius
conus H®JSL basim habens superficiei coni ^BJTaequalem, altitudinem autem aequalem lineae a Α puncto
ad AB lineam uel eandem productam perpendiculari.
sit autem Α Ζ linea, altitudo autem coni ΘΗΚ sit Θ Α
linea. itaque Θ Α = ΑΖ* dico, conum [ΗΘΚ] aequalem esse rhombo.
ponatur onim alius conus MNS basim habens basi
coni ΑΒΓ aequalem, mltitudinem autem aequalem Α Α
lineae. et sit altitndo eius NO linea. iam quoniam
NO = AA, erit [Eucl. V, 7]
1

NO : Α Ε = Α Α : Α Ε.
scd
2

Α Α : Α Ε = ΑΒΓΑ : ΒΓΑ ),
et
8

NO.AE^
MNS: ΒΓΑ [λημμ. 1 ρ. 80]. )
itaque
MNS: ΒΓΑ — ΑΒΓΑ : ΒΓΑ.
qoare
MNS — ΑΒΓΑ [Eucl. V, 9].
1) Cfr. ρ. 83 not. 6.
2) Nam ΑΒΓ: ΒΓΔ — ΑΕ : ΕΔ (λημμ. 1 ρ. 80); qnare
componendo (Eucl. V , 18): ΑΒΓ + ΒΓΔ : ΒΓΔ — ΑΔ : ΕΔ.
3) Sequejitia uerba lin. 19—20 transscriptori tribuo; neque
enlm inteUegitor, cur Archimedee, ei ad k m m a 1 lectorem renocare uoluit, lin. 18, ubi magis opns erat, praetermiaerit.
ΑΒΓ] Γ om. F; add. eadem manne(?).
16. ούτως F, ut lin.
17 et 18.
22. ΑΒΓΔ]
Δ om. F; add. man. 2.
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καϊ έπεϊ ή επιφάνεια τού ΑΒΓ ίβη έβτΐ τή βάβει τον
ΗΘΚ, ώς άρα ή επιφάνεια τού ΑΒΓ προς τήν Ιδίαν
βάβιν, όντως ή βάβις τον ΗΘΚ προς τήν βάόιν τον
MNS [ή γάρ βάβις τον ΑΒΓ ίβη έβτΐ τή βάβει τον
δ ΜΝΒ]. ως δέ ή επιφάνεια τον ΑΒΓ πρδς τήν Ιδίαν
βάβιν, όντως ή ΑΒ πρδς τήν Β Ε, τοντέβτι ή Α Α
πρδς Α Ζ [ ό μ ο ι α γάρ τά τρίγωνα], ώς άρα ή βάβις
τον ΗΘΚ πρδς τήν βάβιν τον ΝΜ&, όντως ή ΑΑ
πρδς Α Ζ. ίβη δέ ή μέν ΑΑ τή Ν Ο [ύπέκειτο γάρ],
10 ή δέ ΑΖ τή ΘΑ. ώς άρα ή βάβις τον Η@Κ πρδς
τήν βάβιν τον ΜΝ&, όντως τδ Ν Ο νψος πρδς τδ ΘΑ.
τών ΗΘΚ, MNS άρα χώνων άντιπεπόν&αβιν αϊ βάβεις τοϊς νψεβιν. ϊβοι άρα είβΐν οί κώνοι, έδείχδη
δέ δ MNS Ιβος τφ ΑΒΓΑ ·$όμβφ. καϊ 6 ΗΘΚ
1δ άρα κώνος ίβος έβτΐ τώ ΑΒΓΑ §όμβω.
ι&'.
Έάν κώνος Ιβοβκελής έπιπέδφ τμη&ή παραλλήλφ
τή βάβει, άπδ δέ τον γενομένον κύκλον κώνος ανα
γραφή κορνφήν έχων το κέντρον τής βάβεως, ο δέ
20 γενόμενος φόμβος αφαιρετή άπό τον δλον κώνον, τφ
περιλείμματι ίβος έβται κώνος δ βάβιν μέν έχων Ιβην
τή επιφάνεια τον κώνον τή μεταξύ τών παραλλήλων
επιπέδων, νψος δέ ϊβον τή άπο τού κέντρον τής βά
βεως έπϊ μίαν πλενράν τού κώνον κα&έτφ ήγμένη.
2δ
έβτω κώνος ίβοβκελής δ ΑΒΓ, καϊ τετμήβδω έπι
πέδφ παραλλήλφ τή βάβει, καϊ ποιείτω τομήν τήν ΑΕ.
κέντρον δέ τής βάβεως έβτω το Ζ* καϊ άπο τού περϊ
διάμετρον τήν Α Ε κύκλον κώνος άναγεγράφ&ω κορν8. ΝΜ&]

s i c P B C * ; ΜΝ8

ed. Basil., Torellius.

10. θ Λ]
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et quoniam superficies coni ΑΒΓ aequalis est basi
coni ΗΘΚ erit, ut superficies coni ΑΒΓ ad basim
eiusdem coni, ita basis coni ΗΘΚ ad basim coni
MN&. ) sed ut superficies coni ΑΒΓ ad basim eiusdem
coni, ita Α Β ad Β Ε [prop. 16], h. e. Α Α ad AZ?)
itaque ut basis coni ΗΘΚ ad basim coui NM&, it&AA
ad AZ. sed Α Α — NO [ex hypothesi], et Α Ζ = Θ Λ
[ex hypothesi]. itaque ut basis coni ΗΘΚ ad basim
coni MN&, ita erit Ν Ο altitudo ad ΘΑ. conorum igitur
ΗΘΚ, MiV^bases in contraria sunt proportione altitudinum. quare coni aequales sunt [λημμ. 4 ρ. 82].
sed demonstratum est, conum MN& aequalem esse
rhombo ΑΒΓΑ.
itaque etiam ΗΘΚ conus aequalis
est rhombo ΑΒΓΑ.
}

1

XIX.
Si conus aequicrurius plano basi parallelo secatur,
et in circulo inde orto conus construitur uerticem
habens centrum basis, et rhombus inde ortus a toto
cono subtrahitur, frusto relicto aequalis erit conus
basim habens aequalem superficiei coni inter plana
parallela positae, altitudinem autem aequalem lineae
a centro basis a latus coni perpendiculari.
sit conus aequicrurius ΑΒΓ, et secetur plano basi
parallelo, quod efficiat sectionem AE. centrum autem
basie sit Z . et in circulo circum diametrum Α Ε de1) Nam basis coni Μ Ν 8 aequalie est basi coni ΑΒΓ
hypothesi). uerba lin. 4—5 Arcbimedis uix sunt.
2) Nam ABE <x> AJZ; tum u. EucL VI, 4.
Α Θ Torellius.
ώς] ωατ* F; corr. Β.
16. * F.
21. περιληματι F.

12. τών] τον F.

(ex
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φήν έχων τό Ζ. έβται δή φόμβος δ ΒΑΖΕ έ% ίβοβκελών κώνων συγκείμενος, έκκείβ&ω δή τις κώνος
6 ΚΘΑ, ον ή μέν βάβις έβτω Ιβη τή επιφάνεια χή
μ ε τ α ξ ύ χών Α Ε, ΑΓ, τ ό δέ νψος, άχ&είβης αχό τον
Ζ όημείον κα&έτον έπϊ
χήν Α Β χής Ζ Η, έβτω
ίβον χή ΖΗ. λέγω, οχι,
έάν άπό τού ΑΒΓ κώνον
νοηΰή αφηρημένος ο
ΒΑΖΕ φόμβος, χφ περιλείμματι ίβος έβται δ
ΘΚΑ κώνος.
έκκείβ&ωβαν γάρ δύο
κώνοι οΐ ΜΝ&, ΟΠΡ,
ώβχε χήν μέν χον MNS
βάβιν Ιβην είναι χον
ΑΒΓ κώνον χή επιφάνεια,
τό 6έ νψος ίβον χή ΖΗ
[διά δή τούτο ίβος έβχΐν
δ ΜΝ& κώνος τφ ΑΒΓ
κώνφ. έάν γαρ ωβι δνο κώνοι ΙβοβκελεΙς, ή δέ χον
έχέρον κώνον επιφάνεια ίβη ή χή χον έτερον βάβει, έτι
δέ ή άπό χον κένχρον χής βάβεως έπϊ χήν πλενράν χον
κώνον αγομένη κά&ετος τφ νψει ίβη, ίβοι έβονχαι οί
κώνοι], χήν δέ τον* ΟΠΡ κώνον βάβιν ίβην είναι χή
επιφάνεια χον ΑΒΕ κώνον, νψος δέ χή ΖΗ [διά δή
τούτο ίβος έβχΐν δ ΟΠΡ κώνος τφ ΒΑΖΕ φόμβφ'
τούτο γάρ προαπεδείχ&η]. έπεϊ δέ ή τού ΑΒΓ κώνον
επιφάνεια βύγκειται έκ τε τής τού ΒΑΕ επιφανείας
6. της] τη F B C * .
10. περιΧημματι Ρ.
27. τοϋτο] τούτοις Ρ; corr. Β*.

12. κονος F.
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scripto construatur conus uerticem babens Ζ punctum.
erit igitur ΒΑΖΕ rbombus ex conis aequicruriis compositus. ponatur igitur conus ΚΘΛ, cuius basis aequalis sit euperficiei inter AE, ^Fpositae, altitudo autem
lineae Ζ Η a Ζ puncto ad Α Β lineam perpendiculari
ductae. dico, si rhombus ΒΑΖΕ a cono ΑΒΓ ablatas fingatur, conum @KA aequalem futarum esse
frusto relicto.
ponantur enim duo coni MNS, ΟΠΡ, ita ut basis
coni MN& aequalis sit superficiei coni ΑΒΓ altitudo
autem lineae ZH ), basis autem coni Ο Π Ρ aequalis
superficiei coni ABE, altitudo autem lineae Zif. )
}

1

2

sed quoniam superficies coni ΑΒΓ composiia est
ex superficie coni BAE et superficie inter AE Α Γ
posita, Buperficies autem coni ΑΒΓ aequalis est basi
9

1) Quaest. Arch. p. 76 dixi lin. 21—26 subditiuas mihi
uideri eeee, quippe quae nihil contineant niei inutilem et ab
Archimedis consuetudine abhorrentem repetitionem prop. 17;
sed etiam lin. 19—21, quitras interpositis praue interrmnpitur
constructio, et membra ab ωατε lin. 16 pendentia et per μέν
lin. 1 6 — δέ lin. 26 coniuncta uiolenter disinnguntur, interpolatori tribuo.
2) Ex iie, quae not. 1 de uerbis similibus lin. 19—25 dixi,
neri aimile fit, etiam nerba, quae hoc loco eequuntur lin. 26
διά δή — 28 ποοαπεδίίχ&η, interpolatori deberi.
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9

καϊ τής μεταξύ τών Α Ε, Α Γ, αλλ ή μέν τού ΑΒΓ
κώνου επιφάνεια ίβη έβτϊ τή βάβει τού ΜΝ3 κώνον,
ή δέ τού ΑΒΕ επιφάνεια ϊόη έβτίν τή βάβει τού
ΟΠΡ, ή δέ μεταξύ τών Α Ε, ΑΓ ίβη έβτϊ τή βάβει
5 τού @ΚΑ, ή άρα τού MNS βάβις ίβη έβτϊ ταΐς βάβεβιν τών ΘΚΑ, ΟΠΡ. και εΐβιν οί κώνοι ύπδ τδ
αυτό νψος. Ιβος άρα έβτίν καϊ δ ΜΝ& κώνος τοϊς
ΘΚΑ, ΟΠΡ κώνοις. αλλ ό μέν ΜΝ& κώνος Ιβος
έβτϊ τφ ΑΒΓ κώνω, ό δέ ΠΟΡ τφ Β ΑΕΖ φόμβω.
10 λοιπός άρα ό ΘΚΑ κώνος τφ περιλείμματι ϊβος έβτίν.
9

9

Εάν φόμβον έξ ίβοβκελών κώνων βνγκειμένον ό
έτερος κώνος έπιπέδω τμη&ή παραλλήλω τή βάβει,
άπό δέ τού γενομένον κύκλον κώνος αναγραφή κορν16 φήν έχων τήν αυτήν τφ έτέρω κώνω, άπό δέ τον ολον
φόμβον δ γενόμενος ρόμβος άφαιρε&ή, τφ περιλείμ
ματι ίβος έβται δ κώνος δ βάβιν μέν έχων ίβην τή
επιφάνεια τού κώνον τή μεταξύ τών παραλλήλων επι
πέδων, νψος δέ ίβον τή άπό τής κορυφής τoύ έτερον
20 κώνον έπϊ τήν πλενράν τού έτερον κώνον καδέτω
ήγμένη.
έβτω φόμβος έξ ίβοβκελών κώνων βνγκείμενος ό
ΑΒΓΑ,
καϊ τμηδήτω ό έτερος κώνος έπιπέδω παρ
αλλήλφ τή βάβει, καϊ ποιείτω τομήν τήν ΕΖ, άπό
26 δέ τού περϊ διάμετρον τήν ΕΖ κύκλον κώνος άναγεγράφ&ω τήν κορνφήν έχων τό Α βημεΐον. έβται δή
γεγονώς φόμβος £ ΕΒΑΖ, καϊ νοείβ&ω αφηρημένος
m

7. κονος F.
9. ά] το F B C * .
10. περιλείμματι, F.
11.
χα' F.
12. ιακελων F.
14. κύκλου κώνος] κώνου κύκλος
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coni MN&, et superficies coni ABE aequalis basi
coni OJJP et superficies inter AE, ^rposita aequalis
baei coni ΘΚΑ [ex hypothesi], basis igitur coni MN&
aequalis eet basibus conorum ΘΚΑ, ΟΠΡ, et omnes
coni illi eandem habent altitudinem; quare
MNS — ΘΚΑ + ΟΠΡ. )
sed MN& = ΑΒΓ [prop. 17], et
ΠΟΡ=ΒΑΕΖ
[prop. 18]. [itaque ΑΒΓ — ©ΧΛ + BAEZ, et ablato rhombo ΒΑΕΖ] erit igitur conus ΘϋΓΛ aequalis frusto relicto [Eucl. I xovv. ivv. 3].
9

1

XX.
Si in rhombo ex conis aequicruriis composito alter
conus plano basi parallelo secatur, et in circulo inde
orto conus construitur uerticem habens eundem, quem
alter conus [rhouibi], et rhombus inde ortus a toto
rhombo aufertur, frusto relicto aequalis erit conus
basim habens aequalem superficiei coni inter plana
parallela positae, altitudinem autem lineae a uertice
prioris ) coni ad latus alterius coni perpendiculari
ductae.
sit rhombus ex conis aequicruriis compositus ΑΒΓΑ,
et secetur alter conus plano basi parallelo, quod efficiat sectionem EZ\ et in circulo circum diainetrum
EZ descripto construatur conus uerticem habens Α
punctum. efficietur igitur rhoinbus EBAZ, et fingatur ablatus ab toto rhombo. ponatur autem conus
2

1) Ex lemm. 1; cfr. Qaaest. Arch. p. 48.
2) H. e. eius, qui plano parallelo aecatur; cfr. p. 88 not. 6.
F ; corr. ed. Basil.
16. acpocLos&jj]
litterie VB.
27. EBZJ Torellius.

αφηνεοίδη

F expunctis
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άπό τού όλον ρόμβου, έχκείβ&ω δέ τις κώνος δ ΘΚΑ
τήν μέν βάβιν ίβην έχων τή επιφάνεια τή μεταξύ τών
ΑΓ, ΕΖ, τό δέ νψος ίβον τή άπό τον Α όημείον

9

καδέτφ αγομένη έπϊ τήν ΒΑ ή τήν έπ ευθείας αύτη.
δ λέγω, οτι ό ΘΚΑ κώνος ίβος έβτϊ τώ είρημένφ περίλείμματι.
έκκείβϋ'ωβαν γάρ δύο κώνοι οί ΜΝΒ, ΟΠΡ' καϊ
ή μέν βάβις τού MNS κώνον ίβη έβτω τή επιφάνεια
τού ΑΒΓ, τό δέ νψος ίβον τή ΑΗ [διά δή τά προ10 δειχ&έντα ίβος έβτίν δ Μ Ν Η κώνος τώ ΑΒΓΑ φόμβφ],
τού δέ ΟΠΡ κώνον ή μέν βάβις ίβη έβτω τή επιφάνεια
τού ΕΒΖ κώνον, τό δέ νψος ίβον τή Α Η [ομοίως
δή ίβος έβτίν ό ΟΠΡ κώνος τφ ΕΒΖ Α φόμβφ]. έπεί
δέ ομοίως ή επιφάνεια τού ΑΒΓ κώνον βύγκειται έ κ
15 τε τής τού ΕΒΖ καϊ τής μεταξύ τών ΕΖ, ΑΓ, αλλά
ή μέν τού ΑΒΓ κώνον επιφάνεια ίβη έβτϊ τή βάβει
τού Μ Ν 8, ή δέ τού ΕΒΖ κώνον επιφάνεια ίβη έβτϊ
6. περιληματι supra scripto μ F.

12. ομοιω Ρ.

Ιη
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ΘΚΑ basim habens superficiei inter ΑΓ, EZ positae
aequalem, altitudinem autem lineae ab Α puncto ad
Β Α uel eandein productam perpendiculari ductae. dico,
conum ΘΚΑ aequalem esse frusto relicto, quod commemorauimus.
ponantur enim duo coni MN&, ΟΠΡ. et basis
coni MN& aequalis sit superficiei coni ΑΒΓ altitudo
autem lineae AH )\ coni autem Ο Π Ρ basis aequalis
sit superficiei coni EBZ, altitudo autem lineae AH?)
quoniam autem, ut supra [prop. 19 p. 90, 28], superficies coni ΑΒΓ composita est ex superficie coni EBZ
et auperficie inter EZ Α Γ posita, et superficies coni
ΑΒΓ aequalis eet basi coni MNS, et superficies coni
EBZ aequalis basi coni ΟΡΠ, et superficies inter
}

l

}

1) Uerba eequentia lin. 9 — 1 0 subditiua esee puto; cfr.
p. 91 not. 2.
2) Etiam uerba lin. 12—13, quae per uocabulum ομοίως
uerba snbditiaa lin. 9—10 sigmficant, necessario subditiua sunt,
si illa iure damnauimus.
figura litteraa Λ, Η permutat F; pro Ο habet C; praeterea ut
prop. 19 om. altitudines conorum.
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τή βάβει τού ΟΡΠ χώνον, ή δέ μεταξύ τών Ε Ζ, ΑΓ
Ιβη έβτϊ τή βάβει τον ΘΚΑ, ή άρα βάβις τού ΜΝ3
ίβη έβτϊ ταΐς βάβεβιν τών ΟΠΡ, ΘΚΑ. χαί είβιν οί
κώνοι ύπό τδ αυτό νψος. χαϊ δ ΜΝ& άρα κώνος
5 ίβος έβτϊ τοις ΘΚΑ, ΟΠΡ κώνοις. άλλ' δ μέν ΜΝ8
κώνος ίβος έβτϊ τώ ΑΒΓΑ φόμβω, δ δέ ΟΠΡ κώνος
τφ ΕΒΑΖ φόμβω. λοιπός άρα δ κώνος δ ΘΚΑ ίβος
έβτϊ τφ περιλείμματι τφ λοιπφ.
κα.
10

9

Εάν εις κύκλον πολύγωνον έγγραφη άρτιόπλενρόν
τε καϊ ίβδπλενρον, καϊ διαχ&ώβιν εύ&είαι έπιξενγνύονβαι τάς πλενράς τού πολνγώνον, ωβτε αύτάς παραλλήλονς είναι μια δποιαονν τών ύπο δύο πλενράς
τού πολνγώνον νποτεινονβών, αί έπιξενγνύονβαι πάβαι
15 προς τήν τού κύκλον διάμετρον τ ο ύ τ ο ν έχονβι τον
λόγον, δν έχει ή ύποτείνονβα τάς μια έλάββονας τών
ήμίβεων πρός τήν πλενράν τού πολνγώνον.
έβτω κύκλος ό ΑΒΓΑ,
καϊ έν αύτφ πολύγωνον
έγγεγράφ&ω τό ΑΕΖΒΗΘΓΜΝΑΑΚ,
καϊ έπεζεύχ20 ΰωβαν αί ΕΚ, ΖΑ, ΒΑ, ΗΝ, ΘΜ. δηλον δή, οτι
παράλληλοι είβιν τή ύπό δύο πλενράς τού πολνγώνον
νποτεινονβη. λέγω ονν, ότι αί είρημέναι πάβαι πρδς
τήν τού κύκλον διάμετρον τήν Α Γ τόν αυτόν λόγον
έχονβι τφ τής ΓΕ πρός Ε Α.
25
έπεξεύχ&ωβαν γάρ αί ΖΚ, ΑΒ, Η Α, Θ Ν. παράλληλος άρα ή μέν ΖΚ τή Ε Α, ή δέ ΒΑ τή Ζ Κ,
καϊ έτι ή μέν Α Η τή ΒΑ, ή δέ Θ Ν τή Α Η, καϊ ή
7. ΕΒΖ Δ Torellius.
F habet Λ, eed expnnctum.

8. πεοιλιμματι Ρ.
19. Post Κ
27. ΔΗ (alt.) in raeura F.
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ΕΖ, Α Γ posita aequalis basi coni ΘΚΑ, basis igitur
coni MN& aequalis est basibus conorum ΟΠΡ, ΘΚΑ.
et coni eandem altitudinem habent. itaque etiam conus
MNg — ®KA + ΟΠΡ [p. 93 not. 1].
sed MN& — ΑΒΓΑ [prop. 18], et
OTIP^EBAZ
[prop. 18] [itaque ΑΒΓΑ = ΘΚΑ + ΕΒΑΖ.
auferatur, qui communis est rhombus ΕΒΑΖ],
erit
igitur, qui relinquitur, conus ΘΚΑ aequalis frusto relicto [Eucl. I xotv. ivv. 3],
XXI.
Si circulo polygonum inscribitur aequilaterum, cuius
latera paria sunt numero, et ducuntur lineae angulos )
polygoni coniungentes, ita ut parallelae sint cuiuis
linearum sub duo latera subtendentium polygoni, omnes
simul lineae coniungentes ad diametrum circuli eam
habent rationem, quam habet linea subtendens sub
latera polygoni uno pauciora, quam dimidius numerus
eorum est, ad latus polygoni.
sit circulus ΑΒΓΑ, et ei inscribatur polygonum
ΑΕΖΒΗΘΓΜΝΑΑΚ,
et ducantur lineae ΕΚ, ZA,
ΒΑ, ΗΝ, ΘΜ. adparet igitur, eas parallelas esse
lineae sub duo latera polygoni subtendenti. ) iam dico,
omnes simnl lineas, quas commemorauimus, ad diametrum circuli rationem habere, quam ΓΕ ad EA.
ducantur enim lineae ΖΚ, ΑΒ, HA, ΘΝ. parallela
igitur linea ZK est lineae EA,*) Β Α lineae ΖΚ, et
1

2

1) Archimedes pro πλευράς lin. 12 fortasse ecripserat γω
νίας; Quaeet. Arch. p. 76.
2) Nam quia arcus ΚΛ, Ε Ζ aequalee stmt, erit
i EKZ — KZA (Eucl. III, 27);
itaque Ε Κ φ ΛΖ (Eucl. I, 28), et eodem modo in ceteris.
3) Quia arcufl ΚΑ « E Z , erit L
—
(Eucl. III,
Archimedes, ed. Helberg. I.
7
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Γ Μ τή Θ Ν. [χαϊ έπεϊ δύο παράλληλοι είόιν αί Ε Α,
Κ Ζ, καϊ δνο διηγμέναι είόϊν αί ΕΚ, Α Ο] έότιν αρα,
ώς ή Ε& προς SA, δ Κ& προς gO* ώς ί ' ή Κ8
πρδς gO, ή ΖΠ προς ΠΟ, ώς δέ ή ΖΠ πρδς ΠΟ,
δ ή ΑΠ προς ΠΡ, ώς δέ ή ΑΠ πρδς Π Ρ, όντως ή
Β Σ πρδς Σ Ρ, χαϊ έτι, ώς ή μέν Β Σ προς Σ Ρ, ή
ΑΣ προς ΣΤ, ώς δέ ή ΑΣ πρδς ΣΤ, ή ΗΤ προς
Τ Τ, χαϊ έτι, ώς ή μέν Η Τ προς ΤΤ, ή Ν Τ προς ΤΦ, ώς
δέ ή ΝΤ προς ΤΦ, ή ΘΧ πρδς ΧΦ, χαϊ έτι, ώς μέν
10 ή Θ Χ προς ΧΦ, ή Μ Χ προς Χ Γ [χαϊ πάντα άρα
προς πάντα έότϊν,
ως είς τών λόγων
.πρός ένα], ώς άρα ή
Ε& πρός &Α, όντως
αίΕΚ,ΖΑ,ΒΑ,ΗΝ,
®Μ πρός τήν Α Γ
διάμετρον. ώς δέ ή
ΕΒ πρός 8Α, όντως
ήΓ Ε πρός Ε Α. έόται
άρα χαϊ ώς ή ΓΕ
πρός Ε Α, οντω παόαι αί ΕΚ, Ζ Α,
ΒΑ, ΗΝ, ΘΜ πρός τήν ΑΓ διάμετρον.

2δ

9

Εάν είς τμήμα χύχλον πολύγωνον
πλενράς έχον χωρϊς τής βάόεως ίόας
άχ&ώόιν δέ εύδεΐαι παρά τήν βάόιν τον
πλενράς έπιξενγνύονόαι τού πολνγώνον,
πάόαι χαϊ ή ήμίόεια τής βάόεως πρός
2. ΑΟ] ΑΘ F; corr. Β mao. 2*.

έγγραφη τάς
χαϊ άρτίονς,
τμήματος τάς
αί άχ&είόαι
τό νψος τού

3. ο°] F B C * ; δέ uulgo.
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porro JH lineae BA, @N lineae /1H ΓΜ lineae ΘΝ.
est igitur [Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXIV p. 178
nr. 1]:
£ £ ? : £ Λ · = K8.SO;
}

B©d

K8:80
= ΛΠ:ΠΡ

= ΖΠ: ΠΟ [Eucl. VI, 4]
[id.] = ΒΣ:
[id.].

porro
ΒΣ:ΣΡ
= ΑΣ: ΣΤ [id.] = HT:TT
[id.].
porro
i f ^ : Γ Γ = iVT: ΓΦ = Θ Ι : Ι Φ — MX: ΧΓ [id.].
itaque
Ε8-ΒΛ = EK+ZA
+ BA + ΗΝ + Θ Μ :
[Eucl. V, 12]. sed
: 8 Α = Γ Ε : Ε Α [Eucl. VI, 4].
itaque etiam
ΓΕ: EA = ΕΚ + ZA + ΒΑ + ΗΝ + ΘΜ: ΑΓ.
XXII.
Si segmento circuli polygonum inscribitur latera
praeter baeim aequalia et paria numero habens, et
ducuntur lineae basi segmenti parallelae angulos )
coniungentes, omnes simul lineae ductae cum dimidia
basi ad altitudinem segmenti eandem rationem habent,
1

27); quare Ζ Κ ψ Ε Α (Eucl. I, 28); eodem modo sequentia demonetrabuntur.
1) U. p. 97 Dot. 1.
8. Τ Γ ] Τ h. 1. et postea eaepius in raeura F (lin. 8, 9 septiee).
10. ΧΓ] X ia raeura F.
12. είς] om. F C B (man. 2 ex ως
fecit εϊς)*.
19. ή Γ Ε] ή om. F.
ϊοται per comp. F.
24.
xy F ; χβ' Eutocius ad prop. 35.
26. εχων F; corr. Riualtuff.
27. τάς\ αι τας F; corr. ed. Basil.
29. η addidi; om. F, aulgo.
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τμήματος τον αντον λόγον έχονόιν, ον ή άπό τής
διάμετρον τον κύκλον έπϊ τήν πλενράν τού πολνγώνον
έπιζενγννμένη πρός τήν τού πολνγώνον πλενράν.
είς γάρ κύκλον τόν ΑΒΓ διήχ&ω τις εύ&εΐα ή ΑΓ,
5 καϊ έπϊ τής Α Γ πολύγωνον έγγεγράφ%·ω είς τό ΑΒΓ
τμήμα άρτιόπλενρόν τε καϊ ίόας έχον τάς πλενράς χωρίς
τής βάόεως τής ΑΓ' καϊ έπεζεύχδωόαν αί Ζ Η, ΕΘ, αΐ
είόιν παράλληλοι τή βάβει τον τμήματος, λέγω, οτι έότϊν
ώς αί Ζ Η, ΕΘ, Α 8 πρός Β Β, όντως ή ΑΖ πρός Ζ Β.
10
πάλιν γάρ ομοίως έπεξεύχ&ωόαν αί ΗΕ, ΑΘ' παρ
άλληλοι άρα είόϊν τή ΒΖ' διά δή ταύτα έότιν, ώς ή
ΚΖ πρός ΚΒ, ή τε ΗΚ πρός ΚΑ, καϊ ή ΕΜ πρός
ΜΑ, καϊ ή ΜΘ πρός ΜΝ,
καϊ ή 8Α πρός 8Ν [καϊ
Ζ
15
/y\
^4<Γ"^^ νν
ως άρα πάνζα πρός πάντα,
Μ
\
εις τών λόγων πρός ενα]. ώς
άρα αί Ζ Η, ΕΘ, Α 8 πρός
Β8 όντως ή ΖΚ πρός ΚΒ.
ώς δέ ή ΖΚ πρός ΚΒ,
s
h
\
\
/
όντως ή ΑΖ πρός Ζ Β. ώς
άρα ή ΑΖ πρός Ζ Β, όντως
αί Ζ Η, ΕΘ, Α 8 προς Β 8Β

9

κγ'.
"Εότω έν όφαίρα μέγιότος κύκλος 6 ΑΒΓΑ, καϊ
25 έγγεγράφ&ω είς αυτόν πολύγωνον ίόόπλενρον, τό δέ
πλήδος τών πλενρών αυτού μετρείό&ω ύπό τετράδος
αί δέ Α Γ, Α Β διάμετροι έότωόαν. έάν δή μενούόης
τής Α Γ διάμετρον περιενεχδή ό ΑΒΓΑ κύκλος έχων
9

23.. κ /

om. F.

27. Δ Β] Β Δ ed. Basil., Torellius.
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quam liuea a diametro circuli ad latus polygoni ducta
ad latus polygoni.
ducatur enim in circiilo ΑΒΓ linea recta ΛΓ, et
saper lineam ΑΓ polygonmu latera praeter basim ΑΓ
aequalia et paria numero habens segmento ΑΒΓ inscribatur. et ducantur ΖΗ> ΕΘ, quae parallelae sunt
basi segmenti [p. 97 not. 2], dico esse
ΖΗ + E® + Aft: BS = ΑΖ : ZB.
rursns enim, ut supra [p. 96, 25], ducantur lineae HE
Αθ] parallelae igitur sunt lineae Β Ζ [ρ. 97 not. 3].
eadem de causa, qua supra [p. 99, 2 sq.], erit
ΚΖ:ΚΒ=ΗΚ:ΚΑ=ΕΜ:ΜΑ=ΜΘ:ΜΝ==8Α:8Ν. )
itaque
9

1

ΖΗ + E® + A3:B8=ZK
: KB [Eucl. V, 12].
sed
ΖΚ : ΚΒ = ΑΖ : ZB [Eucl. VI, 4].
quare erit
AZ : ZB «= ΖΗ + E® + Ag :

JB#.

XXIII.
Sit in sphaera ΑΒΓΑ circulus maximus, et ei inscribatur polygonum aequilaterum, cuius laterum numerus per quattuor diuidi possit. lineae autem ΑΓ
Α Β diametri sint [inter se perpendiculares]. ) si igitur
manente diametro Α Γ circulus ΑΒΓΑ cum polygono
circumuoluitur, adparet, ambitum eius per superficiem
9

2

1) Uerba sequentia lin. 14—1β Archimedis non ennt; cfr.
p. 98, 10; N«ue Jahrb. Suppl. X I p. 388.
2) Hic Archimedes uix omiserat: προς όο&άς άΧΧήλαις
lin. 27, quae uerba Nizzius addi uoluit.
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τό πολύγωνον, δήλον, οτι ή μεν περιφέρεια αυτού
κατά τής επιφανείας τής βφαίρας ένεχ%ήβεται, αί δ\
τού πολυγώνου γωνίαι χωρίς τών προς τοις Α, Γ
βημείοις κατά χύχλων περιφερειών ένεχ^ήβονται έν
τή επιφάνεια τής βφαίρας γεγραμμένων όρ&ών προς
τον ΑΒΓΑ χύχλον. διάμετροι δέ αυτών Ιβονται at
έπιξενγνύονβαι τάς γωνίας τού πολυγώνου παρά τήν
ΒΑ ονβαι. αί δέ τού πολυγώνου πλευραϊ κατά τίνων
κώνων ένεχ&ήβονται, αί μέν Α Ζ, ΑΝ κατ επιφανείας
κώνου, ου βάβις μέν 6 κύκλος 6 περϊ διάμετρον τήν
Ζ Ν, κορυφή δέ το Α βημεΐον' αί δέ ΖΗ, Μ Ν κατά
τίνος κωνικής επιφανείας οίβΰήβονται, ής βάβις μέν
6 κύκλος 6 περϊ διάμετρον τήν ΗΜ, κορυφή δέ το
βημεΐον κα&' δ βυμβάλλουβιν έκβαλλόμεναι αί Ζ Η,
ΜΝ άλλήλαις τε καϊ τή ΑΓ' αί δέ Β Η, ΜΑ πλευ
ραϊ κατά κωνικής επιφανείας οΐβδήβονται, ής βάβις
μέν έβτιν δ κύκλος δ περϊ διάμετρον τήν ΒΑ όρ&6ς
προς τον ΑΒΓΑ κύκλον, κορυφή δέ τό βημεΐον, χ α θ '
δ βυμβάλλουβιν έκβαλλόμεναι αί Β Η, Α Μ άλλήλαις
τε καϊ τή ΓΑ. ομοίως δέ καϊ αί έν τώ έτέρφ ήμικυκλίφ πλευραϊ κατά κωνικών επιφανειών οίβ%ήβονται
πάλιν ομοίων ταύταις. έβται δή τι βχήμα έγγεγραμ
μένον έν τή βφαίρα ύπο κωνικών επιφανειών περιεχομενον τών προειρημένων, ον ή επιφάνεια έλάββων
έβται τής επιφανείας τής βφαίρας.
διαιρε&είβης γάρ τής βφαίρας ύπο τού επιπέδου
τον κατά τήν ΒΑ όρ&ού προς τον ΑΒΓΑ κύκλον ή
9

10

%

15

20

25

δ. τής~\ τη Ρ.
ooftov F ; corr. ed. Bas.
9. Α Ζ] Α 3
F.
10. ου] 6 F C * .
τήν] τη F; corr. Β.
13. ΗΜ]
ΜΗ
ed. Basil., Torellius.
14. συμ,βαλουαιν F.
ίχβαΧλόμεναι]
altero λ supra scripto F.
20. αί] addidi; om. F, uulgo.
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sphaerae circumuolutum iri angulos autem polygoni
praeter angulos ad Α, Γ puncta positos per ambitus
circulorum in superficie sphaerae descriptorum et ad
ΑΒΓΑ circulum perpendicularium. et diametri eorum
erunt lineae angulos polygoni coniungentes lineae Β Α
parallelae. latera autem polygoni per conos quosdam
circumuoluentur, ΑΖ, AN latera per superficiem coni,
cuius basis est circulus circum diametrum Ζ Ν descriptus, uertex autem Α punctum, latera uero ZH
MN per superficiem conicam circumuoluentur, cuius
basis est circulus circum diametrum Η Μ descriptus,
uertex autem punctum, in quo ΖΗ, MN lineae productae et sibi in uicem et lineae Α Γ concurrunt; latera autem BH, Μ Α per superficiem conicam circumuoluentur, cuius basis est circulus circum Β Α
diametrum descriptus ad ΑΒΓΑ circulum perpendicularis, uertex autem punctum, in quo BH, A*M lineae productae et sibi in
uicem et lineae Γ Α concurrunt. eodem modo etiam
Α
3? latera in altero semicirculo
posita rursus per superficies conicas circumuoluentur his similes. iiaque
^ z T ^
* sphaera figura inscripta
erit comprehensa per superficies conicas, quas commemorauimus, cuius superficies minor erit superficie sphaerae.
secta enim sphaera plano in linea Β Α posito ad
circulum ΑΒΓΑ perpendiculari superficies alterius
?

y

n
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επιφάνεια τον έτερον ήμιβφαιρίον καϊ ή επιφάνεια
τον οχήματος τον iv αύτφ έγγεγραμμένον τά αντά
πέρατα έχονβιν έν ένΐ έπιπέδω' αμφοτέρων γάρ των.
επιφανειών πέρας έβτίν τον κύκλον ή περιφέρεια τον
δ περϊ διάμετρον τήν Β Α όρδον προς τον ΑΒΓΑ κύκλον
και είβιν άμφότεραι έπϊ τά αυτά κοίλαι, καϊ περιλαμ
βάνεται αυτών ή έτερα νπό τής ετέρας επιφανείας καϊ
τής επιπέδου τής τά αυτά πέρατα έχούβης αυτή. δμοίως
δέ καϊ τού έν τφ έτέρφ ήμιβφαιρίφ βχήματος ή έπι10 φόνεια έλάββων έβτϊ τής τον ήμιβφαιρίου επιφανείας,
καϊ ολη ούν ή επιφάνεια τού βχήματος τού έν τή
βφαίρα έλάββων έβτίν τής επιφανείας τής βφαίρας.
9

κ#.
Ή τον εγγραφόμενου βχήματος είς τήν βφαίραν
ΐδ επιφάνεια ίβη έβτϊ κύκλφ, ού ή έκ τον κέντρον δύ^
ναται το περιεχόμενον νπό τε τής πλενράς τον βχή
ματος καϊ τής ίβης πάβαις τοις έπιξευγνυούβαις τάς
πλευράς τού πολυγώνου ύπό τετράδος μετρουμένας καϊ
παραλλήλοις ούβαις τή ύπό δύο πλευράς τού πολυγώνου
20 ύποτεινούβη εύ&εία.
έβτω έν βφαίρα μέγιβτος κύκλος δ ΑΒΓΑ, καϊ έν
αύτώ πολύγωνον έγγεγράφ&ω ίβόπλευρον, ου αί πλευ
ραϊ ύπό τετράδος μετροννταΐ' καϊ άπό τού πολνγώ
νον τού έγγεγραμμένον νοείβ&ω τι εις τήν βφαίραν
2δ έγγραφέν βχήμα, καϊ έτνεξεύχ^ωβαν αί ΕΖ, Η®, ΓΑ^
ΚΑ, ΜΝ παράλληλοι ονόαι τή ύπό δύο πλενράς νπο9. τον iv τω] ecripsi; τον F C * ; τον έν Β*, ed. BaeiJ., Torellius.
18. νπο τετράδος μετρουμένας] sciipsi; τετράγωνους F, nulgo; del.
Hauber, Nizze; (τετράπλευρη) ed. Baeil.; τετρα%ωλου censor
Ienensis; ως τετράπλευρος γίνεο&αι Torellius.
19. παραλλή-
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hemispbaerii et superficies figurae hemisphaerio inscriptae eosdem terminos habent in uno plaoo (utraque
enim superficies terminum habet ambunm circuli circum
diametrum Β Α descripti ad circulum ΑΒΓΑ perpendicularis), et utraque in eandem partem caua est, et
altera ab altera comprehenditur superficie et superficie
plana eosdem, quos illa, terminos habenti. ) eodem modo
etiam figurae alteri hemisphaerio inscriptae superficies
minor est superficie hemispbaerii. itaque etiam tota
superficies figurae sphaerae inscriptae minor est superficie sphaerae.
1

XXIV.
Superficies figurae sphaerae inscriptae aequalis est
circulo, cuius radius quadratus aequalis est rectangulo,
quod continetur latere figurae et linea aequali omnibus simul lineis iungentibus angulos ) polygoni, quoram numeras per quattuor diuidi possit, et parallelis
lineae sub duo latera polygoni subtendenti.
sit in sphaera circulus maxinras ΑΒΓΑ, et ei inscribatur polygonum aequilaterum, cuius laterum numeras ) per quattuor diuidi possit. et in polygono
inscripto fingatur figura inscripta sphaerae, et iungantur lineae ΕΖ, Ηθ, ΓΑ, ΚΑ, MN parallelae
2

8

1) Quare saperficies figurae inscriptae minor est superficie
ephaerae (λαμβ. 4 ρ. 10). nec Archimedes hoc praetermieerat;
cir. Qnaest. Arch. p. 73.
2) Ctr. p. 97 not. 1.
3) Archimedem puto scripsisse lin. 22—23: ου το πλή&ος
τάν πλευρών μ,ετρείϋΟ** νπό τετράδος^ Quaest. Arcb. ρ. 76.
λοις ουσαις] Nizzius; παράλληλους ούσας F, uulgo.
Torelliue.

21.

ΑΤΒΔ
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τεινούβη ευθεία, κύκλος δέ τις έκκείό&ω δ &, ον ή
έκ τον κέντρον δννάβ&ω τό περιεχόμενον ύπό τε τής
ΑΕ καϊ τής ίβης ταΐς ΕΖ, ΗΘ, ΓΑ, ΚΑ, ΜΝ. λέγω,
δτι δ κύκλος οντος ίβος έβτϊ τή επιφάνεια τον είς
6 τήν βφαίραν έγγραφομένον βχήματος.
έκκείβδωβάν γάρ κύκλοι οί Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Τ,
καϊ τού μέν Ο ή έκ τού κέντρον δννάβ&ω τό περίεχόμενον ύπό τε τής Ε Α καϊ τής ήμιβείας τής Ε Ζ,

η δέ έκ τού κέντρον τον Π δννάβδω τό περιεχόμενον
10 ύπό τε τής Ε Α καϊ τής ήμιβείας των ΕΖ, ΗΘ, ή δέ
έκ τον κέντρον τού Ρ δννάβ&ω τό περιεχόμενον ύπό
τής Ε Α καϊ τής ήμιβείας τών ΗΘ, ΓΑ, ή δέ έκ τού
κέντρον τού Σ δννάβ&ω τό περιεχόμενον ύπό τε τής
Ε Α καϊ τής ήμιβείας τών ΓΑ, ΚΑ, ή δέ έκ τού κέν15 τρον τού Τ δννάβ&ω τό περιεχόμενον ύπό τε τής Α Ε
καϊ τής ήμιβείας τών ΚΑ, ΜΝ, ή δέ έκ τού κέντρον
τον Τ δννάβδω τό περιεχόμενον νπό τε τής Α Ε καϊ
τής ήμιβείας τής ΜΝ. διά δή ταύτα ό μέν Ο κύκλος
ίβος έβτϊ τή επιφάνεια τού ΑΕΖ κώνον, ό δέ Π τή
20 επιφάνεια τού κώνον τή μεταξύ τών ΕΖ, ΗΘ, δ δέ
Ρ τή μεταξύ τών ΗΘ, ΓΑ, ό δέ Σ τή μεταξύ τών
1. δέ] ecripsi; δη F, uulgo.

6. Τ] in rasnra Ρ.
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lineae sub latera subtendenti. ponatur autem circulus
cuius radius quadratus aequalis sit reetangulo, quod
linea Α Ε et linea omnibus simul lineis ΕΖ, H@, ΓΑ,
ΚΑ, MN aequaK continetur. dico, hunc circulum
aequalem esse superficiei figurae sphaerae inscriptae.
ponantur enim circuli Ο, Π P Σ, T, T, et radius
circuli Ο quadratus aequalis sit rectangulo, quod continetur linea Ε Α et diroidia linea EZ, radius autem
circuli 77 quadratus aequalis sit reetangulo, quod continetur linea l£% et dimidia parte linearum ΕΖ, ΗΘ,
radius autem circuli Ρ quadratus aequalis sit rectangulo, quod linea Ε Α et dimidia parte linearum ΗΘ,
Γ Α continetur, radius autem circuli, Σ quadratus
aequalis sit rectangulo, quod linea Ε Α et dimidia
parte linearum ΓΑ, Κ Α continetur, radius autem circuli Τ quadratus aequalis sit rectangulo, quod linea
AE et dimidia parte linearum ΚΑ, MN continetur,
radius autem circuli Τ quadratus aequalis sit rectangulo, quod linea Α Ε et dimidia linea MN continetur.
itaque circulus Ο aequalis est superficiei coni AEZ
[prop. 14], Π circulus aequalis superficiei conicae inter
EZ ΗΘ lineas positae, Ρ circulus superficiei inter
ΗΘ, Γ Α positae, Σ superficiei inter ΑΓ ΚΑ positae,
Τ superficiei inter ΚΑ, MN positae ), Τ circulus
7

9

}

9

1

1) Haec omnia sequuntur ex prop. 16, quia aequalia sunt
latera polygoni.
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Α Γ, ΚΑ' καϊ έτι 6 μέν Τ ίβος έβτϊ τή επιφάνεια τον
χώνον τή μεταξύ τών ΚΑ, Μ Ν* 6 δέ Τ τή τον
ΜΒΝ χώνον επιφάνεια ίβος έβτίν. οί πάντες άρα
χύχλοι ίβοι είβϊν τή τού έγγεγραμμένον βχήματος έπι5 φανεία. xal φανερόν, οτι αί έχ τών κέντρων τών Ο,
Π, Ρ, Σ, Τ, Τ κύκλων δύνανται τδ περιεχόμεμον ύπό τε
τής Α Ε καϊ δίς τών ήμίβεων τής ΕΖ, Η Θ, ΓΑ, ΚΑ,
ΜΝ,'αϊ ολαι είβϊν αί ΕΖ, ΗΘ, ΓΑ, ΚΑ, ΜΝ. αι
άρα έκ τών κέντρων τών Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Τ κύκλων
10 δύνανται τό περιεχόμενον ύπό τε τής Α Ε καϊ παβών
τών ΕΖ, ΗΘ, ΓΑ, ΚΑ, ΜΝ. αλλά καϊ ή έκ τού
κέντρον τού & κύκλον δύναται τό νπό Ηής Α Ε καϊ
τής βνγκειμένης έκ παβών τών ΕΖ, ΗΘ, ΓΑ, ΚΑ,
ΜΝ. ή άρα έκ τού κέντρον τού & κύκλον δύναται
15 τά άπό τών έκ τών κέντρων τών Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Τ
κύκλων, καϊ ό κύκλος άρα δ S ίβος έβτϊ τοις Ο, Π,
Ρ, Σ, Τ, Τ κύκλοις. οί δέ Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Τ κύκλοι
άπεδείχδηβαν ίβοι τή είρημένη τού βχήματος επιφά
νεια, καϊ δ & άρα κύκλος ίβος έβται τή επιφάνεια
20 τον βχήματος.
κε'.
Τού έγγεγραμμένον βχήματος είς τήν βφαίραν ή
επιφάνεια ή περιεχόμενη ύπό τών κωνικών επιφανειών
έλάββων έβτϊν ή τετραπλαβία τού μεγίβτον κύκλον
25 τών έν τή βφαίρα.
έβτω έν βφαίρα μέγιβτος κύκλος ό ΑΒΓΑ, καϊ έν
6i δύναται F ; corr. B C * .
8. ολαι] scripei cum B * ;
oXoi P, uulgo.
ΓΑ] om. F; corr. Torellius.
12
δύνανται,
ν expuncto, P C * .
16. τά άπό τών] scripei; τας Ρ, uulgo.
αρα] om. Ρ.

19.
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1

superficiei coni MBN. )
quare omnes simul circuli
aequales sunt superficiei figurae inscriptae. et adparet, radios circulorum Ο, 77, P Σ, T Τ quadratos
aequafes esse rectangulo, quod continetur linea Α Ε
et dimidiis lineis ΕΖ, Ηθ, ΓΑ, KA MN bis sumptis,
quae aequales sunt ipsis lineis ΕΖ, ΗΘ, ΓΑ, KA
MN. itaque radii circulorum Ο, 77, Ρ, Σ, Τ, Τ quadrati
— AEX(EZ
+ ΗΘ + ΓΑ + ΚΑ + MN).
eed etiam radius circuli 3 quadratus
= AEx(EZ
+ ΗΘ + ΓΑ + ΚΑ + MN)
[ex hypothesi]. radius igitur circuli & quadratus aequalis est radiis circulorum O, 77, P Σ, T Γ quadratis.
quare etiam )
}

}

}

9

}

7

2

g = Ο + 71 + Ρ + Σ + Τ + Τ.
sed demonstratum est, circulos Ο, 71, Ρ, Σ, Γ, Τ
aequales esse figurae superficiei, quam commemorauimus. itaque' etiam conus & aequaUs erit superficiei
figurae.
XXV.
Superficies figurae sphaerae inscriptae, quae per
superficies conicas continetur ), minor est quam quadruplo maior circulo maximo sphaerae.
sit sphaerae circulus maximus ΑΒΓΑ,
et ei in3

1)
2)
3)
figurae
fignra
μένου

Sequitur ex prop. 14, qaia Ε Α = Μ Β.
Eucl. XII, 2; cfr. Quaeet. Arch. p. 48.
Archimedes uix h. 1. et p. 110, lin. 3 dixerat, superficiem
jper euperficiea conicas comprehendi, cum hoc de ipsa
dicendam esset. scripsit fortasse lin. 2 3 : του περιεχο
et lin; 3 : νοείο&ω σχήμα υπο . . . περιεχόμενον.
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αύτφ έγγεγράφ&ω πολύγωνον [άρτιόγωνον] ίβόπλευρον, ον αί πλευραϊ ύπό τετράδος μετρούνται, καϊ άπ
αύτον νοείόθω επιφάνεια ή νπο τών κωνικών επι
φανειών περιεχόμενη, λέγω, οτι ή επιφάνεια ιού έγ6 γραφέντος έλάββων έβτϊν ή τετραπλαβία τού μεγίβτον
κύκλον τών έν τή βφαίρα.
έπεζεύχ&ωβαν γάρ αί ύπο δύο πλενράς ύποτείνονβαι τού πολνγώνον αί ΕΙ, Θ Μ, καϊ ταύταις παράλ
ληλοι αί Ζ Κ, Α Β, Η Α.
έκκείβ&ω δέ τις κύκλος
δ Ρ, ον ή έκ τού κέντρον
^ δύναται τό ύπό τής Ε Α
καϊ τής ίβης πάβαις ταΐς
ΕΙ, ΖΚ, ΒΑ, ΗΑ, ®Μ.

διά δή τό προδειχδέν
ίβος έβτϊν ό κύκλος τή
τού είρημένον βχήματος
επιφάνεια, καϊ έπεϊ έδείχ&η, οτι έβτϊν, ώς ή ίβη
πάβαις ταΐς ΕΙ, ΖΚ,
ΒΑ, Η Α, θ Μ πρός τήν
διάμετρον τον κύκλου
τήν Α Γ; ούτως ή Γ Ε
πρός Ε Α, τό άρα ύπό
25 τής ίβης πάβαις ταίς είρημέναις καϊ τής Ε Α, τοντέβτιν τό άπό τής έκ τού κέντρον τού Ρ κύκλου,
ίβον έβτϊν τώ ύπό τών ΑΓ, ΓΕ. άλλα καϊ τό
ύπό ΑΓ, Γ Ε έλαββόν έβτι τού άπό τής Α Γ* έλαββον άρα έβτϊ τό άπό τής έκ τού κέντρου τού Ρ τού
2. a V ] scripei; επ F , uulgo.
occurrit compendium huius uerbi in P.

^7. ίασν] hic primum
28. iXacomv F.
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1

scribatur polygonum ) aequilaterum, cuius laterum
numerus ) per quattuor diuidi possii et fingatur superficies inde orta, quae per superficies conicas compreheuditur. ) dico, superficiem polygoni inscripti minorem esse quam quadruplo maiorem circulo maximo
sphaerae.
ducantur enim lineae sub duo laterapolygoni subtendentes, EI, ®M et iis parallelae lineae ΖΚ, AB HA.
ponatur autem circulus P cuius radius quadratus aequalis sit rectangulo, quod linea Ε Α et linea aequali
lineis omnibus EI ΖΚ, ΒΑ, HA, θ Μ continetur.
itaque propter ea, quae antea demonstrauimus [prop.
24], circolus aequalis est superficiei figurae, quam
commemorauimus. et quoniam demonstratum est, lineam omnibus lineis ΕΙ, ΖΚ, ΒΛ, HA, ®M aequalem ad diametrum circuli ΑΓ eaui habere rationem,
quam Γ Ε ad Ε Α [prop. 21], erit
2

3

}

}

y

}

EA Χ (ΕΙ +ZK+BA

+ HA + ΘΜ),

h. e. radius circuli Ρ quadratus [ex hypothesi],
= ΑΓχ

ΓΕ [Eucl. VI, 16].

sed
ΑΓΧΓΕ<ΑΓ*

[Eucl. III, 15].
2

itaque radius circuli Ρ quadratus < ΑΓ [et radius
circuli Ρ < ΑΓ. quare etiam diameter circuli Ρ minor
1) άρτιόγωνον lin. 1 delendam est, quia lin. 1—2 repugaat,
et qnia desideratnr και ante Ισόπλενρον; ίαογώνιόν te %ai Kizze.
2) Cfr. p. 105 not. 3.
3) P. 109 not. 3.
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άπο τής Α Γ [έλάββων άρα έβτϊν ή έκ τον κέντρου
του Ρ τής ΑΓ. ώβτε ή διάμετρος του Ρ κύκλου έλάβ
βων έβτϊν ή διπλαβία τής διαμέτρου τον ΑΒΓΑ κύ
κλου, καϊ δύο άρα τού ΑΒΓΑ κύκλον διάμετροι
δ μείζονς εΐβϊ τής διάμετρον τον Ρ κύκλον, καϊ τδ τετράκις άπο τής διάμετρον τού ΑΒΓΑ κύκλου, τουτέβτι τής ΑΓ, μείζον έβτι τού άπο τής τού Ρ κύκλον
διάμετρον. ώς δέ το τετράκις άπό τής Α Γ πρδς τδ
άπο τής τού Ρ κύκλον διάμετρον, όντως τέββαρες
10 κύκλοι οί ΑΒΓΑ ηρδς τόν Ρ κύκλον. τέββαρες αρα
κύκλοι οί ΑΒΓΑ μείζονς είβϊν τον Ρ κύκλου], δ άρα
κύκλος δ Ρ έλάββων έβτϊν ή τετραπλάβιος τού μεγίβτου κύκλον. 6 δέ Ρ κύκλος ίβος έδείχ&η τή είρημένγι επιφάνεια τού βχήματος. ή άρα επιφάνεια τον
ΐδ βχήματος έλάββων έβτϊ ή τετραπλαβία τού μεγίβτον
κύκλον τών έν τή βφαίρα.
κϊ.
Τφ έγγραφομένφ έν τή βφαίρα βχήματι τώ περιεχομένφ νπο τών επιφανειών τών κωνικών ίβος έβτϊν
20 κώνος ο βάβιν μέν έχων τον κύκλον τον ίβον τή επι
φάνεια τού βχήματος τού εγγραφέντος έν τή βφαίρα,
νψος δέ ίβον τή άπο τού κέντρον τής βφαίρας έπϊ
μίαν πλενράν τού πολνγώνον κα^έτφ ήγμένη.
έβτω ή βφαίρα καϊ δ έν αυτή μέγιβτος κύκλος δ
2δ ΑΒΓΑ, καϊ τά άλλα τά αυτά ·τώ πρότερον. έβτω δέ
κώνος όρ&ός 6 Ρ βάβιν μέν έχων τήν έπιφάνειαν τον
βχήματος τού έγγεγραμμένον έν τή βφαίρα, νψος δέ
ίβον τή άπο τού κέντρου τής βφαίρας έπϊ μίαν πλεν
ράν τού πολυγώνου κα&έτω ήγμένη. δεικτέον, οτι δ
9. τέσσαρες]

altero σ supra ecripto F.

19. ίσος] per
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est quam duplo maior diametro circuli ΑΒΓΑ ),
et
4 ΑΓ* > quadratum diametri circuli P. sed ut 4 ΑΓ*
ad quadratum diametri circuli P, ita quattuor circuli
ΑΒΓΑ ad eirculum Ρ [Eucl. XII, 2]. itaque quattuor circuli ΑΒΓΑ maior.es sunt circulo P] circulus
Ρ igitur minor est quam quadruplo maior circulo
maximo. sed demonstratum est, circulum Ρ aequalem
ease superfieiei figurae, quam commemorauimus. quare
emperficies figurae minor est quam quadruplo maior
circalo maximo sphaerae.
m

XXVI.
Figurae sphaerae inscriptae per superficies conicas
comprehensae aequalis est conus basim habens circulum superficiei figurae sphaerae inscriptae aequalem,
altitudinem autem aequaJem lineae a centro sphaerae
ad latus polygoai perpendiculari ductae.
sit sphaera, et in ea circulus maximus ΑΒΓΑ, et
cetera eodem modo, quo supra [prop. 25]. sit autem
conus rectus Ρ basim habens superficiemfiguraesphaerae inscriptae, altitudinem autem aequalem lineae a
centro sphaerae ad latus polygoni perpendiculari duc1) Uerba sequentia lin. 4—5 damnaui Quaest. Arch. p. 74,
sed adparet, Archimedis manum nondum restitutam eese; demonstratio enim eic quoque longis ambagibus laborat._ pntauerim, totum locam lin. 1: ίλάσσων αρα — lin. 1 1 : του Ρ κύ
κλου subdititmm esse.
oomp. F, ut lin. 22.
26. την έπιφάνειαν] ΐσην τή επιφάνεια
Β, ed. Basil., Torelliue.
28. ίσον] per comp. F, ut p. 114 lin.
13; 2 2 ; 25.
Archimedes, e4. Heiberg. I.
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κώνος 6 Ρ ίβος έβτίν τφ εγγεγραμμένα) έν τή βφαίρα
βχήματί.
άπο γάρ τών κύκλων, ων είβι διάμετρον αί ΖΝ
ΗΜ, ΘΑ, ΙΚ, κώνοι άναγεγράφ%·ωβαν κορνφήν έχον5 τες τδ τής βφαίρας κέντρον. έβται δή βόμβος βτερεός
έκ τε τού κώνον, ον βάβις μέν έότι δ κύκλος δ περί
τήν ΖΝ) κορνφη δέ τδ Α
βημεΐον, καϊ τον κώνον, ον
βάβις δ αυτός κύκλος, κο
ρνφη δέ τό Χ βημεϊον. καϊ
ίβος έβτϊ τω κώνω τφ βάβιν
μέν έχοντι τήν έπιφάνειαν
τού Ν Α Ζ, νψος δέ ίβον τή
άπό τού Χ καδέτφ ήγμένη.
πάλιν δέ καϊ τό περιλελειμμένον τού §όμβον τδ περι
εχόμενον ύπό τε τής επιφα
νείας τού κώνον τής μεταξύ
τών παραλλήλοον επιπέδων
τ&ν κατά τάς ΖΝ, ΗΜ καϊ
τών επιφανειών τών κώνων
τον τε ΖΝΧ καϊ τού ΗΜΧ ίβον έβτϊ τφ κώνω τφ βά
βιν μέν έχοντι ΐβην τή επιφάνεια τον κώνον τή μεταξύ
τών παραλλήλων επιπέδων τών κατά τάς ΜΗ, Ζ Ν,
26 νψος δέ ίβον τή άπό τού Χ έπϊ τήν ΖΗ κα&έτφ
ήγμένη* δέδεικται γάρ ταύτα, έτι δέ καϊ τό περιλειπόμενον τού κώνον τό περιεχόμενον ύπό τε τής επι
φανείας τού κώνον τής μεταξύ τών παραλλήλων επι
πέδων τών κατά τάς Η Μ, ΒΑ καϊ τής επιφανείας
9

4. αναναγεγραφ&ωσαν F.
6. τον] addidi; om. F, uulgo.
έστί] έατω per comp. F ; corr. Torellius.
10. %αί] om. F;
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tae. demonstrandom est, oonum Ρ aequalem esse figurae sphaerae inscriptae.
constraantor enim in circulis, quorum diametri
sunt ZN HM ΘΑ IK coni uerticem habenies centrum sphaerae. erit igitur rhombus eolidus ex cono,
cuius basis est circulus circum ZN diametrum descriptus, uertex autem punctum A et cono, euius basis
est idem circulus, uertex autem X punctam, compositus. ) et erit aequalis cono basim habenti superficiem
coni NAZ altitudinem autem aequalem lineae a X
puncto [ad lineam ΑΖ] perpendiculari ductae [prop.
18]. rursus autem frastum rhombi ) relictum, quod
superficie coni inter plana parallela in lineis ZN Η Μ
posita et superficie conorum ZNX^ ΗΜX continetur,
aequale est cono basim habenti aequalem superficiei
coni inter plana parallela in lineis ΜΗ, Ζ Ν posita,
altitudinem autem aequalem lineae a X puncto ad ZH
lineam perpendiculari ductae [prop. 20]. praeterea
frustum relictum coni ), quod superficie coni inter
plana parallela in lineis HM Β Α posita et superficie
coni MHX et circulo circum diametrum Β Α descripto
9

7

9

9

9

1

9

2

9

3

9

1) Desjderatur: συγκείμενος; nam ε*σται lin. 5 idem fere est,
qnod γενησεται.
2) Hic rhombus oritur productis lineis ΜΝ, ZH, donec
concurrunt, et continetur lineis MN
Ζ Η productis et lineis
ΜΧ
XH^
3) Qui oritur lineis MJ, HB productis, donec concurrunt.
9

Λ

corr. Torellius.
14. Post τον X add. Torellius: inl τήν ΑΖ.
15. περιλελιμμενον Ρ.
20. τάζ ΖΝ, Η Μ] την ΖΝΗΜ
Ρ;
corr. Torellius.
24. ΜΗ, ΖΝ] ecripsi; ΜΝΖΗ
Ρ, uulgo;
Ζ Ν, Η Μ Torellius.
Ιη figura Α et I permatat Ρ , et pro Χ
habet Κ.
27. τό περιεχόμενον] scripsi; τον περιεχομένου Ρ,
uulgo.
28. τής] τη Ρ.
8*
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τού ΜΗΧ χώνον καϊ τον κύκλον τού περϊ διάμετρον
τήν ΒΑ ϊόον τώ κώνω τώ βάόιν μέν Ιχονχι τήν ϊόην
χή επιφάνεια τον κώνον τή μεταξύ τών επιπέδων τών
κατά τάς ΗΜ, ΒΑ, νψος δέ ϊόον τή άπο τον Χ έπϊ
6 τήν Β Η κα&έχφ ήγμένη. ομοίως δέ καϊ έν τφ έτέρω
ήμιόφαιρίφ δ τε φδμβος δ ΧΚΓΙ χαί τά περιλείμματα
τών κώνων ϊόα έόται τοόοντοις καϊ τηλικούτοις κώνοις,
οόοι καϊ πρότερον έρρήδηόαν. δήλον ονν, οτι καϊ δλον
τδ όχημα τό έγγεγραμμένον έν τή όφαίρα ϊόον έότϊν
10 πάόιν τοϊς είρημένοις κώνοις. οί δέ κώνοι ϊόοι είόϊν
τώ Ρ κώνφ, επειδή δ Ρ κώνος νψος μέν έχει έκάότφ
ϊόον τών είρημένων κώνων, βάόιν δέ ϊόην πάόαις ταΐς
βάόεόιν αυτών, δήλον ονν, οτι τδ έν τή όφαίρα έγ
γεγραμμένον ϊόον έότϊν τώ έκκειμένφ' κώνω.
16

*r.

Τό έγγεγραμμένον όχημα έν χή όφαίρα τό περι
εχόμενον ύπό τών επιφανειών τών κωνικών έλαόόον
έότιν ή τετραπλαόιον τον κώνον τον βάόιν μέν έχον*
τος ϊόην τώ μεγίότφ κύκλφ τών έν τή όφαίρα, νψος
20 δέ ϊόον τή έκ τον κέντρον χής όφαίρας.
έόχω γάρ [ ό ] γινόμενος κώνος ίόος χω όχήμαχι
χφ έγγεγραμμένφ έν τή όφαίρα τήν βάόιν μέν έχων
ϊόην τή επιφάνεια τού έγγεγραμμένον οχήματος, τό
δέ νψος ϊόον τή άπό τον κέντρον τού κύκλον κα&έτφ
26 αγομένη έπϊ μίαν πλενράν τον εγγραφέντος πολνγώ
νον ό Ρ. δ δέ κώνος δ & έότω βάόιν έχων ϊόην τ φ
2. ίσον] per comp. F, ut lin. 4, 9, 10, 12.
τφ κώνω] έβται
κωνω ed. Basil., Torellius.
βααι F.
3. τών επιπέδων] των
τ§ επίπεδων Ρ; corr. Torelliue.
6. ΧΚΓΛ
F.
πεοιλψματα F.
10. κονοις F.
19. των] τον F.
21. ό] deleo.
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continetur, aequale est eono basim habenti aequalem
snperficiei coni inter plana in lineis HM Β Α posita,
altitudinem autem aequalem lineae a X puncto ad
lineam BH perpendiculari ductae [prop. 19]. eodem
modo etiam in altero hemisphaerio rhombus ΧΚΓΙ
et fruata relicta conorum ) aequalia erunt totidem et
talibua conis, qnot et quales supra indkauimua. adparet igitur, etiam totam figoram sphaerae inscriptam
aequalem esae omnibus conis, quos commemorauimus.
oani aatem aequ&les snnt Ρ cono, quoniam conus Ρ
altitudinem babet altitudini ) cuiusuis conorum, quoa
commemorauinius aequalem, basim autem aequalem
omnibna simul basibus eorum ) [λήμμ. 1 ρ. 80; cfr.
Quaeat. Arch. p. 48]. adparet igiiur, figuram sphaerae
inacriptam aequalem esse cono, quem posuimus.
7

1

2

8

xxm
Figara sphaerae inscripta, quam superficies conicae
comprehendunt, minor est quam quadruplo maior cono
basim habenti aequalem circulo maximo sphaerae,
altitudinem autem radio sphaerae.
ponatur enim conus Ρ aequalis figurae sphaerae
inscriptae basim habens superficiei figurae inscriptae
aequalem, altitudinem autem aequalem lineae a centro
circuli ad latus aliquod polygoni inscripti perpendiculari ductae [prop. 26]. conus autem & basim harhombi (qui oritur productis lineis AK
ΙΘ, donec concurrunt) et coni (qtri oritur eodem modo productis lineis JA
ΒΘ).
2) Ικάστω sc. %ώνω, pro ϊκάστον (sc. ttyit).
3) Ex hypothesi.
y

1
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ΑΒΓΑ χύχλφ, ύφος δέ τήν έχ τού χέντρον τον ΑΒΓΑ
χύχλον.
έπεϊ ονν δ Ρ χώνος βάόιν έχει ϊόην τή επιφάνεια
τον έγγεγραμμένον οχήματος έν τή όφαίρα, νψος δέ
5 τή άπό τον Χ χα&έτφ αγομένη έπϊ τήν Α Ζ, έδείχ&η
δέ ή επιφάνεια τον έγγεγραμμένον οχήματος έλάόόων
ή τετραπλαόία τον έν τή όφαίρα μεγίότον χύχλον,
έόται άρα ή τού Ρ χώνον βάόις έλάόόων ή τετραπλαόία τής βάόεως τού 3 χώνον* έότιν δέ χαϊ το
10 νψος τού Ρ έλαόόον τον νψονς τού 3 χώνον. έπεϊ
ονν δ Ρ χώνος τήν μέν βάόιν έχει έλάόόονα ή τετραπλαόίαν τής τον 3 βάόεως, τδ δέ νψος έλαόόον
τον νψονς, δήλον, ώς χαϊ αύτδς δ Ρ χώνος έλάόόων
έότϊν ή τετραπλάσιος τον 3 χώνον. άλλα χαϊ 6 Ρ
15 χώνος ϊόος έότϊ τώ έγγεγραμμένφ όχήματι. τδ αρα
έγγεγραμμένον όχημα έλαόόον έότιν ή τετραπλάόιον
τού 3 χώνον.
4. δέ] δε laov B C * ed. Basil., Torellius.
comp. Ρ, B C * .
13. ώς] οτι Nizze.
t

8. ievm]

per
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beat aequalem circulo ΑΒΓΑ, altitudinem autem radium circuli ΑΒΓΑ.
quoniam igitur coiros Ρ basim habet aequalem
superficiei figurae sphaerae inscriptae, altdtudinem
autem aequalem lineae a X puncto ad AZ perpendiculari ductae, et demonstratum est, superficiem figurae inscriptae minorem esse quam quadruplo niaiorem
circulo maximo sphaerae [prop. 25], erit igitur basis
coni Ρ minor quam quadruplo maior basi coni 3. sed

etiam altitudo coni Ρ minor est alidtudine coni 3quoniam igitur conus Ρ basim habet minorem quam
quadruplo maiorem basi coni 3> altitudinem autem
altitudine minorem, adparet, etiam ipsum conum Ρ
minorem esse quam quadruplo maiorem cono
sed
conus Ρ idem aequalis est figurae inscriptae. quare
fignra inscripta minor est quam quadruplo maior cono 81) Cfr. Χημμ. 1 ρ. 8 0 .
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κη.
"Εβτω έν βφαίρα μέγιότος κύκλος 6 ΑΒΓΑ, περϊ
δέ τον ΑΒΓΑ χύχλον περιγεγράφθω πολύγωνον ίόόπλενρόν τε χαί ίόογώνιον, το δέ πλήθος των πλενράν
6 αυτού μετρείό&ω ύπο τετράδος, τό δέ περϊ τόν χύ
χλον περιγεγραμμένον πολύγωνον χύχλος περιγεγραμ
μένος περιλαμβανέτω περϊ τό αυτό χέντρον γινόμενος
τφ ΑΒΓΑ.
μενούόης δή τής ΕΗ περιενεχ%ητω τό
ΕΖΗΘ έπίπεδον, έν ω τό τε πολύγωνον χαϊ ό χύ10 κλος. δήλον ονν, ότι ή μέν περιφέρεια τού ΑΒΓΑ
χνχλον χατά τής επιφανείας τής βφαίρας οίόΰήόεται,
ή δέ περιφέρεια τον ΕΖΗ® κατ άλλης επιφανείας
βφαίρας τό αυτό χέντρον έχούόης τή έλάόόονι οίό&ηόεται* αί δέ άφαί, κ α θ ' ας έπιψαύονόιν αί πλενραί,
16 γράφονόιν χύχλονς ορθούς πρός τόν ΑΒΓΑ χύχλον
έν τή έλαόόον ι όφαίρα
αί δέ γωνίαι τον πο
λνγώνον χωρίς τών
πρός τοις Ε, Η όημείοις χατά κύκλων
περιφερειών οίό&ήόονται έν τή επιφά
νεια τής μείζονος όφαίρας γεγραμμένων ορ
θών πρός τόν ΕΖΗΘ
χύχλον αίδέπλενραΐ
τον πολνγώνον χατά
κωνικών επιφανειών οίό&ηόονται, κα%άπερ έπϊ τών προ
τ ο ύ τ ο ν , έόται ονν τδ όχημα τδ περιεχόμενον νπό τών
9

1. %η' om. F. '

8. ntQiirsxftrpp F.

Ιη fignxa plnres lit-
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XXVIII.
Sit ΑΒΓΑ circulus maximus sphaerae; et circum
ΑΒΓΑ circulum circumscribatur polygonum aequilaterum et aequiangulum, et numerus laterum eius per
quattuor diuidi possit. polygonum autem circum circulum circumscriptum comprehendat circulus circumscriptus, eodem ceutro, quo ΑΒΓΑ, descriptus. manente igitur ΕΗ linea planum ΕΖΗΘ circumuoluatur,
in quo et polygonum et circulus est. adparet igitur,
ambitum circuli ΑΒΓΑ per superficiem spbaerae circumuolutum iri ambitum autem circuli EZIf& per
aliam superficiem sphaerae idem centrum habentis,
quod habet minor sphaera, circumuolutum iri. puncia
autem contactus, iu quibus latera contingunt [circulum
minorem], circulos ad circulum ΑΒΓΑ perpendiculares
in sphaera minore describunt. anguli autem polygoni
praeter angulos ad Ε, Η puncta positos per ambitus
circulorwn circumuoluentur in superficie sphaerae maioris descriptorum ad circulum ΕΖΗΘ perpendicularium. latera autem polygoni per superficies conicas
circumuoluentur, quemadmodum in propositionibus
praecedentibus [23—27]. figura igitur per superficies
conicas comprebensa circum sphaeram minorem circumscripta, maiori uero sphaerae inscripta erit. super;

teras addit, nonnullas permutat F , sed Ζ , Γ, Δ ut in noetra
figura ponuntur; quare mutaui ordinem ed. Basil. et Torellii.
28. Ιπ\ των προ τονζον] uel inl των πρότερον Nizze; ίπϊ τον
προ τοντον ToreUiue; επι του πρώτον F, uulgo.
29. ονν]
enpra BCriptum manu 1 F.
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επιφανειών τών κωνικών περϊ μέν τήν έλάόόονα όφαΐραν
περιγεγραμμένον, έν δέ τή μείζονι έγγεγραμμένον. οτι
δέ ή επιφάνεια τον περιγεγραμμένον οχήματος μείζων
έότϊ τής επιφανείας τής όφαίρας, όντως δειχθήόεται.
δ έότω γάρ ή ΚΑ διάμετρος κύκλον τινδς τών έν τή
έλάόόονι όφαίρα τών Κ, Α όημείων όντων, καθ α
άπτονται τού ΑΒΓΑ κύκλον αί πλενραϊ τού περι
γεγραμμένον πολνγώνον. δηρημένης δή τής όφαίρας
ύπό τού έπιπέδον τον κατά τήν ΚΑ ορθού πρδς
10 τον ΑΒΓΑ κύκλον καϊ ή επιφάνεια τού περιγεγραμ
μένον οχήματος περϊ τήν όφαΐραν διαιρεθήόεται ύπδ
τού έπιπέδον. καϊ φανερόν, οτι τά αντά πέρατα έχονόιν έν έπιπέδω* αμφοτέρων γάρ τών επιπέδων πέρας
έότϊν ή τού κύκλον περιφέρεια τού περϊ διάμετρον
15 τήν ΚΑ ορθού προς τον ΑΒΓΑ κύκλον καί είόιν
άμφότεραι έπϊ τά αυτά κοϊλαι, καϊ περιλαμβάνεται ή
έτερα αυτών νπό τής ετέρας επιφανείας καϊ τής έπι
πέδον τής τά αυτά πέρατα έχούόης. έλάόόων ονν
έότιν ή περιλαμβανομένη τού τμήματος τής όφαίρας
20 επιφάνεια τής επιφανείας τού οχήματος τον περιγε
γραμμένον περϊ αυτήν, ομοίως δέ καϊ ή τον λοιπόν
τμήματος τής όφαίρας επιφάνεια έλάόόων έότϊν τής
επιφανείας τού οχήματος τού περιγεγραμμένον περϊ
αυτήν, δήλον ονν, ότι καϊ ολη ή επιφάνεια τής όφαί26 ρας έλάόόων έότϊ τής επιφανείας τού οχήματος τον
περιγεγραμμένον περϊ αυτήν.
9

9

κ».
Τή επιφάνεια τού περιγεγραμμένον οχήματος περϊ
τήν όφαΐραν ίόος έότϊ κύκλος, ον ή έκ τού κέντρον
5. ή] οι F.

7. αί πλευοαί]

scripei; cfr. ρ. 120, lin. 1 4 ;
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ficiem autem figurae circumscriptae maiorem esse superficie sphaerae, sic demoustrabitur. sit enim linea
Κ Α diametrus circuli alicuius in spbaera minore descripti, contingentibus lateribus polygoni circumscripti
circulum ΑΒ Γ Α in punctis Κ, A. diuisa igitur sphaera
plano in linea Κ Α ad circulum ΑΒΓΑ perpendiculari
posito, etiam superficies figurae circum sphaeram circumacriptae eodem pkt&o diuidefcur. et adparet, [superficies sphaerae et figurae] eosdem terminos in plano
habere (utraque enim auperficies ) terminum habet
ambitum circuli circum diametrum ΚΓ ad circulum
^.Brz/perpendicularis descripti), et utraque in eandem
partem caua est, et altera superficies ab altera et
plano eosdem terminos habenti comprehenditur. minor
igitur est superficies comprehensa segmenti sphaerae
superficie figurae circum id cireumscriptae [λαμβ. 4
ρ. 10]. eodem modo etiam superficies reliqui sphaerae segmenti minor est superficie figurae circum id
circumscriptae. adparet igitur, etiam totam superficifim spbaerae wiinorem esse ..superficie figsxae xircum eam circumscriptae.
1

XXIX.
Superficiei figurae circum spbaeram circumscriptae
aequalis est circulus, cuius radius quadratus aequalis
1) Debebat esae επιφανειών pro επιπέδων lin. 13. sed
tota haec demonstratio tam neglegenter scripta est, ut Archimedi abiudicanda eese uideatur. tortasse hoc tantum addidiseet lin. 2 : nai η επιφάνεια τον περιγεγραμμένου
οχήματος
μείζων έοτϊ της επιφανείας της αφαίρας.
αί δύο πλευραϊ ed. Baeil., Torellius; „duo latera" Cr.; om. F,
uulgo.
27. κη' F.
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ϊόον δύναται τφ περιεχομένω ύπό τε μιας πλευράς
τον πολνγώνον καϊ τής ϊόης πάβαις ταΧς έπιζενγννονόαις τάς γωνίας τον πολνγώνον ονόαις παρά τινα
τών νπο δύο πλενράς τον πολνγώνον νποτεινονόών.
5
τ ο γάρ περιγεγραμμένον περϊ τήν έλάόόονα όφαΐ
ραν έγγέγραπχαι είς τήν μείζονα όφαΐραν τον δέ
έγγεγραμμένον έν τή όφαίρα περιεχομένου νπο τών
επιφανειών τών κωνικών δέδεικται, οτι τή επιφάνεια
ίόος έότϊν δ κύκλος, ον ή έκ τον κέντρον δύναται τδ
10 περιεχόμενον νπό τε μιας πλενράς τού πολνγώνον καϊ
τής ϊόης πάόαις ταΐς έπιζενγννούόαις τάς γωνίας τον
πολνγώνον ονόαις παρά τινα τών νπό δύο πλενράς
νποτεινονόών. δήλον ojov έότι τό προειρημένον.
λ.
16
Τον οχήματος τον περιγεγραμμένον περϊ τήν όφαΐ
ραν ή επιφάνεια μείζων έότιν ή τεχραπλαόία τού μεγίότον κύκλον τών έν τή όφαίρα.
έότω γάρ ή τε όφαίρα καϊ δ κύκλος καϊ τά άλλα
τά αντά τοις πρότερον προκειμένοις* καϊ δ Λ κύκλος
20 ίόος τή επιφάνεια έότω τον προκειμένον περιγεγραμ
μένον περϊ τήν έλάόόονα όφαΐραν.
έπεϊ ονν έν τώ ΕΖΗΘ κύκλω πολύγωνον ίόόπλενρον έγγέγραπται καϊ άρτιογώνιον, αί έπιζενγνύονόαι τάς τον πολνγώνον πλενράς παράλληλοι ονόαι
26 τή Ζ Θ πρός τήν ΖΘ τόν αυτόν λόγον έχονόιν, ον η
ΘΚ πρός ΚΖ. ϊόον άρα έότϊν τό περιεχόμενον όχημα
2. Ιη syllaba γνυ- υ supra scriptum eet in Ρ , manu 1.
8. νης επιφάνειας F; corr. e<£ Basil.
11. ξεν eupra scriptum
manu 1 F.
14. x#' F.
28. aoxioy ωνιον expuncto t F ( ? ) .
24. πλευράς] γωνίας Torellius.
26. Ζ θ] ecripsi; Ζ Ε F B C * ;
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est rectangulo, quod continetur uno latere polygoni
et linea aequali omnibus lineis angulos polygoni iungentibus parallelia lineae sub duo latera polygoni subtendenti.
figura enim circum sphaeram minorem circtuuecripta sphaerae maiori inscripta est [prop. 28]. et
demonstratum est, superficiei figurae sphaerae inseriptae per superficies conicas comprehensae aequalem esse conum, cuius radius quadratus aequalis sit
rectangulo, quod contineatur uno latere polygoni et
linea aequali omnibus lineis angulos polygoni iungentibus parallelis lineae sub duo latera subtendenti [prop.
24]. constat igitur, quod supra dictum est.
XXX.
Superficies figurae circum sphaeram circumscriptae
maior est quam quadruplo maior circulo maxirno
sphaerae.
sit enim et sphaera et circulus et cetera eadem,
quae antea posuimus; et circulus Λ aequalie sit superficiei figurae datae circum sphaeram minorem circumscriptae.
quoniam igitur circulo ΕΖΗΘ polygonum inscriptum est aequilaterum, cuius anguli pares sunt numero,
lineae angulos ) polygoni coniungentes lineae Ζ Θ
parallelae ad lineam Ζ Θ eandem rationem habent,
quam ΘΚ ad KZ [prop. 21]. itaque rectangulum,
1

1) U. p. 97 not. 1.
θ Ζ ed. Baiil., Torellius.
ΖΘ] ZE F; corr. ed. Baeil.*
ΘΚ] Κ θ Β man. 2, ed. Basil., TorelliuB.

26.
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ύπό τε μιας αλευράς του πολυγώνου χαϊ τής ίβης
πάβαις ταΐς έπιζευγνυούβαις τάς γωνίας του πολυγώ
νου τώ περιεχομενω ύπο τών ΖΘΚ. ωότε ή έκ τον
κέντρου τού Α κύκλου ίβον δύναται τφ ύπδ ΖΘΚ.
5 μείζων άρα έβτϊν ή έκ τού κέντρου τού Α κύκλου
τής ΘΚ* ή δέ θ Κ ίβη έβτϊ τή διαμετρ ω τού ΑΒΓΑ
κύκλου [διπλαβία γάρ έβτιν τής Χ Σ οΰβης έκ του
κέντρου τού ΑΒΓΑ κύκλου], δήλον ούν, οτι μείζων
έβτϊν ή τετραπλάβιος δ Α κύκλος, τουτέβτιν ή έπι10 φάνεια του περιγεγραμμένου βχήματος περϊ τήν έλάββονα βφαίραν τού μεγίβτου κύκλου τών έν τή βφαίρα.

λα.
Τφ περιγεγραμμένω βχήματι περϊ τήν έλάββονα
βφαίραν ίβος έβτϊ κώνος δ βάβιν μέν έχων τον κύκλον
16 τδν ίβον τή επιφάνεια τού βχήματος, ΰψος δέ ίβον τχι
έκ τού κέντρου τής βφαίρας.
το γάρ περιγεγραμμένον βχήμα περϊ τήν έλάββονα
βφαίραν έγγέγραπται έν τή μείζον ι βφαίρα. τώ δέ
έγγεγραμμένφ βχήματι περιεχομένφ ύπο τών κωνικών
1. ίσης] om. Ρ; corr. Β , Torellius.
3. ΖΘΚ] Ζ θ , θ Κ
Torelliue.
4. ΖΘΚ] Ζ Θ, θ Κ Torellius.
12. λα om. Ρ.
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quod continetur uno latere polygoni et linea aequali
omnibus lineis angulos polygoni iungentibus

1

[prop. 29]. itaque radius circuli Λ > ΘΚ. ) sed linea
ΘΚ aequalis est diametro circuli ΑΒΓΑ [α. Eutocius].
adparet igitur, circulum A, h. e. superficiem figurae
circum sphaeram minorem circumscriptae, maiorem esse
quam quadruplo maiorem circulo maximo sphaerae. )
2

XXXI.
Figurae circum sphaeram minorem circumscriptae
aequalis est conus basim habens circulum superficiei
figurae aequalem, altitudinem autem aequalem radio
sphaerae.
nam figura circum sphaeram minorem circumscripta
sphaerae maiori inscripta est. sed demonstratum est,
1) Qtda Ζθ >

ΘΚ [Encl. ΙΠ, 15],

2) Eucl. XII, 2 ; cfr. prop. 26 p. 112.
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επιφανειών δέδεικται ίβος κώνος δ βάβιν μέν έχων τον
κύκλον τον ίβον τή επιφάνεια τον βχήματος, νψος δέ
ίβον τή άπδ τού κέντρον τής βφαίρας έπι μίαν πλεν
ράν τον πολνγώνον κα&έτφ ήγμένη. αντη δέ έβτιν
5 ίβη τή έκ τον κέντρον τής έλάββονος βφαίρας. δήλον
ονν έβτι τδ προτε&έν.
ΠΟΡΙΣΜΑ.

10

15

20

25

'Εκ τούτον δέ φανερόν, οτι τδ βχήμα τδ περιγραφόμενον περϊ τήν έλάββονα βφαίραν μείζον έβτιν ή
τετραπλάβιον κώνον τού βάβιν μέν έχοντος τον μέγιβτον κύκλον τών έν τή βφαίρα, νψος δέ τήν έκ τον
κέντρον τής βφαίρας. επειδή γάρ ίβος έβτϊ τφ βχή
ματι κώνος δ βάβιν μέν έχων ΐβην τή επιφάνεια αυτού,
νψος δέ ίβον [τή άπο τού κέντρον τής βφαίρας έπϊ
μίαν πλενράν τού πολνγώνον κα&έτφ ήγμένη, τοντέβτιν] τή έκ τού κέντρον τής έλάββονος βφαίρας, έβτι
δέ ή επιφάνεια τού περιγεγραμμένον βχήματος περϊ
τήν βφαίραν μείζων ή τετραπλαβία τού μεγίβτον κύ
κλον τών έν τή βφαίρα, μείζον άρα ή τετραπλάβιον
έβται τδ βχήμα τδ περιγεγραμμένον περϊ τήν βφαίραν
τού κώνον τού βάβιν μέν έχοντος τδν μέγιβτον κύ
κλον, νψος δέ τήν έκ τού κέντρον τής βφαίρας, επειδή
καϊ δ κώνος δ ίβος αντφ μείζων ή τετραπλάβιος ^γί
νεται τού είρημένον κώνον [βάβιν τε γάρ μείζονα η
τετραπλαβίαν έχει καϊ νψος ίβον].
7. πόρισμα] mg. R F; λγ Torelliue.
10. τόν] addidi;
om. F, uulgo.
16. ελασσωνος F.
19. μειξων F; corr. B C .
21. τον βάοιν] τον addidi; om. F, uulgo.
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figurae inscriptae per superficies conicas comprehensae
aequalem esse conum basim habentem circulum aequalem superficiei figarae, altitudinem autem aequalem
lineae a centro sphaerae ad latus polygoni perpendiculari ductae [prop. 26]. haec autem aequalis est
radio sphaerae minoris. itaque constat propositum.
COROLLARIUM.

Hinc autem adparet, figuram circum sphaeram minorem circumscriptam maiorem esee quam quadruplo
maiorem cono basim habenti circulum maximum sphaerae altitudinem autem radium sphaerae. nam quoniam figurae aequalis eet conus basini habens superficiei eius aequalem, altitudinem autem aequalem [lineae
a centro sphaerae ad latus aliquod polygoni perpendiculari ductae, h. e.] radio minoris spbaerae [prop. 31],
superficies autem figurae circum sphaeram circumscriptae maior quam quadruplo maior circulo maximo
sphaerae [prop. 30], erit igitur figura circum sphaeram circumseripta maior quam quadruplo maior cono
basim babenti circulum maximum, altitudinem autem
radium sphaerae, quoniam etiam conus ei aequalis
maior est quam quadruplo maior cono, quem commemorauimus [basim enim maiorem habet quam quadruplo maiorem et altitudinem aequalem] [Ιήμμ. 1
ρ. 80]. )
;

1

1) Hic quoque quaedam eubditiua esse uidentur; maxime
uerba lin. 14: tjj άπο του — 1 6 : τουτέστιν et finis ex επειδή
lin. 22 enspecta eunt. u. Neue Jahrb. Suppl. X I p. 389. fortasse omnia uerba ex lin. 12: επειδή usqne ad finem delenda
sunt.
Archimedes, ed. Heiberg. I.

9
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λ&.
Εάν ή έν όφαίρα όχημα έγγεγραμμένον καϊ άλλο
περιγεγραμμένον νπο ομοίων πολυγώνων tov αυτόν
τρόπον τοις πρότερον κατεόκεναόμένα, ή επιφάνεια
δ τον περιγεγραμμένον οχήματος πρός τήν τον έγγε
γραμμένον έπιφάνειαν διπλάόιον α λόγον έχει, ήπερ
ή πλενρά τον περιγεγραμμένον πολνγώνον περϊ τόν
μέγιότον κύκλον πρός τήν πλενράν τού έγγεγραμμένον
πολνγώνον έν τώ αύτώ κύκλφ. αντο δέ τό όχημα τό
10 περιγεγραμμένον πρός τό όχημα τό έγγεγραμμένον
τριπλαόίονα λόγον έχει τον αυτού λόγον.
έότω έν όφαίρα κύκλος δ ΑΒΓΑ, καϊ έγγεγράφΰω
εις αυτόν πολύγωνον ίόόπλενρον, τδ δέ πλήθος τών
πλενρών αυτού μετρείό&ω ύπό τετράδος* καϊ άλλο
15 περιγεγράφ&ω περϊ τόν κύκλον ομοιον τφ έγγεγραμμένφ, αί δέ τον περιγεγραμμένου πολυγώνου πλευραϊ
έπιψαυέτωόαν του κύκλου κατά μέόα τών περιφερειών
τών άποτεμνομένων ύπό τών τού εγγεγραμμένου πο
λυγώνου πλευρών, αί δέ ΕΗ, Ζθ διάμετροι προς
20 όρΰάς έότωόαν άλλήλαις τοί κύκλου του περιλαμ
βάνοντος τό περιγεγραμμένον πολύγωνον καϊ ομοίως
κείμενοι ταΐς ΑΓ, ΒΑ διαμέτροις. καϊ νοείό&ωόαν
έπιξενγνύμεναι έπϊ τάς άπεναντίον γωνίας χον πολν
γώνον, αϊ γίγνονται άλλήλαις τε καϊ τή ΖΒΑ& παρ25 άλληλοι. μενούόης δή τής ΕΗ διάμετρον καϊ περιενεχ&ειόών τών περιμέτρων τών πολνγώνων περϊ τήν
τού κρκλον περιφέρειαν τό μέν έγγεγραμμένον όχημα
1. Ζ|?] λ' F.

4. %ατ*β%$να*μένα] ceneor Ienensie; κατ«-

α%$υααμΒνοις F, uulgo.

10. τό Ιγγ$γοααμένον] om. F, uulffo*;

habent Cr., ed. Basil., Torelliue.

16. cci] «πι F; corr. ToreUiue.
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XXXII.
Si sphaerae alia figura inscripta, alia circumscripta
est polygonis similibus eodem modo, quo supra, effectae,
superficies figurae circumscriptae ad superficiem inscriptae duplicem rationem habet, quam latus polygoni
circum circulum maximum circumscripti ad latus polygoni eidem circulo inscripti. figura autem ipsa circumseripta ad figuram inscriptam habet rationem triplicem, quam eadem ratio est.
sit in sphaera circulus [maximus] ) ΑΒΓΑ, et ei
inscribatur polygonum aequilaterum, cuius laterum
numerus per quattuor diuidi possit. et aliud circum
circulum circumscribatur inscripto simile. et latera
polygoni circumscripti circulum contingant in punctis
mediis arcuum a lateribus polygoni inscripti abscisorum. lineae autem EH Ζ Θ diametri iuter se perpendiculares circuli polygonum circumscriptum coinprehendeniis sint et similiter positae ΑΓ, Β Α diametris. et fingantur lineae ad angulos inter se oppositos polygoni ductae, quae et inter se et lineae ΖΒΑΘ
parallelae erunt. manente igitur diametro EH et
perimetris polygonorum circum ambitum circuli circumuolutis ) altera figura sphaerae inscripta, altera
1

y

2

1) Archimedes uix omiserat μέγιστος ante κνκΧος lin. 12;
cfr. Quaeet. Arch. p. 76. hoc ipsum uerbum addi uoluit Nizze.
2) Debebat esse lin. 26—27: μετά τών τών %ν%λων περι
φερειών ; sed ηοη dnbito illud neglegenter dictum transscriptori
tribuere.
20. άλλήίαις] scripsi; αΧΧηΧοις Ρ, uulgo.
24. ΖΒΛθ]
Nizze;
Β Ζ , Βά F, uulgo.
27. περιφέρειαν] διάμετρον Nizze.
έγ
γεγραμμένον] Nizze; περιγεγραμμένον "F, uulgo.
9*
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έόται έν τή όφαίρα, τό δέ περιγεγραμμένον. δεικτέον
ονν, οτι ή μέν επιφάνεια τού περιγεγραμμένου οχή
ματος προς τήν έπιφάνειαν τού εγγεγραμμένου διπλαόίονα λόγον έχει, ήπερ ή Ε Α πρός Α Κ, τό δέ όχημα
τ ό περιγεγραμμένον τριπλαόίονα λόγον έχει τού αυτού
λόγου.
έότω γάρ δ μέν Μ κύκλος ΐόος τή επιφάνεια τού
περιγεγραμμένου περϊ τήν όφαΐραν, ό δέ Ν ΐόος τή
επιφάνεια τού εγγεγραμμένου, δύναται άρα τού μέν
Μ ή έκ τού κέντρου τό περιεχόμενον ύπό τής Ε Α
καϊ τής ίόης πάόαις ταΐς έπιξευγνυούόαις τάς γωνίας
τού πολυγώνου τού περιγεγραμμένου, ή δέ έκ τού κέν
τρου τού Ν τό ύπό τής Α Κ καϊ τής ίόης πάόαις ταΐς
έπιζευγνυούόαις τάς γωνίας, καϊ έπεϊ όμοια έότι τά
πολύγωνα, όμοια αν εΐη καϊ τά περιεχόμενα χωρία ·
ύπό τών είρημένων γραμμών [τουτέότι τών έπϊ τάς
γωνίας καϊ τών πλευρών τών πολυγώνων, ωότε τόν
αυτόν λόγον έχειν πρός άλληλα, όν έχουόιν αί τών
πολυγώνων πλευραϊ δυνάμει, άλλά καϊ ον έχει λόγον
τά περιεχόμενα ύπό τών είρημένων γραμμών, τούτον
έχουόιν αί έκ τών κέντρων τών Μ, Ν κύκλων πρός
άλλήλας δυνάμει, ωότε καϊ αί τών Μ, Ν διάμετροι
τόν αυτόν έχουόι λόγον ταΐς τών πολυγώνων πλευραΐς.
οί δέ κύκλοι πρός αλλήλους διπλάόιον α λόγον έχουόιν
τών διαμέτρων, όΐτινες ίόοι είόϊν ταΐς έπιφανείαις τού
περιγεγραμμένου και τού εγγεγραμμένου], δήλον ούν,
οτι ή επιφάνεια τού περιγεγραμμένου οχήματος περϊ
τήν όφαΐραν πρός τήν έπιφάνειαν τού εγγεγραμμένου
1. περιγεγραμμένον] Nizze; έγγεγραμμένον F, uulgo.
13.
τό] tov per comp. F; corr. ed. Basil.
14. τάς γωνίας] τάς
γωνίας τον πολυγώνου του εγγεγραμμένου
ed. Basil., Torel-
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circumscripta erit. itaque demonstrandum est, superficiem figurae circumscriptae ad superficiem inscriptae
eam habere rationem quam EA : AK , figuram autem
circumscriptam [ad inscriptam] ) eam, quam
EA*: AK\
sit enim circulus Μ aequalis superficiei figurae
circum sphaeram circumscriptae, circulus autem Ν
aequalis superficiei figurae inscriptae. itaque radius
circuli Μ quadratus aequalis est rectangulo, quod continefur line« Ε Α et linea aequali omnibus lineis angulos polygoni circumscripti iungentibus [prop. 29],
radius autem circuli Ν quadratus aequalis rectangulo,
quod continetur linea Α Κ et linea aequali omnibus
lineis angulos [polygoni inscripti] ) iungentibus [prop.
24). et quoniam similia sunt polygona, etiam rectangtda comprehensa lineis, quas commemorauimus, similia erunt. ) adparet igitur, superficiemfiguxaecircum
sphaeram circumscriptae ad superficiemfiguraesphaerae inscriptae duplicem rationem babere, quam Ε Α
%

2

l

2

3

1) Fortasse addendum erat lin. 5 : προς το έγγεγραμμένον;
Archimedes certe haec uerba non omiserat.
2) Archimedee uix omieerat: τον ηολνγώνον τον εγγεγραμ
μένου lin. 14.
3) Nam triangula, in quae diuiduntur polygona eimilia, et
ipsa eimilia ernnt (Eucl. V I , 20). quare lineae angulos iungentes, quae eibi reepondent, eam habebunt rationem, quam
Ε Α ad Α Κ (Eucl. V l , 4 ) ; itaque etiam omnes lineae illae polygoni circumecripti ad omnes polygoni inecripti eandem rationem habebunt (Eucl. V , 12); quare aimilia sunt rectangula illa
(Eucl. V I def. 1), et eam rationem habebunt, quam
EA*:AK*
(Eucl. V I , 20).
u

liue; „inecriptae Cr.
17. και] ή F; corr. Torellius.
τών
πλευρών] τας πλευράς per comp. F ; corr. Torellius.
18. αλληλας F ; corr. ed. Basil.
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οχήματος εις τήν βφαίραν διπλαβίονα λόγον έχει, ήπερ
ή Ε Α πρός Α Κ. — είλήφ&α&αν δή δνο κώνοι οί Ο,
8, καϊ έβτω δ μέν & κώνος βάβιν Εχων τόν 3 κύκλον
Ζ

Μ

ϊβον τφ Μ, ό δέ Ο βάβιν έχων τόν Ο κύκλον ίβον
5 τώ Ν, νψος δέ ό μέν & κώνος τήν έκ τον κέντρον
τής βφαίρας, δ δέ Ο τήν άπό τού κέντρον έπί τήν
ΑΚ κά&ετον ήγμένην. ίβος άρα ό μέν & κώνος τώ
βχήματι τώ περιγεγραμμένφ περϊ τήν βφαίραν, ό δέ
Ο τώ έγγεγραμμένφ. δέδεικται γάρ ταύτα, καϊ έπεί
10 δμοιά έβτι τά πολύγωνα, τόν αυτόν έχει λόγον ή Ε Α
πρός Α Κ, δν ή έκ τον κέντρον τής βφαίρας πρός τήν
άπό τον κέντρον τής βφαίρας έπϊ τήν ΑΚ κά&ετον
άγομένην. τόν αυτόν άρα λόγον έχει τό νψος τού &
κώνον πρός τό νψος τού Ο κώνον, δν ή Ε Α πρός Α Κ.
15 έχει δέ καϊ ή διάμετρος τού Μ κύκλον πρός τήν διά
μετρον τον Ν κύκλον λόγον, ον έχει ή Ε Α πρός Α Κ.
τών άρα 8, Ο κώνων αί διάμετροι τών βάβεων τοις
νψεβι τόν αντον έχονβι λόγον [όμοιοι άρα είβϊν], καϊ
διά τούτο τριπλαβίονα λόγον έξει ό Β κώνος πρός τόν
3. 8 κύαλον] 8 om. Torelliue.

4. Ο] Β F.

Ο κύκλον]
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ad AK [h. e. quam latus polygoni circumscripti ad
latus inscripti]. )
sumantor porro duo coni O 8, et conus 8 basim
habeat 8 circulum circulo Μ aequaleni, Ο autem conus
circulum Ο circulo Ν aequalem; altitudinem autem
conus 8 habeat radium sphaerae, conus autem Ο lineam a ceniro ad lineam Α Κ perpendicularem ductam.
quare conus 8 aequalis est figurae circum sphaeram
circomscriptae [prop. 31], Ο autem conue figurae inscriptae [prop. 26]. haec enim demonstrata sunt. et
quoniam polygona similia sunt [ex hypothesi], eandem
habet rationem Ε Α ad Α Κ, quam radius sphaerae ad
lineam a centro sphaerae ad AK perpendicularem
ductam.*) eandem igitur rationem habet altitudo coni 8
ad altitudinem coni O, quam Ε Α ad Α Κ. sed etiam diametrus circuli Μ ad diametrum circuli iVeam habet rationem, quam Ε Α ad Α Κ [u. Eutocius]. itaque bases conorum 3, Ο eandem rationem habent, quam altitudines.
[similes igitur sunt] [λήμ,μ. 5 ρ. 82]. quare conus 8
ad conum Ο triplicem rationem habet, quam diametrus
circuli Μ ad diametrum circuli Ν [Eucl. XII, 12].
1

y

1) Nam circuli iVf, Ν eam habent rationem, qnam diametri
sine radii quadrati (Eucl. Χ Π , 2 ) , quae est ΕΛ*: AK\
quia
radii qnadrati aequales sunt rectanguhe illis, de quibue u. p. 133,
not. 3 ; sed ex hypotheei circulus Μ aequalie est superficiei
figorae circumecriptae, circulus Ν superficiei figurae inscriptae.
2) Qnia tiiangnla ad centra pol;
similinm posita
et ipea similia eunt; tam u. EocL VI, 4.
Ο om. Torellius.
9. γάρ] ΟΌΨ F; corr. Torelliue.
14. Ο ]
om. F C * .
19. τοντο] ecripsi; το αντο F, uulgo; αυτό T o relline.
'

136

ΠΕΡΙ ΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΤΑΙΝΔΡΟΤ Α'.

Ο κώνον, ήπερ ή διάμετρος τον Μ κύκλον πρός τήν
διάμετρον τού Ν κύκλον. δήλον ονν, οτι καϊ τδ βχήμα
τδ περιγεγραμμένον προς τδ έγγεγραμμένον τριπλαβίονα λόγον έξει, ήπερ ή Ε Α πρός Α Κ.
λγ.

δ

Πάβης βφαίρας ή επιφάνεια τετραπλαβία έβτϊ τού
μεγίβτον κύκλον τών έν αυτή.
έβτω γάρ βφαϊρά τις,.καϊ έβτω τετραπλάβιος τον
μεγίβτον κύκλον ό Α. λέγω, ότι δ Α (βος έβτϊ τή έπι10 φανεία τής βφαίρας.
εί γάρ μή, ήτοι μείζων έβτϊν ή έλάββων. έβτω
πρότερον μείξ/ων ή επιφάνεια τής βφαίρας τού κύκλον·
έβτι δή δύο μεγέ&η άνιβα ή τε επιφάνεια τής βφαίρας
καϊ δ Α κύκλος, δννατόν άρα έβτϊ λαβείν δύο ένδειας

15 άνίβονς, ώβτε τήν μείζονα πρός τήν έλάββονα λόγον
έχειν έλάββονα τού, *ον έχει ή επιφάνεια τής βφαίρας
πρός τόν κύκλον. είλήφϋ·ωβαν αί Β, Γ, καϊ τών Β,
δ. λα F ; λ* Torellius.
8. έβτω] ως F; corr. Β.
πρότερον μείζων] πρότερον μείζον Ρ.
t

•

12.
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adparet igitur, etiam figufam circumscriptam ad figuram inscriptam triplicem rationem habituram esse,
quam Ε Α ad ΑΚ. ) .
1

ΧΧΧΙΠ.
Cuiusuis sphaerae superficies quadruplo maior est
circulo in ea niaximo. )
sit enim sphaera, et sit Α circulus quadruplo maior
eirculo maximo. dico, circulum Α aequalem esse superficiei sphaerae.
si enim aequalis non est, aut maior aut minor est.
prius superficies sphaerae maior sit circulo. duae igitur magnitudines inaequales sunt, superficies sphaerae
et circulus A. fieri igitur poteet, ut sumantur duae
2

lineae inaequales, ita ut maior linea ad minorem rationem habeat minorem, quam superficies sphaerae
ad circulum [prop. 2]. sumantur lineae Β, Γ, et inter
1) Qoia ex hypothesi coni

Ο figuris aeqnalea sunt.

2) Cfr. Simphcius ad Arietot. IV p. 508, b ; Pappuel p. 360.
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Γ μέόη άνάλογον έότω ή Α. νοείόθω δέ καϊ ή όφαίρα
έπιπέδφ τετμημένη διά τού χέντρον χατά τον ΕΖΗΘ
χνχλον νοείόθω δέ χαϊ είς τον χνχλον έγγεγραμμένον
χαϊ περιγεγραμμένον πολύγωνον, ωότε ομοιον είναι
τ ό περιγεγραμμένον τφ έγγεγραμμένφ πολνγώνφ χαϊ
τήν τον περιγεγραμμένον πλενράν έλάόόονα λόγον
έχειν τον, δν έχει ή Β πρός τήν Α [χαϊ δ διπλάόιος
άρα λόγος τον διπλάόιον λόγον έότϊν έλάόόων. χαϊ
τού μέν τής Β πρός Α διπλάόιός έότιν δ τής Β πρδς
χήν Γ, τού δέ τής πλενράς τού περιγεγραμμένον πο
λνγώνον πρός τήν πλενράν τον έγγεγραμμένον διπλάόιος δ τής επιφανείας τον περιγεγραμμένου βτερεον
πρός τήν έπιφάνειαν τον έγγεγραμμένον]. ή επιφάνεια
άρα τον περιγεγραμμένον οχήματος περϊ τήν όφαΐραν
πρός τήν έπιφάνειαν τού έγγεγραμμένον οχήματος
έλάόόονα λόγον έχει, ήπερ ή επιφάνεια τής όφαίρας
πρός τόν Α χύχλον* όπερ άτοπον, ή μέν γάρ επι
φάνεια τού περιγεγραμμένον τής επιφανείας τής όφαί
ρας μείζων έότίν, ή δέ επιφάνεια τον έγγεγραμμένον
οχήματος τού Α χύχλον έλάόόων έότϊ [δέδειχται γάρ
ή επιφάνεια τού έγγεγραμμένον έλάόόων τού μεγίότον
χύχλον τών έν τή όφαίρα ή τετραπλαόία, τού δέ με
γίότον χύχλον τετραπλάόιός έότιν δ Α κύκλος], ούχ
άρα ή επιφάνεια τής όφαίρας μείζων έότϊ τον Α
κύκλον. — λέγω δή, ότι ουδέ έλάόόων. εί γάρ δν
νατόν, έότω. καϊ ομοίως ενρήό&ωβαν αί Β, Γ ενδεΐαι,
ωότε τήν Β πρός Γ έλάόόονα λόγον έχειν τον, δν έχει
δ Α κύκλος πρός τήν έπιφάνειαν τής όφαίρας, καϊ
τών Β, Γ μέόη άνάλογον ή Α' καϊ ίγγεγράφδω καϊ
4. dvai] per comp. in raaura F.
της ds F, uulgo.

10. τον $1 τής] scripsi;
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eas media proportionalis sit 4 linea. fingatur autem
etiam sphaera per centrum secta per circulum ΕΖΗΘ.
fingatur autem etiam polygonum circulo inscriptum
et akud circumscriptum, ita ut polygonum circumscriptum inscripto simile sit, et latus polygoni circumscripti
[ad latus inscripti] ) minorem rationem habeat, quam
Β ad Α [prop. 3]. quare ) superficies figurae circum
sphaeram circumscriptae ad superficiem figurae inscriptae minorem rationem habet, quam superficies
sphaerae ad circulum A. quod fieri non potest. nam
superficies figurae eircumscriptae maior est superficie
sphaerae [prop. 28 p. 122], sed superficies figurae inscriptae minor est circulo Α [prop. 25]. ) itaque siiperficies sphaerae circulo Α maior non est
1

2

8

dico iam, ne minorem quidem eam esse. si enim
fieri potest, minor sit. et ut supra inueniantur lineae
Β, Γ, ita ut Β ad Γ minorem rationem habeat,
quam circulus Α ad superficiem sphaerae [prop. 2], et
linea Α media inter Β, Γ proportionalis. et inscri1) Archimedes non omiserat: προς τήν τον εγγεγραμμένου
lin. 6 ; sed cum haec omissio toties occnrrat, satiue duxi, hanc
neglegentiam transecriptori tribuere, quam cum Nizzio haec
uerba omnibue locis addere.
2) Nam latera polygonornm quadrata et eam habent rationem, quam Β* ·. 4 \ h. e. quam Β : Γ (Eucl. VI,.20 TLOQ. 2),
et eam, quam snperficies figurarom (prop. 32). sed quibus hoc
continetur, uerba lin. 7—13 fortasse subditiua snnt.
3) Repetitionem inutilem prop. 25 deleo (lin. 20—23).
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περιγεγράφδω πάλιν, ώβτε τήν τον περιγεγραμμένον
έλάββονα λόγον έχειν τον τής Β πρός Α [καϊ τά
διπλάβια άρα], ή επιφάνεια άρα τον περιγεγραμμένον
πρός τήν έπιφάνειαν τον έγγεγραμμένον έλάββονα
5 λόγον έχει, ήπερ ό Α κύκλος πρός τήν έπιφάνειαν
τής βφαίρας' οπερ άτοπον, ή μέν γάρ τον περιγε
γραμμένον επιφάνεια μείζων έβτϊ τον Α κύκλον, ή δέ
τού έγγεγραμμένον έλάββων τής επιφανείας τής βφαίρας.
ούκ άρα ουδέ έλάββων ή επιφάνεια τής βφαίρας
10 τού Α κύκλον. έδείχδη δέ, ότι ουδέ μείζων, ή άρα
επιφάνεια τής βφαίρας ίβη έβτϊ τω Α κύκλω, τοιητε^η
τφ τετραπλαβίφ τον μεγίβτον κύκλον.
λ$.
Πάβα βφαίρα τετραπλαβία έβτϊ κώνον τού βάβιν
15 μέν έχοντος ΐβην τώ μεγίβτφ κύκλφ τών έν τή βφαίρα,
νψος δε τήν έκ τού κέντρον τής βφαίρας.
έβτω γάρ βφαΐρά τις, καϊ έν αύτη μέγιβτος κύκλος
δ ΑΒΓΑ.
εί ονν μη έβτιν ή βφαίρα τετραπλαβία
τού είρημένον κώνον, έβτω, εί δννατόν, μείζων ή τε20 τραπλαβία. έβτω δε ό & κώνος βάβιν μέν έχων τετραπλαβίαν τού ΑΒΓΑ κύκλον, νψος δέ ίβον τή έκ τον
κέντρον τής βφαίρας. μείζων ούν έβτιν ή βφαίρα τον
8 κώνον. έβται δή δύο μεγέθη άνιβα ή τε βφαίρα
καϊ δ κώνος, δννατόν ονν δύο εύ&είας λαβείν άνίβονς
25 ώβτε έχειν τήν μείζονα πρός τήν έλάββονα έλάββονα λό1. πάλιν] πάλιν πολνγώνον Torellius.
τήν] τήν πλενράν
Torellius.
2. τον] το F; corr. Torellius.
13. λ(ί Ρ; λ^
Torelliue.
19. μείζον F.
25. ελάσσονα λόγον] scripsi; λό
γον F, uulgo; λόγον έλάσοονα Β, ed. Basil., Torellius.
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batur et circumscribatur rursus polygonum, ita ut latus circumscripti [ad latus inscripti]*) minorem rationem habeat quam Β ad Α [prop. 3]. itaque ) superficies figurae circumscriptae ad superficiem inscriptae
minorem rationem habet, quam circulus Α ad superficiem sphaerae. quod fieri non potest. nam superficies figurae circumscriptae maior est circulo Α [prop.
30]. sed superficies inscriptae minor est, superficie
sphaerae [prop. 23 p. 102].
itaque ne minor quidem est superficies sphaerae
circulo A. demonstratum autem est, ne maiorem quidem eam esse. itaque superficies sphaerae aequalis est
circulo A h. e. quadruplo maior circulo maximo.
2

7

y

XXXIV.
Quaeuis sphaera quadruplo maior est cono basim
habenti circulo maximo sphaerae aequalem, altitudinem autem radium sphaerae. )
sit enim sphaera et in ea circulus maximus ΑΒΓΑ.
si igitur sphaera quadruplo maior cono, quem commemorauimus, non est, sit si fieri potest, maior quam
quadruplo maior. conus autem & basim habeat quadruplo maiorem circulo ΑΒΓΑ,
altitudinem autem
radio sphaerae aequalem. itaque sphaera maior est
cono &. erunt igitur duae magnitudines inaequales,
sphaera et conus. potest igitur fieri, ut sumantur duae
3

;

1) Cfr. not. 1, p. 139.
2) Sequitur ex Eucl. VI, 20 icoq. 2 et prop. 32, ut not. 2,

p. 1 3 9 ; sed uerba praecedentia lin. 2—3 hic quoque subditiua
BNNT; nihil enim continent nisi neglegentem et impgrfectam
Bignificationem uerboram, quae not. 2, p. 139 damoaui.
3) Cfr. Pappus I p. 360.
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γον τού, δν έχει ή βφαίρα προς τον & κώνον. έβτωβαν
ονν αί Κ, Η, αί δέ I, θ είλημμέναι ωβτε τφ ίβφ αλλή
λων νπερέχειν τήν Κ τής I καϊ τήν I τής θ καϊ τήν
θ τής Η. νοείβ&ω δέ καϊ εις τον ΑΒΓΑ κύκλον
έγγεγραμμένον πολύγωνον, ον τδ πλή&ος τών πλευ
ρών μετρείβ&ω ύπο τετράδος, καϊ άλλο περιγεγραμ
μένον ομοιον τφ έγγεγραμμένφ, κα&άπερ έπϊ τών πρό
τερον' ή δέ τού περιγεγραμμένον πολνγώνον πλενρά
πρός τήν τον έγγεγραμJST
r^^B " ^ ^ ^ Λ
μένον έλάββονα λόγον
έχέτω τού, δν έχει ή Κ
πρός I. καϊ έβτωβαν
αί ΑΓ, ΒΑ διάμετροι
πρός όρ&άς άλλήλαις.
εί ονν μενούβης τής
Α Γ διάμετρον περιενεχ%·είη τό έπίπεδον, έν ω τά πολύγωνα, έβται
βχήματα τό μέν έγγεγραμμένον έν τή βφαίρα, τό
δέ περιγεγραμμένον, καϊ έζει τό περιγεγραμμένον
πρός τδ έγγεγραμμένον τριπλαβίονα λόγον, ήπερ ή
πλενρά τού περιγεγραμμένον πρός τήν τού έγγεγραμ
μένον είς τόν ΑΒΓΑ κύκλον. ή δέ πλενρά πρός
τήν πλενράν έλάββονα λόγον έχει, ήπερ ή Κ πρός
τήν Ι' ωβτε τό βχήμα τό περιγεγραμμένον έλάββονα
λόγον έχει ή τριπλαβίονα τού Κ πρός I. έχει δέ καϊ
ή Κ πρός Η μείζονα λόγον ή τριπλάβιον τον, δν έχει
ή Κ πρός I [τούτο γάρ φανερόν διά λημμάτων},
πολλφ άρα τό περιγραφέν πρός τό έγγραφέν έλάββονα
3. Θ] Η Ρ.
13. Α Β, Τ Δ Ρ. Litteras in circnlo positae
et polygona om. P.
18. οχήματα] scripsi; το όχημα F, tralgo.
27. διαλλημματων F.
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lineae inaequales, ita ut maior linea ad minorem rationem habeat minorem, quam sphaera ad conum 8
[prop. 2]. sint igitur lineae K, H> et lineae I, Θ ita
sumantur, ut aequali spatio excedat Κ linea lineam I,
I lineam Θ, Θ lineam H. fingatur autem etiam circulo ΑΒΓΑ
polygonum inscriptum, cuius laterum
numerue per quattuor diuidi possit, et aliud circumscriptum inecripto simile, sicut antea. et laius polygoni cirafmscripti ad latus inscripti minorem rationem

habeat, quam Κ: I [prop. 3]. et sint diametri ΑΓ,
Β Α inter se perpendiculares. si igitur manente diametro Α Γ circumuoluitur ) planum, iu quo sunt polygona, orientur figurae, altera sphaerae inscripta, altera
circumscripta, et habebit figura circumscripta ad inscriptam triplicem rationem, quam latus pqlygoni circumscripti ad latue inscripti circulo ΑΒΓΑ [prop. 32]
sed latera minorem habent rationem quam Κ: I [βχ
hypothesi]. quare figura circumscripta[adinscriptam] )
minorem rationem habet quam Κ*: P. sed etiam
ΚιΗ>
Κ* : I [u. Eutociue]. itaque figura circumscripta ad inscriptam multo minorem rationem habet,
1

a

2

3

1)
aptior
aet: it
2)

Optatiuus nsoisvBx&ify poeterioris temporie acriptoribus
fortasse tranescriptori debetur, cum Archimedes scripsieχα—mouvB%&y.
U. p. 139 not 1.
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λόγον έχει τον, ον έχει ή Κ προς Η. ή δέ Κ προς
Η έλάββονα λόγον έχει, ήπερ ή 6φαΐρα πρός τόν 8
χώνον χαϊ εναλλάξ* όπερ αδύνατον, τό γαρ βχτμα
τό περιγεγραμμένον μείζον έβτι τής βφαίρας, τό δέ έγγεγραμμένον έλαββον τον 8 χώνον [διότι δ μεν 8 χώνος
τεχραπλάβιός έβτι τού χώνον τού βάβιν μέν έχοντος ΐβην
τφ ΑΒΓΑ χύχλφ, νψος δέ ίβον τή έχ τού χέντρον
τής βφαίρας, τό. δέ έγγεγραμμένον βχήμα έλαββον τον
είρημένον χώνον ή τετραπλάβιον]. ούχ άρα μείζων ή
τετραπλαβία ή βφαίρα τού είρημένον. — έβτω δή, εί
δννατόν, έλάββων ή τετραπλαβία ωβτε έλάββων έβτίν
ή βφαίρα τοί 8 χώνον. είλήφδωβαν δή αί Κ, Η
εύ&είαι, ωβτε τήν Κ μείζονα είναι τής Η χαϊ έλάβ
βονα λόγον έχειν πρός αυτήν τού, δν έχει δ 3 χώνος
πρός τήν βφαίραν. χαϊ αί Θ, I έχχείβδωβαν, χα&ώς
πρότερον, χαϊ εις τόν ΑΒΓΑ χύχλον νοείΰδω πολύ
γωνον έγγεγραμμένον χαϊ άλλο περιγεγραμμένον, ωβτε
τήν πλενράν τον περιγεγραμμένον πρός τήν πλενράν
τού έγγεγραμμένον έλάββονα λόγον έχειν, ήπερ ή Κ
πρός Γ χαϊ τά άλλα χατεβχενάβδω τόν αυτόν τρόπον
τοις πρότερον. ί%ει άρα χαϊ τό περιγεγραμμένον βτε
ρεόν βχήμα πρός τό έγγεγραμμένον τριπλαβίονα λόγον,
ήπερ ή πλενρά τον περιγεγραμμένον περϊ τόν ΑΒΓΑ
χύχλον πρός τήν τού έγγεγραμμένον. ή δέ πλενρά
πρός τήν πλενράν έλάββονα λόγον έχει^ ήπερ ή Κ
πρός I. έ%ει ονν τό βχήμα τό περιγεγραμμένον πρός
τό έγγεγραμμένον έλάββονα λόγον ή τριπλάβιον τού,
δν έχει ή Κ πρός τήν I. ή δέ Κ πρός τήν Η μεί9
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20

25

10. είρημένον] είρημένον κώνονΊ
δή εί] scripsi; η F;
εί uulgo.
20. %ατεο%ενάσ9·ω] scripsi; αατεοκεν F, manus 2
stellulam adposuit et mg. scripait αομενα;
κατεοηενααμένα
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quam Κ: Η; sed Κ ad Η minorem raiionem habet,
quain sphaara ad conum 8 [ex hypotheei] [quare figura
circumacripta ad mscriptem minorem rationem habet,
quam sphaera ad conujn 8]. et uicieeini [figura circumscripta ad sphaeram minorem rationem habpt, qaam
figura inscripta ad conum]. quod fieri non potest
nam figura circumscripta maior est sphaera [prop. 26
p. 122], sed inscripta minor oono 3 [prop. 27]. itaque
sphaera maior non est quam quadruplo maior [eono],
quem commemorauiimie.
iam si fieri potesi, minor sit quam quadruplo
maior. sphaera igitur minor est cono 3- sumantur
igitur lineae Κ, H ita ut Κ linea maior sit linea Η
et minorem ad eam rationem habeat, quam conus 3
ad sphaeram [prop. 2]. et ponantur lineae θ, I, ut
supra [p.142,2]. et fingatur polygonum (άχαολοΑΒΓΑ
inscriptum et aliud circumscriptum, ita ut latus polygoni cireumscripti ad latus inscripti minorem rationem
habeat, quam Κ: I. et cetera eodem modo, quo antea,
comparentur. habebit igitur etiam ) figura solida circumscripta ad inscriptam ratioaem tripUcem, quam
latus figurae circum ΑΒΓΑ circumscriptae ad latus
inscriptae [prop. 32]. sed latera minorem rationem
habent, quam Κ : I [ex hypothesi]. habebit igitur
figura circumscripta ad inscriptam minorem rationem,
quam i t : P. sed Κ: H> Κ : 1 [u. Eutocius]. quaxe
figura circumscripta ad inscriptam minorem rationem
;

f

2

8

3

3

1) %td lin. 21 uidetur significare: nunc quoque, ut antea.
uulgo.
28. χεις τήν Γ ή δ6 Κ] om. F; corr. ed. Baail. et
Β man. 2.
Archimedeg, ed. Heiberg. I.
10
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ζονα λόγον έχει ή τριπλάβιον χον, ον έχει ή Κ προς
χήν Γ ωβτε έλάββονα λόγον έχει χό βχήμα χό περι
γεγραμμένον πρός χό έγγεγραμμένον, ή ή Κ πρός χήν
Η. ή δέ Κ πρός χήν Η έλάββονα λόγον έχει, ή ό &
δ χοτνος πρός χήν βφαίραν όπερ αδύνατον, χό μέν γάρ
έγγεγραμμένον έλαββον έβχι χής βφαίρας, χό δέ περι
γεγραμμένον μείζον τον & χώνον. ούχ άρα ουδέ έλάββων έβτϊν ή τετραπλαβία ή βφαίρα τού χώνον τον
βάβιν μέν έχοντος ΐβην τώ ΑΒΓΑ χύχλφ, νψος δέ
10 την ΐβην τή έχ τον χέντρον τής βφαίρας* έδείχ&η
δέ, ότι ονδέ μείζων τετραπλαβία άρα.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Προδεδειγμένων δέ τούτων φανερόν, οτι πάς χύλινδρος βάβιν μέν έχοτν τδν μέγιβτον χύχλον τών έν '
15 τή βφαίρα, νψος δέ ίβον τή διαμέτρφ τής βφαίρας
ήμιόλιός έβτι τής βφαίρας, χαϊ ή επιφάνεια αύτον
μετά τών βάβεων ήμιολία τής επιφανείας τής βφαίρας.
ό μέν γάρ χύλινδρος δ προειρημένος έξαπλάβιός
έβτι τού χώνον τον βάβιν μέν έχοντος τήν αυτήν,
20 νψος δέ ίβον τή έχ τού χέντρον, ή δέ βφαίρα δέδειχται τού αυτού [χώνον τετραπλαβία ονβα' δήλον
ονν, ότι δ χύλινδρος ήμιόλιός έβτι τής βφαίρας. πάλιν
έπεϊ ή επιφάνεια τον χνλίνδρον χωρϊς τών βάβεων
ίβη δέδειχται χύχλφ, ον η έχ τού χέντρον μέβη άνά2δ λογόν έβτι τις τον χνλίνδρον πλενράς χαϊ τής διά
μετρον τής βάβεως, τού δέ είρημένον χνλίνδρον τον
3. Κ] Η Κ F.
Torellius.

δ. Ηονος Ρ.

12. πόρισμα om. Ρ;
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habet, quam Κ: Η. sed Κ ad Η minorem ratiohem
habet, quam conus S ad sphaeram [ex hypothesi]
[itaque figura circumscripta ad inscriptam minorem
rationem habet, quam conus & ad sphaeram]. quod
fieri non potest. nam figura inscripta minor est sphaera
[prop. 23 p. 102], sed figura circumscripta maior cono
& [prop. 31 πόριόμα ρ. 128]. itaque sphaera ne minor
quidem est quam quadruplo maior cono basim habenti
aequalem circulo ΑΒΓΑ, altitudinem autem aequalem
radio sphaerae. demonstratum autem est, ne maiorem
quidem eam esse. itaque quadrupla est.
1

COROLLARIUM. )

His autem ante demonstratis adparet, quemuis
cylindrum basim habentem circulum maximnm sphaerae, altitudinem autem diametro sphaerae aequalem
sesquialterum esse sphaerae, et superficiem eius sesquialteram superficiei sphaerae.
nam cylindrus, quem commemorauimus, sexcuplue
est coni eandem basim habentis, altitudinem autem
aequalem radio ); sed demonstratum est, sphaeram
quadruplo maiorem esse eodem oono [prop. 34]. adparet igitur, cylindrum sphaerae eesquialterum esse.
rursus quoniam demonstratum est, superficiem cylindri
praeter bases aequalem esse circulo, cuius radius media
eit proportionalis inter latus cylindri et diametrum
2

1) Citatur ab Herone stereom. I, 1 (cfr. I, 8, 2), Proclo ad
Eucl. p. 7 1 , 18, Simplicio ad Arist. IV p. 508, b. alio modo
demonstrat Pappue I p. 408.
2) Cylindrus emm triplo maior est cono, cniua basis eet
circulue maximns, altitudo autem diametrus sphaerae (Eucl. Χ Π ,
10); sed bio conus duplo maior est cono, cuius basis eadem
est, altitudo autem radiue (λημμ>. 1 ρ. 80).
10*

5

10

περϊ τήν βφαίραν ή πλευρά ίβη έβτϊ τή διαμέτρα
βάβεας [δήλον, οτι η μέβη αντών άνάλογον
ίβη
νεται τη διαμέτρα της βάβεας], ό δε χύχλος ό την h
τον κέντρου έχαν ΐβην τη διαμέτρα της βάβεως τιτραπλάβιός έβτι της βάβεας, τοντέβτι τον μεγίβτον
χνχλον των έν τη βφαίρα, έβται αρα χαί ή επιφάνεια
τον χνλίνδρον χαρίς τών βάβεαν τετραπλαβία
τοί
μεγίβτον χνχλον. ολη αρα μετά τών βάβεων ή έ*ι
φάνεια τον χνλίνδρον έ\απλαβία έβται τον μεγίβτον
χνχλον. έβτιν δε χαί ή της βφαίρας επιφάνεια τετρα
πλαβία τον μεγίβτον χνχλον. ολη άρα η επιφάνεια τηι*
χνλίνδρον ήμιολία έβτϊ της επιφανείας της βφαίρας.
Αί.

Ή επιφάνεια τον έγγεγραμμένον βχήματος είς τμημβ
βφαίρας ίβη έβτϊ χνχλω, ον η έχ τον χέντρον ίβον
δύναται τα περιεχόμενα νπό τε μιας πλενράς τον
έγγεγραμμένον πολνγώνον έν τώ τμήματι τον μεγίΰπ>ι
χνχλον χαϊ της ίβης πάβαις ταϊς παραλλήλοις τη βάβιι
τού τμήματος βνν τη ήμιβεία τής τον τμήματος βάβΙΒί20
έβτα βφαίρα, χαϊ έν αυτή τμήμα, ον βάβις Ό
περϊ τήν Α Η χνχλος. έγγεγράφ&α βχήμα εις α υ τ ό , οιον
εϊρηται, περιεχόμενον νπο κωνιχώ,ν επιφανειών xal
μέγιβτος χνχλος ό ΑΗΘ, χαϊ άρτιόπλενρον πολύγωνον
τό ΑΓΕθΖΑΗ
χαρϊς τής ΑΗ πλενράς' χαϊ είλήφδβ
25 χύχλος ο Α, ον ή έχ τον χέντρον ίβον δύναται τό
15

2. γίνιται I γάρ per comp. F; corr. Β.
5. τοντίατι] τιχ ,
F; corr. Torelliue.
13. Ιγ' F; κη' Torelliue.
14. τμτ,μα
αφαίρας] BCRIPEI; ΤΟ τμήμα της σφαίρα; F, AULGO.
16. τφ]
το F.
26. Τ Ώ ] το F.
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basis [prop. 13], eylindri antexo, quem commeinorauimus sphaeram comprehendentis latus aequale est diametro basie [adparet ), lineam inter ea mediam proportionalem aequalem esse diametro basis (EucLVI, 16)},
cireulus autem radium habens diametro basie aequalem
quadruplo maior est basi [Eucl. XII, 2 ] , h. e. circulo
maximo ephaerae, erit igitur etiam superficies cylittdri
praeter bases quadruplo maior circulo maximo. tota
igitur superficiee cylindri una cum basibue eexcuplo
maior erit circulo maximo. sed est etiam superficies
sphaerae quadruplo maior circulo maximo [prop. 33].
itaque tota superficies cylindri sesquialtera est superficiei sphaerae.
;

1

XXXV.
Superficies figarae segmento sphaerae inscriptae
aequalis est circulo, cuius radius quadratus aequalis
est rectangulo, quod continetur uno latere polygoni
segmento circuli maximi inscripti et linea aequali
omnibus lineis basi segmenti parallelis una cum dimidia basi segmenti.
sit spbaera, et in ea segmentum, cuius basis circulue circum Α Η desoriptus. inscribatur ei polygonum, quale diximus, per superficies conicas comprebensum. et circulus maximus βϋΑΗΘ,
βίΑΓΕΘΖΑΗ
polygonum [aequflaterum] ), cuius latera paria sint
2

1) Praue dicitnr, inde qnod superficies cyKndri aequalis
sit circulo illi (imi p. 146, 23) colligi posee, mediam proportionalem diametro aequalem eeee. itaque uerba δήλον lin. 2—
βάσεως lin. 3 tranescnptori tribui.
2) Hoc ab Archimede non praetermiesum fait (Quaest. Arch.
p. 76); NizziuB comecit: Ιοόπλενοόν
τε %αϊ άρτιόηλ.
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περιεχομένφ ύπό τε τής ΑΓ πλενράς xal νπο παβών
τών Ε Ζ, ΓΑ χαϊ έτι τής ήμιβείας τής βάόεως, τοντέβτι τής Α Κ. δειχτέον, οτι 6 χνχλος ίβος έβτϊ τή
τον βχήματος επιφάνεια.
5
είλήφ&ω γαρ χνχλος δ Μ, ον ή έχ τον χέντρον
δύναται τό περιεχόμενον ύπό τε τής ΕΘ πλενράς χα\
τής ήμιβείας τής Ε Ζ. γίνεται δή δ Μ χύχλος ίβος
τή επιφάνεια τού χώνον, ον βάβις μέν δ περϊ τήν
ΕΖ χύχλος, κορυφή δέ τό @ βημείον. είλήφ&ω δέ
Α

10 χαϊ άλλος δ Ν, ον ή έχ τού χέντρον ίβον δύναται
τφ περιεχομένφ ύπό τε τής ΕΓ χαϊ τής ήμιβείας βνναμφοτέρον τής ΕΖ, ΓΑ. έβται ονν ούτος ίβος τή
επιφάνεια τον χώνον τή μεταξύ τών παραλλήλων επι
πέδων τών χατά τάς ΕΖ, ΓΑ. χαϊ άλλος ομοίως δ
15 3 είλήφδω χύχλος, ον ή έχ τού χέντρον δύναται τό
περιεχόμενον νπό τε τής Α Γ χαϊ τής ήμιβείας βνναμφοτέρων τών ΓΑ, Α Η. χαϊ αυτός ονν ίβος έβτϊ
τή χωνιχή επιφάνεια τή μεταξύ τών παραλλήλων επι
πέδων τών χατά τάς Α Η, ΓΑ. πάντες ονν οί χύχλοι
20 ίβοι έβονται τή όλη τού βχήματος επιφάνεια, χαϊ αί
έχ τών χέντρων αυτών ίβον δννήβονται τφ περιεχο3. duwtiov ονν ed. Basil., Torellius.

ό Λ %νκλος Cr.,
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numero praeier latus AH. et sumatur circulue Λ,
cuius radius quadratus aequalis sit rectangulo
ΑΓΧ

[ΕΖ + ΓΑ + AK).

demonstrandum est, circulum aequalem esse superficiei figurae.
sumatur enim circulus M, cuius radius quadratus
aequalis sit rectangulo ΕΘχ^ΕΖ.
itaque Μ circolus aequalis est superficiei coni, cuius basis est circulus circum EZ descriptus, uertex autem punctum θ
[prop. 14]. sumatur autem etiam alius circulus N,
cuius radius quadratus aequalis sit rectangulo
ΕΓχ±(ΕΖ

+ ΓΑ).

hic igitur aequalis erit superficiei coni, quae est inter
plana parallela in lineis ΕΖ, Γ Α posita [prop. 16].
et eodem modo sumatur alius circulus 8, cuius riadius
quadratus aequalis sii rectangulo
ΑΓΧ±(ΓΑ

+ AH).

itaque et ipse aequalis est superficiei conicae, quae
est inter plana parallela in lineis ΑΗ, Γ Α posita
[prop. 16]. omnes igitur circuli aequales erunt toti
superficiei figurae, et radii eorum quadrati aequales
ernnt rectangulo Α Γ Χ (ΕΖ + ΓΑ + - ^ ) - ) sed
1

1) Quia aequalia sunt latera polygoni Ε Θ , Ε Γ , ΑΓ.
ed. Baeil., Torellius.
addidi; om. F, ualgo.

7. γίνεται] per comp. F.
12. ονν]
20. at] om. F; corr. ed. Baeil.*
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μένφ ύπό μιας πλενρας τής Α Γ χαϊ τής ίβης ταΐς
Ε Ζ, ΓΑ χαϊ τή ήμιβεία τής βάβεως τή ΑΚ. έδύνατο
δέ χαϊ ή έχ τον χέντρον τον Α χνχλον ίβον τφ αύτώ
χωρίφ. δ άρα Α χύχλος ίβος έβται τοϊς Μ, Ν, &
δ χύχλοις, ωβτε χαί τή επιφάνεια τού έγγεγραμμένον
βχήματος.
λς'.

10

16

20

26

Τετμήβ&ω βφαίρα μή διά τον χέντρον έπιπέδφ*
χαϊ έν αυτή μέγιβτος χνχλος 6 ΑΕΖ τέμνων πρός
όρ&άς τό έπίπεδον τό τέμνον χαϊ έγγεγράφ&ω είς τδ
ΑΒΓ τμήμα πολύγωνον ίβόπλενρόν τε χαί άρτιόγωνον χωρίς τής βάβεως τής ΑΒ. ομοίως δή τοις πρό
τερον, έάν μενούβης τής ΓΖ περιενεχ&ή τδ βχήμα, at
μέν Α, Ε, Α> Β γοονίαι χατά χύχλων οΐβ&ήβονται,
ών διάμετροι at AE Α Β, αί δέ πλενραΐ τον βχήμα
τος χατά χοονιχής επιφανείας, χαϊ έβται τό γενη&έν
βχήμα βτερεόν ύπό χωνιχών επιφανειών περιεχόμενον
βάβιν μέν έχον χύχλον, ον διάμετρος ή ΑΒ, κορν
φήν δέ τό Γ. ομοίως δή τοις πρότερον τήν έπιφάνειαν έλάββονα εζει τής τον τμήματος επιφανείας τ ο ν
περιλαμβάνοντος [τό γάρ αυτό πέρας αυτών έβτιν έν
έπιπέδφ τον τε τμήματος χαϊ τον βχήματος ή περι
φέρεια τον χύχλον, ον διάμετρος ή Α Β, χαϊ έπϊ τα
αυτά χοίλαι άμφότεραι είβιν αί έπιφάνειαι, χαϊ περιλαμβάνεται ή έτερα νπό τής ετέρας].
y

2. ήδννατ* Torelliue.
7. Ιδ' F ; JUK Torellius.
11. άρτιόπλευρον Rmaltus, Torelliue.
16. οχήματος] Barrowius; τμή
ματος F, uulgo.
18. έχων F.
%ορνφη F; corr. Barrowine.
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etiam radius circuli Λ quadratus eidem spatio aequalis
erat [ex hypothesi]. itaque circulus Λ aequalis erit
circulis M N S )] quare etiam superficiei figurae
inscriptae aequalis erit.
1

7

f

XXXVI.
Secetur sphaera plano non per centrum posito, et
in ea sit circulus maximus AEZ planum secans perpendiculariter seeans. et inscribatur segmento ΑΒΓ^οlygonum aequilaterum, cuius latera paria sint numero
praeter baeim AB. si igitur, ut antea, manente lineaFZ
figura circumuoluitur, anguli
E A Β per circulos ferentur,
quorum diametri erunt AE AB
latera autem figurae per superficiee conicas. et figura solida
hoc modo orta, per superficies
conieas comprehensa, basim habebit circulum, cuius diametrus
est AB, uerticem autem punctum Γ. itaque eodem
modo, quo antea, superficiem babebit minorem superficie segmenti comprehendentis [λαμβ. 4 ρ. ΙΟ]. )
9

}

9

f

8

1) Ex Eucl. XII, 2 ; cfr. Quaeet. Arch. p. 48.
2) In hac propositione praeter finem eubditkmm alia quoque depreheodnntiir uestigia manne transscriptoris, uelnt omisetun uerbum ϊατω lin. 9; άρτιόγωνον lin. 11, quod alibi recte
dicitur pro άρτιάπλενρον (Qnaest. Arch. p. 76), sed hoc loco
ferri non poteii proptei eequentia uerba χωρίς της §ά<ηως;
%ωνι%ής επιφανείας hn. 16 pro κωνικών επιφανειών; γενη&έν
lin. 16 (Quaeei Arcb. ρ. 70). praeterea diserte dicendum erat,
eegmentum ΑΒΓ mixms hemisphaerio esee debere (Quaest. Arch.
p. 73).
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Ή επιφάνεια τού έγγεγραμμένον βχήματος έν τω
τμήματι τής βφαίρας έλάββων έβτϊ τον κύκλον, ον ή
έκ τού κέντρον ίβη έβτϊ τή άπό τής κορνφής τού
5 τμήματος έπϊ τήν περιφέρειαν ήγμένη τον κύκλον, δς
έβτι βάβις τού τμήματος.
έβτω βφαίρα, καϊ έν αυτή μέγιβτος κύκλος δ ΑΒΕΖ'
καϊ έβτω τμήμα έν τή βφαίρα, ον βάβις δ περϊ διά
μετρον τήν ΑΒ, καϊ έγγεγράφδω εις αυτό τό είρη10 μένον βχήμα, καϊ έν τφ τμήματι τού κύκλον πολύγω
νον καϊ τά λοιπά τά αυτά, διάμετρον μέν τής βφαίρας
ονβης τής ΘΑ, έπεζενγμένων δέ τών ΑΕ, ΘΑ. καϊ
έβτω κύκλος δ Μ, ον ή έκ τον κέντρον ίβη έβτω τή
Α Θ. δεικτέον, οτι 6 Μ κύκλος μείζων έβτϊ τής τον
15 βχήματος επιφανείας.
ή γάρ επιφάνεια τού βχήματος δέδεικται ίβη ονβα
κύκλφ, ον ή έκ τού κέντρον ίβον δύναται τφ περιεχομένφ ύπό τε τής ΕΘ καϊ
τών ΕΖ, ΓΑ, ΚΑ. τό δέ
ύπό τής ΕΘ καϊ τών Ε Ζ,
ΓΑ, ΚΑ δέδεικται ίβον τφ
ύπό τών Ε Α, ΚΘ περιεχομένω* τό δέ ύπό τών Ε Α,
ΚΘ έλαββον έβτι τον άπΐ
τής Α Θ [καϊ γάρ τον νπο
τών ΑΘ, Κ@~\. φανερόν ονν,
οτι ή έκ τού κέντρον τον
κύκλον, ος έβτιν ίβος τή επιφάνεια τον βχήματος,
1. Χι Ρ; μ Torellius.
7. ΑΒΖΕ Torellius.
13. ϊατω]
ωοτ* Ρ; corr. Β*.
25. νπό om. F ; corr. ed. Basil.
26. τών
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XXXVII.
Superficies figurae segmento sphaerae inscriptae
minor est circulo. cuius radius aequalis est lineae a
uertice segmenti ad ambitum ductae circuli, qui basis
est segmenti.
sit sphaera, et in ea circulus maxinras ABEZ, et
in sphaera segmentum sit. cuius basis sit circulus circum diametrum AB descriptus, et ei inscribatur figura,
quam commemorauimus [prop. 36], et segmento circuli polygonum. et cetera eodem modo comparentur ),
ut linea Θ Α diametrus sphaerae sit, et ducantur lineae
AE ΘΑ. et sit circulus M cuius radius aequalis sit
lineae ΑΘ. demonstrandum est, circulum Μ maiorem
esse superficie sphaerae.
1

9

y

nam demonstratum est, superficiem figurae aequalem esse circulo, cuius radius quadratus aequalis sit
rectangulo ΕΘ Χ (ΕΖ + Γ Α + ΚΑ) [prop. 35]. et
demonstratum est
E@ Χ (ΕΖ + Τ Α + ΚΑ) = Ε Α Χ ΚΘ [prop. 22;
EucL VI, 16].")
sed
Ε Α Χ ΚΘ < ΑΘ [u. Eutocius].
9

adparet igitur, radium circuli. qui aequalis est super1) τά αντά lin. 11 sc. έστω.
2) 17. Eutocius, ex cuius adnotatione comperimus, Archimedem lin. 19—20 scripsisse: άλλα το νπο Εθ, et lin. 22 uerbum πεοιεχομ,ένω omisisse.
addidi; om. F, uulgo.
Κθ] θ Κ ed. Basil., Torellius. Post
hoc uerbum: ίσον οντος τφ άπο ΘΑ addunt ed. BasiL, Torellius;
om. F, uulgo.
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έλάββων έβτϊ τής έκ τον κέντρον τον Μ. δήλον άρα,
οτι δ Μ κύκλος μείζων έβτϊ τής επιφανείας τον βχή
ματος.
λη'.
5

Τδ έγγεγραμμένον βχήμα έν τφ τμήματι ύπο κω
νικών επιφανειών περιεχόμενον βνν τω κώνφ τω βά
βιν μέν τήν αυτήν έχοντι τφ βχήματι, κορνφήν δέ τδ
κέντρον τής βφαίρας ίβον έβτϊ τφ κώνφ χφ βάβιν
έχοντι ΐβην τή επιφάνεια τον βχήματος, νψος δέ rg
10 άπο τού κέντρον τής βφαίρας έπϊ μίαν πλενράν τών
τού πολνγώνον καδέτφ ήγμένη.
έβτω γάρ βφαίρα, καϊ έν αυτή μέγιβτος κύκλος,
καϊ τμήμα έλαββον ήμικνκλίον τδ ΑΒΓ, καϊ κέντρον
τδ Ε' καϊ έγγεγράφ%·ω εις το ΑΒΓ τμήμα πολύγω16 νον άρτιόπλενρον χωρίς τής Α Γ ομοίως τοις πρότε
ρον, καϊ μενούβης τής Β Ε περιενεχ%·είβα ή βφαίρα
ποιείτω βχήμα τι ύπό κωνικών επιφανειών περιεχό
μενον, καϊ άπό τού κύκλον τού περϊ διάμετρον τήν
Α Γ κώνος άναγεγράφδω κορνφήν έχων τό κέντρον. καϊ
20 είλήφ&ω κώνος δ Κ βάβιν μέν έχων ΐβην τή επιφάνεια
τού βχήματος, νψος δέ τή άπό τον Ε κέντρον έπϊ μίαν
πλενράν τον πολνγώνον κα&έτφ ήγμένη. δειχτέον, οτι
ό Κ κώνος ίβος έβτϊ τφ περιεχομένφ βχήματι βνν τφ
κώνφ τφ ΑΕΓ
2. ΜΙ ΛΜ F.
4. λς F ; μα TorelliuA.
την Ρ, uulgo.
21. τ#] Nizze; την F, uulgo.

μϊνω] προΒίρ/ημένω Nizze.
sil.; „figorae dictae" Cr.

9. τή] Nizze;
28. πεοιεχο-

αχήματι] τμήματι F ; con. βα. Ba-
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ficiei figurae, miuorem esse radio circuli M. itaque
conetat, circulum Μ maiorem eese superficie fignrae
[Eucl. ΧΗ, 2], )
1

XXXVIII.
Fignra aegmeiito ) inscripta per superficies conicas
comprehensa una cum cono basim eandem habenti,
quam figura, uerticem autem centrum sphaerae aequalis est cono basim habenti superficiei figurae aequalem, altitudinem autem lineae a centro spbaerae ad
latus aliquod polygoni perpendiculari ductae aequalem.
eit enim sphaera. et m ea circulus maariiiras, et
segmentum ΑΒΓ minus dimidia parte circuli, et centrum E. et segmento ΑΒΓ inscribatur polygonum
[aequilaterum] ), cuius latera paria sint numero praeter lineam ΑΓ eodem modo, quo supra, et manenie
linea Β Ε circumuoluatur spbaera ) et efficiat figuram
per superficies conicae comprehensam, et in circulo
circum diametrum Α Γ descripto conus oonstruatur
uerticem habens centrum. et sumatur conus Κ baeitn
habens superficieifiguraeaeqnalem, altitudinem autem
lineae a centro Ε ad latus aliquod polygoni perpendiculari ductae. demonstrandum est. conum Κ aequalem esse figurae comprehensae ) una cum cono ΑΕΓ.
1

8

}

4

5

1) In hac qnoque propoeitione desideratur eignificatio, eegmentum minue esse bemisphaerio; u. p. 153 not. 2.
2) Sc. ίλάοοονι ήμΛοφαιρίον (α. lin. 13), quae uerba addi
uoloit Nizzius; sed α. ρ. 153 not. 2.
3) Desideratur ante άοτιόπλενοον lin. 15: Ιοόπλίνρόν zt καί,
quod coniectura addit Nizzius; sed u. p. 149 not. 2.
4) Debebat esse: περιενεχ/^ύς 6 κύκλος eiue πΒ04*νε%&εν
τό Ιπίπεδον, iv ω ο τε κύκλος καϊ το πολύγωνον (Ιίη. 16).
6) πεςιεχομένω lin. 23 sc. νπο των κωνικών επιφανειών,
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άναγεγράφδωβαν δή καϊ κοινοί άπό τών κύκλων
τών περί διαμέτρους τάς ΘΗ, ΖΑ κορνφήν έχοντες
τδ Ε όημείον. ούκούν δ μέν ΗΒΘΕ φόμβος βτερεός
ίβος έότϊ κώνφ, ον ή μέν
βάβις Ιβη έβτϊ τή επιφάνεια
τού ΗΒθ κώνον, τδ νψος
δέ τή άπο τού Ε έπϊ τήν
ΗΒ αγομένη κα&έτφ. το δέ
περιλείμμα τδ περιεχόμενον
\
/
ύπό τής επιφανείας τής με
ταξύ τών παραλλήλων επι
πέδων τών κατά τάς ΗΘ, Ζ Α καϊ τών κωνικών
τών ΖΕΑ, ΗΕΘ Ιβον έβτϊ κώνφ, ον ή βάβις μέν
έβτιν ίβη τή επιφάνεια τή μεταξύ τών παραλλήλων έπιπέδων τών κατά τάς ΗΘ, Ζ Α, νψος δέ τή άπό τον Ε
έπϊ τήν ΖΗ κα%έτφ ήγμένη. πάλιν τό περιλείμμα τδ
περιεχόμενον νπό τε τής επιφανείας τής μεταξύ τών
παραλλήλων επιπέδων τών κατά τάς Ζ Α, Α Γ καϊ τών
κωνικών τών ΑΕΓ, ΖΕΑ Ιβον έβτϊ κώνφ, ον ή μέν
βάβις Ιβη έβτϊ τή επιφάνεια τή μεταξύ τών παραλλή
λων επιπέδων τών κατά τάς Ζ Α, Α Γ, νψος δέ τή
άπό τον Ε έπϊ τήν Ζ Α κα%·έτφ ήγμένη. οί ονν είρημένοι κώνοι ίβοι έβονται τφ βχήματι μετά τον ΑΕΓ
κώνον καϊ νψος μέν ίβον έχονβιν τή άπό τού Ε έπϊ
μίαν πλενράν τού πολνγώνον κα&έτφ ήγμένη, τάς δέ
1. 9ή] Bcripsi; δε Ρ, uulgo.
scripei; ΘΖ,

ο%ονν F.
ZEJ

ΚΙ

F C * ; Η θ , ΖΑ

2. τάς] της P C *

ΘΗ, ΖΑ]

Β * ed. Basil., Torelliue.

9. περιλείμμα] scripsi; περιλημμα Ρ, uulgo.

F, corr. Torelliue.

ιαη P B C * .

16. τή] την F.

περιλείμμα]-Βοήρή: περιληρμα Ρ, iralgo.
19. ZEJ
raeura.
23. μετα] scripsi; %αι μετα F, uulgo.

3.

13.
16.

Ρ, Δ in
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construantur igitur etiam in circulis circum diametros ΘΗ, Ζ Α descriptis coni uerticem habentes
punctum E. itaque rhombus solidus HB&E aequalis
est cono, cuius basis aequalis est superficiei
μώιΗΒΘ,
altitudo autem lineae ab Ε ad HB perpendiculari

1

ductae [prop. 18]. spatium autem relictum ) comprehensum per superficiem inter parallela plana in lineis
Ηθ Ζ Α posita et per superficies conicas ZEA ΗΕΘ
aequale est cono, cuius basis aequalis est superficiei
inter plana parallela in lineis Ηθ, Ζ Α posita, altitudo
autem lineae ab Ε ad ZH perpendiculari ductae [prop.
20]. rarsus spatium relictum ) comprehensum per
superficiem ~ inter plana parallela in lineis ΖΑ, Α Γ
posita et per superficies conicas AET ΖΕΑ aequale
est cono, cuius basis aequalis est superficiei inter plana
parallela in lineis ZA Α Γ posita, altitudo autem
lineae ab Ε ad Ζ Α perpendiculari duciae [prop. 20].
coni igitur, quos commemorauimus, aequales erunt
figurae una cum cono ΑΕΓ et altitudinem habent
aequalem lineae ab Ε ad latus aliquod polygoni perpendiculari ductae, bases autem superficiei figurae
9

9

2

9

9

quod tran88criptbris neglegentia omissum eet, ut
post k c o v m o v

ίηιφανειών

p. 158 lin. 12, 19.

1) Productie lineis Z f f , Θ Λ, donec concurrunt, et subtracto
rhombo his lineie productis et lineis ΗΕ, ΘΕ comprehenso.
2) Productis lineis ΖΑ, ΑΓ, donec concurrunt, et eubtracto
rhombo hie lineis productis et lineis Z E , Ε Α compreheneo.
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βάβεις ίόας τή επιφάνεια τού ΑΖΗΒΘΑΓ οχήματος,
έχει δέ χαϊ δ Κ χώνος τδ αντο νψος χαϊ βάόιν ϊόην
τή επιφάνεια τον οχήματος, ίόος άρα έότϊν δ χώνος
τοις είρημένοις κώνοις. οί δέ είρημένοι κώνοι έδείχ6 &η6αν Ιόοι τώ όχήματι καϊ τώ ΑΕΓ κώνφ. χαϊ 6
Κάρα κώνος ίόος έότϊ τώ τε όχήματι καϊ τώ ΕΑΓκώνφ.
ΠΟΡΙΣΜΑ.

Έκ δή τούτον φανερόν, οτι δ κώνος δ βάόιν μέν
έχων τον κύκλον, ον ή έκ τού κέντρον ϊόη έότϊ τή
10 άΐίό τής κορυφής τον τμήματος έπϊ τήν περιφέρειαν
ήγμένη τού κύκλον, δς έότι βάόις τον τμήματος, νψος
δέ ϊόον τή έκ τον κέντρον τής όφαίρας, μείζων έότϊ
τού έγγεγραμμένον οχήματος όύν τφ κώνφ. δ γαρ
προειρημένος κώνος μείζων έότϊ τον κώνον τού ϊόον
15 τφ όχήματι όύν τώ κώνφ τφ βάόιν μέν έχοντι τήν
βάόιν τού τμήματος, τήν δέ κορνφήν πρδς τώ κέντρφ,
τοντέότι τον τήν βάόιν μέν έχοντος ϊόην τή επιφά
νεια τον οχήματος, νψος δέ τή άπδ τον κέντρον έπϊ
μίαν πλενράν τού πολνγώνον χα&έτφ ήγμένη · ή τε
20 γάρ βάβις τής βάόεως μείζων έότϊ [δέδεικται γάρ
τούτο], χαϊ τό νψος τού νψονς.
λθ'.

"Εότω όφαίρα, καϊ έν αυτή μέγιότος κύκλος δ ΑΒΓ,
καϊ τμήμα έλαόόον ήμικνκλίον, δ άποτέμνει ή ΑΒ,
25 καϊ κέντρον τό Α' καϊ άπό τού κέντρον τού Α έπϊ
τά Α, Β έπεζενχ%·ωόαν αί ΑΑ, Α Β, καϊ περϊ τόν
1. ΐσας] per comp. F.
θ om. F ; corr. Torellins.
4. *oνοις P.
7. πόρισμα] F mg. p | .
15. τω βάσιν] τον βασιν
F ; corr. Β mg*, ed. Baeil.
έχοντι] έχοντος F; coir. Β mg.*, ed.
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ΑΖΗΒΘΑΓ
aequales. sed etiam Κ conus eandem
altitudinem et baeim superficieifiguraeaequalem habet.
itaqne aequalia est conis, quos conunemorauimus; hoa
autem figurae cam cono ΑΕΓ aequales ease, demonatratum esL itaque etiam eonue Κ figurae et cono
ΕΑΓ aequalis est.
COROLLARIUM.

Hinc iam adparet, conum baaim habentem circulum, cuius radius aequalis sit lineae a uertice segmenti ad ambitum dnctae circuli, qui basia sit segmenti, attitudo autem radio spHaerae aequalia, maiorem
esee figttra inscripta cum cono. ille enim conus maior
6st cono aequali figurae una cum cono basim babenti
basim segmenti, uerticem autem ad centrum positum,
h. e. eono basim habenti superficiei figurae aequalem,
altitudinem autem aequalem lineae a centro ad latus
aliquod polygoni perpendiculari ductae [prop. 38].
basis enim basi maior est ) [prop. 37], et altitudo
altitudine.
1

XXXIX.
Sit sphaera, et in ea circulus maiimus ΑΒΓ, et
segmentum minus eemicirculo linea Α Β abecisum, et
centrum A. et a centro Α ad Α, Β puocta ducantur
ΑΑ, AB, et circum sectorem inde ortum circumscri1) 9i9u%xcu, γάρ τούτο lin. 2 1 , qaae uerba inter se coniancta dieiuiigunt, delenda censeo.
Baail.
17. του την] scripsi; την Ρ, uulgo.
22. V£ Ρ, μβ'
Torellius.
24. τμήμα] scripsi; τετμηο&ω F, utdgo; „et sece*
tur in eo portio" Cr.
Arohimedet, ed. Heiberg. I.
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γενη&έντα τομέα περιγεγράφδω πολνγώνον καϊ περί
αντο χνχλος. έξει δή το αυτό χέντρον τφ ΑΒΓ χύ
χλφ. έάν δή μενούβης τής ΕΚ περιενεχ&έν το πολύ
γωνον είς τδ αυτό πάλιν άποκαταβταδή, δ περιγεγραμμένος χύχλος χατά επιφανείας οίβδήβεται βφαίρας, χαϊ
αί γωνίαι τού πολνγώνον χύχλονς γράψονβιν, ών αί
διάμετροι έπιζευγνύουβιν τάς γωνίας τον πολνγώνον
ονβαι παράλληλοι τή ΑΒ* τά δέ βημεία, χα& ά άπ
τονται τού έλάββονος χύχλον αί τον πολνγώνον πλενραί, χύχλονς γράφονβιν έν τή έλάββονι βφαίρα, ων
διάμετροι έβονται αί έπίζενγνύονβαι τάς άφάς παράλ
ληλοι ονβαι τή ΑΒ' αί δέ πλευραϊ χατά κωνικών επι
φανειών οΐβδήβονται, καϊ έβται τι περιγραφέν βχήμα
ύπό κωνικών επιφανειών περιεχόμενον, ον βάβις ό
περϊ τήν ΖΗ κύκλος ή δή τού είρημένον βχήματος
επιφάνεια μείζων έβτϊ τής τον έλάββονος τμήματος
επιφανείας, ον βάβις δ περϊ τήν Α Β κύκλος.
ήχ%·ωβαν γάρ εφαπτόμενοι αί Α Μ, Β Ν. κατά κω
νικής άρα επιφανείας οίβ&ήβονται, καϊ τό βχήμα τό
γενη&έν ύπό τού πολνγώνον τού ΑΜΘΕΑΝΒ μεί
ζονα έξει τήν έπιφάνειαν τον τμήματος τής βφαίρας,
ον βάβις ό περϊ διάμετρον τήν Α Β κύκλος [πέρας
γάρ έν ένϊ έπιπέδφ τό αυτό έχουβιν τόν περϊ διά
μετρον τήν Α Β κύκλον, καϊ περιλαμβάνεται τό τμήμα
νπό τού βχήματος}. άλλ' ή γεγενημένη ύπό τών Ζ Μ,
ΗΝ επιφάνεια κώνον μείζων έβτϊ τής γεγενημένης
9

10

15

20

25

9

1. γεννηθέντα F; corr. ToreHius.
ΙΙ.επιγννονοαι
Ρ.
13.
τί] scripsi; το F, uulgo.
14. %ονι%ων Ρ.
15. δή] ecripei;
δε Ρ, unlgo.
20. Λ om. Ρ, corr. Torellius.
21. ?£ct μεί
ζονα ed. Basil., Torellras.
22. κύκλος Ιοτί ed. Basil., Torellius.
23. τό αντο] scripsi; τω αντω F, uulgo.
25. γεγενη
μένη] primum ε suprascriptum manu 1 P.
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batur polygonum [aequilaterum, cuius latera paria eint
xmmero] ), et circum id circulus. is igitur idem centrum habebit, quod circulus ΑΒΓ [u. Eutociue]. iam
si manente linea EK polygonuxa circumuolutum in
eundem locum reetituitur, circulus circumscriptus per
superficiem spbaerae feretur, et anguli polygoni circulos describent, quorum diametri angulos polygoni iungunt parallelae lineae AB. sed puncta, in quibus latera polygoni circulum minorem contingunt, circulos
describunt in sphaera minore. quorum diametri erunt
lineae puncta contactus iungentes parallelae lineae AB.
latera autem per superficies conicas ferentur, et orietur
fignra circumscripta per superficies conieae comprehensa, cuius basis erit circulue eircum ZH descriptus.
est igitur superficies htriue figurae maior superficie
segmenti mmoris, cuius basis est circulus circum AB
lineam descriptus.
ducantur enim contrngentes lineae AM BN. itaque per superficiem conicam ferentur, et figura ex polygono ΑΜΘΕΑΝΒ
orta babebit superficiem maiorem segmento sphaerae. cuius baeis eet circulus
circum AB lineam descriptusr [λαμβ. 4 ρ. 10].
sed superficies conica ex lineis ZM> Η Ν orta
1

}

1) Archimedes uix omieerat: lconXtvoov τε nai αοτιόπΧευoov lin. 1.
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ύπό τών ΜΑ, ΝΒ' ή μέν γάρ Ζ Μ τής ΜΑ μείζων
έότϊ [ύπό γάρ όρ&ήν νποτείνεί], ή δέ ΝΗ τής Ν Β.
όταν δέ τούτο ή, μείζων γίνεται ή επιφάνεια τής επι
φανείας [ταύτα γάρ δέδεικται έν τοις λήμμαόι], δήλον
δ ονν, οτι καϊ τον περιγεγραμμένον οχήματος ή επιφά
νεια μείζων έότϊ τής τον τμήματος επιφανείας τής
έλάόόονος όφαίρας.
ΠΟΡΙΣΜΑ.

Καϊ φανερόν, οτι ή επιφάνεια τον περιγεγραμμέ10 νον οχήματος τον περϊ τον τομέα ϊόη έότϊ κύκλω, ον
ή έκ τού κέντρον δύναται το περιεχόμενον νπό τε
μιας πλενράς τού πολνγώνον καϊ τών έπιζενγννονόών
παόών τάς γωνίας τού πολνγώνον καϊ έτι τής ήμιόείας
τής βάόεως τού είρημένον πολνγώνον. τό γάρ νπο
ΐδ τον πολνγώνον περιγεγραμμένον όχημα έγγεγραμμένον
έότϊν εις τό τμήμα τής μείζονος όφαίρας [τότε δέ
δήλον διά τό προγεγραμμένον].

Τού περιγεγραμμένον οχήματος τω τομεί ή έπι20 φάνεια μείζων έότϊ κύκλον, ον ή έκ τού κέντρον ϊόη
έότϊ τή άπό τής κορνφής τού τμήματος ήγμένη έπϊ
τήν περιφέρειαν τού κύκλον, δς έότι βάόις τού τμή
ματος.
2. γάρ] γίνεται per comp. F.
3. γίνεται ή] Β ; γίνεται
per comp. F; έστι ή ed. Basil., Torellius.
4. λημασι supra
scripto μ F.
8. πόρισμα om. F.
13. έτι τής] scripsi: επι
της Ρ, uulgo; τής ϊτι ed. Basil., Torellius.
14. το γάρ νπο τον
πολνγώνον περιγεγραμμένον] scripsi (περιγεγραμμένον pro έγγε
γραμμένον iam Barrowiue); έγγεγραμμένον F , uulgo; το γάρ
περιγεγραμμένον
σχήμα τφ τομεί έγγεγραμμένον σχήμα έστιν
(Un. 16) Torelliua.
16. τότε] ecripev, ΤΟΌΤΟ
\χώ%^.
*ί\
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maioff est euperficie coni ex lineis MA, NB orta. nam
ZM>MA
et
NH>NB
[Eucl. ΙΠ, 18; 1,19].
quod cum ita eit, superficiee superficie
maior erit [u. Eutocius]. adparet igitur,
etiam guperficiem
fignrae circumscriptae maiorem eese
superficie segmenti
sphaerae minoris.
COBOLLABIUM.

Et adparet, superficiem figurae circum sectorem
circumscriptae aequalem esse circulo, cuins radius quadratus aequalis sit rectangulo, quod continetur uno
latere polygoni et omnibus lineis angulos polygoni
iungentibus et praeterea dimidia basi polygoni, quod
commemorauimus. nam figura circumscripta ex polygono orta segmento spbaerae maioris inscripta est
[tum u. prop. 35].
XL.
Superficies figurae circum sectorem circumscriptae
maior est circulo, cuius radius aequalis est lineae a
uertice segmenti ad ambitum ductae circuli, qtri segmenti basis est.
&η Nisze.
18. Χη F, μδ' Torellius,
tyllabae ις F.

22. βαιις cum comp.
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έότω γάρ όφαίρα, καϊ μέγιότος κύκλος έν αντή 6
ΑΒΓΑ, καϊ κέντρον τδ Ε' καϊ περϊ χον χομέα περιγεγράφ&ω τ ό ΑΚΖ πολύγωνον, καϊ περϊ αντο κύκλος
περιγεγράφ&ω, καϊ γεγενήόδω όχημα, καδάπερ πρό5 τερον' καϊ έότω κύκλος 6 Ν, ον ή έκ τού κέντρον
ϊόον δύναται τω περιεχομένφ νπό τε μιας πλενράς
τού πολνγώνον καϊ παόών τών έπιζενγννονόών όύν
τή ήμιόεία τής ΚΑ. άλλα το είρημένον χωρίον ϊόον
έότϊ τώ υπό τής Μθ καϊ ΖΗ, δ δή έότιν νψος τον
10 τμήματος χής μείζονος όφαίρας. χούχο γάρ προδέδεικται. χον αρα Ν κύκλον ή έκ χον κένχρον ϊόον
δύναται τώ νπο ΜΘ, ΗΖ περιεχομένφ. άλλ ή μέν
ΗΖ μείζων έότϊ τής
Α& [ δ έότιν νψος τον
έλάόόονος τμήματος],
έάν γάρ έπιζεύξωμεν
τήν ΚΖ, έόται παράλ
ληλος τή Α Α. έότιν δέ
καϊ ή ΑΒ τή ΚΑ παρ
άλληλος, καϊ κοινή *η
Ζ Ε. ομοιον άρα τδ
ΖΚ Η τρίγωνον τφ
ΑΑΒ
τριγώνω. και
έότιν μείζων ή Ζ Κ
τής Α Α. μείζων αρα
καϊ ή ΖΗ τής Α8. ϊόη
δέ ή ΜΘ τή διαμέτρφ
τή ΓΑ. έάν γάρ έπιζενχ&ή ή ΕΟ, έπεϊ ϊόη έότϊν
ή μέν ΜΟ τή ΟΖ, i δέ ΘΕ τή ΕΖ, παράλληλος
7

1. έν αντί] ecripsi; έπ αντης Ρ, uulgo.
2. ΑΛΒΓ Τοrellius.
τομέα] AJBE
τομέα Nizze.
3. ΛΖΚ Torelliue.
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sit enim sphaera, et in ea circulus maximus ΑΒΓΑ,
et centrum E. et circum sectorem circumscribatur
polygonum AKZ, et circum id circulus circumscribar
tar, et efficiatur fignra, sicut antea. et sit circulus 2V,
cuius radiue quadratus aequalis sit rectangulo, quod
continetur uno latere polygoni et omnibus lineis [angulos] ) iungentibus cum dimidio liueae KA. hoc
autem spatium aequale est rectangulo, quod continetur lineis ΜΘ, ZH quae altitado est segmenti sphaerae maioris. boc enim antea demonstratum est [prop.
22; Eucl. VI, 16]. itaque radius circuli Ν quadratus
aequalis est Μθ X HZ. sed ΗΖ > A&*)] (nam si
ducinras lineam KZ, parallela erit lineae AA. sed
etiam linea Α Β parallela est lineae KA, et communis
est linea ZE. quare triangnlus ZKH similis est
triangtdo AAg [Eucl. I, 29].
[erit igitur ZK.AA^
ΖΗ: Α8 (Eucl. VI, 4)].
sed ZK > AA- quare etiam ΖΗ > A&) et Μθ — ΓΑ
(nam si ducitur linea i£0, erit Ε Ο linea parallela lineae
1

7

1) De omieso uerbo γωνίας xl index.
2) Sequenida uerba lin. 14—16 iam Nizzius deleuit, nec dubitari potest, quin tranescriptori debeantur. addita sunt ex
lin. 9 ad demonstrandum HZ > dlBi, sed et re et uerbis praua
(debebat esse: τον τμήματος της ίλάβιονος βφαίρας). etiam alia
in hac propoeitione subditiua uideri possint, eed cum ex Eutocio totam demonstrationem ut snbobscuram repetenti. adpareat, eam aliquatentis turbatam foisee, nihil mutaui.
7. Ιηιζ»νγννον6ών]
ίπιξενγννοναών τάς γωνίας ed. Basil., ΤοreUius, Cr. (non B C * ) .
9. ο] ή TorelHus.
12. H Z l Ν Ζ Ρ.
14. ο] ή Torellius.
16. Ιπιζενξωμεν] ecripsi; επεζενξωμεν F,
xmlgo.
28. Ε Ο] ΕΗ F ; corr. Torelliue.

αρα έβτϊν ή Ε Ο τή Μ Θ. διπλασία αρα έβτϊν η
ΜΘ τής ΕΟ. άλλα καϊ ή Γ/1 διπλαβία έβτϊν ajfl
ΕΟ. Ιβη α ρ α ή ΜΘ τη ΓΛ. το δε νπό τών ΓΛ,
Α 3 Ιβον τώ άπο τής Α Α. ή αρα τοϋ βχήματος τον
δ ΚΖΑ επιφάνεια μείζων έβτϊ τον χνχλον, ον ή έχ τον
χέντρον ίβη έβτϊ τή άπο τής χορνφής τον τμήματος
έπϊ τήν περιφέρειαν ήγμένη τον χνχλον, ος έβτι βάβις
τον τμήματος, τον περϊ διάμετρον τήν ΑΒ. ό γάρ Ν
χνχλος ίβος έβτϊ τή επιφάνεια τον περιγεγραμμένου
10 περϊ τον τομέα βχήματος.
Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α α'.

Γίνεται δε χαϊ το περιγεγραμμένον βχήμα περϊ ruv
τομέα βνν τώ χώνω, ον βάβις 6 περϊ διάμετρον την
ΚΑ χνχλος, χορνφή δε το χέντρον, ίβον χώνω, ου η
15 μεν βάβις Ιβη έβτϊ τή επιφάνεια τον βχήματος, νψΗ
δε τή άπο τον χέντρον έπϊ τήν πλενράν χα&έτω ήγμένη
[ή δή Ιβη έβτϊ τή έχ τον χέντρον τής βφαίρας]. τό
γάρ περιγεγραμμένον βχήμα τω τομεΐ έγγεγραμμένον
έβτϊν είς το τμήμα τής μείζονος βφαίρας, ής χέντρον
20 έβτϊ το αντό [δήλον ονν τό λεγόμενόν έβτιν έχ τον
προγεγραμμένον].
Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ρ".

Έχ τούτον δε φανερόν, οτι το περιγεγραμμένον
βχήμα βνν τώ χώνω μεΐζόν έβτι χώνον τον βάβιν
26 έχοντος τον χνχλον, ον ή έχ τον χέντρον ίβη έβτϊ τή
άπο τής χορνφής τον τμήματος τής έλάββονος βφαίυας
8. Sfa] acripsi; ιατιν F ; άρα Ιατίν 6, ed. BasiL, Torelliui.
11. τ Γ ο ο ι ο μ . ! α'] 19' infra scripto ζ F; μι Torelliue.
12. 8i]
scripei; βη F, uulgo.
14. ί'αον] ια eupra ecripto ο F.
ίϊ.
πόριαμα β' om. F, mg. Π; ps' Torelline.
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ΜΘ [Eticl. VI, 2 ] , quia MO
OZ [Eucl. III, 3] et
ΘΕ
ΕΖ. erit igitur Μθ = 2 Ε Ο, ) aed etiam
Γ ^ « = 2 £ 0 . itaqueA»—ΓΑ), sed ΓΑΧΑ8—Α
Α*.*)
snperficies igitur figurae KZA maior est csrciilo, cuius
radius aequalie est lineae a uertice segmenti ad ambitum ductae circuli, qui basis est segmenti, b. e. circuli circum diametrum Α Β descripti. nam circulus
Ν aequalis est superficiei figurae circum sectorem
circumscriptae [prop. 39 τίόοιόμα ρ. 164]. )
1

3

C O R O L L A R I U M I.

Erit autem etiam figura circum sectorem circumscripta una cum cono, cuius basis est circulus circum
Κ Α descriptus, uertex autem centram, aequalis cono,
cuius basis aequalis est superficiei figurae, altitudo
autem lineae a centro ad latus perpendiculari ductae. )
nam figura circum sectorem circumscripta inscripta est
segmento sphaerae maioris, cuius centrum idem est
[tum u. prop. 38].
4

C O R O L L A R I U M Π.

Hinc autem adparet, figuram circumscriptam una
cum cono maiorem esse cono basim habenti circulum,
euius radius aeqnalis sit lineae a uertice segmenti
sphaerae minorie ad ambiium ductae circnli, qui
basie est segmenti, altitudo autem radio [sphaerae
1) Cfr. Zeitechr. f. Math. u. Phye., hiet-litt. Abth. X X I V
p. 178.
2) Ducta enim linea Α Γ angnlas ΔΑΤ rectus erit (Eucl.
ΙΠ, 81); tum n. EacL V I , 8 χόοιιμα.
3) Tam cfr. Eacl. XII, 2.
4) Sequentia uerba, quae prorsus abundant (lin. 17), Archimedis ipsiue non sunt.
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έπϊ τήν περιφέρειαν ήγμέντ] τον χνχλον, ος ίατι βάβις
τον τμήματος, νψος δε τή έχ τον χέντρον. ό γαρ
ίβος χώνος τώ βχήματι βνν τώ χώνω τήν μεν βάβιν
μείζονα ε%ει τον είρημένον χνχλον, τό δε νψος
5 τή έχ τον χέντρον τής έλάββονος βφαίρας.
μα.
Έβτω πάλιν βφαίρα, χαϊ έν αυτή μέγιβτος χνχλος,
χαί τμήμα έλαββον ήμιχνχλίον τό ΑΒΓ, χαί χέντρον
τό Α' χαί εις τόν ΑΒΓ τομέα έγγεγράφ&ω πολνγώνον
10 άρτιόγωνον, χαϊ τούτω ομοιον περιγεγράφ&ω, χαϊ παρ
άλληλοι ίβτωβαν αί πλενραϊ ταΐς πλενραΐς' χαϊ χνχίος
περιγεγράφ&ω περϊ τό περιγεγραμμένον πολύγωνον. χβΐ
ομοίως τοις πρότερον μενονβης τής ΗΒ περιενεχ9ίντες οί χύχλοι ποιείτωβαν βχήματα νπό χωνιχών iti15 φανειών περιεχόμενα, δειχτέον, οτι ή τον περιγεγραμ
μένον βχήματος επιφάνεια πρός τήν τοϋ έγγεγραμμένον
βχήματος έπιφάνειαν διπλαβίονα λόγον έχει, ή ή πλενρά
ή τον περιγεγραμμένον πολνγώνον πρός τήν πλενράν
τον έγγεγραμμένον πολνγώνον, τό δε βχήμα βνν
20 χώνω τριπλαβίονα λόγον έχει τον αντον.
έβτω γαρ χύχλος ό Μ, ον ή έχ τον χέντρον ίβον
δύναται τώ νπό τε μιας πλευράς τον περιγεγραμμένου
πολνγώνον χαϊ παβών τών έπιζενγννονβών τάς γανιας χαϊ ετι τής ήμιβείας τής ΕΖ. έβται δή ό Μ
!6 χνχλος ίβος τή επιφάνεια τοϋ περιγεγραμμένον βχή2. βί] Si ίβον Torellius.
6. μα om. F ; μξ Torellim
10. άοτιογιόνιον Nitze.
τοντω] scripsi; τούτον F , unlgo
16. fy,fyoKuutfinF , at uidetar, sed in raeura.
17. η ή]
scripsi; η F; η uulgo.
21. xvxlos ό Λί] ecripsi; ό Μ *v
F, uulgo.
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minoris]. nam conus aequalis figurae una cum cono
basim maiorem babebit circulo, quem commemorauimus [prop. 40], altitudinem autem aequalem radio
sphaerae minoris [prop. 40 coroll. 1] [tum n. λημμ. 1
ρ. 80].
XLI.
Sit rursus sphaera, et in ea circulus maximus, et
segmentum semicirculo minua ΑΒΓ et centrum A.
et sectori Α ΒΓ inscribatur polygonum [aequilaterum]
cuius latera paria sunt numero, et ei simile polygonum circumscribatur, et latera eorum parallela sint,
et circum polygonum circumscriptum circulus circumscribatur. et eodem modo, quo antea, manente linea
Η Β circumuoluautur circuli [cum polygonis] ), et efficiant figuras per superficies conicas comprehensas.
demonstrandum est, superficiem figurae circumscriptae
ad superficiem inscriptae duplicem rationem * habere,
quam latus polygoni circumscripti ad latus inscripti,
figaram uero [circumscriptam] una cum cono [ad figuram inscriptam una cum cono] ) triplicem rationem.
sit enim circulus M cuius radius quadratus aequalis sit rectangulo, quod continetur uno latere polygoni
circumscripti et omnibus lineis angulos iungentibus et
praeterea dimidio lineae EZ. ) erit igitur circulus Μ
}

2

8

f

4

1) Archimedes scripeerat lin. 10: Ιοόπλενρόν τε χαί άοτιόχλενρσν pro άρτιόγωνον.
cfr. ρ. 149 not. 2.
2) Tale aliquid Archimedes addiderat.
3) Lin. 19 putauerim Archimedem scripsiese: to 9h πεοιγεγρααμένον όχημα ονν τφ κώνω προς το έγγεγραμμένον ονν
τω %ωνω.
4) Debebat esee lin. 23: %αϊ της ΐοης ηάοαις ταΐς έπιξενγννονσαις τάς γωνίας *αϊ ϊτι τ% ήμιοεία της Ε Ζ.
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ματος. είλήφ&ω Sh καϊ δ Ν κύκλος, ον ή έκ τού
τρον ϊόον δύναται τω περιεχομένφ ύπό τε μιας :
ρας τού έγγεγραμμένον πολνγώνον καϊ παόών
έπιζενγννονόών τάς γωνίας 6νν τή ήμιόεία τής
δ έόται δή καϊ οντος ίόος τή επιφάνεια τον έγγε^
μένον οχήματος, αλλά τά είρημένα χωρία έότϊ
άλληλα, ώς το άπο τής ΕΚ πλενράς προς το άπ
Α Α πλενράς [καϊ ώς άρα τδ πολύγωνον πρδς η
λύγωνον, δ Μ κύκλος προς τον Ν κύκλον]. φα\
10 ονν, οτι καϊ ή επιφάνεια τού περιγεγραμμένον
ματος πρδς τήν έπιφάνειαν τον έγγεγραμμένον
ματος διπλαόίονα λόγον έχει, ήπερ ή ΕΚ προς
[τδν 6h αυτόν, ον καϊ τδ πολύγωνον].
1. di] ecripsi; δη Ρ , nulgo.
Ν] Μ Ρ; corr. Tor
12. τήν Α Α ed. Basil., Torellius (ηοη BC*).
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aequalis superficiei figurae circumscriptae [prop. 39
ooroll.]. mmatar autem etiam circulue N, euiue rar
dius quadratus aeqaalis sit rectangulo, quod oontine-

tur uno latere polygoni inscripti et omnibus lineis
angalos iungentibus ) cum dimidio lineae ΛΓ. erit
igitur etiam aequalis superficieifigoraeinscriptae [prop.
35]. sed spatia [rectangula], quae commemorauimus,
eam habent rationem, quam ΕΚ*: ΑΛ* [u. Eutocius].
adparet igitur ), etiam superficiem figurae circumscriptae ad superficiem inscriptae eam babere rationem,
quam ΕΚ*: ΑΛ*.
1

2

1) Debebat esse lin. 3 : %al της ίβης πάΰαις ταίς
infavyνυονσαις τάς γωνίας βνν κτλ. cfr.jp. 171, not. 4.
2) Nam radii eireulorum sint JK, r, et rectangnla iis quadratb aequalia S, s; erit S : 8=*EK :
AA* = R*:r* = M:2\T
%
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δ

10

15

20

25

έβτω πάλιν κώνος ό 3 βάβιν μϊν έχων τώ Μ ίο ι, ν.
νψος δε τήν έχ -τον χέντρον τής έλάββονος βφαίρας.
ί'βος δή οντάς έβτιν ό χώνος τώ περιγεγραμμένοι βχή
ματι βνν τώ χώνω, ον βάβις 6 περϊ τήν ΕΖ χύχλος,
κορνφη δε το Α. χαϊ έβτω άλλος χώνος 6 Ο, βάβιν
μεν Ιβην έχων τώ Ν, νψος δε τήν άπο τον Α ixl
τήν Α Λ χά&ετον ήγμένην. έβται δή χαϊ οντος ίβος
τω έγγεγραμμένω βχήματι βνν τω κώνω, ον βάβις ύ
περϊ διάμετρον τήν Α Γ κύκλος, κορνφη δε τό Α χέντρον. ταντα γάρ πάντα προγέγραπται. χαϊ [έπεί]
έβτιν, ώς ή ΕΚ πρός τήν έχ τοϋ χέντρον τής έλάοβονος βφαίρας, όντως ή ΑΑ πρός τήν άπό τού χέν
τρον [τού Α] έπϊ τήν Α Α χό&ετον ήγμένην, έδείχ&η
δε ώς ή ΕΚ πρός τήν Α Α, όντως ή έχ τον χέντρον
τον Μ χύχλον πρός τήν έχ τού χέντρον τον Λ
χλον [χαϊ ή διάμετρος πρός τήν διάμετρον], έβται αρα,
ώς ή διάμετρος τού κύκλον, ος έβτι βάβις τον Ξ, προς
τήν διάμετρον τον χύχλον, ος έβτι βάβις τοϋ Ο, όντως
τό νψος τοϋ 3 κώνον πρός τό νψος τού Ο χώνον
[όμοιοι αρα είβϊν οί χωΐ'0/.J. ό 3 άρα χώνος πρός τ ο ι·
Ο χώνον τριπλαβίονα λόγον έχει, ήπερ ή διάμετρος
πρός τήν διάμετρον. φανερόν ονν, οτι χαϊ τό βχήμα f
τό περιγεγραμμένον βνν τω χώνω πρός τό έγγεγραμ
μένον βνν τώ χώνω τριπλαβίονα λόγον έχει, ήπερ
ΕΚ πρός Α Α.

4. ΧΝΧ* cum

το F.

c o m p . O V F.

12. ΟΝΤΆ;] ΟΝ F.

6. τά]

14. οντάς]

TO F.

8. Τ Β ]

(pn

per comp. F, αί lin. I
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x

sit ) rursus conus & basim habens circulo Μ aequalem, altitudinem autem radium sphaerae minoris. hic
igitur COXLUS aequalis est figurae circumscriptae una
cum cono, cuius basis est circulus circum EZ descriptus, uertex autem Α [prop. 40 coroll. 1]. et sit alius
conus Ο basim habens aequalem circulo N altitudinem
autem lineam a Α puncto ad Α Α perpendicularem
ductam. erit igitur etiam hic aequalis figurae inscriptae una cum cono, cuius basis est circulus circum
Α Γ descriptus, uertex autem Α centrum [prop. 38].
haec enim omnia antea scripta sunt. et [quoniam] )
est, ut Ε Κ ad radium sphaerae minoris, ita Α Λ ad
lineam a ceutro [Α] ad Α Α perpendicularem ductam
[u. Eutocius], demonstratum autem est lineam EK
ad Α Α eaudem rationem habere quam radium circuli Μ
ad radium circuli Ν [u. Eutocius] ), erit igitur, ut diametnis circuli, qui basis est coui &, ad diametrum circuli, qui basis est coni O, ita altitudo coni g ad altitudinem coni O. itaque & conus ad conum Ο triplicem
rationem habet, quam diametrus ad diametrum [λημμ. 5
ρ. 82; Eucl. Χ Π 12]. adparet igitur, etiam figuram
circumscriptam una cum cono ad inscriptam una cum
cono eam habere rationem, quam ΕΚ*: AA*.
9

2

;

3

;

(Eucl. XII 2); sed circulis Μ, 2 V aequales eunt superficies
figuramm. uerba antecedentia delenda sunt; u. praef.
1) De uerbis antecedentibue u. praef.
2) Ex Eutocio adparet, Archimedem ipsum omieieee InU
lin. 10 et τον Δ lin. 13Γ
3) Uerba sequentia lin. 16 ad ίδείχΟη lin. 13 param apta
(neque enim hoc usqnam demonstratum est, nec omnino de
diametrie quidquam dictum) Archimedie non sunt, qui ex Eucl.
Y , 15 tacite conclueerat, diametroe eandem rationem habere,
qoam radios.
v
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μβ'.

δ

10
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25

Παντός τμήματος όφαίρας έλάόόονος ήμιόφαιρίον
ή επιφάνεια ϊόη έότϊ κύκλω, ον ή έκ τού κέντρον ϊόη
έότϊ τή άπο τής κορνφής τού τμήματος έπϊ τήν περίφέρειαν ήγμένχι τού κύκλον, ος έότι βάόις τού τμή
ματος τής βφαίρας.
έότω όφαίρα, καϊ μέγιότος έν αυτή κύκλος ο ΑΒΓ,
καϊ τμήμα έν αυτή έλαόόον ήμιόφαιρίον, ον βάόις 6
πΐρΐ τήν Α Γ κύκλος προς όρ&άς ων τω ΑΒΓ κύκλω'
καϊ είλήφ&ω κύκλος δ Ζ, ο ι ή έκ τού κέντρον ϊόη
έότϊ τή ΑΒ* δει δείξαι, οτι ή επιφάνεια τού ΑΒΓ
τμήματος ϊόη έότϊ τω Ζ κύκλω.
εί γάρ μή, έότω μείζων ή επιφάνεια τού Ζ κύκλον
καϊ είλήφδω το Α κέντρον, καϊ άπο τού Α έπϊ τά
Α, Γ έπιζενχ^εϊόαι έκβεβλήό&ωόαν. καϊ δύο μεγε&ών
άνίόων όντων, τής τε επιφανείας τού τμήματος καϊ
τού Ζ κύκλον, έγγεγράφ&ω εις τον ΑΒΓ τομέα πο
λύγωνον ίόόπλενρον καϊ άρτιογώνιον, καϊ άλλο τοντω
ομοιον περιγεγράφδω, ωότε το περιγεγραμμένον πρδς
τό έγγεγραμμένον έλάόόονα λόγον έχειν, ήπερ ή επι
φάνεια τού τμήματος τής όφαίρας προς τον Ζ κύκλον.
περιενεχ&έντος δΐ τού κύκλον, ώς καϊ πρότερον, έόται
δύο οχήματα νπο κωνικών επιφανειών περιεχόμενα,
ών τό μ\ν περιγεγραμμένον, το δε έγγεγραμμένον
καϊ ή τού περιγεγραμμένον οχήματος επιφάνεια πρδς
τήν τού έγγεγραμμένον έόται, ώς τό περιγεγραμμένον
πολύγωνον προς τδ έγγεγραμμένον έκάτερος γάρ τών
λόγων διπλάόιός έότι τού, δν έχει ή τον περιγεγραμ-

FBC*

1. μ' F; μη Torellius.
18. τοντω] τούτο Ρ.

9. τώ] το PC*.
14. τά] το
Vt>. ή o m . ^ \ wct, T ^ U L u s .
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XLIL
Cuiusuie sphaerae segmenti minoris hemisphaerio
Buperficies aequalie est circulo, cuius radius aequalis
est lineae a uertice segmenti ad ambitum ductae circuli, qui basis est segmenti sphaerae.
sit sphaera, et in ea circulus maximus ΑΒΓ, et
segmentum in ea hemisphaerio minus, cuius basis sit
circulus circum^r descriptus ad circulum ΑΒΓ perpendicularis. et sumatur circulus Z , cuius radius
aequalis sit lineae AB. demonstrari oportet, superficiem eegmenti ΑΒΓ aequalem esse circulo Z.
si enim aequalis non est, sit superficies circulo Ζ
maior. et sumatur centrum A, et a Α puncto ad A,
Γ lineae ductae producantur. datis igitur duabus
magnitudinibus inaequalibus, superficie segmenti et
circulo Z, inscribatur sectori ΑΒΓ polygonum aequilaterum, cuius latera ) paria sunt numero, et aliud
huic simile circumscribatur, ita ut polygonum circumscriptum ad inscriptum minorem rationem habeat,
quam superficies segmenti sphaerae ad Ζ circulum
[prop. 6 p. 22]. circumuoluto autem, sicut antea, circulo orientur duae figurae per superficies conicas comprehensae, quarum altera eircumscripta erit, altera
inscripta. et superficies figurae circumscriptae ad superficiem inscriptae eam habebit rationem, quam polygonum circumscriptum ad inscriptum. utraque enim
ratio dnplex est quam ea, quam habet latus polygoni
circumscripti ad latus inscripti [α. Eutocius]. sed
1

1) Archimedes scripserat άοτιόπλενρον
not. 2.
Archimedes, ed. Heiberg. I.

lin. 18; cfr. p. 153
12
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μένον πολυγώνου πλευρά πρδς την τον έγγεγραμμένον
πλευράν. αλλά τδ περιγεγραμμένον πολύγωνον προς
τδ έγγεγραμμένον έλάόόονα
λόγον έχει, ήπερ ή τον
είρημένον τμήματος επιφά
νεια προς τδν Ζ κύκλον.
μείζων δέ έότιν ή τού περι
γεγραμμένον οχήματος επι
φάνεια τής επιφανείας τού
τμήματος, καϊ ή τού έγ
γεγραμμένον οχήματος επι
φάνεια άρα μείζων έότϊ τού
Ζ κύκλον* οπερ αδύνατον, δέδεικται γάρ ή είρημένη
τού οχήματος επιφάνεια έλάόόων ούόα τού τηλικούτον
16 κύκλον. — έότω πάλιν δ κύκλος μείζων τής επιφα
νείας* καϊ ομοίως περιγεγράφ&ω καϊ έγγεγράφ&ω
όμοια πολύγωνα* καϊ το περιγεγραμμένον πρδς το
έγγεγραμμένον έλάόόονα λόγον έχέτω τον, ον έχει 6
κύκλος προς τήν έπιφάνειαν τού τμήματος, ούκ άρα
20 έλάόόων ή επιφάνεια τον Ζ κύκλον. έδείχδη δέ, ώς
ούδΐ μείζων ϊόη άρα.
μγ.
Καϊ έάν μείζον ήμιόφαιρίον ή τδ τμήμα, ομοίως
αυτού ή επιφάνεια ϊόη έότϊ κύκλω, ον ή έκ τον κέν26 *ρον ϊόη έότϊ τή άπο τής κορυφής έπϊ τήν περιφέρειαν
ταγμένη τού κύκλου, δς έότι βάόις τού τμήματος.
3. εγγεγοαμενον F.
19. τμήματος] Nizze; οχήματος F,
tralgo.
20. έλάοοων] Nizze; μείζων Ρ, uulgo.
21. μείζων]
Nizze; ελαοοων Ρ , wadgo.
22. μα Ρ; μ& Torellius.
23.
τ ο ] addidi; om. F, uvdgo.
25. ίστί] εοται per comp. Ρ; corr.
"orelHue.
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polygonum circumscriptum ad inscriptum minorem
rationem habet, quam superficies segmenti, quod com^
memorauimus, ad circulum
>v
Ζ [ex hypothesi]. super/
\ ficies autem figurae circum/
\ scriptae maior est super/
^
] fi * segmenti [prop. 39].
I
I itaque etiam superficies figuV
/ rae inscriptae maior est cir\
/ culo Z. quod fieri non pot\ .
est. nam demonstratum eet,
superficiem figurae, quam
commemorauimus, minorem esse eius modi circulo
[prop. 37].
sit rursus circulus maior superficie. et eodem
modo, quo supra, polygona similia circumscribantur
et inscribantur. et circumscriptum ad inscriptum minorem rationem habeat, quam circulus ad superficiem
segmenti [prop. 6 p. 22]. itaque ) euperficies minor
non est circulo Z. demonstratum autem, ne maiorem
quidem eam esse. aequalis igitur.
c

e

1

1

XLffl.
Etiamsi segmentum hemisphaerio maius est, eodem
modo superficies eius aequalis est circulo, cuius radiue
aequalis est lineae a uertice ad ambitum ductae circuli, qui basis est segmenti.
1) Uix crediderim hanc demonetrationem toiam ab Archimede omiseam esse. conficitur hoc modo. eit S %u\v«e&saft&
eegmenti, Ο et ο enperficies polygonOTum,
sfc» ^ ^ Λ ^ ^ Ρ Β » . .
ifaque ex hypotheni: r : ρ < Ζ : S ·, sed "P ·.
— <5 ·. * VJJU^».-

x

<
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έβτω γάρ βφαίρα, καϊ έν αυτή μέγιβτος χνχλος,
χαϊ νοείβ&ω τετμημένη έπιπέδφ όρ&ώ τφ χατά τήν ΑΑ'
„
χαϊ τδ ΑΒΑ έλαββον
έβτω ήμιβφαιρίον χαϊ
διάμετρος ή ΒΓ πρδς
όρ&άς τή ΑΑ' χαϊ άπο
9

τών

Β, Γ έπϊ το Α έπε-t

ζενχ&ωβαν αί ΒΑ, ΑΓ.
&xal έβτω δ μίν Ε χν
χλος, ον ή εχ τον χέν
10
τρον ίβη έβτϊ τή ΑΒ, ί
6h Ζ χνχλος, ον ή έχ
τον χέντρον ίβη έβτϊ τή
Α Γ, δ 6h Η χνχλος, ον ή έχ τον χέντρον ίβη έβτϊτή Γ Β. .
15 χαϊ δ Η χνχλος άρα ίβος έβτϊ τοις δνβϊ χνχλοις τοις
Ε, Ζ. δ 6h Η χνχλος ίβος έβτϊν δ λ # τή επιφάνεια
τής βφαίρας [έπειδήπερ έχατέρα τετραπλαβία έβτϊ τον
περϊ διάμετρον τήν Β Γ χνχλον], δ 6h Ε χνχλος ίβος
έβτϊ τή επιφάνεια τον ΑΒΑ τμήματος [δέδεικται γάρ
20 τοντο έπϊ τον έλάββονος ήμιβφαιρίον] λοιπός άρα δ
Ζ χνχλος ίβος έβτϊ τή τον ΑΓΑ τμήματος επιφάνεια,
δ δή έβτι μείζον ήμιβφαιρίον.
9

μ&.
Παντϊ τομεί βφαίρας ίβος έβτϊ χώνος δ βάβιν μίν
25 έχων ΐβην τή επιφάνεια τον τμήματος τής βφαίρας
τον χατά τόν τομέα, νψος 6h ίβον τή έχ τον χέντρον
τής βφαίρας.
έβτω βφαίρα, χαϊ έν αυτή μέγιβτος χνχλος δ ΑΒΑ,
ΓΒ]

7. των Β, Γ] των Γ F; corr. ed. Basil.*; τον Γ Β.
ΑΒ F, supra scripto Γ manu 2.
20. $λαοοωνος F.

14.
22.
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sit enim sphaera, et in ea circulus maximus, et
fingatur secta plano perpendiculari in linea Α Α posito. et ΑΒΑ segmentum minus sit hemisphaerio. et
diameter Β Γ perpendicularis sit ad lineam AA. et
a punctie Β, Γ ad Α ducantur lineae BA ΑΓ. et sit
Ε circulus, cuius radius aequalis sit lineae ΑΒ, Ζ
autem circulus, cuius radius aequalis sit lineae ΑΓ
Η autem circulus, cuius radius aequalis sit ljneae ΓΒ.
itaque circulus Η aeqaalis est duobus circulis Ε, Z. )
sed circulus Η aequalis est toti superficiei sphaerae
[Eucl. ΧΠ, 2; prop. 33], et E! circulus aequalis est
superficiei seginenti ΑΒΑ [prop. 42]. itaque qui relinquitur circulus Z, aequalis est superficiei segmenti
ΑΓΑ, quod hemisphaerio maius est.
7

9

1

XLIV.
Cuiuis sectori sphaerae aequalis est conus basim
habens superficiei segmenti sphaerae aequalem, quod
in sectore est, aliitudinem autem radio sphaerae aequalem.
eit sphaera, et in ea circulus maximus ΑΒΑ, et
tociufl); itaque 0 : O < Z : S D : 0 : Z < O : S , quod fieri non
potest; nam ο < S (prop. 36), eed 0 > Ζ (prop. 40).
1) Nam Η: Ζ : Ε — ΒΓ* : ΑΓ* ι ΑΒ* (Eucl. XII, 2 ) , et
cum angulns ΒΑΓ rectas sit (Eucl. III, 31), erit
ΒΓ* *m ΑΓ* + AB* (Eucl. I, 47);
tam u. Quaest. Arch. p. 48.
μείζον] ecripsi; μείζων F, tralgo.
24. paci F.

28. μ$

Ρ; ν

Torellius.
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χαί χέντρον το Γ, χαϊ χώνος βάβιν μ&ν έχων τον χν
χλον τον ίβον τή χατά τήν ΑΒΑ περιφέρειαν επι
φάνεια, νψος
Ιβον τή Β Γ. δειχτέον, οτι δ τομεύς
6 ΑΒΓΑ Ιβος έβτϊ τφ είρημένφ χώνφ.
δ
εί γάρ μή, έβτω μείζων ο τομεύς τον χώνον χαί
χείβδω δ Θ χώνος, οίος είρηται. δνο δή μεγεθών
άνίβων όντων, τον τομέως χαϊ τον Θ χώνον, εύρήβ&ωβαν δνο γραμμαΐ αί Α, Ε, μείζων δ% ή Α τής Ε,
χαϊ έλάββονα λόγον έχέτω ή Α πρδς Ε, ήπερ δ το
μεύς προς τον χώνον.
χαϊ είλήφ&ωβαν δνο
γραμμαΐ αί Ζ, Η,
δπως τφ ίβφ υπερέχω
ή Α τής Ζ, xal ή Ζ
τής Η, χαϊ ή Η τής
Ε. χαϊ περϊ τον έπί
πεδον τομέα τον χν
χλον περιγεγράφ&ω
πολύγωνον ίβόπλενΑΖΗΕ ρον χαϊ άρτιογώνιον,
χαϊ τούτφ ομοιον
έγγεγράφδω, δπως
ή τού περιγεγραμ
μένον πλενρά έλάβ
βονα λόγον έχχι προς
τήν τού έγγεγραμμένον τού, δν έχει ή Α προς Ζ. χαϊ
ομοίως τοις πρότερον περιενεχ^έντας τον χύχλον γεγενήβδω δύο βχήματα ύπδ χωνιχών επιφανειών περι
εχόμενα, τό άρα περιγεγραμμένον βύν τώ χώνφ τώ
1. χώρος]

SCNPEI; κώνος

ο Ρ, uuVgo.

Λ \ Λ » «ranga, \&
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centrmn Γ, et conus basim habens circulum aequalem
superficiei in ambitu ΑΒΑ positae, altitudinem autem
lineae ΒΓ aequalem. deraonstrandum est, seotorem
ΑΒΓΑ aequalem esse cono, quem commemorauimus.
si enim aequalis non est. maior sit sector cono.
et ponatur conus Θ talis, qualem commemorauimus.
datis igitur duabus magnitudinibus inaequalibus, sectore et cono Θ, inueniantur duae lineae Α, E, maior
autem Λ linea E, et minorem rationem habeat Α ad
E, quam sector ad conum [prop. 2]. et sumantur
duae lineae Ζ, H, ita ut ) aequali spatio excedat linea
Λ lineam Ζ , Ζ lineam Η, Η lineam E. et circum
sectorem planum ) circuli circumscribatur polygonum
aequilaterum, cuius latera ) paria sunt numero, et ei
simile inscribatur polygonum, ita ut ) latus circumscripti ad latus inscripti minorem rationem habeat,
quam Λ : Ζ [prop. 4]. et eodem modo, quo antea,
circumuoluto circulo oriantur duae figurae per superficies conicas comprehensae. figura igitur circum1

2

3

1

1) οπως pro ωατε (ut lin. 22 et supra p. 8 , 18; prop. 3
p. 14, 22; 4 p. 18, 23; cfr. ad II, 4) tranescnptori debetur; u.
Quaest. Arcb. p. 70. cfr. ίνα prop. 6 p. 20, 22; p. 22, 27.
2) ίπίπεδον fortasse delendum; redundat adiuncto τον
KVHXOV.

3) άρτιόπλενοον,
u. p. 163 not. 2.

non άοτιογώνιον

Archimedes scripeerat;

lin. 9 , 14, 26 (et in figura) cum Cr.; Δ ubique P, uulgo.
21. τοντο F.
26.
B C * ; €%st P, aulgo.
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κορνφήν έχοντι τδ Γ βημείον πρδς τδ έγγεγραμμένον
βνν τφ κώνφ τριπλαβίονα λόγον έχει τον, ον έχει
ή πλενρά τον περιγεγραμμένον πολνγώνον πρδς τήν
πλενράν τον έγγεγραμμένον. αλλά ή τον περιγεγραμμένον έλάββονα λόγον έχει, ήπερ ή Λ πρδς Ζ. έλάβ
βονα λόγον άρα έξει ή τριπλάβιον τδ είρημένον βτε
ρεόν βχήμα τον τής^Α πρδς Ζ. ή δ% Α πρδς Ε μείζονα
λόγον έχει ή τριπλάβιον τον τής Α πρδς Ζ. τό αρα
περιγεγραμμένον βχήμα βτερεόν τφ τομεί πρδς τδ έγγε
γραμμένον βχήμα έλάββονα λόγον έχει τον, δν έχει ή
Α πρδς Ε. ή δ% Α πρός Ε έλάββονα λόγον έχει, ή δ
βτερεδς τομεύς πρδς τδν Θ κώνον. μείζονα αρα λόγον
έχει δ βτερεδς το μεν ς πρδς τδν Θ κώνον, ή τδ
περιγεγραμμένον τφ τομεϊ βχήμα πρδς τδ έγγεγραμμένον* καϊ εναλλάξ, μείζον δέ έβτι τδ περιγεγραμμέ
νον βτερεόν βχήμα τον τμήματος, καϊ τδ έγγεγραμ
μένον άρα βχήμα έν τφ τομεΐ μείζον έβτι τον Θ κώνον
οπερ αδύνατον, δέδεικται γάρ έν τοις άνω έλαββον
ον του τηλικούτον κώνον [τοντέβτι τού έχοντος βάβιν
μ\ν κύκλον, ον ή έκ τού κέντρον ίβη έβτϊ τή άπό τής
κορνφής τού τμήματος έπϊ τήν περιφέρειαν έπιζενγννμένχι εν&εία τον κύκλον, ος έβτι βάβις τον τμήματος,
νψος 6h τήν έκ τού κέντρον τής βφαίρας. ούτος δέ
έβτιν δ είρημένος κώνος δ θ' βάβιν τε γάρ έχει κύκλον ίβον τή επιφάνεια τον τμήματος, τοντέβτι τφ
4. Poet περιγεγραμμένου addit Torellius: προς τήν του εγ
γεγραμμένου.
5. Λ] scripsi cum Cr., ut lin. 7 bis, 8, 10, 1 1 ;
Δ abique F, uulgo^ cfr. p. 182, 8.
12. μείζονα αρα λόγον
ϊχει ό στέρεος το μεν ς πρύς τον θ %ωνον\ addidi; om. Ρ, uulgo.
13. ή το] τό άρα ed. Basil., Torellius.
14. Post τό έγγεγραμμέ
νον addunt ecL Baeil., Torellius: έλάοβονα λόγον έχει. ή 6 στέ
ρεος τομευς προς τον θ χώνον; sic etiam Cr.
16. τμήματος]
τομέως Nizze.
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scripta cum cono uerticem babenti punctum Γ ad figuram inscriptam cnm cono triplicem raidonem habet,
quam latus polygoni cireumscripti ad latus inscripii
[proj^ 41]. sed latus polygoni circumscripti [ad latus
inscripti] ) minorem rationem habet, quam Α: Ζ. itaque figura solida [circumscripta cum cono ad figuram
inscriptam cum cono] ) minorem rationem habebit,
quam Α* : Z . sed Α : E> Α*: Z . ) itaque figura
solida circum sectorem circumscripta ) adfiguraminscriptam minorem raidonem habet, quam Α : Ε sed
Α ad Ε minorem rationem habet, quam sector solidue ad conum θ [ex hypothesi]. maiorem igitur rationem
habet sector solidue ad conum Θ, quam figura circum
sectorem circumscripta ) ad inscriptam. ) et uicissim.
maior autem est figura solida circumscripta sectore
[prop. 3Θ]. ) itaque etiam figura sectori inscripta maior
est cono Θ. quod fieri non potest. nam supra demonstratum est, minorem eam esse eius modi cono
1

2

8

8

8

4

6

6

7

1} Haec uerba traneecriptor potius quam aut Archimedes
aut liDrarios omieit.
2) N e haec qnidem ab Archimede omissa esse pato.
3) U. Eutociufl ad prop. 3 4 ; Quaest. Arch. p. 6 1 .
4) 8c. ονν τφ κάνω, quod in sequentibus etiam saepe
omittitur.
5) Sc. ούν τφ %ώνω.
β) Ex Eutocio comperimue, Archunedem scripsisse: τό αρα
**ριγ8γραμμένον οτερεον προς το έγγεγραμμένον έλάβαονα λό
γον i%n η ο στέρεος τομεύς προς τον θ noavov, et ita locum
oorrexit e i Baeil.; sed tum non intellegitur, quo modo uerba
illa in codicibue exciderint. quare satiaB duxi aliud supplementum recipere, et discrepantiam transscriptori tribuere.
7) Hic quoque omittitur, ut etiam lin. 1 7 : ούν τφ χώ?ω;
praeterea fafsum uerbum τμήματος transecriptoris e s i
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είρημένφ χύχλφ χαί νψος Ιβον τή έχ τού χέντρον τής
βφαίρας]. ούχ αρα 6 βτερεδς τομεύς μείζων έβτϊ τού
θ χώνον. — έβτω δή πάλιν δ Θ χώνος τού βτερεού
τομέως μείζων, πάλιν δή δμοίως ή Α πρδς τήν Ε
δ μείζανν αυτής ούβα έλάββονα λόγον έχέτώ τού, δν έχει
ό χώνος πρός τόν τομέα, χαϊ δμοίως είλήφ^ωβαν αί
Ζ , Η, ωβτε είναι τάς διαφοράς τάς οντάς' χαϊ τού
περιγεγραμμένον περϊ τον έπίπεδον τομέα πολνγώνον
άρτιογωνίον ή πλενρά πρός τήν τού έγγεγραμμένον
10 έλάββονα λόγον έχέτω τού, δν έχει ή Λ πρός τήν Ζ'
χαϊ γεγενήβ%ω τά περί τόν βτερεόν τομέα βτερεά βχή
ματα. δμοίως ονν δείξομεν, οτι τό περιγεγραμμένον
περϊ τδν τομέα βτερεόν βχήμα πρός τδ έγγεγραμμένον
έλάββονα λόγον έχει τού, δν ή Α πρός Ε, χαί τού,
15 ον έχει δ @ χώνος πρδς τόν τομέα [ωβτε χαϊ δ τομεύς
πρδς τδν χώνον έλάββονα λόγον έχει, ήπερ τό έγγε
γραμμένον βτερεόν έν τφ τμήματι πρδς τό περιγεγραμ
μένον]. μείζων δέ έβτιν δ τομεύς τον έγγεγραμμένον
εις αυτόν βχήματος' μείζων άρα δ @ χώνος τού περι20 γεγραμμένον βχήματος' οπερ αδύνατον [δέδεικται γάρ
τούτο, οτι δ τηλικούτος κώνος έλάββων έβτϊ τού περι
γεγραμμένον βχήματος περϊ τόν τομέα], ίβος άρα ό
τομενς τφ θ κώνφ.
4. τομέως] ecripsi; τομενς FΑ; τομέος uulgo.
Α] scripei
cum Cr., ut lin. 10, 14; Δ ubique Ρ, uulgo.
7. διαφοράς]
Bcripsi; 6vo πλευράς Ρ, uulgo; νπεροχάς Hauber; Nizze.
11.
τόν] των per comp. F.

187

DE SPHAERA ET CYLINDRO I.
1

[prop. 38 coroll.]. ) itaque sector solidus maior non
est cono Θ.
sit igitur rursus conus θ maior sectore solido.
rursus igitur eodem modo Λ linea maior linea Ε ad
eam <minoreni rationem habeat, quam conus ad sectorem [prop. 2]. et eodem modo sumantur lineae Z
Hj ita ut differentiae eaedem sint. et latus polygoni
[aequilaterl], cuius latera paria sunt numero ), circum
sectorem planum circumscripti ad latus inecripti minorem rationem habeat, quam Λ: Ζ [prop. 4]. et
oriantur figurae solidae circum solidum sectorem descriptae. ) eodem igitur modo demonstrabinras, figuram
solidam circum eectorem circumscriptam ) ad inscriptam
minorem xationem habere, quam Λ : Ε, et quani coiius
θ ad sectorem. ) maior autem est sector figura ei
inscripta [prop. 36]. ) itaque Θ conus maior est figura
circumscxipta. ) quod fieri non potest [prop. 40 corolL 2; cfr. prop. 42—43; u. not. I]. ) itaque sector
aequalis est cono Θ. ).
;

2

3

4

5

4

4

6

7

1) Ex prop. 42—48 sequitur, baeim eius aequalem eese oirculo prop. 38 coroll. commemorato.
2) Arcbimedes ecripeerat lin. 9 : ίΰοηλενρον %al άρηοπλεύρον; u. p. 163 notw 1.
3) Debebat esse: πολύγωνα τό μεν περιγεγραμμένον, το δε
έγγεγραμμένον; fortaeee delenda sunt uerba: καϊ γεγενήβ&ω lin.
11 — οχήματα lin. 12.
4) Sc. βνν τω χώνω, quod idem omittitur lin 19; 20; α.
p. 186 not. 7.
6) Sint F, f figorae eolidae, L, 1 iatera polygonorukn. erit:
F : ϊ — L * : l <prop. 41) < Λ* : Ζ (ex hypothesi) < Λ : Ε
186 not. 3) < Θ : eectorem (ΘΧ hypothesi). Beqaentia uerba
16—18 subditiua sunt; Archimedes scripsisset: καϊ έναλλάξ. pro prauo τμήματι lin. 17 Nizzius eoai. τομει.
6) Sequentia tranescriptori tribuerim, manme ob τούτο
lin. 2 1 ; ofr. Neue Jahtb. SuppL X I p. 388.
7) In fine: Αρχψηδονς περί βφαιρας %αι %υλινδρου ά F.
8

8

Αρχιμήδης Λοόιθέφ

5

10

15

20

χαίρειν.

Πρότερον μ\ν έπέβτειλάς μοι γράψαι τών προβλη
μάτων τάς αποδείξεις, ών αυτός τάς προτάβεις άπέβτειλα Κόνωνι. Συμβαίνει dh αυτών τά πλεϊβτα γράφεβθαι διά τών θεωρημάτων, ών πρότερον άπέβτειλά
6οι τάς αποδείξεις, οτι τε πάβης βφαίρας ή επιφάνεια
τετραπλαβία έβτϊ ταυ μεγίβτον κύκλου τών έν τή
όφαίρα, καϊ διότι παντός τμήματος βφαίρας τή επι
φάνεια ίβος έβτϊ κύκλος, ου ή έκ τού κέντρου ίβη
έβτϊ τή ευθεία τή άπό τής κορυφής τού τμήματος έπϊ
τήν περιφέρειαν τής βάβεως αγομένη, καϊ διότι πάβης
βφαίρας δ κύλινδρος δ βάβιν μάν έχων τόν μέγιβτον
κύκλον τών έν τή βφαίρα, ύφος 6h ίβον τή διαμέτρω
τής βφαίρας αυτός τε ήμιόλιός έβτι τώ μεγέθει τής
βφαίρας, καϊ ή επιφάνεια αυτού ήμιολία τής επιφα
νείας τής βφαίρας, καϊ διότι πάς τομεύς βτερεδς ίβος
έβτϊ κώνφ τφ βάβιν μϊν έχοντι τόν κύκλον τόν ίβον
τή επιφάνεια τού τμήματος τής βφαίρας τού έν τφ
τομεί, ύφος 6h ίβον τή έκ τον κέντρου τής βφαίρας.
δβα μ\ν ονν τών θεωρημάτων καϊ προβλημάτων γρά
φεται διά τούτων τών θεωρημάτων, έν τώδε τ φ βι1. Δωβιθεω F, corr. Torellius.
3. απόδειξης F.
4. Κωνωνι F, uulgo.
5. θεοο/ηματων F.
8. διότι] scripsi; δη οτι
Ί? nulgo.
τμήματος] om. F; corr. Cr., ed. Basil.
16. διότι]
δη οτι Barrowius.
21. διά τοντων τών] cum Β; διαντοντων
των F.
χ

Π.

Archimedes Dositheo s.
Antea me admonuisti, ut demonstrationes eorum
problematum perscriberem, quorum propositiones ipse
Cononi miseram. ) accidit autem, ut pleraque eorum
conficiautur per ea theoremata, quorum demonstrationes
antea tibi misi ): cuiusuis sphaerae superficiem quadruplo maiorem esse circulo maximo sphaerae [I, 33],
et superficiei cuiusuis segmenti sphaerae aequalem esse
circulum, cuius radius aequalis sit lineae a uertice
segmenti ad ambitum basis ductae [1,42—43], ei cylindrum basim habentem circulum maximum sphaerae,
altitudinem autem diametro sphaerae aequalem et
ipsniQ dimidia parte maiorem esse sphaera et superficiem eius superficie sphaerae dimidia parte maiorem
[Ί, 34 πόριβμα], et quemuis sectorem solidum aequalem esse cono basim habenti circulum aequalem superficiei segmenti sphaerae in sectore positi, altitudinem
autem radio sphaerae aeqnalem [I, 44]. quaecunque
igitur theoremata et problemata ) per haec theoremata
1

2

8

1) Erant praeter problemata huius libri propositiones quaedam de helicibiie (cfr. infra) et de conoidibue rectangulis (Quaest.
Arch. p. 11).
2) In libro I de sphaera et cylindro.
3) Septem problemata, tria theoremata, quorum primum
(Π, 2) Gononi miBeam non erat (Neue Jahrb. Suppl. X l p. 392
not.); pro ceteris duobue experiendi cauea falsa mieerat Archimedee. n. praef. ad librum mol iUiuuv.
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βλίφ γράψας άπέσταλκά σοι* όσα 61 δι άλλης ευρί
σκονται θεωρίας, τά τε περϊ ελίκων καϊ τά περϊ των
κωνοειδών, πειράζομαι διά τάχους άποστείλαι.
Τδ δΐ πρώτον ην τών προβλημάτων τόδε'
δ όφαίρας δοθείσης έπίπεδον χωρίον εύρεϊν ίσον τή
επιφάνεια τής σφαίρας.
έστιν 6h τούτο φανερδν δεδειγμένον έκ τών προειρημένων θεωρημάτων, τδ γάρ τετραπλάσιον τού
μεγίστου κύκλου τών έν τή σφαίρα έπίπεδον τε χω10 ρίον έστϊ καϊ ίσον τή επιφάνεια τής σφαίρας.
α .
Τδ δεύτερον ήν' κώνου δοθέντος ή κυλίνδρου
σφάίραν εύρεϊν τφ κώνφ ή τφ κυλίνδρφ ϊσην.
έστω δ διδόμενος κώνος ή κύλινδρος δ Α, καϊ τω
1δ Α ίση ή Β σφαίρα* καϊ κείσθω τού Α κώνου ή κυ
λίνδρου ήμιόλιος κύλινδρος δ ΓΖΑ, τής δΐ Β σφαί
ρας ήμιόλιος κύλινδρος, ού βάσις δ περϊ διάμετρον
τήν Ηθ κύκλος, άξων δ\ δ ΚΑ ίσος τή διαμέτρφ
τής Β σφαίρας, ίσος άρα εστίν δ Ε κύλινδρος τώ Κ
20 κυλίνδρφ [τών 6h ίσων κυλίνδρων άντιπεπδνθασιν
αί βάσεις τοις ϋψεσιν]. ώς άρα δ Ε κύκλος πρδς τδν
Κ κύκλον, τουτέστιν ώς τδ άπδ τής ΓΑ πρδς τδ άπο
τής ΗΘ, ούτως ή ΚΑ προς ΕΖ. ίση δί ή ΚΑ τή
ΗΘ [ο γάρ ήμιόλιος κύλινδρος τής σφαίρας ίσον έχει
25 τόν άξονα τή διαμέτρφ τής σφαίρας, καϊ 6 Κ κύκλος
μέγιστος έστι τών έν τή σφαίρα], ώς άρα τδ άπό ΓΑ
πρδς τδ άπδ ΗΘ, οΰτωϊς ή ΗΘ πρός τήν ΕΖ. έστω
4. α' Torellius; cfr. Quaest. Arch. ρ. 166.
6. ενοειν]
*νρ onm comp. ην uel ιν Ρ.
11. β' Torellius.
13. ενοεΐν
ut lin. 5 F.
14. δεδομένοςϊ
lft. ομ,ιολιος Ρ,
19. Ε ] Β Ρ;
corr. edBasil.
27. ούτως] per compeud.Y, \ Λ ^ Λ % \ \ Λ . 1 Λ ^ .
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conficiuntur, hoc libro perscripta tibi misi. sed quaecunque alia disputationis ratione reperiuntur, de helicibus et de conoidibus, mox mittere conabor.
Primum autem problema hoc erat:
data sphaera planum spatium inuenire superficiei
sphaerae aequale.
hoc autem manifestum est ex theorematis antea
propositis demonstratum. nam quadruplum circuli
maximi sphaerae spatium et planum et superficiei
sphaerae aequale est [I, 33].
I.
Alterum erat: dato cono uel cylindro sphaeram
inuenire cono uel cylindro aequalem. )
sit conus uel cylindrus datus A, et figurae Α
aequalis sphaera B. et ponatur cono uel cylindro Α
dimidia parte maior cylindrus ΓΖΑ*) [u. Eutocius],
et spbaera Β cylindrus dimidia parte maior, cuius
basis est circulus circum diametrum ΗΘ descriptus,
axis autem Κ Α diametro sphaerae Β aequalis [I, 34
πόρισμα], aequalis igitur cylindrus Ε cylindro K.
itaque Ε: Κ, boc est
1

2

ΓΑ :

2

ΗΘ [Eucl. ΧΠ, 2] — Κ Α : EZ?)
4

2

2

sed Κ Α = Η®. ) itaque ΓΑ : ΗΘ = Ηθ: ΕΖ. sit
1) Lin. 13: ΐσην τφ κώνω ή τφ κυλίνδρφ habet Archimedes in praef. περί ελίκων.
2) Archimedes scripeerat: είλήφ&ω τον δοθέντος κώνον ή
κνλίνδρον ήμιόλιος κύλινδρος (Eutociue).
3) Eucl. Χ Π , 15; cfr. I lemm. 3—4 ρ. 82.
4) Quia ex I, 34 πόρισμα basis c^Amdrv ώχοάλα
aequadie eat, diametme igifor spbaerae &&m&\tto
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τφ άπό ΗΘ ίβον τό νπο ΓΑ, ΜΝ. ώς άρα ή ΓΑ
προς ΜΝ, όντως τδ άπδ ΓΑ πρδς τδ άπδ ΗΘ, τοντ
έβτι ή ΗΘ προς Ε Ζ. καϊ εναλλάξ, ώς ή ΓΑ πρδς
τήν ΗΘ, όντως ή ΗΘ πρδς τήν ΜΝ, καϊ ή Μ Ν
5 πρδς ΕΖ. και έβτιν δοθεϊβα εκατέρα τών ΓΑ, ΕΖ.
δνο άρα δοθειβών ευθειών τών ΓΑ, ΕΖ δνο μέβαι
άνάλογον είβιν αί
ΗΘ, ΜΝ. δοθείβα
άρα έκάτερα τών
ΗΘ, ΜΝ.
10 1
βνντεθήβεται δΐ
το πρόβλημα όντως,
έβτω δή 6 δοθείς
κώνος
ή κύλινδρος
Λ
6
Α.
δει
δή τφ Α
15
κώνω ή κνλίνδρφ
ΐβην βφαίραν εύρείν.
έβτω τού Α κώ^νονή κνλίνδρον ήμιoAtog κύλινδρος, ον
2ο Ur
/
βάβις ό περϊ διάμε
τρον τήν ΓΑ κύκλος,
άξων δ\ ό ΕΖ. καϊ είλήφθω τών ΓΑ, ΕΖ δύο μέβαι
άνάλογον αί ΗΘ, ΜΝ, ωβτε είναι ώς τήν ΓΑ πρός τήν
25 ΗΘ, τήν Ηθ πρός τήν ΜΝ, καϊ τήν ΜΝ πρός τήν
ΕΖ. καϊ νοείόθω κύλινδρος, ον βάβις ο περί διάμε
τρον τήν Ηθ κύκλος, άξων 6h δ ΚΑ ίβος τή ΗΘ
διαμέτρφ. λέγω δή, ότι ίβος έβτϊν ό Ε κύλινδρος τφ
Κ κνλίνδρφ. καϊ έπεί έβτιν, ώς ή ΓΑ πρός ΗΘ, ή

C

9. ΤΏΝ] ΤΩΝ ΤΗΣ Ρ; corr. ed. Bawl.

\ \ . δ£\ rod\m.\ δη
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2

2 1

ΗΘ = ΓΑΧ ΜΝ. itaque ΓΑ : ΜΝ = ΓΑ : ΗΘ , )
hoc est — ΗΘ: ΕΖ. et uicissim [Eucl. V, 16]
ΓΑ : ΗΘ = ΗΘ : ΜΝ = ΜΝ: ΕΖ )
et utraque linea ΓΑ, ΕΖ data est. itaque duarum
linearum datarum Fz/, EZ duae mediae proportionales sunt ΗΘ, MN. itaque utraque linea ΗΘ, MN
data est.
componetur autem problema lioc modo. sit conus
uel cylindrus datus A. oportet igitur sphaeram cono
uel cylindro Α aequalem inuenire.
sit cono uel cylindro Α dimidia parte maior cylindrus, cuius basis est circulus circum diametrum Γ Α
descriptus, axis autem EZ linea. et sumantur ) inter
lineas ΓΑ, EZ duae mediae proportionales ΗΘ, MN
[u. Eutocius], ita ut sit
Γ Α : ΗΘ — ΗΘ : ΜΝ <= ΜΝ: ΕΖ.
et fingatur cylindrus, cuius basis sit circulus circum
diametrum ΗΘ descriptus, axis autem Κ Α diametro
ΗΘ aequalis. dico, cylindrum Ε aequalem esse cylindro K. nam quoniam Γ Α : ΗΘ = ΜΝ: ΕΒ et
2

8

1) Quia ΓΔ : ΗΘ = ΗΘ : ΜΝ; tum u.
2) Debebat sic concludi:
ΓΔ : MN = ΗΘ : E Z D: ΓΔ : ΗΘ = ΜΝ :
eed ex hypotbesi est Γ Δ : Η Θ = Η Θ : ΜΝ.
ίναλλάξ lin. 3 delendum eet.
3) Arcbimedes posuerat ευρήσ&ωσαν, lin.
tocius.
F, uulgo.
12. ούτως per comp. F.
xccl ImC] inel γάρΐ

Archimedee, ed. Heiberg. I.

Eucl. V def. 10.
EZ (Eucl. V , 16);
fortasse uerbum
23, ut babet Eu-

15. τφ] το F.

13

29.
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ΜΝ πρός ΕΖ, καϊ εναλλάξ, χαϊ ίση η Η® τή ΚΑ
[ώς αρα ή ΓΑ προς ΜΝ, τουτέστιν ώς τό άπο τής
ΓΑ προς τδ άπό ΗΘ, όντως δ Ε χνχλος πρός τόν
Κ χνχλον]* ώς άρα δ Ε χνχλος πρός τόν Κ χνχλον,
6 όντως ή ΚΑ πρός τήν ΕΖ [τών άρα Ε, Κ κυλίνδρων
άντιπεπόνθασιν αί βάσεις τοις ΰψεΰιν]. ίσος άρα δ Εκύλινδρος τώ Κ κυλίνδρω. δ δϊ Κ κύλινδρος τής
σφαίρας, ής διάμετρος ή ΗΘ, ήμιόλιός έστιν. καϊ ή
σφαίρα άρα, ής ή διάμετρος ίση έστι τή Η®, τοντ10 εστίν ή Β, ίση έστί τώ Α κώνω ή κνλίνδρφ.
β'·
ΠαντΙ τμήματι τής σφαίρας Ισος έστί κώνος δ βάσιν
μίν Εχων τήν >αύτήν τώ τμήματι, νψος δϊ ευθείαν,
ήτις πρός τό νψος τού τμήματος τόν αυτόν λόγον
15 έχει, δν σνναμφότερος ή τε έκ τον κέντρον τής σφαί
ρας καϊ τό νψος τον λοιπού τμήματος πρός τό νψος
τον λοιπού τμήματος.
έστω σφαίρα, έν ή μέγιστος κύκλος, ου διάμετρος
ή ΑΓ* καϊ τετμήσθω έπιπέδφ ή σφαίρα τώ διά τής
20 Β Ζ πρός όρθάς τή ΑΓ* καϊ έστω κέντρον τό ®. καϊ
πεποιήσθω, ώς συναμφότερος ή® Α, Α Ε πρός τήν Α Ε,
ούτως ή Α Ε πρός Γ Ε. καϊ πάλιν πεποιήσθω, ώς
συναμφότερος ή ®Γ, Γ Ε πρός Γ Ε, ούτως ή Κ Ε
πρός Ε Α. καϊ άναγεγράφθωσαν κώνοι άπό τού κύ25 κλον τού περί διάμετρον τήν Β Ζ κορνφάς έχοντες τά
Κ, Α σημεία, λέγω, οτι ίσος εστίν δ μίν ΒΑΖ κώνος
6. βαο cum comp. ης Ρ.
10. Β] ΗΒ Ρ.
rellius.
19. τω] των per comp. Ρ; corr. Β*.
των F, uulgo.
25. Εχοντα Ρ; corr. Β*.

11. γ Τοτης] Nizze;

|
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uicissim [ΓΑ : ΜΝ = Η® : EZ- Eucl. V, 16], et
ΗΘ — KA erit igitur ) E:K = KA: EZ?) itaque
cylindrus Ε aequalis est cylindro Κ [Eucl. ΧΠ, 15;
cfr. 191 not. 3]. sed cylindrus Κ dimidia parte maior
est sphaera, cuius diametrus est ΗΘ. itaque etiam
jsphaera, cuius diametrus aequalis est lineae ΗΘ, hoc
est B aequalis est cono uel cylindro A?}
1

}

9

Π.

Cuiuis segmento sphaerae aequalis est conus basim habens eandem, quam segnfentum, altitudinem
autem lineam, quae ad altitudinem segmenti eam rationem habet. quam radius sphaerae una cum altitudine reliqui segmenti ad altitudinem reliqui segmenti.
sit sphaera, et in ea circulus maximus, cuius diametrus sit ΑΓ. et sphaera secetur plano per Β Ζ lineam
posito ad Α Γ lineam perpendiculari. et centrum sit ®.
et fiat ) Θ Α + ΑΕ : ΑΕ = Α Ε: ΓΕ. et rursus fiat )
ΘΓ + ΓΕ: ΓΕ — Κ Ε : ΕΑ et construantur in circulo circum diametrum Β Ζ descripto coni uertices
habentes puncta Κ, A. dico, conum BAZ aequalem
4

5

}

1) Uerba ώς αρα lin. 2 — Κ %ύ%λον liiL 4 deleo. neque
enim iade, quod Τ 4 : Η Θ *=* ΜΝ ι Ε Ζ et ΗΘ=>ΚΛ,
concluditur ΓΔ : ΜΝ — Ε : Κ; boc enim ex Eucl. V def. 10 et
Χ Π , 2 sequitur (α. n o t 2).
2) Nam
ΓΔ: ΜΝ=ΗΘ:ΕΖ=*ΚΑ:ΕΖ;
sed ΓΔ: ΜΝ — ΓΔ*: ΗΘ*
(Eacl. V def. 10) =» Ε : Κ (Eucl. XII, 2) 3: Ε : Κ = ΚΑ: ΕΖ.
uerba seqnentia deleo; cfr. p. 190, 20.
3) K*=* %B; eed Ε = */ A (ex bypotbesi). quare cum
Κ — Ε , erit %B — %A ο: Β = A.
4) Archimedes scripserat γεγονέτω lin. 21; Quaeet. Arch. p. 70.
%

5) Η. e. γεγονέτω lin. 2 2 ; u. not. 4.
13*
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τώ κατά τό Γ τμήματι τής σφαίρας, 6 61 ΒΚΖ τω
κατά τό Α όημείον.
έπεξεύχ&ωόαν γάρ αί Β Θ, Θ Ζ, καϊ νοείόθω κώνος
βάόιν μ\ν έχων τόν περϊ διάμετρον τήν Β Ζ κύκλον,

5 κορνφήν 6h τό Θ όημείον. καϊ έότω κώνος ό Μ βάόιν
έχων κύκλον ϊόον τή επιφάνεια τού ΒΓΖ τμήματος
τής όφαίρας, τοντέότιν ον ή έκ τού κέντρον ϊόη έότϊ
τή Β Γ, νψος 6h ϊόον τή έκ τού κέντρον τής όφαίρας.
έόται δή ό Μ κώνος ϊόος τω Β Γ® Ζ ότερεώ τομεΐ.
10 τούτο γάρ δέδεικται έν τφ πρώτω βιβλίφ. έπεί δέ
έότιν, ώς ή ΑΕ πρός ΕΓ, όντως όνναμφότερος ή ΘΑ,
Α Ε πρός ΑΕ, διελόντι έόται, ώς ή ΓΑ πρός Γ Ε,
όντως ή ΘΑ πρός Α Ε, τοντέότιν ή ΓΘ πρός Α Ε*
καϊ εναλλάξ, ώς ή Α Γ πρός ΓΘ έότιν, όντως ή Γ Ε
15 πρός ΕΑ. και όννθέντι, ώς ή ΘΑ πρός ΘΓ, ή ΓΑ
πρός Α Ε, τοντέότι τό άπο Γ Β προς τό άπό Β Ε. ώς
αρα ή Α Θ πρός ΓΘ, τό άπό Γ Β πρός τό άπό Β Ε.
ϊόη δέ έότιν ή Γ Β τή έκ τον κέντρον τον Μ κύκλον,
ή δε Β Ε έκ τού κέντρον έότι τον περϊ διάμετρον τήν
20 Β Ζ κύκλον. ώς άρα ή Α Θ προς Θ Γ, 6 Μ κύκλος
ό. βάσιν μέν ed. Basil., Torellius.
9. ίσται per comp. F,
11. όντως] Nizze; οντω Ρ, uulgo.
$0. otqos ^et c a m ^ . Y .
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esse segmento sphaerae ad Γ punctum posito, conum
autem BKZ segmento ad Α punctum posito.
ducantur enim lineae ΒΘ, ΘΖ, et fiugatur conus
basim habens circulum circum Β Ζ diametrum deseriptum uerticem autem punctum Θ. et sit conus M basim habens circulum superficiei segmenti sphaerae
ΒΓΖ aequalem, h. e. circulum, cuius radius aequalis
estUJT ), altitudinem autem radio spbaerae aequalem.
erit igitur conus Μ aequalis sectori solido ΒΓΘΖ.
hoc enim in primo libro demonstratum est [I, 44].
sed quoniam Α Ε: ΕΓ — ΘΑ + ΑΕ: Α Ε [ex hypothesi], dirimendo erit [Eucl. V, 17]
;

y

1

Γ Α : ΓΕ = ΘΑ : Α Ε = ΓΘ : ΑΕ,
et uicissim [Eucl. V, 16] Α Γ: ΓΘ — ΓΕ: Ε Α, et
componendo [Eucl. V, 18]
ΘΑ : ΘΓ— ΓΑ :Α Ε = Γ Β : ΒΕ [u. Eutocius].
itaque Α Θ : ΓΘ — ΓΒ : Β Ε , sed ΓΒ aequalis est
radio circuli Μ [I, 42], et Β Ε aequalis radio circuli
circum diametrum Β Ζ descripti. itaque ut Α Θ ad Θ Γ)
ita circulus Μ ad circulum circum diametrum Β Ζ de2

2

2

2

1) Εχ I, 42. sed fortasse uerba: τοντέότιν, ον ή ix του
κέντρον ίαη έστί τ% Β Γ delenda sunt (HD. 7—8.)
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πρός τόν περϊ διάμετρον τήν Β Ζ χύχλον. χαί έότιν
ϊόη ή ®Γ τω άξονι τού Μ κώνου, καϊ ώς άρα ή
Α® πρός τόν άξονα τού Μ κώνου, ούτως 6 Μ κύκλος
πρδς τόν περϊ διάμετρον τήν Β Ζ κύκλον. ΐόος άρα 6
κώνος δ βάόιν μ\ν έχων τόν Μ κύκλον, ύψος 6h τήν
έκ τον κέντρου τής όφαέρας, τώ ΒΑΖ® ότερεω φόμβω
[τούτο γάρ έν τοίς λήμμαόι τού πρώτου βιβλίου δέ
δεικται. ή ούτως' έπεί έότιν, ώς ή Α® πρός τό ύψος
τού Μ κώνου, ούτως 6 Μ κύκλος πρός τόν περϊ
διάμετρον τήν Β Ζ κύκλον, ίόος άρα έότϊν 6 Μ κώνος
τώ κώνω, ου βάόις μϊν ό περϊ διάμετρον τήν Β Ζ
κύκλος, ύψος 6h ή Α®, άντιπεπόνδαόι γάρ αυτών
αί βάόεις τοις ΰψεόιν. άλλ' ό κώνος 6 βάόιν μεν
έχων τόν περϊ διάμετρον τήν Β Ζ κύκλον, ΰψος 6h τήν
Α®, ίόος έότϊ τώ ΒΑΖ® ότερεψ ρόμβω], άλλ' 6 Μ
κώνος ίόος έότϊ τώ Β Γ Ζ® ότερεω τομεί. καϊ ό Β Γ Ζ®
ότερεός τομεύς άρα ίόος έότϊ τώ ΒΑΖ® ότερεω ρόμβω.
κοινού αφαιρεθέντος τού κώνου, ου βάόις μέν έότϊν
δ περϊ διάμετρον τήν Β Ζ κύκλος, νψος 6h ή Ε®,
λοιπός άρα ό ΒΑΖ κώνος ίόος έότϊ τω ΒΖΓ τμήματι
τής όφαίρας. ομοίως δε δειχ&ήόεται καϊ ό ΒΚΖ κώ
νος ίόος τω ΒΑΖ τμήματι τής όφαίρας. έπεϊ γάρ
έότιν, ώς όυναμφότερος ή ®Γ, ΓΕ πρός ΓΕ, όντως
ή ΚΕ προς ΕΑ, διελόντι άρα, ώς ή ΚΑ πρός ΑΕ,
ούτως ή ®Γ πρός ΓΕ* ϊόη δϊ ή ®Γ τή ®Α. καϊ
εναλλάξ άρα έότϊν, ώς ή ΚΑ πρός Α®, όντως ή ΑΕ
πρός Ε Γ. ωότε καϊ όυνδέντι, ώς ή Κ® πρός ®Α,
ή ΑΓ πρός ΓΕ, τουτέότι το άπό ΒΑ πρός ro άπό
Β Ε. κείό&ω δή πάλιν κύκλος ό Ν ϊόην έχων τήν
10. έστΐν per

comp.

F.

12. vlvyXw

Y\ eort.

VI.
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scriptum [Eucl. XII. 2]. et Θ Γ linea aequalis eet a »
coni M. quare ut ΑΘ ad axem coni M ita circulus
Μ ad circulum circum diametrum Β Ζ descriptum.
conus igitur basim habens circulum M, altitudinem
autem radium spbaerae aequalis est rhombo solido
ΒΑΖΘ. )
sed conus Μ aequalie est sectori solido
ΒΓΖΘ.
itaque etiam sector solidus ΒΓΖΘ aequalis
est rhombo solido ΒΑΖΘ.
subtracto, qui communis
est. cono, cuius basis est circulus
Β Ζ descriptus. altitudo autem ΕΘ linea, qui relinquitur conus BAZ aequalis est segmento sphaerae ΒΖΓ.
similiter autem demonstrabitur, etiam conum BKZ
aequalem esse segmento sphaerae BAZ. nam quoniam est © Γ + ΓΕ: ΓΕ = Κ Ε: Ε Α, erit igitur dirimendo [Eucl. V, 17] Κ Α : ΑΕ = ΘΓ : ΓΕ. sed
ΘΓ=ΘΑ.
itaque etiam uicissim [EucL V, 16]
f

1

ΚΑ : ΑΘ = ΑΕ: ΕΓ.
quare etiam componendo [Eucl. V, 18]
2

2

ΚΘ:ΘΑ = ΑΓ: ΓΕ = ΒΑ : Β Ε [u. Eutocius].
ponatur igitur rursus circulus Ν radiuin aequalem
1) Nam conue Μ aequalie est cono, cuius basia eet circnlus circum Β Ζ descriptus, altitudo autem ΛΘ (I lemm. 4 p. 82),
et bic conus (k) rhombo illi solido aeqnalis eet. natn eint coni,
ex quibus constat rhombus, \ et & ; erit
k : Tc : Jc = 4Θ : EJ : ΕΘ (I lemm. 1 p. 80);
sed ΛΘ =* Ed -\- ΕΘ; tum u. Quaeet. Arcb. p. 48.
8

t

q

στερεός] στέρεο F.
ό Β; corr. ed. Basil.

18. αφοαρε&ετος F.

23. ώ$] ο F; ώ?
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έχ τον χέντρον τή ΑΒ. δ αρα Ν χνχλος ΐβος έβται
τή επιφάνεια τον ΒΑΖ τμήματος, χαϊ νοείβ&ω ο χώ
νος δ Ν Ιβον έχων το νψος τή έχ τον χέντρον τής
βφαίρας. Ιβος αρα έβτϊ τώ Β® Ζ Α ότερεω τομεϊ. τοντο
5 γάρ έν τφ πρώτφ δέδειχται. χαϊ έπεϊ έδείχ%η, ώς ή
Κ® προς ®Α, όντως το άπο Α Β προς το άπο Β Ε,
τοντέβτι το άπο τής έχ τον χέντρον τον Ν χνχλον
προς τό άπδ τής έχ τον χέντρον τον περϊ διάμετρον
τήν Β Ζ χνχλον, τοντέβτιν δ Ν χνχλος προς τον περϊ
10 διάμετρον τήν Β Ζ χνχλον, ϊβη δ% ή Α® τω νψει τον
Ν χώνον, ώς άρα ή ΚΘ προς τό νψος τον Ν χώνον,
όντως ό Ν χνχλος πρός τόν περϊ διάμετρον τήν Β Ζ
χνχλον. Ι'βος άρα έβτϊν ό Ν χώνος, τοντέβτιν ό Β® Ζ Α
τομενς τφ Β® Ζ Κ βχήματι. κοινός προβχείβ&ω 6 χώΐδ νος, ον βάβις μϊν ό περϊ τήν ΒΖ χνχλος, νψος δ% ή
Ε®, όλον άρα τό ΑΒΖ τμήμα τής βφαίρας Ιβον έβτϊν
τφ ΒΖΚ χώνφ οπερ έδει δεΐξαι.
9

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Καϊ φανερόν, οτι γίγνεται χα&όλον τμήμα βφαίρας
20 πρός χώνον τόν βάβιν μέν έχοντα τήν αντήν τώ τμή
ματι χαϊ νψος Ιβον, ώς βνναμφότερος ή τε έχ τον χέν
τρον τής βφαίρας χαϊ ή κά&ετος τον λοιπόν τμήματος
πρός τήν χάδετον τον λοιπόν τμήματος, ώς γάρ ή
Α Ε πρός ΕΓ, όντως ό ΑΖΒ χώνος, τοντέβτι τό ΒΓΖ
26 τμήμα πρός τόν ΒΓΖ χώνον.
1. ΑΒ. 6 άρα Ν κύκλος ΐοος ϊαται τν] om. Ρ; suppleuit
ed. Basil.
13. Β®Ζά Ρ; corr. ed. Basil.
15. ΒΖ F B C * .
XB. πόρισμα] mg. p) F.
20. προς κώνον bis F.
21. ώς] ω F.
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habens lineae AB. itaque circulus Ν aequalis erit
superficiei segmenti BAZ. et fingatur conus Ν altitudinem habens aequalem radio sphaerae. itaque aequalis est sectori solido ΒΘΖΛ. hoc enim in libro primo
demonstratum est [u. Eutocius]. et quoniam demonstratum est: ΚΘ \ ®A = AB : BE hoc est radius
circuli Ν quadratus ad radium quadratum circuli circum Β Ζ diametrum descripti, boc est circulus Ν ad
circulum circum diametrum Β Ζ descriptum [Eucl. ΧΠ,
2], aequalis autem Α Θ linea altitudini coni N, erit
igitur, ut ΚΘ linea ad altitudinem coni N, ita circulus
Ν ad circulum circum diametrum Β Ζ descriptum.
conus igitur iV, hoc est sector B@ZA, aequalis est
figurae ΒΘΖΚ [u. Eutocius]. addatur communis conus, cuius basis est circulus circum Β Ζ descriptus,
altitudo autem ΕΘ. itaque totum segmentum sphaerae Α Β Ζ aequale est cono BZK quod erat demonstrandum.
2

2

7

}

COROLL ARIUM.

Et adparet, omnino segmentum sphaerae ad conum basim eandem habentem, quam segmentum, et
altitudinem aequalem eam habere rationem, quam radius sphaerae una cum altitudine ) reliqui segmenti
ad altitudinem ) reliqui segmenti. nam ut Α Ε ad
ΕΓ ita conus AZB hoc est segmentum ΒΓΖ [prop. 2],
ad conum ΒΓΖ [I lemm. 1 ρ. 80]. )
1

2

7

}

3

1) Archimedes scripserat: τό νψος lin. 22; Quaeet. Archimed. p. 71.
2) τό νιρος genuinnm est lin. 23; cfr. not. 1. Eutocius ad
prop. 8, nbi citat τό πόρισμα τον δευτέρου θεωρήματος, utroqu.e
loco υ'φος habet.
3) Et ΔΕ: ΕΓ => ΘΑ + ΑΈ, : ΑΈ*\ xx.
\ ^ ^ V
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τών αντών υποκείμενων, οτι καϊ 6 ΚΒΖ κώνος
ίβος έβτϊ τώ ΒΑΖ τμήματι τής βφαίρας. Ιβτω γάρ
κώνος 6 Ν βάβιν μ\ν έχων [τήν] Ϊβην τή επιφάνεια
τής βφαίρας, ΰψος δ$ τήν έκ τού κέντρου τής βφαίρας.
δ ίβος άρα έβτϊν ο κώνος τή βφαίρα [ή γάρ βφαίρα
δέδεικται τετραπλαβία τού κώνου τού βάβιν μεν έχον
τος τον μέγιβτον κύκλον καϊ ΰψος τήν έκ τού κέντρον.
αλλά μήν καϊ δ Ν κώνος τού αυτού έβτι τετραπλάβιος, έπεϊ καϊ ή βάβις τής βάβεως καϊ ή επιφάνεια
10 τής βφαίρας τού μεγίβτον κύκλον τών έν αυτή], καϊ
έπεί έβτιν, ώς βυναμφότερος ή ΘΑ, Α Ε προς Α Ε, ή
Α Ε προς ΕΓ, διελόντι καϊ εναλλάξ, ώς ή Θ Γ προς
ΓΑ, ή Α Ε προς ΕΓ. πάλιν έπεί έβτιν, ώς ή Κ Ε
προς Ε Α, βυναμφότερος ή ®ΓΕ πρός Γ Ε, διελόντι
1δ καϊ εναλλάξ, ώς ή ΚΑ πρός Γ®, τουτέβτι πρός ®Α,
οΰτως ή Α Ε πρός Ε Γ, τουτέβτιν ή ®Γ πρός ΓΑ.
καϊ βυνδέντι- ίβη δϊ ή Α® τή ®Γ. ώς άρα ή Κ®
**

Λ

Κ-

ν

πρός ®Γ, ή ΘΑ πρός ΑΓ' καϊ ολη ή ΚΑ πρός Α®
έβτιν, ώς ή Α® πρός ΑΓ, τουτέβτιν ώς ή Κ® πρός
1. οτι]

άε/ξομςν,

οτι Β, ed. Basil., Tote\V\\\&\

„fc*W&fcm\is"
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1

Iiedem positis demonstrabimus ), etiam conum
KBZ aequalem esse segmento sphaerae BAZ. sit
enim conus Ν basim habens superficiei sphaerae aequalem, altitudinem autem radium sphaerae. conus igitur
sphaerae aequalis est. ) et quoniam est
ΘΑ + AE:AE=AE:
ΕΓ
erit dirimendo et uicissim [Eucl. V. 17 et 16]
ΘΓ.ΓΑ = Α Ε: ΕΓ [quia ΘΑ = Θ Γ],
rursus quoniam Κ Ε : Ε Α = Θ Γ + Γ Ε: Γ Ε, erit diriinendcfcet uicissim ΚΑ:ΓΘ,
hoc est
2

}

ΚΑ : ΘΑ = Α Ε : ΕΓ = Θ Γ: ΓΑ.
et componendo [Eucl. V. 18], aequalis autem Α Θ lineae
Θ Γ ) ; itaque ΚΘ : ΘΓ = ΘΑ : Α Γ, [et uicissim (Eucl.
V, 16) ΚΘ : ΘΑ = Θ Γ: Α Γ, et componendo (Eucl.
V, 18)] ΚΑ : ΑΘ = Α Θ : Α Γ = ΚΘ : ΘΑ [u. Euto3

1) Archimedes sine dnbio alio modo hanc alteram demonstrationem partis posterioris (p. 198, 21; cfr. Eotocius) adiunxerat (Quaest. Arcb. p. 73). de οτι cfr. Neue Jahrb., Suppl. X I
p. 396.
2) Spbaera enim quadruplo maior est cono baeim habenti
circulum maximum, altitudinem autem radium ( I , 34), sed
etiam Ν eodem cono quadruplo maior est (I, 33; I lemm. 1
p. 80).
3) Fortaese delenda simt: Ιση de ή Α θ τή Θ Γ lin. 17; cfr.
lin. 16.
Cr.
3. τήν deleo.
7. κέντρου] κέντρον της σφαίρας ed.
Basil., Torellius.
14. Θ Γ Ε] Θ Γ, Γ Ε Torellius.
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ΘΑ. Ιβον άρα τό νπο ΑΚ, ΘΑ τφ νπο τών ΑΘΚ.
πάλιν έπεί έβτιν, ώς ή Κ Θ προς Θ Γ, ή ΘΑ προς ΓΑ,
εναλλάξ, ώς δ\ ή ΘΓ προς ΓΑ, έδείχ&η ή ΑΕ προς
ΕΓ. ώς άρα ή ΚΘ προς ΘΑ, ή ΑΕ προς ΕΓ. xal
ώς άρα τό άπό ΚΑ πρός τό ύπό ΚΘΑ, τό άπό Α Γ
πρός τό νπό τών ΑΕΓ. τό δ% νπό τών ΚΘΑ ϊβον
έδείχδη τφ νπό ΚΑ, ΑΘ. ώς άρα τό άπό ΚΑ πρός
τό ύπό τών ΚΑ, Α Θ, τοντέβτιν ή ΚΑ πρός Α Θ, τό
άπό Α Γ πρός τό νπό ΑΕΓ, τοντέβτι πρός τό άπό
Ε Β. χαί έβτιν Ιβη ή ΑΓ τή έχ τού χέντρον τού Ν
χύχλον. ώς άρα τό άπό τής έχ τού χέντρον^ον Ν
χύχλον πρός τό άπό Β Ε, τοντέβτιν ό Ν χύχλος πρός
τόν περϊ διάμετρον τήν Β Ζ χύχλον, ούτως ή ΚΑ
πρός ΑΘ, τοντέβτιν ή ΚΑ πρός τό νψος τού Ν χώνον. Ιβος άρα έβτϊν δ Ν χώνος, τοντέβτιν ή βψαϊρα,
τφ ΒΑΖΚ βτερεφ φόμβω [ή ούτως' έβτιν άρα, ώς ό
Ν χύχλος πρός τόν περϊ διάμετρον τήν Β Ζ χύχλον,
ούτως ή ΑΚ πρός τό νψος τού Ν χώνον. ί'βος άρα
έβτϊν 6 Ν χώνος τφ χώνω, ον βάβις μέν έβτιν ό περϊ
διάμετρον τήν ΒΖ χύχλος, νψος δε ή Α Κ. άντιπεπόν&αβιν γάρ αυτών αί βάβεις τοις νψεβιν. άλλ'
οντος δ χώνος ί'βος έβτϊ τφ ΒΚΖΑ βτερεφ φόμβω.
χαϊ ό Ν άρα χώνος, τοντέβτιν ή βφαίρα, Ιβη έβτϊ τφ
ΒΖΚΑ βτερεφ φόμβω] ών ό ΒΑΖ χώνος Ιβος έδε£χ&η
τφ ΒΓΖ τμήματι τής βφαίρας. λοιπός άρα 6 ΒΚΖ
χώνος ί'βος έβτϊ τφ ΒΑΖ τμήματι τής βφαίρας.
9

25

1. JK, ΘΑ] ΔΘ, ΘΚ Torellius; tffrx, &α ed. Basil.
ΔΘΚ\
Δ Κ, ΘΑ Torellius; δ* ed. Basil.
3. post εναλλάξ
addunt ed. Basil., Torellius (non Cr.): ώς ή ΚΘ προς Θ Δ, ή
ΘΓ προς ΓΔ.
ΑΕ] ΔΕ F.
4. Α Ε] ΘΕ F.
5. ΚΘ,
Θ Δ Torellius, ut lin. 6.
6. ΑΕ, ΕΓ Torellius, ut lin. 9.
21. βαο cum comp. ης Ρ.
24. ΒΚΖ Δ Torellius.
post
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cius]. itaque Α Κ Χ ΘΑ = ΑΘ Χ ΘΚ. rursus quoniam ΚΘ : Θ Γ — ΘΑ : ΓΑ, etiam uicissim
[ΚΘ:ΘΑ =
ΘΓ:ΓΑ\.
sed demonstratum est ΘΓ: ΓΑ = ΑΕ: ΕΓ. itaque
ΚΘ : ΘΑ = Α Ε : Ε Γ. quare etiam
ΚΑ :ΚΘχΘΑ
= ΑΓ : Α Ε χ ΕΓ [u. Eutocius]. )
sed demonstratum est ΚΘ Χ ΘΑ = ϋΓ^/ Χ ΑΘ. ita2

2

2

que

JfiC^/ : ΚΑ

Χ

^©,

1

hoc

est
2

ΚΑ:ΑΘ = ΑΓ :
Χ ΕΓ,
hoc est = Α Γ : Ε Β . ) et ΑΓ aequalis est radio
circuli Ν. ) quare ut radius circuli Ν quadratus ad
BE , hoc est ut circulus Ν ad circulum circum diametrum Β Ζ descriptum [Eucl.XII. 2], ita Κ Α ad Α Θ,
hoc est ΚΑ ad altitudinem coni N. conus igitur N,
hoc est sphaera, aequalis est rhombo solido BAZK?)
quorum ) conus BAZ aequalis est segmento sphaerae
ΒΓΖ [u. p. 198. 20 sqq.]. itaque qui relinquitur, conus BKZ aequalis est segmento spbaerae BAZ.
2

2 2

Ά

2

5

1) Ex eius adnotatione comperimus, Archimedem scripeisse: όντως ή Α Ε lin. 4 ; νπο τών ΚΘΛ, όντως lin. 5.
2) Nam ΑΕ : ΕΒ =» ΕΒ : ΕΓ (Zeitschr. f. Math., hist.
litt. Abth. p. 181 nr. 16); tum u. Eucl. VI, 17.
3) Sit enim diametrus circuli Ν d. erit ex Eucl. X I I , 2:
Ν: ΑΒΓΖ — d* : ΑΓ*; sed Ν = ΪΑΒΓΖ
(I, 33); itaque
d* = - 4 Λ Γ * , d — 2ΑΓ.
4) Nam sint coni, ex qaibus conetat rbombus, λ A^. ex
proportione supra p. 204, 11 sq. demonstrata adparet, conum Ν
aequalem esse cono (k), cuius basis sit circulus circum JBZ descriptus, altitudo autem KJ (I lemma 4 p. 82); iam
"fc h : & = KJ : KE : EJ (I»lemm. 1 p. 80),
et KJ = Κ Ε + EJ; tum u. Quaest. Arcb. p. 48; cfr. p. 199
not. 1.
5) ών lin. 24 b. e. conorum, ex quibus constat rhombus.
η

:

x

2

ρομβώ addit Torellius: τώ έκ τοϊν κώνοιν ουγκημένω τοίν
ΒΚΖ; ,,ΘΧ conis bdf et\ bJcf composito" Cr.

BJZ,
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7

·

Τρίτον ήν πρόβλημα τόδε* τήν δο&εϊβαν βφαίραν
έπιπέδω τεμείν, όπως αί τών τμημάτων έπιφάνειαι
πρός άλλήλας λόγον έχωβιν τον αντον τώ δοδέντι.
5
γεγονέτω, καϊ έότω τής βφαίρας μέγιβτος κύκλος
ό ΛΑΒΕ, διάμετρος 6h αντού ή Α Β. καϊ έκβεβλήβ&ω
πρός τήν Α Β έπίπεδον όρδόν, καϊ ποιείτω τό έπί
πεδον έν τώ ΑΑΒΕ κύκλω τομήν τήν Α Ε, καϊ έπεζεύχ&ωβαν αι Α Α, ΒΑ.
10

έπεϊ ονν λόγος έβτϊ τής επιφανείας τού ΑΑΕ
τμήματος πρός τήν έπιφάνειαν τού ΑΒΕ τμήμα
τος δοθείς, άλλα τή επιφάνεια τού ΑΑΕ τμήματος
ίβος έβτϊ κύκλος, ον ή έκ τού κέντρον ίβη έβτϊ τή
ΑΑ, τή δϊ επιφάνεια τού ΑΒΕ τμήματος ίβος έβτϊ
15 κύκλος, ον ή έκ τού κέντρον ίβη έβτϊ τή Α Β, ώς δε
οί είρημένοι κύκλοι πρός άλλήλονς, όντως τό άπό
Α Α πρός τό άπό Α Β, τοντέβτιν ή ΑΓ πρός Γ Β,
λόγος άρα τής Α Γ πρός Γ Β δο&είς. ωβτε δο&έν έβτι
τό Γ βημείον. και έβτι τή ΑΒ πρός όρ&άς ή Α Ε.
20 &έβει άρα καϊ τό διά τής Α Ε έπίπεδον.
βνντε&ήβεται δ\ οντως' έβτω βφαίρα, ής μέγιβτος
κύκλος δ ΑΒΑ Ε, καϊ διάμετρος ή ΑΒ. ό δ\ δοδείς
λόγος ό τής Ζ πρός Η. καϊ τετμήβ&ω ή ΑΒ κατά τό
1. δ' Torellius.
3. τεμείν] τιμ cum comp. ιν uel ην F.
5. φαιρας Ρ.
12. δοθείς om. F; corr. Torellius.
14. Α d,
τή βε επιφάνεια τον JBE
τμήματος Ιαος έοτϊ κύκλος, ον
ή §κ τον κέντρου ϊοη έοτϊ τή ίιη. 15 om. Ρ; suppleuit ed.
Basil.
19. όημείον] syllab. μείον in raeura F.
22.
AJBE
Torellius.
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III.
Tertium problema hoc erat: datam sphaeram plano
secare, ita ut superficies segmentorum inter se rationem datam habeant. )
fiat, et sit AABE circulus maximus sphaerae, et
diametrus eius AB. et ponatur planum ad Α Β lineam
perpendiculare ), et faciat planum illud in circulo
AABE sectionem AE lineam, et ducantur ΑΑ, BA
lineae.
iam quoniam data est ratio, quam habet superficies segmenti AAEnd superficiem segmenti ABE,
et superficiei segmenti AAE aequalis est circulus,
cuius radius aequalis est lineae Α Α [I, 43], superficiei
autem segmenti ABE aequalis est circulus, cuius radius aequalis est lineae Α Β [I, 42], et quam rationem
circuli, quos commemorauimus, inter se habent, eam
habet AA ad Α Β [Eucl. ΧΠ, 2 ] , hoc est Α Γ ad
Γ Β [u. Eutocius], data igitur est ratio Α Γ: ΓΒ. )
quare datum est Γ punctum [u. Eutocius]. et Α Ε ad
Α Β perpendicularis est. itaque etiam planum per Α Ε
positum positione datum est.
componetur autem hoc modo. sit sphaera, cuius
circulus maximus sit ABAE et diametrus AB. et data
ratio sit Ζ : H. et secetur Α Β in Γ puncto ita, ut
1

2

%

2

9

}

1) Genuina forma exstat περϊ ελίκων praef.: τάν δο&εισαν
σφαιραν έπιπέδω τεμεΐν, ώστε τα τμάματα τας επιφανείας τον
ταχ&έντα λόγον 'ίχειν ποτ αλλαλα. de οπως lin. 3 cfr. Quaest.
Arcb. ρ. 70.
2) Solitum uerborum ordinem, quem restitui uoluit Nizze:
έπίπεδον ορθόν προς τήν Α Β (lin. 7) recipere ηοη audeo propter similem locum Ώ , 5.
3) Lin. 18 Bcnpeerab Archimedee: δοθδίς δτ\ Ίώ·)** χτν* Α Τ
τίρός ΓΒ. hoc enim praebet Eutocme, ina\
&n λ»*?>·-
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Γ, ωβτε είναι, ώς τήν Α Γ πρός Β Γ, όντως τήν Ζ
πρός Η. χαί διά τον Γ έπιπέδω τετμήβδω ή βφαίρα
προς όρ&άς τή ΑΒ ένδεια, χαϊ έβτω χοινή τομή η

Α Ε, και έπεζεύχ&ωβαν αι ΑΑ, Α Β. xal έκκείβ&ωβαν
5 δνο κύκλοι οί Θ, Κ, 6 μϊν Θ Ϊβην έχων τήν έκ τον
κέντρον τή ΑΑ, δ 6i Κ τήν έκ τον κέντρον Ϊβην
έχων τή Α Β. έβτιν αρα 6 μ\ν Θ κύκλος ϊβος τή επι
φάνεια τού ΑΑΕ τμήματος,* 6 δε Κ τού ΑΒΕ τμή
ματος, τούτο γάρ προδέδεικται έν τώ πρώτω βιβλίφ.
10 χαί έπεϊ όρ&ή έβτιν r νπο ΑΑΒ, καϊ κάθετος ή ΓΑ,
έβτιν\ ώς ή ΑΓ προς ΓΒ, τοντέβτιν ή Ζ πρός Η, τό
άπό Α Α πρός τό άπό Α Β, τοντέβτι τό άπό τής έκ
τον κέντρον τού Θ κύκλον πρός τό άπό τής έκ τού
κέντρον τού Κ κύκλον, τοντέβτιν ό Θ κύκλος πρός
16 τόν Κ κύκλον, τοντέβτιν ή επιφάνεια τού ΑΑΕ τμή
ματος πρός τήν έπιφάνειαν τον ΑΒΕ τμήματος τής
βφαίρας.
10. όρ&ή] Hauber; άο&ειαα F, uulgo.
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sit Α Γ: Β Γ = Ζ : Η [Eucl. VI, 10]. et per Γ punctum
sphaera secetur plano ad Α Β lineam perpendiculari,
et communis*) sectio sit AE, et ducantur ΑΑ, AB.
et ponantur duo circuli Θ, K, ita ut Θ radium lineae
Α Α aequalem habeat, Κ autem lineae AB. itaque θ
circulus aequalis est superficiei segmenti ΑΑΕ [I, 43],
Κ autem superficiei segmenti ΑΒΕ [I, 42]. hoc enim
in primo libro demonstratum est. et quoniam angulus AAB rectus est [Eucl. III, 31], et Γ Α perpendicularis, erit ΑΓ: ΓΒ, hoc est Z:H= ΑΑ : AB*
[u. p. 206, 17], hoc est radius circuli θ quadratus ad
radium circuli Κ quadratum, hoc est Θ: Κ [Eucl.
ΧΠ, 2], hoc est superficies segmenti AAE ad superficiem segmenti sphaerae ABE.
2

tur δέ, sed sine dubio errore librarii. fieri tamen potest, nt
demonstrationiB forma a transscriptore mutata sit.
1) Communis sectio sc. plani aaAB perpendicularis et circuli maximi AJBE.

Arcbimedea, ed. Heiberg. I.
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δ'.
Τήν δο&είβαν όφαΐραν τεμεϊν, ωβτε τά τμήματα
τής βφαίρας προς άλληλα λόγον έχειν τον αντον τφ
δοδέντι.
δ
έβτω ή δοδείβα βφαίρα ή ΑΒΓΑ. δει δή αντήν
τεμεϊν έπιπέδφ, ωβτε τά τμήματα τής βφαίρας προς
άλληλα λόγον έχειν τόν δοθέντα.
τετμήβ&ω διά τής ΑΓ έπιπέδφ. λόγος αρα τον
ΑΑΓ τμήματος τής βφαίρας πρός τό ΑΒΓ τμήμα τής
10 βφαίρας δοδείς. τετμήβ&ω δ\ ή βφαίρα διά τον κέντον, καϊ έβτω ή τομή μέγιβτος κύκλος ό ΑΒΓΑ, κένtρov δ% τδ Κ, καϊ διάμετρος ή Α Β. καϊ πεποιήβ&ω,
ως μ\ν βνναμφότερος ή Κ ΑΧ πρός ΑΧ, ούτως ή ΡΧ
πρός ΧΒ, ώς δ% βνναμφότερος ή ΚΒΧ πρός Β Χ,
ΐδ ούτως ή ΑΧ πρός ΧΑ, καϊ έπεζεύχ&ωβαν αί ΑΑ, ΑΓ,
ΑΡ, ΡΓ. ίβος άρα έβτϊν ό μ%ν ΑΑΓ κώνος τφ ΑΑΓ
τμήματι τής βφαίρας, δ δ% ΑΡΓ τώ ΑΒΓ. λόγος άρα
καϊ τού ΑΑΓ κώνον πρός τόν ΑΡΓ κώνον δοθείς.

\

χ

β \

ι

%

b/p

.

ζ

Γ

ώς δ\ 6 κώνος πρός τόν κώνον, ούτως ή ΑΧ πρός
20 ΧΡ [έπείπερ τήν αυτήν βάβιν έχονβιν τόν περϊ διά
μετρον τήν ΑΓ κύκλον], λόγος άρα καϊ τής ΑΧ πρός
ΧΡ δο&είς. καϊ διά τά αντά τοις πρότερον διά τής
1. *' ToreUivm.

2. τεμ cum comp. ν* THA τγ»

ΙΑ.
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1

IV. )
Datam sphaeram ita secare, ut segmenta sphaerae
inter se datam rationem habeani )
data sphaera sit ΑΒΓΑ.
oportet igitur eam plano
ita secare ut segmenta sphaerae inter se datam rationem habeant.
secetur plano per Α Γ posito. ratio igitur segmenti
ΑΑΓ ad segmentum sphaerae Α Β Γ data est. secetur
autem sphaera per centrum [plano ad planum per Α Γ
positum perpendiculari] ), et sectio sit circulus maximus ΑΒΓΑ, centrum autem K, et diametrus AB. et
fiat ) KA + AX: AX=*PX:XB
et
2

;

8

4

KB +
BX:BX=AX:XA,
et ducantur lineae ΑΑ, ΑΓ, AP, ΡΓ. itaque conus
ΑΑΓ aequalis est segmento sphaerae ΑΑΓ, et ΑΡΓ
conus segmento Α Β Γ [prop. 2]. quare data est ratio
ΑΑΓ: ΑΡΓ. sed ΑΑΓ: ΑΡΓ = AX: XP. ) quare
etiam ratio ΑΧ: XP data est. et eodem modo, quo
supra [u. Eutocius], per constructionem erit
b

1) Transscriptor nescio qua de causa propositiones III et
IV permutauit; u. Neue Jahrb. Suppl. X I p. 392; cfr. Eutocius
ad prop. IV et περϊ 1X1%. praef.
2) Genuinam buius propositionis formam babemus ηερί
εΧί%. praef.: τάν δο&εΐσαν βφαίραν ίπνχέδω τεμ,εΐν, ώστε τά
τμ,άμ,ατα αύτάς ηοτ άλλαλα τον ταχ&έντα λόγον ϋχειν.
3) Haec uerba Archimedes ipse uix omiserat.
4) Arcbimedeum eet γεγονέτω; Quaest. Arcb. p. 70.
5) Sequitur ex I lemm. 1 p. 80, cum basis eadem sit.
KJ, ΔΧ Torellius.
14. ΚΒ, BX idem.
22. ΧΡ] hic uerba
ίηείηερ lin. 20 — ηρος XP lin. 21 repetuntur in F .
%«.
αυτά τοις] ταντοις Ρ; ταύτα τοις C * fcd. BttnV.\ fcort. ^ > .
%

ΛΑ*
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κατασκευής, ώς ή ΑΑ προς ΚΑ, ή Κ Β προς Β Ρ,
καϊ ή ΑΧ προς ΧΒ. καϊ έπεί έβτιν, ώς ή ΡΒ προς
. Β Κ, ή ΚΑ προς Α Α, όυν&έντι, ώς ή ΡΚ προς Κ Β,
τουτέότι προς ΚΑ, ούτως ή ΚΑ προς Α Α. καϊ ολη
δ αρα ή ΡΑ προς ολην τήν ΚΑ έότιν, ώς ή ΚΑ προς
Α Α. ϊόον αρα το ύπο τών ΡΑ Α τώ άπο Α Κ ώς
άρα ή ΡΑ προς Α Α, το άπο ΚΑ προς το άπο Α Α.
καϊ έπεί έότιν, ώς ή ΑΑ προς Α Κ, ούτως ή Α Χ προς
ΧΒ, έόται άνάπαλιν καϊ όυν&έντι, ώς ΚΑ προς Α Α,
10 ούτως η ΒΑ προς ΑΧ [καϊ ώς άρα το άπο ΚΑ προς
τό άπό ΑΑ, ούτως τό άπό ΒΑ πρός τό άπό ΑΧ]
[πάλιν έπεί έότιν, ώς ή ΑΧ πρός ΑΧ, όυναμφότερος
ή Κ Β, Β Χ πρός Β Χ, διελόντι, ώς ή ΑΑ πρός ΑΧ,
ούτως ή Κ Β πρός Β Χ], καϊ κείόδω τή Κ Β ϊόη ή Β Ζ.
1δ ότι γάρ έκτος τού Ρ πεόείται, δήλον [καϊ έόται ώς ή
Α Α πρός ΑΧ, ούτως ήΖΒ πρός ΒΧ. ωότε καϊ ώς ή Α Α
πρός ΑΧ, ή ΒΖ πρός Ζ Χ], έπεϊ δε λόγος έότϊ τής Α Α
πρός ΑΧ δοθείς, καϊ τής ΡΑ άρα πρός ΑΧ λόγος
έότϊ δοθείς, έπεϊ ούν ό τής ΡΑ πρός ΑΧ λόγος όυν20 ήπται έκ τε τού, ον έχει ή ΡΑ πρός Α Α, καϊ ή Α Α
πρός ΑΧ, άλλ' ώς μεν ή ΡΑ πρός Α Α, τό άπό Α Β
πρός τό άπό ΑΧ, ώς δε ή Α Α πρός ΑΧ, ούτως ή
Β Ζ πρός ΖΧ, ό άρα τής ΡΑ πρός ΑΧ λόγος όυνήπται έκ τε τον, δν έχει τό άπό ΒΑ πρός τό άπό
6. Ρ Λ, Α Δ TorelliuB.
ίσον άρα —άπο Λ Κ delet Hauber.
8. ΔΧ] ΒΧ Ρ.
17. ΔΑ] ΡΧ Hauber.
18. αρα
om. Torellius. Post ΑΧ idem addit: %al της ΡΑ αρα προς ΑΔ.
23. Ζ Χ] ΒΧ F B C * .
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ΛΑ:ΚΑ
= ΚΒ: BP=
AX.XB.
et quoniam est PB : Β Κ = ΚΑ : Α Α [άνάιίαλιν Eucl.
V, 7 ηόριβμά], erit componendo [Eucl. V, 18] ΡΚιΚΒ,
hoc est ΡΚ : ΚΑ = ΚΑ : Α Α. quare etiam
ΡΑ:ΚΛ = ΚΛ: ΛΑ [Eucl. V, 12; Eutocius].
itaque ΡΑ Χ ΛΑ — ΚΑ [Eucl. VI, Π]. ) erit etiam
ΡΑ : ΛΑ = Κ Λ : ΛΑ [u. Eutocius]. et quoniam
ΛΑ : ΑΚ = ΑΧ: ΧΒ, erit Θ contrario [Eucl. V, 7
τίόρ.] et componendo [Eucl. V, 18]
ΚΛ : ΛΑ = ΒΑ : ΑΧ )
et ponatur ΒΖ = ΚΒ\ nam extra Ρ puuctum eam
egressuram esse, adparet [u. Eutocius]. sed quoniam
ratio Α Λ : Λ X data est [u. Eutocius], erit igitur etiam
ratio ΡΛ : ΑΧ data. ) iam quoniam ratio ΡΛ : ΑΧ
composita est ex rationibus ΡΛ : ΛΑ et Α Α: ΑΧ,
sed ΡΛ : ΛΑ = ΑΒ : ΑΧ [u. Eutocius] ), et
Α Λ : ΛΧ=ΒΖ:
ΖΧ [u. not. 2],
itaque ratio ΡΛ : ΑΧ composita est ex rationibus
2

2

1

2

2

3

2

2

4

1) Hoc addit propter synthesin (p. 216, 15). nec binc pendet sequena αρα lin. 7, sed refertur ad proportionem
Ρ Α : Κ Α « Κ Α : ΑΔ,
ut ex Eutocio quoque adparet.
2) Sequentia uerba καϊ ώς liri. 10 — άπό ΔX lin. 11 eubditiua sunt, ut cognoecimus ex Eutocii adnotatione:^ ώς δ\ τό
άπό ΚΑ προς το από Α Δ, όντως τό άπό ΒΔ πρός τό άπο ΔΧ'
ίδίίχ&η γάρ,-ώς ή ΚΑ πρός Α Δ, ή ΒΔ πρός Δ Χ. sed etiam
proxima uerba πάλιν lin. 12 — πρός Β X lin. 14 et nccl ϊοται
lin. 15 — πρός Ζ X lin. 17 delenda sunt. nam ut adpareat,
rationem Δ Α : ΑΧ datam esee, Eutocius prius demonstrat
ΒΖ : ΖΧ = ΑΔ : ΛΧ, quod non fecisset, ei iam apud Archimedem ipsum demonstrationem inuenisset.
3) Genuinam huiua loci formam praebet Eutocius: ίπεϊ δΐ
λόγος ίστϊ της ΔΑ πρός ΑΧ δο&είς, καϊ τής ΡΑ πρός ΑΧ, καϊ
τής ΡΑ αρα πρός Α Δ λόγος ίστϊ δο&ε£ς.
4) Archimedes scripeerat lin. fcl*. αλλ*
τ\ ^ Α · Β Λ * *
ΑΔ,
έ*εί ΰ>η το άπό ΒΔ.
praetetea ρ . Τ Λ Α \ \ Λ . V . fv|«tVwft.
χ
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ΑΧ, χαί ή ΒΖ -προς ΖΧ. πεποιήβδω δε ώς ή ΡΑ
πρός ΑΧ, ή ΒΖ πρός ΖΘ. λόγος dh τής ΡΑ προς
ΑΧ δο&είς. λόγος αρα χαί τής ΖΒ πρός Ζ® ίο&είς. δο&είβα δϊ ή Β Ζ* ίβη γάρ έβτι τή έχ τον
χέντρον
δο&εϊβα άρα χαί ή ΖΘ. χαϊ ό τής Β Ζ
άρα λόγος προς Ζ® βννήπται έχ τε τον, δν έχει τό
άπό ΒΑ πρός τό άπό ΑΧ, χαϊ ή ΒΖ προς ΖΧ. άλλ'
ό Β Ζ προς Ζ® λόγος βννήπται έχ τε τον τής Β Ζ
πρός Ζ Χ χαϊ τον τής Ζ Χ πρός Ζ® [κοινός άφ^ρήβΟ'ω
ό τής Β Ζ πρός ΖΧ]. λοιπόν άρα έβτϊν ώς τό άπό
ΒΑ, χονχέβτι δο&εν πρός τό άπό ΑΧ, όντως ή Χ Ζ
πρός Ζ®, τοντήίτι. πρός δο&έν. και έβτιν δοδεϊβα ή
Ζ Α ένδεια, εύ&εϊαν άρα δοδεΐβαν τήν Α Ζ τεμείν
δεϊ κατά τό Χ καϊ ποιείν, ώς τήν ΧΖ πρός δοδείβαν
[τήν Ζ®], όντως τό δο&εν [τό άπό ΒΑ] πρός τό άπό
ΑΧ. τούτο όντως απλώς μεν λεγόμενον έχει διοριβμόν, προβτι&εμένων δ^ τών προβλημάτων τών ένδάδε
υπαρχόντων [TovratfTt τον τ ε διπλαβίαν είναι τήν Α Β
τής ΒΖ καϊ τον μείζονα τής Ζ® τήν ΖΒ, ώς κατά
τήν άνάλνβιν] ούκ έχει διοριβμόν. καϊ έβται τό πρό
βλημα τοιούτον δύο δο&ειβών εύ&ειών τών ΒΑ, Β Ζ,
καϊ διπλαβίας ονβης τής ΒΑ τής ΒΖ, καϊ βημείον
έπϊ τής Β Ζ τού ®, τεμείν τήν Α Β κατά τό Χ καϊ
ποιείν, ώς τό άπό ΒΑ πρός τό άπό ΑΧ, τήν ΧΖ
πρός Ζ®, έκάτερα 6h ταύτα έπϊ τέλει άναλν&ήβεταί
τε καϊ βνντεδήβεται.
βνντεδήβεται δε τό πρόβλημα ούτως* έβτω ό δο
θείς λόγος ό τής Π πρός Σ, μείζονος πρός έλάββονα.

2. δέ] δή Torellius.
8. αυνήπταί] ΰννηπτε Ρ; fortasse
σννήπται χα/.
13. εύ&είαν άρα] scripsi; παρα per comp. F,
uulgo; χαί άη uel άρα Torelliue.
19. %Χ[%{ (alt.) scripsi; την
F, unlgo.
την] της Ρ per comp.,
ττχν fcT. χτ\% Xfc
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1

AX

et ΒΖ : ZX. fiat ) autem
ΡΛ:ΛΧ=*
ΒΖ.ΖΘ.
ratio autem ΡΑ : AX data est; itaque etiam ratio
Ζ Β : Ζ Θ data. sed etiam Β Ζ data est; radio enim
aequalis est. quare etiam Ζ Θ data. itaque etiam
ratio ΒΖ: ΖΘ composita est ex rationibus
BA :AX
et BZ:ZX.
sed eadem ratio etiam ex ratiojxibu»
Β Ζ : ΖΧ et ΖΧ: ΖΘ composita est. ) itaque quod
relinquitur BA , hoc est spatium datum, ad AX eam
rationem habet, quam XZ ad ΖΘ, hoc est ad datam
lineam [u. Eutocius]. et data est linea ZA. datam
igitur lineam Α Ζ secare oportet in puneto X, ita ut
sii, sicut XZ ad lineam datam, ita datum spatium
ad AX . hoc si ita indefinite proponitur, determinationem habet, sed adiunctis condicionibus, quae hoc loco
exstant, determinationem non habet. et erit problema
huiusmodi: datis duabus lineis Β Α et ΒΖ, quarum
ΒΑ duplo maior est linea BZ, et puncto Θ in linea
Β Ζ lineam Α Β in puncto X ita secare, ut fiat
ΒΑ : ΑΧ = ΧΖ : ΖΘ.
quorum utrumque in fine et resoluetur et componetur. )
componetur autem problema hoc modo: data ratio
sit lineae Π ad Σ, maioris ad minorem, et sphaera
2

%

2

2

2

2

2

2

8

1) Cfr. p. 213 not. 4.
2) Ex Eutocio concludi posse uidetur, uerba κοινός lin. 9
— ποός ΖΧ lin. 10 subditiua esee.
3) Quod hic pollicetur supplementum, iam Dioclis et Dionysodori temporibus interciderat, sed Eutocius putat, se ipsam
Arcbimedis resolutionem repperiese, neque iniuria (Quaest. Arch.
p. 21). aliam totius problematis resolutionem dedit Hugenius:
opera mecbanica cet. (Lngd. Batau. 1761. 4) II p. 388—91.
Torellius.
2 8 . μ^ξοψος]

23. JBJ ΑΒ P.
H. δέ"\
acnpd; μείζον Ε , uulgo.

fciv

^

^sfcsfifc.
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καϊ δεδόβ&ω τις βφαίρα, καϊ χεχμήβ&ω έπιπέδω δια
τού κέντρον. καϊ έβχω τομή δ ΑΒΓΑ κύκλος, καϊ
διάμετρος έβχω ή ΒΑ, κέντρον 6h τό Κ. καϊ χή Κ Β
ίβη κείβ&ω ή ΒΖ, καϊ χεχμήβδω ή ΒΖ καχά χο Θ,
ωβτε είναι ως χήν Θ Ζ προς Θ Β, χήν Π προς Σ. καϊ
έχι χεχμήβδω ή ΒΑ καχά χδ Χ, ωβτε είναι ώς χήν
ΧΖ πρός Θ Ζ, χό άπό ΒΑ πρός χό άπό ΑΧ, καϊ διά
χού Χ έπίπεδον έκβεβλήβ&ω όρ&όν πρός χήν ΒΑ.
λέγω, όχι χό έπίπεδον χούχο χεμεΐ χήν βφαίραν, ωβχε
είναι, ώς χό μείζον χμήμα πρός χό έλαββον, χήν Π
πρός Σ. πεποιήβδω γάρ ώς μεν βνναμφότερος ή ΚΒΧ
πρός Β Χ, ούτως ή ΑΧ πρός ΑΧ, ώς δε βνναμφόχερος ή Κ ΑΧ πρός ΧΑ; ή ΡΧ πρός ΧΒ, καϊ έπεζενχδωβαν αί ΑΑ, ΑΓ, ΑΡ, ΡΓ. έβχαι δή διά χήν
καχαβκενήν, ώς έδείζαμεν έν χή άναλύβει, ίβον χό
ύπό ΡΑΑ τω άπό ΛΚ' καϊ ώς ή ΚΑ πρός ΛΑ,
ή ΒΑ πρός ΑΧ. ωβχε καϊ ώς χό άπό ΚΑ πρός χό
άπό ΛΑ, χό άπό ΒΑ πρός χό άπό ΑΧ. καϊ έπεϊ χό
ύπό χών ΡΛΑ χω άπό Λ Κ έβχιν ίβον [έβτιν, ώς ή
ΡΑ πρός ΛΑ, χο άπό ΑΚ πρός χό άπό ΛΑ], έβχαι
άρα καϊ ώς ή ΡΑ πρός ΛΑ, χό άπό Β Α πρός χό άπό ΑΧ,
χονχέβχιν ή ΧΖ πρός Ζ®, καϊ έπεί έβχιν, ώς βνναμφόχερος ή ΚΒΧ πρός Β Χ, ονχως ή ΑΧ πρός ΧΑ, ίβη
δέ έβχιν ή ΚΒ χή Β Ζ, έβχαι άρα καϊ ώς ή ΖΧ πρός ΧΒ,
ούτως ή Λ Χ πρός ΧΑ. άναβτρέ'ψαντι, ώς ή ΧΖ πρός
Ζ Β, ούτως ή ΧΑ πρός ΛΑ. ωβτε καϊ ώς ή ΛΑ πρός

8. τήν] scripsi; το Ρ, uulgo.
11. ΚΒ, Β Χ Torellius, ut
lin. 23.
13. ΚΔ, ΔΧ idem.
Ιδ. τό] τω F.
16. ΡΑ,
Α Δ Torellius, ut lin. 19.
17. Post ΚΑ repetit Ρ: προς ΑΔ
η ΒΔ προς Δ Χ ωβτε και ως το απο ΚΑ προς ΑΔ η ΒΔ προς
^fJST ώστε και ως το απο ΚΑ\ similia B C * .
22. ώςΐ β snpra
scriptum manu 1 F.
26. ΑΧ] ΔΧΥ\
coxt. ΎΟΤ€&ΥΒ*.
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data sit, et secetur plano per centrum posito, et sectio
sit circulus ΑΒΓΑ, cuius diametrus sit BA, oentrum
autem K. et ponatur Β Ζ lineae Κ Β aequalis, et
secetur BZ in puncto Θ ita, ut sit Θ Ζ : Θ Β = Π: Σ.
porro secetur linea ΒΑ in' puncto X ita, ut sit
ΧΖ:ΘΖ =
ΒΑ :ΑΧ ,
et per X ducatur planum adBA perpendiculare. dico,
hoc planum sphaeram ita secaturum esse, ut maius
segmentum ad minus eam rationem habeat, quam Π: Σ.
fiat ) enim ΚΒ + ΒΧ: BX= ΑΧ: AX et
ΚΑ + ΑΧ: ΧΑ = PX: XB,
et ducantur lineae ΑΑ, ΑΓ, AP, ΡΓ. erit igitur
2

2

1

propter constructionem, ut in analysi demonstrauimus
[p. 212 6], PAXAA
= ΛΚ , et
Κ Α : ΛΑ — ΒΑ : ΑΧ [ρ. 212, 9—10].
quare etiam ΚΑ : Α Α = ΒΑ : ΑΧ ] et quoniam
ΡΛΧΛΑ
= ΛΚ ,
erit igitur etiam [ΡΑ Χ ΛΑ : ΛΑ , hoc est]
ΡΛ:ΛΑ = ΒΑ : ΑΧ = ΧΖ:ΘΖ [ex hypothesi].
et quoniam est ΚΒ + ΒΧ: BX=AX: ΧΑ, et KB=BZ,
erit igitur etiam ΖΧ: XB = AX:XA.
et conuertendo [Eucl. V, 19 Λοριΰμα] ZX:ZB — ΛΧ : ^i/i.
2

;

2

2

2

2

2

2

2

2

1) Archimedee pro αείΕοιησΦα ecnpB^raA» ^vyovfenft ^s»et hoc habet Eutociue.
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ΑΧ, ούτως ή ΒΖ πρός Ζ Χ. καϊ έπεί έβτιν, ώς ή ΡΑ
πρός ΑΑ, όντως ή ΧΖ προς Ζ®, ώς δε ή Α Α πρός
ΑΧ, όντως ή Β Ζ προς Ζ Χ, καϊ δι ίβον έν τή τεταραγμένη αναλογία, ώς ή ΡΑ προς ΑΧ, όντως ή ΒΖ
6 προς Ζ®, καϊ ώς αρα ή ΑΧ πρδς ΧΡ, όντως ή Ζ®
πρός Θ Β. ώς δε ή Ζ® προς ΘΒ, όντως ή Π προς 27.
καϊ ώς αρα ή ΑΧ προς ΧΡ, τοντέβτιν ό ΑΓΑ κώνος
πρδς τον ΑΡΓ κώνον, τοντέβτι τό ΑΑΓ τμήμα τής
βφαίρας προς τό ΑΒΓ τμήμα τής βφαίρας, όντως ή
10 Π πρός 27.
ε.
Τώ δοδέντι τμήματι βφαίρας ομοιον καϊ αλλω τώ
δοδέντι ίβον τό αντο βνβτήβαβ&αι.
έβτω τά δνο δο&έντα τμήματα βφαίρας τά ΑΒΓ,
15 ΕΖΗ. καϊ έβτω τον μεν ΑΒΓ τμήματος βάβις ό περϊ
διάμετρον τήν Α Β κύκλος, κορνφη δε τό Γ βη μείον,
τοϋ δε ΕΖΗ βάβις ό περί διάμετρον τήν ΕΖ, κορνφη
δε τό Η βημείον. δει δή ενρεΐν τμήμα βφαίρας, ο
έβται τώ μϊν ΑΒΓ τμήματι ίβον, τώ δε ΕΖΗ
20 ομοιον.
,

ενρήβ% ω, καϊ έβτω τό ΘΚΑ, καϊ έβτω αυτού βά
βις μεν ό περϊ διάμετρον τήν Θ Κ κύκλος, κορνφη δε
τό Α βημείον. έβτωβαν δή καϊ κύκλοι έν τοις βφαίραις οί ΑΝΒΓ, Θ8ΚΑ, ΕΟΖΗ, διάμετροι δε αυτών
26 πρός όρ&άς ταΐς βάβεβιν τών τμημάτων αί ΓΝ, Λ&,
ΗΟ. καϊ έβτω κέντρα τά Π, Ρ, 27. καϊ πεποιήβδω,
8. χώνον] χωνον προς (comp.) F. ΑΑΓ] ΑΑΓΈ\
corr. Τοrellina.
11. ς' ToreUiua.
12. αλλω} αλλο ¥ \ <λυϊ. Α Β .
26.
&OJ &θ F; corr. Torellius.
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quare etiam Α Α : ΛΧ=ΒΖ
: ΖΧ [Eucl. V, 7 χόρ.].
et quoniam est
ΡΑ: ΛΑ = ΧΖ: ΖΘ, et ΛΑ : AX=BZ
: ZX
erit ex aequali in perturbata ratione [Eucl. V, 21; Eutocius] ΡΛ:ΛΧ=ΒΖιΖ®,
et
AX:XP=Z®:®B})
sed Ζ®:®Β = Π:Σ [ex hypothesi]. quare etiam
AX: XP hoc est conus ΑΓΑ ad conum ΑΡΓ [p. 211
not. 5], hoc est segmentum sphaerae ΑΑΓ ad segmentum sphaerae ΑΒΓ [prop. 2] = 77:27.
y

}

V.
Segmentum sphaerae construere dato segmento
sphaerae simile et alii dato idem aequale. )
duo segmenta sphaerae data sint ΑΒΓ, EZH. et
segmenti ΑΒΓ basis sit circulus circum diametrum
Α Β descriptus, uertex autem jTpunctum, segmenti
autem Ε Ζ Η basis circulus circum diametrum Ε Ζ
descriptus, uertex autem punctum H. oportet igitur
segmentum sphaerae reperiri segmento ΑΒΓ aequale
et idem segmento EZH simile.
reperiatur, et sit ®KA, et basis eius sit circulus
, circum diametrum ®K descriptus, uertex autem punctum A. praeterea sint circuli [maximi] ) sphaerarum
ΑΝΒΓ ®&ΚΛ, EOZH, et diametri eorum ad bases
segmentorum perpendiculares ΓΝ AS H0 et centra
2

8

7

9

7

7

1) Nam conuertendo Ρ Α : ΧΡ = Β Ζ : Β β , et uicieeim
ΡΑ : Β Ζ « ΧΡ : ΒΘ » ΑΧ: ΖΘ; nnde uicissim
ΑΧ : ΧΡ =- ΖΘ : Β Θ .
2) Hoc problema antea latms proposuerat: τό δο&Ιν τμάμα
σφαίρας τω δο&έντι τμάματι σφαίρας όμοιώααχ^ \jt»riL TO^.
ελίκων.
8) ArcMmedeB eine dubio ecripeerat pifusxot T f c W U v ^ ^ - »
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ώς μεν βνναμφότερος
τως ή Χ Τ Λρός ΤΓ,

ή ΠΝ, ΝΤ Λρός τήν ΝΤ, όν
ώς δε βνναμφότερος ή Ρ&, &Τ

ηρός &Τ, όντως ό ΨΤ αρός ΤΑ, ώς 6h βνναμφό
τερος ή ΣΟ, Ο Φ τιρός Ο Φ, όντως ή £ΙΦ προς Φ Η.
6 καϊ νοείβδωβαν κώνοι, ών βάβεις μέν είβιν οί περϊ
διαμέτρονς τάς Α Β, ΘΚ, ΕΖ κύκλοι, κορνφαϊ δε τά
Χ, Ψ, £1 βημεΐα. έβται δή Ιβος ό μεν ΑΒΧ
κώνος
τφ ΑΒΓ τμήματι τής βφαίρας, ό δε Ψ®Κ τώ ΘΚΑ,
ό δε ΕίΙΖ τφ ΕΗΖ.
τούτο γάρ δέδεικται. καϊ έχεί
10 ϊβον έβτϊ τό ΑΒΓ τμήμα τής βφαίρας τώ ΘΚΑ τμή
ματι, ίβος αρα καϊ ό ΑΧΒ κώνος τφ ΨΘΚ κώνω
[τών δ% ίβων κώνων άντίΛετίόνδαβιν
αί βάβεις τοις
νψεβιν]. έβτιν αρα, ώς δ κύκλος ό Ίίερϊ διάμετρον τήν
Α Β αρός τόν κύκλον τόν περϊ διάμετρον τήν Θ Κ,
3. ΤΑ]

Τ in rasura F.

4 . ΛΦ"\ Ο Φ ΊΒ\ ο«τχ. T U U K »
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77, Ρ, Σ. et fiat )
ΠΝ +
ΝΤ:ΝΤ=ΧΤ.ΤΓ
et
P3 + 3Τ:8Τ=
ΨΤιΤΑ
et
ΣΟ + ΟΦ:ΟΦ = &Φ : ΦΗ.
et fingantur coni, quorum bases sint circuli circum
ABj ΘΚ, EZ descripti, uertices autem puncta X Ψ, ii.
erit igitur conus ABX segmento sphaerae ΑΒΓ aequalis, conus ΨΘΚ segmento ΘΚΛ, conus ESIZ segmento EHZ. hoc eniin demonstratuin est [prop. 2].
et quoniam segmentum sphaerae ^TJrsegmento ΘΚΑ
aequale est, etiam conus AXB cono ΨΘΚ aequalis
est. itaque circulus circum diametrum Α Β descriptus
ad circulum circum diametrum θ Κ descriptum eam
9

sed omiseionem transscriptori imputare malim, quam cum Nizzio μέγιοτοι addere; Quaest. Arch. p. 76.
1) πεποιήο&ω ρ. 218 lin. 26 pro genuino γεγονέτω.
5. βαοις F; corr. B.
6. διάμετρον F; corr. Β.
τάς] την
F; corr. B*.
7. $αταϊ\ per comp. F.
δή] scripsi; δε F,
uulgo.
12. βαο cum comp. ης F.
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όντως ή ΨΤ Λρός ΧΤ. ώς δε 6 χνχλος Λρός τον
χνχλον, το ο λ ο ΑΒ Λρός τό άπό Θ Κ. ώς άρα τό
άΐίό ΑΒ Λρός τό άιώ ΘΚ, όντως ή ΨΤ Λρός ΧΤ.
χαϊ έΛεϊ ομοιον έβτι τό ΕΖΗ τμήμα τώ ΘΚΑ τμή5 μάτι, όμοιος άρα έβτϊ χαϊ ό EZSI χώνος τώ ΨΘΚ
χώνω [τούτο γάρ δειχ&ήβεταί]. έβτιν άρα, ώς ή £ΙΦ
πρός τήν ΕΖ, όντως ή ΨΤ προς ΘΚ. λόγος δε τής
&ΙΦ Λρός τήν ΕΖ δο&είς. λόγος αρα χαϊ τής ΨΤ
Λρός την ΘΚ δοθείς, ό αντός έβτω 6 τής ΧΤ Λρός Α.
10 χαί έβτι δο&είβα ή ΧΤ' δοδεΖβα άρα χαϊ ή Α. χαϊ
έΛεί έβτιν, ώς ή ΨΤ Λρός Χ Τ, τοντέβτι τ ό απτό Α Β
Λρός τό άΛο ΘΚ, όντως ή ΘΚ Λρός Α, κείβ&ω τω
άΛο Θ Κ ίβον τό νΛο Α Β, ζ. έβται άρα χαί, ώς τό
άΛο ΑΒ Λρός τό άΛο ΘΚ, όντως ή ΑΒ Λρός τήν ζ.
15 έδείχ&η δε χαί, ώς τό άΛο ΑΒ Λρός τό άΛο ΘΚ, όν
τως ή Θ Κ Λρός Α. χαϊ εναλλάξ ώς ή ΑΒ Λρός Θ Κ,
όντως ή ζ Λρός Α. ώς δε ή ΑΒ Λρός Θ Κ, όντως
ή ΘΚ Λρός ζ [διά τό ίβον είναι τό άΛο ΘΚ τώ νΛο
τών ΑΒ, ς], ώς άρα ή ΑΒ Λρός ΘΚ, όντως ή ΘΚ
20 Λρός ζ, χαί ή ζ Λρός Α. δνο άρα δο&ειβών τών Α Β,
Α δνο μέβαι χατά τό βννεχες άνάλογον είβιν αί Θ Κ, ζ.
βνντεδήβεται δε τό Λρόβλήμα όντως' έβτω, ω μεν
δεϊ ίβον τμήμα βνβτήβαβ&αι, τό ΑΒΓ, ω δε ομοιον,
τό ΕΖΗ. χαϊ έβτωβαν μέγιβτοι χνχλοι των βφαιρών
25 οί ΑΒΓΝ, ΕΗΖΟ, διάμετροι δε αντών αί ΓΝ, ΗΟ,
χαϊ χέντρα τά Π, Σ. χαϊ ΛεΛοιήβδω, ώς μεν βνν
αμφότερος ή Π Ν, Ν Τ Λρός Ν Τ, όντως ή ΧΤ Λρός
2. τό άπό] όντως το άπό Torellius.
4. τω] τα Ρ.
5.
όμοιος] ομοίως Ρ; corr. A B C .
9. Θ Κ] Θ Κω F; corr. ed.
BasD.
13. ϊοταί] per comp. Ρ.
19. ΑΒ] ΔΒ Ρ.
22.
d/J acnpai; άη F, uulgo.
25. Ε Η Ζ Ο Λ wngav, Ε Η Ζ & Ρ;
&ΒΟΖ
uulgo.
Η Ο] ΗΘ Ρ ; corr. BCI>.
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rationem habet, quam ΨΤιΧΤ
[I lemm. 4 p. 82].
sed ut circulus ad circulum, ita ΑΒ :ΘΚ
[Eucl.
XII, 2]. itaque AB : ΘΚ = ΨΤ: XT. et quoniam
segmentum EZH segmento ΘΚΑ simile est, etiam
conus EZ&l cono Ψ@Κ siinilis erit [u. Eutocius].
itaque £ΙΦ:ΕΖ — ΨΤ:@Κ [u.Eutocius; cfr.I lemm.5
p. 82]. sed ratio Sl Φ : ΕΖ data est [u. Eutocius]. itaque etiam ratio Ψ Τ: ®K data est. eadem sit ratio
XT:A.
et data est linea XT [u. Eutocius]. quare
etiam Α linea data est. et quoniam est
ΨΤ:ΧΤ
hoc est ΑΒ : ΘΚ = ΘΚ: A ), ponatur
ΑΒ Χ 9T = ΘΚ .
erit igitur etiam ΑΒ : ΘΚ = Α Β : s. ) sed demonstratum est ΑΒ : ΘΚ — @K : A. uicissim igitur
[Eucl. V, 16] ΑΒ : ΘΚ = ς : Α [u. Eutocius]. ) sed
ΑΒ:ΘΚ = ΘΚ:<5 [Eucl. VI, 17]. itaque
ΑΒ : ΘΚ = ΘΚ: ς = ς : Α.
itaque inter datas lineas AB Α duae mediae proportionales in proportione continua sunt ®K> S. [quare
eae quoque datae sunt; prop. 1 p. 192, 23].
componetur autem problema hoc uiodo. sit Α Β Γ
segmentuin, cui aequale segmentum construendum est,
EZH autem, cui simile construendum. et circuli
maximi sphaerarum sint ΑΒΓΝ EHZO, et diametri
eorum ΓΝ, HO, et centra, Π Σ. et fiat )
ΠΝ + NT: NT = ΧΤ: ΤΓ
2

2

2

2

}

2

2

1

2

2

2

2

2

2

3

y

}

4

9

1) Est enim ΨΤ: ΘΚ = ΧΤ : Δ\ tum u. Eucl. V, 16; u.
Eutocius.
2) Nam ΑΒ* : ΘΚ* — ΑΒ* : ΑΒ χ ς — ΑΒ ι ς.
3) Εχ adnotatione eius adparet, Archim.edftm
W
omisisse.

4) πεποιήσ&ω 3: ysyovirm (lin.
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ΤΓ, ώς δε βνναμφότερος ή ΣΟ Φ Λρός Ο Φ, ή β Φ
Λρός ΦΗ.
ίβος αρα έβτϊν ό μεν ΧΑΒ κώνος τώ
ΑΒΓ
τμήματι τής βφαίρας, ό δε Ζ&ΙΕ τώ ΕΗΖ.
ΛεΛοιήβ&ω, ώς ή £ΙΦ Λρός ΕΖ, όντως ή ΧΤ Λρός Α.
δ καϊ δνο δο&ειβών εύ&ειών τών ΑΒ, Α δνο μέβαι
άνάλογον είλήφ&ωβαν, αί ®Κ, ζ, ωβτε είναι ώς τήν
Α Β Λρός Θ Κ, όντως τήν Κθ Λρός ζ καϊ τήν ζ Λρός
Α. καϊ έΛΪ τής Θ Κ κύκλον τμήμα έφεβτάβ&ω τό ΘΚΑ
ομοιον τω ΕΖΗ κύκλον τμήματι, καϊ άναπεττληρώβ&ω
9

10 6 κύκλος, καϊ έβτω αυτού διάμετρος ή Α3.
καϊ νοείβδω βφαίρα, ής μέγιβτος κύκλος έβτϊν ό ΑΘ&Κ,
κέντρον δε τό Ρ. καϊ διά τής ΘΚ έΛίΛεδον ο ρ θ ό ν
έκβεβλήβδω Λρός τήν Α 8.
έβται δή τό τμήμα τής
βφαίρας τό έΛΪ τά αυτά τώ Α ομοιον τώ ΕΖΗ τμή15 ματι τής βφαίρας, έΛειδή καϊ τών κύκλων τά τμήματα
ήν όμοια, λέγω δέ, ότι καϊ ίβον έβτϊ τω Α Β Γ τμή
ματι τής βφαίρας. ΛεΛοιήβ&ω, ώς βνναμφότερος ή
PS, &Τ Λρός ST, ούτως ή ΨΤ Λρός ΤΑ. ίβος άρα
ό ΨΘΚ κώνος τώ ΘΚΑ τμήματι τής βφαίρας. καϊ
20 έΛειδή όμοιος έβτιν ό ΨΘΚ κώνος τώ ZSIE κώνφ,
έβτιν άρα, ώς ή &ΙΦ Λρός Ε Ζ, τοντέβτιν ή ΧΤ Λρός
Α, ούτως ή Ψ Τ Λρός Θ Κ. κνϊ εναλλάξ καϊ άνάΛαλιν. ώς άρα ή ΨΤ Λρός ΧΤ, ή Θ Κ Λρός Α. καϊ
έΛειδή άνάλογον είβιν αί ΑΒ, ΚΘ, ζ, Α, έβτιν, ώς
25 τό άΛο ΑΒ Λρός τό άΛο ΘΚ, ή ΘΚ Λρός Α. ώς δε
ή ΘΚ Λρός Α, ή ΨΤ Λρός ΧΤ. καϊ ώς άρα τό άΛο
ΑΒ Λρός τό άΛο ΚΘ, τοντέβτιν δ ΛερΙ διάμετρον
1. Τ Γ] TV (=» TT?) F; sed fortasee V est γ.
Σ Ο Φ]
ΣΟ, Ο Φ Torellius.
β φ ί Ο Φ F; corr. B C D .
8. ίωε€ττάσ&ω) scripsi; επεστασ&ω F, uulgo.
13. £οται\ per comp.
F.
14. ΕΖΗΘ
F.
17. ώς] yao <»S ^izze.
18. Ψ Τ] Τ
m raa. F.
24. Λ Β] ΑΘ Ρ; corr. ToteUias.
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et
ΣΟ+ΟΦ:ΟΦ
= £ΙΦ: ΦΗ.
conus igitur XAB segmento sphaerae ΑΒΓ, conus
ZSIE segmento EHZ aequalie est [prop. 2]. fiat )
β φ : ΕΖ = ΧΤ: Α. et datis duabus lineis ΑΒ, Α
duae mediae proportionales sumantur ®K, ζ [prop. 1
p. 192, 23], ut sit ΑΒ : ΘΚ = ΘΚ:ς = ς:Α. et in
ΘΚ linea construatur segmentum circuli ΘΚΑ segmento
EZH simile [cfr. Eucl. III, 33 et III def. 11], et expleatur circulus [Eucl. III, 25], et diametrus eius sit
Λ&. et fingatur sphaera, cuius circulus maximus sit
A®&K, centrum autem P. et per ®K lineam ducatur planum ad A& perpendiculare.*) erit igitur segmentum sphaerae in eadem parte positum, in qua
Α punctum, segmento sphaerae EZH simile, cum
etiam circulorum segmenta similia sint. dico autem ),
id aequale esse etiam segmento sphaerae ΑΒΓ. fiat )
PS + ST : ST = ΨΤ : TA. itaque conus ΨΘΚ
aequalis est segmento sphaerae ΘΚΑ [prop. 2]. et
quoniam conus ΨΘΚ similis est cono Z&E, erit
&Φ.ΕΖ, hoc est ΧΤ: Α [ex hypothesi], *=ΨΤ:ΘΚ
[ρ. 222, 9]. et uicissim [Eucl. V, 16]
[ΧΤ:
ΨΤ=Α:ΘΚ]
et e contrario [Eucl. V, 7 τιόρ.] ΨΤ:ΧΤ=ΘΚ:
Α.
et quoniam proportionales sunt lineae AB ΚΘ, sr, A,
erit ΑΒ :ΘΚ
= ΘΚ:Α [u. Eutocius]. sed
ΘΚ:Α=
ΨΤ:ΧΤ
quare etiam ΑΒ : ΚΘ , hoc est circulus circum dia1

3

1

}

2

2

2

2

1) πεποιήο&ω lin. 4 et 17 D : γεγονέτω.
2) De uerborum ordine lin. 12—1& cfa. \>.
3) Fortaase scribendum: λέγω δή Yua.
Archimedes, ed. Heiberg. I.

^ofc^
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τήν Α Β κύκλος προς τον περϊ διάμετρον τήν Θ Κ
χύχλον, ούτως ή Ψ Τ πρός τήν ΧΤ. ΐβος άρα έβτϊν
ο ΧΑΒ χάνος τφ ΨΘΚ χώνφ. ωβτε χαϊ το ΑΒΓ
τμήμα τής βφαίρας ίβον έβτϊ τω ΘΚΑ τμήματι τής
δ βφαίρας. τφ δο&έντι άρα τμήματι τώ ΑΒΓ ίβον χαϊ
άλλω τφ δο&έντι ομοιον τφ ΕΖΗ το αύτόΓβννέβταται
τδ ΘΚΑ.
st.

Αύο δοθέντων βφαίρας τμημάτων, είτε τής αυτής
10 είτε μή, ενρεΐν τμήμα βφαίρας, δ έβται ένϊ μεν τών
δοθέντων ομοιον, τήν δε έπιφάνειαν εξει ΐβην τή τού
έτερον τμήματος επιφάνεια.
έβτω τά δοθέντα τμήματα βφαιριχά χατά τάς ΑΒΓ,
ΑΕΖ περιφερείας, χαϊ έβτω, ω μέν δεϊ ομοιον ενρεΐν,
ΐδ τ ό χατά τήν ΑΒΓ περιφέρειαν, ον δε τήν έπιφάνειαν
ΐβην έχειν τή επιφάνεια τό χατά τήν ΑΕΖ. χαϊ γεγενήβδω, χαϊ έβτω τό ΚΑΜ τμήμα τής βφαίρας τφ
μεν ΑΒΓ τμήματι ομοιον, τήν δε έπιφάνειαν ΐβην
έχέτω τή τοϋ ΑΕΖ τμήματος επιφάνεια, χαϊ νοείβ&ω
20 τά χέντρα τών βφαιρών, χαϊ δι αυτών επίπεδα έχβεβλήβ&ω όρ&ά πρός τάς τών τμημάτων βάβεις, χαϊ
έν μεν ταΐς βφαίραις τομαϊ έβτωβαν οί ΚΑΜ Ν,
ΒΑΓΘ, ΕΖΗΑ μέγιβτοι χύχλοι, έν δΐ ταΐς βάβεβι
τών τμημάτων αί ΚΜ, ΑΓ, ΑΖ εύδεΐαι. διάμετροι
26 δϊ τών βφαιρών πρός όρ&άς ονβαι ταΐς ΚΜ, Α Γ,
9

1. τήν ΑΒ κύκλος πρός τον περϊ διάμετρον] om. F; corr.
Tbrellius (et Cr.).
2. κύκλος F ; corr. Torellius.
6. αλλό"
F; corr. ed. Basil.*
8. £' Torellius.
10. ενρ cum comp. iv
uel ην Ρ.
ενέ] ε"ν Ρ; corr. Β*.
17. τμήμα] om. Ρ; corr.
Torellius. sed fortasse potius delenda sunt τής σφαίρας.
21.
όρ&ά πρός] syllab. — Φα προς in raeuraF; uidetur ftrisse ορ&αι.
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metrum Α Β descriptus ad circulum circum θ Κ descriptum [Eucl. XII, 2] = ΨΤ : XT. quare aequales
sunt coni XAB, ΨΘΚ [I lemm. 4 p. 82]. itaque
etiam segmentum sphaerae ΑΒΓ aequale est segmento
ΘΚΑ. itaque inuentum est segmentum ®KA dato
segmento ΑΒΓ aequale et idem alii segmento dato
EZH simile.
VI.
Datis duobus segmentis sphaerae, siue eiusdem siue
non eiusdem, seginentum sphaerae inuenire, quod alteri datorum simile sit, et superficiem superficiei alterius segmenti aequaleni habeat. ) — segmenta sphaerarum ) data in arcubus ΑΒΓ, AEZ posita sint. et
segmentum in arcu ΑΒΓ positum id sit, cui simile
segmentum inueniendum est, segmentum autem in arcu
AEZ positum id, cuius superficiei superficiem aequalein segmentum quaesitum habere oportet. fiat, et
segmentum sphaerae KAM segmento ΑΒΓ simile sit
superficiein autein superficiei segmenti AEZ aequalem
habeat. et fingantur centra sphaerarum, et per ea ducantur plana ad bases segmentorum perpendicularia,
et in sphaeris sectiones sint circuli maximi KAMN,
ΒΑΓθ, ΕΖΗ Α, in basibus autem segmentorum KM
ΑΓ, AZ lineae. diametri autem sphaerarum ad lineas
ΚΜ, ΑΓ, Α Ζ perpendiculares sint AN ΒΘ, Ε Η et
1

2

?

}

9

1) Δνο δο&έντων τμαμάτων σφαίρας είτε τάς αντάς εΐτε
αλλάς ενρεΐν τι τμάμα σφαίρας, ο Ισσείται αντο μεν ομοιον
τω ετέρω τών τμαμάτων, τάν δε έπιφάνειαν ϊσαν %\ει τα επι
φάνεια τοϋ έτερον τμάματος. περί §λί%. praef.
2) σφαιρικά lin. 13 Archimedeum ηοη est.
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ΑΖ έβτωβαν αί ΑΝ, Βθ, ΕΗ. καϊ έπέζεύχδωβαν αί
ΑΜ, ΒΓ, ΕΖ. xal έπεϊ ίβη έβτϊν ή τον ΚΑΜ τμή
ματος τής βφαίρας επιφάνεια τή τον ΑΕΖ τμήματος
επιφάνεια, ίβος άρα έβτϊν καϊ ό χνχλος, ον ή έχ τον
χέντρον ίβη έβτϊ τή Α Μ, τω κύκλω, ον ή έχ τού
κέντρον ίβη έβτϊ τή Ε Ζ [αί γάρ έπιφάνειαι τών είρη
μένων τμημάτων Ιβαι έδείχ&ηβαν κύκλοις, ών αί έκ
τών κέντρων ίβαι είβϊν ταΐς άπο τών κορνφών τών
τμημάτων έπϊ τάς βάβεις έπιζενγννούβαις]. ωβτε καϊ
ή ΜΑ τή ΕΖ Ιβη έβτίν. έπεϊ δε όμοιόν έβτι το ΚΑΜ
τώ ΑΒΓ τμήματι, έβτιν ώς ή Α Ρ προς ΡΝ, ή Β Π
προς Πθ. καϊ άνάπαλιν καϊ βννδέντι, ώς ή ΝΑ προς
ΛΡ, ούτως ή ΘΒ προς ΒΠ. άλλά καϊ ώς ή ΡΑ προς
Α Μ, ούτως ή ΒΠ πρός Γ Β [όμοια γάρ τά τρίγωνα]'
ώς άρα ή ΝΑ πρός Α Μ, τοντέβτι πρός ΕΖ, ούτως
ή Θ Β πρός Β Γ. καϊ εναλλάξ, λόγος δε τής ΕΖ πρός
Β Γ δο&είς' δοδεΐβα γάρ έκατέρα. λόγος άρα καϊ τής
ΑΝ πρός Θ Β δοθείς, και έβτι δο&εΐβα ή ΒΘ. δο%·εΐβα άρα καϊ ή ΑΝ. ωβτε καϊ ή βφαίρα δοδεΐβά
έβτιν.
βνντε&ήβεται δε ούτως* έβτω τά δοθέντα δύο τμή
ματα βφαίρας τά ΑΒΓ, ΑΕΖ, τό μεν ΑΒΓ, ω δει
ομοιον, τό δε ΑΕΖ, ον τήν έπιφάνειαν ΐβην έχειν τή
11. έβτιν] ίοτιν άρα Torellius, et hoc habet Eutocius; sed
fieri potest, ut άρα a transscriptore omissum sit.
13. £ 7 7 ]
ΘΙΤ P.
17. δο&είς] om. P; corr. ed. Basil, Cr.
18. dV
&ε£ς] om. F; corr. ed. Basil., Cr.
21. δέ] scripsi; δη F, uulgo.
23. ίχειν] έχει F; corr. Torellius. auditur δεί ex lin. 22; cfr.
p. 226, 16.
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ducantur lineae ΑΜ, ΒΓ, EZ. et quoniam superficies KAM segmenti ephaerae aequalis est superficiei
segmeuti ΛΕΖ, etiam circulus, cuius radius aequalis
est lineae AM, aequalis est circulo, cuius radius
aequalis est lineae ΕΖ [I, 42 — 43]. quare etiam
Μ Α = ΕΖ [Eucl. XII, 2]. porro quoniam [segmentum] KAM segmento ΑΒΓ simile est, erit
AP: PN = ΒΠ: ΠΘ [u. Eutocius].
et conuertendo [Eucl.V,7 χόρ.] [PN:
ΑΡ=ΠΘ:ΒΙΤ]

θ
et componendo [Eucl. V, 18] Ν Α : AP= Βθ : ΒΠ.
sed etiam ΡΑ : AM= Β Π: ΓΒ. ) quare ΝΑ : ΑΜ,
hoc est ΝΑ:ΕΖ = ΘΒ: ΒΓ [δι Ιβον Eucl. V, 22].
et uicissim [Eucl. V, 16] [ΝΑ :ΘΒ = ΕΖ : ΒΓ]. ratio
autem Ε Ζ : Β Γ data est; utraque enim linea data est
[u. Eutocius]. quare etiam ratio ΑΝ:ΘΒ data. et
Β θ data est; itaque etiam AN. itaque etiam sphaera
data est [Eucl. dat. def. 5].
componetur autem hoe modo: sint data duo segmenta sphaerae ΑΒΓ, AEZ, quorum ΑΒΓ id sit,
cui simile segmentum inuenire oportet, AEZ autem
1

9

1) Nam ΒΓΠ

φ

ΑΜΈ (u. Eutocius); tum xi.

^swSL
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επιφάνεια, καϊ τά αντά κατεβκενάβδω τοις έπϊ τής
άναλύβεως, καϊ πεποιήβδω, ως μεν ή ΒΓ προς Ε Ζ,
όντως ή Βθ προς ΑΝ. καϊ περϊ διάμετρον τήν ΑΝ
κύκλος γεγράφ&ω. καϊ νοείβ&ω βφαίρα, ής μέγιβτος
έβτω κύκλος 6 ΑΚΝΜ, καϊ τετμήβ&ω ή ΝΑ κατά
το Ρ, ωβτε είναι ώς τήν ΘΠ προς ΠΒ, τήν ΝΡ προς
ΡΑ. καϊ διά τού Ρ έπιπέδφ τετμήβ&ω ή επιφάνεια
όρ&ω πρδς τήν ΑΝ, καϊ έπεξεύχ&ω ή ΑΜ. δμοια
αρα έβτίν τά έπϊ τών Κ Μ, Α Γ ευθειών τών κύκλων
τμήματα, ωβτε καϊ τά τμήματα τών βφαιρών έβτιν
όμοια, καϊ έπεί έβτιν, ώς ή Θ Β προς Β Π, ούτως ή
ΝΑ προς ΑΡ' καϊ γάρ κατά διαίρεβιν' άλλά καϊ ώς
ή Π Β προς Β Γ, ούτως ή ΡΑ προς Α Μ, καϊ ώς άρα
ή ΘΒ προς ΝΑ, ή ΒΓ προς ΑΜ. ήν δε καϊ ώς ή
Θ Β προς ΑΝ, ή ΒΓ προς Ε Ζ. ίβη άρα έβτϊν ή Ε Ζ
τή Α Μ. ωβτε καϊ 6 κύκλος, ον ή έκ τού κέντρον
έβτϊν ή ΕΖ, ίβος έβτϊ τώ κύκλω, ον ή έκ τού κέν
τρον ίβη έβτϊ τή Α Μ. καϊ 6 μεν την έκ τού κέντρον
έχων τήν ΕΖ κύκλος ίβος έβτϊ τή επιφάνεια τού
ΑΕΖ τμήματος. 6 δε κύκλος, ον ή έκ τον κέντρον
ίβη έβτϊ τή Α Μ, ίβος έβτϊ τή επιφάνεια τον ΚΑΜ
τμήματος, τούτο γάρ έν τώ πρώτω δέδεικται. ίβη άρα
καϊ ή επιφάνεια τού ΚΑΜ

2δ

τμήματος τή επιφάνεια

τού ΑΕΖ τμήματος τής βφαίρας, και έβτιν ομοιον το
ΚΑΜ τω ΑΒΓ.
8. ΑΝ] ΑΝ F.
ΑΜ] AMF.
_ 12. κατά] scripsi Quaest.
Arch. ρ. 1δ7; τα κατα F, uulgo; τοντο κατά Torelliue.
17.
τφ] scripsi; om. F, Dulgo.
κνκλω, ον ή έκ τον κέντρον ίση
έστί] om. F; corr. ed. Basil., Cf.
23. τή επιφάνεια τον
JEZ
τμήματος] om. F; corr. ed. Basil. (JES
pro - J E Z / q u o d corr.
Torellius), sed post τής σφαίρας; ipse transpoBui. „superficies
igitur klm portionis sphaerae simihs eet ahc et aequalis superficiei dtf" Cr.
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id, caius superficiei aequalem superficiem habere oportet segmentum quaesitum. et construantur eadem,
quae in analysi, et fiat ) ΒΓ: ΕΖ — Βθ: AN. et
circum diametrum Α Ν circulus describatur. et fingatur sphaera, cuius circulus maximus sit AKNM
et secetur Ν Α in puncto P, ita ut sit
ΘΠ:ΠΒ = ΝΡ: ΡΑ [Eucl. VI, 10].
et superficies secetur plano per Ρ ducto ad Α Ν lineam
perpendiculari, et ducatur AM. similia igitur sunt
segmenta circulorum in lineis KM Α Γ posita [u. Eutocius]. ) quare etiam segmenta sphaerarum similia
sunt. et quoniam 1&Β : Β Π = ΝΑ : Α Ρ (nam etiam
per diremptionem [est ®Π: Β Π = NP: AP\ tum u.
Eucl. V, 18]), et etiani ΠΒ:ΒΓ=ΡΑ:
ΑΜ [ρ. 229 *
not. 1], itaque etiam φΒ : ΝΑ = ΒΓ: ΑΜ. ) erat
autem ΘΒ : ΑΝ = ΒΓ : ΕΖ [ex hypothesi]. itaque
Ε Ζ — Α Μ [Eucl. V, 9]. quare etiam circulus, cuius
radius est EZ, aequalis est circulo, cuius radius aequalis est Α Μ lineae. et circulus radium habens Ε Ζ
aequalis est saperficiei segmenti AEZ, circulus autem,
cuius radius aequalis est lineae AM aequalis est superficiei segmenti KAM. hoc enim in primo Kbro
demonstratum est [I, 42—43]. itaque etiam superficies segmenti KAM aequalis est superficiei AEZ
segmenti sphaerae, et simile est segmentum KAM
segmento ΑΒΓ.
1

7

9

2

3

}

—.

·

1) H. e. γεγονέτω lin. 2.
2) Ex eo comperimus, horum uerborum formam g^nuinam
banc esse: τά inl τώψ Κ Μ, Α Γ τμήματα κύκλων lin. 9.
3) Nam δι toov (Euol. V, 22): ΘΒ : Β Γ = ΝΑ : ΑΜ\
tum εναλλάξ (Eucl. V , 16).
9
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9

Απδ τής δο&είΰης βφαίρας τμήμα τεμειν έπιπέδω
ωβτε το τμήμα προς τον χώνον τον βάβιν έχοντα τήν
αντήν τώ τμήματι xal νψος ίβον τόν δο&έντα λόγον
5 έχειν.
έβτω ή δοδείβα βφαίρα, ής μέγιβτος χνχλος δ
ΑΒΓΑ, διάμετρος δε αντής ή ΒΑ. δει δή τήν βφαί
ραν έπιπέδω τεμείν τώ διά τής Α Γ, δπως τό ΑΒΓ
τμήμα τής βφαίρας πρός τόν ΑΒΓ χώνον λόγον έχγι
10 τόν αντον τώ δοδέντι.
γεγονέτω, xal έβτω χέντρον τής βφαίρας τό Ε'
χαϊ ώς βνναμφότερος ή ΕΑΖ πρός Α Ζ, όντως ή Η Ζ
πρός Ζ Β. ίβος άρα έβτϊν ό Α ΓΗ χώνος τώ ΑΒΓ
τμήματι. λόγος άρα χαϊ τον ΑΗΓ χώνον πρός τόν
15 ΑΒΓ χώνον δοθείς, λόγος άρα τής ΗΖ πρός Ζ Β
δο&είς. ώς δε ή ΗΖ πρός ΖΒ, βνναμφότερος ή ΕΑΖ
πρός Α Ζ. λόγος άρα βνναμφοτέρον τής ΕΑΖ πρός
Α Ζ δο&είς [ωβτε χαϊ τής Ε Α πρός Α Ζ. δο&εϊβα
άρα χαϊ ή Α Ζ], ωβτε
χαϊ ή ΑΓ. χαϊ έπεϊ
βνναμφότερος ή ΕΑΖ
πρός Α Ζ μείζονα λόγον
d έχει, ήπερ βνναμφότερος
ή ΕΑΒ πρός Α Β, και
έβτιν βνναμφότερος μεν
ή ΕΑΒ τρϊς ή Ε Α, ή
δε ΒΑ δϊς ή Ε Α, βνν
αμφότερος άρα ή ΕΑΖ πρός Α Ζ μείζονα λόγον έχει
τον, &ν έχει τρία πρός δνο. χαί έβτιν ό βνναμφο1. η TorelliuB; om. ed. Basil.

3. τον βάσιν] scripei;
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Α sphaera data plano segmentum abscindere, ita
ut segmentum ad conum eandem basim habentem,
quam segmentum, et altitudinem aequalem datam rationem habeat. )
data sphaera ea sit, cuius circulus maximus est
ΑΒΓΑ, diametrus autem eius BA. oportet igitur
sphaeram plano per Α Γ ducto ita secare, ut ) segmentum sphaerae ΑΒΓ ad conum Α Β Γ datam rationem habeat.
fiat, et centrum sphaerae sit E, et sit
Ε Α + ΑΖ : ΑΖ — ΗΖ : ΖΒ.
itaque conus Α ΓΗ aequajis est segmento ΑΒΓ[ρτο}).2].
quare ratio conorum ΑΗΓ: ΑΒΓ data. quare etiam
ΗΖ: ΖΒ [I lemm. 1 p. 80]. sed
HZ:ZB = EA + ΑΖ: AZ.
quare etiam ratio Ε Α + ΑΖ: ΑΖ data est. ) itaque
etiam linea Α Γ data [υ. Eutocius]. et quoniam
Ε Α + Α Ζ : ΑΖ> Ε Α + ΑΒ: Α Β,
et ΕΑ + ΑΒ = 3ΕΑ, et ΒΑ = 2ΕΑ erit igitur
1

2

8

}

^
1) Άπό τάς δο&είσας σφαίρας τμάμα άποτεμειν έπιπέδω,
ωστε τό τμάμα ποτΐ τόν χώνον τόν βάσιν ϋχοντα τάν ανταν
τώ τ^ματι
καϊ νν)ος ίσον τόν ταχΰέντα λόγον ε"χειν μείζονα
τον, όν ϊχει τά τρία ηοτϊ τά δνο. περϊ ελίκ. praef.
2) Pro όπως lin. 8 Arcbimedes usus erat ωστε (Quaest.
Arcb. p. 70).
3) Archimedes scripeerat: λόγος άρα δεδομένος όνναμφο
τέρον τής EJZ πρός ΔΖ Κη. 17—18 (Eutocius).
την βασιν F , tralgo.
9.
ecripsi; εχει F C * V ; έχειν
ed. Basil., Torelliue.
12. E z / , ΔΖ Torelliue.
16. EJ,
idem.
17. ΕΔ, ΖΔ idem.
21. ΕΔ, ΔΖ idem.
24. EJ,
idem, ut lin. 26.
27. δις] δνο F; corr. V ; „bis" Cr.
ΕΔ, ΔΖ Torelliue, ut p. 234 lin. 1. *

Β*
ΔΖ
ΔΒ
28.
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τέρον τής ΕΑΖ Λρός Ζ Α λόγος ό αυτός τώ δοϋ'έντι.
δει αρα τόν διδόμενον λόγον είς τήν βύν%εβιν μεί
ζονα είναι τον, δν έχει τρία Λρός δνο.
βνντε&ήβεται δε τό Λρόβλήμα ούτως' έβτω ή δοδ &είβα βφαίρα, ής μέγιβτος κύκλος δ ΑΒΓΑ,
διάμε
τρος δε ή ΒΑ, κέντρον δε τό Ε, δ δε δο&εϊς λόγος
ό τής θ Κ Λρός ΚΑ,
μείζων τού, δν έχει τρία Λρός
δύο. έβτι δε ώς τρία Λρός δύο, βνναμφότερος ή ΕΑΒ
Λρός ΑΒ.
καϊ ή ΘΚ άρα Λρός ΚΑ μείζονα λόγον
10 έχει τού, δν έχει βνναμφότερος
ή ΕΑΒ
Λρός Α Β.
διελόντι άρα ή ΘΑ Λρός Α Κ μείζονα λόγον έχει, ηΛερ
ή Ε Α Λρός Α Β. καϊ ΛεΛοιήβ&ω, ώς ή ΘΑ Λρός Α Κ,
ούτως ή Ε Α Λρός Α Ζ,
καϊ διά τού Ζ τή ΒΑ Λρός
όρ&άς ήχ&ω ή Α Ζ Γ, καϊ
j S i a τής ΓΑ ήχδω
έΛίπεδον
όρ&όν Λρός τήν ΒΑ. λέγω,
οτι το αΛο ΑΒΓ
τμήμα
τής βφαίρας Λρός
τόν
ΑΒΓ κώνον λόγον έχει τόν
αυτόν τώ ΘΚ Λρός
ΚΑ.
ΛεΛοιήβ&ω γάρ ώς βνναμ
φότερος ή ΕΑΖ
Λρός Α Ζ, ούτως ή Η Ζ Λρός Ζ Β.
ίβος άρα έβτϊν δ ΓΑ Η κώνος τώ ΑΒΓ τμήματι τής
26 βφαίρας. καϊ έΛεί έβτιν, ώς ή ΘΚ Λρός ΚΑ,
ούτως
βνναμφότερος
ή ΕΑΖ
χρδς Α Ζ, τοντέβτιν
ή ΗΖ
Λρός ΖΒ, rovrnmv 6 ΑΗΓ
κώνος Λρός τόν
ΑΒΓ
κώνον, ίβος 6h ό ΑΗΓ κώνος τφ ΑΒΓ τμήματι τής
βφαίρας, ώς άρα τό ΑΒΓ τμήμα Λρός τόν ΑΒΓ
κώ30 νον, ούτως ή ΘΚ Λρός ΚΑ.
4. βέ]

scripsi; δη Ρ, nnlgo.

8. Ed,

JB

Torelliue, ut
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Ε Α + Α Ζ : Α Ζ > 3 : 2. et ratio Ε Α + AZ\ ΑΖ
aequalis est rationi datae. oportet igitur, rationem
ad syntbesim datam maiorem esse, quam 3 : 2.
componetur autem problemahoc modo: data sphaera
ea sit, cuius circulus maximus est ΑΒΓΑ, diametrus
autem eius Β Α, centrum autem E, et ratio data, maior
quam 3 : 2, ΘΚ : KA. est autem
Ε Α + Α Β : ΑΒ = 3 : 2.
quare
ΘΚ : ΚΑ > Ε Α + Α Β : Α Β.
dirimendo igitur ΘΑ : ΚΑ > Ε Α : Α Β. ) et fiat )
ΘΑ : Α Κ = Ε Α : Α Ζ, et per Ζ ad lineam ΒΑ perpendicularis ducatur ΑΖΓ, et per JT^ ducatur planum
ad Β Α lineam perpendiculare. dico, segmentum sphaerae in ΑΒΓ positum ad conum ΑΒΓ eandem rationem habere, quam ΘΚ: KA. fiat ) enim
Ε Α + ΑΖ : ΑΖ = ΗΖ : ΖΒ.
itaque conus ΓΑΗ aequalis est segmento sphaerae
ΑΒΓ [prop. 2]. et quoniam
1

2

3

4

ΘΚ : Κ Α — Ε Α -f- ΑΖ : Α Ζ ) = ΗΖ:ΖΒ=
conus
ΑΗΓ: conum ΑΒΓ [I lemm. 1 ρ. 80], et conus ΑΗΓ
aequalis est segmento sphaerae ΑΒΓ, erit igitur, ut
segmentum ΑΒΓ ad conum ΑΒΓ, ita ΘΚχΚΑ.
1)
2)
3)
4)

Ex Pappi libr. VII, 45 conuersa (II p. 684).
πεποιηο&ω lin. 12 D: γεγονέτω.
Debebat esse γεγονέτω lin. 22.
Nam Θ Λ : Λ Α
EJ : z / Z ; tum mibni
(EticL V , 18).

lin. 10.
15. ΑΖΓ] Torellius; ΑΓΖ P, uulgo; fortaase scribendum ΑΓ.
18. άπό om. ed. Baeil., Torellius, Cr.
23.
EJ JZ Torelliue, nt lin. 26.
27. ΑΗΓ] ΛΗΓ F.
28.
τω ΑΒΓ] om. F ; corr. B; „aequatur portioni spbaerae" Ot.
9
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V·
9

Εάν βφαίρα έπιπέδφ
τδ μείζον τμήμα προς τδ
έχει ή δναλάβιον τον, δν
5 τος επιφάνεια Λρός; τήν
μείζονα 6h ή ήμιόλιον.

τμη%ή μή δια τον κέντρον,
έλαββον έλάββονα μίν λόγον
έχει ή τον μείζονος τμήματον έλάββονος
έπιφάνειαν,

έβτω βφαίρα, καϊ έν αυτή μέγιβτος κύκλος ό ΑΒΓΑ,
καϊ διάμετρος ή ΒΑ, καϊ τετμήβ%ω έπιπέδω διά τής
ΑΓ όρ&ω πρός τόν ΑΒΓΑ κύκλον, καϊ έβτω μείζον
10 τμήμα τής βφαίρας τό ΑΒΓ
λέγω, οτι τό
ΑΒΓ
τμήμα πρός τό ΑΑΓ έλάββονα μϊν ή διπλαβίονα λό
γον έχει, ήπερ ή επιφάνεια τού μείζονος τμήματος
πρός τήν έπιφάνειαν τού έλάββονος τμήματος, μείζονα
δ\ ή ήμιόλιον.
15

έπεζεύχ&ωβαν γάρ αί Β Α Α, καϊ έβτω κέντρον τό
Ε. καϊ πεποιήβδω, ως μίν βνναμφότερος ή ΕΑΖ πρός
Α Ζ, ή ®Ζ πρός ΖΒ, ώς 6h βνναμφότερος ή ΕΒΖ
πρός Β Ζ, ούτως ή Η Ζ πρός Ζ Α. καϊ νοείβ&ωβαν
κώνοι βάβιν έχοντες τόν περί διάμετρον τήν Α Γ κύ-

c

=

- - .

r

Β\

Ε

Ζ

20 κλον, κορνφάς δ\ τά Θ, Η βημεία. έβται δή ίβος 6
μ\ν Α®Γ κώνος τώ ΑΒΓ τμήματι τής βφαίρας, ο δί
τον]

1. &' ToreUiuB.
των per comp. F,

3. ίλααοον] om.
w>xt. Β , Cr.
5.
ut nidetur.
1 1 . xo\ xov ^«t w m v ,
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VIII.
Si sphaera plano non per centrum ducto secatur,
maius segmentum ad minus minorem rationem babet
quam duplicem, quam habet superficies segmenti maioris ad superficiem minoris, maiorem autem quam
sesquialteram. )
sit spbaera, et in ea circulus maximus ΑΒΓΑ, et
diametras Β 4, et secetur plano per AT lineam ad cireulum ΑΒΓΑ perpendiculari, et maius sphaerae segmentum sit ΑΒΓ. dico, segmentum ΑΒΓ ad ΑΑΓ
minorem quam duplicem rationem habere, quam superficiem segmenti maioris ad superficiem minoris, maiorem autem quam sesquialteram.
ducantur enim lineae ΒΑ, AA, et centrum sit E.
et fiat )
Ε Α + ΑΖ : ΑΖ = ΘΖ : ΖΒ
et
ΕΒ + ΒΖ : ΒΖ = ΗΖ : ΖΑ,
et fingantur coni basim habentes circulum circum Α Γ
diametrum descriptum, uertices autem Θ, Η puncta,
erit igitur conus ΑΘΓ aequalis segmento sphaerae
1

2

1) Ei' κα αφαίρα έπιπέδω τμα&ή είς άνισα ποτ όρ&άς δια
μέτρφ τινϊ τών έν τα σψαίρα . .
το μείζον τμάμα τάς σφαί
ρας ποτϊ το έλασσον έλαοοονα μεν ή διπλάόιον λογον ϊχει τον.
ον %%ει ά μείζων επιφάνεια ποτϊ, τάν ελάσσονα, μείζονα δε η
ήμιόλιον. περϊ έλίκ. praef.; π. Neue Jabrbiicher, Suppl. X I
396 sq.
2) πεποιήσ&ω lin. 16 D: γεγονέτω.
F; corr. ed. Basil*
Torellius.
17. EB

f

15. ΒΑ, Αά Torellius.
16. Ed^ dT>
BZ idem.
1θ. $άσιν ^kv ^ w 3 t t * s »
v
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Α ΓΗ τώ ΑΑΓ.
και έβχιν, ώς το άπό ΒΑ προς το
άπο Α Α, όντως ή επιφάνεια τον ΑΒΓ τμήματος προς
τήν έπιφάνειαν τον ΑΑΓ
τμήματος, τούτο γάρ προγέγραπται [δεικτέον, οτι τδ μείζον τμήμα τής βφαίρας
5 προς το έλαββον έλάββονα λόγον έχει ή
διπλάβων,
ήπερ ή επιφάνεια τού μείζονος τμήματος πρός τήν
έπιφάνειαν τού έλάββονος τμήματος], λέγω, ότι καϊ 1
ΑΘΓ κείνος πρός τόν ΑΗΓ, τοντέβτιν ή ΖΘ πρός ΖΗ,
έλάββονα λόγον έχει ή διπλάβιον τού, ον έχει τό άπό
10 ΒΑ πρός τό άπό Α Α, rovr^drtv ή Β Ζ πρός Ζ Α. καϊ
έπεί έβτιν, ώς [μίν] βνναμφότερος ή Ε Α Ζ πρός ΑΖ,
ούτως ή ΘΖ πρός Ζ Β [ώς 6h βνναμφότερος ή ΕΒΖ
πρός ΒΖ,
ούτως ή ΖΗ πρός Ζ Α], έβται καϊ ώς ή
ΒΖ πρός ΖΑ,
ή ΘΒ πρός ΒΕ.
ίβη γάρ ή ΒΕ τή

ΑΕ [τούτο γάρ έν τοις επάνω βνναποδέδεικται].
πά
λιν έπεί έβτιν, ώς βνναμφότερος ή ΕΒΖ πρός Β Ζ, ή
Η Ζ πρός ΖΑ, έβτω τή ΒΕ ίβη ή Β Κ. δήλον γάρ,
οτι μείζων έβτϊν ή Θ Β τής ΒΕ, έπεϊ καϊ ή ΒΖ τής
Ζ Α. καϊ έβται, ώς ή ΚΖ πρός Ζ Β, ή ΗΖ πρός Ζ Α.
20 ώς δ\ ή Ζ Β πρός Ζ Α, έδείχθη ή Θ Β πρός Β Ε, ίβη
6h ή ΒΕ τή ΚΒ'
ώς άρα ή Θ Β πρός Β Κ, ούτως ή
Κ Ζ πρός Ζ Η. καϊ έπεϊ ή Θ Ζ πρός Ζ Κ έλάββονα
λόγον έχει, ήπερ ή ΘΒ πρός ΒΚ, ώς δε ή ΘΒ πρός
ΒΚ, έδείχ&η ή ΚΖ πρός ΖΗ, ή ΘΖ άρα πρός ΖΚ
25 έλάββονα λόγον έχει, ήπερ ή ΚΖ πρός ΖΗ.
έλαββον
άρα τό νπό τών ΘΖΗ τού άπό ΖΚ. τό άρα νπό
τών ΘΖΗ πρός τό άπό ΖΗ [τοντέβτιν ή ΖΘ πρός
Ζ Η] έλάββονα λόγον έχει] τού, όν έχει τό άπό τής
ΚΖ πρός τό άπό ΖΗ [τό δϊ άπό ΚΖ πρός τό άπό

16

2. αχό ΑΑ] άπό om. Ρ; coxx. ed. Baal.
<?*πΖασιο*α Eutocins.
11. Ε Δ,
ΤΟΤ*\\ΥΟ&.

9. διπλάΰΐον]
Yfc. Έ»^,
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ΑΒΓ, et conus ΑΤΗ segmento ΑΑΓ [prop. 2]. et
superficies segmenti ΑΒΓ ad superficiem segmenti
ΑΑΓ eam rationem habet, quam ΒΑ : AA . hoc
enim antea demonstratum est. ) dico, etiam ) conum ΑΘΓ ad ΑΗΓ, hoc est Θ Ζ: ΖΗ [I lemm. 1
ρ. 80] minorem quam duplicem rationem habere, quam
ΒΑ : AA , hoc est Β Ζ : Ζ Α [u. Eutocius], et quoniam Ε Α + ΑΖ: ΑΖ = ΘΖ: ΖΒ, erit etiam
ΒΖ.ΖΑ *=*ΘΒ: ΒΕnam ΒΕ = ΑΕ.*) rursus quoniam
ΕΒ + ΒΖ : ΒΖ = ΗΖ: Ζ Α,
8itBK = BE. adparet enim ΘΒ>ΒΕ,
qws.BZ>ZA.
et erit ΚΖ: ZB = HZ: Ζ Α. ) sed
ZB.ZA = @B: BE,
ut demonstratum est, et BE= KB\ quare
ΘΒ:ΒΚ =
ΚΖ:ΖΗ?)
et quoniam ΘΖ : ΖΚ < ΘΒ : BK [u. Eutocius], sed
demonstratum est Θ Β : ΒΚ — ΚΖ : ΖΗ, itaque
ΘΖ:ΖΚ<ΚΖ:
ΖΗ.
quare ΘΖ Χ ΖΗ < ΖΚ [u. Eutocius]. itaque
ΘΖχΖΗ:
ΖΗ < ΚΖ : ΖΗ [u. Eutocius]. )
2

1

2

2

2

2

4

2

2

2

2

6

1) Demonstratum est (I, 42—43), superficies segmentorum
aequales eese circulis, cuius radii sint BA, AJ; sed circuli illi
inter se rationem habent, quam ΒΑ* : Αά
(Eucl. XII, 2).
2) Hoc est: sicut segmenta ΑΒΓ, ΑΔΓ; p. 236 lin. 10 sq.
3) Nam διελόντι (Eucl. V, 17)
Ed : ΔΖ = ΘΒ : ZB = BE : JZ;
%

tum εναλλάξ (Eucl. V, 16).
4) Quia ΕΒ + ΒΖ =» ΒΚ + ΒΖ =

KZ.

5) Nam εναλλάξ est (Eucl. V , 16) KZ : ZH

ΖΒ : ΖΔ.

6) Ex eius adnotatione adparet, Arcbimedem scripsiese lin.
28: fjjei ήπερ τό άπό ΚΖ πρός κτλ.
idem.
Ζ Ηidem,

16. έστι^ ίατι F.
ut lin. 27.

Ε Β , Β Ζ ^oxtf&xx*.
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ΖΗ διπλαβίονα λόγον έχει, ήπερ ή ΚΖ πρός ΖΗ],
ή αρα ΘΖ πρός ΖΗ έλάββονα λόγον έχει ή διπλαβίονα τον, δν έχει ή ΚΖ πρός ΖΗ [ή ΚΖ πρός ΖΗ
έλάββονα λόγον έχει ή διπλαβίονα χον, όν έχει ή ΒΖ
δ πρός Ζ Α], τούτο δ\ έζητούμεν. χαί έπεϊ ίβη έβτϊν
ή ΒΕ τή ΕΑ, έλαββον άρα τό νπό τών ΒΖΑ τον
νπό τών ΒΕΑ. ή ΖΒ άρα πρός Β Ε έλάββονα λόγον
έχει, ήπερ ή Ε Α πρός ΑΖ, .τοντέβτιν ή ΘΒ πρός ΒΖ.
έλαββον άρα τό άπό Ζ Β τον νπό τών θ Β Ε, τοντέβτι
10 τον νπό τών θ Β Κ. έβτω ίβον τδ άπδ Β Ν τω νπό
ΘΒΚ. έβτιν άρα, ώς ή ΘΒ πρός ΒΚ, τό άπό ΘΝ
πρός τό άπό Ν Κ. τό δί άπό θ Ζ πρός τό άπό Ζ Κ
μείζονα λόγον έχει, ή τό άπό θ Ν πρός τό άπό Ν Κ
[χαϊ τό άπό ΘΖ άρα πρός τό άπό ΖΚ μείζονα λόγον
ΐδ έχει, ήπερ ή θ Β πρός Β Κ, τοντέβτιν ή θ Β πρός Β Ε,
τοντέβτιν ή ΚΖ πρός ΖΗ]. ή άρα ΘΖ πρός ΖΗ
μείζονα λόγον έχει ή ήμιόλιον τον τής Κ Ζ πρός Ζ Η
[τούτο γάρ έπϊ τέλει], χαί έβτιν, ώς μϊν ή ΘΖ πρός
ΖΗ, 6 ΑΘΓ χώνος πρός τόν ΑΗΓ χώνον, τοντέβτι
20 τό ΑΒΓ τμήμα πρός τό ΑΑΓ τμήμα, ώς δΐ ή Κ Ζ
πρός ΖΗ, ή ΒΖ πρός Ζ Α, τοντέβτι τό άπό ΒΑ πρός
το άπό Α Α, τοντέβτιν ή επιφάνεια τον ΑΒΓ τμή
ματος πρός τήν έπιφάνειαν τον ΑΑΓ τμήματος, ωβτε
τό μείζον τμήμα πρός τό έλαββον έλάββονα μίν ή
25 διπλαβίονα λόγον έχει τον, δν έχει ή επιφάνεια τον
μείζονος τμήματος πρός τήν έπιφάνειαν τον έλάββονος
τμήματος, μείζονα 6h ή ήμιόλιον.
3. Ζ Η] Ζ Η. ώς δέ Torellius.
Ζ Η] ΖΗ, ή Β Ζ προς
Ζ Δ. ή ΘΖ αρα προς Ζ Η idem. uerba uncis inclusa om. Cr.,
in parenthe&i habet ed. Basil.
6. B Z , ZJ Toreliius.
7.
BJS, Ε Λ idem.
9. ΘΒ, Β Ε idem.
1Q. Θ Β , Β Κ idem.
11. θ Β Χ] ed. Basil; ΒΘΚ Ρ ; Θ Β , Β Κ Τ Ο Τ ^ Υ Ο Α .
λ&. απο
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quare ©Ζ : Ζ Η minorem quam duplicem rationem habet, quam ΚΖ : ZH. hoc autem quaerebamus. ) et
quoniam Β Ε = EA, erit ΒΖ Χ Ζ Α <
ΒΕχΕΑ
[u. Eutocius]. itaque ΖΒ : ΒΕ < ΕΑ : ΑΖ [u. Eutocius] h. e. < ©Β : ΒΖ}) quare ΖΒ < ®B Χ Β Ε ),
hoc est < ΘΒ Χ ΒΚ [nam ΒΕ = 5 Χ ] . sit
Β Ν = ΘΒΧ ΒΚ.
1

2

9

2

2

2

erit igitur ΘΒ:ΒΚ = Θ Ν : ΝΚ [u. Eutocius]. sed
ΘΖ : ΖΚ >
: JVUT [u. Eutocius].
itaque Θ Ζ: Ζ Η ratio maior quam sesquialtera est quam
ratio Κ Ζ : Ζ Η [u. Eutocius]. et ut ®Z : ZiJ, ita conus Α®Γ ad connm ΑΗΓ [p. 238, 8], boc est segmentum ΑΒΓ ad segmentum ΑΑΓ [p. 236, 21]. est
autem KZ:ZH=BZ:ZA
[p.239not.5]
=BA :AA
[p. 238, 10], hoc est superficies segmenti
ad superficiem segmenti ΑΑΓ [p. 239 not. 1]. itaque segnientum maius ad minus minorem quam duplicem
rationem habet, quam superficies segmenti maioris
ad superficiem minoris, maiorem autem qnam sesquialteram.
2

2

2

2

1) Quaerebatur proprie
ΖΘ : Z i f < B Z

#
8

:

ZJ

2

(p. 238, 7—10); sed est (p. 239 not. 6)
ΚΖ

2

: ZH — J5Z : Z z / D : J i Z : Z H
2

J

— BZ* : Z z /

1

2

D: © Z : Z f f < J 3 Z : Ζ Λ .
2) Nam Ε Λ : JZ

=> Θ Β : B Z (p. 239 not. 3).

3) Cfr. Quaest. Arcb. p. 46; Eutocius ad p. 238, 26.

ΝΚ] άπό om. F ; corr. Torellius.
λοτε F, uulgo; ωατε αρα Nizze.
Arohimedee, ed. Heiberg.

I.

23. ωατε\ Hfntast\

2
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6

10

1δ

20

2δ

"Εβχω βφαίρα, έν ή μέγιβτος κύκλος 6 ΑΒΓΑ,
διάμετρος δΐ ή ΑΓ, κένχρον 6h χο Ε, καϊ τετμήβδω
έπιπέδω όρ&ω διά χής ΒΑ προς χήν ΑΓ. λέγω, οτι
τ ό μείζον τμήμα τδ ΑΑΒ πρδς το έλαββον το ΒΓΑ
έλάββονα ή διπλάβιον λόγον έχει τού, δν έχει ή επι
φάνεια τού ΑΒΑ τμήματος πρός τήν έπιφάνειαν τού
ΒΓΑ τμήματος, μείζονα oh ή ήμιόλιον. έπεζεύχδωβαν
γάρ αί ΑΒ, ΒΓ. δ δ$ τής επιφανείας πρός τήν έπιφάνειαν λόγος δ τού κύκλον έβτίν, ον ή έκ τού κέν
τρον ή ΑΒ, πρός τόν κύκλον, ον ή έκ τού κέντρον
ή ΒΓ, τοντέβτιν δ τής Α® πρός τήν ®Γ. κείβδω τή
έκ τού κέντρον τού κύκλον ίβη εκατέρα τών Α Ζ, ΓΗ.
δ δή τού ΒΑ Α τμήματος πρός τό ΒΓΑ λόγος βννήπται έκ τού, δν έχει τό ΒΑ Α τμήμα πρός τόν κώ
νον, ον ή βάβις μέν έβτιν δ περϊ διάμετρον τήν ΒΑ
κύκλος, κορνφη δ$ τό Α βημείον, καϊ δ αυτός κώνος
πρός τόν κώνον τόν βάβιν μ\ν έχοντα τήν αυτήν,
κορνφήν δϊ τό Γ βημείον, καϊ δ είρημένος κώνος πρός
τό ΒΓΑ τμήμα, άλλ' δ μϊν τού ΒΑΑ τμήματος
λόγος πρός τόν ΒΑΑ κώνον, 6 τής Η Θ έβτι πρός ΘΓ'
δ δΐ τού κώνον πρός· τόν κώνον δ τής Α Θ πρός ΘΓ'
ό δΐ τού ΒΓΑ κώνον πρός τό τμήμα τό ΒΓΑ δ ττς
Α Θ έβτι πρός Θ Ζ. δ 6h βννημμένος έκ τού τής ΗΘ
πρός Θ Γ καϊ τής ΑΘ πρός Θ Γ δ τ ο ν νπό τών ΗΘΑ

12. ή ΒΓ] προς (comp.) ΗΒΓ F ; corr. ed. Basil.*; fort.
ίστϊν ή Β Γ .
ΘΓ] ΑΓ P B C * .
14. δη] scripsi; δε Ρ, uulgo.
16. ου ή] ή delenclum censeo. βαο cum comp. ης F.
18.
κώνον τον] ecnpei; τόν om. F, uulgo.
24. συνημμένος] alterum μ eupra ecnptum manu 1 P.
U. ΗΘΧ\
ΚΑΘ
F; 4 θ Η ed. BaaiL, ΑΘ, ΘΗ Torel&iB.
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1

ALITER. )

Sit sphaera, in qua circulus maximus ΑΒΓΑ, diametrus autem ΑΓ, centrum autem E, et secetur plano
per Β Α ad Α Γ perpendiculari. dico, segmentum maius
AAB ad minus ΒΓΑ minorem quam duplicem rationem habere, quam habet superficies segmenti ΑΒΑ
ad superficiem segmenti ΒΓΑ, maiorem autem, quam
sesquialteram. ducantur enim ΑΒ, Β Γ lineae. iain
ratio superficiei ad superficiem ea est, quam habet
circulus, cuius radius est AB ad circulum, cuius radius est Β Γ [1,42—43], hoc est ΑΘ: ®Γ?) ponatur
radio circuli aequalis utraque linea ΑΖ, ΓΗ. itaque
ratio segmenti BAA ad segmentum ΒΓΑ ) composita est ex ratione, quam habet segmentum BAA ad
conum, cuius basis est circulus circum diametrum BA
descriptus, uertex autem punctum A, et ratione, quam
habet idem conus ad conum basim habentem eandem,
uerticem autem punctum Γ, et ratione, quam hic conus, quem [ultimo loco] commemorauimus, ad segmentuni ΒΓΑ habet [u. Eutocius]. sed segmentum BAA
ad conum BAA eam habet rationem, quam Η Θ: Θ Γ
[prop. 2 tc6q.\ conus uero acTconuni eam, quam ΑΘιΘΓ
[I λημμ. 1 ρ. 80], conus autem ΒΓΑ ad segmentum
ΒΓΑ eam, quam Α Θ : Θ Ζ [prop, 2 αόρ. et Eucl. V, 7
}

3

1) Haec demonstratio, quam etiam Eutocius habait, priore
neque clarior neque breuior est. sed cum uerba ipsa pessime
deprauata esse conetet, ueri simile est, tenorem quoque demonstrationis a transscriptore dilatatum et amplificatum esse (Neue
Jahrb. Suppl. X I p. 395—96; Quaest. Arcb. p. 75—76).
2) Nam circuli inter βθ rationem habent, quam ΑΒ* \
(Eucl. XII, 2); tum u. p. 238, 10.
3) Έχ Eutocio multie locie aliam * c x \ v W « m . yfc « a f t ^ S f " ^
genuinam cognoscimuB: lin. 1 4 : ΒΤΔ χ^^Ι»· *·» w i w ^ * *
1
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έβτι πρός τό άπό ΘΓ' 6 Sh τον νπό ΗΘ, ΘΑ προς τό άπό
Θ Γ μετά τον τής Α Θ προς ΘΖ ό τον νπό τών ΗΘ, ΘΑ
έβτιν έπϊ τήν ΘΑ πρός τό άπό Θ Γ έπϊ τήν Θ Ζ. ό δ\
τον νπό τών ΗΘΑ έπϊ τήν ΘΑ ό τον άπό τής ΘΑ
Κ

Ζ

Α

π

δ έβτι ίπϊ τήν ΘΗ. οτι άρα τό άπό ΘΑ έπϊ τήν ΘΗ
πρός τό άπό ΓΘ έπϊ τήν Θ Ζ έλάββονα λόγον έχει
τον τής ΑΘ πρός ΘΓ διπλαβίον [έβτιν 6 τον άπό ΑΘ
πρός τό άπό Θ Γ], τό άρα άπό Α Θ έπϊ τήν Θ Η πρός
τό άπό Θ Γ έπϊ τήν ΘΖ έλάββονα λόγον ίχει, ήπερ τό
10 άπό ΑΘ έπϊ τήν ΘΗ πρός τό άπό ΓΘ έπϊ τήν ΘΗ.
ότι άρα μείζον έβτι τό άπό ΓΘ έπϊ τήν ΖΘ τον άπό
ΓΘ έπϊ τήν Θ Η. ότι άρα μείζων έβτϊν ή ΘΖ τής Θ Η.
φημϊ δή, οτι καϊ τό μείζον τμήμα πρός τό έλαβ
βον μείζονα λόγον έχει ή ήμιόλιον τον τής επιφανείας
1. τό άπό] (prius) την Ρ; corr. B D .
2. ΘΓ] ΗΘ, ΘΓF; corr.
ed. Baeil., Cr.
3. ίπϊ] (prius) προς per comp. F; corr. ed. Basil.
ΗΘ, Θ Α Torellius.
4. έπϊ] προςνβτ comp. F; corr. ed. Basil.*
Post prius Θ Α in ed. Basil. et Cr. legitur: προς τό άπό Θ Γ
ίπϊ την Θ Η, sed haec uerba om. F; Torellius ea recepit, Θ Η
in Θ Ζ mutato, et praeterea addidit: ό αντός Ιοτι τω άπό Α Θ
ίπϊ τήν Θ Η πρός τό άπό Θ Γ ίπϊ τήν ΘΖ. 6 δε τον υπό τών
ΗΘ, ΘΑ ίπϊ τήν ΘΑ πρός τό άπό Θ Γ ίπϊ τήν Θ Η. aliam
huius loci difficillimi emendandi uiam ingressus sum Neue
Jahrb. Suppl. X I p. 396, nondum cognita scriptura codicis F.
5,
(priore loco) scripsi; προς F , uulgo.
τήν Θ Η] το
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Λορ.; u. Eutocius]. sed ratio ex ΗΘ : Θ Γ et ΑΘ: Θ Γ
composita haec est: ΗΘ χ ®A: ΘΓ [u. Eutocius].
sed ΗΘ Χ Θ Α : ΘΓ una cum ΑΘ : ΘΖ est
(ΗΘ Χ ΘΑ) Χ ΘΑ : Θ Γ Χ ΘΖ [u. lemma Eutocii]. )
sed
(ΗΘχΘΑ)χΘΑ[:ΘΓ χΘΖ]=ΘΑ ><ΘΗ[:ΘΓ ΧΘΖ]
[ibid.] itaque [demonstrandum est]
ΘΑ Χ ΘΗ : ΘΓ Χ ΘΖ < ΑΘ :
boc est < ΑΘ χ
: ΘΓ X 0 i i [u. Eutocius].
quare [demonstrandum] ΓΘ χ ΖΘ > Γ Θ X ® i f [u.
Eutocius]. [demonstrandum] igitur Ζ© > ΘΗ [quod
constat; u. Eutocius].
dico igitur, maius segmentum ad minus maiorem
quam sesquialteram rationem habere, quam superficies
2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

τον; lin. 16: ον βάσις; lin. 18: προς κώνον τόν; lin. 2 1 ; λόγος
om.; lin. 22j BAJ κώνον et ΒΓΔ κώνον; ΑΘ έστι; lin. 2 3 :
τό ΒΓΔ τμήμα; lin. 24: ffvyxf^vos; ibid. ίκ τε τον; lin. 2 5 :
Θ Γ μετά τον τής; sed discrepantias praeter unam (u. comm.
crit. ad lin. 18) aut duo (ibid. ad lin. 16) transscriptori tribuo.
1) In hac quoque pagina Eutocius scripturas permultas
discrepantes praebet: lin. 1: ΗΘΑ; lin. 2 : ΓΘ, υπό
ΚΘΑ
έστιν; lin. 4: τών om.; ibid.: ΑΘ ό αυτός έστι τφ άπό Α Θ
ίπϊ; lin. 6: ελάσσονα ή διπλασίονα λόγον ϊχει του τής Α Θ
πρός Θ Γ; lin. 9: ήπερ τό αυτό τό; lin. 11: οτι τό άπό Γ Θ
έπϊ τήν ΖΘ μείξόν έστί του; lin. 13: και om.; lin. 14: επιφα
νείας πρός τήν έπιφάνειαν λόγου; ρ. 246 lin. 3 : επιφανείας
πρός τήν έπιαοάνειαν λόγου; lin. 4: άπό τής Β Γ; lin. 5: φημϊ
ουν\ Ηη. 8: από τής Θ Β. ante ότι lin. 5 Nizzius addi noluit
φημϊ δέ; similia in hoc οτι semper addit Eutooius.
άπό Θ Γ Cr., ed. Basil., Torelliue.
6. ΘΖ] AZ F; ΖΘ ed.
Basil.; Torellius.
7. διπλάσιων F B C , διπλάσιον A.D, ed. Basil.; corr. Torellius, qui tum addidit ο ς.
9. ελάσσονα λόγον
£χει ήπερ τό άπό Α Θ έπϊ τήν Θ Η πρός τό άπό ΓΘ έπϊ τήν
Θ Η] om. Ρ, uulgo; eupplementum Torellii dubitans recepi.
13. δή, ότι] Β, Torellius; διότι F, uulgo.
14. Post επιφανείας
να. Β, ed. Basil., Cr., Torellio additur: πρός έπιφάνειαν; idem
ρ. 246 lin. 3 suppleuit Torellius solus.
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λόγον. άλλ' δ μϊν τών τμημάτων έδείχδη δ αυτός
τφ, δν έχει τό άπό Α Θ έπϊ τήν ®Η πρός τό από
ΘΓ έπϊ τήν ΘΖ. τον δ\ τής επιφανείας λόγον ήμιό
λιός έότιν δ τον άπό Α Β κύβον πρός τόν άπό Β Γ
κνβον. φημϊ δή, ότι τό άπό Α Θ έπϊ τήν Θ Η πρός
τό άπό ΓΘ έπϊ τήν Θ Ζ μείζονα λόγον έχει, ήπερ [ό
άπό τής Α Β κύβος πρός τόν άπό τής Β Γ κύβον,
τοντέότιν] δ άπό τής Α Θ κύβος πρός τον άπό Θ Β
κύβον, roinrnftriv δ τού άπό Α Θ πρός τό άπό Β Θ
καϊ δ τής ΑΘ πρός ΘΒ. δ δ\ τού άπό ΑΘ πρός τό
άπό Θ Β προόλαβών τόν τής ΑΘ πρός Θ Β ό τού άπό
ΑΘ έότιν πρός τό νπό τών Γ Θ Β. ό δε τού άπό
ΑΘ πρός τό νπό τών ΒΘΓ ό τού άπό Α Θ έότιν
έπϊ τήν Θ Η πρός τό ύπό τών ΒΘΓ έπϊ τήν Θ Η.
φημϊ δή, οτι άρα τό άπό Α Θ έπϊ τήν Θ Η πρός τό
άπό Γ Θ έπϊ τήν Θ Ζ μείζονα λόγον έχει, ήπερ [τδ άπό
ΑΘ πρός τό νπό ΒΘΓ, τοντέότι] τό άπό ΑΘ έπϊ τήν
Θ Η πρός τό ύπό ΒΘΓ έπϊ τήν Θ Η. δεικτέον ονν,
ότι τό άπό Θ Γ έπϊ τήν Θ Ζ έλαόόον έότι τού νπό
τών ΒΘΓ έπϊ τήν ΗΘ. δ ταντόν έότι τω δείζαι, ότι
τό άπό ΓΘ πρός τό ύπό ΒΘΓ έλάόόονα λόγον έχει.
ήπερ ή Η® πρός ΘΖ [δει άρα δείζαι, οτι ή ΗΘ πρός
Θ Ζ μείζονα λόγον έχει, ήπερ ή ΓΘ πρός Θ Β], ήχ&ω
άπό τού Ε τή ΕΓ πρός όρ&άς ή ΕΚ, καϊ άπό τον
4. %νβου] κύκλον Ρ; corr. Β.

5. κύβον] ΆννΧον F; corr.

Β.
ότι τό] οτι τον F; corr. Torellius.
6. ήπερ] ηπερ ή F ;
corr. Torelhus. 8. άπο τής] της Ρ; corr. Β.
9. απο ΑΘ] ΑΘ
F; corr. Β.
11. ό τον] Nizze (Cr.); ο δε τον F, uulgo.
12.
Γ Θ, Θ Β Torellius.
13. ΒΘΓ]
scripsd; Β Θ, Θ Γ Torellius;
ΘΒΓ F, uulgo.
14. ΒΘΓ] ut lin. 13.
17. ύπό] απο F ;
corr. Torellius.
ΒΘ, Θ Γ idem, ut lin. 18, 20, 21.
24. Ε
τή ΕΓ πρός όρ&άς ή ΕΚ, %αϊ άπό τον] om. F; corr. Torellius
et ed. Basil., nisi quod pro %at habet ήχΰω; om. Cr.
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inter se. sed demonstratum est, rationem, quam inter
se habent segmenta, esse
— ΑΘ Χ ΘΗ: ΘΓ X ®Z.
ratio uero ΑΒ*: ΒΓ sesquialtera est, quam ratio,
quam superficies inter se habent [u. Eutocius]. dico
igitur,
ΑΘ χ ΘΗ : ΓΘ X ®Z
2

2

3

2

2

rationem maiorem esse quam
ΑΘ*:ΘΒ* [u. Eutocius],
hoc est
> Α® : ΒΘ Χ A@ : ΘΒ [u. Eutocius].
sed
Α® : ΘΒ ΧΑΘ:@Β
= ΑΘ
:ΓΘΧ@Β
[u. Eutocius]. sed
Α® : ΓΘ Χ ΘΒ = ΑΘ X ®H: (ΒΘ Χ ΘΓ) Χ ΘΗ
[u. Eutocius]. dico igitur
ΑΘ Χ ®H: ΓΘ Χ ΘΖ >A® Χ ΘΗ: (ΒΘ Χ ΘΓ) Χ ΘΗ.
demonstrandum igitur
Γ& ΧΘΖ<
(ΒΘ Χ ΘΓ) Χ ΘΗ [u. Eutocius].
quod idem est, ac si demonstramus:
ΓΘ : ΒΘχΘΓ<
ΗΘ : ΘΖ [u. Eutocius]. )
ducatur ab Ε puncto ad ΕΓ lineam perpendicularis linea
EK et a Β puncto ad eam perpendicularis linea BA.
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

y

1) Uerba seqaentia 8εϊ lin. 22 — Θ Β lin. 23 ex Eutocio
huc translata sxint, propter p. 248 lin. 1—3 superuacua. hie
deletis uerba InlXovnov p. 248 lin. 1 — Θ Β lin. 3, quae babet
Eutocius, retinenda snnt.
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Β χά&ετος
αντήν ή ΒΑ. έπίλοιπον ήμϊν δείξαι,
διότι ή ΗΘ Λρός Θ Ζ μείζονα λόγον έχει, ηΛερ ή Γ Θ
Λρός Θ Β. ίβη δέ έβτιν ή ΘΖ βνναμφοτέρω τή ΑΘ,
Κ Ε. δείζαι αρα δει, ότι ή ΗΘ Λρός
βνναμφότερον
5 τήν ΘΑ, ΚΕ μείζονα λόγον έχει, ήπερ ή ΓΘ προς ΘΒ.
xal άφαιρε&είβης αρα άτίό τής Θ Η τής ΓΘ, αΛο δΐ
τής Κ Ε τής Ε Α ίβης τή ΒΘ δεήβει δειχδήναι,
ότι
λοιπή ή ΓΗ Λρός λοιΛήν βνναμφότερον τήν Α Θ, ΚΑ
μείζονα λόγον έχει, ηΛερ ή ΓΘ Λρός ΘΒ, τοντέβτιν
10 ή ΘΒ Λρός ΘΑ, τοντέβτιν ή ΑΕ Λρός ΘΑ. xal εναλ
λάξ, οτι ή Κ Ε Λρός Ε Α μείζονα λόγον έχει, ηΛερ
βνναμφότερος ή ΚΑ, ΘΑ Λρός ΘΑ. xal διελόντι ή
ΚΑ Λρός ΑΕ μείζονα λόγον έχει, ήΛερ ή ΚΑ Λρός
ΘΑ.
ότι έλάββων έβτϊν ή ΑΕ τής ΘΑ.

16

Των τή ίβη επιφάνεια περιεχομένων
τμημάτων μείζον έβτι τό ήμιβφαιρίον.

βφαιρικών

έβτω έν βφαίρα μέγιβτος χνχλος δ ΑΒΓΑ,
διά
μετρος δϊ αντον ή Α Γ, χαί άλλη βφαίρα, ής μέγιβτος
20 χνχλος ό ΕΖΗΘ, διάμετρος 6h αντον ή ΕΗ' χαϊ τετμήβ&ω έΛιΛέδω ή μϊν ετέρα βφαίρα διά τον χέντρον,
ήμϊν] μειναι Ρ; corr. ed. Basil*
2.
διότι] οτι Νίζζβ.
4. δεΐ, οτι] διότι Ρ; corr. Β.
12. ΘΑ]
ΘΑ F ; corr. ed. Basil.*
διελόντι, οτι?
16. ιό* Ρ; ί Τ ο rellius.

DE SPHAERA ET CYLINDRO II.

249

restat, ut demonstremus: Η® : Θ Ζ > ΓΘ : Θ Β [u. Eutocius]. sed Θ Ζ = ΑΘ + Κ Ε [u. Eutocius]. ) itaque
demonstrandum Η Θ : ΘΑ + ΚΕ > ΓΘ : ΘΒ. quare
etiam subtracta a ΘΗ linea linea ΓΘ et a lf2£ linea
linea Ε Α aequali lineae ΒΘ ) demonstrandum erit
ΓΗ: ΑΘ + ΚΑ>ΓΘ:
ΘΒ [u. Eutocius],
hoc est > ΘΒ : ΘΑ*), hoc est > ΑΕ : Θ Α [nam
ΑΕ = Θ Β], et uicissim KE: Ε Α > ΚΑ + ®^: ΘΑ*),
et dirimendo ϋΓΛ : AE> ΚΑ : ΘΑ ), hoc est
ΑΕ < Θ Λ [Eucl. V, 10].«)
1

2

6

IX.
Omnium segmentorum sphaerarum, quae aequali
superficie continentur, maximum est hemisphaerium. )
sit ΑΒΓΑ circulus sphaerae maximus, et diametrus
eius ΑΓ, et alia sphaera sit, cuius circulus maximus
sit ΕΖΗΘ, diametrus autem eius EH. et secetur plano
7

1) Ex Eutocio haec corrigi possant: p. 246 lin. 12: έστι;
ibid.: τών om., itemlin. 1 3 , 14, 20; lin. 13—14: ΒΘΓ λόγος,
6 αυτός ίστι τώ του άπό Α Θ ίπϊ τήν; lin. 15: αρα om.; lin. 18:
Γ Θ Β; ibid.: ουν om.; lin. 2 1 : ΓΘΒ; ρ. 248, 4 : 9ε t άρα δεΐζαι,
ότι. omisi discrepantias minutissimas in litterarum ordine, quem
fieri potest ut Eutocius ipse mutauerit. praeterea Eutocius
p. 248 lin. 13: babet: ήπερ αυτή ή et ibid. 14 τουτέστιν, οτι
έλάσσων ή ΑΕ τής ΘΑ ίστιν.
2) Horum uerborum formam singularem (lin. 6—7) propter
Eutocium mutare non audeo.
3) Nam ΓΘ : ΘΒ = ΘΒ : Θ A; Zeitschr. f. Math., hist.
Abth. X X I V p. 181 Nr. 16.
4) Nam KE = ΓΗ; tum u. Pappus VII, 47 p. 686.
5) U. supra p. 235 not. 1.
6) Conclusionem bic et p. 244, 12 omissam Eutociue nec
habuisse nec desiderasse uidetur. idem syntheBim utriusque
partis de suo addit.
7) Τό ήμισφαίριον μέγιστόν έστι τών περιεχομένων ύπο
ϊοας επιφανείας σφαίρας τμαμάτων. περϊ ελ£κ. praef.
β
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ή 6h ετέρα μή διά τον κέντρον. έβτω δε τά τέμνοντα
επίπεδα όρ&ά προς τάς Α Γ, ΕΗ διαμέτρους, καϊ
τετμήβδωβαν κατά τάς ΑΒ, ΖΘ γραμμάς.
έβτιν δή το μ\ν κατά τήν ΖΕΘ περιφέρειαν τμήμα
τής βφαίρας ήμιβφαιρίον, τών δε κατά τήν ΒΑΑ περι
φέρειαν τομών έν μεν τώ έτέρω βχήματι, προς δ το
Σ βημείον, μείζον ήμιβφαιρίον, έν δε τώ έτέρφ έλαβ
βον ήμιβφαιρίον. ίβαι δε έβτωβαν αί τών είρημένων
τμημάτων έπιφάνειαι. λέγω ονν, οτι μείζον έβτι το
κατά τήν ΖΕΘ περιφέρειαν ήμιβφαιρίον τον κατά τήν
ΒΑΑ περιφέρειαν τμήματος.
έπεϊ γάρ ίβαι είβϊν αί έπιφάνειαι τών είρημένων
τμημάτων, φανερδν, οτι ίβη έβτίν ή ΒΑ τή ΕΖ έν
δεια [δέδεικται γάρ εκάβτον τμήματος ή επιφάνεια
ίβη ονβα κύκλω, ον ή έκ τού κέντρον ίβη έβτϊ τή
άπο τής κορνφής τού τμήματος ευθεία αγομένη έπϊ
τήν .περιφέρειαν τού κύκλον, ος έβτι βάβις τού τμή
ματος], [καϊ έπεϊ μείζων έβτϊν ήμίβεως κύκλον ή ΒΑΑ
περιφέρεια έν τώ έτέρω βχήματι, προς δ το Σ βημείον]
δήλον, οτι ή ΒΑ έλάββων έβτϊν ή διπλαβίων δννάμει
τής ΑΚ, τής δ% έκ τού κέντρον μείζων ή διπλαβίων
δννάμει. έβτω δ\ καϊ τή έκ τού κέντρον τού ΑΒΑ
κύκλον ίβη ή Γ!$, καϊ δν έχει λόγον ή Γ& πρός τήν
Γ Κ, rovtroi/ έχέτω ή ΜΑ πρός Α Κ. άπο δε τού κύκλον τού περϊ διάμετρον τήν ΒΑ κώνος έβτω κορν1. τά] scripsi; τα μεν F, uulgo.
4. έατιν] ίστω Nizze;
sed respicitur ad ρ. 248, 21 sq.
6. τομών] τμημάτων Nizze.
8. αί τών είρημένων τμημάτων έπιφάνειαι.
λέγω ονν] om. F ;
corr. ed. Basil. nocuit similitudo compendiorum ίατωααν et ου ν;
lacunam sic suppleuit Cr.: „est autem superficies maioris portiouis unius sphaerae superficiei dimidiae sphaerae aequalis, quae
est ad circumferentiam feh. dico igitur."
17. os] ό Ρ; corr.
Torellius.
19. Σ] Γ F; corr. ed. Basil.*; sed fortasse et hic
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altera sphaera per centrum, altera autem non per eentrum. et plana secantia ad diametros ΑΓ, EH> perpendicularia sint et secent ) in lineis ΑΒ, ΖΘ.
itaque seguientum sphaerae in ambita ΖΕΘ positum hemisphaerium est, segmentum autem in ambitu
BAA positum ) in altera figura, ad quam est Σ
signum, maius hemisphaerio, in altera uero minus.
aequales autem sint superficies segmentorum, quae
commemorauimus. dico igitur, hemisphaerium in ΖΕΘ
ambitu positum maius esse segmento in BAA ambitu
posito.
nam quoniam aequales sunt superficies segmentorum, adparet, esse BA = EZ [I, 42—43; Eucl. ΧΠ, 2].
[et quoniam ambitus BAA in altera figura, ad quam
Σ signuui est, maior est semicirculo] adparet esse
BA*<2AK\
sed maiorem duplici quadrato radii [u. Eutocius]. )
praeterea autem linea Γ& aequalis sit radio circuli
ΑΒΑ, et sit Γ&: Γ Κ = ΜΑ : Α Κ. et in circulo circuui Β Α diametrum descripto construatur conus uer1

2

8

1) Aut auditur οί κύκλοι, aut potius Arcbimedes scripserat:
τετμακόντων.
cfr. Quaest. Arcb. p. 88.
2) Uerba corrupta lin. 5—6 sic fere reetituenda sunt: τό
δε κατά τήν ΒΑΔ περιφέρειαν
τμήμα.
3) Εχ eo comperimus, Arcbimedem lin. 20—22 scripsieee
δήλον δέ, οτι ή ΒΑ τής μεν Α Κ έλάαοων έστί ή διπλασία δυ
νάμει, τής δε εκ τοϋ κέντρον μείζων ή διπλασία, lin. 22 δυ
νάμει del. Torellius. Nizzins post hoc nerbum cum Sturmio
aliisqae addit: έν δε τω ετέρφ σχήματι τάναντία τούτοις, κείο&ω
τω ήμίσει του άπο Α Β, τουτέστι του άπο Ε Ζ, ίσον τό άπό ΑΡ.
ϊ'σται άρα T J Ε Α ϊση ή Α Ρ, καϊ τής Α Κ ή Α Ρ έγγυτέρω τής
διχοτομίας της έν τφ Ο σημείφ.
et lin. 7 scrib.
didi; om. F, uulgo.

20. εστίν] per comp. F.

25. τον] ad-
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φήν έχων τό Μ όημείον. ίόος δή έότιν ούτος τώ
κατά τήν ΒΑΑ περιφέρειαν τμήματι τής όφαίρας. έότω
καϊ τή Ε Α ϊόη ή ΕΝ, καϊ άπδ τον κύκλον τού περϊ

ψ

Α

διάμετρον τήν Θ Ζ κώνος έότω κορνφήμ έχων το Ν
δ όημείον. ίόος δή καϊ οντός έότι τω κατά τήν ΘΕΖ
περιφέρειαν ήμιόφαιρίφ. το δε περιεχόμενον νπό τών
ΑΡΓ μείζον έότι τού περιεχόμενον νπό τών Α Κ Γ,
διότι τήν έλάόόονα πλενράν τής έλάόόονος τού έτερον
μείζονα έχει. τό δΐ άπό τής Α Ρ ϊόον έότϊ τώ περί10 εχομένω νπό τών Α Κ, ΓΙ$. ήμιόν γάρ έότι τού άπό
6. δέ] scripsi cum Eutocio; δη Ρ, uulgo.
7. ΑΡ, ΡΓ Τοrellius.
ΑΚ, Κ Γ idem.
10. Α Κ, Γ 8] Α& F; corr. ed. Basil.; cfr. Eutocins.
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ticem habens punctum M. is igitur segmento sphaerae in ambitu Β Α Α posito aequalis erit. ) sit praeterea
ΕΝ = EA, et in circulo circum diametrum ΘΖ de1

scripto construatur conus uerticem habens punctum N.
quare etiam is hemisphaerio in ambitu ΘΕΖ posito
aequalis est [u. Eutocius]. sed est
ΑΡΧΡΓ>ΑΚΧΚΓ,
quia minus latus minore latere alterius rectanguli maius habet [u. Eutocius]. est autem AP* —
ΑΚχΓΒ;
est enini = \AB )
itaque etiam
22

1) Est enim αυν&έντι (Eucl.V, 18): ΚΒ: Γ Κ = Μ Κ: Α Κ\
tum u. prop. 2.
2) TJ. Eutocius. sed nusquam dictum est, esee AP == \AB .
quare puto p. 250, 22 post δυνάμει excidisse: ϊοτω δή ή ΒΑ
τής Α Ρ δυνάμει διπλασία (forma ad lemma Eutocii adcommodata, quod sine dubio genuina uerba Archimedis seruatrit; u.
p. 251 not. 3). nam uerba praecedentia lin. 20 sq. eo spectant,
ut demonstretur, punctnm Ρ inter Ο et Κ cadere, et praeterea
ϊοτω δ\ %a£ lin. 22 tum demum babebunt, quo referantur. ceterum si lemma Eutocii recte in codicibus traditum est, sequitur, ut uerba *al έπεί lin. 18 — βημείον lin. 19 subditiua
sint (δήλον δέ). hinc oritur suspicio, Arcbimedem omnino
non ad alteram figuram respexisse, ita ut delenda eint έν μεν
τω ρ. 250, 6 — βημείον lin. 7 et έν δέ lin. 7 — ημισφαιρίου
lin. 8, et praeterea ultima uerba adnotationis Eutocii ad \κ2&<^
%

%
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τής Α Β. μείζον ονν έότι καϊ τ ό βνναμφότερον τον
όνναμφοτέρον [τό αρα περιεχόμενον νπό τών ΓΑΡ
μείζον έότι τον νπό τών &ΚΑ]. τώ dh νπό τών
&ΚΑ ϊόον έότϊ τό νπό τών ΜΚΓ [ωότε μείζον έότι
το νπο τών ΓΑ, Α Ρ τον νπο τών ΜΚΓ]. ώότε μεί
ζονα λόγον ίχει ή ΓΑ πρός τήν ΚΓ, ήπερ ή ΜΚ
πρός τήν ΑΡ. ον di λόγον έχει ή ΑΓ πρός τήν ΓΚ,
τ ο ύ τ ο ν έχει τό άπό τής Α Β πρός τό άπό τής Β Κ.
δήλον ονν, ότι μείζονα λόγον έχει τό ήμιόν τον άπό
τής ΑΒ, δ έότιν ϊόον τώ άπό Α Ρ, πρός τό άπό τής
Β Κ, ήπερ ή Μ Κ πρός τήν διπλαόίαν τής Α Ρ, ή έότιν
ϊόη τή ΑΝ. μείζονα άρα λόγον έχει xal ό κύκλος 6 περϊ
διάμετρον τήν Ζ® πρός τόν κύκλον τόν περϊ διάμετρον
τήν ΒΑ, ή ή ΜΚ πρός τήν ΝΑ. ώότε μείζων έότϊν 6
κώνος ό βάόιν μίν έχων τδν περϊ διάμετρον τήν Ζ®
κύκλον, κορνφήν δ\ τό\ Ν όημείον τού κώνον τού
βάόιν μεν έχοντος κύκλον τόν περϊ διάμετρον τήν Β Α,
κορνφήν ί £ τ ο Μ όημείον. δήλον ονν, ότι καϊ τό
ήμιόφαίριον τό κατά τήν Ε Ζ® περιφέρειαν μείζον έότι
τού τμήματος τού κατά τήν ΒΑΑ περιφέρειαν.
1. μείζον] scripsi cum Eutocio; μείζων F, uulgo.
2. ΓΑ,
AP Torelliue.
3. μείζων Ρ. in figura litteram Ο ex Eutocio
addidit Nizze, litteram Σ ed. Basil., sed praue; corr. Torellius.
3. &ΚΑ] B*, ed. Basil.; 3AK P; XK, KA Torellius, ut etiam
lin. 4.
4. ΜΚΓ.
ωοτε μείζον εοτι τό νπό των] om. Ρ; corr.
Cr., ed. Basil.
5. ΓΑΡ ed. Basil.
ΜΚ, Κ Γ Torellius.
10. ΑΡ, πρός τό άπό] om. Ρ; corr. Cr., ed. Basil.
12. ΑΝ]
ΑΗ Ρ; corr. Α, Cr., ed. Basil.
14. ή] ήπερ Torellius.
ΜΚ]
HMKF;
corr. ed. Baeil*
ΝΑ] Μ Λ F ; corr. Torellius;
„ln" Gr.
μείζον F.
15. διάμετρον] διάμετρον μεν F, ut
etiam lin. 17; corr. utroque loco Torellius. in fine Αρχιμηδονς
περι οφαιρας nai κυλίνδρου Β F, Cr.
%
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ΑΡΧΡΓ
+ AP* > ΑΚχΚΓ
+
AKxTS
[hoc est ΓΑΧΑΡ>
Α Κ X Kg (u. Eutocius)]. sed
ΜΚΧΚΓ=
SKxKA
[u. Eutocius].
quare ΓΑ:ΚΓ>
ΜΚ: Α Ρ [u. Eutocius]. ) sed
ΑΓ : ΓΚ = ΑΒ* : ΒΚ* [u. Eutocius].
adparet igitur, esse \AB*: ΒΚ* > ΜΚ: 2AP, hoc est
AP*: ΒΚ* > ΜΚ : AN [u. Eutocius].
quare etiam circulus circum diametrum Ζ Θ descriptus
ad circuluui circum diametrum Β Α descriptum maiorem rationem habet, quam ΜΚ: NA.*) quare conus
basim habens circulum circum diametrum Ζ Θ descriptum, uerticem autem punctum N, maior est cono
basim habenti circulum circum diametrum Β Α descriptum ), uerticem autem punctum Μ [u. Eutocius].
adparet igitur, etiam hemisphaerium in ambitu ΕΖΘ
positum maius esse segmento in BAA ambitu posito
[p. 252, 1 sq.]. "
1

8

20 sq. (xai ταντα μέν — λΒχ&ήσεταί), in quibos etiam mira breuitas offendit baec enim fignra altera praeter anum locum
p. 250, 6 prorsus neglegitur. itaqae transscriptor ab institoto
soo demonstrationem Archimedis corrigendi destitit.
1) Ex eo adparet, Archimedem τήν ante KTetAP
lin. 6 et 7,
sicut etiam ante Γ Κ lin. 6 omisisee. lin. 14 pro ή babet ήπερ.
2) Nam est Ζ Λ =» Α Ρ (Eutociue); itaque
ZA : ΒΚ* >ΜΚι
ΑΝ;
tum u. Eucl. XII, 2 ; nam
ΖΑ =*\ΖΘ,
ΒΚ=*\ΒΔ.
3) Archimedes scripserat solito nerbornm ordine lin. 17:
τον περϊ διάμετρον τήν ΒΔ %ν%Χον (Eutocius).
%

DIMENSIO CIRCULI.

Archimedes, ed. Heiberg. I.

α.
Πάς χνχλος ίβος έβτϊ τριγώνω όρ&ογωνίω, ον ή
μεν έχ τον χέντρον ίβη μια: τών περϊ τήν όρδήν, ή
δε περίμετρος τή βάβει.
5
έχέτω δ ΑΒΓΑ χνχλος τριγώνω τω Ε, ώς νπόχειται. λέγω, οτι ίβος έβτίν.
εί γαρ δννατόν, έβτω μείζων ό χνχλος, χαϊ έγγεγράφ&ω τό ΑΓ τετράγωνον, χαϊ τετμήβδωβαν αί περίφέρειαι δίχα, xal έβτω τά τμήματα ήδη έλάββονα τής

10 υπεροχής, ή υπερέχει ό χύχλος τον τριγώνον. τό εύ
θύγραμμον άρα έτι τού τριγώνον έβτϊ μείζον, είλήφ&ω
χέντρον τό Ν, χαϊ χά%·ετος ή Ν&. έλάββων άρα ή
1. α'] om. F.
4. βάσει] λοιπή Wallis.
5. τριγώνω τω
Ε post ίσος ίατϊν lin. 6 ponit ed. Basil.; σύν τρ. τώ Ε iNizze.
Wk 9. έστω] per comp. F.

Ι.

Omnis circulus aequalis est triangulo rectangulo,
si radius aequalis est alteri laterum rectum angulum
continentium, ambitus autem basi. )
circulus ΑΒΓΑ ad triangulum E ) ita se habeat,
ut propositum est. dico, eum ei aequalem esse.
nam si fieri potest, sit maior circulus, et inscribatur quadratum ΑΓ et ambitus in duas partes aequales diuidantur [et ducantur lineae ΒΖ, ΖΑ, AM Μ Α
cet.] ) et segmenta iam minora sint eo spatio, quo
1

2

9

}

3

;

4

circulus triangulum excedit. ) itaque figura rectilinea
adhuc maior est triangulo. sumatur centrum N, et
perpendicularis [ducatur] Ng. itaque N& minor est
1) Aliam et eam correctiorem buius propositionis formam
signilicat Eutocius: in&iμένος γάρ τρίγωνον όρ&ογώνιόν φηοιν' έχέτω τήν μίαν τών περί τήν όρ&ην Ϊβην τή ίκ τον κέν
τρον, τήν δε Χοιπήν τή περιφέρεια; et infra: τρίγωνον το όρ%·ογωνιον — ϊοον Ιοτϊ τφ κύκλω.
2) Arcbimedes scripserat προς τρίγωνον το Ε , lin. 6.
3) Tale aliquid (uelut: nal έγγεγράφ&ω εύθύγραμμον Ιοόπλενρον) Archimedes sine dobio addiderat lin. 9.
4) Hoc fieri potest per Eucl. XII, 2 (Π p. 200 ed. Auguet\
collato X , 1. sed statim uti potuit Archimedes de spb. et cyl.
I, 6 p. 24.
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Ν& τής τοϋ τριγώνου πλενράς. έότιν dh χαϊ ή περί
μετρος τον ευθυγράμμου τής λοιπής έλάττων, έπεϊ χαϊ
τής τον χνχλον περιμέτρον.
έλαττον άρα το ενΰνγραμμον τον Ε τριγώνον. όπερ
5 άτοπον.
έότω δε δ χνχλος, εί δυνατόν, έλάττων τον Ε τρι
γώνον. χαϊ περιγεγράφ%·ω τό τετράγωνον, χαϊ τετμήό%·ωόαν αί περιφέρειαι δίχα, xal ήχ%·ωόαν έφαπτόμεναι διά τών όημείων. όρ&ή άρα r νπό Ο Α Ρ. ή Ο Ρ
10 άρα τής Μ Ρ έότιν μείζων ή γάρ Ρ Μ τή ΡΑ ϊόη
έότϊ. xal τό ΡΟΠ τρίγωνον άρα τον Ο Ζ Α Μ οχήμα
τος μείζον έότιν ή τό ήμιόΐλ λελείφ&ωόαν οί τώ
ΠΖΑ τομεί όμοιοι έλάόόονς τής νπεροχής, ή υπερέχει
τό Ε τον ΑΒΓΑ χνχλον. έτι άρα τό περιγεγραμμέ16 νον εν%νγραμμον τον Ε έότιν έλαόόον. όπερ άτοπον,
έότιν γάρ μείζον, ότι ή μεν ΝΑ ϊόη έότϊ τή χα&έτω
τον τριγώνον, ή δε περίμετρος μείζων έότϊ τής βάόεως
τον τριγώνον. ϊόος άρα ό χνχλος τώ Ε τριγώνω.
6. ίλάττων] μείζων F; corr. ed. Basil.*
10. τή] της F ;
corr. Β*.
13. τομείς ed. Basil., Torellius; „portiones" Cr.
14. Ε] Ε τρίγωνον ed. Basil., Torellius, Cr.
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latere [altero] ) trianguli. sed etiani perimetrus figurae rectilineae minor est altero latere, quia etiam ambitu circuli minor est [de spli. et cyl. I p. 10].
itaque figura rectilinea minor est triangulo Ε
[Zeitsclir. f. Math., hist. Abth. XXIV p. 180 nr. 12];
- quod fieri nequit.
sit autem circulus, si fieri potest, minor triangulo E.
et circumscribatur quadratum, et ambitus in duas partes aequales secentur, et per puncta [sectionum] lineae
contingentes ducantur. itaque L OAP rectus est [Eucl.
III, 18]; quare OP> MP; nam MP=PA
[Zeitschr.
• f. Math., hist. Abth. XXIV p. 181 nr. 15]. itaque
ΡΟΠ> \OZAMF)
relinquantur [igitur] segmenta
segmento ) Π Ζ Α similia minora eo spatio, quo Ε
triangulum circulum ΑΒΓΑ excedit. ) itaque figura
rectilinea circumscripta adhuc minor est triangulo JE;
quod fieri nequit. est enim maior, quia Ν Α aequalis
est altitudini ) trianguli, perimetrus autem maior basi
trianguli. ) circulus igitur aequalis est triangulo E. )
3

4

5

6

7

1) τής τον τριγώνον πλευράς lin. 1 obscurios quam pro
more Arcbimedis dictum est.

2) Nam OAP> APM (Eucl. VI, 1) et
OAP = iPOn,
ΡΑΜ=-ΑΠΖ.
3) τομεΐ lin. 13 Archimedee non scripsit pro τμήματι.
4) Cum P O I T > ±OZAM, hoc fieri potest per Eucl. X , 1;
cfr. de spb. et cyl. I, 6.
5) Axcbimedes scripserat τφ ΰψει lin. 16; Quaeet. Arcb.
P- 6) Quia maior est ambita circuli; de sph. et cyl. I, 1.
7) Hanc propositionem citant: Pappue I p. 258, 17; 312,
20; III p. 1158, 2 2 ; demonstrationem i$petit V , 6 p. 312—16
ex Zenodoro apud Tbeonem: comm. in Ptolem. p. 12—13 ed.
Baeil.; Proclus in Eucl. p. 4 2 3 , 3 ; Anonymus Ebltscbii 42, 3
p. 265.
7 1
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Ό κύκλος Λρος το άπο τής διαμέτρου
λόγον έχει, δν ιά Λρός ιδ*.

τετράγωνου

έότω κύκλος, ου διάμετρος ή Α Β, καϊ Λεριγεγράφ%·ω
5 τετράγωνον τό ΓΗ, καϊ τής ΓΑ δίΛλή ή Α Ε, ε'βδομον δε ή Ε Ζ τής ΓΑ.
έΛεϊ ούν τό ΑΓΕ Λρός τό
ΑΓΑ λόγον έχει, δν κα Λρός ξ', Λρος δ% τό ΑΕΖ

τό ΑΓΑ λόγον έχει, όν εΛτα
Λρός έν, τό ΑΓΖ
Λρός τό
ΑΓΑ
έότιν, ώς κβ' Λρός ζ.
άλλα τοϋ ΑΓΑ
τετραΛλάόιόν
έότι τό ΓΗ τετράγωνον
τό
6h ΑΓΑ Ζ τρίγωνον τφ ΑΒ κύκλω ϊόον έότιν [έΛεϊ ή
μϊν Α Γ κά&ετος ϊόη έότϊ τή έκ τοϋ κέντρου, ή δε
15 βάόις τής διαμέτρου τρίΛλαόίων καϊ τώ ξ " έγγιότα
νΛερέχουόα δειχδήόεταί].
ό κύκλος ουν Λρός τό ΓΗ
τετράγωνον λόγον έχει, δν ιά Λρός ιδ\

Παντός κύκλου ή περίμετρος τής διαμέτρου τρι20 Λλαόίων έότι, καϊ έτι ύΛερέχει έλαόόον ι μεν ή έβδόμω
μέρει τής διαμέτρου, μείξονι δε ή δέκα έβδομηκοότομόνοις.

k

1. β'~\ om. F.
3. ιδ' ε"γγιστα Wallis. numeros lineolis
transuersis supra ductis notat F.
6. διπλή] διπλασία Nizze.
9. ΑΓΖ άρα Wallis.
12. Post τετράγωνον Wallis addit:
τό άρα ΑΓΖ τρίγωνον πρός τό ΓΗ τετράγωνον λόγον £χει, όν
xjJ' προς %η\ η ον ιά πρός ιό*.
13. ΑΓΛΖ]
sic F, Cr.;
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Π.
Circulus ad diametrum quadratam eam rationem
habet, quam 11 : 14.
sit circulus, cuius diametrus sit AB et circumscribatur quadratum ΓΗ, et sit Α Ε = 2ΓΑ et ΕΖ = \ΓΑ.
iam quoniam est ΑΓΕ: ΑΓΑ = 2 1 : 7 [Eucl. VI, 1],
sed ΑΓΑ: ΑΕΖ = 7 : 1 [Eucl. VI, 1], erit
ΑΓΖ : ΑΓΑ = 22 : 7. )
sed ΓΗ = 4 ΑΓΑ [Eucl. I, 34], et triangulum ΑΓΑ Ζ
circulo Α Β aequale est [quia altitudo Α Γ radio aequalis est, basis autem triplo et praeterea septima parte
maior dianietro, hoc est ambitui proxime aequalis, ut
demonstrabitur prop. 3; tum u. prop. I]. ) quare circulus ad quadratum ΓΗ eam rationem habet, quam
11:14. )
}

9

1

2

3

III.
Cuiusuis sphaerae perimetrus diametro triplo maior
est, et praeterea excedit spatio minore, quam septima
pars diametri est, maiore autem quam 44*
1) Nam άνάπαΧιν (Eucl. V, 7 πόρ.) ΑΕΖ : ΑΓΔ — 1 : 7 ;
tum addendo sequitur proportio. sed poterat statim concludi
ex Eucl. VI, 1; nam ΓΖ — (3 + 4) ΤΔ = . V Γ4.
2) Hic locus insi lin. 13 — δείχθήσεται lin. 16 mire corruptus et coofusas transscriptori tribno, qui eum addidit, poetquam prop. 2 et 3 permutauit; neque enim Arcbimedes hanc
propositionem ante prop. 3, quo nititur, posuit.
3) Citatur baec propositio a Pseudoberone Geom. 103 p. 186.
ΑΓΖ ed. Basil., uulgo.
%ν%Χου περιμέτρω, ήτις.
ϋγγιοτα Wallis.

15. Post βάοις Wallis addit: τή τον
τω] scripsi; τον F, uulgo.
17. ιδ'
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έότω κύκλος, καϊ διάμετρος ή Α Γ, καϊ κέντρον το
Ε, καϊ ή ΓΑ Ζ εφαπτομένη, καϊ ή νπο ΖΕΓ τρίτον
ορδής, ή ΕΖ άρα προς ΖΓ λόγον έχει, δν τζ' πρός
ρνγ. ή δ% ΕΓ πρός τήν ΓΖ λόγον έχει, δν όξε'
5 πρός ρνγ'. τετμήόδω ονν ή νπό ΖΕΓ δίχα τή Ε Η.
έότιν άρα, ώς ή Ζ Ε πρός Ε Γ, ή ΖΗ πρός Η Γ [καϊ
εναλλάξ καϊ όννδέντι]. ώς άρα όνναμφότερος ή Ζ Ε,
ΕΓ πρός ΖΓ, ή ΕΓ πρός ΓΗ. ώότε ή ΓΕ πρός ΓΗ
μείζονα λόγον έχει, ήπερ φοα' πρός ρνγ'. ή ΕΗ άρα
10 πρός Η Γ δννάμει λόγον έχει, δν Μ ftvv πρός Μ ,γν&'.
μήκει άρα, δν φψζ' η πρός ρνγ. πάλιν δίχα ή νπό

ΗΕΓ τή ΕΘ. διά τά αυτά άρα ή ΕΓ πρός ΓΘ μεί
ζονα λόγον έχει, ή δν ,αρξβί η πρός ρνγ. ή ΘΕ
άρα πρός ΘΓ μείζονα λόγον έχει, ή δν μροβ η πρός
15 ρνγ. έτι δίχα ή νπό ΘΕΓ τή ΕΚ. ή ΕΓ άρα πρός
Γ Κ μείζονα λόγον έχει, ή δν βτλίί δ" πρός ρνγ.
ή ΕΚ άρα πρός ΓΚ μείζονα, ή δν βτλ&
πρός
2. τρίτον] τρίτον (^τον per comp.) F, corr. Β*.
3. μεί
ζονα λόγον Wallis.
ον] scripei cum Eutocio; η ον F, uulgo.
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sit circulus, et diametrus AT et centrum E et ΓΛΖ
linea circulum contingens, et L ΖΕΓ tertia pars recti.
itaque ΕΖ:ΖΓ=
306: 153 [u. Eutocius], sed
ΕΓ:ΓΖ = 265 : 153 [u. Eutocius].
iam secetur L ΖΕΓ in duas partes aequales linea EH.
est igitur
ΖΕ:ΕΓ=ΖΗ:
ΗΓ [Eucl. VI, 3].
quare
ZE + ΕΓ: ΖΓ = ΕΓ: ΓΗ [u. Eutocius]. )
quare
Γ Ε : ΓΗ > 571 : 153 [u. Eutocius]. )
itaque
ΕΗ : ΗΓ = 349450 : 23409 [u. Eutocius].
itaque ΕΗ: fZT = 591\ : 153. rnrsus secetur eodem
modo L ΗΕΓ linea ΕΘ. propter eadem igitur erit
ΕΓ: ΓΘ > 1162£ : 153 [u. Eutocius].
quare ΘΕ: ΘΓ > 1172£ : 153 [u. Eutocius]. rursus
secetur L ΘΕΓ linea EK. erit
}

}

1

2

2

2

ΕΓ:ΓΚ>

2334± : 153 [u. Eutocius].

1) Sequentia uerba lin. 6—7: nal εναλλάξ nal cvvftivxi a
traneecriptore ex Eutocio huc prauo ordine illata sunt.
2) Quae Archimedes breuissime, omissis computationibus,
proponit, copiose et perspicue explicat Eutocius; quare satis
babui lectorem ad eum reuocare. quo modo Archimedes numeros 153 et 780 inuenerit, aut quibus adiumentis instructus
latera numerorum non quadratorum computauerit, nondum constat (Quaeet. Arch. p. 60—66). baec propositio difficillima a
transscriptore et fortasse etiam a librariis peseime babita est.
citatur ab Arcbimede ipso Arenar. I , 19; II, 3 et a Simplicio
in Aristot. IV p. 508, b.
7. ονν&έντι nal εναλλάξ Wallis.
10. μείζονα λόγον Wallis.
ή όν Wallis. idem post αρα lin. 11 addit μείζονα ή.
17.
μείζονα] ecripsi; μείζον F, ualgO; μείζονα λόγον ϋγ,ει
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ρνγ.
έτι δίχα ή νΛο ΚΕΓ τή ΑΕ. ή ΕΓ αρα προς
Α Γ μείζονα [μήχεί] λόγον έχει, ηΛερ δχογ' L " Λρός
ρνγ.
έΛεϊ ονν ή νΛο ΖΕΓ τρίτον ονόα ορδής τετμηται τετράχις δίχα, ή νΛο ΑΕΓ ορδής έβτι μη".
5 χείόδω ονν αντή ίβη Λρός τω Ε ή νΛο ΓΕΜ. ή αρα
νΛο ΑΕΜ ορδής έβτι χδ". χαϊ ή ΑΜ άρα ένδεια
τον ΛερΙ τόν χνχλον έβτϊ Λολνγώνον Λλενρά Λλενράς
έχοντος qsr\ έΛεϊ ονν ή ΕΓ Λρός τήν ΓΑ
έδείχδη
μείζονα λόγον έχονόα, ηΛερ βχογ' L" Λρός ρνγ', άλλα
10 τής μεν ΕΓ δίΛλή ή ΑΓ, τής δε ΓΑ δίΛλαόίων ή
ΑΜ, xal ή Α Γ άρα Λρός τήν τον q s ' Λολνγώνον
Λερίμετρον μείζονα λόγον έχει, ηΛερ βχογ' L " Λρός
Μ βχΛη'. χαί έότιν τρίΛλαόία, χαϊ νΛερέχονόιν

χξζ L " ,

αΛερ τών δχογ' L " έλάττόνά έότιν ή τό έβδομον. ώότε
15 τό Λολνγώνον τό ΛερΙ τόν χνχλον τής διάμετρον έότϊ
τρίΛλάόιον χαϊ έλαττον ι ή τώ έβδόμω μέρει μείζον.
ή τον χνχλον άρα περίμετρος Λολν μάλλον έλάόόων
έότϊν ή τρίΛλαόίων χαϊ έβδόμω μέρει μείζων.
έότω χνχλος, χαϊ διάμετρος ή ΑΓ, ή δε νΛο ΒΑΓ
20 τρίτον ορδής, ή ΑΒ άρα Λρός Β Γ έλάόόονα λόγον
έχει, ή δν μτνα' Λρός ψΛ' [ή δε Α Γ Λρός ΓΒ, ον
αφξ

.

Λρός ψΛ'],

2, μήκει delet Wallis; om. Eutocius.
βχογ' L"] δνογ
PV.
5. lari η F; corr. Wallis. idem post ΓΕΜ adcfit: nai
έκβεβλήσδω η Ζ Γ ίπϊ τό Μ.
6. post ένδεια ed. Basil. addit πλενρά έοτιν (έοτι Wallis), omisso έοτι lin. 7, quod habent F
(per comp.), cett. codd.
7. ante πολνγώνον ed. Baeil. habet
περιγραφομένου.
πλενρά] addidit Wurm; om. F, uulgo.
11.
post AM addit Wallis: %al ή Α Γ άρα προς τήν Α Μ μείζονα
λόγον $%sij yn*Q βΧ°Υ'
^ρό§ ρνγ'.
13. ante καϊ idem:
άνάπαλιν αρα ή περίμετρος του πολυγώνου πρός τήν διάμετρον
α
έλάασονα λόγον έχει, ήπερ Μ ,δχΐίη πρός δχογ'
14. ή]
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quare ΕΚ : Γ Κ > 2339± : 153 [u. Eutocius]. rursus
secetur L ΚΕΓ linea AE. erit igitur
ΕΓ:ΑΓ>
4673£ : 153 [u. Eutocius].
iam quoniam L ΖΕΓ, qui tertia pars est recti, quater
in partes aequales diuisus est, L ΑΕΓ erit pars duodequinquagesima recti. ponatur ) igitur ei aequalis
L Γ Ε Μ ad punctum Ε. itaque L AEM pars uicesima
quarta est recti. quare linea Α Μ latus est polygoni
96 latera habentis circum circulum circumscripti. et
quoniam demonstratum est ΕΓ: Γ Α > 4673J : 153, et
ΑΓ — 2ΕΓ ΑΜ — 2 Γ Α, Α Γ etiam ad perimetrum
polygoni 96 latera habentis maiorem habet rationem,
quam 4673£: 14688 [u. Eutocius]. est igitur triplo
maior [pefimetrus polygoni], et supersunt 667£, quod
minus est septima parte 4673^. itaque [perimetrus]
polygoni circumscripti minor est quam triplo et septima parte maior diametro. quare ambitus circuli multo
magis ) minor est quam triplo et septima parte maior
diametro.
sit circulus, et diametrus ΑΓ, et L ΒΑΓ tertia pars
recti. itaque ΑΒ:ΒΓ<
1351 : 780 [u. Eutocius].
1

9

2

1) Quamquam Eutocius: κείσθω ονν, φηαι, ?ση avty ή
νπο ΓΕΜ, tamen ex sequentibus adparet, eum suis ipsius uerbia uti. quare ne infra quidem (lin. 8: δέδεικται, lin. 9: qvy,
καϊ ίατι τής) constat, eum genninam formam praebere. eed
H D . 19—20 puto eum recte praebere: κύκλος περϊ διάμετρον τήν
Α Γ καϊ τρίτον ορθής ή νπο ΒΑΓ; lin. 10 οηι. διπλασίων, de
lin. 10, 11, 15, 21 u. ρ. 269 not. 1.
2) Perimetrus enim polygoni maior est ambitu jcirculi; de
eph. et cyl. I, 1.
om. F: corr. Wallis.
16. έλάττονί] scripsi; έλαττον Ρ, nulgo.
19. Δ* addit F; corr. Wallis.
20. τρίτον Ρ; corr. Β *
21.
ατνα'] τνα F; corr. Β manu 2 *
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δίχα ή ύπό ΒΑΓ τή ΑΗ. έπεϊ ίβη έβτϊν ή νπο
ΒΑΗ τή νπο ΗΓΒ, άλλα καϊ τή νπο Η Α Γ, καϊ ή
νπο ΗΓΒ τή νπο ΗΑΓ έβτιν ίβη. καϊ κοινή ή νπο
ΑΗΓ ορδή. καϊ τρίτη άρα ή νπο ΗΖΓ τρίτη τή
5 νπο Α ΓΗ ίβη. ίβογώνίον άρα το ΑΗΓ τω ΓΗ Ζ

a\

Ε

τριγώνω. έβτιν άρα, ώς ή ΑΗ προς ΗΓ, ή ΓΗ προς
ΗΖ, καϊ ή ΑΓ προς ΓΖ. άλλ ώς ή ΑΓ προς ΓΖ,
• καϊ βνναμφότερος ή ΓΑΒ πρός Β Γ. καϊ ώς βνναμ
φότερος άρα ή ΒΑΓ πρός Β Γ, ή Α Η πρός Η Γ. διά
10 τούτο ονν ή ΑΗ πρός τήν Η Γ έλάββονα λόγον έχει,
ήπερ β^ια' πρός ψπ', ή δϊ ΑΓ πρός τήν ΓΗ έλάβ
βονα, ή δν γιγ L " δ" πρός ψπ'. δίχα ή νπό ΓΑΗ τή
Α Θ. ή ΑΘ άρα διά τά αυτά πρός τήν Θ Γ έλάββονα
λόγον έχει, ή δν ,ε %κδ' L " δ" πρός ψπ', ή δν αωκγ'
15 πρός βμ. έκατέρα γάρ έκατέρας δ' ιγ". ωβτε ή ΑΓ
πρός τήν ΓΘ, ή δν μωλη' δ' ια" πρός βμ. έτι δίχα
ή ύπό ΘΑΓ τή ΚΑ. καϊ ή ΑΚ πρός τήν ΚΓ έλάβ9

4

(

1. Ante &ίχα ed. Basil. habet τετμήαδω.
3. τή] άρα τή
ed. Basil.
4. αρα] scripsi; εαται F, uulgo; άρα ?ση Ίβται ed.
Basil., Torellius.
δ. ΐση] addidi; om. F, uulgo.
8. ΓΑ, Α Β
Torellius.
9. ΒΑ, Α Γ Nizze.
ΑΗ] ΔΗ F; corr. Β m g *
12. pro L " F B C * habent Γ".
14. *%%$ U Q «rxd s F; corr.
ed. Basil. (λ pro % ; corr. Wallis).
Ίδ. αμ] αν F; corr. ed. Bas
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1

secetur ) LBAT in partes aequales linea AH. iam
quoniam L ΒΑΗ = ΗΓΒ [Eucl. ΠΙ, 26], sed etiam
= ΗΑΓ, erit ΗΓΒ = ΗΑΓ. et communis est L ΑΗΓ
rectus [Eucl. III, 31]. quare etiam ΗΖΓ = ΑΓΗ
[Eucl. I, 32]. quare triangula ΑΗΓ, ΓΗΖ angulos
aequales habent. est igitur [Eucl. VI, 4]
ΑΗ: Η Γ = ΓΗ: Η Ζ = ΑΓ: ΓΖ.
sed ΑΓ: ΓΖ = ΓΑ + ΑΒ : ΒΓ [Eucl. VI, 3; Eutocius]. quare ΓΑ + ΑΒ : ΒΓ = ΑΗ : ΗΓ. itaque
ΑΗ: ΗΓ< 2911 : 780 [u. Eutocius], ) et
ΑΓ: ΓΗ< 3013^ ± : 780 [u. Eutocius].
secetur eodem modo L ΓΑΗ linea ΑΘ. propter eadem igitur erit ΑΘ:ΘΓ<
5924£ | : 780 [u. Eutocius],
hoc est < 1823 : 240. altera ) enim alterius ^ [u.
Eutocius]. quare est ΑΓ: ΓΘ < 1838.fr : 240 [u. Eutocius]. porro secetur i ΘΑΓ linea KA. est igitur
2

3

1) Cum p. 266, 20—21; 268, 9—12; 13—16; 268,17—270,1
ab Eutocio non ipsis uerbis Arcbimedis citari nideantur, bas
contra scripturas in lemmatis eius seruatas genuinas putauerim
et in uerbis Archimedis a transscriptore mutatas: hn. 1: τετμήσ&ω δίχα; ίπεϊ ονν; lin. 3 : αρα τή; lin. 4 : λοιπή et λοιπή
pro τρίτη et τρίτη; lin. 6: ϊστιν Ιση; αρα έστί; ΑΗΓ
τρί
γωνον;
lin. 8 και (prius) om.; lin. 16: προς Θ Γ ελάσσονα λόγον
ίχει ήπερ; lin. 16: έβτϊ & ιγ"; lin. 17: ΘΑΓ γωνία,
simul
alia transscriptionis uestigia colligam: ut lin. 5 om. τρίγωνον
prop. 1 p. 260, 14; 2 p. 262, 6; διπλή ρ. 266, 10 {διπλασίων
Nizze; cfr. prop. 2 p. 262, 5); τον q<5 πολνγώνον ρ. 266, 11;
270, 9; τό πολνγώνον pro ή περίμετρος τον πολνγώνον ρ. 266,
15 (ή περίμετρος τον πολνγώνον τον — τριπλασίων — μείζων
Nizze). praeterea Eutocius uerba ή δε Α Γ—ψπ
ρ. 266, 2 1 .
babuisse ηοη uidetur; debebat insuper esse ή γάρ ΑΓ.
2) Hic, ut saepissime in bac propositione, utitnr proportione illa, quam exposui Quaest. Arcb. p. 48.
3) Genns femininum refertur ad auditum uerbum πλευρά.
Basil.
16. Post Γ Θ additur ελάσσονα λόγον £χει in ed. Basil.
ia"~\ om. F; corr. Wallis.
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βονα άρα λόγον έχει, ή ον μζ' Λρός
έκατέρα γάρ
ίκατέρας ιά μ", ή ΑΓ αρα Λρός τήν ΓΚ, ή ον p& s"
Λρός %ο. έτι δίχα ή νΛο ΚΑΓ τή ΑΑ.
ή ΑΑ άρα
Λρός τήν Α Γ έλάββονα λόγον έχει, ή ον τά βιέ
s"
5 Λρός
ή δϊ ΑΓ Λρός ΓΑ έλάββονα, ή τά βιζ δ"
Λρός
άνάΛαλιν άρα ή περίμετρος τον Λολνγώνον
Λρός τήν διάμετρον μείζονα λόγον έχει, ηΛερ £τλζ'
Λρός βιζ δ", αΛερ τών βιζ δ" μείζονα έβτιν ή τριΛλαβίονα καϊ δέκα Όά'. καϊ ή Λερίμετρος άρα τον
10 qsf Λολνγώνον τον έν τώ κύκλφ τής διάμετρον τριΛλαβίων έβτϊ καϊ μείζων ή ι οά'. ωβτε καϊ ό κύκλος
έτι μάλλον τρίΛλαβίων έβτϊ καϊ μείζων ή ι οά'.
ή άρα τοϋ κύκλον Λερίμετρος τής διάμετρον τρί
Λλαβίων έβτϊ κάί έλάββονι μίν ή έβδόμω μέρει, μεί15 ζονι δϊ ή ι

οά'

μείζων.

1. Post ή ον addit Wallis: ,γχξά & ιά προς αμ ή ον.
ζς] ct-ς Ρ; corr. ed. Baeil.
2. εκατέρας] ed. Basil. ex Eutocio; εαατερα P B C * ; εκατέρων Wallie.
ιά μ" ή Α Γ] οιμαι Ρ;
corr. Wallis.
%ατάλογον ed. Basil.; Γ Κ έλάοαονα λόγον Wallis.
<u& s"]
ecripsi; αος F, uulgo; έτει τ) αθ s' Wallis.
4. ΑΓ]
ΑΓ¥\
corr. Wallis.
6. Poet αρα η \Vallis addit: Α Γ πρός την ΓΑ
μείζονα λόγον έχει ήπερ ξς' προς βιζ δ'' %αί (ή addit Nizze).
7. ,ςτλς'] ςτας Γ ; corr. Wallis.
8. βιζ]
(prius) ~&ζ F ;
corr. Wallis.
9. οά'] ο ά Ρ; corr. Wallis.
11. ί οά']
scripsi; ον ο' ιά Ρ, utdgo; δέκα οά ed. Basil. Tor., Wall.
13.
ί οα'] scripei; -0·' ιά Ρ, uulgo; δε%α οά ed. Basil. Tor., W a l l .
14. ίλάοοονϊ] scripsi; ελασαων Ρ, uulgo.
μείζονι δ\ ή ί οα'
μείζων] scripsi; μείζων δε F, uulgo; μείζων δϊ ή δέκα εβδομηκοστομόνοις νπερέχοναα Wallis.
4
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ΑΚ:ΚΓ<
1007 : 66 [u. Eutocius]. altera enim alterius est \%. itaque.
ΑΓ:ΓΚ<
1009£ : 66 [u. Eutocius].
porro secetur L ΚΑΓ ) linea ΛΑ. erit igitur
Α Α: ΑΓ< 2016£: 66 [u. Eutocius],
et Α Γ: ΓΑ < 2011\ : 66 [u. Eutocius]. et e contrario
[ΓΑ : Α Γ > 66 : 2017± (Pappus VII, 49 p. 688); sed
Γ Α latus est polygoni 96 latera habentis. quare]*)
perimetrus polygoni ad diametrum maiorem rationem
habet quam 6336 : 2017\ quod maius est quam triplo
et
maius quam 2017£. itaque perimetrus polygoni
inscripti 96 latera habentis ) maior est quam triplo
et
maior diametro. quare etiam multo magis )
circulus maior est quam triplo et •$-}• maior diametro.
itaque ambitus circuli triplo maior est diametro et
δ
excedit spatio minore quam maiore autem quam
1

}

3

4

44·)

1) ΚΑΓ γωνία lin. 3 Eutocius. ceteras huius paginae
discrepantias, quae apud eum inueniuntur, inde ortae esee pato,
quod ArchimecQs demonstrationem non ad uerbum citauit, sed
suis uerbis reddidit.
2) Ueri simile est, Archimedem ipeum baec addidisee.
3) τον q?' πολυγώνου transscriptori debetur, sicut etiam
lin. 11: 6 κύκλος pro ή τοϋ κύκλον περίμετρος (περιφέρεια).
4) Qoippe quae maior est perimetro polygoni (de sph. et
cyl. I
10).
5) Άρχιμηδους κύκλου μετρησις in fine F, Cr.
P

/

ϊ

DE CONOIDIBUS ΕΤ SPHAEROIDIBUS.

Archimedes, ed. Hoiberg. I.

Αρχιμήδης Λούιθέφ

εν

πράττειν.

'Λποβτέλλω τοι γράψας έν τώδε τφ βιβλίω τών
τε λοιπών θεωρημάτων τάς άποδειζίας, ών ουκ είχες
έν τοις πρότερον άπεόταλμένοις, καϊ άλλων νότερον
δ ποτεξενρημένων, α πρότερον μ\ν ήδη πολλάκις έγχειρήΰας έπιόκεπτέΰθαι, δύΰκολον έχειν τι φανείβας μοι
τάς ευρέόιος αυτών άπόρηΰα. διόπερ ονδΐ ΰυνεξεδόθεν τοις άλλοις αυτά τά προβεβλημένα. νΰτερον δΐ
έπιμελέότερον ποτ αντοΐς γενόμενος έζενρον τά άπο10 ρηθέντα. ην 6h τά μίν λοιπά τών προτέρων θεωρη
μάτων περϊ τον ορθογωνίου κωνοειδέος προβεβλημενα*
τά δϊ νυν έντι ποτεζενρημένα περί τε άμβλυγωνίου
κωνοειδέος καϊ περϊ όφαιροειδέων οχημάτων, ών τά
μεν παραμάκεα, τά δε έπιπλατέα καλέω.
1δ
περί μίν ονν τον όρθογωνίον κωνοειδέος ύπέκειτο
τάδε' εί κα ορθογωνίου κώνον τομά μενονΰας τάς
διάμετρον περιενεχθείόα άποκαταΰταθή πάλιν, όθεν
ώρμαόεν, τό περιλαφθίν βχήμα νπό τάς τον όρθογωνίον κώνον τομας όρθογώνιον κωνοειδϊς καλείβθάι,
20 καϊ ά%ονα μ\ν αντον τάν μεμενακονβαν διάμετρον καλείόθαι, κορνφάν δε τό όαμεΐον, καθ δ άπτεται δ
9

9

1. Λωσιθεω F; corr. Riualtus.
3. άποδειξίαςΛ scripsi;
αποδε£ cum comp. ης F; αποδείξεις uuljgo.
6. ίιίσκολον]
δυαποτ' ολον F; corr. Riualtns.
7. ενρέοιος] scripsi; ευρεαιας F , uulgo.
14. παραμάκεα] Torellius; παραμηχεα F,
uulgo.
Ιδ. κονοειδεος F.
16. $ί κα] αίκα Torellius, ut
semper hoc ubro.
19. καλειοθω F; corr. Torellius.

Archimedes Dositheo s.
Hoc libro conscriptas tibi mitto demonstrationes
et reliquorum theorematum, quorum demonstrationes
in iis libris, quos antea tibi misi ), non habuisti, et
aliorum quorundam postea inuentorum ), quae cum
antea saepe perscrutari conatus essem, haerebam, quia
inuentio eorum difficultatem quandam habere mibi
uidebatur. quare ne edebantur ) quidem ipsae propositiones una cum ceteris. postea autem diligentius
ea adgressus inueni ea, in quibus haeseram. reliqua
theorematum priorum de conoide rectangulo proposita
erant quae nunc noua inueni, de conoide obtusiangulo sunt et de figuris sphaeroidibus, quarum alteras
oblongas, alteras latas nomino.
de rectangulo igitur conoide haec proposita eraut:
si sectio coni rectanguli manente diametro circumuoluta rursus in eum statum restituitur, unde moueri
coepta est, figuram sectione coni rectanguli comprehensam conoides rectangulum uocari, et axem uocari
eius diametrum manentem, uerticem autem punctum,
1

2

8

1) H. e. libros de sphaera et cytfhdro, de helicibus, de
parabola.
2) De conoidibue obtusiangulis et de ephaeroidibus (lin.
12); de iis ne propoeitiones quidem Cononi miserat Archimedes (lin. 8).
3) H. e. Cononi mittebantur solnendae et cum aliia matbftmaticis communicandae.
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άξων τάς τον κωνοειδέος επιφανείας, καϊ εί κα τον
όρθογωνίον κωνοειδέος οχήματος έπίπεδον έπιψανχι,
παρά δ% τδ έπιψαϋον έπίπεδον άλλο έπίπεδον άχθίν
άποτέμτ] τι τμάμα τον κωνοειδέος, βάβιν μεν καλείόθαι τον άποτμαθέντος τμάματος το έπίπεδον το περιλαφθίν νπο τάς τον κωνοειδέος τομάς έν τω άποτέμνοντι έπιπέδφ, κορνφάν δε το ΰαμείον, καθ δ
έπιψανει τδ έτερον έπίπεδον τον κωνοειδέος, άξονα δϊ
τάν έναπολαφθείβαν ευθείαν έν τω τμάματι άπο τάς
ά^θείβας διά τάς κορνφάς τον τμάματος παρά τδν
άξονα τον κωνοειδέος.
προεβάλλετο δε τάδε θεωρήΰαι* διά τι, εί κα τον
ορθογωνίου κωνοειδέος τμάματα άποτμαθή έπιπέδφ
όρθώ ποτϊ τον άξονα, το άποτμαθεν τμάμα ήμιόλιον
έΰΰείται τον κώνον τον βάβιν έχοντος τάν ανταν τφ
τμάματι καϊ άξονα τόν αντον καϊ διά τί, εί κα άπό
τον όρθογωνίον κωνοειδέος δνο τμάματα άποτμαθέωντι
έπιπέδοις όπωβοϋν άγμένοις, τά άποτμαθέντα τμάματα
διπλάόιον λόγον έξοϋντι ποτ άλλαλα τών αξόνων.
περϊ δε τοϋ άμβλυγωνίον κωνοειδέος ύποτιθέμεθα
τάδε* εί κα έν έπιπέδω έωντι άμβλνγωνίον κώνον
τομά καϊ ά διάμετρος αύτάς καϊ αί έγγιύτα τάς τον
άμβλνγωνίον κώνον τομάς, μενονΰας 6h τάς διαμέτρου
περιενεχθϊν τό έπίπεδον, έν φ έντι αί είρημέναι γραμ9

10

15

20

1. του] το τον F; corr. Torellius.
2. ορθογωνίου] 9ό
supra scriptum manu 1 F.
ηονοειδεοζ F.
3. επιφανών Ρ.
4. τμήμα F; corr. Toreliius.
12. προεβάλλετο] Β; προεβαλλεντο F C D ; προεβάλλοντο Α, ed. Basil, Torelliua.
15. εσειται F; corr. Torelliua.
17. άποτμαθέωντι]
Torellius; αποτμαθεντι F, uulgo; άποτμαθέντα Α, ed. Basil. 19. ποτ άλλαλα]
Torellius; ποτι τα αλλα F, uulgo.
20. ύποτιθέμεθα]
scripai;
νπετιθεμεθα Ρ, uulgo; ύπεθέμεθα Nizze.
22. αι] addidit
Torellius; om. F, uulgo.
9

^
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in quo axis superficiem conoidie tangat et ei planum
oonoides rectangulum contingat, et aliud planum βαηtingenti parallelum segmentum conoidis aliquod abscindat, basim segmenti abecisi uocari planum eectione conoidis iu plano abscindenti comprehensum,
uerticem autem punctum, in quo alterum planum conoides contingat, axem autem eam partem lineae per
uerticem segmenti axi conoidis parallelae ductae, quae
intra segmentum comprebenditur.
coneideranda autem haec proponebantur:
cur, si segmenta ) conoidis rectanguli plano ad
axem perpendiculari abscindantur, segmentum abscisum dimidia parte maius sit cono basim babenti eandem, quam segmentum, et eundem axem [prop. 21];
et cur, si a conoide rectangulo planis quoquo modo
ductis duo segmenta abscindantur, segiuenta abscisa
duplicem inter se ratiouem habeant, quam axes
[prop. 24].
de obtusiangnlo autem conoide haec supponimus*):
si in plano sunt sectio coni obtusianguli, diametrus
eius, liueae sectioni coni obtusianguli proximae ), et
manente diametro planum, in quo sunt hae lineae
omnes, circumuolutum rursus in eum statum restitui1

8

1) Lin. 13 pro τμάματα Nizzius coniecit τμάμα, fortaeed
recte, sed cum idem infra legatur p. 280, 3 et fieri possit,, ut
Arcbimedes prius uniuersalius locutue eit, deinde ad singolarem
et casnm et xramerom traasierit, ecripturam codicis mutare nohii.
2) Scribendum esse νχοτι&έμ*Φα lin. 20, adparet ex p. 275
not. 2; baec nunc demum supponit Arcbimedes.
3) H. e. aeymptotae qnae uocantur. eed nocabula mathematica Archimedis ubique retinui. quare etiam scripsi: sectio coni
rectanguli, obtusianguli, acutiaDguli pro nominibue recentioribue:
parabola, byperbola, ellipsie. in uocabtdis nouie obtuaianguli
et acutiangali fiogeiidie eecutue sum Commandinum alioeque.
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μαί, άποκαταόταθη πάλιν, όθεν ωρμαόεν, αί μεν έγγιότα εύθείαι τάς τοϋ άμβλνγωνίον κώνον τομάς δή
λον ώς κώνον ίόοόκελέα περιλαψούνται, ον κορυφά
έόόείται το όαμείον, καθ δ at έγγιότα όνμπίπτοντι,
άξων δ% ά μεμενακοϋόα διάμετρος, το δ} νπο τάς
τοϋ άμβλνγωνίον κώνον τομάς όχημα περιλαφθϊν
άμβλνγωνίον κωνοειδ\ς καλείόθαι, άξονα δ} αντον
tav μεμενακοϋόαν διάμετρον, κορνφάν δ} τδ όαμείον,
καθ δ άπτεται 6 άξων τάς επιφανείας τοϋ κωνοειδέος. τδν δΐ κώνον τον περιλαφθέντα νπο ταν έγγιότα τάς τοϋ άμβλνγωνίον κώνον τομάς περιέχοντα
το κωνοειδίς καλείόθαι, τάν δε μεταξύ ευθείαν τάς
τε κορνφάς τοϋ κωνοειδέος καϊ τάς κορνφάς τοϋ κώ
νον τοϋ περιέχοντος τδ κωνοειδϊς ποτεοϋόαν τώ άξονι
καλείόθαι. καϊ εί κα τοϋ άμβλνγωνίον κωνοειδέος
έπίπεδον έπιψανη, παρά δΐ τό έπιψαϋον- έπίπεδον άλλο
έπίπεδον άχθϊν άποτέμη τμάμα τοϋ κωνοειδέος, βάβιν
μ\ν καλείόθαι τοϋ άποτμαθέντος τμάματος τό έπίπεδον
τό περιλαφθϊν νπό τάς τον κωνοειδέος τομάς έν τώ άποτέμνοντι έπιπέδω, κορνφάν δΐ τό όαμείον, καθ δ άπτε
ται τό έπίπεδον τό έπιψαϋον τοϋ κωνοειδέος, άξονα δϊ
τάν άπολαφθείόαν έν τώ τμάματι άπό τάς άχθείόας διά
τάς κορνφάς τοϋ τμάματος καϊ τάς κορνφάς τοϋ κώνον
τοϋ περιέχοντος τό κωνοειδές, καϊ τάν μεταξύ τάν
είρημέναν κορνφάν ευθείαν ποτεοϋόαν τώ άξονι κα
λείόθαι. τά μ\ν ονν ορθογώνια κωνοειδέα πάντα
όμοίά έντι, τών δ\ άμβλνγωνίων κωνοειδέων δμοία
καλείόθω, ων κα οί κώνοι οί περιέχοντες τά κωνοει9
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9

3. Ιαοσκελέα] scripsi; ιοοσχελη F , uulgo.
corr. V.
4. έσσείταί] επειται F; ίοεΐται Β*.
Ρ; corr. BC.
10. ταν] τας F; cdrr. Β*.

κορνφη F;
8. τάν] τα
17. τμήμα Ρ,
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tur, unde moueri coeptum est, adparet, lineas sectioni
coni obtusianguli proximas conum aequicrurium comprehensuras esse, cuius uertex erit punctum, in quo lineae
sectioni proximae sibi in uicem incidunt, axis autem diametrus, quae mansit. figuram autem sectione coni obtusianguli comprehensam conoides obtusiangulum uocari,
axem autem eius diametrum manentem, uerticem autem
punctum, in quo axis superficiem conoidis tangat.
conum autem lineis sectioni coni obtusianguli proximis comprehensum comprehendentem conoides uocari,
lineam autem iuter uerticem conoidis et uerticem coni
conoides comprehendentis positam axi adiectam uocari.
et si planum conoides obtusiangulum contingat, et
aliud planum plano contingenti parallelum segmentum
conoidis abscindat, basim segmenti abscisi uocari planum sectione conoidis in plano abecindenti cdmprehensum, uerticem autem punctum, in quo planum
contingens conoides tangat, axem autem eam partem
lineae per uerticem segmenti et uerticem coni conoides
comprehendentis ductae, quae intra segmentum comprehenditur, lineam autem inter hos uertices positam
axi adiectam uocari.
rectangula conoidea omnia similia sunt ), obtusiangulorum autem conoideon ea similia uocentur; in
quibus coni conoidea comprehendentes similes sint. )
1

8

1) Quia omnes parabolae eimiles sunt (Apollonias VI, 11).
2) Eucl. X I def. 24: όμοιοι κώνοι καϊ κύλινδροι είσιν, ων
οΐ τε άξονες καϊ αί διάμετροι τών βάοεων άνάλογον είαι.
uulgo; corr. Torellias.
Bcripai; καν F, ualgo.

22. ίναηολαω&εΪ6αν?

28. κα]
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δέα όμοιοι έωντι.
προβάλλεται dh τάδε θεωρήόαι*
διά τί, εί κα τον άμβλνγωνίον κωνοειδέος
άποτμαθή
τμάματα έπιπέδω όρθφ ποτϊ τδν άξονα, τδ άποτμαθ\ν τμάμα ποτϊ τδν κώνον τδν βάόιν έχοντα τάν
5 αντάν τώ τμάματι καϊ άξονα τδν αντον τούτον έχει
τον λόγον, δν ά όνναμφοτέραις
ϊόα τώ τε άξονι τον
τμάματος καϊ τα τριπλαόία τάς ποτεούόας τω άξονι
ποτϊ τάν ίόαν άμφοτέραις τώ τε άξονι τοϋ τμάματος
καϊ τα διπλαόία τάς ποτεούόας τώ άξονι. καϊ διά τί,
10 εϊ κα τοϋ άμβλνγωνίον κωνοειδέος τμάμα
άποτμαθή
έπιπέδω μή όρθώ ποτϊ τόν άξονα, τό
άποτμαθεν
τμάμα ποτϊ τό όχημα τό βάόιν έχον τάν αύτάν τφ
τμάματι καϊ άξονα τόν αυτόν,
δ γιγνέται
άπότμαμα
κώνον, τούτον έξ/ει τόν λόγον, δν ά
όνναμφοτέραις
15 ϊόα τω τε άξονι τοϋ τμάματος καϊ τα τριπλαόία τάς
ποτεούόας τω άξονι ποτϊ τάν ίόαν άμφοτέραις τώ τε
άξονι τοϋ τμάματος χαί τα διπλαόία τάς ποτεούόας
τώ άξονι.
περϊ δϊ τών όφαιροειδέων οχημάτων
ύποτιθέμεθα
20 τάδε'
εί χα όξνγωνίον
χώνον χομά μενούόας
τάς
μείζονος διαμέτρου περιενεχθείόα άποκαταόταθή πάλιν,
όθεν ώρμαόεν, τδ περιλαφθεν όχημα νπό τάς τον
όξνγωνίον
χώνον τομάς παραμάχες όφαιροειδϊς χαλείόθαι. εί δέ χα τάς έλάόόονος διάμετρον
μενονόας
25 περιενεχθείόα
ά τοϋ όξνγωνίον χώνον τομά άποχατα>
όταθή πάλιν, όθεν ώρμαόεν, τό περιλαφθεν
όχημα
νπό τάς τοϋ όξνγωνίον χώνον τομάς έπιπλατν όφαι1. προβάλλεται] alterum λ supra scriptum manu 1 F.
6.
ον] om. Ρ; corr. ed. Basil.*
ανναμφοτέραις] scripsi; ανναμφοτερα F uulgo. τφ τε] scripsi; τω F, nnlgo. 11. μή] snpra
Bcriptum manu 1, utuidetac, F. .13. τμήματι Ρ; corr. ToreUiu*.
14. ά ΰυναμφοτεραις] ecripsi; ανναμφοτερος F; ά συναμφότερος
r
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coneideranda autem haec proponuntur:
eur, si plano ad axem perpendiculari abscindantur
eegmenta ) conoidis obtusianguli, eegmentum abscisum
ad conum eandem basim habentem, quam segmentuxn,
et axein eundem eam habeat rationem, quam linea
axi segmenti et simul triplici lineae axi adiectae aequalis ad lineam axi segmenti et simul duplici lineae axi
adiectae aequalem [prop. 25]· et cur, si plano ad
axem non perpendiculari segmeutum conoidis obtusianguli abscindatur, segmentum abscisum ad figuram
basim eandem habentem, quam segmentum, et axem
eundem (quae est segmentum coni) ) eam rationem
habeat, quam linea axi segmenti et sinrnl triplici lineae
axi adiectae aequalis ad lineam axi segmenti et simnl
duplici lineae axi adiectae aequalem [prop. 26].
de spbaeroidibus autem figurie haec supponimus ):
si sectio coni acutianguli manente diametro maiore
circumuoluta rursus in eum statum restituitur, unde
moueri coepta est, figuram sectione coni acutianguli
comprehensam sphaeroides oblongum uocari; sin autem
sectio coni acutianguli manente minore diametro circumuoluta rursus in eum statum restituitur, unde moueri coepta est, figuram sectione coni acutianguli com1

8

3

1) Hic quoque (lin. 3) pro τμάματα Nizzius τμάμα scribi
iubet; eed u. p. 277 not. 1.
2) Haec uerba (lin. 13), ei genuina eunt, hoc loco praeoccupando poeteriora significant; nam p. 288, 1 eq. demum defimtur άπότμαμα κώνον.
3) Sic recte F; u. p. 277 not. 2.
ed. Basil.,uulgo; ά ονναμφότερα Torellius. 15. xe]addidi; om. F,
uulgo. 19. νπετ&έμεθα Torelliue, νπεθέμεθα Nizze. 20. τομας
F ; corr. Torelline.
21. αποκαταοτη F C * ; corr. Β man. 2*.
22. νπο τε F; corr. Torelliut.
24. * « ] addidi; om. F, uulgo.
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ροειδίς καλείόθαι. έκατέρον δί τών όφαιροειδέων
άξονα μ\ν καλείόθαι ταν μεμενακονόαν διάμετρον,
κορνφάν δϊ το όαμείον, καθ δ άπτεται δ άξων ζάς
επιφανείας τον όφαιροειδέος, κέντρον δί καλείόθαι το
δ μέόον τον άξονος, καϊ διάμετρον τάν διά τον κέντρον
ποτ όρθάς άγομέναν τώ άξονι. καϊ εί κα τών όφαιρο
ειδέων οχημάτων δποτερονονν επίπεδα παράλληλα
έπιψανωντι μή τέμνοντα, παρά δϊ τά επίπεδα τά ψανοντα άλλο έπίπεδον άχθη τέμνον τδ όφαιροειδές, τών
10 γενομένων τμαμάτων βάόιν μ\ν καλείόθαι τό περιλαφθ\ν νπό τάς τον όφαιροειδέος τομάς έν τώ τέμνοντι
έπιπέδφ, κορνφάς δΐ τά όαμεία, καθ α έπιψανοντι
τον όφαιροειδέος τά παράλληλα επίπεδα, άξονας δΐ
τάς έναπολαφθείόας ευθείας έν τοις τμαμάτεόόιν άπό
16 τάς ενθείας τάς τάς κορνφάς αντών έπιξενγννονόας.
οτι 6h τά έπιψανοντα επίπεδα τον όφαιροειδέος καθ
h> μόνον άπτονται όαμείον τάς επιφανείας αντον, καϊ
οτι ά τάς άφάς έπιζενγννονόα ευθεία διά τον κέν
τρον τον όφαιροειδέος πορενέται, δειξονμες. όμοια
20 6h καλείόθαι τών όφαιροειδέων οχημάτων, ών κα οί
άξονες ποτϊ τάς διαμέτρονς τόν αντον λόγον έχωντι.
τμάματα δε όφαιροειδέων οχημάτων καϊ κωνοειδέων
όμοια καλείόθω, εί κα άφ όμοιων οχημάτων άφαιρημένα έωντι καϊ τάς τε βαόίας όμοιας έχωντι, καϊ οί
26 άξονες αντών ήτοι όρθοϊ έόντες ποτϊ τά επίπεδα τών
βαόίων ή γωνίας ίόας ποιονντες ποτϊ τάς όμολόγονς
διαμέτρονς τών βαόίων τόν αντον έχωντι λόγον ποτ
άλλάλονς ταίς όμολόγοις διαμέτροις τών βαόίων.
9

9

9

9

9

9

6. αφαιοοειδεωβ F.
8. ψανοντα] ^τηψανοντα?
10. τμη
μάτων F; corr. Torellius. 12. α] ας F; corr. Β. 14. τμαματε€ΐν Ρ Β*. 15. τας] (poeteriue) scripsi; τα F C D ; om. Β, uulgo.

DE CONOIDiBUS E T SPHAEROIDIBU8.

283

prehensam sphaeroides latum uocari. utriusque autem
«phaeroidis axem uocari diametrom manentem nerticem autem punctuni, in quo axie superficiem sphae*roidis tangat, centrum autem uocari mediam axis
punctum, et diametrum lineam per centrum ad axem
perpendicularem ductam. et si plana parallela utramuis figurarum sphaeroideon contingant, ita ut non
eecent, et aliud planum planis tangentibus parallelum
ducatur spbaeroides secans, segmentorum inde orientium basim uocari [planum] sectione sphaeroidis in
plano secanti comprehensum, uertices uero puncta, in
quibus plana parallela sphaeroides contingant, axes
autem eas partes lineae uertices segmentorum iuagentis, quae intra segmenta comprehendantur. plana
autem sphaeroides contingentia in uno tantum puncto
superficiem eius tangere [prop. 16], et lineam puncta
contactus iungentem per centrum sphaeroidis cadere [prop. 16], demoustrabimus. similee autem eas
figurarum sphaeroideon uocari, quarum axes ad diametros eandem rationem habeant. segmenta autem
figurarum sphaeroideon et conoideon similia uocentur,
si ab similibus figuris abscisa sunt et bases similes
habent, et axes eorum aut ad plana basium perpendiculares aut aequales angulos cum respondentibas
diametris basium facientes eandem inter se rationem
habent, quam respondentes diametri basium.
;

16. τά] scripsi; τα τε F, uulgo.
20. χα] scripsi; %ai F, uulgp.
21. ε*χωντι] scripsi; εχοντι F, nulgo.
22. τμάματα] ToreUiue;
τ μα μα F , uulgo.
23. καΧείϋθαι Torellius.
24. βασίας]
ecripei; βασ cnm comp. ης F; βάσεις unlgo.
έχωντι] scripsi;
εχοντι F, uulgo,
26. βασίων] scripsi; βάσεων F, uulgo; item
lm. 27 et 28.
27. έχωντι] scripsi; εχοντι F, uulgo.
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προβάλλεται d i περϊ των όφαιροειδέων τάδε θεα**
ρήόαι' διά τί, ει χά τι τών όφαιροειδέων οχημάτων
έπιπέδφ τμαθή διά τον χέντρον όρθώ ποτϊ τδν
άξονα, τών γεναμένων τμαμότων έχάτερον διπλάόιον έόόείται τον χώνον τον βάόιν έχοντος τάν αντάν
τώ τμάματι χαϊ άξονα τον αντον. εί δέ χα όρθώ μάν
ποτϊ τδν άξονα τω έπιπέδφ τμαθή, μή διά τον χέν
τρον δέ, τών γεναμένων τμαμάτων το μ£ν μείζον ποτϊ
τδν χώνον τδν τάν αντάν βάόιν έχοντα τω τμάματι
χαϊ άξονα τδν αντον τούτον έξει τδν λόγον, δν α
όνναμφοτέραις ϊόα τά τε ήμιόεία τάς ευθείας, ά έότιν
άξων τον όφαιροειδέος, χαϊ τω άξονι τώ τον έλάόόονος τμάματος ποτϊ τον άξονα τοϋ έλάόόονος τμάματος,
τό δϊ έλαόόον τμάμα ποτϊ τόν χώνον τόν βάόιν έχοντα
τάν αντάν τώ τμάματι χαϊ άξονα τόν αντον τούτον
έχει τόν λόγον, δν ά όνναμφοτέραις ϊόα τά τε ήμι
όεία τάς ευθείας, α έότιν άξων τοϋ όφαιροειδέος, χαϊ
τώ άξονι τω τού μείζονος τμάματος ποτϊ τόν άξονα
τοϋ μείζονος τμάματος. χαϊ διά τι, εί χα τών όφαιροειδέων τι έπιπέδω τμαθή διά τοϋ χέντρον μή όρθώ
ποτϊ τόν άξονα, τών γεναμένων τμαμότων έχάτερον
διπλάόιον έόόείται τοϋ οχήματος τού βάόιν έχοντος
τάν αντάν τώ τμάματι χαϊ άξονα τόν αυτόν, γιγνέται
δ\ τό όχημα άπάτμαμα χώνον. εί δέ χα μήτε διά τον
χέντρον μήτε όρθώ ποτϊ τόν άξονα τώ έπιπέδφ τμαθή
τδ όφαιροειδές, τών γεναμένων τμαμάτων τδ μ\ν μεί
ζον ποτϊ τό όχημα τό βάόιν έχον τάν αύτάν τώ τμά
ματι χαϊ άξονα τον αυτόν rovrov έξει τόν λόγον, δν
3. χμγθη Ρ ; corr. Torelliue.
7. τμηθη Ρ ; corr. Torelliue.
μή] om. F ; oorr. Torelliue.
10. τούτον] om. P ; corr.
Torelliue.
13. τμήματος F ; corr. Torelliu*.
18. «S«m.,F.
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consideranda autem de sphaeroidibus haec proponuntur: cur, si quaeuis figurarum sphaeroideon plano
per centrum ad axem perpendiculari secetur, utrumuis
segmentorum inde orientium duplo maius sit cono basim habenti eandem, quam segmentum, et axem eundem
[prop.27]. sin plano ad axem perpendiculari neque uero
per centrum secatur, maius segmentorum inde orientium
ad conum eandem basim habentem, quam segmentum,
et axem eundem hanc babebit rationem, quam linea
dimidio axi spbaeroidis et simul axi segmenti minoris
aequalis ad axem segmenti minoris, minus autem segmentum ad conum basim eandem habentem, quam
segmentum, et axem eundem hanc habet rationein,
quam linea dimidio axi sphaeroidis et simul axi segmenti maioris aequalis ad axem segmenti maioris
[prop. 29]. et cur, si quoduis sphaeroides plano per
centrum ad axem non perpendiculari secetur, utrumuis segmentorum inde orientium duplo maius sit figura
eandem basim babenti, quam segmentum, et axem eundem (figura autem baec coni segmentum est) ) [prop.28].
sin plano nec per centrum posito nec ad axem perpendiculari spbaeroides secatur segmentorum indeorientium
maius ad figuram eaudem basim habentein, quam segmentuni, et axem euudem eam habebit rationem, quam
linea dimidiae lineae uertices segmentorum iungenti )
l

?

2

1) Cfr. quae de his uerbis dixi p. 281 not. 2.
2) Fortasse delendum est avt&g p. 286 lin. 1; cfr. ibid.
lin. 7.
ηοχί\ Torellius; προς per comp. F, uulgo.
Torelliua.
23. τμάματι] τματι F.

20. τμηθη F ; corr.
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ά όνναμφοτέραις ϊόα χα τε ήμιόέα αύτάς τάς επιζενγννούόας τάς κορνφάς τών τμαμάτων καϊ τώ άξονι
τώ τοϋ έλάόόονος τμάματος ηοτϊ τδν άξονα τδν τοϋ
έλάόόονος τμάματος, τδ di έλαόόον τμάμα ποτϊ τδ
δ όχημα τδ βάόιν έχον τάν αντάν τω τμάματι καϊ άξονα
τδν αντον τούτον έξει τδν λόγον, δν έχει ά όνναμ
φοτέραις ϊόα τφ τε ήμιόέα τας ίπιζενγννούόας τάς
κορνφάς τών τμαμάτων και τώ άξονι τοϋ μείζονος
τμάματος ποτϊ τόν άξονα τόν τοϋ μείζονος τμήματος.
10 γίνεται δΐ χαϊ έν τούτοις τό όχημα άπότμαμα κώνον.
άποδειχθέντων δε τών είρημένων θεωρημάτων διά
τούτων εύριόκόνχαι θεωρήματα τε πολλά καϊ προβλή
ματα, οίον καϊ τόδε' ότι τά όμοια όφαιροειδέα καϊ
τά όμοια τμάματα τών τε όφαιροειδέων οχημάτων καϊ
15 τών κωνοειδέων τριπλαόίονα λόγον έχοντι ποτ άλ
λαλα τών αξόνων καϊ διότι τών ϊόων όφαιροειδέων
οχημάτων τά τετράγωνα τά άπό τών διαμέτρων άνχιπεπόνθαόι τοϊς άξόνεόόιν, καϊ εϊ κα τών όφαιρο
ειδέων οχημάτων τά τετράγωνα τά άπό τών διαμέτρων
20 άντιπεπόνθωντι τοϊς άξόνεόόιν, ϊόα έντϊ τά όφαιρο
ειδέα. πρόβλημα δέ, οίον καϊ τόδε' άπό τοϋ δοθέντος
όφαιροειδέος οχήματος ή κωνοειδέος τμάμα άποτεμεΐν
έπιπέδω παρά δοθΐν έπίπεδον άγμένω, είμεν δ\ τό
άποτμαθϊν τμάμα ϊόον τω δοθέντι κώνω ή κνλίνδρφ
25 ή όφαίρα τα δοθείόα. προγραψάντες ούν τά τε θεω
ρήματα καϊ τά επιτάγματα τά χρεΐαν έχοντα είς τάς
9

9

8. τον] τώ TO-IJ?
15. ποτ άλλαλα] Torellius; ποτι τα
αλλα F, uulgo
16. ό*ιο'τ*] δή οτι Β, Torelliue.
18. αξονεοιν F.^ 20. άντιπεπόνδωντι]
scripsi; αντιπεπον&ασι F, uulgo.
22. σχήματος] Nizze; τ μα ματος F, tralgo.
23. εϊμεν δέ] ώστε
εϊμεν Torellius.
;
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et einral azi segmenti minoris aequaHe ad azem segmenti minoris [prop. 32]; segmentum aatem minus ad
figuram eandem basim babentem, quam segmentum,
et axem eundem eam rationem babebit, quam linea
dimidiae lineae uertices segmentorum iungenti et simul azi maioris segmenti aequalis ad axem segmenti
maioris. (haec autem figura in bis quoque segmentum
coni est). ) [prop. 30].
1

his autem theorematis demonstratis per ea multa
et tbeoremata et problemata inueniuntur, uelut hoc ):
similia sphaeroidea et similia segmeuta et figurarum
spbaeroideon et conoideon inter se triplicem rationem
habere, quam axes. et in aequalibus figurie sphaeroidibus ) quadrata diametrorum in contraria proportione esse atque axes. et si in figuris sphaeroidibus quadrata diametrorum in contraria proportione sint, atque
axes, sphaeroidea aequalia esse. et problema, uelut hoc:
a data figura sphaeroide uel conoide plano dato plauo
parallelo segmentum abscindere, ita ut ) segmentum
abscisum dato cono uel cylindro uel etiam datae sphaerae aequale sit. — praemissis igitur et theorematis
2

3

4

1) Cfr. p. 281 not. 2.
2) Fortasse scribendum: τάδε lin. 13. num Arcbimedee BOlutiones borum theorematam et problematie (liu. 21 eq.), quas
eum nouiese necesse est, unquam ediderit, non consiat. resoluerunt Riualtus p. 328 sq. Sturmius p. 377 sq.; cfr. Nizze
p. 203 sq.
3) Genetiuue lin. 16 pendet ex διαμέτρων lin. 17; cfr.
lin. 19.
4) InfinitiuuE εϊμεν lin. 23 eicut άποτεμεϊν pendet ex
eignificatione iubendi, quae inest in πρόβλημα.
}
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άποδειξίας αυτών μετα ταύτα γράφου μες τον τά προ
κείμενα, ευτυχεί.
Εέ κα- κώνος έπιπέδω τμαθή όνμπίπτοντι πάόαις
ταϊς τον κώνου πλενραίς, ά τομά έόόείται ήτοι κύκλος
ή όξνγωνίον κατνον τομά. εί μεν ονν κύκλος α τομά,
δήλον, οτι τό άπολαφθϊν άπ αντοϋ τμάμα έπϊ τά
αντά τα τοϋ κώνον κορνφά κώνος έόόείται. εί δέ κα
ά τομά γενήται όξνγωνίον κώνον τομά, τό άπολαφθίν
άπό τού κώνον όχημα έπϊ τά αυτά τα τοϋ κώνον κορνφα άπότμαμα κώνον καλείόθω. τοϋ δϊ άποτμάματος βάόις μϊν καλείόθω τό έπίπεδον τό περιλαφθίν
νπό τάς τοϋ όξνγωνίον κώνου τομάς, κορνφά δε τό
όαμείον, δ καϊ τού κώνον κορνφά, άξων δ\ ά άπό
τάς κορνφάς τού κώνον έπϊ τό κέντρον τάς τοϋ όξνγωνίον κώνον τομάς έπιξενχθείόα ευθεία, καϊ εί χα
χύλινδρος δνοΐς έπιπέδοις παραλλήλοις τμαθή όνμπιπτόντεόόι πάόαις ταίς τού χνλίνδρον πλενραΐς, αί
τομαϊ έόόυννται ήτοι κύκλοι ή όξνγωνίων κώνων τομαϊ ίόαι καϊ όμοίαι άλλάλαις. εί μεν ούν κα αί τομαϊ
κύκλοι γενώνται, δήλον, ότι τό άποτμαθεν άπό τοϋ
κνλίνδρον όχημα μεταξύ τών παραλλήλων επιπέδων
κύλινδρος έόόείται. εί δέ κα αί τομαϊ γενώνται όξν
γωνίων κώνων τομαϊ, τό άπολαφθϊν άπό τοϋ κνλίν
δρον όχημα μεταξύ τών παραλλήλων επιπέδων τόμος
κνλίνδρον καλείόθω. τοϋ δε τόμον βάόις μεν καλείόθω
9

10

15

20

25

1. αποδείξεις F, uulgo.
γραψουμεν αοι F, uulgo.
3.
τμαθχί] TorelHus; τμηθη F, uulgo.
αννπιπτοντι F.
πασαι
FC*.
7. κονος F.
8. ά] om. F.
9. Post κορνφά in Ρ repetuntur:. κώνος εσσειται ει δε κα τομα γενηται όξνγωνίον κώ
νου τομα το αποΧαφθεν απο του κωνον όχημα επι τα αντα τη
του κώνου κορνφά; corr. C.
τα] τη F; corr. Torellius^
15.
Βπιζευχθεισας
F; corr. Β*.
τμαθή] Torellius; τμηθη F,
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1

et epitagmatis ) ad demonstrationes eorum utilibus,
postea tibi scribam, qtiae proposita sunt. uale.
DEPINITIONES.

Si conus plano omnibus lateribus coni incidenti
secatur, sectio aut circulus erit aut sectio coni acutianguli. si sectio circulus est, adparet, segmeutum a
cono ) abscisum in eadem parte, in qua est uertex
coni, conum futurum esse; sin sectio est coni acutianguli sectio, figura a cono in eadem parte abscisa,
in qua est uertex coni, segmentum coni uocetur. segmenti autem basis uocetur planum sectione coni acutianguli comprehensum, uertex autem punctum, quod
idem coni uertex est, axis autem linea a uertice coni
ad centrum sectionis coni acutianguli ducta. ) et si cylindrus duobus planis parallelis omnibus lateribus cylindri ineidentibus secatur, seetiones aut circuli erunt aut
sectionea conorum acutiangulorum sibi in uicem aequales et similes. ) iaiu si seetiones circuli sunt, adparet,
figuram a cylindro inter plana parallela abscisam cylindrum futurum esse. sin sectiones acutianguli coni
sectiones sunt, figura a cylindro inter plana parallela
abscisa frustum cylindri uocetur. basis autem frusti
2

8

4

1)
propp.
2)
3)
4)

Hoc est: problemata, qnibus aliquid faoere iubemur;
7—9.
άπ' αντον D: άπο τον κώνον (lin. 6); cfr. lin. 9.
Cfr. de his propositionibus Apollonii con. I, 4 et I, 13.
U. Serenus de sect. cylindri propp. 6 et 18.

uulgo.
18. έσσούνται] Torellius; έσονται F; uulgo.
19. κα]
scripsi; και F, xmlgo.
22. κα] scripsi; και Ρ, uulgo.
Archimedee, ed. Heiberg. I.
\$
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τά επίπεδα τά περιλαφθέντα νπο τάν τών όξνγωνίων
κώνων τομαν, άξων δΐ ά έπιζενγνύονόα ευθεία τά
κέντρα τάν τών όξνγωνίων κώνων τομάν. έόόείται
δΐ αντά έπϊ τάς αύτάς ευθείας τω άξονι τον κνλίνδρον.
5
Εί κα ίωντι μεγέθεα όποόαοϋν τώ ίόφ άλλάλων
υπερέχοντα, y 6h ά νπεροχά ϊόα τω έλαχίότφ, καϊ
άλλα μεγέθεα τω μϊν πλήθει ϊόα τούτοις, τω δϊ μεγέθει εκαότον ϊόον τώ μεγίότφ, πάντα τά μεγέθεα,
ών έότιν εκαότον ϊόον τφ μεγίότφ, πάντων μϊν τών
10 τώ ϊόω υπερεχόντων έλάόόονα έόόούνται ή διπλάόια,
τών δ\ λοιπών χωρίς τοϋ μεγίότον μείζονα ή διπλά
όια. ά δϊ άπόδειξις τούτον φανερά.
α .
Εϊ κα μεγέθεα όποόαονν τώ πλήθει άλλοις μεγέ15 θεόιν ϊόοις τφ πλήθει κατά δύο τόν αντον λόγον
έχωντι τά δμοίως τεταγμένα, λεγήται δ$ τά τε πρώτα
μεγέθεα ποτϊ τινα άλλα μεγέθεα ή πάντα ή τινα αυ
τών έν λόγοις ojr<HOt<iow καϊ τά νότερον ποτ άλλα
μεγέθεα τά ομόλογα έν τοις αύτοίς λόγοις, πάντα τά
20 πρώτα μεγέθεα ποτϊ πάντα, α λέγονται, τόν αυτόν
έξοϋντι λόγον, δν έχοντι πάντα τά νότερον μεγέθεα
ποτϊ πάντα, α λέγονται.
έότω τινά μεγέθεα τά Α, Β, Γ, Α\ Ε, Ζ άλλοις
μεγέθεόιν ϊόοις τφ πλήθει τοις Η, ®, I, Κ, Α, Μ
25 κατά δύο τόν αυτόν έχοντα λόγον, καϊ έχέτω τό μέν
?

3. τομάν] τομα Ρ; corr. Β *. δ. α' Torellius; Cr. τφ] το Ρ, ed.
Baeil.
7. πλήθη Ρ.
13. β' Torellius, Cr.
16. Ιχωντι] scripsi;
ιχοντί F ,
rnilgo.
17. ποτϊ τινα άλλα] ecripei; ποτ ι τ αλλα
F, uulgo; fort. ποτ άλλα nt lin. 18.
18. ποτα αλλα F.
22.
λιγωνται Ρ.
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uocentur plana sectionibus conorum acutiangulorum
comprehensa, axis autem linea centra sectionum conorum acutiangulorum iungens. haec autem in eadem
linea erit, in qua axis cylindri est.
Si magpitudines quotlibet datae suut aequali spatio
inter se excedentes, et differentia minimae aequalis
est, et aliae quoque magnitudines datae sunt numero
prioribus aequales et magnitudine omnes maximae illarum aequales, omnes hae magnitudines, quarum quaeque maximae aequalis est, minores erunt quam duplo
maiores ommbus magnitudinibus aequali spatio inter
se excedentibus, maiores autem quam duplo maiores
reliquis praeter maximam. demonstratio autem huius
propositionis in medio posita est. )
1

I.
Si magnitudines quotlibet numero et aliae magnitudines numero aequales, binae cum binis similiter positae, eandem rationem babent, et priores magnitudines aut omues aut nonnullae ad alias magnitudines
in quauis proportione sunt, et posteriores magnitudines
rursus ad alias similiter positae in eadem proportione sunt, omnes priores magnitudines ad omnes, quae
cum iis in proportione sunt, eandem habebunt rationem, quam habent omnes magnitudines posteriores ad
omnes, quae cum iis in proportione sunt
magnitudines quaedam Λ, Β, Γ Λ, Ε, Ζ et aliae
magnitudines numero aequales Η, θ, I, K A Μ binae cum binis eandem habeant rationem, et sit
9

7

9

1) Nam demonstrata est ab Arcbimede ipeo περϊ k*X£n.
prop. 11; Quaeet. Arcb. p. 56.
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Α ποτϊ τδ Β τόν αυτόν λόγον, ον τό Η πού τό Θ,
τδ dh Β πού τό Γ, ον τ ό θ ηοτϊ τό I, χαϊ τά αλλα
ομοίως τούτοις, λεγέβθω δϊ τά μίν Α, Β, Γ, Α, Ε, Ζ
μεγέθεα ηοτϊ τινα αλλα μεγέθεα τά Ν, &, Ο, Π, Ρ, Σ
5 iv λόγοις όποιοι*ούν, τά δί Η, Θ, I, Κ, Α, Μ ηοτϊ
τινα αλλα τά Τ, Τ, Φ, Χ, Ψ, ίΐ, τά ομόλογα iv τοις
αυτοίς λόγοις, xal cv μέν έχει λόγον τό Α ποτϊ τό Ν,
τό Η έχέτω ηοτϊ τό Τ, δ ν 6% λόγον έχει τό Β ποτϊ
τδ &, τό ® έχέτω ηοτϊ τό Τ, χαί τά αλλα δμοίως
10 τούτοις, δειχτέον, ότι πάντα τά Α, Β, Γ, Α, Ε, Ζ
ηοτϊ πάντα τά Ν, 8, Ο, Π, Ρ, Σ τόν αυτόν έχοντι
λόγον, δν πάντα τά Η, θ, I, Κ, Α, Μ ποτϊ πάντα
τά Τ, Τ, Φ, Χ, Ψ, Ω,.
έπεϊ γάρ τό μ\ν Ν ποτϊ τό Α τδν αυτόν έχει λ ό 15 γον, δν τό Τ ποτϊ τό Η, τό 6h Α ποτϊ τό Β, δν το

Α Β

Γ Α

Ε

Ζ

Τι

θ

I

Κ

Η ποτϊ τό Θ, τό δΐ Β ποτϊ τό 3, δν τό Θ
τόν αυτόν έξει λόγον τό Ν ποτϊ τό 3, δν
τό Τ. διά τά αυτά 6h xal τό 3 π)οτ\ τό
ποτϊ τό Φ, χαϊ rovrocg τά άλλα ομοίως,

ΑΜ
ποτϊ τό Τ,
τό Τ ποτϊ
Ο, δν τό Τ
έχοντι δή

4. τινα άλλα] scripsi; ταλλα Ρ; τά αλλα ed. Basil., unlgo;
fort. ποτ άλλα.
5. Μ] Μ , Ν F B C * .
6. τινα άλλα] scripsi;
τ' αλλα Ρ, uulgo; fort. αλλα.
7. %α£] addidi; om. Ρ, uulgo.
9. 8] Ζ Ρ.
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Α: Β=*ΗιΘ
et
Β:Γ=Θ;Ι
et cetera eodeln modo. et A B Γ, Α Ε, Ζ ad aliae
magnitudines N S Ο, Π P £ in quauis proportione
sint, et H ® I K A Μ ad aliae T T Φ, X Ψ Λ
similiter positae in eadem proportione sint, et sit
Α : Ν = Η: T Β : & = ®: Τ, *t cetera eodem modo.
demonstrandum
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

A +

B + Γ + J+E

N+

8 + Ο + Π+

+ Ζ
Ρ +

Σ'

Η+ Θ+ I +Κ
+ Λ + Μ.
Τ + Τ + Φ + Χ + Ψ + Λ

nam quomam
Ν:Α=Τ:Η Α:Β=*Η:Θ Β:8*=®:Τ
9

9

9

illlii

τ Τ Ψ Χ Ψ Λ
erit Ν: 3 — Τ: Τ. ) eodem modo concluditur etiam
8: Ο = Τ: Φ, et cetera eodem modo. ) it
1

2

1) Cum i V : ^ = T : J f , Α:Β=^Η:Θ
erit oV Γσον (Eucl.
V, 22)
—
eed B : # — 0 : T ; quace Λ * ftrov (Eucl.
V, 22) NiB—TzT.
conspectum huius demonstrationis dedi
Quaest. Arcb. p. 60—61.
2) Habebimus igitur Ν:
Τ: T, 8: 0 = Τ : Φ,
0:JT—Φ:ΛΓ, Ι Τ : Ρ = - Χ : Ψ , Ρ : 2 ; = - Ψ : Λ .
iam cum sit Α: Β = • Η : β , erit (Eucl. V , 18)
Α + Β:Α=*Η
+ θ:Ηο:Α
+ Β:Η+Θ=*Α:Η
(Bad. V , 16).
eed ex J V : ^ = - T : H s e q T d t n r ( E n c l . V , 1 6 ) ^ : K = » i V :
T=-R:T
(Eucl. V , 16) — Ο : Φ (Eucl. V , 16) — Γ : I (Eucl. V , 16;
eet enim Α : 2V — Η: Τ , Β : * — β : Τ , Γ : -Ο — I : * ,
^ : Π = Jf: Χ , Ε : Ρ = Λ : ! Ρ , Ζ : £ = - Μ : & , lin. 9). quare
Λ + ^ ^ + β * - ^ * ; ^ d e (J*oftUi{, v v ^ i m , tVaUeJ)
Λ + Β + Γ : J J + Θ + Ι — Γ : Ι « 0 : Φ = » Ι Γ : Χ (Eucl. V , 16)
(Eucl. V, 16), et eodem modo semper progredi possumus.
1

1
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τά μϊν Α, Β, Γ, Α, Ε, Ζ πάντα ποτϊ τδ Α τον αν
τον λόγον, όν έχοντι τά Η, Θ, I, Κ, Α, Μ πάντα
ποτϊ τό Η, τό ih Α ποτϊ τό Ν, δν τό Η ποτϊ τό Τ,
χό δ\ Ν ποτϊ πάντα τά Ν,
Ο, Π, Ρ, Σ τδν αντον
δ λόγον, δν τό Τ ποχΐ πάνχα τά Τ, Τ, Φ, Χ, Ψ, Λ.
δήλον ονν, ότι πάνχα χά Α, Β, Γ, Α, Ε, Ζ ποτϊ
πάνχα τά Ν, &, Ο, Π, Ρ, Σ τόν αντον έχοντι λόγον,
δν πάνχα χά Η, θ, I, Κ, Α, Μ ποχΐ πάνχα τά Τ, Τ,
φ,

χ,

ψ,

α.

10

φανερόν δε, οτι χαί, εί χα τών τε Α, Β, Γ, Α,
Ε, Ζ μεγε&έων τά uh> Α, Β, Γ, Α, Ε λεγώνχαι πού
τά Ν, 8, Ο, Π, Ρ, χό
Ζ μηδϊ ποθ' $ν λεγήχαι,
χαϊ χών Η, θ, I, Κ, Α, Μ τά μ\ν Η, Θ, I, Κ, Α
λεγώνχαι ποτϊ τά Τ, Τ, Φ, Χ, Ψ, τά όμοια έν τοις
1δ αντοϊς λόγοις, τό δ\ Μ μηδΐ πο& h> λεγήται, ομοίως
πάντα τά Α, Β, Γ, Α, Ε, Ζ ποτϊ πάνχα τά Ν, 3, Ο,
Π, Ρ τον ανχόν έξονντι λόγον, δν πάνχα τά Η, θ, I,
Κ, Α, Μ ποτϊ πάνχα τά Τ, Τ, Φ, Χ, Ψ.
9

20

β'·
Εί χα γραμμαΐ ίβαι άλλάλαις έωντι όποΟαιονν τώ
πλήθει, χαϊ παρ* έχάβταν αντάν παραπέβη τι χωρίον
2. ε^ωντι F, ut uidetur.
Ι ] om. Ρ.
7. έχωντι F B C .
11. Ιεγωνταί] scripsi; λεγωτι F, uulgo; Ιεγωντι Torellius,
12.
Ρ] PC Ρ; corr. Torellius.
μ,ηδε πο&' *£ν] scripei; μηδεπο&εν
Ρ, uulgo.
13. Μ] Μ μεγε&έων Torelliue.
14. Ψ] Ψ ω F ;
oorr. ToreUiue.
Ιδ. μ,ηδεκο&εν F, uulgo.
17. Ρ] PC F ;
corr. Torellius.
18. Ψ] Ψ ω Ρ; corr. Torellius.
19. γ
Torellius, Cr.
20. αλΧηλαις F ; corr. Torellius.
21. icccqoc*iay] scripsi; καοεμηεβη F, tralgo.
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1

A + B + Γ+ J + E + ZiA^H+S

+ I+K + A + M-.H. )

Η: Τ [άνάχαλιν Eucl. V, 7 *ορ.], et

Ν:Ν + Μ + 0 + Π+Ρ+Σ=*Τ:Τ+Τ+Φ

+ Χ+Ψ

+ α.*)

adparet ergo esse
Λ + Β + Γ + ^ + Ε + Ζ

_

Η+Θ+

Ι+Κ+Λ

+ Μ v
8

et adparet, etiam si ex magmtudinibus A Β, Γ,
Α, Ε, Ζ magnitudines A B Γ, d Ε ad N S 0
Π, *P in proportione sint, Ζ autem in nulla proportione, et ex H θ, I K A Μ magnitudinibus H Θ,
I, Κ, Α ad T T Φ X Ψ in proportione sint, similiter positae in eadem proportione, Μ autem in nulla
sit proportione, item esse:
9

9

9

9

9

9

7

A + Β + Γ+J + E + Z
Ν+3+Ο+Π+Ρ

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Η+Θ + Ι + Κ + Λ + Μ . .
Τ+Τ+Φ+Χ+Ψ
'
A

—

Π.
Si lineae quotlibet numero inter se aequales sunt,
et singulis spatium adplicatur figura quadrata exce1) Demonatrauimue enim p. 293 not. 2 esae

A + B + r+J+E

+ Z:H+9

+ I+ K + A +

M=-A:H;

inde εναλλάξ (Eucl. V , 16) sequitur proportio.

2) Nam Ν+Β:Τ+Τ=*8ζΤ
(όνν&ένχι nal εναλ
λάξ) =» Ο : Φ (εναλλάξ) ι tmde εναλλάξ και σνν&έντι καϊ sVoAAa|:
^"t" ^ "I" ^ = -^-, et cetera eodem modo, donec inuenitur
Γ + T + Φ
Φ

Ν+8+0
^ ,'
,'

+ Π + Ρ+Σ
Ν .
.
,'
,'
^ a - — : tnm εναλλάξ.

3) Nam δι foov eat (Eucl. V , 22)

Α
Ν+8+Ο+Π+Ρ+Σ

Η
T+Τ+Φ+Χ+Ψ+α'

tum. rursos oV Γσον aequitur proportio.
4) Prorsaa eodem modo concluditnr, ai ratione not 2 proposita quater pro quinquiea utimur.
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υπερβάλλον δίδει τετραγώνω, έωντι δϊ αί πλευραϊ τών
ύπερβλημάτων τώ ίόω άλλάλαν νπερεχούόαι, χαϊ α
υπέροχα Ϊ6α τα έλαχίότα, έωντι δΐ χαϊ άλλα χωρία
τώ μϊν πλήθει ϊόα τούτοις, τφ δϊ μεγέθει εκαότον
ϊόον τώ μεγίότω, ποτϊ μίν πάντα τά έτερα χωρία έλάό
όονα λόγον έξούντι τοϋ, δν έχει ά ϊόα όνναμφοτέραις
ταΐς τε τοϋ μεγίότου ύπερβλήματος πλευραΐς καϊ μια
τάν ίόάν έουόάν ποτϊ τάν ϊόαν όνναμφοτέραις τω τε
τρίτφ μέρει τάς τού μεγίότου ύπερβλήματος πλενράς
καϊ τα ήμιόέα μιας τάν ίόάν έονόάν, ποτϊ δϊ τά λοιπά
χωρία άνεν τοϋ μεγίότον μείζονα λόγον έξοϋντι τοϋ
αυτού λόγον.
έότωόαν γάρ ϊόαι εύθείαι όποόαιοϋν τώ πλήθει, *
έφ* αν τά Α' καϊ παραπεπτωκέτω παρ έκάόταν αντάν
χωρίον υπερβάλλον είδει τετραγώνω. έότων δϊ τών
ύπερβλημάτων πλενραϊ αί Β, Γ, Α, Ε, Ζ, Η τώ ίόω
άλλάλαν ύπερεχούόαι, καϊ ά ύπεροχά έότω ϊόα τα
έλαχίότα. καϊ μεγίότα μϊν έότω ά Β, έλαχίότα δΐ ά Η.
έότω δϊ καϊ άλλα χωρία, έφ ών εκαότον τών ®, I,
Κ, Α, τφ μϊν πλήθει ϊόα τούτοις, τώ δ% μεγέθει
εκαότον ϊόον έότω τφ μεγίότφ τω παρά τάν ΑΒ παρακειμένφ. έότω δϊ ά μϊν ®Ι γραμμά ϊόα τα Α, α δ\
ΚΑ ϊόα τα Β, καϊ τάν μϊν ®Ι γραμμάν έκάότα έότω
διπλαόία τάς I, τάν δΐ ΚΑ έκάότα τριπλαόία τάς Κ.
δεικτέον, οτι τά χωρία πάντα, έν οίς τά ®, I, Κ, Α,
ποτϊ μϊν πάντα τά έτερα χωρία τά ΑΒ, Α Γ, Α Α,
ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ έλάόόονα λόγον έχει τοϋ, δν έχει ά
®ΙΚΑ ευθεία ποτϊ τάν ΙΚ, ποτϊ δε τά λοιπά άνεν
9

16

20

26

7. τί] om. F. τά et πλενρά Nizze.
10. ημισα F ; corr.
Β.
13. ίστωσαν F B C D ; έστω Α, ed. Basil.; „eeto" Cr.
15.
ε*στων] ίστωσαν Β.
τών] addidi; om. F, uulgo.
19. ϊστώ]
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dens, et latera spatiorum excedentium aequali differentia inter se excedunt, et differentia minimae aequalis
est, et praeterea alia spatia data sunt numero his
aequalia, magnitudiue autem omnes maximo aequalia,
haec spatia ad omnia spatia priora minorem rationem
habebunt, quam linea aequalis lateribus maximi spatii
excedentis et simul uni ex lineis inter se aequalibus
ad lineam aequalem tertiae parti lateris maximi spatii
excedentis et simul dimidiae parti unius ex lineis inter
se aequalibus, ad cetera autem spatia praeter maximum maiorem rationem, quam eaedem lineae. )
nam datae sint lineae aequales quotlibet iramero,
ixl quibus sint litterae A. et singulis adplicetur spatium
figura quadrata excedens. latera autem spatiorum excedentium B T A E Ζ, Η aequali differentia inter se excedant, et differentia minimae aequalis sit. et maxima^it
Β minima autem H. sed etiam alia spatia data sint, in
quibus singulis omnes litterae θ I K, A mimero his
aequalia, magnitudine autem omnia maximo spatio
lineae Α Β adplicato aeqaalia sint. sit autem
Θ + Ι=Α, K + A = B, e t 0 + I = 2 I
K+A=SK.
demonstrandum est, omnia spatia, in quibus sint litterae ® I K, A ad omnia priora spatia AB ΑΓ
AA AE AZ AH minorem rationem habere, quam
Θ
+ Κ + Α : I + K ad reliqua autem praeter
1

9

9

9

9

7

9

9

}

;

9

9

9

9

9

}

9

9

9

1) Demonstrationem breuius
aritbmeticam dedit Nizze p. 157.

exporai Quaest. Arcb. p. 57,

scripei; η Ρ, uulgo.
έκάότα ταν ToreUius; auditur ατοιχεΐον
(littera).
23. τάν] τα Ρ; corr. ed. Basil.*
γράμμα Ρ; corr.
ed. Baeil.*
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χον μεγίότον τον Α Β μείζονα λόγον έχοντι τον αντον
λόγον.
έότι γάρ τινα χωρία, iv οίς τά Α, χφ ϊόφ άλλάλαν
υπερέχοντα, καί α υπέροχα ϊόα τφ έλαχίότφ [έπεί χβ
Β

Λ

F

Λ

ά

Λ

Ε
Α

Λ

π
Α

5 τά παραβλήμαχα χαϊ τά πλάτη τφ ίόφ ύπερέχονόιν], χαϊ
άλλα χωρία, iv οίς τά Θ, I, τφ μϊν πλήθει ϊόα τού
τοις, χφ δϊ μεγέθει έχαότον ϊόον τω μεγίότφ. όύμπανχα ονν τά χωρία, έν οίς τά θ, I, ·πάνχοτν μ^ν
των, έν οϊς τά Α, έλάόόονα ένχι ή διπλαόίονα, χύν
10 δΐ λοιπών χωρίς χον μεγίότον μείζονα ή διπλαόίονα.
αντά ονν τά χωρία, έν οϊς τά I, πάντων μ\ν τών,
έν οϊς τά Α, έλάόόονα ένχι, χών δϊ λοιπών άνεν τον
μεγίότον μείζονα, πάλιν ένχΐ γραμμαί τίνες αί Β, Γ,
Α, Ε, Ζ, Η τώ ίόφ άλλάλαν νπερεχούόαι, χαί ά
15 νπεροχά ϊόα Χα έλαχίότα, χαϊ άλλαι γραμμαί, έφ αν
τά Κ, Α, τώ μϊν πλήθει ϊόαι χαύχαις, χω δ% μεγέθει
έχάόχα ϊόαι τα μεγίόχα. τά ονν τετράγωνα τά άπδ
9

4. Ιηύ τών παραβλημάτων Nizze. in figura litteras θ, JT,
Κ, Α inuereo ordine nabet F ; litterae β , I permntant ed. Baul., Torelline; corr. Nizse.
9. διπλάσια Ni*ze, ut lin. 10.
10. μείζον F; corr. Torellina.
15. νπεροχά foa] νπερεχονβ&ι
ϊσαι F ; corr. ed. BasiL
17. ϊσαι] ϊσαΐ
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maximum spatium Α Β maiorem rationenuquam
Θ + 1 + Κ + ΑιΙ + Κ.
• sant enim spatia quaedam, in quibus litterae A,
aequali differentia inter se excedentia,* et [differentia
9
I
X

θ
I
Κ

Λ

Λ

Χ

θ ΖI
Κ

Δ

Λ

»I

Κ

θ
r
χ

4
i
Κ

Λ

Δ

Λ.

9

/

1

minimo aequalis est ), etalia spatia, in quibae litterae θ, I, numero illis aequalia, magnitudine autem
omnia maximo aequalia. omnia igitur simul spatia,
in quibus litterae θ, I sunt, minora sunt quam duplo
maiora omnibus spatiis, in quibus litterae Α sunt
maiora autem quam duplo maiora ceteris praeter maximum [p. 290, 5]. ipsa igitur spatia, in quibus sunt
litterae I, omnibus spatiis, in quibus sunt litterae A,
minora sunt, reliquis autem praeter maximum maiora. )
rursus sunt lineae quaedam Β, Γ, Α, Ε, Ζ, Η aequali
differentia inter se excedentes, et differentia minimae
aequalis est, et praeterea aliae lineae, in quibus sunt
litterae K, A numero illis aeqnales, magaitudine aatem
;

8

}

1) Qaia ex bypothesi latera quadratorum excedentium inter ee aeqnali differentia excedunt, et differentia minimo aequalis est. apatia enim Α inter ae rationem babent, quam latera
illa (Eucl. V I , 1). aequentia uerba Iftti lin. 4 — νπερήχονβιν
lin. 5 eubditiua eeae putauerim. nam primum praue dicuntur apatia adplicata inter ae aequali differentia excedere, deinde
deeat άλλάλων lin. 5 , et πλάνη et νπίοέχουσιν parum Doricae
formae aunt; etiam particula re ineolito loco poeita eat. denique inauauiter aermonia curaum interrumpunt. neque hae offenaionea coniectura facili et probabUi tolli poaeunt.
2) Nam θ — /.
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παόάν τάν ίόάν άλλάλαις τε χαϊ τά μεγίότα πάντων
μϊν τών τετραγώνων τών άπό [παόαν] τάν τώ ίόψ
άλλάλαν νπερεχονόάν έλάόόονα ένχι ή τριπλαόία, τών
δϊ λοιπών χωρίς τον άπό τάς μεγίότας τετράγωνον
δ μείζονα ή τριπλαόία. δεδείχται γάρ τούτο έν τοις
περϊ τάν έλίχων έχδεδομένοις. τά ονν χωρία, έν οίς
τό Κ, πάντων μϊν τών χωρίων, έν οϊς τά Β, Γ, Α, Ε,
Ζ, Η, έλάόόονα έότιν, αντών δϊ τών, έν οϊς τά Γ, Α,
Ε, Ζ, Η, μείζονα* ώότε χαϊ πάντα τά χωρία, έν οϊς
10 τά I, Κ, πάντων μ\ν τών, έν οϊς τά ΑΒ, Α Γ, Α Α,
Α Ε, ΑΖ, ΑΗ, έλάόόονα έότι, των δέ, έν οίς τά Α Γ,
ΑΑ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, μείζονα, δήλον ονν, οτι πάντα
τά χωρία, έν οϊς τά Θ, I, Κ, Α, ποτϊ μ\ν τά χωρία,
έν οϊς τά ΑΒ, ΑΓ, ΑΑ, ΑΕ, ΑΖ, ΑΗ, έλάόόονα
1δ λόγον έχοντι τον, δν έχει ά ΘΑ ποτϊ τάν ΙΚ, ποτϊ
δ\ τά λοιπά χωρϊς τον, έν ω τό ΑΒ, μείζονα τον
αντον λόγον.
Υ ·

Εί χα χώνον τομάς δποιαόονν ενθείαι έπιψανωντι
20 άπό τον αντον όαμείον άγμέναι, έωντι δΐ χαϊ άλλαι
εν&είαι έν τα τον χώνον τομα παρά τάς έπιψανονόας
άγμέναι χαϊ τεμνονόαι άλλάλας, τά περιεχόμενα ύπό
τών τμαμάτων τόν αυτόν έξοϋντι λόγον ποτ άλλαλα,
ον τά τετράγωνα τά άπό τάν έπιψανονόάν' δμόλογον
9

2. πασάν τάν] Torellius; πάντων F , uulgo. fort. scrib.
τάν.
3. αλλαλων Ρ; corr. Torelliue.
νπερεχονσαι F ; corr.
ed. Basil.
6. ελίκων] scripsi; ελικαν F , uolgo.
8. ίστιν]
έντι Β.
10. τά] (alt.) addidi; om. F, uulgo.
11. έστί] έντι Β.
τά] addidi; om. F , uulgo.
16. τό] τά Torellius, fortasee
recte.
μείζων F ; corr. Torellius.
y'] om. ed. Basil., Cr.,
Torellius.
23. ποτ άλλαλα] Torellius; ποτι τα αλλα F, uulgo.
24. των επνψανονσων F, uulgo.
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omnee maximae aequales. quare quadrata omnium
linearam inter se et maximae aequalium minora sunt
quam triplo maiora omnibus quadratis linearum inter
se aequali differentia excedentium, maiora autem quam
triplo maiora reliquis praeter quadratum lineae maximae. hoc enim in eo libro, quem de helicibus edidimus, demonstratum est [prop. 10]. itaque spatia,
in quibus est littera K, omnibus spatiis, in quibus
eunt litterae Β, Γ, Α, Ε, Z, H, minora sunt ), ipsis
autem spatiis, iu quibus sunt litterae Γ, Α, Ε, Z, H,
maiora. quare etiam omnia spatia, in quibus sunt
litterae I, K, minora sunt omnibus spatiis, in quibus
sunt litterae ΑΒ, ΑΓ, ΑΑ, ΑΕ, ΑΖ, AH, maiora
autem iis, in quibus ΑΓ, Α Α, Α Ε, ΑΖ, Α Η. adparet
igitur, omnia spatia, in quibus sint litterae Θ, J, Κ, A,
ad spatia, in quibus ΑΒ, ΑΓ, ΑΑ, ΑΕ, ΑΖ, AH, minorem rationem habere, quam θ Α : IK ), ad reliqua
autem praeter id in quo eet AB, maiorem rationem. )
1

2

8

;

ΙΠ.

Si lineae sectionem coni qualemlibet contingunt
ab eodem puncto ductae, et aliae quoque lineae in sectione coni contingentibus parallelae sunt et inter se
secant, spatia partibus earunT comprehensa inter se
eandem rationem habebunt, quam quadrata linearum
contingentiuin. et spatium partibus alterius lineae
1) Nam K = $A; itaque
K+A^SK.
2) Hoc est & + I+K+A:I
+ K.
3) Nam summa spatiorum Θ, I, Κ, Α ad summam spatiorum I , Κ eam babet rationem quam e + I + J f + ^ . I + J i ,
cum basis eadem sit (Euel. VI, 1); tum u. Encl. V , 8. et est
Θ + I + K + A=*A + B, I+K
= ±A + $B.
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δΐ έόόείται τό περιεχόμενον νπό τών τάς ετέρας γραμμας τμαμάτων τφ τετράγωνα* τφ άπό τάς έπιψανούόας
τάς παραλλήλου αντά. άποδεδείκται 6h τούτο έν τοίς
κωνικοϊς
ότοιχείοις.
δ

Εί κα άπό τάς αύτάς όρθογωνίον
κώνον τομάς
δύο τμάματα άποτμαθέωντι όπωόοϋν ϊόας έχοντα τάς
διαμέτρους, αυτά τε τά τμάματα ϊόα έόόούνται,
καϊ
τά τρίγωνα τά εγγραφόμενα
είς αυτά τάν αύτάν βά
όιν έχοντα τοις τμαμάτεόόι καϊ ύφος τό αυτό.
διά10 μετρον δϊ καλέω παντός τμάματος τάν δίχα
τέμνονταν
τάς ευθείας πάόας τάς παρά τάν βάόιν αυτού άγομένας.
έότω όρθογωνίον
κώνον τομά ά ΑΒΓ,
καϊ άποτετμήόθω
άπ αύτάς δύο τμάματα τό τε ΑΑΕ
καϊ
15 τό θ Β Γ. έότω δϊ τοϋ μϊν ΑΑΕ τμάματος διάμετρος
ά ΑΖ, τοϋ i i ΘΒΓ ά ΒΗ, καϊ έότων ϊόαι αί ΑΖ,
ΒΗ. δεικτέον, ότι τά τμάματα ϊόα έντί τά ΑΑΕ,
ΘΒΓ,
καϊ τά τρίγωνα τά εγγραφόμενα τόν είρημένον
τρόπον,
iv αύτοίς.
20

έότω δή πρώτον

ά άποτέμνονόα

τό έτερον

τμάμα

1. ίοοείται] έπειτα F; corr. ed. Basil.
2. τώ τετραγώνω]
ecripfid; τετράγωνον F, υηίςο; τετραγώνω Torelliue.
τώ] τ©
F; corr. Torellius.
8. τας] addidi; om. F, uulgo.
παράλ
ληλους Ρ; corr. Nizze.
αυτας Ρ; corr. Torellius.
δ. ά' Cr.
Torellius.
6. αποτμφεοντί
F; corr. Torellius.
δπωσουν)
D ; οποαουν F , uulgo; οποοαοΰν Torelliue.
8. αυτά] ανταν
FBC*.
9. τμαματεοι Ρ.
11. τάς] (alterum) ταν F B C * .
14. αύτάς] αυτ cum comp. ας, insnper addita syllaba ag (circumflexu super ο posito, ut eolei) F.
16. ίστων] comp. uocabuli ε*οτω addito accentu acuto F; ίστωσαν uulgo*; /<ττα> ed.
Baeil., Torellius, Cr.
18. ίγγραφόμενα] με supra scriptnm
manu 1 F.
20. πρώτον ά] ecripsi; α om. F, utdgo.
f
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comprehensum respondebit quadrato lineae contingentis ei parallelae. hoc autem in conicis elementis )
demonstratum est [Apollonius con. ΠΙ, 17].
Si ab eadem sectione coni rectanguli duo segmenta
quoquo modo abscinduntur diametros aequales habentia, et ipsa segmenta aequalia erunt et triangnla iis
inscripta eandein basim habentia, quam segmenta, et
altitudinem aequalem. diametrum autem cuiusuis segmentd eam lineam uoco, quae omnes lineas basi eius
parallelas in duas partes aequales secat.
sit ΑΒΓ sectio coni rectanguli, et ab ea abscindantur duo segmenta ΛΑΕ, ΘΒΓ. et diametrus seg1

menti AAE sit AZ, segmenti autem #2JFlinea BH
et sit AZ — BH. demonstrandum est, et segmenta
AAE ΘΒΓ aequalia esse et triangula iis ita inscripta,
ut diximus.
primum igitur linea alterum segmenium abscindens
9

}

1) H. e. elementis conicis ab Aristaeo compoeitis, ab Enclide emendatis et suppletis.
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ά ΘΓ ποτ όρθάς τα διαμέτρφ τας τον ορθογωνίου
κώνον τομας. λελάφθω Λ παρ αν δννάνχαι αϊ άπο
τάς τομάς, ά διπλαόία τάς μέχρι τον άξονος, καϊ έότω,
ίφ' ξ τδ Μ. άπδ δϊ τον Α κάθετος αχθω έπϊ τάν
ΑΖ α ΑΚ. έπεϊ ονν διάμετρος ένχι α ΑΖ χον τμά
ματος, α τε ΑΕ δίχα τέμνεται κατά τδ Ζ, καϊ &
Α Ζ παρά τάν διάμετρον έότι τάς τον ορθογωνίου
κώνον τομάς* ούτω γάρ δίχα τέμνει πάόας τάς
παρά τάν Α Ε άγομένας. δν δή λόγον έχει τδ τετράγωνον τό άπό τάς ΑΖ ποτϊ τό τετράγωνον τό
άπό τάς Α Κ, τούτον έχέτω ά Ν ποτϊ τάν Μ. αί δή
άπό τάς τομας έπϊ τάν Α Ζ άγομέναι παρά χάν ΑΕ
δύνανται τά παρά τάν ίόαν τφ Ν παραπίπτοντα πλά
τος έχοντα, ας ανταΐ άπολαμβάνοντι άπό χάς Α Ζ
ποτϊ τό Α πέρας, δέδεικται γάρ έν τοις κωνικοίς.
δννάται ονν καϊ ά ΑΖ ϊόον τφ περιεχομένφ νπό τάς
Ν καϊ τάς Α Ζ. δννάται δϊ καϊ ά θ Η ϊόον τφ περι
εχομένφ νπό τε τάς Μ καϊ τάς ΒΗ, έπεϊ κάθετος
έότιν ά ΘΗ έπϊ τάν διάμετρον. έχοι ονν κα τό τετράγωνον τό άπό τάς Α Ζ ποτϊ τό τετράγωνον τό άπο
τάς Θ Η τόν αυτόν λόγον, δν ά Ν ποτϊ τάν Μ, έπεϊ
ϊόαι ύπέκειντο αί ΑΖ, Β Η. έχει δ% τό άπό τάς Α Ζ
9

6

10

16

20

1. Θ Γ] ΒΓ F; corr. B C .
13. Ν] Μ Ρ; corr. Torellius.
19. ίχοι ονν κα] ecripsi; εχοι κα* Ρ, uulgo; ίχει κα/ Torellius.
20. τάβ] τον per comp. F.
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θ Γ perpendicularis ad diametrum sectionis coni rectanguli sit. sumatur autem linea, cui parallelae lineae
a sectione ductae quadratae aequalee sunt [spatiis ipsa
hac linea et ea parte diametri comprehensis, quam
linea a sectione ducta ad uerticem uersus abscindit] ),
quae duplo maior est linea [a uertioe sectionis] ad
axem coni ducta*), et sit ea, in qua eei littera
M. et ab Α linea Α Κ ad Α Z perpendicularis ducatur. iam quoniam Α Ζ diametrus est segmenti, linea
Α Ε in puncto Ζ in duas partes aequales secatur, et
Α Ζ diametro sectionis coni rectanguli ) parallela est
ita enim omnes lineas lineae Α Ε parallelas in duae
partes aequales secat. itaque, sit ΑΖ : ΑΚ —2V: Μ.
quare lineae a sectione ad lineam Α Ζ dnctae lineae
Α Ε parallelae quadratae aequales sunt spatiis lineae
Ν aequali adplicatis latitudinem habentibus eas lineaa,
quas ipsae a AZ ad punctum Α uersus abscindunt.
hoc enim in conicis demonstratum est. ) itaque
AZ =
NxAZ.
sed etiam ΘΗ = Μ χ Β Η, quoniam Θ Η ad diametrum perpendicularis est [et linea Μ parametrus;
tum u. Apollon. con. I, 11]. itaque
ΛΖ :ΘΗ *=Ν:Μ,
quia ex hypotbesi ΑΖ = BH. sed etiam
AZ :AK
= N:M.
x

]

3

2

2

4

2

2

2

2

2

2

1) H. e. parametrus parabolae ΓΒΘ.
2) Quia antiquiores geometrae parabolam ita efficiebant,
ut conum rectum et rectangulum plano lateri coni parallelo
secarGnt.
3) H. e. axi. cfr. Zeitechr. f. Math., litt. Abth. X X V
p. 44; p. 61 nr. 14.
4) H. e. Ν linea parametrue eat, a. d3a,metoro&
ZeitBchr. £ Math, Htt. Abth. X X V p. 6% u t . W
Archimedes,

ed. Heibarg.

I.
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τετράγωνον χαϊ ποτϊ τό άπδ τάς Α Κ τδν αντον λόγον,
δν ά Ν ποτϊ τάν Μ. Ιβαι αρα έντϊ αί Θ Η, Α Κ.
έντϊ δϊ ϊόαι χαϊ αί Β Η, Α Ζ. ωότε ϊόον έβτϊ το νπο
ταν Θ Η, Β Η περιεχόμενον τω νπό ταν ΑΚ, Α Ζ.
δ ϊόον αρα έβτϊν χαϊ τό ΘΗΒ τρίγοονον τφ ΑΑΖ τρί
γωνα* * ωότε χαϊ τά διπλαόία. έότι δϊ τον μεν ΑΑΕ
τριγώνον έπίτριτον τδ ΑΑΕ τμάμα, τον δϊ ΘΒΓ τριγατνον έπίτριτον τό ΘΒΓ τμάμα. δήλον ονν, ότι τά
τμάματα έότιν ϊόα χαϊ τά τρίγωνα τά εγγραφόμενα είς
10 αντά. εί δε μηδετέρα ταν τά τμάματα άποτεμνονόάν
ποτ όρθάς έντι τα διαμέτρφ τάς τον όρθογωνίον
χώνον τομας, άπολαφθείόας άπό τάς διάμετρον τάς
τον όρθογωνίον χώνον τομας ϊόας τα διαμέτρφ τα
τον ενός τμάματος χαϊ άπό τον πέρατος τάς απο15 λαφθείόας ποτ όρθάς άχθείόας τα διαμέτρφ, τό γενόμενον τμάμα έχατέρφ τών τμαμάτων ϊόον έόόείται.
δήλον ονν έότι τό προτεθέν.
9

δ'.
Πάν χωρίον τό περιεχόμενον νπό όξνγωνίον χωνον
20 τομάς ποτϊ τόν χνχλον τόν έχοντα διάμετρον ϊόαν τα
μείζον ι διαμέτρφ τάς τον όξνγωνίον χώνον τομας τόν
αντον έχει λόγον, δν ά έλάόόων διάμετρος αντάς ποτϊ
τάν μείξω, τάν τον χνχλον διάμετρον.
έότω γάρ όξνγωνίον χώνον τομά, έφ άς τά Α, Β,
26 Γ, Α, διάμετρος δϊ αντάς ά μίν μείζων έότω, εφ άς
9

9

7. τμήμα F; corr. Torellius; item lin. 8.
9. τμήματα F ;
corr. Torellms, ut etiam lin. 10.
11. διαμέτρφ] μης F; corr.
ed. Basil.
12. διαμέτρου] μετα F ; corr. Torellius. latet in
his compendium aliquod uocabnli διάμετρος.
18. τά του]
scripei; τας του F, uulgo.
18. β' Torellius.
21. τάς] τα
Ρ; corr. Torellius.
τομάς] τομα F; corr. Torelliue.
28.
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quare Θ Η — Α Κ [Eucl. V 9]. sed etiam Α Ζ — ΒΗ.
quare erit
SHxBH^
ΑΚχΑΖ.
itaque etiam ΘΗΒ = AAZ ),
et etiam dupla [quare
ΓΘΒ — AEA]. ) sed segmentum ^ ^ 2 £ tertia parte
maius est triangulo ΛΑΕ, et segmentum β5Γ* triangulo ΘΒΓ [τετραγ. παραβ. propp. 17 et 24]· adparet
igitur, et segmenta et triangula iis inscripta aequalia esse.
sin neutra linearum segmenta abscindentium ad
diametrum sectionis coni rectanguli perpendicularis
est, abscisa a diametro sectionis coni rectanguli linea
diametro alterius segmenti aequali, et a termino lineae
abscisae linea ab diametrum perpendiculari ducta segmentum inde ortum utrique segmento aequale erit.
adparet igitur, quod propositum est [Eucl. I κοιν. iw. 1]·
;

1

2

IV.
Quoduis spatium sectione coni acutianguli comprehensum ad circulum diametrum maiori diametro
sectionis coni acutianguli aequalem habentem eandem
rationem habet, quam minor diametrus ad maioteni,
quae est diametrus circuli.
sit enim sectio coni acutianguli, in qua sint litterae Α, Β, Γ, A, diametrus autem maior sit linea, in
1) Cfr. Zeitscbr. f. Matb., litt. Abtb. X X I V p. 179 nr. 7.
2) Nam Ε Ζ = ΖΛ> et altitudo eadem est.

quare

τάν] ecripei; ηοτι ταν F, tralgo; τοντέότι ηοτϊ τάν ed. BasiL,
Torellius; „quae eet circuli diametros" Cr.
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τά Α, Γ, ά di έλάββων, έφ* ας τα Β, Α' έβτω δΐ
χνχλος περί διάμετρον τάν ΑΓ. δειχτέον, οτι τδ περι
εχόμενον χωρίον νπό τάς τον όξνγωνίον χώνον τομας
ποτϊ τον χνχλον τον αντον έχει λόγον, δν ά ΒΑ ποτϊ
5 τάν ΓΑ, τοντέβτι τάν ΕΖ. δν δή λόγον έχει ά ΒΑ
ποτϊ τάν ΕΖ, τούτον έχέτω δ χύχλος, έν ω τδ Ψ,
ποτϊ τδν ΑΕΓ Ζ χύχλον. λέγω, οτι ίβος έβτϊν δ Ψ
χνχλος τά τοϋ όξνγωνίον χώνον τομά.
εί γάρ μή έβτιν
ίβος δ Ψ χύχλος
τω περιεχομένφ
χωρίφ ύπό τας
τοϋ όξνγωνίον
χώνον τομας, έβτω
15 ^'Ιί-Λ
1
1
!
ΙΛ m πρώτον, εί δννα
τόν, μείζων, δννα
τόν δή έβτιν είς τόν
Ψ χύχλον πολύγω
νον έγγράψαι άρ20
τιόγωνον μείζον
τοϋ ΑΒΓΑ χω
ρίον, νοείβ&ω δή
έγγεγραμμένον.
έγγεγράφδω δε
χαϊ είς τόν ΑΕΓΖ
χύχλον εύθύγραμ
μον ομοιον τώ έν
τώ Ψ χύχλφ έγγεγραμμένω, χαϊ
lius.

8. τ£] τη Ρ ; corr. Torellius.
16. μείζον Ρ ; corr. Τ Ο Γ Θ Ι 24. δέ] scripei; δη F, uulgo.

DE CONOIDIBUS E T SPHAEROIDIBUS.

809

qua sunt Α, Γ, minor autem ea, in qua Β, A. sit
autem circulus, eircum diametrum Α Γ descriptus. demonstrandum est, spatium seotione coni acutianguli
comprehensum ad circulum eandem habere rationem,
quam Β Α : ΓΑ, hoc est ΒΑ : ΕΖ. iam circulue, in quo
est littera Ψ, ad circulum ΑΕΓΖ eam habeat rationem quam Β Α : ΕΖ. dico, circulum Ψ aequalem eese
sectioni coni acutianguli.
nam si circnlus Ψ spatio sectione com acutianguli comprehenso aequalis non est, sit prius, si fieri
potest, maior. potest igitur fieri, ut circulo Ψ inscribatur polygonum [aequilateram], cuius anguli pares sunt numero, maius spatio ΑΒΓΑ. ) fingatar igitur inscriptum. et etiam circulo ΑΕΓΖ inecribatur
figura rectilinea, polygcmo circulo Ψ inscripto similis,
et ab augulis eius lineae ad Α Γ diametrum perpen;

1

1) Nam fieri potest, ut circulo Ψ inecribatur polygonmn (p),
ita ut epatia relicta mmora srint eo spatio, quo Ψ •patimn
ABT4
excedit; u. de sph. et cyl. I, 6 p. 24. erit igitnr:
Ψ —
ρ<Ψ—ΑΒΓ4ΐ:ρ>ΑΒΓ4.
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άπό ταν γωνιάν αυτού κάθετοι άχθωόαν έπϊ τάν Α Γ
διάμετρον, έπϊ Sh τά όαμεϊα, καθ α τέμνονχι αί κάθετοι
τάν του όξνγωνίον κώνον τομάν, ευθείαν έπεζεύχθωόαν. έόόείται δή τι έν τα τον όξνγωνίον κώνον τομα
έγγεγραμμένον εύθύγραμμον, καϊ έξει αυτό ποτϊ τδ
εύθύγραμμον τδ έν τφ ΑΕΓΖ κύκλω έγγεγραμμένον
τδν αυτόν λόγον, δν ά ΒΑ ποτϊ τάν ΕΖ. έπεϊ γάρ
αί ΕΘ, ΚΑ κάθετοι είς τόν αυτόν λόγον τετμήνται
κατά τά Μ, Β, δήλον, οτι τό ΑΕ τραπέζιον ηοτϊ τό
ΘΜ τόν αυτόν έχει λόγον, δν ά ΘΕ ποτϊ τάν Βθ.
διά ταύτα δΐ καϊ τών άλλων τραπεζίων εκαότον τών
έν τφ κύκλφ ποθ εκαότον τών τραπεζίων τών έν τα
τον όξνγωνίον κώνον τομά τούτον έχει τόν λόγον, δν
& ΕΘ ποτϊ τάν Β θ. έχοντι δϊ καϊ τά τρίγωνα τά
ποτϊ τοις Α, Γ τά έν τφ κύκλφ ποτϊ τά έν τα τον
όξνγωνίον κώνον τομα, τούτον τόν λόγον. έξει ονν
καϊ όλον τό εύθύγραμμον τό έν τφ ΑΕΓΖ κύκλω
έγγεγραμμένον ποτϊ όλον τό έγγεγραμμένον εύθύγραμ
μον έν τα τοϋ όξνγωνίον κώνον τομαϊ τόν αυτόν λόγον, δν ά Ε Ζ ποτϊ τάν ΒΑ. έχει δ\ τό αυτό εύθύ
γραμμον καϊ ποτϊ τό έν τφ Ψ κύκλω έγγεγραμμένον
τούτον τόν λόγον, διότι καϊ οί κύκλοι τούτον εϊχον
τόν λόγον. ίόον άρα έότϊν τό εύθύγραμμον το έν
τφ Ψ κύκλφ έγγεγραμμένον τφ εύθυγράμμφ τφ έν
τα τοϋ όξυγωνίου κώνου τομά έγγεγραμμένω' όπερ
αδύνατον, μείζον γάρ ήν όλου τοϋ περιεχομένου χω
ρίου νπό τάς τοϋ όξνγωνίον κώνου τομάς.
9

6

10

9

15

20

25

2. τέμνοντι] scripsi; τέμνονται F, uulgo.
4. βη] scripsi;
ό*ί Ρ, unlgo.
τί] τι εύθύγραμμον ed. Basil., Torellius. ego
εύθύγραμμον lin. 5. post έγγεγραμμένον addere malui (om. F
uulgo).
5. αντο] scripsi; το αντο F uulgo. litteras H,
0,
Ρ, Σ (Ε?), 2Vin figura cum F addidi; ITipse addidi. 9. το θ Μ]
y

t
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diculares ducantur, et ad puncta, in quibus lineae
perpendiculares sectionem coni acutianguli secant, lineae ducantur. erit igitur figura quaedam rectilinea
sectioni coni acutianguli inscripta, et habebit ad figuram rectilineam circulo ΑΕΓΖ inscriptam eandem
rationem, quam BA:EZ.
nam quoniam ΕΘ, KA,
lineae perpendiculares eadem proportione in punctis
M Β sectae sunt, adparet, trapezium Α Ε ad Θ Μ eam
habere rationem, quam Θ Ε: Β Θ. ) eadem de causa
etiam cetera trapezia singula, quae in circulo sunt, ad
singula trapezia, quae in sectione coni acutiangtdi
sunt, eam babent rationem, quam ΕΘ : Β θ. sed etiam
triangula ad puncta Λ, Γ in circulo posita ad triangula
in sectione coni acutianguli posita eandem rationem
habent. ) itaque etiam tota figura rectilinea circulo
ΑΕΓΖ inscripta ad totam figuram sectioni coni acutianguli inscriptam eam rationem habet, qu&mEZ:BA. )
sed eadem figura etiam ad figuram circulo Ψ inscriptam banc rationem babet, quoniam etiam circuli hanc
rationem habebant [Eucl. V, 16]. ) itaque figura circulo Ψ inscripta figurae sectioni coni acutianguli inscriptae aequalis est [Eucl. V , 9]. quod fieri non
potest. maior enim erat toto spatio sectione coni
acutianguli comprebenso.
y

1

2

5

4

1) U. Zeitschr. f. Math., hist. Abth. X X I V p. 180 nr. 11.
2) Habent enim rationem, quam ΠΗιΠΙΒΙ,
qaae aequalis
eat
ΕθιΒθ.
3) ίναλλάξ καϊ ουνΦέντι %ai εναλλάξ; tum quia
E Z = 2E6>, BJ = 2B9.
4) U. Zeitscbr. f. Math., bist. Abth. X X I V p. 181 nr. 13.
τα Θ Μ Ρ; corr. Toreliius.
13. έχωντι F, uulgo; corr. Torellius.
15. τα] Torelliua; τη F, uulgo. 20. αντο το Ρ; corr. Torelliue.
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άλλ' ίβτω, εί δννατόν, έλάββων. πάλιν δή iiwcτόν είς τάν τον όξνγωνίον χώνον τομάν έγγράψαι
πολύγωνον άρτιόπλενρον μείζον τ ο ν Ψ χνχλον. έγγεγράφ9ω ονν, χαϊ άπο τάν γωνιά ν αντον χαΰίτοι
h αχ&είβαι έπϊ τάν ΑΓ έχβεβλήβθωβαν ηοτϊ τάν χον
χνχλον περιφέρειαν. πάλιν ονν Ιββείται τι έν τω
ΑΕΓΖ χνχλω εύθύγραμμον έγγεγραμμένον, ο ίξιι
ποτϊ τό έν τά τον όξνγωνίον χώνον τομα έγγεγραμ
μένον τον α υ τ ό ν λόγον, ον ά ΕΖ ποτϊ τάν ΒΑ. ίγ10 γραφέντος δή xal είς τον Ψ χνχλον όμοίον ανχφ
δειχ&ηβέται το έν τω Ψ χύχλφ έγγεγραμμένον Ιβον
έόν τώ έν τά τον όξνγωνίον χώνον τομα έγγιγραμ·
μένω' οπερ αδύνατον, ονχ έβτιν ονν ούδε έλαββον
ό Ψ χνχλος τον χωρίον τον περιεχόμενον νπό τ«$
15 τον όξνγωνίον χώνον τομας. δήλον ονν, οτι τό ιΐρημενον χωρίον ποτϊ τον ΑΕΓΖ χύχλον τόν αντον
ίχει λόγον, ον ά ΒΑ ποτϊ τάν ΕΖ.

Πάν χωρίον περιεχόμενον νπό όξνγωνίον χώνον
20 τομάς ποτϊ πάντα χνχλον τόν αντον Ιχει λόγον. h
τό περιεχόμενον νπό τάν διαμέτρων τάς τον όξνγονίον χώνον τομάς ποτϊ τό άπό τάς τον χνχλον imμέτρον τετράγονων.
ίβτω γάρ τι χωρίον περιεχόμενον νπό όξιγωνί("'
25 χώνον τ ο μ α ς , έν ω τό Χ. διάμετροι 61 εβταβαν 04
τον όξνγωνίον χ ώ ν ο ν τομάς αί ΑΓ, ΒΑ, μείζων ί'ι
8. ποίνγωνωναν F. 6. « ] τη FBC*.
7. ΑΕΓΖ]
icripui
JE F, nulgoj ΑΕ Torelliue.
8. τίλ Torelline; ταν ¥, nnlgo.
ίγγβαφίντος]
scripii; tyviyoaxpevtog F, nulgo.
18. f 1V
rellin*.
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sed, si fieri potest, minor sit [circulus Ψ]. rursue
igitur fieri potest, ut sectioni coni acntianguli inscribatur polygonum [aequilaterum], cuius latera paria
sunt iramero ), maius circulo Ψ. ) inscribatur igitur,
et lineae ab angulis eius ad Α Γ perpendiculares ductae producantnr ad ambitum circuli. rursus igitur circulo
ΑΕΓΖ figura rectilinea inscripta erit, quae ad figuram
sectioni coni acutianguli inscriptam eam rationem
habebit, quam Ε Ζ : ΒΑ [ρ. 310, 5 sq.]. si igitur
etiam circulo Ψ inscribitur figura ei similis, figura
circulo Ψ inscripta demonstrabitur aequalis esse figurae
sectioni coni acutianguli inscriptae [p. 310, 16 sq.].
quod fieri non potest. ) itaque circulus Ψ ne minor
quidem est spatio sectione coni acutiauguli comprebenso.
adparet igitur, boc spatium ad circulum ΑΕΓΖ eam
rationem babere, quam Β Α : Ε Ζ. )
1

2

8

4

Υ.
Quoduis spatinm sectione coni acutiauguli comprebensum ad quemuis circulum eam rationem babet,
quam rectangulum diametris sectionis coni acutianguli
comprebensum ad quadratum diametri eirculi.
sit enim spatium aliquod sectione coni acutianguli
comprehensum, in quo sit liitera X diametri autem
sectionis coni acutianguli sint ΑΓ, ΒΑ, maior autem
1) Debebat esee: cuiias laterum numerus per quattuor diuidi possit; ita etiam p. 308, 19 dictum esee oportuit.
2) Hoc fieri poeee, eodem modo intellegitOr, quo in circulo
demonBtrauimus p. 309 not. 1.
3) Nam circnlue Ψ, fignra inscripta maior, xninor est fignra
ellipsi inscripta,
4) Proprie boc adparet, fignram ellipsi comprebensam
aequalexn eese circulo Ψ; tnm I U p. 308, 4 et Eucl. "V\ V
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ά ΑΓ. καϊ χνχλος έύτω, έν ω το Ψ, διάμετρος δΐ
αντον ά ΕΖ. δεικτέον, οτι τδ Χ χωρίον ποτϊ τδν Ψ
κύκλον τον αντον
έχει λόγον, δν τό
περιεχόμενον νπό
τάν ΑΓ, ΒΑ ποτϊ τό
άπό τάς ΕΖ τετρά
γωνον.
περιγεγράφ&ω δή
κύκλος περϊ διάμε
τρον τάν ΑΓ. τό δή
Χ χωρίον ποτϊ τόν
κύκλον, ον διάμετρος
α ΑΓ, τον αντον
έχει λόγον, δν τό
περιεχόμενον νπό
τάν Α Γ, ΒΑ ποτϊ τό
άπό τάς Α Γ τετρά
γωνον. δέδεικται γάρ
έχον, δν ά ΒΑ ποτϊ
τάν ΑΓ. έχει δϊ καϊ δ κύκλος, ον διάμετρος ά ΑΓ,
ποτϊ τόν κύκλον, ον διάμετρος ά ΕΖ, τόν αυτόν λόγον,
δν τό άπό τάς Α Γ τετράγωνον ποτϊ τό άπό τάς Ε Ζ.
δήλον ονν, ότι τό Χ χωρίον ποτϊ τόν Ψ κύκλον τόν
25 αντον έχει λόγον, δν τό ύπό τάν Α Γ, ΒΑ περιεχό
μενον ποτϊ τό άπό τάς ΕΖ τετράγωνον.

Τά περιεχόμενα χωρία νπό όξνγωνίον κώνον το
μάς τόν αυτόν έχοντι λόγον ποτ άλλαλα, δν τά περι9

1. το] om. F; corr. Β.

23. τας] (alt) της F.

27. £' Torel-
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sit ΑΓ. et sit circulus, in quo sit littera Ψ, et diametrus eius EZ. demonstrandum est, esse
Χ:Ψ

= ΑΓχΒΑ

:EZ*.

circuinscribatur igitur [circum spatium X] circulus,
circum diametrum Α Γ descriptus. habebifc igitur spatium X ad circulum, cuius diametrus est ΑΓ, eandem
rationem, quam habet ΑΓχΒΑ
: ΑΓ . nam demonstratuui est, spatium X ad circulum, cuius diametrus
sit ΑΓ eam habere rationem, quam Β Α : Α Γ [prop.4].
sed etiam circulus, cuius diametrus estAT, ad circulum, cuius diametrus est EZ eam rationem habet>
quam ΑΓ*: EZ £Eucl. XII, 2]. adparet igitur, esse
£:Ψ = ΑΓχΒΑ:
ΕΖ [EucL V, 22].
%

}

7

2

2

VI.
Spatia sectione coni acutianguli comprehensa eam
inter se rationem babent, quam rectangula diametris
lius.
28. τομ,άν Torelliue.
F ; corr. ed. Basil.

29. ποτ* aUaXa] ποτι τα αλΧα
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εχόμενα νπό τάν διαμέτρων ταν τών όξνγωνίων χώ
νων τομάν ποτ άλλαλα.
έβτω περιεχόμενα χωρία νπο όξνγωνίον χώνον το
μάς, έν οις τά Α, Β. έότω δ\ χαϊ τό μϊν ΓΑ περι6 εχόμενον νπό ταν διαμέτρων τάς τον όξνγωνίον χώ
νον τομάς τάς περιεχούόας τό Α χωρίον, τό δϊ ΕΖ
περιεχόμενον νπό τάν διαμέτρων τάς ετέρας τομας.
δειχτέον, ότι τό Α χωρίον ποτϊ τδ Β τόν αντον
έχει λόγον, δν τό ΓΑ ποτϊ τδ ΕΖ.
10
λελάφ&ω δή χνχλος τις, iv ω τό Ψ, άπό δε τάς
διάμετρον αντον τετράγωνον έότω τό ΚΑ. έχει δή
τό μ\ν Α χωρίον ποτϊ τον Ψ χνχλον τόν αντον λό
γον, δν τδ ΓΑ ποτϊ τό ΚΑ, ό δ$ Ψ χνχλος ποτϊ τό
Β χωρίον τόν αντον λόγον, όν τό ΚΑ ποτϊ τό ΕΖ»
16 δήλον ονν, οτι τό Α χωρίον ποτϊ τό Β τόν αντον
έχει λόγον, όν τό ΓΑ ποτϊ τό ΕΖ.
9

ΠΟΡΙΣΜΑ.
9

Εχ τούτον δ% φανερόν, ότι τά περιεχόμενα χωρία
νπό όμοίαν όξνγωνίων χώνων τομάν τόν αυτόν λό20 γον έχοντι ποτ άλλαλα, δν έχοντι δννάμει ποτ άλλάλας αί ομόλογοι διάμετροι τάν τομάν.
1. τάν τών όξνγωνίων κώνων] scripsi cum margine ed. BasiL; τ μα μα των όξνγωνίων %ωνων F, uulgo; τάν τον όξνγωνίον
χώνον Torellius.
3. τομάν Torelliias. 5. τάς] τα F ; corr. Β*.
11. ΚΛ] KJF.
δή] scripsi; δε Ρ, xmlgo. 17. R mg. Ρ.
20.
έχωντι bis Ρ; corr. BV.
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sectionum conorum acutiangulorum comprehensa inter
se habent.
sint spatia sectione coni acutianguli comprehensa,
in quibus sint litterae
Α, B. rectangulum autem Γ Α diametris contineatur sectionis coni
acutianguli, quae Α
spatium comprehendit,
rectangulum autem EZ
Λ contineatur diametrie
alterius sectionis. demonstranduin est, esse
Α : Β = ΓΑ : ΕΖ.
sumatur igitur circulus aliquis, in quo sit
littera Ψ, et in diametro eius construatur
/ quadratum KA. erit
igitur Α : Ψ = ΓΑ : ΚΑ [prop. 5], et etiam
Ψ:Β = ΚΑ:ΕΖ
[prop. 5; Eucl. V, 16].
adparet igitur, esse Α : Β = ΓΑ: ΕΖ [Eucl. V 22].
;

COROLLARIUM.

Hinc autem adparet, spatia sectionibus conorum
acutiangulorum similibus comprehensa eandem inter
se babere rationem, quam quadrata diametrorum sectionum, quae sibi respondeant. )
1

1) Nam similes ellipsee eae sunt, quarum qui sibi respondeant axes proportionales sint.
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r.
"Οξνγωνίον κώνον τομας δοδείόας καϊ γραμμας άπδ
του κέντρον τάς τον όξνγωνίον κώνον τομας άνεότακονόας όρδας ποτϊ τδ έπίπεδον, έν ω έβτιν ά τον
δ όξνγωνίον κώνον τομά, δννατόν έότι κώνον ενρεΐν
κορνφάν έχοντα τό πέρας τάς άνεότακονόας ευθείας,
ον έν τα επιφάνεια έόόείται ά δοδεϊόα τον όξνγωνίον
κώνον τομά.
δεδόόδω τις όξνγωνίον κώνον τομά, καϊ άπδ τον
10 κέντρον αντάς ένδεια γραμμά άνεότακονόα όρδά ποτϊ
τδ έπίπεδον, έν ω έότιν ά τον όξνγωνίον κώνον τομά.
διά
τάς άνεότακονόας ένδειας καϊ τάς έλάόόονος
διάμετρον έπίπεδον τι έκβεβλήόδω, καϊ έότω έν αντώ
ά μ\ν έλάόόων διάμετρος ά ΑΒ,* τό δ} κέντρον τάς
1δ τον όξνγωνίον κώνον τομάς τό Α, ά δ\ άπό τον κέν
τρον άνεότακονόα όρδά ά ΓΑ, πέρας δ^ αντάς τό Γ.
ά 6h τον όξνγωνίον κώνον [τομά νοείόδω περϊ διά
μετρον τάν Α Β γεγραμμένα έν έπιπέδω όρδώ ποτϊ
τάν ΓΑ. δει δή κώνον ενρεΐν κορνφάν έχοντα τό Γ
20 όαμείον, qv έν τφ επιφάνεια έόόείται ά τον όξνγωνίον
κώνον τομά.
άπό δή τον Γ έπϊ τά Α, Β ενδείαι άχδείόαι έκβεβλήόδων, καϊ άπό τον Α διάχδω ά ΑΖ, ώότε τό
περιεχόμενον νπό τάν Α Ε, Ε Ζ ποτϊ τό τετράγωνον
2δ τό άπό τάς Ε Γ τοντον έχειν τόν λόγον, δν έχει τό
τετράγωνον τό άπό τάς ήμιόείας τάς μείζονος διαμέ1. η Torellius.
6. ένδειας] repetit F.
9. %ώνονλ οΛ.
F ; corr. Β.
22. δή] Torellius; δε F , uulgo.
ενΟεέαι
άχδείααι έ%βεβΧήοΟων] scripsi; ένδεια αχδεισα ε%βεβληαδω F,
uulgo.
24. ταν] των per comp. F; corr. Torellius.
2δ„
εχει F; corr. Torellius.
26. ήμιαείας τάς] scripsi; τάς om. F ,
uulgo.
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m
Data sectione coni acutianguli et linea a centro
sectionis coni acutianguli erecta perpendiculari ad planum, in quo est sectio coni acutianguli, fieri potest,
ut inueqiatur conus uerticem habens terminum lineae
erectae, in cuius superficie sit data sectio coni aciitianguli.
data sit sectio coni acutianguli et linea a centro
eius perpendicularis erecta ad planum, in quo est
sectio coni acutiauguli. et per lineam erectam diametrumque minorem ducatur planum, et in eo sit
diametrus minor
AB, et centrum
sectionis coni
acutianguli A et
linea a centro
perpendicularis
erecta ΓΑ, et terminus eius Γ. sectio autem coni acutianguli fingatur circum diametrum Α Β descripta in plano
ad Γ Α lineam perpendiculari. oportet igiiur conum
inueniri uerticem habentem punctum Γ in cuius superficie data sectio coni acutianguli sit.
lineae igitur a Γ puncto ad puncta A Β ductae
producantur, et ab Α puncto ducatur linea AZ, ita
ut ratio Α Ε χ ΕΖ : ΕΓ aequalis sit rationi, quam
habet quadratum dimidiae diametri maioris ad ΑΓ*.
hoc autem fieri potest, quoniam
}

}

9

2
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τρον ποτϊ το άπο ΑΓ τετράγωνον. δυνατόν δέ έβτιν,
έπεϊ μείζων έβτϊν δ λόγος τοϋ, δν έχει τό νπό τάν
ΑΑ, ΑΒ περιεχόμενον ποτϊ τό άπό τάς ΑΓ τετρά
γωνον. άπό 6h τάς Α Ζ έπίπεδον άνεόταχέτω όρ&όν
ποτϊ τό έπίπεδον, έν ω έντι αί ΑΓ, Α Ζ. iv ah τφ
έπιπέδω τούτω κύκλος γεγράφ&ω περϊ διάμετρον ταν
Α Ζ, καϊ άπό τοϋ κύκλον τούτον κώνος έβτω κορνφάν
έχων τό Γ όαμείον. έν δή τα επιφάνεια τοϋ κώνον
τούτον δειχ&ηόέται έοϋόα ά τού όξνγωνίον κώνον τομά.
εί γάρ μν έβτίν έν τα επιφάνεια τοϋ κώνον, άναγκαίον, εΐμέν τι όαμείον έπϊ τάς τοϋ όξνγωνίον κώνον
τομας, δ μή έότιν έν τα επιφάνεια τοϋ κώνον. νοείό&ω
δή τι όαμείον λελαμμένον έπϊ τάς τοϋ όξνγωνίον κώ
νον τομάς τό Θ, δ ονκ έότιν έν τά επιφάνεια τοϋ
κώνον, καϊ άπό τοϋ Θ κάδετος άχ&ω ά ΘΚ έπϊ τάν
Α Β. έόόείται δή αυτά όρδά ποτϊ τό έπίπεδον τό, έν
ω έντι αί ΑΓ, ΓΖ. άπό δε τοϋ Γ έπϊ τό Κ εύ&εία
άχδείόα έκβεβλήόδω, όνμπιπτέτω δε αυτά τά ΑΖ κατά
τό Α, καϊ άπό τοϋ Α άχδω ποτ όρδάς τα Ζ Α ά Α Μ
έν τώ κύκλω τώ περϊ τάν Α Ζ. τό δ\ Μ νοείόδω
μετέωρον έπϊ τάς περιφερείας αύτοϋ. άχ&ω δ% καϊ
παρά τάν ΑΒ διά μεν τον Α ά &0, διά δε τον Ε
ά ΠΡ. έπεϊ ονν τό μεν ύπό τάν ΕΑ, ΕΖ περιεχόμε
νον ποτϊ το άπό τάς ΕΓ τετράγωνον τον αυτόν έχει
λόγον, ον τό άπό τάς τμιόείας τάς μείζονος διαμέτρου
ποτϊ τό άπό τάς Α Γ, τό δΐ άπό τας ΕΓ ποτϊ τό νπό
τάν Ε Π, Ε Ρ, ον τό άπό τάς Α Γ ποτϊ τό ύπό ταν
1. δέ] supra scriptum xnanu 1 F.
2. μείξω F.
3. 4Ε]
ΑΒ F; corr. Β.
6. έντι] εντη F.
8. δή] soripsi; δε Ρ,
uulgo.
9. ovacc F, uulgo.
αζνγωνιον F.
10. yao] addidi;
om. F, uulgo; „nam si non" Cr. 13. δή] scripsi; δε Ρ, nulgo;
„itaque" Cr.
17. ΓΑΖ ed. Basil., ΤΟΓΘΙΗΠΒ.
18. δέ] eoripei;
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1

Α Ε Χ ΕΖ : ΕΓ > ΑΑχΑΒχ
ΑΓ*. )
porro a linea Α Ζ planum erigatur perpendiculare ad
id planum, in quo sunt lineae ΑΓ, AZ. in hoc autem
plano circulus describatur circum diametrum AZ, et
in hoc circulo conus conetruatur uerticem habens
punctum Γ. iam demonstrabimus, in huius coni superficie esse sectionem [datam] coni acutianguli.
nam si in superficie coni non est, necesse est esse
punctum aliquod in sectione coni acutianguli, quod
non sit in coni superficie. fingatur igitur punctum aliquod Θ sumptum in sectione coni acutianguli, quod
in superlicie coni non sit, et a ® puncto ducatur linea
Θ Κ ad lineam Α Β perpendicularis. haec igitur ad
planum, in quo lineae AT ΓΖ sunt, perpendicularis
erit [Eucl. XI def. 4]. a puncto Γ autem ad Κ linea
ducta producatur, et lineae Α Ζ in puncto Α incidat,
et a puncto Α ad lineam Ζ Α perpendicularis ducatur
linea AM in circulo circum diametrum Α Ζ descripto.
Μ autem punctum fingatur sublime in ambitu eius.
ducatur autem praeterea lineae Α Β parallela per Α
punctum linea &0, per Ε autem linea ΠΡ. iam quoniam Ε Α χ ΕΖ : Ε Γ eandem rationem babet, quam
quadratum dimidiae diametri maioris ad ΑΓ* [ex hypotbesi], et ΕΓ*: ΕΠ X EP = ΑΓ* : ΑΑ X AB%
}

2

1) Quo modo Arcbimedes hanc condicionem inuenerit, nescimus; ueram eam esee, ostendit Nizze p. 162—63.
2) Est enim ΕΓ: ΕΠ*~ ΔΓχ Ad (Zeitecbr. f. Matb., biet.
Abtb. X X I V p. 178 nr. 4) D: Ε Γ : EJI* — 4Γ*: AJ*; sed
Ε Τ Ι ' — Ε Ι Ι χ Ε Ρ , et ΑΔ *~
AJxJB.
1

%

δη F, uulgo.
19. αχ&ω]άνεβτα%έτω?
26. νπο τάν] eeripsi;
om. F, uulgo*; νπό ed. Basil., Torellins.
Archimedes, ed. Seiberg. L
%V
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Α Α, Α Β, τόν αντον έχει λόγον το νπο ταν Α Ε, ΕΖ
ποτϊ τό νπό ταν Π Ε, Ε Ρ, ον τό τετράγωνον τό άπό
τάς ήμιβείας τάς μείζονος διάμετρον ποτϊ τό ύπό τάν
ΑΑ, Α Β. έβτιν δέ, ώς μεν τδ νπό τάν Α Ε, ΕΖ
δ ποτϊ τό νπό τάν Ε Π, Ε Ρ, ούτω τό νπό τάν ΑΑ,
ΑΖ
ποτϊ τό ύπό τάν Α$, Α Ο. ώς δ^ τό άπό τάς ήμι
βείας τάς μείζονος διάμετρον ποτϊ τό ύπό τάν Α Α,
Α Β, ούτως τό άπό τάς Θ Κ τετράγωνον ποτϊ τό ύπό
τάν Α Κ, Κ Β. τόν αυτόν άρα έχει λόγον τό νπό τάν
10 Α Α, ΑΖ ποτϊ τό ύπό τάν $Α, ΑΟ, δν τό άπό τάς
Θ Κ τετράγωνον ποτϊ τό ύπό τάν Α Κ, Κ Β. έχει δε
καϊ τό νπό τάν ΒΑ, Α Ο ποτϊ τό άπό τάς ΓΑ τετρά
γωνον τόν αυτόν λόγον, δν τό νπό Α Κ, Κ Β ποτϊ τό
άπό τάς Κ Γ τετράγωνον. έχει άρα καϊ τό ύπό τάν Α Α,
16 Α Ζ περιεχόμενον ποτϊ τό άπό τάς ΓΑ
τετράγωνον
τόν αυτόν λόγον, δν τό άπό τάς Θ Κ ποτϊ τό άπό τάς
Κ Γ. τώ δΐ ύπό τάν ΑΑ, ΑΖ περιεχομένφ ίβον έβτϊ
τό άπό τάς Α Μ τετράγωνον
έν ήμικνκλίω γάρ τώ
περϊ τάν Α Ζ κάδετος άχδη ά ΑΜ.
τόν αυτόν άρα
20 έχει λόγον τό άπό τάς Α Μ τετράγωνον ποτϊ τό άπό
τάς Α Γ, δν τό άπό τάς θ Κ ποτϊ τό άπό τάς Κ Γ.
ωβτε έπ ένδειας έβτϊν τά Γ, Θ, Μ βαμεία.
ά δε
ΓΜ έν τα επιφάνεια έβτϊ τοϋ κώνον. δήλον ονν, ότι
καϊ τό Θ βαμείον έν τα επιφάνεια έββείται τοϋ κώ25 νον.
ύπέκειτο δε μή έίμεν. ούκ άρα έβτϊ
βαμείον
ούδεν έπϊ τάς τοϋ όξνγωνίον
κώνον τομάς, δ ούκ
έβτιν έν τα επιφάνεια τού προειρημένον κώνον.
όλα
1. JB] ΑΒ F; corr. Β, Cr.
3. τάς μείζονος] Torellius;
της μείζονος F, uulgo.
4. Ε Ζ] Ε Γ F; corr. Torelliue.
6.
Λ&] AS F.
8. JB] Α Β F; corr. Β, Cr.
10. &Α] Ζ Α F.
13. ν«6] νπο τάν Β , ed. Baeil., Torelliue.
19. άοά] om. F ;
corr. Torellius.
25. έπέηεηο Toreiliue.
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habet AEx Ε Ζ : Π Ε Χ Ε Ρ eandem rationem, quam
quadratuui dimidiae diametri maioris ad Α Α Χ Α Β
[Eucl. V, 22]. est autem
ΑΕ Χ ΕΖ : ΕΠ Χ EP = ΑΑ Χ ΑΖ : A8 Χ ΑΟ. )
sed ut quadratum dimidiae diametri maioris ad
Α Α Χ AB
ita est ΘΚ : Α Κ Χ ΚΒ [Apollon. I, 21]. itaque erit
AAxAZ:SAxAO
= ΘΚ : ΑΚ χ KB.
sed etiam
EAXAO:
ΓΑ = ΑΚ Χ ΚΒ : ΚΓ . )
quare
AAXAZ:
ΓΑ = ΘΚ : ΚΓ [Eucl. V, 22].
sed Α Α Χ ΑΖ = ΑΜ ] linea enim ΑΜ in semicirculo circum Α Ζ descripto perpendicularis est [tum u.
Zeitschr. f. Math., hist. Abth. XXIV p. 181 nr. 16].
erit igitur
1

}

2

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

ΑΜ : ΑΓ = ΘΚ : ΚΓ [hoc est ΑΜ: ΑΓ=* ΘΚ: ΚΓ].
itaque in eadem linea posita sunt puncta Γ, Θ M?)
sed linea ΓΜ in superficie coni est [Apolloii. I, 1].
adparet ergo, etiam punctum Θ in superficie coni esse.
supposuimus autem, non esse. itaque nulluni punctum
est in sectione coni acutianguli, quod in superficie
}

1) Nam cum Π Ε +
erit (ρ. 321 not. 2)
ΑΕιΕΠ^ΑΛιΛΒ,
et cum Λ Ο + Ε Ρ , erit etiam (ibid.) Ε Ζ : E P « ΑΖ:AO.
tum
multiplicando inuenitur proportio, quam quaerimus.
2) Nam ΓΛι&Λ = ΓΚ:ΑΚ
(Zeitsobr. f. Math., hiet Abth.
X X I V p. 178 nr. 4) et ΓΑ: AO =- ΓΚ:KB.
itaque multiplicando ΓΑ : 8Ax
ΑΟ =~ ΓΚ*: ΑΚχKB;
tum ίναλλάξ (Eucl.
V, 16).
3) Nam ΤΑΜ triangulum est, in quo transuersalis est Κθ
ut ex proportdone illa ΑΜ: Λ Γ — θ Κ: ΓΚ «eqwtax Vj&t.^sfc/iV
2

Λ
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ονν ά τον όξνγωνίον κώνον τομά έν τά επιφάνεια
έότϊν τον αντον κώνον.

η·
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Όξνγωνίον κώνον τομας δοδείόας καϊ γραμμας μή
όρδάς άνεότακονόας άπό τον κέντρον τάς τον όξν
γωνίον κώνον τομάς έν έπιπέδφ, ό έότιν όρδόν άνεότακός διά τάς ετέρας διάμετρον ποτϊ τδ έπίπεδον,
έν ω έότιν ά tov όξνγωνίον κώνον τομά, δννατόν
έότι κώνον ενρεΐν κορνφάν έχοντα τό πέρας τάς άνεότακονόας ένδειας, ον έν τα επιφάνεια έόόείται ά δοδεΐόα τον όξνγωνίον κώνον τομά.
έότω δή διάμετρος μεν τάς τον όξνγωνίον κώνον
τομάς ά ΒΑ, κέντρον δε τό Α, καϊ ά Α Γ άπό τον
κέντρον άνεότακονόα, ώς είρήται. ά
τον όξνγωνίον
κώνον τομά νοείόδω περϊ διάμετρον τάν ΑΒ έν έπι
πέδφ όρδώ ποτϊ τό έπίπεδον, έν ω έντι αί Α Β, ΓΑ.
δει δή κώνον ενρεΐν κορνφάν έχοντα τό Γ όαμείον,
ον έν τα επιφάνεια έόόείται ά τον όξνγωνίον κώνον
τομά.
ον δή έντι ϊόαι αί ΑΓ, Γ Β, έπεί ά ΓΑ ονκ έότιν
όρδά ποτϊ τό έπίπεδον, έν ω έότιν ά τον όξνγωνίον
κώνον τομά. έότω ονν ϊόα ά ΕΓ τα Γ Β*
άδεΝ
ένδεια ϊόα έότω τα ήμιόεία τάς ετέρας διάμετρον, α
έότι όνξνγής τ$ ΑΒ' καϊ διά τον Α άχδω ά Ζ Η
παρά τάν ΕΒ. άπό δε τάς ΕΒ έπίπεδον άνεότακέτω
όρδόν ποτϊ τό έπίπεδον, έν ω έντι αί Α Γ, ΓΒ, καϊ
έν τφ έπιπέδω τοντφ γεγράφδω περϊ διάμετρον τάν
3. δ' Torellius.
7. ποτϊ] τι supra scriptum manu 1 F.
8. ά τον] αντον F; corr. ed. Basil.
9. Βναοταηονοας F.
12.
δή] Torelliue; δε F, uulgo.
24. τα] ά F; corr. Torelliue.
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coni, quem commemorauimus, non ait. ergo tota seotio
coni acutianguli in eiusdem coni superficie est.
vni.

Data sectione coni acutianguli et linea a centro
* sectionis coni acutianguli non perpendiculari erecta in
plano, quod per alteram diametrum erectum est ad
id planum perpendiculare, in quo est sectio coni acutianguli, fieri potest, ut inueniatur conus uerticem habens terminum lineae erectae, in cuius superficie sit
sectio coni acutianguli data.
sit igitur Β Α diametrus sectionis coni acutianguli,
centrum autem A et linea Α Γ a centro erecta sit,
ita ut diximua. sectio autem coni acutianguli fingatur
circum diametrum AB descripta in plano, quod perpendiculare est ad planum, in quo sunt lineae ΑΒ, ΓΑ.
oportet igitur conum inueniri uerticem habentem punctum Γ, in cuius superficie sit sectio coni acutianguli data.
lineae igitur ΑΓ Γ Β aequales non sunt, quoniam
linea Γ Α ad planum, in quo est sectio coni acutianguli,
perpendicularis non est. ) sit igitur ΕΓ=ΓΒ.
et
liuea Ν aequalis sit dimidiae alteri diametro, quae
cum diametro Α Β coniugata est. et per Α ducatur Ζ Η
lineae ΕΒ parallela. ab EB autem planum erigatur
perpendiculare ad planum, in quo sunt lineae ΑΓ, ΓΒ,
et in hoc plano describatur ) circum diametrum EB, si
7

9

1

2

1) Si Τά perpendicularie esset, Α Τ et Γ Β recti coni latera
eesent.
2) Sequentia uerba subditiua esse (%ν%Χος ή ΙΠηψις; u.
not. crit. ad p. 326 lin. 1) ostendi Zeitecbt.
X X V p. 43 eq.; PhilologiBk Sawfundi VxBii«iiEn& ^ Μ Μ Ε Λ Λ
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ΕΒ, εί μεν ϊόον έότϊ τό τετράγωνον το άπο τάς Ν
τω περιεχομένφ νπο τάν Ζ Α, ΑΗ, κύκλος, εί δε μή
Γ
έότιν ϊόον, όξν-'
γωνίον κώνον
τομά τοιαύτα,
I 1\ \ *
ώότε το τετράγω
νον τδ άπδ τάς
Λ
\ )
•
αΙ
ετέρας διάμετρον
ποτϊ το άπδ τας
\jr
Ε Β τον αύτδν
//
έχειν λόγον, δν
έχει τό άπό τας
Ν τετράγωνον
ποτϊ τό ύπό τάν
" \
\
Ζ Α, Α Η. κώνος
δε λελάφ&ω κο
ρνφάν έχων τό Γ
I
όαμείον, ον έν τα
2Γ
JP επιφάνεια έόόειται ό κύκλος ή ά τοϋ όξνγωνίον κώνον τομά ά περϊ
διάμετρον τάν Εβ' δννατόν δέ έότι τούτο, έπεϊ άπδ
τοϋ Γ έπϊ μέόαν τάν Ε Β άχδεϊόα όρ&ά έντι ποτϊ
τό έπίπεδον τό κατά τάν Ε Β. έν ταύτα δή τα επι
φάνεια έότϊ καϊ ά τοϋ όξνγωνίον κώνον τομά &
περϊ διάμετρον τάν Α Β. εί γάρ μή έότιν, έόόείται
τι όαμείον έπϊ τάς τοϋ όξνγωνίον κώνον τομάς, δ
ούκ έόόείται έν τα επιφάνεια τοϋ κώνον. νοείόδω τι
όαμείον λελαμμένον τό Θ, δ ούκ έότιν έν τα επιφά
νεια τοϋ κώνον, και άπό τοϋ Θ κάδετος άχδω ά ΘΚ
Μ
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leui.

1. Ε Β] Ε Β %υκλος η ελλειψις F, uulgo; ultima uerba de5. τομά] τομαν Ρ Β C *
11. έχει*] εχει Ρ; corr. Torellius.
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1

Ν — Ζ Α χ AH circulus ), sin minus, sectio <3oni
acutianguli eiusmodi, ut quadratum alteriue diametri
ad EB eandem rationem habeat, quam
Ν* : Ζ Α Χ ΑΗ})
et sumatur conus uerticem habens punctum Γ, in cuius
superficie sit circulus uel sectio coni acutianguli circum diametrum EB descripta. hoc autem fieri potest,
cum [linea] ) a puncto Γ ad mediam lineam Ε Β
ducta perpendicularis sit ad planum in EB linea positum. ) in hac igitur superficie erit sectio coni acutianguli circum diametrum Α Β descripta. nam si non
est erit punctum aliquod in sectione coni acutianguli,
quod in coni superficie non sit. fingatur punctum
aliquod Θ sumptum, quod in superficie coni non sit,
et a Θ puncto ducatur Θ Κ ad Α Β perpendicularis. —
}

2

8

4

;

ρ. 3. Nizziua minus bene pro iUsivjig reatitui uoluit όξνγω
νίον κώνον τομά.
1) Tum orietur conue, cuiua basis est circulus ille, uertex
autem Γ, in euius auperficie erit ellipaia data.
2) H. e. ellipais similis ellipei circum Ζ Jfdiametrum deacriptae, in qua linea Ν perpendicularis est in puncto Δ. ait enim
liuiua ellipaia diametrua altera d, priorie autem c^. erit igitur
id*:lZH*
= N*:ZJx4H
(Apoll. I, 21)
—ο\*:ΕΒ*.
diametri igitur proportionales auiit; tum u. p. 317 not. 1.
3) In Graecis uocabulum εν&εϊα omiaaum est, quod aaepiesime fit; u. index s. u. εν&εϊα.
4) Nam planum per Ε Β positum perpendiculare est ad
planum per ΑΓ, Γ Β positum, et Ε Β eorum aectio commnnie;
tum u. Eucl. X I def. 4 (perpendicularia antem ab Γ ad Ε Β
ducta hanc in duaa partes aequalee aecabit, quia
ΓΕ*=*ΓΒ)ι
itaque uti possumus prop. 7.
15. κώνος δέ] scripei; δέ om. F, uulgo.
20. τομά ά] acripai;
ά om. F, uulgo.
23. ταντη F; corr. Torelliua.
24. τομά
ά] ά addidi; om. F, uulgo.
25. έοοείται τι] εοαεντι F; corr.
Β.
27. έοοείται] εαται per comp. F, uulgo.
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9

δ

έπϊ τάν Α Β α di ΓΚ έπϊζενχδείόα έκβεβλήόδω καϊ
όνμπιπχέχω τα ΕΒ κατά το Λ. διά δε τον Α αχ&ω
τις έν τφ όρ&ώ έπιπέδω τω κατά τάν ΕΒ ποτ όρ&άς
τα Ε Β ά ΑΜ. τό δϊ Μ νοείόΰω μετέωρον έν τα
επιφάνεια τοϋ κώνον. αχ&ω di καϊ διά τον Α χαρά
τάν ΑΒ ά Π Ρ. έότιν δή ώς μεν τδ άπδ τάς Ν τε
τράγωνον ηοτϊ τδ νπο τάν Ζ Α, ΑΗ, ονχως το άπό
τας ΑΜ ποτϊ τδ νπό τάν ΕΑ, ΑΒ, ώς δε τό νπό
τάν ΖΑ, Α Η ποτϊ τδ ύπό τάν ΑΑ, Α Β, ούτως τό
ύπό ΕΑ, ΑΒ ποτϊ τδ νπό τάν ΠΑ, ΑΡ. έόόείται
ονν, ώς τό άπο τας Ν τετράγωνον ποτϊ τό ύπό Α Α,
Α Β περιεχόμενον, όντως χό άπό χάς Α Μ χεχράγωνον
ποτϊ χό ύπό χον ΠΑ, ΑΡ. έχει δέ, ώς χό άπό χάς
Ν χεχράγωνον ποχϊ χό νπό χάν Α Α, Α Β, ονχως χό
άπό χάς ΘΚ χεχράγωνον ποτϊ τό νπό τάν Α Κ, Κ Β,
έπεϊ έν τα αύχα όξνγωνίον κώνον τομα κα&έχοι ένχϊ
άγμέναι έπϊ διάμετρον χάν Α Β. χον αύχόν άρα έχει
λόγον χό άπό χάς Α Μ χεχράγωνον ποχϊ χό νπό χάν
ΠΑ, ΑΡ, ον χό άπό χάς Θ Κ ποχϊ χό νπό χάν Α Κ,
Κ Β. έχει δε καϊ χό νπό χάν ΠΑ, ΑΡ ποχϊ χό άπό
χάς ΓΑ χεχράγωνον χον αύχόν λόγον, δν χό νπό χάν
Α Κ, Κ Β ποχϊ χό άπό χάς Κ Γ. χόν αύχόν ονν λό
γον έχει χό άπό χάς Α Μ χεχράγωνον ποχϊ χό άπό
χάς Α Γ χεχράγωνον, δν χό άπό χάς Θ Κ ποχϊ χό άπό
χάς ΚΓ. ωότε έπ* εύ&είας ένχϊ χά Γ, Θ, Μ όαμεια.
ά δε ΓΜ έν χα επιφάνεια χον κώνον. δήλον ονν,
δχι καϊ χο Θ όαμείον έν χα επιφάνεια έότϊ τοϋ κώνον.
ύπέκειτο δε μή εϊμεν. φανερόν ονν έότιν, δ έδει δείξαι.
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2. το Α] το Α Ρ; corr. Β*.
3. τω %ατά] scripei;
F, uulgo.
4. τα] (prius) τας F, corr. Torellius.
15.
των per comp. F; corr. Torellius.
21. το νπο τάν Α Κ]
ά F; corr. ed. Basil., Cr.
22. οδν] supra scriptum manu

*ατα
τάν]
ποτ
1 P.
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et linea ΓΚ ducta producatur et lineae EB in puncto
Α incidat. et per Α ducatur linea AM ad lineam
EB perpendicularia in plano perpendiculari in linea
EB posito. Μ autem punctum fingatur sublime in
superficie coni. ducatur autem etiam per Α punctum
linea Π Ρ lineae Α Β parallela. erit igitur
N : ΖΑχΑΗ*=
AM : Ε Α Χ AB \
et praeterea erit
Ζ Α Χ ΑΗ: Α Α χ ΑΒ — Ε Α Χ ΑΒ : ΠΑ Χ ΑΡ. )
erit igitur
Ν : ΑΑ χ Α Β = ΑΜ ιΠΑχΑΡ
[Eucl. V, 22].
est autem Ν :ΑΑχ
Α Β = ®Κ : Α Κ χ Κ Β, quoniam iu eadem sectione coni acutianguli perpendiculares ductae sunt ad diametrum Α Β [Apollon. I, 21].
ergo ΑΜ : Π Α χ ΑΡ = ΘΚ : Α Κ Χ ΚΒ. est autem
etiam ΠΑ χ ΑΡ : ΓΑ = ΑΚ Χ ΚΒ : ΚΓ [cfr.
ρ. 323 not. 2]. erit igitur etiam
ΑΜ : ΓΑ = @Κ : ΚΓ [Eucl. V, 22]
[et ΑΜ: ΓΑ = Θ Κ : Κ Γ], itaque in eadem linea recta
sunt puncta Γ ©, Μ [ρ. 323 not. 3]. linea uero ΓΜ
in superficie coni est [Apollon. I, 1]. adparet igitur,
etiam punctum Θ in superficie coni esse. supposuimus
autem, non esse. adparet igitur id, quod demonstrandum erat.
2

2

X

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

9

1) Nam
ΑΜ : Ε Α χ Α Β = d\ : ΕΒ (Apollon. 1,21) * i V :
ZdxdH
(u. ρ. 327 not. 2).
2) Nam cum ΖΑ4~ΕΠΑ,
erit Ζ Δ: ΑΔ
Ε Α : ΠΑ, et
cum ΔΗΒ~ΑΒΡ,
erit etiam Δ Η: ΔΒ — ΑΒ : ΑΡ (Eucl. VI, 4).
multiplicando igitur sequitur, quod qnaeritur.
3

1
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Όξνγωνίον χώνον τομάς δο&είβας χαί γραμμάς άπο
τον χέντρον τάς τον όξνγωνίον χώνον τομάς μή όρ&άς
άνεότακονόας έν έπιπέδω, δ έότιν άπο τάς ετέρας διαμέτρον όρ&δν άνεβταχός ποτϊ τδ έπίπεδον, έν ω έβτιν
ά τον όξνγωνίον χώνον τομά, δννατόν έντι χνλίνδρον
ενρεΐν τόν άξονα έχοντα έπ ένδειας τα άνεόταχονόα
γράμμα, ον έν τα επιφάνεια έββείται ά δο%·εΐβα τον
όξνγωνίον χώνον τομά.
έβτω τάς δο&είόας τον όξνγωνίον χώνον τομάς ά
ετέρα διάμετρος ά ΒΑ, χέντρον δε τό Α, ά δΐ ΓΑ
γράμμα έβτω άνεβταχονβα άπό τον χέντρον, ώς είρήται. ά δε τον όξνγωνίον χώνον τομά νοείβδω περϊ
διάμετρον τάν ΑΒ έν έπιπέδω όρ&ώ ποτϊ τό έπίπεδον
τό, έν ω έντι αί Α Β, ΓΑ. δει δτ χνλίνδρον ενρεΐν
τόν άξονα έχοντα έπ εν&είας τα ΓΑ, ον έν T<f επι
φάνεια έββείται ά δοδεΐβα τον όξνγωνίον χώνον τομά.
άπό δή τών Α, Β βαμείων άχδων παρά τάν ΓΑ
αί ΑΖ, ΒΗ. ά δή ετέρα διάμετρος τάς τον όξνγωνίον χώνον τομάς ήτοι ίβα έντϊ τφ διαβτήματι τάν
ΑΖ, ΒΗ ή μείζων ή έλάββων. έβτω δή πρότερον
ίβα τά ΖΗ, ά δϊ ΖΗ έβτω ποτ όρ&άς τά ΓΑ. άπό
δΐ τάς Ζ Η άνεβταχέτω έπίπεδον όρ&όν ποτϊ τάν ΓΑ,
9

20

9

1. ί Torelliue.
3. τάς] τ cum comp. ceg addita insuper
littera c F.
μή όρ&άς] om. F, uulgo; corr. Torelliue; omitti
nequit propter lin. 12: ώς είρήται.
10. ά έτερα] scripsi;
«τ*ρα F, uulgo.
18. αχ&ων] scripsi; αχ&ω F, utrigo.
20.
τάν] των F; corr. Torellius.
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IX.
Data sectione coni acutianguli et linea a centro
'sectionis coni acutianguli erecta non perpendiculari in
plano, quod ab altera diametro erectum est perpendiculare ad planum, in quo est sectio coni acatianguli,
fieri potest, ut cylindrus inueniatur, axem habens in
producta linea erecta, cuius in superficie sit sectio
coni acutianguli data.
sit altera diametrus datae sectionis coni acutianguli
BA, centrum autem Λ linea autem Γ Α a centro erecta
sit, ita ut diximus. et sectio coni acutianguli fingatur
circiim diametrum AB descripta in plano, ad id planum
perpendiculari, in quo sunt lineae AB ΓΑ. oportet igitur inueniri cylindrum axem habentem in producta linea
ΓΑ, in cuius superficie sit data sectio coni acutianguli.
itaque a punctis Α, Β ducantur lineae ΑΖ, BH
lineae ΓΑ parallelae. altera igitur diametrus sectionis
coni acutianguli aut aequalis est distantiae linearum
}

}

ΑΖ, Β Η aut maior aut minor. prius igitur aequalie
sit lineae ZH, et Ζ Η perpendicularis sit ad Jineam ΓΑ.
et a linea Ζ Η erigatur planum ad lineam Γ Δ ^c^ss^
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καϊ έν τώ έπιπέδω τοντω κύκλος έβτω περϊ διάμετρον
τάν Ζ Η, καϊ άπό τοϋ κύκλον τούτον κύλινδρος έβτω
άξονα έχων τάν ΓΑ. έν δή τα επιφάνεια τοϋ κνλίν
δρον τούτον έβτϊν ά τοϋ όξνγωνίον κώνον τομά. εί
γάρ μή έβτιν, έββείται τι βαμείον έπϊ τάς τού όξνγο>νίον κώνον τομάς, δ ούκ έβτιν έν τα επιφάνεια τον
κνλίνδρον. νοείβ&ω δή τι βαμείον λελαμμένον έπϊ
τάς τοϋ όξνγωνίον κώνον τομάς τό Θ, δ ούκ έβτιν
έν τα επιφάνεια τοϋ κνλίνδρον, καϊ άπό τοϋ Θ ά ΘΚ
κά&ετος άχ&ω έπϊ τάν Α Β» έββείται δή αυτά όρ&ά
ποτϊ τό έπίπεδον, έν φ έντι αί Α Β, ΓΑ. άπδ δϊ τον
Κ άχ&ω παρά τάν ΓΑ ά ΚΑ, καϊ άπό τοϋ Α άνεβτακέτω ά ΑΜ ποτ όρ&άς τα ΖΗ έν τφ κύκλφ τω περϊ
τάν Ζ Η. τό δϊ Μ νοείβδω μετέωρον έν τα περιφερεία τοϋ ήμικνκλίον τοϋ περϊ διάμετρον τάν ΖΗ.
τόν αντον δή έχει λόγον τό τετράγωνον τό άπό τάς
Θ Κ κα&έτον ποτϊ τό νπό τάν Α Κ, Κ Β περιεχόμενον,
καϊ τό άπό ΖΓ ποτϊ τό νπό τάν Α Α, Α Β περιεχό
μενον, έπεϊ ίβα έβτϊν ά ΖΗ τα ετέρα διαμέτρφ. έχει
δ% καϊ τό ύπό τάν Ζ Α, Α Η περιεχόμενον ποτϊ τδ
ύπό ΑΚ, Κ Β περιεχόμενον, δν τό άπό τάς ΖΓ τετράγωνον ποτϊ τό άπό Α Α. ίβον ονν έντι τό νπο
τάν Ζ Α, Α Η περιεχόμενον τώ άπό τάς Θ Κ τετραγώνφ. έβτιν 6h ίβον καϊ τώ άπό Α Μ. ίβαι άρα έντί
αί ΘΚ, ΜΑ κα&έτοι' παράλληλοι ονν έντι αί ΑΚ,
ΜΘ' ωβτε καϊ αί Α Γ, ΜΘ παράλληλοι έββούνται.
καϊ έν τα επιφάνεια άρα έβτϊ τοϋ κνλίνδρον ά ΘΜ>
9

15

20

26

10. δή] scripsi; δε F , uulgo.
13. τα] τας F ; corr. Β.
17. τάν] των per comp. F; corr. Torellius.
18. Ad,
άΒ]
scripsi; AJB F, uulgo.
21. όν] λόγον, δν ed. BaeiL, Torellius; „eam, quam" Cr.
22. AJ] AJ της ελλείψεως F, uulgo
(τάς Torelliue); corr. Nizze; cfr. p. 325 not. 2.
23. τάν] τας
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diculare, et iu hoc plano circulus sit circum diametrum
Ζ Η descriptus, et in hoc circulo cylindrus construatur
axem habens ΓΑ. in huius igitur cylindri superficie
est sectio coni acutianguli [data]. nam si non est,
erit punctum aliquod in sectione coni acutianguli, quod
in superficie cylindri non sit. fingatur igitur punctum
aliquod Θ sumptum in sectione coni acutianguli, quod
non sit in superficie cylindri, et a puncto Θ ducatur
Θ Κ ad lineam Α Β perpendicularis. haec igitur perpendicularis erit ad planum, in quo sunt lineae ΑΒ, Γ Α
[Eucl. XI def. 4]. et a Κ puncto ducatur Κ Α lineae
ΓΑ parallela, et in puncto Α erigatur Α Μ ad lineam
Ζ Η perpendicularis in circulo circum Ζ Η descripto.
Μ autem punctum fingatur sublime in ambitn semicirculi circum diametrum ZH descripti. itaque erit
ΘΚ :AKxKB*=
ΖΓ : Α Α χ Α Β, quoniam ΖΗ
aequalis est alteri diametro. ) sed etiam eet
Ζ Α Χ ΑΗ: Α Κ Χ ΚΒ
ΖΓ :Α Α )
quare Ζ Α χ ΑΗ = ΘΚ ]*) sed etiam
ΖΑχΑΗ*^
ΑΜ . )
quare lineae perpendiculares ΘΚ ΜΑ aequales sunt.
itaque Α Κ + ΜΘ [Eucl. I, 33]. quare etiam Α Γ * ΜΘ
[Eucl. XI, 9]. itaque ΘΜ in superficie cylindri est,
2

2

1

2

22

2

2 4

9

1) Itaque Ζ Γ dimidiae alteri diametro ellipsie aequalie eetj
et Ad = dB; tum u. Apollon. I, 21.
2) Nam ΖΛ: AK=* ΖΓ: ΑΔ, quia ΔΓ$ΑΖ,
et
ΑΗ:ΚΒ=*ΓΑ:ΔΚ
(quia ΛΚ% ΔΓ) =»
ΖΓ:ΑΔ
(quia AK% Δ Γ); u. Zeitecbr. f. Math., hist. Abtb. X X I V p. 178
nr. 2.
3) Quia ΑΔ = ΔΒ, et igitur ΑΔχΔΒ*=
ΑΔ*.
4) ϋ . Zeitscbr. f. Matb., hist. Abth. X X I V p. 181 nr. 16.
per comp. F ; corr. Torellius.
stovti F; corr. Torellius; fort.

τώ] το F.
ivxi.

26.

iccovvxcu\
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έπεί άπό τον Μ έν τά επιφάνεια ιόντος άκται παρά
τόν άξονα, δήλον ονν, ότι χαί τό θ έν τα επιφάνεια
έότϊν αντον. νπέχειτο δε μή εΐμεν. φανερόν ονν
έότιν, δ έδει δείξαι.
δήλον δή, οτι χαϊ δ κύλινδρος δ περιλαμβάνων
όρ&ός έόόείται, εί κα ζ ά έτερα διάμετρος ϊόα τω
διαότήματι ταν άπό τών περάτων τάς ετέρας διά
μετρον άγμέναν παρά τάν άνεότακοϋόαν ευθείαν,
έότω πάλιν ά έτερα διάμετρος μείζων τάς ΖΗ,
καϊ ϊόα έότω ά ΠΖ τα έτερα διαμέτρφ. άπό δε τάς
ΠΖ έπίπεδον άνεότακέτω όρδόν ποτϊ τό έπίπεδον τό,
έν φ έντι αί ΑΒ, ΓΑ, καϊ έν τώ έπιπέδω τούτω
κύκλος έότω περϊ διάμετρον τάν Π Ζ, άπό δε τοϋ
κύκλον τούτον κύλινδρος έότω άξονα έχων τάν ΑΡ.
έν δή τα επιφανειακού κνλίνδρον τούτον διά τών
αυτών δειχ&ηόέται έοϋόα ά τοϋ όξνγωνίον κώνον τομά.
άλλ' έότω έλάόόων ά έτερα διάμετρος τας Ζ Η.
φ δή μείζον δννάται ά ΖΓ τάς ήμιόείας τάς ετέρας
διάμετρον έότω τό άπό τάς Γ& τετράγωνον. καϊ άπό
τον & άνεότακέτω γραμμά ϊόα τα ήμιόεία τάς ετέρας
5. δήλον] δηλ F.
περιΧα^άνων]^ scripei; περιλαμβάνων
ταν ελλειψιν F, tmlgo; περιλ. ταν τον όξνγωνίον %ώνον τομάν
Nizze; η. ρ. 325 not. 2.
6. g ά] ecripsi; η F, uulgo.
7.
των] ecripai; ταν F , uulgo.
9. ι F; corr. ed. Baeil., Cr.;
cfr. Quaest. Arch. p. 123—24.
ά] addidi; om. F, uulgo.
12.
at ΑΒ, ΓΔ] ά BTd F; corr. Torellius. in figura litteras partim permutauit, partim om. F.
16. ovoa F, uulgo.
17. ta
F ; corr. ed. Baeil., Gr.
18. μείζων F; corr. Torellius.

DE CONOIDIBUS E T SPHAEROIDIBUS.

335

quoniam a puncto Μ, quod in superficie eet, axi parallela ducta est. adparet igitar, etiam punctum Θ
in superficie eius esse. suppoeuimus autem. non esse.
constat igitur id. quod demonstrandum erat.
Iam hoc quoque adparet, cylindrum comprehendentem [ellipsim] rectum esse, si altera diametrus [ellipsis]
aequalis sit distantiae linearum a terminis alteriua
diametri lineae erectae parallelamm ductarum. )
rursus altera diametrus maior sit linea ZH et
ΠΖ aequalis sit alteri diametro. et ab ΠΖ planum
erigatur ad id planum perpendiculare, in quo sunt
lineae ΑΒ,
et in hoc plano sit circulus circum
diametrum ΠΖ descriptus, et in hoc circulo cylindrus
1

y

construatur axem habens AP. in huius igitur cylindri
superficie eodem modo demonstrabitur esse sectio coni
acutianguli. )
sed minor sit altera diametrus linea ZH. spatium
igitur, quo maius est quadratum lineae ΖΓ quadrato
diruidiae alterius diametri, sit Γ 8*. et ab & puncto
erigatur linea &N dimidiae alteri diametro aequalis
2

1) Nam l_AZH

et ZHB recti exmt.

2) Et ntrinsque cylindri euperficies eadem
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διαμέτρου όρ&ά ηοτϊ τδ έπίπεδον, έν φ έντι αϊ ΑΒ,
ΓΑ, ά &Ν, τδ 6h Ν νοείόθω μετέωρον. ά ονν ΓΝ
ϊόα έντϊ τα Γ Ζ. έν δή τω έπιπέδω, έν φ έντι αί
Ζ Η, Γ Ν, κύκλος γεγράφδω περϊ διάμετρον τάν ΖΗ'
6 ήξει
ούτος διά τον Ν* καϊ άπό τοϋ κύκλον κύλινδρος έότω άξονα έχων τάν ΓΑ. έν δή τα επιφάνεια
τοϋ κνλίνδρον τούτον έότϊν ά τοϋ όξνγωνίον κώνον
τομά. εί γάρ μή έότιν, έόόείται τι όαμείον έπ αντάς,
δ ούκ έότιν έν τα επιφάνεια τοϋ κνλίνδρον. λελάφ&ω
10 δή τι όαμείον έπ αύτάς τό Θ, καϊ ά Θ Κ κά&ετος
άχ&ω έπϊ τάν Α Β, καϊ άπδ τοϋ Κ παρά τάν ΓΑ έότω
ά ΚΑ, καϊ άπό τοϋ Α άχ&ω ποτ όρ&άς τα Ζ Η έν τώ
ήμικνκλίφ τώ περϊ διάμετρον τάν ΖΗ ά ΑΜ. νοείόθω
δΐ τό Μ έπϊ τάς περιφερείας τάς τοϋ ήμικνκλίον τοϋ περϊ
16 τάν ΖΗ, καϊ άπό τοϋ Μ κάθετος άχδω έπϊ τάν ΚΑ
έκβλη&εΐόαν ά ΜΟ. έόόείται 6h αυτά όρϋ-ά ποτϊ τό
9

1

3. έντϊ τοι] εντα F; corr. Β.
4. τάν] τα F ; corr. Torelliue.
6. κύλινδρος] τον κνλίνδρον F; corr. Β*, Cr.
6. τάν]
Bcripsi; των per comp. F A D ; τόν B C , ed. Basil., Torellius.
figuram minue bene delineauit F.
12. τά] τας F; corr. Torelliue.
13. τάν Ζ Η] ταν ΖΜΗ F; corr. Β, Cr.
14. περι
φερείας τάς] addidi; om. F, uulgo; „in arcu 8emicirculi Cr.
u
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et perpendicularis ad planum, in quo sunt linea* ΛΒ,
Γ ζ / , et Ν punctum fingatur sublime. iiaque erit
Γ Ν «* Γ Ζ. ) in eo igitur plano, in quo eunt lineae
1

Α

Α
Χ
ΖΗ, ΓΝ circulus describatur circum diametrum ZH.
is igitur per Ν ueniet [quia Ζ Γ — Γ Ν = ΓΗ]) et
in hoc circulo construatur cylindrus axem habens ΓΑ.
in huius igitur cylindri superficie est sectio coni acutianguli. nam si non est, erit in ea punctum aliquod,
quod in superficie cylindri non sit. sumatur igitur
aliquod punctum [eius modi] in ea, Θ, et linea Θ Κ
ducatur perpendicularis ad lineam Α Β, et ab Κ ducatur
Κ Α lineae ΓΑ pafallela, et ab Α ducatur Α Μ ad
lineam Ζ Η perpendicularis in semicirculo circum diametrum ΖΗ. Μ autem fingatur in ambitu semicirculi
circum Ζ Η descripti positum; et ab Μ ad productam
lineam Κ Α perpendicularis ducatur MO. ea igitur
9

1) Nam ΓΝ* = Γ8*
est Γ Ζ * =» Γ # * + Ν8 ,
lis est.
%

Archimedei, ed. Heibetg. L

8

+ i V # (Eucl. I, 47), et ex hypotheei
quia N& dimidiae diametro aecyia*<EL
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έπίπεδον, iv φ ένχι αί Α Β, ΓΑ, έπεϊ ποτ όρ&άς έντι
ά ΚΑ τα ΖΗ. έότιν δή, ώς μϊν το άπδ τάς ΜΟ
ποτϊ τδ άπδ τάς ΜΑ, όντως τδ άπδ τάς &Ν ποτϊ τό
άπό τάς ΝΓ, ώς δ$ τό άπό τάς ΜΑ ποτϊ τδ νπό
τάν Α Κ, Κ Β, όντως τό άπό Γ Ν ποτϊ τό άπό τάς
Α Α, έπεϊ τό μ%ν άπό τάς ΜΑ ϊόον έότϊ τφ νπό τάν
Α Ζ, Α Η περιεχομένφ, τδ 61 άπό τάς Γ Ν τώ άπό
τάς ΓΖ. έότιν άρα, ώς τό άπό τάς ΜΟ τετράγωνον
ποτϊ τό νπό τάν Α Κ, Κ Β, όντως τδ άπό τάς &Ν
ποτϊ τό άπό τάς Α Α. έντι δΐ καϊ τό άπό τάς ΚΘ τετρά
γωνον ποτϊ τό νπό τάν Α Κ, ΚΒ, ώς τό άπό τάς
ποτϊ τό άπό τάς Α Α, έπεϊ ϊόα έότϊν α 8Ν τα ήμιόέα
τάς. ετέρας διάμετρον. δήλον ονν, οτι ϊόαι έντϊ αί
ΜΟ, Θ Κ κα&έτοι, ώότε παράλληλοι αί ΚΟ, Θ Μ.
έπεϊ 6h ά ΜΘ παρά τόν άξονα έντι τον κνλίνδρον,
καϊ τό Μ όαμείον έν τα επιφάνεια αντον, άναγκαϊον,
καϊ τάν Μθ έν τά επιφάνεια εϊμεν τον κνλίνδρον.
φανερό ν ονν, ότι καϊ τό θ έν τά επιφάνεια έντϊ
αντον. ονκ ήν δέ. δήλον ονν, ότι άναγκαϊον έότι
τάν τον όξνγωνίον κώνον τομάν έν τά επιφάνεια εϊμεν
τον κνλίνδρον.
1. ποτ*] ποτι F.
7. τό] τω Ρ; corr. Torellius.
9, το
υπό] νπο Ρ; corr. Torellius.
13. ίοαί] ιαα Ρ; corr. Torellius.
14. παράλληλοι] ecripsi; ιααι F, uulgo.
ΚΟ]
Κθ
F; corr. Torellius.
15. ίντί] tv τη F; corr. B.
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perpendicularis erit ad planum, in quo sunt ΑΒ, ΓΑ
quia Κ Α J_ ΖΗ}) erit igitur
ΜΟ : MA = 8N* : ΝΓ , ) '

9

2

2

2

2 2

2

2

et ΜΑ : Α Κ Χ ΚΒ = Γ Ν : Α Α , quoniam
2

ΜΑ

= ΑΖχΑΗ

2

1

3

et ΓΝ = Γ Ζ . )

erit igitur [Eucl. V, 22]
2

Μ Ο :ΑΚχΚΒ=>

2

2

8Ν

:Α Α;

2

2

2

est autem etiam ϋΓΘ : ΑΚ Χ Κ Β = #iV : Λ ^ ,
quoniam #iV aequalis est dimidiae alteri diametro
[Apollon. I. 21], itaque adparet esse Μ Ο = Θ Κ;
quare etiam Κ Ο + Θ Μ [Eucl. I, 33]. ) quoniam autem
linea ΜΘ axi cylindri parallela est ). et punctum Μ
in superficie eius positum, necesse est. etiam lineam
ΜΘ in superficie cylindri esse. adparet igitur. etiam
punctum Θ in superficie eius esse. sed [ex hypothesi]
non erat. adparet igitur necesse esse. sectionem coni
acutianguli in superficie cylindri esse.
4

5

1 ) Quia Κ Α + ΓΔ et ΓΔ J L Ζ Η . quoniam igitur ΚΑ Α. Ζ Η
et AM_L Ζ Η, erit ΖΗΛ.9ΜΟΚ
(Eucl. X I , 4 ) ; itaque
ABHZ _L ΘΜΟΚ (Eucl. X I , 1 8 ) ;
iam quomam ΜΟΛ-ΚΑ,
erit (EOCL X I def. 4 ) Μ Ο _ L
2) Nam # i V + MO (Eucl. X I , 6) et ΝΓ + MA\ itaque
LN=M(EucLXI,
1 0 ) et /.X — Ο — 9 0 ° . i t a q u e Ν Γ & ~ Μ Α Ο ,
et erit (Eucl. VI, 4 ) ΜΟ: MA=*SN:
ΝΓ.
3) Nam ΑΖχΑΗ:ΑΚχΚΒ*-ΓΖ*:
ΑΔ* (ρ. 333 not. 2)
et ΛΓΛ' = Λ Ζ χ Λ Η (Zeitscbr. f. Math., hist Abth. X X I V p.
1 8 1 nr. 1 6 ) et ΓΝ = ΓΖ (p. 337 not. 1 ) .
4 ) Nam Μ Ο % ΘΚ, quia utraque ad ABHZ perpendicularis est (tum u. Eucl. X I , 6); nam de Μ Ο u. not. 1 ; de Θ Κ
sequitur inde, quod ellipsis ad ABHZ
perpendicularis est et
Θ Κ JL Α Β (EucL X I def. 4 ) . lin. 1 4 pro foai requiritur, quod
restitui, παράλληλοι; cfr. p. 332, 26· permutata sunt compendia borum uerborum.
5) Nam ΚΟ^ΔΓ;
tum u. EucL X I , θ .
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ι .
"Οτι μϊν πάς κώνος ηοτϊ χώνον χον όνγκείμενον
έχει λόγον έκ χε χον χών βαόίων λόγον xal ix χον
τών νψέων, άποδεικνύται νπό χών πρότερον. ά αντά
δ dh άπόδειξίς έντι χαί, διότι παν άπότμαμα χώνον ποτϊ
άπότμαμα χώνον τόν όνγκείμενον λόγον έχει έκ τε
τον τών βαόίων λόγον χαϊ έχ τον τών νψέων.
χαϊ ότι πάς τόμος χνλίνδρον τριπλαόίων έότϊ τον
άποτμάματος τον χώνον τον βάόιν έχοντος τάν αντάν
10 τφ τόμω xal νψος ϊόον, ά αντά άπόδειξις, άπερ χαί
ότι ό κύλινδρος τριπλάόιός έότι τον χώνον τον βάόιν
έχοντος τάν αντάν τώ κυλίνδρω καϊ νψος ϊόον.
ια'.
Εί κα τό όρ&ογώνων κωνοειδίς έπιπέδφ τμαΰη
15 διά τον άξονος ή παρά τόν άξονα, ά τομά έόόείται
όρθογωνίον κώνον τομά ά αντά τα περιλαμβανονόα
τό όχημα, διάμετρος 6h αντάς έόόείται ά κοινά τομά
τών επιπέδων τον τέμνοντος τό όχημα καϊ τον διά
τον άξονος άχ&έντος όρ&οϋ ποτϊ τό έπίπεδον τό τέμνον.
20
εί δέ κα τμα%ή τω έπιπέδφ όρ&φ ποτϊ τόν άξονα,
ά τομά κύκλος έόόείται τό κέντρον έχων έπϊ τοϋ
άξονος.
εί κα τό άμβλνγωνίον κωνοειδϊς έπιπέδφ τμα%η
διά τοϋ άξονος ή παρά τόν άξονα ή διά τάς κορνφάς
25 τον κώνον τον περιέχοντος τό κωνοειδές, ά τομά έόόεί1. ιβ' Ρ; ι* Torellius.
3. τον] (alt.) των per comp. F ;
corr. B D .
6. 9ώτί] Ζτι Nizze.
13. ty Ρ; ιβ' Torelliue.
15. αξωνος F.
παρά] per comp. F.
16. χώρου] %ωνοη8*ος F ;
corr. Torellius.
ά] addidi; om. P, uulgo.
20. τμηθη F ;
corr. Torellius.
24. ή 9ιά] ή om. Ρ; corr. Torellius.
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Quemuis conum ad [alium] conum rationem ex
raticme basium et ratione altitudinum compositam habere,
a prioribus demonstratum est. ) eodem autem modo
demonstratur. etiam quoduis segmentum coni ad [aliud]
segmentum coni rationem ex ratione basium et ratione
altitudinum compositam habere.
et quoduis frustum cylindri triplo maius esse
segmento coni basim habenti eandem, quam frustum,
et altitudinem aequalem, eodem modo demonstrabitur.
quo demonstratur, cylindrum triplo maiorem esse cono
basim eandem habenti, quam cylindrus, et altitudinem
aequalem. )
1

2

XI.
a) Si conoides rectangulum plano secatur per axeni
posito uel axi parallelo, sectio erit sectio coni rectanguli eadem, quae figuram comprebendit; diametrus
autem eius sectio communis erit plani figuram secantis et plani per axem ducti ad planum secans perpendicularis.
sin plano ad axem perpendiculari secatur, sectio
erit circulue centmm in axe positum habens.
b) Si conoides obtusiangulum secatur plano uel per
axem posito uel axi parallelo uel per uerticem coni
conoides comprehendentis posito, sectio erit coni obtu1) Sequitur ex Eucl. XII, 11 et 14 coniunctie; cfr. de spb.
et cyl. I lemm. 1 p. 80.
2) Hoc demonstrauerat Eudoxns; u. de spb. et cyl. I p. 4;
cfr. Eucl. XII, 10.
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ται άμβλνγωνίον κώνον τομά, al μέν κα διά τον άξονος,
ά αντά τα περιλαμβάνοντα τό όχημα, εί δέ κα παρά
τον άξονα, όμοια αντά, εί δέ κα διά τάς κορνφάς τον
κώνον τον περιέχοντος το κωνοειδές, ούχ όμοια* διά6 μετρος δΐ τάς τομάς έόόείται ά κοινά τομά τών επι
πέδων τον τέμνοντος τό όχημα καϊ τον άχθέντος διά
τον άξονος ορθού ποτϊ τό τέμνον έπίπεδον.
εί κα τμαθή όρ&φ τφ έπιπέδφ ποτϊ τόν άξονα,
ά τομά κύκλος έόόείται τό κέντρον έχων έπϊ τον
10 άξονος.
εί κα τών όφαιροειδέων οχημάτων όποτερονονν
έπιπέδω τμαθή διά τοϋ άξονος ή παρά τόν άξονα, ά
τομά έόόείται όξνγωνίον κώνον τομά, εί μέν κα διά
τοϋ άξονος, αυτά ά περιλαμβάνονόα τό όχημα, εί 6d
15 κα παρά τόν άξονα, όμοια αυτά. διάμετρος δϊ τάς
τομάς έόόείται ά κοινά τομά τών επιπέδων τού τέμ
νοντος τό όχημα καϊ τοϋ άχθέντος διά τοϋ άξονος
ορθού ποτϊ τό τέμνον έπίπεδον.
εί δέ κα τμαθή τφ έπιπέδφ όρθφ ποτϊ τόν άξο20 να, ά τομά κύκλος έόόείται τό κέντρον έχων έπϊ τον
άξονος.
εί κα τών είρημένων οχημάτων όποιονοΰν έπι
πέδω τμαθή διά τοϋ άξονος, αί άπό τών όαμείων
τών έν τα επιφάνεια τοϋ οχήματος μή έπϊ τάς τομας
25 έόντων κάθετοι άγομέναι έπϊ τό τέμνον έπίπεδον εντός
πεόούνται τάς τοϋ οχήματος τομάς.
τούτων 61 πάντων φανεραί έντι αί άποδειξίες.
1. χα] addidi; om. Ρ, uulgo.
2. ά] addidi; om. F, uulgo.
παςαλαμβανοναα
(πάρα per comp.) F; corr. Torellius.
χα]
scripsi; xat P, uulgo.
3. χα] ecripsi; xat F, uulgo.
4. xoνοει,δες F.
8. τμηθη F; corr. Torellius.
12. επεπεδω F.
τμηθη F; corr. Torellius.
13. χα] scripsi; xat F, uulgo.
16.
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sianguli sectio, si per axem, eadem, quae figuram
comprehendit, sin axi parallelo, ei similis, sin autem
per uerfcicem coni conoides comprebendentis uon similia.
diametrus autem sectionia erit communis seetio plani
figuram secantis et plani per axem ducti ad planum
secans perpendicularis.
si plano ad axem perpendiculari secatur, sectio
erit circulus centrum in axe posutum habens.
c) Si utralibetfigurarumsphaeroi4eon plano secatur
per axem posito uel axi parallelo, sectio erit coni
acutianguli sectio, si per axem, ipsa sectio figuram
comprehendens, si plano axi parallelo, ei similis. diametrus autem sectionis erit sectio communis plani
figuram secantis et plani per axem ducti ad planunr
secans perpendicularis.
siu plano ad axem perpendiculari secatur, sectio
circulus erit centrum in axe positum habens.
d) Si quaelibetfigurarum,quas commemorauimus,
plauo per axem posito secatur, lineae a punctis in
superficie figurae positis, sed quae in sectione non
sint, ad planum secans perpendiculares ductae intra
sectionem ligurae cadent,
harum autem omnium rerum demonstratione3 manifestae sunt.*)
;

1) Nonnullas harum propositionum demouetrauerant Commandinue annotat. fol. 37, Riualtus p. 271, Torellius p. 314 sq.,
Nizzius p. 168 eq.
κα] scripsi; *cu F, uulgo.
16. τομά] om. F; corr. Torellius.
19. κα] scripsi; xat F, uulgo.
τμηθη F ; oorr. Torellius.
23.
τμηθη F; corr. Torellius.
25. SCOPXCQP
F; corr. Torellias.
27. φανεοαέ] scripsi; φανερον F, aulgo.
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φ'.

Εί κα τδ όρθογωνίον κωνοειδίς έπιπέδω τμαθβ
μήτε δια τον Άξονος μήτε παρά τον άξονα μήτε ποτ
όρθάς τφ άξονι, ά τομά έββείται όξνγωνίον κώνον
τομά, διάμετρος δϊ αντάς ά μείζων έββείται ά έναπολαφθείβα έν τφ κωνοειδεΐ τάς γενομένας τομας τών
επιπέδων τον τέμνοντος τό βχήμα καϊ τον άχθέντος
διά τον άξονος ορθού ποτϊ τό τέμνον έπίπεδον ά δ%
έλάββων διάμετρος ίβα έββείται τω διαβτήματι τάν
άχθειβάν παρά τόν άξονα άπό τών περάτων τάς μεί
ζονος διάμετρον.
τετμάβθω γάρ τό όρθογωνίον κωνοειδϊς έπιπέδω,
ώς είρήται. τμαθέντος δ\ αυτού έπιπέδω άλλω διά
τοϋ άξονος όρθφ ποτϊ τό τέμνον έπίπεδον έβτω τον
μ\ν κωνοειδέος τομά ά ΑΒΓ, τον 6h έπιπέδον τον
τέμνοντος τό βχήμα ά ΓΑ ευθεία, άξων δϊ έβτω τον
κωνοειδέος καϊ διάμετρος τάς τομάς ά Β Α. δεικτέον,
οτι & τομά τοϋ κωνοειδέος α Από τού έπιπέδον τον
κατά τάν ΑΓ όξνγωνίον έβτϊ κώνον τομά, καϊ ίιάμετρος αύτάς ά μείζων έβτϊν & ΑΓ, ά δϊ έλάββων
διάμετρος ίβα έντϊ τα Α Α τάς μ\ν Γ Α παρά τάν
ΒΑ έούβας, τάς δϊ ΑΑ καθέτον έπϊ τάν ΓΑ.
νοείβθω τι βαμείον έπϊ τας τομάς λελαμμένον τδ
Κ, καϊ άπδ τού Κ κάθετος άχθω έπϊ τάν ΓΑ ά Κθ.
έββείται ονν ά Κθ κάθετος έπϊ τό έπίπεδον τό, έν
ω έβτιν ά ΑΓΒ όρθογωνίον κώνον τομά, διότι καϊ
9

δ

10

15

20

25

1. ιδ' F; ιγ Torellius.
2. τμηθη F; corr. Torelliue.
6.
τάς] F; άπο τάς uulgo. * 9. διάμετρος] α διάμετρος F ; corr.
ed. Basil.
12. τετμηοθω F , qui omnino in eequentibue
usque ad finem bnius libri semper τμήμα, τμηθη,
τμηθεντος,
τετμηοθω cet. praebet; quod plerumque corr. Torelliut. ita*
que hinc iam banc discrepantiain notare supewedeo. 13. άλλο»}
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XII.
Si conoides rectangulum plano neque per axem
posito neque axi parallelo neque ad axem perpendiculari secator, sectio erit sectio coni acutiangali, maior
autem diametrus eius erit pars intra conoides comprehensa eitis [lineae], quae [communis] sectio est
plani figuram secautis et plani per axem ducti ad
secans planum perpendicularis; minor autem diametrus
aequalis erit distantiae linearum, quae a terminis diametri maioris axi parallelae ducuntur.
secetur enim conoides rectangulum plano ita. ut dictum est, posito. eodem autem alio plano ad planum secans
perpendiculari per axem secto sectio conoidis sit ΑΒΓ
plani autem figuram secantis liuea ΓΑ. axis autem
conoidis et diametrus sectionis [prop. 11, a] sit BA+
demonstrandum. sectionem conoidis plano in^fFliuea
posito effectam ) sectionem esse coni acutianguli. et
lineam Α Γ maiorem esse eius diametrum, minorem
autem aequalem esse lineae AA, ducta linea Γ Α
lineae Β Α parallela. linea autem AAzd lineam Γ Α
perpendiculari.
fingatur punctum aliquod in sectione sumptum K>
et a Κ puncto ducatur Κ θ ad ΓΑ perpendicularis.
erit igitur linea Κ θ ad id planum perpendicularis, in
quo est sectio coni rectanguli ΑΓΒ quia planum
γ

1

}

1) ά άπο τον lin. 18 corraptum uidetur; fortaaee ά νπό τον
scribendum eet.
οο&ω αλλω F ; corr. Torellius.
16. ΒΓ F ; corr. ed. BasiL*
16. Τ Δ F ; corr. BC.
18. τον %ατα\ ecripsi; τον em. F , uulgo.
19. τάν] παν ά F ; corr. Torelliue.
11. τ£] ά F ; corr. Β mg.
24. ηχ&ω F ; corr. Torellius.
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τό τέμνον έπίπεδον ορθόν έότι ποτϊ τό αυτό έπίπεδον.
διά δε τον θ άχθω ά \ΕΖ όρθάς ποιούβα γωνίας
ποτϊ τάν ΒΑ, καϊ διά ταν ΕΖ, Κ θ εύθειάν έπίπεδον
έκβεβλήβθω' έββείται δε τούτο ορθόν ΛΟΤΙ τάν ΒΑ.
β τετμηβέται δή τό κωνοειδίς βχήμα έπιπέδφ όρθώ ποτϊ
τόν άξονα, ωβτε ά τομά κύκλος έββείται, κέντρον δΐ
αυτού τό Α. ά αρα Κθ ίβον δνναβείται τφ ύπό
ΖΘ, ΘΕ [ήμικύκλιον γάρ έβτι τό έπϊ\ τής ΕΖ, καϊ
ά Κθ κάθετος ονβα μέβη γίνεται άνάλογον τώ ύπό
10
τάν ΕΘ, ΘΖ περιεχο
μένφ]. άχθω δϊ έπιψανονβα τάς τού κώνον το
μάς ά μεν ΜΝ παρά
τάν Α Γ* έπιφανέτω 6h
κατά τό Ν' ά δε ΒΤ
15
παρά τάν ΕΖ. τό δή
περιεχόμενον ύπό τάν
Αθ, θ Γ ποτϊ τό περιεχό
μενον ύπό τάν ΕΘ, θ Ζ
20
\ \
τόν αυτόν έχει λόγον, δν
τό τετράγωνον τό άπό τάς
ΝΤ ποτϊ τό τετράγωνον
τό άπό τάς Β Τ. δέδεικται γάρ τούτο, τά δ\ ΝΤ ίβα
έντϊ ά ΤΜ, διότι καϊ ά Β Ρ τα Β Μ. έχει ονν καϊ τδ
25 περιεχόμενον ύπό τάν Αθ, ΘΓ ποτϊ τό άπό τάς Κ θ
τόν αυτόν λόγον, δν τό άπό τάς ΤΜ ποτϊ τό άπδ
τάς ΤΒ. ωβτε καϊ τό άπό τάς θ Κ καθέτου τετράγω
νον ποτϊ τό νπό τάν Αθ, θ Γ περιεχόμενον τον αυτόν
έχει λόγον, δν τό άπό τάς Β Τ τετράγωνον ποτϊ τδ
3. εν ΟΒίας Ρ, C manu 1*.
8. τας Torellius. 9. μέαα idem.

4. δή Nizzius; δε F , nulgo.
Post άνάλογον supplet Com-
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secans et ipsum ad idem planum perpendiculare [Eucl. XI
def. 4]. et per Θ ducatur linea EZ rectos anguloe ad
Β Α efficiens, et per lineas ΕΖ, Κ θ planum ducatur.
hoc autem ad Β Α perpendiculare erit.*) itaque conoides
plano ad axem perpendiculari sectum erit. sectio igitur
circulus erit, et centrum eius punctum Α [prop. 11, a].
erit igitur K® = ΖΘ X ®E ) ducantur autem sectionem coni contingentes linea MN lineae Α Γ parallela,
quae contingat in puncto N et linea Β Τ lineae Ε Ζ
parallela. erit igitur
2

2

y

2

2

ΑΘχΘΓ:ΕΘχΘΖ
= ΝΤ ι Β Τ .
hoc enim demonstratum est [prop. 3]. sed NT= TM
quia BP—BM*)
erit igitur

f

2

2

2

ΑΘ Χ ΘΓ: ΚΘ — TM : TB .
quare etiam
2

2

2

ΘΚ : ΑΘ Χ ΘΓ = BT : TM [Eucl. V, 7 ιίό<μ0μ,α\
1) Nam cum ΚΘΧΑΒΓ,
planum per Κθ, Ε Ζ positum
Λά ΑΒΓ perpendiculare erit (Eucl. X I , 18); tum u. Eucl. X I
def. 4.
2) Zeitscbr. f. Math., hiat. Abth. X X I V p. 181 nr. 16. uerba
sequentia lin. 8—11 Nizzius recte ob formam prauam {μέύη
άνάλογον τω νπο τάν Ε θ, Θ Ζ) damnauit. angent snspiciohem
formae uulgares τής> ούσα, μέοη.
3) Zeitschr. f. Math., hiet. Abth. X X V p. 63 nr. 16. tum
υ. Eucl. VI, 2 ; nam Ρ Ν lineae Β Τ parallela ducta est.
mandinus: %al δννάται taov.
γίνεται] γαρ son F per compendia; corr. B.
21. τάς] ταν F; corr. Torellius.
24. BM].
Τ Μ F; corr. man. 2.

1

348

ΠΕΡΙ Κ&ΝΟΕΙΔΕ&Ν ΚΑΙ ΣΦΑΕΡΟΕΙΔΕ&Ν.

άπό τας ΤΜ. έπεϊ ονν όμοϊά έντι τα ΓΑΑ,
ΤΜΒ
τρίγωνα, τό άπό τάς Θ Κ καθέτου τετράγωνον ποτϊ
τό νπό ταν ΑΘ, Θ Γ περιεχόμενον τόν αυτόν έχει
λόγον, ον τό άπό τάς Α Α τετράγωνον ποτϊ τό άπό
δ τάς ΑΓ τετράγωνον. ομοίως δειχθηόόνται καϊ τί
άπό τάν αλλαν καθέτων τετράγωνα τάν άγομέναν
άπό τάς τομας έπϊ τάν ΑΓ ποτϊ τά περιεχόμενα ύπό
τών τάς Α Γ τμαμάτων τόν αυτόν έχοντα λόγον, δν
τό άπό τάς Α Α τετράγωνον ποτϊ τό από τάς ΑΓ
10 δήλον ούν, ότι ά τομά έότιν όξνγωνίον κώνον τομά,
διάμετροι 6h αύτάς έντι ά μϊν μείζων ά Α Γ, ά δϊ
έλάόόων ϊόα τά Α Α.
ιγ.
Εί κα τό άμβλυγώνιον κωνοειδες έπιπέδω τμαθή
1δ όυμπίπτοντι πάόαις ταΐς τοϋ κώνου πλευραίς τοϋ πε
ριέχοντος τό κωνοειδες μή ποτ όρθάς τώ άξονι, ά
τομά έόόείται όξυγστνίου κώνου τομά. διάμετρος δε
αντάς ά μείζων έόόείται ά έναπολαφθεϊόα έν τώ κωνοειδεΐ άπό τάς γενομένας τομάς τών επιπέδων τοϋ
20 τε τέμνοντος τό όχημα καϊ τού άχθέντος διά τον
άξονος ορθού ποτϊ τό τέμνον έπίπεδον.
τεμνέόθω γάρ τό άμβλυγώνιον κωνοειδες έπιπέδω,
ώς είρήται, καϊ άλλφ έπιπέδφ τμαθέντος αντον διά τοϋ
άξονος όρθώ ποτϊ τό τέμνον έπίπεδον τοϋ μεν κω26 νοειδέος τομά έότω ά ΑΒΓ άμβλνγωνίον κώνον τομά,
τοϋ δε τέμνοντος τό όχημα έπιπέδον ά ΑΓ ευθεία,
άξων δϊ τοϋ κωνοειδέος καϊ διάμετρος τάς τομάς ά
9

1. ΤΑΒ Ρ; corr. ed. Basil.*
2. τό άπο τάς θ Κ usque
ad τό άπο τάς Α Γ lin. 5 om. Ρ; corr. Commandinus.
δ. τε
τράγωνον] addidi; om. F, uulgo.
ομοίως] syllab. ως per comp.
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iam quonkm ΓΑΑ(\)ΤΜΒ ),
erit
[BT: TM=* Α Α : ΑΓ (Eucl. VI, 4);
itaque erit] ΘΚ* : Αθ Χ ΘΓ *** ΑΑ* : ΑΓ*. eodem
modo demonstrabimus, etiam quadrata ceterarum linearum a sectione ad Α Γ lineam perpendicularium ductarum ad rectangula partibus lineae Α Γ comprehenea
eandem habere rationem, quam ΑΑ* : ΑΓ*. adparet
igitur, sectionem esse coni acutianguli sectionem, diametros autem eius maiorem Α Γ lineam, minorem
uero lineae Α Α aequalem [Apollon. I, 21].

Si conoides obtusiangulum plano secatur, quod
omnibus lateribus coni conoides comprehendentis incidit ad axem non perpendiculare, sectio erit coni
acutianguli sectio, maior autem diamefcrus eius eiit
pars intra conoidee comprehenea eius lineae, quae
[communis] sectio est plani figuram eecantis et plani
per axem ad secans planum perpendicularie.
secetur enim conoidee obtusiangulum plano ita, ut
dictum est. et eodem alio plano per axem ad secans
planum perpendiculari secto sectio conoidis sit ΑΒΓ
coni obtusianguli sectio [prop. 11, b ] , plani autem
figuram secantis linea Α Γ axis antem conoidis et
diainetrus sectionis sit BA. fingatur igitur punctum
1) Nam [ i

= [ i l = 90° &b L Α —
Γ, quia
ΑΓή: ΜΝ et Β Γ + AAL

F.
δειχθήοεται Nizzius cum D.
8. έχοντι F; corr. A B .
10. τομά] (alt.) τομας F C * .
11. διάμετρος F; corr. B.
§ντι] scnpsi; εισιν F uulgo.
13. ιε' F, ιδ' Torellius.
14.
έπιπέδω] om. F; corr. B.
16. κονοειδες F .
VI. * w w ^ w ^
t
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ΒΑ. νοείόθω δή τι έπϊ τάς τομας λελαμμένον όαμείον
χο Κ, χαϊ άπό χον Κ κάθετος άχθω έπϊ χάν ΑΓ ά
Κθ.
έόόείται δή αυτά ορθά ποτϊ τδ έπίπεδον τό, έν
ω ένχι ά ΑΒΓ κώνον χομά. διά δε χον θ άχθω ά
Ε Ζ ποτ δρθάς χα ΒΑ, καϊ διά χάν ΕΖ, Κθ ευθείαν
έπίπεδον άχθω χέμνον χό κωνοειδές. χεχμηόέχαι δή
έπιπέδω όρθώ ποτϊ χον άξονα, ώότε & χομά χνχλος
έόόείχαι, κέντρον δϊ αντον τό Α. α άρα κάθετος α
Κθ ίόον δνναόείται τω περιεχομένφ νπό τάν ΘΕ,
θ Ζ. άχθω δε πάλιν ά μεν Μ Ν παρά τάν Α Γ έχι-ψανονόα τάς τον κώνον τομας κατά τδ Ν, ά δ\ Β Τ
παρά τάν ΕΖ. τό δή περιεχόμενον νπό ΕΘ, θ Ζ
ποτϊ τό περιεχόμενον νπό τάν Αθ, θ Γ τόν αντον
έχει λόγον, δν τό τετράγωνον τό άπό τάς Β Τ xoxi
τ ό άπδ τάς ΤΝ. ωότε τό άπό τάς Κθ καθέτον τε
τράγωνον ποτϊ τδ περιεχόμενον νπό τάν Αθ, θ Γ ζδν
αντον έχει λόγον, δν τό άπό τάς Β Τ ποτϊ τό άπό
τάς ΤΝ. δμοίως ονν δειχθηόονντι καϊ τά άπδ τάν
αλλαν καθέτων τάν άπό τας τομας άγομέναν έπϊ τάν
Α Γ ποτϊ τά περιεχόμενα νπό τών τμαμάτων τάς Α Γ,
ών αί κάθετοι χοιούντι, τόν αντον έχοντα λόγον, δν
τό άπό τάς Β Τ τετράγωνον ποτϊ τό άπδ τάς ΤΝ.
και έότιν έλάόόων ά Β Τ τάς ΤΝ, διότι καϊ ά ΜΤ
έλάόόων έότϊν τάς ΤΝ. καϊ γάρ ά ΜΒ έλάόόων
τάς Β Ρ* τούτο γάρ έότιν έν ταΐς τον άμβλνγωνίον
9

3. επιπεδω F ; corr. B C *
8. εοειται F.
9. ΘΕ, ΘΖ]
scripai; ΘΕ, ΕΖ F B C * , ΕΘ, ΘΖ uulgo.
10. δέ] Niszius;
δη F, uulgo.
13. τάν] των per comp. F; corr. Torellius.
14. ποτϊ] προς per comp. F ; corr. Torellius.
18. δειχθηοεται
Ni7ziu8.
19. τάς] aupra m. 1 F.
αγομένων F; corr. Torellius.
21. ων] & TorelHus.
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aliquod Κ in sectione sumptum, et a Κ puncto ducatur Κ Θ ad Α Γ perpendicularis. erit igitar ad id
planum perpendicularie, 111 quo est coni eectio ΑΒΓ

[Eucl. XI def. 4]. et per θ ducatur Ε Ζ ad ΒΑ perpendicularis, et per lineas ΕΖ, Κ Θ planum ducaiur
conoides secatts. itaque sectum erit plano ad axem
perpendiculari [p. 347 not. 1]; quare sectio circulus
erit, et centrum eius Α punctum [prop. 11, b]. itaque erit K& -=θΕχθΖ
[ρ. 347 not. 2]. ducatur
autem rursus linea Μ Ν lineae Α Γ parallela sectionem
coni in Ν puncto contingens, et linea Β Τ lineae ΕΖ
parallela. erit igitur
ΕΘ Χ ΘΖ : Α® Χ ΘΓ=ΒΤ*:
ΤΝ [prop. 3].
quare erit K& : Α® Χ ΘΓ = BT : TN . eodem
modo igitur demonstrabimus, etiam quadrata ceterarum
linearum a sectione ad Α Γ lineam perpendicularium
ductarum ad rectangula partibus lineae Α Γ a perpendicularibus effectis comprehensa eandem habere rationem, quam Β Τ : ΤΝ , est autem Β Τ < ΤΝ, quia
ΜΤ< ΤΝ [et ΜΤ>ΒΤ].
nam etiam ΜΒ < Β Ρ;
2

2

2

2

2
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κώνον τομαΖς βύμπταψα. δήλον ονν, οτι ά χομά όξν
γωνίον κώνον χομά, καϊ διάμετρος αντάς ά μείζων
ά ΑΓ [δμοίως καθέτον ονβης χ£ς Ν Ρ έν χα χον
άμβλνγωνίον κώνον τομά, διάμετρος, ταύτας μείζων
6 έβτϊν ά Γ ΑΙ
ιδ'.
Εί κα το παράμακες βφαιροειδες έπιπέδω τμαθή
μή ποτ όρθάς τώ αξονι, ά τομα έββείται όξνγωνίον
κώνον τομά. διάμετρος δϊ αντάς α μείζων έββείται
10 ά έναπολαφθέίβα έν τφ βφαιροειδεΐ άπδ τάς γενομένας τομάς τών επιπέδων τον τέμνοντος τδ βχήμα καϊ
τον άχθέντος διά τον άξονος ορθού ποτϊ τδ τέμνον
έπίπεδον.
εί μέν ονν κα τμαθή διά τον άξονος ή παρά τδν
15 άξονα, δήλον. τετμάβθω δε άλλφ έπιπέδφ. τμαθένχος
δε αυτού διά τον άξονος όρθφ πού τδ τέμνον τον
μίν βφαιροειδέος τομά έβτω ά ΑΒΓΑ
όξνγωνίον
κώνον τομά, τον δϊ τέμνοντος αντο έπιπέδον ά ΓΑ
ευθεία, άξων δϊ έβτω τού βφαιροειδέος καϊ διάμετρος

20 τάς τον όξνγωνίον κώνον τομας α ΒΑ, κέντρον δϊ
τό Χ, καϊ έλάββων διάμετρος έβτω ά ΠΡ. άχθω ih
1. ονν] om, Ρ; corr. Torellius.
όξνγωνίον]
relliue.
2. ά μείζων] scripsi; & om. F, unlgo.

ίοτιν ό£. ΤοNizzius uerba
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1

hoc enim sectionibus coni obtusianguli proprium est. )
adparet igitur, sectionem esse coni acutianguli sectionem, et maiorem eius diametrum lineam ΑΓ.*)
XIV.
Si sphaeroides oblongum plano ad axem non perpendiculari secatur, sectio erit coni acutiangali sectio,
maior autem diametrus eius erit pars intra sphaeroides
comprehensa eius lineae, quae [communis] sectio est
plani figuram secantis et plani per axem ad secans
planum perpendicularis.
hoc, si per axem uel plano axi parallelo secatur,
statim adparet [prop. 11, c]. secetur autem alio plano.
eodem autem plano per axem ad secans planum perpendiculari secto, sphaeroidis sectio sit ΑΒΓΑ coni
acutianguli sectio [prop. 11, c ] , plani autem sphaeroides secantis linea ΓΑ. axis autem sphaeroidis et
diametrus sectionis com acutianguli sit BA, centrum
autem X et minor diametrus sit ΠΡ. ducatur autem
f

1) Zeitschr. f. Matb., bist. Abtb. X X V p. 56 nr. 27. nam
MB : BP = MT: TN (Eucl. V I , 2).
2) Ellipsis, cuiue altera diametrus est linea Α Γ, est propter
Apollon. I, 2 1 , quia quadrata linearum ordinate ductarum ad
rectangula partibus lineae Α Γ ab ipsie effectis comprebenea
semper eandem rationem babent. itaque etiam quadratum lineae ad medium punctum lineae Α rordinate ductae (p) ad ±A Γ
eam rationem habet, quam BT: TN.
iam cum B T < TiV,
erit etiam ρ < ±ΑΓ*.
qnare Α Γ maior erit diametrus. sequentia uerba nunc delere malui, quam cum Nizzio tranaponere.
1

2

καθέτου ο ν σης τάς Ν Ρ έν τά . . . τομά lin. 3—4 post Β Ρ ρ. 350,
lin. 25 transposuit additis: έπϊ τάν Bdet deletis διάμετρος . ..
ά ΓΑ lin. 5 et ομοίως lin. 3 (quod retineri poterat; Qu. Arcq.
p. 164).
5. Γ Α Torelliue.
6. **' Torellius.
7. κα] χα
χαι Ρ; corr. Nizzius.
10. σφαιροειδες F ; cort. Β Ώ .
Archimedes, ed. Heiberg. I.
ΐ&
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ά μέν Β Τ ποτ δρθάς τα ΒΑ, α δε ΗΝ χαρά τάν
Α Γ έπιψαύονβα τας τον όξνγωνίον χώνον τομας χατά
το Ν' άχθω d i xal ά ΜΑ διά τον Χ χαρά τάν ΑΓ.
ομοίως δή τοις πρότερον δειχθηβονντι τά τετράγωνα
τά άπό τάν χαρίτων τάν άπό τάς τομας έπϊ τάν ΑΓ
άγμέναν ποτϊ τά περιεχόμενα νπό τών τάς Α Γ τμα
μάτων τόν αντον έχοντα λόγον, δν τό άπό τάς Β Τ
τετράγωνον ποτϊ τδ άπδ τάς ΤΝ. οτι μεν ονν ά τομά
έβτιν όξνγωνίον χώνον τομά, χαϊ διάμετρος αύτάς ά
ΓΑ, δήλον οτι ih μείζων, δειχτέον. τό γάρ νχδ ταν
ΠΧ, ΧΡ περιεχόμενον ποτϊ τό νχδ ΜΧ, ΧΑ τόν
αυτόν έχει λόγον, δν τό αχό τάς Β Τ χοτϊ τδ αχό
τάς ΝΤ, έχεϊ χαρα τάς έπιψανούβας έντϊ αί ΠΡ, ΜΑ.
έλαββον δέ έβτι τδ νπό τάν ΠΧ, ΧΡ περιεχόμενον
τού νπό τάν ΜΧ, ΧΑ, έπεϊ χαϊ ά Χ Π τάς ΧΑ.
έλαββον άρα έβτϊν χαϊ τό άπό τάς Β Τ τετράγωνον
τού άπό τάς ΤΝ. ωβτε χαϊ τά άπό τάν καθέτων
τετράγωνα τάν άπό τάς τομάς έπϊ τάν Α Γ άγομέναν
έλάββονα έντι τών νχδ τών τμαμάτων τάς Α Γ χέριεχομένων. δήλον ονν, ότι μείζων έντϊ διάμετρος
ά ΓΑ.
εί κα τό έχιχλατν βφαιροειδες έπιπέδω τμαθή,
τά μεν αλλα τά αντά έββείται, τάν δε διαμέτρων ά
έλάββων έββείται ά έναπολαφθεΐβα έν τώ βφαιροειδεΐ.
εξ αυτών δϊ φανερόν έν πάντεββι τοις βχημάτεββιν,
9

ί. τα] τα δε Ρ.
3. δέ] scripsi; δη Ρ, uulgo.
4. ομοίως]
eyllab. ως per comp. F.
δειχθήοεται Nizziue.
5. τάν]
(prim.) των F ; corr. Torelliue.
6. άγμέναν] eoripsi; αγμενας
F, unlgo; άγομένας Α * , ed. BaeiL; άγομέναν Torelliue.
13.
ΜΑ] ΜΠ F B C * .
15. ά ] η Pf corr. Torelliue.
18. τάν άπό]
Torellius; των απο F, uulgo.
τάς] ταν F C * .
19. εΐαοοων
F ; corr. Torellius.
νπο των] Torelline; νπο ταν F, uulgo.
περιεχόμενα F; corr. Torellius.
23. ά έλάοοων] gcripsi; ά
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Β Τ ad ΒΑ
seetionem

ΗΝ
Ν

perpendicularie, et

coni

aeutianguli

in

lineae
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Α Γ parallela

puucto

co&tingen&.

ducatur autein etiam Μ Α per X p u n c t u m lineae Α Γ
parallela.

itaque

strabitur,

modo, quo

eodem

quadrata linearum

1

a n t e a ) , demon-

a sectione

[circum Α Γ

descripta] ad Α Γ perpendicularium ductarum ad rectangula

partibus

lineae

Α Γ

[ab

ipsi» effectis]

prehenea eandem rationem habere. q u a m BT*
hinc igitur adparet, seetionem esse
tionem, cuius [alteira] diametras sit

com-

ad

TN*.

coni acutianguli secΓΑ [Apollon. 1,21].

sed maiorem diametrum eam

eme, demonetrandum est.

est enim U J C x ΧΡ: MXx

XA*~ BT* : iVT* quo-

n i a m ΠΡ,

ΜΑ

[prop. 3].

sed

liueis coafcingBntitras
ΠΧ

Χ

ΧΡ

< ΜΧ

X

paralielae
XA,

suiit

qraa

%

ΧΠ<ΧΑ. )
quare etiam BT

%

<

arum

a seetione

tarum

minora

comprehensis.

%

TN .

ad ΑΓ

snnt

itaque etiam qaadrata line*

ducKneae AT

lineam perpendicularium

rectangnlis

partibus

adparet igitur, Τ Α

m a i o r e m esse

dia-

3

metrum. )
Si spbaeroides latum plano secatur, cetera
erunt. sed

eadem

linea intra sphaeroides comprehensa m i n o r

diametras erit.

Inde

adparet,

in

omnibus

figuris*).

si

planis

paral-

1) P. 346, 16 sq.; ρ. 350, 12 sq.
2) Nam ΧΠ =» JTP, XM= ΧΛ, et diametrus minor omnium
linearum per centram ductarum minima est.
3) Nam etiam quadratum dimidii alterius axie minns est
quarta parte quadrati lineae ΑΓ; cfr. p. 353 not. 2.
4) H. e. et conoidibue et ephaeroidibus.
om. F, uulgo.
τεοιν F.

25. ηααι P, uulgo.

τοις] τοι Ρ.
3
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οτι, εί κα παραλλήλοις έπιπέδοις τμαθή, αί αντών
τομαϊ δμοίαι έββούνται. τά γάρ τετράγωνα τά άπό
ταν καθέτων ποτϊ τά περιεχόμενα νπό τών τμαμάτα/ν
τονς αυτούς λόγους έξοϋντι.
6

1 0

*«'·

'Εν τώ όρθογωνίω κωνοειδεΐ άπό παντός δτονοϋν
βαμείον τών έν τά επιφάνεια τοϋ κωνοειδέος τάν
άγομέναν εύθειάν παρά τόν άξονα αί μεν έπϊ τά
αυτά αγόμενοι, έφ' α έντι τά χυρτά αυτού, έκτος
πεβούνται τοϋ κωνοειδέος, αί δε έπϊ θάτερα εντός,
άχθέντος γάρ έπιπέδον διά τε τοϋ άξονος χαϊ τον
βαμείον, άφ' ον ά παράλληλος άγεται τω άξονι, α
τομά έββείται όρθογωνίον κώνον τομά διάμετρος δε
αύτάς δ άξων τοϋ κωνοειδέος. έν δε τά τοϋ όρθογωνίον κώνον τομά άπό παντός βαμείον τον έπϊ τάς
τομάς άγομέναν παρά τάν διάμετρον εύθειάν αί μεν
έπϊ τά αυτά άγομέναι, έφ' α έντι τά κνρτά αύτάς,
έκτος πίπτοντι, αί δε έπϊ θάτερα εντός, δήλον ονν
τό προτεθέν.
'Εν τώ άμβλνγωνίω κωνοειδεΐ άπό παντός βαμείον
τών έν τφ επιφάνεια αύτοΰ τάν άγομέναν εύθειάν
παρά τινα γραμμάν, ά έβτιν έν τώ κωνοειδεΐ άγμένα
διά τάς κορνφάς τοϋ κώνον τοϋ περιέχοντος τδ κωνοειδές, αί μεν έπϊ τά αυτά άγομέναι, έφ' & έντι τα
κνρτά αυτού, έκτος πεβούνται τοϋ κωνοειδέος, αί δ\
έπϊ θάτερα εντός.
9

1 6

2 0

2 5

2. τά άπό] ταν απο F; corr. Torellius.
3. τάν] Torellius; των F, uulgo.
5. ις' Torellius.
10. novos ιδεος F.
12. παοάλλαλος ed. Basil., Torelliua (non BC*).
ά τομά]
scripei; τομα F, uulgo.
16. τάν άγομέναν Torellius.
17.
αντάς] αντη F; corr. Torellius.
18. πιπτωντι F.
22.
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lelis secentur, sectiones earum similes futuras esse.
sam quadrata perpendicularium ad rectasgula partibus
[diametri] comprehensa easdem rationes habebunt. )
1

XV.
a) In conoide rectangulo earum linearum, quae a quouis puncto in superficie conoidis posito axi parallelae
ducuntur, eae, quae in eandem partem ducuntur, in
qua est conuexa eius pars, extra conoides cadent, quae
uero in alteram partem ducuntur, intra.
si enim plaimm ducitur simul per axem et per id
punctum, unde ducitur linea axi parallela, sectio erit
coni rectanguli sectio [prop. 11, a], diametrus autem
eius axis conoidis. sed in sectione coni rectanguli
earum linearum, quae a quouis puncto sectionis diametro parallelae ducuntur, eae, quae in eandem partem
ducuntur, in qua est pars eius conuexa, extra [sectionem]
cadunt, quae uero in alteram partem dncuntur, intra.
constat igitur propositum.
b) In conoide obtusiangulo eamm linearum, quae a
quouis puncto in superficie eius posito ducuntur parallelae lineae, quae in conoide per uerticem coni conoides comprehendentis ducta est, eae, quae in eandem
partem ducuntur, in qua est pars eius conuexa, extra
conoides cadent, quae uero in alteram partem ducuntur, intra.
1) Eam enim habebunt rafcioneni, quam BT*:TN*
12, 13, 14); tum u. p. 327 not. 2.
α γμϊνα] Bcripsi; αγομενας F, uulgo; αγόμενα Torelliue.
τω F; corr. B C .

(prop.

23. τό]
·

^

358

5

10

ΠΕΡΙ Κ&ΝΟΕΙΔΕ&Ν ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΕ£Ν.

άχθέντος γάρ έπιπέδον διά τε τάς ευθείας τάς έν
τω κωνοειδεΐ άγομένας διά τάς κορνφάς του κώνον
τον περιέχοντος τό κωνοειδες καϊ διά τον όαμείον,
άφ ου άγεται ά ές αυτό, ά τομά έββείται άμβλυγωνίον κώνον τομά, διάμετρος δϊ αύτάς ά άπό τας κορνφας τοϋ κώνον έν τω κωνοειδεΐ άγομένα. έν δϊ
τα τοϋ άμβλυγωνίου κώνου τομα άπό παντός βαμείον
τοϋ έπϊ τάς τομάς τάν άγομέναν ευθείαν παρά τάν
όντως άγμέναν γραμμαν αί μεν έπϊ τά αυτά άγομέναι,
έφ' α έβτιν αύτάς τά κνρτά, έκτος πίπτοντι, αί δϊ
έπϊ θάτερα εντός.
Εί κα τών κωνοειδέων βχημάτων έπίπεδον έφαπτήται μή τέμνον τό κωνοειδές, καθ εν μόνον άψέται
βαμείον, καϊ τό διά τάς άφάς καϊ τοϋ άξονος έπίπεδον άχθϊν ορθόν έββείται ποτϊ τό έπιψαΰον έπίπεδον.
έφαπτέβθω γάρ, εί δννατόν, κατά πλείονα βαμεΐα.
λαφθέντων δή δύο βαμείων, καθ α άπτεται τό έπι
ψαΰον έπίπεδον τοϋ κωνοειδέος, καϊ άφ έκατέρου
παρά τόν άξονα εύθειάν άχθειβαν άπό τάν άχθειβάν
παρά τόν άξονα έπίπεδον έκβληθεν ήτοι διά τοϋ άξονος
ή παρά τδν άξονα έββείται άγμένον. ωβτε τάν τομάν
ποιήβει κώνον τομάν, καϊ τά βαμεΐα έββούνται έν τα.
τοϋ κώνον τομα, έπεϊ έν τε τα επιφάνεια έντϊ καϊ έν
τώ έπιπέδφ. ά ούν μεταξύ τών βαμείων ενθεΐα εντός
έββείται τάς τοϋ κώνον τομάς' ωβτε καϊ τάς τοϋ κω
νοειδέος επιφανείας εντός έββείται. έβτιν δϊ ά ενθεΐα
9

15

9

9

20

25

3. %ονοειδες F.
4. ίς αυτό] eoripei; εααντα F , unlgo;
παρ αντάν Nizzius; „aequidietans illi" Gr.
7. τομά) τον F ;
corr. Torellius.
12. εφάπτεται Ρ; corr. Torellius.
17. 9ή]
ecripei; δε F, uulgo; j igitur" Cr
19. άπό] scripsi; απο δε
F, uulgo.
20. πάρα] τάν παράϊ
22. οαμεΐα] αα- eupra
m. 1 F.
23. Ιπε(] Nizzius; επει ονν F, uulgo.
9
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ei p l a n u m ducitur simul p e r l i n e a m , quae i n
p e r uerticem

coni conoides

comprehendentis

ducitur, et p e r punctum, u n d e ducitur lxnea conoidi a d plicata, sectio erit coni obtusianguli Beetio, et diametrus
e i u s linea in conoide a uertice coni ducta [prop. 11, b ] .
s e d in sectione coni obtusianguli e a r u m linearum, quae
a quouis puncto sectionis lineae ita ductae parallelae
ducuntur, eae, quae in eandem p a r t e m ducuntur, in q u a
p a r s eius conuexa est, extra [ s e c t i o n e m ] cadunt, q u a e
u e r o i n alteram, intra.
c) Si p l a n u m
non

secans,

per

in

figuras

uno

conoidedn contingit conoides

solo

p u n c t a m contactus

puncto tanget,

et a x e m

ductum

et

planum

ad

planum

c o n t i n g e n s perpendiculare erit.
c o n t i n g a t enim, si fieri potest, i n pluribus punctis.
sumptis

igitur

contingens
parallelis

duobus

conoides
ductis,

punctis,

tangat,

in

quibus

planum

e t a b utroque lineis a x i

p l a n u m p e r lineas

axi

1

parallelas )

d u c t u m aut per a x e m aut axi parallelum d u c t u m erit.*)
q u a r e seetio coni erii sectio [ p r o p . 11],

et puncta

in

c o n i sectione erunt, q u o n i a m et in superficie [couoidis]
s u n t et in plano.
3

sectionemerit. )
erit.

itaque linea puncta i u n g e n s intra coni
quare etiam intra superficiem conoidis

sed ea ipsa linea in p l a n o contingenti est, quia

e t i a m puncta in eo sunt.

itaque quaedam pars plani

1) Adparet, inngendiuxi esee lin.^19. 20: χάν άχ&Βίοάν παρά

τόν άξονα 3: τάν παρά τον άξονα άχΰειοάν;

eed fortasee ecri-

bendum: τάν παρά.
2) Zeitscbr. f. Math., biet. Abtli. X X I V p. 181 nr. 17.
8) Apollon. con. I, 10.
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αυτά iv τώ έπιψαύοντι έπιπέδφ, διότι, καϊ τά βαμεΐα.
τον αρα έπνψαύοντος έπιπέδον έββείται τι εντός τον
κωνοειδέος όπερ αδύνατον* νπέκειτο γάρ μή τέμνειν.
καθ* έν αρα μόνον άψέται βαμείον. ότι δϊ χαί τό
6 διά τας άφάς χαί τον άξονος έπίπεδον άχθεν ορθόν
έββείται ποτϊ τδ έπιψαύον, εί πατά τάν κορνφάν τον
κωνοειδέος εφάπτεται, δήλον. άχθέντων γάρ διά τού
άξονος δύο επιπέδων τον κωνοειδέος αί τομαϊ έββούνται κώνων τομαϊ διάμετρον έχούβαι τόν άξονα, τον
10 ii έπιψαύοντος έπιπέδον [αί] εύθείαι έπιψανούβαι τάν
τών κώνων τομάν κατά τδ πέρας τάς διάμετρον. αί
il. εύθείαι αί έπιψανούβαι τάν τών κώνων τομάν κατά
τό πέρας τάς διαμέτρου δρθάς ποιούντι γωνίας ποτϊ
τάν διάμετρον. έββούνται ονν έν τφ έπιφαύοντι έπι15 πέδφ δύο εύθείαι ποτ όρθάς τώ άξονι. δρθδν ονν
έββείται ποτϊ τόν άξονα τό έπίπεδον, ωβτε καϊ ποτϊ
τό διά τού άξονος, αλλά έβτω μή κατά τάν κορνφάν
τον κωνοειδέος έπιJB V
ψαύον τό έπίπεδον.
S
άχθω δή έπίπεδον διά
τάς άφάς καϊ τον
άξονος, καϊ τον μέν
κωνοειδέος τομά έβτω
ά ΑΒΓ κώνον τομά,
\\
άξων δε έβτω καϊ διάjp μετρος τάς τομας ά
ΒΑ, τοϋ δϊ έπιψαύοντος έπιπέδον τομά έβτω
9

ά ΕΘΖ ευθεία τας τοϋ

30 κώνον τομάς άπτομένα κατά τό θ.
6. tl]

om. Ρ; corr. Torellius.

άπό δε τοϋ

7. ίφάπτηται

θ

Torellins.
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contingentis intra conoides erit. quod fieri non poteet.
nain suppositum est, planum non secare. in uno
igitur solo puncto continget planum autem per punctum contactus et axem ductum perpendiculare ad planum contingens fore, statim adparet, si in uertice
conoidis contingit. ductis enim per axem duobus planis
sectiones conoidis erunt conorum sectionee diametrum
habentes axem [prop. 11], sectiones uero plani contingentis lineae sectiones conorum in termino diametri
contingentes. lineae autem sectiones conorum in termino diametri contingentes cum diametro rectos angulos faciunt. ) itaque in plano contingenti duae
lineae ad axem perpendiculares erunt. quare planum
ipsum ad axem perpendioulare erit [Eucl. XI, 4]; quare
etiam ad planum per axem positum [Eucl. XI, 18].
sed planum ne in uertice conoidis contingat. ducatur
igitur planum per punctum contactus et axem. et
sectio conoidis sit ΑΒΓ coni sectio [prop. 11, a—b],
axis autem et diametrus sectionis sit BJ. plani uero
contingentis sectio sit linea ΕΘΖ sectionem ooni in
Θ puncto tangens. et a θ puncto ducatur linea Θ Κ
1

1) Zeitschr. f. Math., hist. Abth. X X V p. 47 nr. 4.
8. τον κωνοειόέος] τον μεν %ων.ϊ
scovvutv F.
9. κονων
F.
10. αί] deleo.
11. αί δϊ εν&εέαι ueque ad τας διάμετρον
Ηη. 13 ego snppletd; om. F, uulgo.
14. εσοννται F.
16.
ποτϊ] (alt.) προς per comp. F; oorr. Torelline.
24. ΑΒΓ]
Torellius; Β Γ F, tralgo.
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κάθετος άχθω έπϊ τάν ΒΑ ά ΘΚ, κάί έπίπεδον άν
εότακέτω ορθόν ποτϊ τόν άξονα, ποιήβει δή τούτο
τάν τομάν κύκλον, ου κέντρον τδ Κ. ά δϊ τομά
τούτου τον επιπέδου καϊ τού έπιψανοντος έββείται
δ έπιφαύουβα τού κύκλου, όρθάς άρα ποιήβει γωνίας
ποτϊ τάν ΘΚ. ωβτ δρθά έββείται ποτϊ τδ έπίπεδον
τό, έν ω έντι αί Κθ, ΒΑ. δήλον ούν, οτι τδ έπι-φαύον έπίπεδον ορθόν έβτϊ ποτϊ τό αυτό έπίπεδον,
έπεϊ καϊ αί έν αύτφ εύθείαι.
ιϊ.

10

Εί κα τών βφαιροειδέων βχημάτων όποτερονούν
έπίπεδον άπχήται μή τέμνον τό βχήμα, καθ <έν μόνον
άψέται βαμείον, κάί τό διά τάς άφάς καϊ τον άξονος
έπίπεδον άχθϊν ορθόν έββείται ποτϊ τό έπιψαϋον έπϊ16 πεδον.
άπτέβθω γάρ κατά πλείονα βαμεΐα. λαφθέντων
δή τών βαμείων, καθ α άπτεται τό έπίπεδον τον
βφαιροειδέος, καϊ άφ έκατέρον αυτών παρά τόν άξονα
ευθείαν άχθειβαν καϊ διά τάν άχθειβαν επιπέδου έκ20 βληθέντος ά τομά έββείται όξυγωνέον κώνον τομά,
καϊ τά βαμεΐα έββούνται έν τα τού κώνου τομά. ά
ούν μεταξύ τών βαμείων ευθεία εντός έββείται τας
τοϋ κώνου τομάς. ωβτε καϊ τάς τοϋ βφαιροειδέος
επιφανείας εντός έββείται. έβτιν δϊ ά ενθεΐα έν τω
26 έπιφαύοντι έπιπέδφ, διότι καϊ τά βαμεΐα. τοϋ ούν
έπιψαύοντος επιπέδου έββείται τι εντός τοϋ βφαιρο9

9

9

m

2. ηοτί] scripsi; εηι F, uulgo; u. Philol. Samfd. Mindeskrift. Haun. 1879 p. 19. ^&ij^ecripei; ds F, uulgo.
7. τό,
iv] τω, tv P; corr. C.
ότι] οτι %αί Α (ηοη B C * ) , ed. Baeil., Torellius.
10. ιζ' Torelbue.
11. οποτερονονν] ecripsi;
onoreoovovv F, uulgo.
17. βή] acripsi; St P, uulgo.
τών]
f
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ad 5 z / perpendiculaxis, et [in ea] planum erigatur
ad axem perpendiculare. hoc igitur sectionem circulum faciet, cuius centrum eit Κ [ptfop. '11, a—b].
sectio autem huius plani et plani contingentis cifrculum continget. itaque cum &K rectos angulos faciet
[Eucl. ΠΙ, 18]. quare ad planum, in quo sunt Hneae
ΚΘ, ΒΑ perpendicularis erit [Eucl. XI def. 4]. adparet igrtur, planum contingens ad idem planitm perpendiculare esse, quoniam etiam lineae in eo positae [ad
idem planum perpendiculares sunt. Euel. XI, 18].
}

XVI.
a) Si planum utramuisfigtirarumsphaeroide&n tangit
non secans figuram, in uno solo pnncto tanget, et
planum per punctum contactus et axem ductum ad
planum oontingens perpendiculare erit. )
tangat enim in pluribus pnnctis. sumptis igitur
punctis, in quibus planum sphaGroides tangit, et ab
utroque eorum lineis axi parallelis dectis et per ductas
lineas plano posito sectio erit coni acutianguli sectio
[prop. 11, c ] , et puncta in coni eeetion^ erunt. itaque linea puncta iungens intra com sectionem erit
[ Apollon. 1,10]. quare etiam intra sttperficiem conoidis
-erit. ea autem linea in plauo ^ontingeiiti est, qma
etiam puncta [in eo sunt]. itaque paTs quaedam plam
contingentis intra sphaeroides erit. at non esrt; nam
1

1) Praef. p. 282, 1 6 : οτι δε τά imxpavortcc htintSa του
αφαιροειόϋος κ « # ' $ν μόνον αητσννβα ΰ&μΒίον τάς επιφανείας
αντον.
δνο Nizzius, fort. recte.
rellius.
των αχθηοων

19. ενδειαι αχ&ωσιν F; corr, Τ · | F ; corr. Torellrae.

364

ΠΕΡΙ Κ&ΝΟΕΙΔΕ&Ν ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΕ&Ν.

ειδέος. ούκ έβχιν δέ. νπέκειτο γάρ μή τέμνειν. δή
λον ονν, οτι καθ έν βαμείον μόνον άψέται. οτι δ%
τό δια τάς άφάς καϊ τον άξονος έπίπεδον άχθϊν ορθόν
έββείται ποτϊ τό έπίπεδον τό έπιψαύον, δμοίως τοις
6 περϊ τών κωνοειδέων βχημάτων δειξονμες.
Εί κα τών κωνοειδέων ή τών βφαιροειδέων βλη
μάτων δποιονοϋν έπιπέδω τμαθή διά τον άξονος, καϊ
τάς γενομένας τομάς έπιψαύονβά τις άχθη ενθεΐα, καϊ
διά τάς έπιψανούβας έπίπεδον άναβταθή ορθόν ποτϊ
10 τ ό τέμνον, έπιψαύει τον βχήματος κατά τό αντο βα
μείον, καθ δ καϊ ά ενθεΐα έπιψαύει τάς τον χώνον
τομάς.
ον γάρ άψέται κατ άλλο βαμείον τάς επιφανείας
αντον. εί δϊ μή, ά άπό τοί βαμείον κάθετος άγο16 μένα έπϊ τό τέμνον έπίπεδον πεβείται έκτος τάς τον
κώνον τομας. έπϊ γάρ τάν έπιψαύονβαν πεβείται, έπεί
ορθά ποτ άλλαλά έντι τά επίπεδα, όπερ αδύνατον,
έδείχθη γάρ, ότι εντός πεβείται.
Εί κα τών βφαιροειδέων τινός βχημάτων δύο έπϊ20 πεδα παράλληλα έπιψαύωντι, ά τάς άφάς έπιζενγννονβα
ενθεΐα διά τοϋ κέντρον τοϋ βφαιροειδέος πορενβέται.
εί μίν ονν κα ποτ όρθάς τώ άξονι τά επίπεδα
έωντι, δήλον. άλλ έβτω μή ποτ όρθάς. τό δή έπί
πεδον τό άχθϊν διά τοϋ άξονος καϊ τάς άφάς τάς
26 ετέρας ορθόν έββείται ποτϊ τό έπιψαύον έπίπεδον.
ωβτε καϊ ποτϊ τό παράλληλον αύτώ. άναγκαϊον αρα
9

9

9

9

1. τέμνον Β.
„et in hoc demonstrabimue
6. των κωνοειδέων ή] om.
F; euppleuit Barrowiue.
10. έπιψανσει Torelliue.
1 1 . ά]
η Ρ; corr. TorelKue, ut etiam lin. 14.
13. άλλο] αλλο cv F C * ;
fort. άλλο τι.
16. έκτος] εντός Ρ; corr. Commandinus.
17.
έντι τά] ecripsi; εωντι F, unlgo.
18. ιη' Torellius.
20.
41
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suppositum est, id non secare. adparet igitur, in uno
solo puncto [planum] tacturum esse. planum autem
per punctum contactus et axem positum ad planum
contingens perpendiculare futurum esse, eodem modo,
quo in iiguris conoidibus, demonstrabimus [p.360 4sq.].
b) Si quaeuisfigurarumconoideon uel sphaeroideon
plano per axem posito secatur, et sectionem inde ortam
contingens linea ducitur, et in linea contingenti planum erigitur ad secans planum perpendiculare, figuram
in eodem puncto contingit, in quo linea illa coni sectionem contingit.
neque enim in alio puncto superficiei eius tanget.
si minus, linea a puncto illo ad planum secans perpendicularis ducta extra coni sectionem cadet. nam in
lineam contingentem cadet, quoniam plana inter se
perpendicularia sunt. ) quod fieri non potest. nam
demonstratum est, intra [coni sectionem] eam casuram
esse [prop. 11, d].
c) Si duo plana parallela quamuisfigurarumsphaeroideon contingunt, linea puncta contactus iungens
per centrum sphaeroidis ibit [cfr. p. 282, 18]· —
si primum plana ad axem perpendicularia sunt, adparet. ) sint uero ne perpendioularia. itaque planum
;

1

2

1) Nam linea a puncto illo contactus ad lineam contingentem perpendicularis ad planum secans perpendicnlaris erit (Eucl.
X I def. 4), nec ab eodem pnncto dnae lineae ad idem planom
perpendiculares ducuntur.
2) Tum enim in terminis diametri contingunt (cfr. p. 360
11 sq.).
imipavcovTL] scripsi; tnvtywsovti F , uulgo.
22. εί] Nizzius;
οτι per comp. F , uulgo.
κα ηοτ'] scripsi; χατ' F , uulgo.
25. ποτϊ] V ; ποος F (per comp.) A, B C * ; iicC D .
*
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τό αυτό εϊμεν έπίπεδον τό διά τον άξονος καϊ έκατέραν τάν άφάν άγμένον. εί δϊ μή, έββούνται δνο
επίπεδα ποτϊ τδ αύτδ έπίπεδον ορθά διά τάς αντάς
γραμμας άγμένα ούκ έούβας όρθάς ποτϊ τδ έπίπεδον.
5 νπέκειτο γάρ δ άξων μή εϊμεν ορθός ποτϊ τά παράλ
ληλα επίπεδα, έν τφ αύτφ άρα έββούνται έπιπέδφ
ο τε άξων καϊ αί άφαί, και τετμακδς έββείται τό βφαιροειδϊς διά τού άξονος, ά ονν τομά έββείται όξνγω
νίον κώνον τομά, αί δϊ τών έπιψανόντων έπιπέδαητ
10 τομαϊ παράλληλοι έββούνται καϊ έπιψανούβαι τάς τοϋ
όξνγωνίον κώνον τομας κατά τάς άφάς τών επιπέδων,
εί δέ κα δύο εύθείαι όξνγωνίον κώνον τομας έπιψαύωντι παράλληλοι έούβαι, τό τε κέντρον τάς τοί
όξνγωνίον κώνον τομας κάί αί άφαΐ έπ ευθείας
16 έββούνται.
9

Εί κα τών βφαιροειδέων βχημάτων δποτερονονν
δύό παράλληλα επίπεδα άχθή έπιψαύοντα, άχθή δέ
τι έπίπεδον διά τού κέντρον τον βφαιροειδέος παρά
20 τά έπιψαύοντα, αί διά τάς γενομένας τομάς άγομέναι
εύθείαι παρά τάν τάς άφάς έπιξενγνύονβαν έκτος
πεβούνται τού βφαιροειδέος.
3. ορθαν F C * .
7. τετμ,ηχος F; corr. Torellius.
9. iniψανόντων] scripsi; επϊψαυονΰων F, unlgo.
10. ιοοννται F ;
corr. Torelline.
%αί] ecripsi; αι F, uulgo.
16. ίασοννται]
ecripsi; εωντι F; έοντι uulgo.
16. ιθ' Torellius.

Α
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axem

contactus

et aiterum p u n c t u m

3β7

ductum a d

planuxu coBtingens perpendiculare erit [ p . 362].

quare
1

etiam ad p l a n u m ei parallelum [perpendiculare e r i t ] . )
neceese

est

igitur,

planum

per

p u n c t u m contactua ductum. idem

axem

esee*

et

utrumque

n a m si minue,

duo p l a n a ad idem p l a n u m perpendicularia erunt

per

eandem l i n e a m ducta, quae a d p l a n u m perpendicularis
2

non

e s t . ) suppositum

allela

perpendicularem

enim e s t
non

7

esse.

a x e m ad p l a n a p a r itaque

et

axis

et

p u n c t a contactus

in eodem plano e r u n t , quod sphae-

roides per

secabit. )

anguli

axem

erit

3

itaque eectio coni

[prop. 11, c ] , sectiones autem

contingentium parallelae erunt

acuti-

planorum

[Eucl. XI, 16]

et

sec-

t i o n e m coni acutianguli in punctis contactus p l a u o r u m
contingent.

sin autem duae lineae parallelae sectionem

coni acutianguli contingunt, et centrum sectionis coni
acutianguli

et puncta contactus in eadem linea

recta

4

erunt. )

xvn.

Si ducuntur duo plana> parallela uteamuia figurarum
centruui spbaeroidis
5

p l a n u m contingentibus parallelnm ducitur, lineae p e r )
seetionem

inde o r t a m ductae p a r a l l e l a e

contactus iungenti extra sphaeroidee

tineae

puncta

cadenfc

1) Zeitechr. I Math., hist. Abth. X X I V p. 181 nr. 18.
2) Quod fieri non poteet; u. Zeitscbr. f. Math., hist. Abtb.
X X I V p. 182 nr. 20.
3) Ad τετμΜκος έσαίται, quod actiuum eet, subiectnm est
τό InimBov (in quo et axis et puncta contactas eant).
4) Zeitechr. f Math., hist Abth. X X V p. 49, nr. 8.
6) dia, non άπό, quod exspectaueris, poeuit Archimedes,
quia lineae illae. in utramque partem sectionis produceudafc
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νποκείβθω τά είρημένα, καϊ λελάφθω τι βαμείον
έπϊ τας γενομένας τομάς, διά δϊ τον γενομένου βα
μείον χαί τάς ευθείας τάς τάς άφάς έπιξενγννονβας
έπίπεδον άχθω. τεμεΐ δή τούτο τό τε βφαιροειδϊς
δ καϊ τά παράλλαλα επίπεδα, έβτω ουν ά μϊν τον
βφαιροειδέος τομά ά ΑΒΓ Λ [όξυγατνίον] χώνον τομά,
αί δϊ τών επιπέδων τών ψαυόντων τομαϊ αί ΕΖ, ΗΘ

I

εύθείαι, τό δϊ λαφθεν βαμείον τό Α, ά δϊ τάς άφάς
έπιξευγνύουβα έβτω ά Β4' πεβείται δε αυτά διά τον
10 κέντρου' ά δϊ τοί παραλλήλου επιπέδου τοις έπι-ψανόντεββιν έπιπέδοις τομά ά ΓΑ* έββείται δϊ αντά διά
τοϋ κέντρου άγμένα, έπεϊ καϊ τό έπίπεδον. έπεϊ ονν
έβτιν ά ΑΒΓ4 ήτοι κύκλος ή όξνγωνίον κώνον τομά,
καϊ έπιψαύοντι αύτάς δύο εύθείαι αί ΕΖ, Η θ, δια
1δ δϊ τοϋ κέντρου άκται παράλληλος αύτάίς ά ΑΓ, δή
λον, ώς αί άπό τών Α, Γ άγομέναι βαμείων παρά τάν
ΒΛ έπιψαύοντι τάς τομάς καϊ έκτος πεβούνται τον
βφαιροειδέος. — εί δέ κα τό παράλληλον έπίπεδον
τοις έπιψανόντεββιν έπιπέδοις μή διά τον κέντρου
20 άγμένον χι, ώς τό ΚΑ, δήλον, ώς τάν άπό τάς τομάς
2. γενομένου]
7. έπιψαυόντωνΐ

delet Nizzius.
4. δη] Nizziue; δε Ρ, uulgo.
8. δέ] Nizzius; δη P uulgo.
9 . πεοείt
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supposita sint ea, quae diximus, et sumatur punctum
aliquod in sectione orta, et per punctam ita sumptum
et lineam puncta contactus iungentem planum ducatur. hoc igitur et spharoides et plana parallela secabit. itaque sphaeroidis sectio sit ΑΒΓΑ coni [acutianguli] ) sectio [prop. 11, c], sectiones uero planorum
contingentium lineae 2SZ, HS et punctum sumptum
A et linea puncta contactus iungens sit BA\ cadet
autem per centrum [prop. 16, c]. plani autem planis
contingentibus paralleli sectio sit Γ Α linea; ea autem
per centrum ducta erit, quoniam etiam planum [per
centrum ductum est]. quare quoniam ΑΒΓΑ
aut
circulus ) aut sectio coni acutianguli est [prop. 11, c],
et eam contingunt duae lineae EZ H& et per centrum iis parallela ducta est linea ΑΓ, adparet, lineas
a punctis Α, Γ ductas lineae Β Λ parallelas sectionem
contingere ) et extra sphaeroides casuras esse.
sin planum contingentibus planis parallelum non
per centrum ductum est, uelut KA adparet, linearum
1

9

}

9

}

}

8

}

1) Putauerim, δξυρωνίον lin. 6 delendum esse, cum eequatur lin. 13: ήτοι κνηλος η όξνγωνίον %ωνον τομα.
2) Hoc fit, ubi plana parallela in terminis diametri sphaeroidis contingmit, et punctum ita sumitur, ut linea ab eo ad
id planum perpendicularis, quod per puncta contactus positum
est, in ipsam lineam puncta contactus iungentem cadat.
3) Apollon. I, 17; Zeitachr. f. Math., hist. Abth. X X V p. 49
nr. 9.
ται] πορενσεται Nizzius.
di] scripsi; δη F, uulgo.
10. επιψαυοντεοοι F.
11. δί] δη ISfizzius.
14. επιν)ανωντι F ; corr.
Torellius.
αντάς] Torellius cum V ; ανται F, uulgo.
δύο]
scripsi; αι δνο F, uulgo.
17. ίπνψανοντι] ecripei; επιφανών™
F , uulgo; fort. Ιπνφανοονντι.
ttai] om. P; corr. Torelliue.
18. χα] Bcripei; και F, uulgo.
19. επνψανοντεσσι οαμειοις μη
Ρ; corr. Torelliue.
Archimedei, ed. Heibtrg. I.
^
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άγομέναν ευθείαν αί μϊν έπϊ χά αυτά γενομέναι τώ
έλάββονι τμάματι έκτος πεβούνται τοϋ όφαιροειδέος
αί δϊ έπϊ θάτερα εντός.
ιη'.
5

Πάν βχήμα βφαιροειδϊς έπιπέδφ τμαθϊν διά τον
κέντρου δίχα τέμνεται υπό τοϋ επιπέδου καϊ αντο καϊ
ά επιφάνεια αύτοϋ.
τετμάβθω γάρ τό βφαιροειδϊς έπιπέδφ διά τον
κέντρου* ήτοι δή καϊ διά τοϋ άξονος έββείται τετμα10 μένον ή ποτ όρθάς ή μή ποτ όρθάς τφ άξονι. εί
μϊν ουν διά τοϋ άξονος τέμνεται ή ποτ όρθάς τω
άξονι, δήλον, ώς δίχα τέμνεται τε αυτό καϊ ά επι
φάνεια αύτοϋ. φανερόν γάρ, οτι εφαρμόζει τδ έτερον
μέρος αύτοϋ έπϊ τό έτερον, καϊ ά επιφάνεια τον ετέρου
15 μέρους έπϊ τάν τοϋ έτερου. — άλλ έβτω μή διά τοϋ
άξονος τετμαμένον μηδε ποτ όρθάς τώ άξονι. τμαθέντος δή τοϋ βφαιροειδέος έπιπέδφ όρθώ ποτϊ τό
τέμνον έπίπεδον διά τοϋ άξονος αύτοϋ μϊν τον βχή
ματος τομά έβτω ά ΑΒΓΑ όξυγωνίου κώνον τομά,
20 διάμετρος δϊ αύτάς έβτω καϊ άξων τοϋ βφαιροειδέος
ά ΒΑ, καϊ κέντρον τό θ, τοϋ δϊ επιπέδου τον τετμα9

9

9

9

1. άγομέναν] ecripei; ταν γενομεναν Ρ, uulgO; τάς γενο
μένης Nizzius.
τώ] scripsi; τω τε F, uulgo.
2. τμάματι]
sic F.
4. % Torellius.
10. ή μή ποτ όρθάς] om. F ; corr.
Torellius; „aut erecto aut non erecto" Cr.
12. τε] scripei;
το F, uulgo; de uerborum ordine cfr. Xenoph. Hellen. ΙΠ, 4,
3, al.
15. τον ίτέρον] ecripei; τον om. F, uulgo.
16. μη9ε\
ecripsi; μη F ; μήτε iralgo.*
f
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a sectione ductarum eas, quae in eadem parte eint, in
qua sit minus segmeatuia, extra spbaeroidee caeurae
esee, quae in altera parte sint, intra.
XVHL
Quaeuis figora ephaeroides platfo per centrum secta
in duas partes aequales plauo secatur et ipsa et euperficies eiue.
seeetur enim sphaeroides plauo per centrum ducto.
erit igitur aut per axem quoque sectum aut plano ad axem
perpendiculari aut non perpendiculari. iam si per axem
uel plano ad axem perpendiciolari secatur, adparet, et
ipsum et superficiem eius in duas partee aequales secari.
nam manifestum est alteram partem eius alteri congruere, et superficiem alteriue partis superficiei alterius.
sit autem ne per axem neu plano ad axem perpendiculari sectmo. itaque secto sphaeroide per axem
plano ad secans planum perpendiculari ipeius figurae
sectio sit ΑΒΓΑ coni acutianguli sectio, diaxnetrus
;

autem eius et axis sphaeroidis sit BA, et centrum sit
Θ, plani autem per centrum sphaeroides secantis sectio
24*
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χότος διά τοϋ κέντρου τό βφαιροειδϊς έβτω τομα ά
Α Γ ευθεία,
λελάφθω δή τι καϊ αλλο
βφαιροειδϊς
ίβον καϊ ομοιον τούτω, καϊ τμαθέντος αύτοϋ διά τοϋ
άξονος έπιπέδφ τομά έβτω ά ΕΖΗ
Ν
όξυγωνίου
& κώνου τομά, διάμετρος δϊ αύτάς καϊ άξων τοϋ βφαιροειδέος ά ΕΗ, καϊ κέντρον το Κ. καϊ διά τοϋ Κ
άχθω ά ΖΝ γωνίαν ποιοϋβα τάν Κ ίβαν τα θ, άπδ
δϊ τάς Ζ Ν έπίπεδον έβτω άνεβτακος ορθόν ποτϊ τδ
έπίπεδον, έν ω έβτιν ά ΕΖΗ Ν τομά. έντϊ δή δύο
10 όξυγωνίων κώνων τομαϊ αί ΑΒΓΑ,
ΕΖΗΝ ίβαι καϊ
όμοίαι άλλάλαις. έφαρμόζοντι ούν έιί άλλάλας, τεθείβας τάς Ε Η έπϊ τάν ΒΑ καϊ τάς Ζ Ν έπϊ τάν
ΑΓ. εφαρμόζει δϊ καϊ τό έπίπεδον τό κατα τάν Ν Ζ
τω έπιπέδω τφ κατά τάν ΑΓ, έπεϊ άπό τάς αύτάς
15 γραμμάς ποτϊ τό αυτό έπίπεδον αμφότερα ορθά έντι.
εφαρμόζει ονν καϊ τό τμάμα τό ύπό τοϋ
επιπέδου
άποτεμνόμενον
τοϋ κατά τάν Ν Ζ άπό τοϋ βφαιροειδέος τό έπϊ τά αντά τώ Ε τώ έτέρφ τμάματι τώ άποτεμνομένφ άπό τοϋ έτερον βφαιροειδέος νπό τοϋ έπι20 πέδον τοϋ κατά τάν Α Γ έπϊ τά αυτά τω Β, καϊ τό
λοιπόν τμάμα έπϊ τό λοιπόν, καϊ αί έπιφάνειαι τών
τμαμάτων έπϊ τάς επιφανείας,
πάλιν δϊ καϊ τεθείβας
τάς Ε Η έπϊ τάν Β Α ούτως, ωβτε τό μϊν Ε κατά τό
Α κείβθαι, τό δϊ Η κατά τό Β, τάν δϊ μεταξν τών
25 Ν, Ζ βαμείων γραμμάν έπϊ τάν μεταξύ τών Α, Γ
βαμείων, δήλον, ώς αϊ τε τών όξυγωνίων κώνων τομαϊ
έφαρμοξοϋντι έτι άλλάλας, καϊ τό μϊν Ζ έπϊ τό Γ
πεβείται, τό δϊ Ν έπϊ τό Α. ομοίως καϊ τό έπίπεδον
1. το οωαιοοειδες] scripsi; τον ΰφαιοοειδες F C * ; τον ΰφαιςοειδεος uulgo.
7. Ζ Ν] Ζ Η Ρ.
9. δή δυο] scripsi; δια
των F , uulgo; δ ή τών Torelliug.
11. άλλάΧαις] Torelliua;
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snmatur igitur etiam alind sphaeroides

huic aequale et simile, et eecto eo plano per axem
posito sectio sit Ε ΖΗΝ

coni acutianguli eectio, dia-

metrus autem eius et axis sphaeroidis Ε Η [prop. 11, c]
et centrum K.

et per Κ

ducatur Ζ Ν angulum Κ

aequalem faciens angulo Θ, et in ZiVplaDum erigatur
ad id planum perpendiculare, in quo est sectio

EZHN.

itaque duae sectiones conorum acutiangulorum
inter se aequales et similes ΑΒΓΑ,

EZHN.

inter se congruunt, linea Ε Η m ΒΑ
linea ZJV in ΑΓ.

sunt
quare

linea posita et

et etiam planum in Ν Ζ linea po-

situm plano in linea Α Γ posito congruit, quoniam
utrumque ab eadem linea ad idem planum perpendiculare est [p. 367

not. 2].

plano in linea NZ

quare etiam segmentum

posito a sphaeroide abscisum in

eadem parte positum, in quo est Ε punctum, alteri
segmento congruit ab altero sphaeroide plano in linea
ΑΓ

posito

abeciso in eadem parte, in

qua est Β

punctum, et reliquum segmentum reliquo, et superficies segmentorum inter se.

rursus autem etiam linea

Ε Η in linea Β Α ita posita, ut Ε punctum in Α ponatur, Η autem in B, linea autem N Ζ puncta iungens
9

in linea puucta A

}

Γ iungenti, adparet fore,

ut et

sectiones conorum acutiangiilorum inter se congruant,
et Ζ punctum in Γ cadat, et Ν punctum in A.

eodem

αΧΧηΧαις F, uulgo.
εφαρμοξωντι F ; corr. Torellius.
αλλάς
F ; corr. Torelliue.
12. τάς ZN\ α ΖΝ F; corr. Torellius.
13. τω %ατα F.
15. ποτϊ] οο&α ποτϊ Nizzius.
όρ&α]
scripei; om. F, uulgo.
18. το ίπϊ τά αντά τω Ε] BCripsi;
το επι τας F, uulgo; τά αντά τω Ε, το ίπϊ τάς Torelliue; τά
αντά τφ Ε Nizziua.
αηοτεμνωμενω F.
21. at έπιφάνειαι]
Torellius; ά επιφάνεια F, uulgo.
27. έφαομοζονντι] ecripei;
εφαρμοζονντι F, uulgo.
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τδ κατά τάν ΝΖ εφαρμόζει τφ έπιπέδω τώ χατά ταν
ΑΓ, χαϊ τών τμαμάτων τών άποτεμνομένων νπό τον
έπιπέδον τον χατά τάν ΝΖ τό μϊν έπϊ τά αντά τφ
Η εφαρμόζει τώ τμάματι τώ άποτεμνομένφ νπό τον
5 έπιπέδον τον χατά τάν Α Γ έπϊ τά αντά τφ Β, τό δϊ
έπϊ τά αντά τώ Ε τώ έπϊ τά αντά τώ Α. έπεϊ δϊ ·
τό αντο τμάμα έφ έχάτερον τών τμαμάτων εφαρμόζει,
δήλον, ότι ϊόα έντϊ τά τμάματα* διά ταύτα δϊ xal at
έπιφάνειαι.
10

ιθ'.

Τμάματος δοθέντος όποτερονονν τών χωνοειδέων
άποτετμαμένον έπιπέδφ όρθώ ποτϊ τόν άξονα ή τών
βφαιροειδέων όποτερονοΰν- μή μείζονος ήμίόονς τον
όφαιροειδέος ομοίως άποτεμνομένον δννατόν έότι όχημα
15 ότερεόν έγγράψαι χαί άλλο περιγράψαι έχ κνλίνδρων
ϊόον ύφος εχόντων όνγκείμενον, ώότε τό περιγραφόμενον όχημα τοϋ εγγραφέντος έλάόόονι νπερέχειν
παντός τοϋ Λ ρ ο τ ε Φ ώ ^ ο ^ ότερεοϋ μεγέθεος.
δεδόόθω τμάμα, οϊόν έότι τό ΑΒΓ. τμαθέντος δϊ
20 αύτοϋ έπιπέδφ διά τοϋ άξονος τοϋ μϊν τμάματος τομά
έότω ά ΑΒΓκώνον τομά, τοϋ δϊ έπιπέδον τοϋ άποτετμακότος τό τμάμα ά ΑΓ ευθεία, άξων δϊ έότω τον τμάμα
τος καϊ διάμετρος τάς τομάς ά Β Α. έπεϊ ούν υπόκειται
τό άποτέμνον έπίπεδον ορθόν εϊμεν ποτϊ τόν άξονα,
25 ά τομά κύκλος έότϊ, διάμετρος δϊ αύτοϋ ά ΓΑ. άπδ
δϊ τοϋ κύκλον τούτον κύλινδρος έότω άξονα έχων τον
1. το χατα F.
6. το Ε F.
το ά Ρ.
7. έφ'
ίχάτερον]
ecripei; εκατερον F, uulgo; Ιχατέρα» Torelliue.
8. τά αυτά 8 .
αί] ά F.
10. χα' Torellius.
13. ^ptooe?
14. έστι]
scripei; $σται F, uulgo.
e%nt><*\ \&τχνκ\»&\ T^QL^L Έ \ uulgo.
16. εχόντων
συγ%είμενον\ εχόντων xwv ^ w a ^
^ u ^ w ^ ^
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modo etiam planum in linea Ν Ζ positum plano in
Α Γ posito congruit, et ex segmentis plano in Ν Ζ
posito abscisis id, quod in eadem parte est, in qua
punctum H, congruit segmento plano in Α Γ posito
absciso in eadem parte, in qua B, praeterea quod
in eadem parte est, in qua est punctum E, ei, quod
in eadem paiie est, in qua A. et quoniam idem segmentum utrique segmento congruit, adparet, segmenta
aequalia esse, et eadem de causa etiam superficies.
XIX.
Dato segmento utriusuis conoideon absciso plano
ad axem perpendiculari, uel segmento utriusuis sphaeroideon non maiore, quam dimidia pars sphaeroidis est,
eodem modo absciso fieri potest, ut figura solida inscribatur, et alia circumscribatur ex cyliudris altitudinem aequalem habentibus composita, ita ut figura
circumscripta inscriptam expedat spatio minore, quam
quaeuis data maguitudo solida est.
datum sit segmentum, quale est ΑΒΓ. et secto
eo plano per axem posito segmenti sectio sit ΑΒΓ
coni sectio [prop. 11], plani uero segmentum abscindentis linea ΑΓ. axis autem segmenti et diametrus
sectionis sit BA. iam quoniam suppositum est, pla*
num abscindens ad axem perpendiculare esse, sectia
circulus est, et diametrus eius Γ Α [prop. 11]. in hoc
autem circulo cylindrue construatur axem habens BA.
corr. Barrowiue.
20. του μέν] scripei; om. F, uulgo.
τομά]
rojkccg F; corr. ed, Baeil.*
21. αποτετμηχωτος F, άποτετμη%οτος ceteri codd., άποτέμνοντος ed. Basil., Toreliv^.
Λ Ο Τ Ι ' ] scripsi; em F, uulgo; u. not. cnto. \>. W i . , ^
w i \
τάν Nizzius.
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Β Α. πεόείται δ\ ά επιφάνεια αντον έκτος τον τμά
ματος, έπεί έότιν ήτοι χωνοειδίς ή όφαιροειδϊς μη
μείζον τον ήμίόεος τον όφαιροειδέος. τον δή χνλίν
δρον τούτον αεί δίχα τεμνομένον έπιπέδφ όρ&φ χοτϊ
τδν άξονα, έόόείται ποτϊ τδ χαταλειπόμενον έλαόόον
τού προτεδέντος ότερεού μεγέ&εος. έότω δή τδ χαταλελειμμένον άπ αύτοϋ χύλινδρος δ έχων βάόιν τδν
χνχλον τδν περί διάμετρον ταν Α Γ, άξονα δϊ τδν
Ε Α έλάόόων τού προτε&έντος ότερεοϋ μεγέθεος. διαιρήό&ω δή ά ΒΑ ές τάς ίόας τα Ε Α χατά τά Ρ, Ο,
Π, &, χαϊ άπδ τάν διαιρεόίων άχ&ων εύ&είαι παρά
τάν ΑΓ έότε ποτϊ τάν τον χώνον τομάν, άπδ δ% τάν
άχ&ειόάν επίπεδα άνεότακέτω δρδά ποτϊ τάν ΒΑ.
έόόούνται δή αί τομαϊ κύκλοι τά κέντρα έχοντες έπϊ
τάς ΒΑ. άφ έκάότον δή τών κύκλων δύο χνλίνδροι
άναγεγράφδων, εκάτερος έχων άξονα ϊόον τω β Α, δ μϊν
έπϊ τά αυτά τον χνχλον, έφ α έότι τδ Α, δ δ\ έπϊ
τά αυτά, έφ ά έότι τδ Β. έόόείται δή τι έν τώ τμά
ματι όχημα ότερεον έγγεγραμμένον έχ τών κνλίνδρων
όνγκείμενον τών έπϊ τά αντά άναγραφέντων, έφ ά
έότι τδ Α, χαϊ άλλο περιγεγραμμένον έχ τών κνλίν
δρων όνγκείμενον τών έπϊ τά αυτά άναγραφέντων,
έφ α τδ Β έότιν. λοιπόν δέ έότι δείξαι, οτι τδ
περιγεγραμμένον τον έγγεγραμμένον υπερέχει έλάόόονι
9

9

9

20

9

-^
2. έστιν] εστίν (comp.) δε F; corr. Torelliue.
3. ημίσεως
Φ F; corr. Torellius.
6. δή] ecripei; δε F, uulgo.
καταλεΧιμμενον F.
7. ο] om. Α Β , ed. Basil., Torellius.
9. ελααeov F; corr. Torelliue.
διαιοειο&ω F.
10. τα] τας F ; corr.
Torellius.
11. διαιοεϋεων F , uulgo.
12. εατε] έβται (per
comp.) F, uulgo; corr. Torelliue.
14. εϋοννται F.
16. uvaγ*γραφ&ω puncto addito F; corr. Torellius.
17. xvxiovl
scnpei, collktA p. 884, 1 7 ; iw>Xii>fiq<n> "5, \ΪΗ>\%*.
λ».
[
mgsov
sx των (comp.) F .
%\. \*\ «w|»ti*%w» v*t%^xs&%*\
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superficies autem eius extra segmentum cadet, quoniam eet aut conoides aut sphaeroides [segmentum] )
non maiue dimidia parte [totius] sphaeroidis [prop.
15, a—b; prop. 17]. hoc igitur cylindro semper deinceps in duas partee aequales dimeo planie ad axem
perpendicularibus, aliquando quod relinquitur, minus
erit data magnitudine solida. itaque quod ex eo relinquitur, sit cylindrus basim habens circulum circum
diametrum Α Γ descriptum, axem autem EA, [qui]
minor [sit]*) data magnitudine solida. diuidatur igitur
linea BAm
lineas lineae Ε Α aequales in punctis
P, O, J7, B*) et a punctis diuisionis lineae ducantur
lineae Α Γ parallelae usqne ad sectionem coiii, et in
ductis lineis plana erigantur ad lineam Β Α perpendicularia. sectiones igitur circuli erunt centra habentes
in linea BA. in singulis igitur circulis bini cylindri
construantur uterque axem lineae Ε Α aequalem habentes, alter in eadem parte circuli, in qua est Α
punctum, alter in eadem, in qua B. ergo in segmento
figura quaedam solida inscripta erit ex cylindris composita in eandem partem constructis, inqua estpunctum
A, et alia circumscripta ex cylindris composita in
1

9

1) Ad %ωνοειδές et βφαιροειδές lin. 2 aaditur: τ^άμα.
2) Fortasse retineri potest ilaooov lin. 9 ad το χαταλελειμμένον lin. 7 relatum.
3) Figura ita comparata esse debebat, ut numerus partium
lineae BJ per quattuor ditridi posset, quia cylindrus „eemper
deinceps in duas partee aequales diuiea" eeeefingitur(lin. 3 sq.).
όνγκείμενον om. Β, τε deleui.
22. ονγ%είαενον\ recepi ex F;
om. C, ed. Basil., Torelliue.
23. Poet έφ α in F repetantur
baec: το J και (per compendium simillimum compendio faav\
aXXo περιγεγραμμένον συγ%ειμενον ε% « Ε x«v woiVMifeqpn»
επι τα αντα αναγραφεντων εφ* α\ coxt. C
im] comp. F; om. ΑΒ, ed. Baail., ToxeVto».
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τοϋ προτεΰέντος βτερεον μεγέΰεος. έχαότος δή των
κνλίνδρων τών έν τφ εγγεγραμμένα* όχήματι ίόος
έότϊ τφ κνλίνδρφ τφ άηδ τον αντον κύκλον αναγρα
φομένη έχϊ τά αντά τφ Β, ώς δ μέν ΘΗ τφ θΐ, ο
* δϊ ΚΑ τώ Κ Μ, καϊ οί άλλοι ώόαντως. καϊ πάντες
Β

Ζ
Μ

I

/

χ-

ο

π

\
Δ

S

/

\r

ί

\
\

δή οί χνλίνδροι πάντεόόιν ϊόοι έντί. δήλον ονν, ou
το περιγεγραμμένον όχημα τού έγγεγραμμένον υπερέχει
τφ κνλίνδρφ τφ βάόιν έχοντι τον κύκλον τδν περί
διάμετρον τάν ΑΓ, άξονα δ\ τάν ΕΑ. ούτος ύέ έότιν
10 έλάόόων τοϋ προτεδέντος ότερεοϋ μεγέδεος.
κ.
Τμάματος δοθέντος δποτερονούν τών κωνοειδέων
άποτετμαμένον έπιπέδφ μή δρ&ώ ποτϊ τδν άξονα ί
τών όφαιροειδέων άποτεροΐ-υο-ν ψ\ μείζονος ημίόεος
4. τώ] (prius) το Υ\

cott. Terifificwi-

*^vsc*^
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eandem partem constructis, in qua est B. restat autem,
ut demonstremus, figuram circumscriptam excedere
inscriptam spatio minore, quam data magnitudo solida
est. unusquisque igitur cylindrorum figurae inscriptae
aequalis est cylindro in eodem circulo constmcto in
eandem partem, in qua est punctum B uelut ΘΗ*=*ΘΙ,
Κ Α — Κ Μ, et ceteri eodem modo. quare etiam
omnes cylindri omnibus aequales sunt. adparet igitur,
figuram circumscriptam excedere inscriptam cylindro
basim habenti circulum circum diametrum Α Γ descriptum, axem autem EA. hic autem minor est data
magnitudine solida. )
}

1

XX.
Dato segmento utriusuis conoideon absciso plano
non ad axem perpendiculari, uel segmento utriusuis
sphaeroideon non maiore, quam est dimidia pars
sphaeroidis, eodem modo absciso fieri potest, ut in
1) Ex bypotbesi p. 376, 9. boc autem fieri potest per
Eucl. X , 1; cfr. Quaest. Arch. p. 45.
uulgo.
πασιν Ρ, uulgo.
lvxl\ scripsi; M I V F, uulgo.
11.
κβ' Torelliue.
14. ήμέϋεος] scripsi; ημι*νχλιον Ρ, ceteri codd ;
ήμίσονς ed. Baeil., Torelliue; „dimidia" Cr.
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τον όφαιροειδέος δμοίως άποτετμαμένον δννατόν έότιν
είς τδ τμαμα όχημα ότερεδν έγγράψαι χαϊ άλλο περι
γράψαι έχ κνλίνδρων τόμων νψος ϊόον εχόντων όνγ
κείμενον, ωότε τδ περιγραφέν όχημα τον έγγραφομέ5 νον νπερέχειν έλάόόονι παντός τον προτε&έντος βτερεον
μεγέ&εος.
δεδόό&ω τμαμα, οίον είρήται. τμαδέντος δϊ τον
οχήματος έπιπέδφ άλλφ δια τον άξονος όρ&φ ποτϊ
το έπίπεδον τδ άποτετμαχος τδ δο&ϊν τμαμα τον μϊν
10.οχήματος τομά έότω ά ΑΒΓ χώνον τομά, τον δϊ
έπιπέδον τον άποτετμαχότος τό τμάμα ά Γ Α ένδεια,
έπεϊ ονν νποχείται τδ έπίπεδον τδ άποτετμακδς τδ
τμαμα μή εϊμεν όρδόν ποτϊ τον άξονα, ά τομά έόόεί
ται όξνγωνίον κώνον τομά, διάμετρος δϊ αντάς ά ΑΓ.
15 έότω δή παράλληλος τα ΑΓ ά ΦΤ έπιψανονόα τας
τον κώνον τομάς, έπιψανέτω δϊ κατά τδ Β, καϊ άπδ
τάς Φ Τ [άνεότακέτω έπίπεδον παράλληλον τω κατά
τάν ΑΓ' έπιψανόει δϊ τοντο τον οχήματος κατά τδ
Β. καϊ εί μέν έότι τδ τμάμα όρθογωνίον χωνοειδέος,
20 άπδ τον Β άχ%ω παρά τδν άξονα ά Β Α, εί δϊ άμ
βλνγωνίον, άπο τά$ κορνφάς τον κώνον τον περι
έχοντος τδ κωνοειδϊς ένδεια άχδείόα έπϊ το Β έχβεβλήό&ω ά ΒΑ, εί δϊ όφαιροειδέος, έπϊ το Β άχδείόα
εν^εία άπολελάφ&ω ά ΒΑ. δήλον δή, οτι τέμνει α
25 ΒΑ δίχα τάν ΑΓ. έόόείται ονν\ τό μϊν Β κορνφά
2. είς τό τμάμα] cum F; είς αντο Torellius.
όχημα] om.
Ρ; corr. ToreUins.
xai άλλο περιγράψαι] om. Ρ; corr. R i ualtnfl.
ίγγράν)αί\ εγγεγραφαι F.
3. όνγκείμενον] των
ονγηειμενων F ; corr. Torellius.
4. εγγραφέντος Β.
7. τμαμα]
sic Ρ, ut lin. 9, 1 1 , 1 3 , 19.
10. ABTJ F ; corr. Nizzius.
14.
ΑΓ]
F ; corr. Torellius.
15. έστω δή παράλληλος xqt Α Γ]
om. F, uulgo; eupjpleuit Torelliue, qui tamen δή omieit et pro
^ r h a b e t ΓΑ; „eit ny contingeiiB" Cr.
19. κονοειδεος F .
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segmento figura solida inscribaiur ei alia circumscribatur ex cylindrorum frustis altitudinem aequalem habeniibus composita, ita ut figura circumscripta excedat
inscripiam spatio minore, quam quaeuis data magnitudo
solida est. — datum sit segmentum, quale dictum est.
figura igitur alio plano per axem secta ad planum
datum segmentum abscindens perpendiculari figurae
sectio sii ΑΒΓ coni sectio, plani autem segmentum
abscindentis linea Γ A. iam quoniam suppositum
est, planum segmenium abscindens ad axem perpendiculare non esse, sectio erit coni acutianguli sectio,
et diametrus eius linea ΑΓ. ) sit igitur linea Φ Τ
lineae Α Γ parallela coni sectionem contingens, et contingat in puncto B et in linea Φ Τ erigatur planum
plano in Α Γ posito parallelum. hoc igitur figuram
in Β puncto coniinget [prop. 16, b]. iam si esi segmentum conoidis rectanguli, a Β puncto ducaiur Β Α
axi parallela, sin [segmentum conoidis] obtusianguli
linea a uertice coni conoides comprebendentis ad Β
punctum ducta producatur [et sit] BA sin [segmentum] spbaeroidis, linea [a centro sphaeroidis] ad Β
ducta abscindatur [ei sit] BA.*) adparet igitur, lineam
Β Α in duas partes aequales diuidere lineam ΑΓ.*)
1

}

|

}

1) U. propp. 1 2 13, 14.
2) Exspectatur άχ&είοας εν&είας άποΧελάφΦω lin. 23—24.
puto tamen, construcidonem duram nec eatis logicam ferri posse.
3) In conoidis rectanguli segmentp adparet ex quadr. parab. prop. 1, de ceteris cfr. Zeitschr. f. Math., biet.Abth.XxV
p. 66 nr. 26, p. 49 nr. 7.
%

23. lni\ άπο τον κέντρου Ιπϊ Commandinus; ecribendum φώα·.
άπο τον χέντρον τον οφαιροειδέος έπ£. 2 4 .
wcv^sa.\ fc*^>
uulgo.
26. hoasitaC] scripsi; εαταιΥ, co&x. <wfc«n*\
^
Basil., ToreUim; „erit igitur" Cr.
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τοϋ τμάματος, ά δϊ ΒΑ ένδεια άξων. έότιν δή τις
όξνγωνίον κώνον τομα περϊ διάμετρον τάν ΑΓ, %α\
γραμμά ά ΒΑ άπό τον κέντρον άνεότακοϋόα έν ορδφ
έπιπέδφ ποτϊ τδ έπίπεδον, έν ω έότιν ά τον όξμγωνίον

5 κώνον τομά, διά τάς ετέρας διάμετρον έόντος του
έπιπέδον. δννατόν ονν έότιν κύλινδρον ενρεΐν άξονα
έχοντα τάν ΒΑ, ον έν τφ επιφάνεια έόόείται ά του
όξνγωνίον κώνον τομά περϊ διάμετρον τάν ΑΓ. πεόείται δϊ ά επιφάνεια αύτοϋ έκτος τοϋ τμάματος,
10 έπεί έότιν ήτοι κωνοειδέος ή όφαιροειδέος τμάμα, καϊ
ού μείζον έότιν τοϋ ήμιόέως τοϋ όφαιροειδέος. έόόεί
ται δή τις κνλίνδρον τόμος βάόιν μ%ν έχων τάν τού
όξνγωνίον κώνον τομάν τάν περϊ διάμετρον τάν Α Γ,
7. έπιφάνειαι F.
9. τμάματος] sic F, ut lin. 10.
11.
τον] (prius) addidi; om. F, uulgo.
ήμίοεος Torellius.
12. δή}
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itaque Β punctum uertex segmenti -erit, linea autem
Β Α axis. ) quare data est coni acutianguli sectio
circum diametrum Α Γ descripta, et linea Β Α a centro
erecta in plano ad id planum perpendiculari, in quo
est sectio coni acutianguli, ita ut planum illud per
alteram diametmm positum sit. fieri igitur potest,
ut cylindrus inueniatur axem habens Β Α lineam,
cuius in superficie sit seciio coni acutianguli circum
diametrum Α Γ descripta [prop. 9]. superficies autem
eius extra segmenium cadet, quoniam est aut conoidi»
segmeutum aut sphaeroidis non maius dimidia parte
sphaeroidis. ) erit igitur frustum aliquod cylindri basim ) babens sectionem coni acutianguli circum diametrum Α Γ descriptam, axem autem Β Α. frusto
1

2

3

1) Β punctum uerticem esse adparet ex p. 276, 7 ; 278,
20; 282, 12. porro cum Β Δ lineam Α Γ in duae partes aequalee diuidat, diametrus est eegtnenti et diametro sectionis (hoc
est axi conoidie uel sphaeroidifl; u. p. 274, 20; 278, 6; 282, 2)
parallela (Zeitschr. f. Math., hist. Abth. X X V p. 44); tum u.
loci supra de uertice laudatd.
2) Sequitur in conoidibus ex prop. 15, a—b, quia Β Δ axis
est, βίΦΛ, ΓΤ lineae axi parallelae, in sphaeroidibus ex prop.
17, qnia Β Δ pnncta contactus iangit (prop. 16, c).
3) Poterat fortasee retineri βαυίας lin. 12.
scripsi; St F, uulgo.
Baaucs F; corr. C.
Torelliue.
13. τομας F; corr. Torellius.

τάν] τας F ; corr.

1
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άξονα δϊ τάν ΒΑ. τοί ονν τόμον δίχα τεμνομένον
έπιπέδοις παραλλήλοις τω έπιπέδω τω κατά τάν Α Γ
έόόείται τδ καταλειπόμενον έλαόόον τον προτε&έντος
ότερεοϋ μεγέ&εος. έότω τόμος βάόιν μέν έχων τάν
τον όξνγωνίον κώνον τομάν τάν περί διάμετρον
τάν Α Γ, άξονα δϊ τάν Ε Α έλάόόων τον προτε&έντος ότερεοϋ μεγέδεος.
δι%ρηόδω δή ά Α Β
ές τάς ίόας τα Α Ε, κάί άπδ ταν διαιρεόίων άχδων
εύ&είαι παρά τάν Α Γ έότε ποτϊ τάν τον κώνον τ ο μάν, άπδ δϊ ταν άχ&ειόάν επίπεδα άνεότακέτων
παράλληλα τώ κατά τάν Α Γ έπιπέδφ. τέμνοντι δή
ταύτα τάν έπιφάνειαν τον τμάματος, καϊ έόόούνται
όξνγωνίων κώνων τομαϊ δμοίαι τα περϊ τάν Α Γ διάμετρον, έπεϊ παράλληλα έντι τά επίπεδα, άφ έκάότας
δή τάς τοϋ όξνγωνίον κώνον τομάς άναγεγράφΦων
κνλίνδρον τόμοι δύο, δ μϊν έπϊ τά αυτά τάς τον
όξνγωνίον κώνον τομάς τω Α, ο δϊ έπϊ τά αυτά τω
Β, άξονα έχοντες ϊόον τώ Α Ε. έόόούνται δή τινα
οχήματα ότερεά, τό μϊν έγγεγραμμένον έν τφ τμάματι,
τ ό δϊ περιγεγραμμένον, έκ κνλίνδρον τόμων ϊόον νψος
εχόντων όνγκείμενα. λοιπόν δέ έότι δείξαι, οτι τδ
περιγεγραμμένον όχημα τοϋ έγγεγραμμένον έλάόόονι
υπερέχει τοϋ προτεδέντος] ότερεοϋ μεγέδεος. δειχδηόέται δϊ ομοίως τώ προτέρω, οτι τό περιγεγραμμένον όχι μα τοϋ έγγεγραμμένον υπερέχει τώ τόμφ
9

15

20

25

1. ουν] scripsi; μεν Ρ, uulgo; δή Nizzius.
δίχα] άεϊ δίχα
Nizzius.
F, uulgo.
9. ένδεια Ρ; corr. Β *
έστε] εοχαι Ρ; corr.
Torellius.
10. ανεοτα%οτων F; corr. Torellius.
Figura in
F paullo aliter deecripta est.
12. τμάματος] sic F, ut lin. 19.
ίσοοννταί] scripei; εσοννται F, uulgo.
14. άφ*] scripsi; εφ
F, uulgo; „in unaquaque" Cr.
ε*αοτης F ; corr. Torellius.
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igitur [semper deinceps] in duas aequales partes diuiso ) planis parallelia plano in linea Α Γ posito,
quod, reliquum est, [aliquando] minus erit data magnitudine solida [Eucl. X, 1]. frustum basim habens
sectionem coni acutianguli circum diametrum Α Γ descriptam, axem autem EA minus sit data magnitudine
solida. diuidatur igitur linea Α Β in partes lineae
Α Ε aequales, et a punctis diuisionum ducantur lineae
usque ad coni sectionem lineae Α Γ parallelae, et in
ductis lineis plana erigantur plano in ΑΓ posito parallela. ergo haec [plana] superficiem segmenti secant, et orientur sectiones conoruxn acutiangulorum
sectioni circum diametrum Α Γ descriptae similes, quia
plana parallela sunt [prop. 14 p. 354, 25]. iam in
singulis seciionibus conorum acutiangulorum bina frusta cylindri construantur, alterum in eadem parte
sectionis coni acutianguli, in qua esi A alterum in
eadem parte, in qua est B, axem habentia lineae Α Ε
aequalem. orientur igitur figurae quaedam solidae,
altera segmento inscripta, altera circumscripta, ex
cylindri frustis altitudinem aequalem habentibus compositae. restat autem, ut demonetremus, figuram circumscriptam excedere inscriptam spatio minore, quam
est data magnitudo solida. eodem autem modo, quo
supra [prop. 19 p. 378], demonstrabitur, figuram circumscriptam excedere inscriptam frusto basim habenii
1

}

}

1) Hic quoque figura ita comparanda erat, uti dixi p. 377
not. 3, sed cnm mutan nequeat, hic quoque retinui Torellianam.
16. αναγεγραφΰωντι F; corr. Torellius.
16. τας] addidi; om. F
uulgo.
17. τω] (priue) το F; oorr. Torelliue.
18. ίσσοννται]
scripsi; εαουνται F, uulgo.
22. έλασσον F; corr. Torelliua.
Archimedes, ed. Heiberg. L
^&

f
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τώ βάόιν μϊν έχοντι τάν τον όξνγωνίον κώνον τομάν
τάν περϊ διάμετρον τάν Α Γ, άξονα δϊ τάν Ε Α.
ούτος δέ έότιν έλάόόων τον προτε&έντος ότερεοϋ
μεγέ&εος.
δ

Τούτων προγεγραμμένων άποδεικνύωμες τά προβεβλημένα περϊ τών οχημάτων.
Πάν τμάμα όρθογωνίον κωνοειδέος άποτετμαμένον
έπιπέδφ όρθώ ηοτϊ τδν άξονα ήμιόλιον έότι τον κώνον
10 τοϋ βάόιν έχοντος τάν αντάν τώ τμάματι καϊ άξονα,
έότω γάρ τμάμα όρθογωνίον κωνοειδέος άποτετμαμένον όρθώ έπιπέδω ποτϊ τόν άξονα, καϊ τμαθέντος
αύτοϋ έπιπέδω αλλφ διά τοϋ άξονος τάς μϊν επιφανείας
τομά έότω ά ΑΒΓ όρθογατνίον κώνον τομά, τοϋ δϊ
15 έπιπέδον τοϋ άποτέμνοντος τδ τμαμα ά ΓΑ ευθεία,
άξων δϊ έότω τοϋ τμάματος ά ΒΑ. έότω δϊ καϊ
κώνος τάν αντάν βάόιν έχων τώ τμάματι καϊ άξονα
τόν αυτόν, ον κορνφά τό Β. δεικτέον, οτι τό τμαμα
τοϋ κωνοειδέος ήμιόλιον έότι τοϋ κώνον τούτον.
20
έκκείόθω γάρ κώνος δ Ψ ήμιόλιος έών τοϋ κώνου,
ον βάόις δ περϊ διάμετρον τάν ΑΓ, άξων δϊ ά ΒΑ.
έότω δϊ καϊ κύλινδρος βάόιν μϊν έχων τδν κύκλον
τόν περϊ διάμετρον τάν Α Γ, άξονα δϊ τάν ΒΛ. έό
όείται ονν 6 Ψ κώνος ήμίόεος τοϋ κνλίνδρον [έπείπερ
2. τάν περί] τάν om. Ρ.
δ. χα'] cum F; in lin. 8 ροetrit Torellius (xy').
7. περί] addidi; om. F, uulgo.
8.
τμάμα] sic F, ut lin. 10, 11, 12, 15, 16, 18.
άποτετααμενον]
ecripsi; αποτετμημενον F, uulgo.
10. άξονα τον αυτόν Nizzius.
20. ων F, uulgo.
21. 6] 6 %ν%λος b Kizzius.
αξων
δε ά] άξονα δε ταν F ; corr. Torellius.
24. ημιοεος ολι F
(h. e. ημίθεος in ψιιόλιος correctum); pro ολι e d . B a s i l . , Torellius (non BC*) ολον.
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sectionem coni acutianguli circum diametrum ΛΓ descriptam, axem autem lineam EA. hoc autem minus
est data magnitudine solida.
XXI.
His praemissis demonstremus, quae de figuris proposita erant.
Quoduis segmentum conoidis rectanguli plano abscisum ad axem perpendiculari dimidia parte maius est
cono basim babenti eandem, quam segmentum, et
axem [eundem]. )
sit enim segmentum conoidis rectanguli plano
abscisum ad axem perpendiculari, et secto eo alio
plano per axem superficiei sectio sit ΑΒΓ coni rectanguli sectio [prop. 1 1 , a], plani uero segmentum
abscindentis linea ΓΑ, axis autem segmenti sit BA.
sit autem etiam conus eandem basim habens, quam
segmeutum, et axem eundem; cuius uertex sit B. demonstrandum est, segmentum conoidis dimidia parte
maius esse hoc cono.
construatur enim conus Ψ dimidia parte maior
cono, cuius basis est [circulus] circum. diametrum Α Γ
descriptus, axis autem BA. sit autem etiam cylindrus basim habens circulum circum diametrum Α Γ
descriptum, axem autem BA. erit igitur conus Ψ
1

1) Cfr. p. 276, 12: διά τί, εί' *a του ορθογωνίου χωνοει
δέος τμάματα άποτμαθή έπιπέδω ορθά ποτϊ τον άξονα, τό άποτμαθεν τμάμα ήμιόλιον έοαείται του χάνου του βάοιν ϋχοντος
τάν αύτάν τω τμάματι χαϊ άξονα τον αυτόν,
et περϊ ελιχ.
praef.: οτι δε τό άποτμαθεν τμαμα ημιόλων έοαείται τοϋ χώνου
του βάοιν ϋχοντος τάν αντάν τω τμάματι χαϊ vipog Ραον $ζ&μ\§'&*
>
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ήμιόλιός έότιν ο Ψ χώνος τοϋ αντον χώνον], λέγω,
οτι το τμαμα τοϋ χωνοειδέος ϊόον έότϊ τφ Ψ χώνω.
εί γάρ μή έότιν ϊόον, ήτοι μείζον έντι η έλαόόον.
έότω δή πρότερον, εί δννατόν, μείζον, έγγεγράφ&ω

δ δή όχημα ότερεόν εις τό τμαμα, χαϊ άλλο περιγεγράφθω
έχ χνλίνδρων νψος ϊόον εχόντων όνγκείμενον, ώότε
τό περιγραφέν όχημα τού εγγραφέντος νπερέχειν
έλάόόονι, ή άλίκφ υπερέχει τό τοϋ κωνοειδέος τμαμα
τοϋ Ψ κώνον. καϊ έότω τών κνλίνδρων, έξ ων όυγ10 κείται τδ περιγραφέν όχημα, μέγιότος μεν δ βάόιν
έχων τόν κύκλον τόν περϊ διάμετρον τάν Α Γ, άξονα
δε τάν ΕΑ, έλάχιότος δε ό βάόιν μεν έχων τον
κύκλον τον περϊ διάμετρον τάν ΣΤ, άξονα δϊ τάν
Β Ι. τών δϊ κνλίνδρων, έξ ων όνγκείται τδ έγγραφϊν
4

4. μείζων Ρ; corr. V B D .
δ. αλλω
των συγκείμενων Ρ; corr. Torellius.
πηλνκω F, uulgo; η πηλίκω Torellius.
F male descripta eet; I et Θ permutat
scripsi cum Cr.; Β Γ F, uulgo*; Β Θ ed.

Ρ.
β όνγκείμενον]
8. ή άλίκφ] scripsi;
τό] τω Ρ. figura in
Torellius.
14. ΒΙ]
Basil., Torellius.
;
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1

dimidius, quam cylindrus. ) dico, segmentum conoidis
aequale esse cono Ψ.
si enim aequale non est, aut maius est aut minus.
prius igitur, si fieri potest, maius eit. itaque segmenio
figura solida iuscribatur et alia circumscribatur ex

cylindris altitudinem aequalem habentibus compositae,
ita ut figura circumscripta excedat inscriptam spatio
minore, quam quali spatio excedit segmentum conoidis
conum Ψ ), et cylindrorum, ex quibus composita est
figura circumscripta, maximus sit [cylindrus] basim
habens circulum circum diametrum ΑΓ descriptum,
axem autem EA, minimus autem [cylindrus] basim
babens circuluni circum diametrum Σ Τ descriptum,
axem autem BL eorum uero cylindrorum, ex quibus
figura inscripta composita est, maximus sit [cylindrus]
2

1) Nam cylindruB eit C, et conus ΑΒΓ sit K; erit ex bypothesi Ψ —
sed Κ — \C(Eucl.XII,
10) « } Ψ ) : ( 7 - Ϊ Ψ .
hoc ipsnm significatur uerbis: έπειΛήπεο ήμιόλιος ρ. 386 lin. 24
— τον αντον κώνον lio. 1; sed nimis obscurnm eet τοϋ αντον
κώνου; etiam έπειΛήπερ, uocabulum ab interpolatoribus amatum,
euepectum est; quare baec uerba subditiua esee puto.
2) Hoc fieri potest per prop. 19.
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όχημα, μέγιότος μϊν έότω δ βάόιν έχων χον χνχλον
χον περϊ διάμετρον χάν ΚΑ, άξονα δϊ χάν Α Ε, έλάχι6χο$ δϊ δ βάόιν μϊν έχων χον χνχλον χδν περϊ διά
μεχρον χάν ΣΤ, άξονα δϊ χάν ΘΙ. έκβεβλήόθω δϊ
χά επίπεδα πάντων χών κυλίνδρων ποχϊ χάν έπιφά
νειαν χον κνλίνδρον χον βάόιν έχοντος χον κύκλον
χον περϊ διάμεχρον χάν Α Γ, άξονα δϊ χάν ΒΑ. έόόεί
ται δή 6 όλος κύλινδρος διαιρημένος εις κυλίνδρους
χω μϊν πλήθει ίόονς χοίς κνλίνδροις χοίς έν τώ περιγεγραμμένω όχήματι, τώ δϊ μεγέθει ίόονς τώ μεγίότφ
αυτών, καϊ έπεϊ το περιγεγραμμένον όχημα περϊ το
τμαμα έλαόόον ι υπερέχει τον έγγεγραμμένον οχήματος,
ή το τμάμα τοϋ κώνον, δήλον, οτι καϊ το έγγεγραμ
μένον όχημα έν τώ τμάματι μείζον έότι τοϋ Ψ χώνον.
ό δή πρώτος χύλινδρος τών έν τώ δλφ κνλίνδρφ 6
έχων άξονα τάν Α Ε ποτϊ τον] πρώτον κύλινδρον τών
έν τώ έγγεγραμμένω όχήματι, τον έχοντα άξονα τάν
Α Ε, τον αυτόν έχει λόγον, δν ά Α Α ποτϊ τάν Κ Ε
δννάμει. ούτος δέ έότιν ό αυτός τώ, δν έχει ά ΒΑ
ποτϊ τάν Β Ε, καϊ τώ, δν έχει άΑΑ ποτϊ τάν Ε%.
ομοίως δϊ δειχθηόέται καϊ ό δεύτερος κύλινδρος τών
έν τώ ολφ κνλίνδρφ, ό έχων άξονα τόν ΕΖ, ποτϊ
τόν δεύτερον κύλινδρον τών έν τώ έγγεγραμμένω
όχήματι τόν αυτόν έχειν λόγον, δν ά Π Ε, τοντέότιν
α Α Α, ποτϊ τάν ZSI, καϊ τών άλλων κνλίνδρων εκαότος τών έν τώ δλφ κνλίνδρφ άξονα εχόντων ϊόον τά

12. εγγεγραμμένου]
περιγεγραμμένον F; corr. ed. Basil.
13. τμαμα] eic F, ut lin. 14.
16. 6 ίχων] scripsi; ό om. F,
uulgo.
16. Α Ε F V , C D * ; corr. F man. 2.
τών] acripsi;
τον F , uulgo.
20. τω] τον Ρ.
23. τών] scripsi; τον F
utdgo.
έγγεγραμμενω\
&\teram. \ L «NgMi matu 1 F.
24.
ϊχην]
scripsi cum Ο / ε ι χ ε » ¥ Κ Λ > , ^ . M
M
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basim habens circulum circum diametrum Κ Α descriptum, axem autem AE, minimus uero [cylindrus] basim
habens circulum circum diametrum Σ Τ descriptum,
axem autem ΘΙ. producantur autem plana omnium
cylindrorum usque ad superficiem cylindri basim habentis circulum circum diameiram Α Γ descriptum,
axem autem BA. toius igitur cylindrus diuisus erit?
in cylindros numero cylindris figurae circumscriptae
aequales, magnitudine autem maximo eorum aequales.
et quoniam figura circum segmentum circumscripta
excedii figuram inscriptam spatio minore, quam quo
segmentum conum excedit, adparet, etiam figuram
segmento inscriptam maiorem esse cono Ψ. ) quare
primus cylindrus cylindri totius axem babens Α Ε ad
primum cylindrum figurae inscriptae axem habentem
Α Ε eandem rationem habet, quam Α Α*: KE . ) sed
ΑΑ* : KE* — Β Α : ΒΕ*) — Α Α : Eg.*) et eodem
modo demonstrabimus, etiam secundum cylindram totius
cylindri axem habentem Ε Ζ ad secundum cylindram
figurae inscriptae eandem rationem habere, quam ΠΕ,
hoc est AA, ad ZSl ) et unusquisque ceterorum
cylindrorum totiiis cylindri axem babentium lineae
1

2 2

b

9

1) Quia figura circumscripta segmento maior est.
2) Nam cum axes aequales sint, eam ratibnem babent cylindri, quam bases (Eucl. Χ Π , 11); tum u. Eucl. XII, 2.
3) Quadr. parab. 3 ; u. Zeitechr. f. Math., hist. Abth. X X V
p. 60 nr. 12.
4) U. Zeitschr. f. Math., bisi Abth. XXTV p. 178 nr. 4.
6) Habent enim eam rationem, quam
J I E : # E » — ΔΑ* : # E « — ΒΔ : ΒΖ — ΑΔ : Z<&.
2

Torellius.
25. ΖΛΊ Z E F ; corr. Torellius.
Z*w τ%
4 Ε ueque ad άξονα εχόντων ρ. 8θ^Μτ\. ^ o m ^ \ wct/ScosEsn*.
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Α Ε χοτϊ εκαότον τών κυλίνδρων τών iv τφ έγγεγραμ
μένω όχήματι άξονα εχόντων τον αντον έξει τούτον
τδν λόγον, δν ά ήμίόεια τάς διαμέτρου τάς βάόιος
αντον χοτϊ τάν άχολελαμμέναν άχ' αντάς μεταξύ ταν
ΑΒ, ΒΑ ευθείαν, χαί πάντες οί κύλινδροι οί έν τω
κνλίνδρφ, ον βάόις μέν έότιν δ κύκλος δ ΛερΙ διάμε
τρον τάν Α Γ, άξιων δέ [έότιν] ά ΑΙ ευθεία, χοτϊ χάντας
τούς κυλίνδρους τονς έν τω έγγεγραμμένω όχήματι
τόν αυτόν έξοϋντι λόγον, δν χάόαι αί εύθείαι αί έκ
τών κέντρων τών κύκλων, οϊ έντι βαόίες τών είρη
μένων κνλίνδρων, χοτϊ χάόας τάς ευθείας τάς άχολελαμμένας άχ ανταν μεταξύ τάν Α Β, ΒΑ.
αί δϊ
είρημέναι εύθείαι τών είρημένων χωρίς τάς Α Α μείζο
νες έντϊ ή δνχλααίαι. ωότε καϊ οί κνλίνδροι πάντες
οί έν τφ κυλίνδρφ, ου άξων δ ΑΙ, μείζονες έντϊ ή
διπλαόίοι τοϋ εγγεγραμμένου οχήματος, πολλώ αρα
καϊ δ ολος κύL·vδρoς, ου άξων ά Α Β, μείζων έντϊ ή
διπλαόίων τοϋ έγγεγραμμένον οχήματος, τον Sh ψ
κώνον ην διπλαόίων. έλαόόον άρα τό έγγεγραμμένον
όχημα τοϋ Ψ κώνου* οπερ αδύνατον, έδείχθη γάρ
μείζον, ούκ αρα έότϊν μείζον τό κωνοειδϊς τον Ψ
κώνον. δμοίως δϊ ούδε έλαόόον. πάλιν γάρ έγγεγράφθω τό όχημα, καϊ περιγεγράφθω, ώότε νπερέχειν
εκαότον έκάότον έλάόόονι, ήπερ άλίκφ υπερέχει δ Ψ
9

15

20

3. βαοεως F uulgo.
4. αντον] Nizziue; αντας F, uulgo.
τάν] των per comp. F; corr. Torellius.
5. ενθειων F ; corr.
Torellius.
πάντες ονν οΓ?
7. Δϊ] scripei cum Cr.; Δ Γ
F; Δ Β Commandinus.
8. γεγςαμμενω F; corr. A C .
10.
έντϊ βαοίες] ecripsi; εν τη βαοει εια (cum comp. ην uel ιν) F,
uulgo (τα pro τη ToreHine).
12. απ αντάν] scripsi; απο τας
F, uulgo.
13. τάς] ταν F; corr. Torelliue.
μείζων F ; oorr.
ToreUivLB. 15. οδ] ecrip%v,
b¥
TO&K*.
Δ ϊ \ 4 Β Commandhme.
16. πολλω^
^oimwimm.
w
f

>

DE

CONOIDIBUS E T SPHAEROIDIBUS.

393

Α Ε aequalem ad unumquemque cylindrorum figurae
inscriptae eundem axexn habentium eam rationem
habebit, quam dimidium diametri basis eius ) ad partem eius ) inter lineas ΑΒ, BA abscisam. [quare]
omnes etiam cylindri in eo cylindro positi, cuius basis
est circulus circum diametrum Α Γ descriptus, axis
autem linea AI, ad omnes cyliadros figurae inscriptae
eandem rationem babebunt, quam omnes lineae, quae
radii sunt circulorum, qui bases sunt cylindrorum,
quos commemorauimus ), ad onmes lineas de illis )
inter lineas ΑΒ, Β Α abscieas. sed illae lineae bis,
excepta linea AA maiores sixni quam duplo maiores.
quare etiam omnes cylindri in eo cylindro positi, cuius
axis est AI maiores sunt quam duplo maiores figura
inscripta. ) itaque etiam totus cylindrus, cuiue axis
est AB multo maior est quam duplo maior figura
inscripta. erat autem duplo maior cono Ψ. itaque
figura inscripta minor est cono Ψ\ quod fieri non potest. nam demonstratum est, maiorem eam esse. quare
conoides cono Ψ maius non est. eed idem ne minus
quidem est. rursus enim figura inscribatur et circum1

2

3

4

}

f

5

9

1) H. e. cylindri in toto cyHndro positi, p. 890, lin. 25.
2) H. e. diametri baeia cylindri in toto cylindro positi.
3) H. e. cylindros in cylindro Δ1 positos.
4) H. e. radiis circulorum.
5) Nam quia Β ΐ = β ί « Ζ £ - Έ,Δ cet., lineae AJ, &E
ZSl aequali spatio minimae earnm aequali inter se excedunt;
tum u. p. 290, 5 sq.
7

F.
24. ίηάατου] om. F; corr. Torelliue.
Torellitis.
ήπερ άλι'κω] scripsi*, η ηαΧιν
ed. BasiL, TorelHus.

(λααιον
Ι Μ * Υ \ \

E\
·ΛΤ>.1·>Μ* ^ » - »
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κώνος τοϋ κωνοειδέος, [καϊ τά άλλα τά αντά τοις
πρότερον κατεόκενάόθω. έπεϊ ονν έλαόόον έ&τι το
έγγεγραμμένον όχημα τον τμάματος, καϊ τδ έγγραφε*
τού περιγραφέντος έλάόόονι λειπέται, ή τδ τμαμα τον
Ψ κώνον, δήλον, ώς έλαόόον έότι τδ περιγραφέν
όχημα τοϋ Ψ κώνον. πάλιν δε δ πρώτος κύλινδρος
τών έν τώ δλφ κνλίνδρφ δ έχων άξονα τάν ΑΕ ποτϊ
τδν πρώτον κύλινδρον τών έν τώ περιγεγραμμένψ
όχήματι τόν τδν αντον έχοντα άξονα τάν Ε Α τον
αυτόν έχει λόγον, δν τδ άπό τάς Α Α τετράγωνον
ποτϊ τδ αυτό. δ δε δεύτερος κύλινδρος τών έν τω
δλφ κνλίνδρφ δ έχων άξονα τάν ΕΖ ποτϊ τδν δεύτερον
κύλινδρον τών έν τώ περιγεγραμμένφ όχήματι τόν
έχοντα άξονα τάν ΕΖ τόν αυτόν έχει λόγον, δν α
Α Α ποτϊ τάν Κ Ε δννάμει* ούτος δέ έότιν δ αυτός
τώ, δν έχει ά ΒΑ ποτϊ τάν Β Ε, καϊ τώ, δν έχει α
Α Α ποτϊ τάν ES* κάί τών άλλων κνλίνδρων εκαότος
τών έν τω δλφ κνλίνδρφ άξονα εχόντων ϊόον τα ΑΕ
ποτϊ εκαότον τών κνλίνδρων τών έν τφ περιγεγραμμένω όχήματι άξονα εχόντων τόν αυτόν, έξει τούτον
τόν λόγον, δν ά ήμίόεια τάς διάμετρον τάς βάόιος
αύτοϋ ποτϊ τάν άπολελαμμέναν άπ αύτάς μεταξύ τάν
Α Β, ΒΑ εύθειάν. καϊ πάντες ούν οί κνλίνδροι οί
έν τώ δλφ κνλίνδρφ, ον άξων έότϊν ά ΒΑ ευθεία,
7. τάν] την F; corr. Torelliue.
8. τών] scripsi; τον F,
uulgo.
9. τον τόν] scripsi; τον Ρ, uulgo.
τάν] scripsi; τα
F, uulgo.
10. έχεί] Torelliue; ειχε F, tralgo.
12. κνλίνδρφ]
τον F, uulgo.
16. ταν] τα F.
ά] Torellius; ο F , uulgo.
18. ϊοον] Torellius; ιααν F, uulgo.
21. τάς διαμέτρου] om.
F; corr. Nizziue.
βάσεως F , uulgo.
23. παντ cum comp.
ην uel ιν F.
ovv\ yovv ( c o r n ^ ¥ \ cwt. Totellms.
24. ολω]
ov\ ων ^ ·, cfctt. Ί3?αώ&λ.
ο Bupra manu 1 F.
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1

scribatur, ita ut altera excedat alieram ) spatio minore,
quam quali excedit conus Ψ conoides [prop. 19], et
cetera eadem, quae supra, construantur. iam quoniam
figura inscripta segmento minor est, et figura inscripta
minor est figura circumscripta spatio minore, quam
quo segmentum minus est cono Ψ, adparet, figuram
circumscriptam minorem esse cono Ψ. rursus autem
cylindrus primus totius cylindri axem habens Α Ε ad
primum cylindrum figurae circumscriptae eundem axem
Ε Α habentem eandem rationem habet, quam
AA*: AA* [p. 391 not. 2].
et secundus cylindrus totius cylindri axem habens EZ
ad secundum cylindrum figurae circumscriptae axem
habentem EZ eandem rationem habet, quam AA : KE*
[u. ibidem]. ea autem eadem est, quam habet Β Α
ad ΒΕ [ρ. 391 not. 3] et AA:ES [p. 391 not. 4].
et ceterorum cylindrorum sfnguli, qui in toto cylindro
sunt et axem habent lineae Α Ε aequalem, ad singulos
cylindros, qui in figura circumscripta sunt et eundem
axem habent, eam rationem habebunt, quam dimidia
pars diametri basis eorum*) ad partem eius ) inter
lineas ΑΒ, Β Α abscisam. itaque etiam omnes cylindri totius cylindri, cuius axis est BA, ad omnes
%

8

1) H. e. figura circumscripta inscriptam; itaque ^amm
recte dicitor: εχαατον επάστον; saltem debebat esse ίκατερον
εκατέοου.
2) Η. e. cylindrorum cylindri totius.
3) H. e. diametri basis. hoc loco igitur bases uocantar ii
circuli, qui in ea parte cylindroram sunt, in qua est punctum
z/, eupra uero ii, qui in altera parte simt, in qoa est Β (ρ. 392, 4 ;
eed ρ. 392, 3 ut noc loco).
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ποτϊ πάντας τονς κυλίνδρους χους έν τώ περιγεγραμμένφ όχήματι τδν αντον έξοϋντι λόγον, δν πάόαι αί
εύθείαι ηοτϊ πάπας τάς ευθείας, αί 6h εύθείαι πάόαι
αί έκ τών κέντρων τών κύκλων, δΐ βαόίες έντϊ τών
6 κνλίνδρων, ταν ευθείαν παόάν τάν άπολελαμμέναν
άπ αντάν όύν τα Α Α έλαόόόνες έντϊ ή διπλαόίαι.
δήλον ούν, οτι καϊ οί χνλίνδροι πάντες οί έν τω δλφ
κνλίνδρφ έλαόόόνες έντϊ ή διπλαόίοι τών κυλίνδρων
τών έν τφ περιγεγραμμένφ όχήματι. δ άρα κύλινδρος
10 δ βάόιν έχων τόν κύκλον τόν περϊ διάμετρον τάν
ΑΓ, άξονα δε τάν ΒΑ έλάόόων έότϊν ή διπλαόίων
τοϋ περιγεγραμμένου οχήματος, ούκ έότι δέ, άλλα
μείζων ή διπλάόιος. τοϋ γάρ' Ψ κώνου διπλαόίων
έότϊ, τό δε περιγεγραμμένον όχημα έλαττον έδείχθη
15 τού Ψ κώνου, ούκ άρα έότϊν ούδε έλαόόον τδ τον
κωνοειδέος τμάμα τοϋ Ψ κώνου, έδείχθη δέ, οτι
ούδε μείζον, ήμιόλιον άρα έότϊν τοϋ κώνου τοϋ βάόιν
έχοντος τάν αύτάν τώ τμάματι καϊ άξονα τδν αντόν.
κβί.

20

Καϊ τοίνυν εί κα μή όρθώ ποτϊ τόν άξονα έπι
πέδω άποτμαθή τό τμάμα άπό τού ορθογωνίου χανοειδέος, ομοίως ήμιόλιον έόόείται τοϋ άποτμάματος
τοϋ κώνου τοϋ βάόιν έχοντος τάν αντάν τφ τμάματι
καϊ άξονα τόν αυτόν.
25
έότω τμάμα ορθογωνίου κωνοειδέος άποτετμαμένον,
ώς είρήται, καϊ τμαθέντος ' αύτοϋ έπιπέδφ διά τον
5. κυλίνδρων] κυλίνδρων προς (comp.) Ρ ; corr. ToreHius,
6. τρ] τάν F; corr. B D .
10. κύκλον] κνλίνδρον Ρ; corr. Β*.
18. διπλαόίων] διπΧαοι CUM tomy.
17. ουδέ] scripsi;
οντε F, uulgo.
18. τμάαατι\
Ί£ > Χ&
^SV^ 1%.
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cylindros figurae circumscriptae eandem habebunt
rationem, quam omnes lineae illae ad omnes has
lineas. ) sed omnes lineae, quae radii sunt circu- *
lorum, qui bases sunt cylindrorum, minores sunt quam
duplo maiores omnibus lineis de iis abscisis una cum
linea Α Α [ρ. 290, 5; u. ρ. 393 not. 5], adparet igitur,
etiam cylindros omnes totius eylindri minores esse
quam duplo maiores cylindris figurae eircumscriptae.
itaque cylindrus basim habens circulum circum diametrum Α Γ descriptum, axem autem Β Α minor est
quam duplo maior figura circumscripta. at non est,
sed maior quam duplo maior; nam duplo maior ^st
cono Ψ, et figura circumscripta minor est cono Ψ,
ut demonstratum est [p. 394, 5]. itaque segmentum
conoidis ne minus quidem est cono Ψ. demonstratum
autem est, ne maius quidem id esse. quare dimidia
parte maius est cono basim eandem habenti, quam
segmentum, et eundem axem.
1

XXII.
Iam uero etiam si segmentum plano ad axem non
perpendiculari abscinditur a conoide rectangulo, item
dimidia parte maius erit segmento coni basim eandem
habenti, quam segmentum, et eundem axem.
sit segmentum conoidis rectanguli ita abscisum,
ut dictum est, et secto eo plano per axem posito ad
1) Sequitur (ut supra p. 392, 5 sq.) addendo proportionee,
quarum denominatores aequales eunt (avanuUv).
Torelliua.
20. τφ Ιπιπέδωΐ
VL. U « % U « A \ w s m ^ n
per comp. F, unlgo. ' 26. xovottdto? 1?.

V S W .
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άξονος όρθώ ΛοτΙ το έπίπεδον τδ άποτετμακος τό
τμαμα τον μεν οχήματος τομα έότω ά ΑΒΓ όρθογω
νίον χώνον τομά, τον δϊ έπιπέδον τον άποτετμακότος
τό τμαμα ά Α Γ ενθεΐα, παρά δϊ τάν Α Γ ά ΦΤ ixtr
δ ψανονόα τας τον όρθογωνίον χώνον τομας χατά τό
Β, χαϊ ά ΒΑ άχθω παρά τόν άξονα, τεμεί δή αντά
δίχα τάν ΑΓ. άπό δϊ τάς Φ Τ έπίπεδον άνεότακέτω
παράλληλον τώ χατά τάν Α Α. έπιψαύόει δή τούτο
Φ

τό κωνοειδ\ς χατά τό Β, χαϊ έόόείται τοϋ τμάματος
10 κορνφά τό Β όαμείον, άξων δε ά ΒΑ. έπεϊ ονν το
έπίπεδον τό κατά τάν ΑΓ ού ποτ όρθάς έόν τφ άξονι
τετμάκει τό κωνοειδές, ά τομά έότιν όξνγωνίον κώνον
τομά, διάμετρος δε αύτάς ά μείζων ά ΑΓ. έούόας
δή όξνγωνίον κώνον τομάς περϊ διάμετρον τάν ΓΑ
15 κάί γραμμάς τάς ΒΑ, ά έότιν άπό τοϋ κέντρον τάς
2. τμάμα]

scripei; σχήμα

^ ^ w « a t

v

^
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planum segmentum abscindens perpendiculari, figurae
sectio sit ΑΒΓ coni rectanguli sectio [prop. 11, a],
plani uero segmentum abscindenids linea ΑΓ, et lineae
Α Γ parallela sit linea Φ Τ coni rectanguli sectionem
contingens in puncto B, et Imes, BA ducatur axi
parallela. ea igitur lineam ΑΓ in duas partes aequales
secabit. ) et in linea Φ Τ planum erigatur parallelum
plano in linea Α Γ posito. hoc igitur conoides in
1

puncto Β continget [prop. 16, b], et uertex segmenti
erit punctum B, axis autem BA. ) iam quoniain planum in linea Α Γ positum ad axem non perpendiculare
conoides seeat, sectio erit coni acutianguli sectio, et
maior eius diametrus Α Γ [prop. 12]· itaque quoniam
data est sectio coni acutianguli circum diametrum Γ Α
descripta, et linea BA & centro coni acutianguli erecta
%

1) U. quadr. parab. prop. 1; cfr. supra p. 381 not. 3.
2) Β uertex eet propter p. 276, 7 , BJ antem diametras
segmenti (eectionis coni rectanguli) et diametro sectionis, hoc
eet axi conoidie, parallela (n, p. 383 not. 1); tum u. p. 276, 8.
om. F; corr. B.
3. χώνον] om. P; corr. Torelliue.
8. ΑΔ\
Α Γ?
δή] Bcripei; δε Ρ, uulgo.
1 1 . χ φ \ χ<& x<a ^ \ ^* **C*.
12. τετμηχει Ρ, uulgo.
8
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τον όξνγοτνίον κώνον τομας άνεότακοϋόα έν έπιπέδω
όρθώ άνεότακότι από διάμετρον ηοτϊ τδ έπίπεδον,
έν ω έότιν ά τον όξνγωνίον κώνον τομά, δννατόν
έότι κνλίνδρον ενρεΐν τόν άξονα έχοντα έχ ευθείας
τα ΒΑ, ον έν τα επιφάνεια έόόείται ά τον όξνγαννίον
κώνον τομά. δννατόν δέ έότι κάί κώνον ενρεΐν κο
ρνφάν έχοντα τό Β όαμείον, ον έν τα επιφάνεια α τον
όξνγαννίον κώνον τομα έόόείται. ωότε έόόείται τόμος
κνλίνδρον τις βάόιν έχων τάν τον όξνγωνίον κώνου
τομάν τάν περϊ διάμετρον τάν ΑΓ, άξονα δϊ τάν ΒΔ,
κάί άπότμαμα κώνον βάόιν έχον τάν αντάν τω τε τόμφ
καϊ τώ τμάματι, άξονα δε τόν αντον. δεικτέον, οτι το
τον κωνοειδέος τμάμα ήμιόλιον έότι τούτον τοϋ κώνον,
έότω δή ό Ψ κώνος ήμιόλιος τοϋ άποτμάματος
τούτον, έόόείται δή ό τόμος τοϋ κνλίνδρον δ βάόιν
έχων τάν αύτάν τφ τμάματι κάί άξονα τδν αντον
διπλάόιος τοϋ Ψ κώνον. ούτος γάρ ήμιόλιός έότι
τοϋ άποτμάματος τοϋ κώνον τοϋ βάόιν έχοντος τάν
αύτάν τώ τμάματι κάί άξονα τόν αυτόν, τδ δ\ άπδτμαμα τον κώνον τό είρημένον τρίτον μέρος έότϊ τον
τόμον τοϋ κνλίνδρον τοϋ βάόιν μεν έχοντος τάν αντάν
τώ τμάματι κάί άξονα τόν αυτόν, άναγκαϊον δή έότι
τό τοϋ κωνοειδέος τμαμα ϊόον εϊμεν τώ Ψ κώνφ. εί
γάρ μή έότιν ϊόον, ήτοι μείζον έότιν ή έλαόόον. έότω
δή πρότερον, εί δννατόν, μείζον, έγγεγράφθω δή χι
είς τό τμάμα όχημα ότερεόν, κάί άλλο περιγεγράφθω
έκ κνλίνδρων τόμων νψος ϊόον εχόντων όνγκείμενα,
ώότε τό περιγραφέν όχημα τοϋ εγγραφέντος νπερέχειν
9

δ

10

ΐδ

20

2δ

2. τας διαμίτοονϊ
4. ενρ cum comp. ην uel ι* F.
6.
ενρ cum comp. ην uel ιν F.
8. <5<m ίαα*ίται] ecripsi; om.
F uulgo; haehui δή TOTSY&OA.
Μ . * * Ο % ^ Λ ^ ^ \Sav» 15,
f
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perpen-

diculari, in quo est sectio coni acutianguli, fieri potest, ut
cylindrus inueniatur a x e m h a b e n s in producta linea

BA,

cuius in superficie sit sectio coni acutianguli [prop. 9]. sed
h o c quoque fieri potest, ut conus inueniatur uerticem habens punctum B, cuius in superficie sit sectio coni acutianguli [prop. 8].

erit igitur frustum quoddam cylindri

basini habens sectionem coni acutianguli circum

dia-

m e t r u m Α Γ descriptam, a x e m autem BA, et s e g m e n t u m
coni b a s i m h a b e n s eandem, q u a m et frustum et segment u m [conoidis], et a x e m eundem.

demonstrandum est,

s e g m e n t u m conoidis dimidia parte maius esse h o c cono.*)
sit igitur

conus

niento [coni].
eandem,
maius

quani

cono

Ψ

dimidia parte m a i o r h o c segr

erit igitur frustum cylindri basim habens

Ψ.

segmentum,
hic

enim

et

eundem

dimidia

axem

parte

duplo

maior

est

s e g m e n t o coni b a s i m habenti e a n d e m , q u a m s e g m e n t u m , et eundem axeni,

segmentum

a u t e m coni, quod

c o m m e m o r a u i m u s , tertia pars est frusti cylindri basim
2

habentis eandem, q u a m segmentum, et eundem a x e m . )
necesse
cono

Ψ.

minus.

igitur

est,

segmentum

conoidis

aequale esse

n a m si aequale n o n est, aut maius est
prius igitur, si fieri potest, niaius sit.

batur igitur

segmento

figura

solida,

et

aut

inscri-

alia circum-

scribatur ex frustis cylindrorum altitudinem aequalem
1) Fortasse ecribendom lin. 14: τοντον
τον κώνον; cfr. lin. 16.
2) U. supra prop. 10 ρ 340, 8.

τον άποτμ,άμ,ατος

19, 20; corr. Torellius.
13. τό τον] scripei; το F, uulgo; τον
Torellius.
κωνοειδες F; corr. Torelliufl.
19. την avyvy
utrumque per comp., F; corr. Torellius.
^SM^N
F, uulgo.
27. σχήμα] om. F ; c o n . ToTfe\&Q&.

y

Arcbimedee, ed. Heiberg. I.

.

^
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έλάόόονι, ή άλίκφ υπερέχει τό του κωνοειδέος
τμάμα
τον Ψ κώνου, καϊ διάχθω τά επίπεδα τών τόμων έότε
ποτϊ τάν έπιφάνειαν τοϋ τόμου τοϋ βάβιν έχοντος τάν
αύτάν τώ τμάματι καϊ άξονα τόν αυτόν, πάλιν δή
5 ό πρώτος τόμος τοτν έν τω ολω τόμφ δ έχων άξονα
τάν ΑΕ ποτϊ τόν πρώτον τόμον τών έν τώ έγγεγραμμένφ όχήματι τόν έχοντα άξονα τάν Α Ε τδν αυτόν
έχει λόγον, ον τό άπό τάς Α Α τετράγωνον ποτϊ τό
άπδ τάς Κ Ε. οί γάρ τόμοι οί ϊόον ύφος έχοντες τόν
9

10 αυτόν έχοντι λόγον ποτ άλλάλους ταΐς βάόεόιν, αί
δϊ βαόίες αυτών, έπεϊ όμοίαι έντϊ όξυγωνίων
κώνων
τομαϊ, τόν αυτόν έχοντι λόγον, δν αί ομόλογοι διά
μετροι αύτάν δυνάμει, ήμιόείαι δέ έντι τών ομολόγων
διαμέτρων αί Α Α, Κ Ε. δν δϊ λόγον έχει ά Α Α ποτϊ
15 τάν Κ Ε δυνάμει, τούτον έχει ά ΒΑ ποτϊ τάν Β Ε
μάκει, έπεϊ ά μϊν ΒΑ παρά τάν διάμετρον έότιν, αί
δϊ Α Α, Κ Ε παρά τάί/ κατά τό Β έπιψαύονόαν
δν
δ% λόγον έχει ά ΒΑ ποτϊ τάν Β Ε, τούτον έχει ά Α Α
ποτϊ τάν Ε&- έξει ούν 6 πρώτος τόμος τοτν έν τώ
20 ολω τόμφ ποτϊ τόν πρώτον τόμον τών έν τφ έγγεγραμμένφ Οχήματι τόν αυτόν λόγον, δν ά ΑΑ ποτϊ
τάν Ε&. καϊ τών άλλων τόμων έκαότος τών έν τώ
δλφ τόμφ άξονα ϊόον εχόντων τα, Α Ε ποτϊ εκαότον
τών τόμων τών έν τφ έγγεγραμμένω
Οχήματι τόν
25 αντον άξονα εχόντων τόν αυτόν έχει λόγον, δν ά
ήμίόεια τάς διάμετρον τάν βαόίων αύτοϋ ποτϊ τάν
άπολελαμμέναν άπ αύτάς μεταξύ τάν Α Β, ΒΑ. δειχ2. διάχ&ω] addidi; om. F, uulgo.
ίστε] scripei; εασειται F,
uulgo.
3. τάν] την comp. Ρ; corr. Torellius.
5. τω] το Ρ; corr.
maD.2,utTiidetur.
6. JE] ΑΕ FBC*.
10. ϊχον'τί] έχωντι Ρ.
12. έχωντι F.
17. τό Β] ταν Β Ε F; corr. Torellius.
20. των]
per comp. FB*.
23. ίχοντων] έχοντα F; corr. Β.
ηοτϊ] προς
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habentibus compositae, ita ut figura circumscripta
excedat inscriptam spatio minore, quam quali segmentum conoidis conum Ψ excedit [prop. 20]. et
plana fmstomm producantur ad superficiem frusti basim
habentis eandem, quam segmentum, et axem eundem.
rursus igitur primum frustum totius frusti axem habens
J £ ad primumfrustumfiguraeinscriptae axem habens
Α Ε eandem rationem habet, quam ΑΑ*: KE . nam
frusta eandem altitudinem habentia eandem rationem
inter se habent, quam bases *), bases autem eorum, qnoniam similes sunt coni acutianguli sectiones [prop. 14
coroll.], eandem rationem habent, quam quadrata diametrorum suarum sibi respondentium [prop. 6 coroll.],
et lineae ΑΑ, Κ Ε dimidiae sunt diametri sibi respondentes. est autem ΑΑ : KE* — Β Α : Β Ε [quadr.
parab. prop. 3 ] , quoniam Β Α diametro parallela est
[p. 399 not. 2 ] , et lineae ΑΑ, KE parallelae lineae
in puncto Β contingenti. sed Β Α : BE= Α Α : E&
[ρ. 391 not. 4]. itaque primum frustum frnsti totius
ad primum frustum ligurae inscriptae eandem rationem
habebit, quam Α Α: E&. et ceterorum frustorum
unumquodque eorum, quae in tato frusto sunt axem
habentia line&eAE aequalem, ad unumquodque frustum
figurae inscriptae eundem axemhabens eandem rationem
habet, quam dimidia diametrus basium eius ad eam
partem eius ), quae inter lineas ΑΒ, BA abscinditur.
2

2

2

1) Cfr. prop. 10 p. 340.
2) Η. e. diametri basis, eo circulo pro basi sumpto, qui
in ea parte cylindri est, in qua est punctnm B. cfr. p. 395
not. 3.
per comp. F ; corr. Torelliae.
2 6 . ταν
^ β Ι » Λ ^ ^ ^ Κ
σιωνΊΡ, nulgo; τάς βάσεως N m r a s . £ 1 . τ α ν \ τ « & ν *
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θηόέται ονν ομοίως τοις πρότερον τό μϊν έγγεγραμ
μένον βχήμα μείζον έόν τον Ψ κώνον, δ δϊ τον κν
λίνδρον τόμος ό βάόιν έχων τάν αντάν τώ τμάματι
καϊ άξονα τόν αντον μείζων έών ή διπλαόίων τον
6 έγγεγραμμένον οχήματος, ώότε καϊ τον Ψ κώνον
μείζων έόόείται ή διπλαόίων. ουκ έότι δέ, άλλά δι
πλαόίων. ούκ αρα έότϊ μείζον τό τοϋ κωνοειδέος
τμάμα τοϋ Ψ κώνον. διά τών αυτών δϊ δειχθηόέται,
οτι ούδϊ έλαόόον έότιν. δήL·v ονν, οτι ϊόον. ήμιόλιον
10 άρα έότϊ τό τοϋ κωνοειδέος τμαμα τον άποτμάματος
τοϋ κώνον τοϋ βάόιν έχοντος τάν αύτάν τφ τμάματι
καϊ άξονα τόν αυτόν.
κγ .
Εί κα τοϋ όρθογωνίον κωνοειδέος δύο τμάματα
15 άποτμαθέωντι έπιπέδοις, τό μϊν έτερον όρθώ ποτϊ
τόν άξονα, τό δϊ έτερον μή όρθώ, έωντι δϊ οί τών
τμαμάτων άξονες ίόοι, ϊόα έόόούνται τά τμάματα.
άποτετμάόθω γάρ όρθογωνίον κωνοειδέος δύο τμά
ματα, ώς είρήται. τμαθέντος δϊ τοϋ κωνοειδέος έπι20 χέδω διά τοϋ άξονος τοϋ μϊν κωνοειδέος έότω τομά
ά ΑΒΓ ορθογωνίου κώνον τομά, διάμετρος δϊ αντάς
ά ΒΑ, τών δϊ επιπέδων αί Α Ζ, Ε Γ εύθείαι, τον μϊν
ορθού ποτϊ τόν άξονα ά Ε Γ, τοϋ δϊ μή ορθού ά ΖΑ.
άξονες δϊ έότων τών τμαμάτων αί Βθ, ΚΑ faai
1. ομοίως] syll. ως per comp. Ρ.
7. μείζων F.
9. ελασσων
F.
10. άποτμηματος F.
13. *ε' Torellius.
Ιδ. αποτμηθεωντι F , uulgo (τ pro θ Α Β , ed. Basil.), άποτ ματ έωντι Τ ο rellius.
17. εοοννται F, uulgo.
18. αποτετμηοθω F; corr.
Torellius.
τμάματα] sic Ρ, ut lin. 14.
20. Post άξονος
haec nerba habet F , uulgo: nal αίλω έπιπέδω οοθω ποτϊ τον
άξονα sed adparet, delenda esae. nam conoides' eecandum
y
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itaque eodem modo, quo antea [p. 390, 11], demonstrabimus, figuram inscriptam maiorem esse cono Ψ,
frustum autem cylindri basim habens eandem, quam
segmentum, et eundem axem maius esse quam duplo
maius figura inscripta [cfr. p. 392, 16]. quare etiam
maius erit quam duplo maius cono Ψ. ) hoc autem
non est, sed duplo maius. itaque segmentum couoidis
maius non est cono Ψ. per eadem autem demonstrabitur, ne minus quidem esse. adparet igitur, aequale
id esse. itaque segmentum conoidis dimidia parte maius
est segmento coni basim habenti eandem, quam segmentum, et eundem axem.
1

ΧΧΠΙ.
Si a conoide rectangulo duo segmenta abscinduntur,
alterum plano ad axem perpendiculari, alterum non
perpendiculari, et axes segmentorum aequales sunt,
segmeuta aequalia erunt.
abscindantur enim a conoide aliquo rectangulo duo
segmenta ita, ut dictum est. secto autem conoide
plano per axem posito conoidis sectio sit Α Β Γ coni
rectanguli sectio, diametrus autem eius Β Α [prop. 11, a],
planorum autem lineae AZ ΕΓ, plani ad axem perpendicularis sectio ΕΓ plani autem non perpendicularis linea ZA. axes autem segmeutorum sint
f

}

1) Quia conua Ψ minor eet figura inecripta.
esse et perpendiculari et non perpendiculari plano, iam lin.
18—19: δνο τμάματα, ώς είρήται (lin. 14—16) dictum est. qnare
Nizzius male post άξονα supplet: χαί αλλω φχ\ ά^θά mwriv. -w*
άξονα.
21. ΑΒΓ] ΒΓ Ρ; COIT. T w f t t a a .
^
\<w**\
Bcnpei; εστω F; ίστωσαν A D , B C * .
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άλλάλαις, χορνφαϊ δϊ τά Β, Α. δειχτέον, οτι Ιβον
έβτϊ τδ τμαμα τον χωνοειδέος, ον χορνφά τδ Β, τω
τμάματι τον χωνοειδέος, ον χορνφά τδ Α.
έχεϊ γάρ άηδ τάς αντάς όρθογωνίον χώνον τομάς
δ δνο τμάματα έντι αφηρημένα τό τε ΑΑΖ χαϊ τό
Ε Β Γ, χαί έντι αντών αί διάμετροι ίβαι αί ΚΑ, Β®,
ίβον έβτϊ τό τρίγωνον τό ΑΑΚ τφ ΕΘΒ' δεδείχται
γάρ, οτι τό ΑΑΖ τρίγατνον ίβον έβτϊ τώ ΕΒΓ τριγώνφ. άχθω δή ά ΑΧ χάθετος ίιά τάν ΚΑ έχβλη10 θεΐβαν. χαϊ-έπεϊ ίβαι αί Β®, ΚΑ, ίβαι χαϊ αί Ε®,
ΑΧ. έβτω δή έν τώ τμάματι, ον χορνφά τό Β, χώνος
εγγεγραμμένος τάν αντάν βάβιν έχων τφ τμάματι χαϊ
.

Β

άξονα τόν αντόν' ίν δϊ τφ τμάματι, ον χορνφά το
Α, άτίότμαμα χώνον τάν αντάν βάβιν έχον τφ τμά1. αλληλαις F ; corr. Torellius.

2. τον] addidi; om. Ρ,
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Β®, Κ Α inter se aequales, et uertices puncta Β, A.
demonstrandum est, segmeutum conoidis, cuius uertex
sit B, aequale esse segmento conoidis, cuius uertex
sit A.
nam quoniam ab eadem sectione coni rectanguli
duo segmenta abscisa sunt, Α Α Ζ et ΕΒΓ, et diametri eorum ΚΑ, Β θ aequales sunt, triangulum AAK
aequale est triangulo ΕΘΒ; nam demonstratum est,
triangulum AAZ aequale esse triangulo -BJBrfprop.3]. )
ducatur igitur linea AX ad productam lineam Κ Α
perpendicularis. et quoniam ΒΘ = KA, erit etiam
ΕΘ = AX. ) inscribatur igitur segmento, cuius uertex
est B, conus eandem basim habens, quam segmentum,
et eundem axem, et segmento, cuius uertex est A,
segmentum coni eandem basim habens, quam seg1

2

1) Et ΒΘ, Κ Λ diametri (prop. 11, a) sectionum bases ia
duas partes aequales diuidont (prop. 3 p. 302,9); tum α. Eucl.
VI, 1.
2) Nam, cum bases J36>, ΚΛ aequales sint, erit
ΕΘΒ : ΑΚΛ =- ΕΘ : AX (Eucl. V I , 1) — 1 (not.l).
tiulgo.
6. αντών αί] ecripsi; ai om. F, uulgo.
14. anoτμημα F, ut p. 408 lin. 3; corr. Torelliue.
ϊχον] D, Β mg.;
έχων F, uulgo.
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ματι κάί άξονα τον αντον. άχθω δϊ άπό τον Α
κάθετος έπϊ τάν ΑΖ ά ΑΜ. έββείται δή αντά νψος
τον άποτμάματος τον κώνον, ον κορνφά τδ Α. τδ
δϊ άπότμαμα τον κώνον, ον κορνφά τό Α, καϊ ό κώνος,
ον κορνφά τό Β, τόν βνγκείμενον λόγον έχοντι ποτ
άλλαλα έκ τε τον τών βαβίων λόγον κάί έκ τον τών
νψέων. τόν βνγκείμενον ονν έχοντι λόγον έκ τε τον,
όν έχει τό περιεχόμενον χωρίον νπό τάς τον ό$νγωνίον κώνον τομάς τάς περϊ διάμετρον τάν ΑΖ ποτϊ
τόν κύκλον τόν περϊ διάμετρον τάν ΕΓ, κάί ίκ τον,
ον έχει ά ΜΑ ποτϊ τάν Βθ. τό δϊ χωρίον τό περι
εχόμενον ύπό τάς τοϋ όξνγωνίον κώνον τομας ποτϊ
τόν αυτόν κύκλον τόν αυτόν έχει λόγον, δν τδ πε
ριεχόμενον νπό τάν διαμέτρων ποτϊ τό τετράγωνον
τό άπό τάς ΕΓ [έχει κάί τό άπότμημα τοϋ κώ
νον, ον κορνφά τό Α, πρός τόν κώνον, ον κορνφά
τό Β, τόν βνγκείμενον λόγον έκ τε τού, δν έχει ά
ΚΑ ποτϊ τάν ΕΘ, κάί τοϋ, δν έχει ά ΜΑ ποτϊ τάν
Βθ* ά μ\ν γάρ ΚΑ ήμίβεά έντι τάς διάμετρον τάς
βάβιος τάς τοϋ άποτμήματος τοϋ κώνον, ον κορνφά
τό Α, ά δϊ ΕΘ ήμίβεα τάς διάμετρον τάς βάβεως τον
κώνον, αί 6h Α Μ, Β θ νψεά έντι αυτών, έχει δϊ ά
Α Μ ποτϊ τάν Β θ τόν αυτόν λόγον, δν κάί ποτϊ τάν
ΚΑ, έπεϊ ά Βθ ίβη έβτϊ τ% ΚΑ. έχει δ\ κάί ά ΑΜ
ποτϊ τάν ΚΑ, δν ά ΧΑ ποτϊ τάν Α Κ], §χοι ούν κα
κάί τό άπότμαμα τοϋ κώνον ποτϊ τόν κώνον τόν βνγ
κείμενον λόγον έκ τε τοϋ, δν έχει ά ΑΚ ποτϊ τάν
9

1. δέ] δϊ %αί D (ηοη B C * ) ; ed. Baeil., Torellius.
2. δη]
Torellius; δι Ρ, uulgo. . δ. Λ] Α F.
5. εχωντι F; corr. D.
ποτϊ ταλλαλα Ρ.
11. ΜΑ] ecripsi; ΝΑ F B C * ; ΑΜ ed. Baeil.,
Torellius.
Ιη figura lineas Ζ Π, ΑΠ et litteras Ο, Π addidi.
15. άπότμαμα,
ut liri. 2 0 , Torellius.
16. ποτϊ Torelliue.
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mentum, et eundem axem. ducatur autem ab Α puncto
linea Α Μ ad lineam AZ perpendicularis. ea igitur
altitudo erit segmenti coni, cuius uertex est A. )
segmentum autem coni, cuius uertex est A et conus,
cuius uertex est B, eam inter se rationem habent,
quae composita est ex ratione basium et ratione
altitudinum. ) babent igitur rationem compositam ex
ratione, quam habet spatium comprehensum sectione
coni acutianguli [prop. 12] circum diametrum Α Ζ
descripta ad circulum [prop. 11, a] circum diametrum
Ε Γ descriptum, et ratione Μ Α : Β Θ. sed spatium
sectione coni acutianguli comprehensum ad eundem
circulum eandem rationem babet, quam rectangulum
diametris [illius] comprehensum ad ΕΓ [prop. 5]. )
quare etiam segmentum coni ad conum rationem ha1

}

2

2

3

1) Quia a uertice Α ad baeim perpendicularis ducta est
(u. quadr. parab. 17 extr.).
2) Cfr. prop. 10.
3) Sequentia uerba: ε*χει καϊ lin. 16 — τάν Α Κ liii. 26
Bubditiua sunt. nam primum nerba at δε ΑΜ, Β Θ νψεά Ιντι
αντών boc loco proreus absurda sunt post lin. 2—3. deinde
quae proxime sequuntur lin. 22 — 26 demonetrationie tenorem plane conturbant. adparet enim ex p. 410, 1 sq., Arcbimedem rationem Λ Μ: Β Θ immutatam retinuisse et alteram
ratiouem ita transformasse, ut adpareret, eam aequalem eeee
Β Θ : Λ Μ. tum etiam lin. 16—21, ubi etiam causa obscure
significata (ά μεν γάρ κτλ. lin. 19) offendit, delendae sunt
propter lin. 26 sq.

18. ΜΑ] ecripei; Ν Α F B C * ; ΛΜ ed. Baeil., Torelliue.
19.
ταν διαμέτρων (ων comp.) τας βαβιας (ας comp.) F; corr.
Torelliue.
22. ΛΜ] ΑΝ F, ut lin. 23; corr. ed. Baeil.
24.
i'ca Torellius.
ΑΜ] AN F , ut p. 410 lin. 2 ; corr. ed. Basil.
26. ϋχοι ονν κα] scripei; εχοι F, uulgo; ε*χει ToreUiue^ Β .
αποτμημα F; corr. Torellius.
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ΑΧ' ίβα γάρ έβτιν ά ΑΧ τά ΕΘ' καϊ έκ τον, δν
έχει α ΑΜ ΐίοτί τάν Β®, δ 6h έτερος τών είρημένων
λόγων, δ τάς Α Κ ηοτϊ ΑΧ, δ αντός έβτι τώ τάς Α Κ
ηοτϊ Α Μ. τδ άρα άτΐότμαμα ηοτϊ τδν κώνον λόγον
δ έχει, δν ά ΑΚ %οτ\ τάν ΑΜ, καϊ δν έχει ά ΑΜ %οτ\
τάν Β θ. ίβα δϊ ά Β® τα ΚΑ. δήλον ονν, οτι Ιβον
έβτϊ τό άχότμαμα τον κώνον, ον κορνφά τό Α, τφ
κώνφ, ον κορνφά τό Β. φανερδν ονν, οτι καϊ τά
τμάματα ίβα έντϊ, έπεϊ τό μ\ν έτερον αντών ήμιόλιον
10 έβτι τον κώνον, τό δ\ έτερον ήμιόλιον τον άιιοτμάματος τον κώνον ϊβων έόντων.
κδ'.
ΕΙ κα τον όρθογωνίον κωνοειδέος δνο τμάματα
άΐίοτμαθέωντι έτατιέδοις ότίωβονν άγμένοις, τά τμάΐδ ματα ηοτ άλλαλα τόν αντον έξονντι λόγον τοίς τετραγώνοις τοις άπό τών αξόνων αντών.
άτίοτετμάβθω γάρ τον όρθογωνίον κωνοειδέος δνο
τμάματα, ώς έτνχεν. έβτω δ\ τφ μϊν τον έτερον
τμάματος άξονι ίβα ά Κ, τφ δϊ τον έτερον ίβα ά Α.
20 δεικτέον, ότι τά τμάματα τόν αντον έχοντι λόγον
%οτ άλλαλα τοίς άτΐό τάν Κ, Α τετραγώνοις.
τμαθέντος δή τον κωνοειδέος έχιτίέδφ διά τον
1. ΑΧ] ΑΓ F V .
2. Έτερος] ecripsi; «κ F, uulgo.
3.
τας] της F ; corr. Torellius.
προς per comp. F ; corr. Torellius, ut lin. 4 bis.
τάς Α Κ] της ΑΝ Έ, της Α Κ ed. Basil.;
corr. Torelliue.
4. ΑΜ] ΑΚ F V D .
δ. ΑΚ] ΑΝ F; corr.
Α Β.
ΛΛΓ] Α Κ F; corr. Α Β.
και τω ον F; corr. Torellius.
Α Μ] ΑΝ F; corr. Α Β.
6. ιοη F; corr. Torellius.
7. αποτμημα F.
10. αποτμηματος F ; corr. Torellius.
12. xs'
Torelliue.
16. αντών] αντηο cum comp. ων supra α F;
αντοΐς ed. Baeil. corr. C*.
17. αποτετμηοθω F , ut lin. 14;
corr. Torelliue.
18. τώ] τα F; corr. B * D.
19. Κ] Α Κ
FBC*.
Α] ΑΑ FBC*.'
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1

bebit compositam ex AKiAX
(nam AX=* ΕΘ) )
et ΑΜ: ΒΘ. altera autem harum rationum, AKiAX,
aequalis est rationi Α Κ: AM. ) itaque segmentum
[coni] ad conum eam rationem habet, quam
ΑΚ : ΑΜχ ΑΜ: ΒΘ.
sed Β Θ = ΚΑ [ex hypothesij. adparet igitur, segmentum coni, cuius uertex sit A, aequale esse cono,
cuius uertex sit B. constat igitur, etiam segmenta
aequalia esse, quia alterum eorum dimidia parte maius
est cono [prop. 21], alterum dimidia parte maius segmento coni cono illi aequali [prop. 22].
%

XXIV.
Si a conoide rectangulo duo seginenta abscin<luntur planis quouis modo ductis, segmenta inter se
eandem rationem habebunt, quam quadrata axium. )
abscindantur enim a conoide rectangulo duo segmenta quouis modo sumpta, et axi alterius segmenti
aequalis sit linea K, alterius autem linea Λ. demonstrandum, segmenta eandem rationem habere inter se
quam Κ* : A .
secto igitur conoide plano per axem posito segmenti
3

2

1) U. p. 406, 10. Dncatur ΑΠ + AX et Ζ71 -J- ΑΠ. erit
Ζ Π minor diametrus ellipsia, cuius maior diametrus est Α Ζ
(prop. 12). et (EucL V I , 2) Ζ Ο : ΟΠ » Ζ Κ : ΚΑ — 1. sed
Ο Π mm ΑΧ (Eucl. I , 34) — Θ Ε. quare erit ΖΠ ^ ΕΓ.
itaque Λ Ζ χ Ζ ί Ι : Ε Γ * = - ΑΖ : Ε Γ — ΑΚ: ΕΘ — ΑΚ: ΑΧ.
2) Nam triangnli Μ ΚΑ; ΑΚΧ similes sunt; tum π. Eucl.
VI, 4.
3) Ρ. 276, 18 finifl hic est: τά άποτμαθέντα τμάματα 4ι«1«.αιον λόγον έξονντι ποτ' άλλαλα τών αξόνων \ <&t. ·Λ%φ.
praef.
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άξονος του τμάματος έότω τομα α ΑΒΓ ορθογωνίου
κώνον τομά, άξων 8% ά ΒΑ. καϊ άπολελάφθω ά ΒΑ τα
Κ ϊόα, καϊ διά χον Α έπίπεδον έκβεβλήόθω ορθόν ποτϊ
Β

τδν άξονα, το δή τμάμα τοϋ κωνοειδέος τδ βάβιν
6 μϊν έχον τον κύκλον τον περϊ διάμετρον τάν ΑΓ,
άξονα 6h τάν ΒΑ ϊόον έότϊ τώ τμάματι τώ άξονα έχοντι
ϊόον τα Κ. εί 'μίν ούν καϊ ά Κ ϊόα έότϊ τα Λ,
φανερόν, οτι καϊ τά τμάματα ϊόα έόόούνται άλλάλοις.
εκάτερον γάρ αυτών ϊόον τφ αύτώ. καϊ τά τετρά10 γωνα τά άπο τάν Κ, Α ϊόα* ώότε τον αύτδν έξοϋνχι
λόγον τά τμάματα τοις τετραγώνοις τοίς άπο τών
αξόνων, εί δϊ μή ϊόα έότϊν ά Α τφ Κ, έότω ά Λ ϊόα
τα ΒΘ, καϊ διά τοϋ Θ έπίπεδον άχθω ορθόν ποτϊ
τόν άξονα, τό δή τμάμα τό βάόιν έχον τόν κύκλον
16 τόν περί διάμετρον τάν ΕΖ, άξονα δϊ τάν Β θ ϊόον
1. ά]

om. F.

3. Κ\

IK^.

^

*^*sBs&\*\'* y&5&
y

%
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sectio sit ΑΒΓ rectanguli coni sectio [prop. 11, a],
axis autem BA. et ponatur Β Α lineae Κ aequalis,
et per Α punctum planum ducatur ad axem perpendiculare. segmeutum igitur conoidis basim habens
circulum circum diametrum Α Γ descriptum, axem
autem Β Α aequale est segmento axem habenti lineae
Κ aequalem [prop. 23]. quare si Κ — A constat,
etiam segmeuta aequalia inter se fore; uam utrumque
eorum eidem aequale est. et Κ — A . quare segmenta eandem ratiouem habebunt, quam quadrata
axium. sin Λ linea lineae Κ aequalis non est, sit
Α = Β © et per Θ ducatur planum ad axem perpendiculare. segmentum igitur basim habens circulum
circum diametruin Ε Ζ descriptum, axem autem Β Θ
}

2

2

;

6. ίατί] comp. F, Β C*; kvxl uulgo.
τμάματι] sic F, ut lin. 8,11.
7. Λ] Δ *F; corr. ed. Basil. *
9. Uov] comp. F.
10. ταν]
scripsi; των F, uulgo.
Λ] Α F ; corr. ed. Baeil.*
14.
Bcripsi; δε F, nolgo.
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έότϊ τφ τμάματι τφ έχοντι άξονα ϊόον τά Α. έγγεγράψθωόαν δή κώνοι βαόίας μϊν έχοντες τους κύκλους
τους ΛερΙ διαμέτρους τάς Α Γ, ΕΖ, κορυφάν δϊ το
Β όαμείον. 6 δή κώνος 6 έχων άξονα τάν ΒΑ ηοτϊ
5 τον κώνον τον έχοντα άξονα τάν ΒΘ τον όυγκείμενον έχει λόγον έκ τε τοϋ, δν έχει ά ΑΑ τίοτί τάν
Θ Ε δυνάμει, καϊ έκ τοϋ, δν έχει ά ΑΒ ηοτϊ τάν Β Θ
μάκει. δν δϊ λόγον έχει ά ΑΑ %οτ\ τάν Θ Ε δυνά
μει, τούτον έχει ά ΒΑ ΛοτΙ τάν Β Θ μάκει. ό άρα
ίο κώνος ό έχων άξονα τάν ΒΑ ΛοτΙ τόν κώνον τδν
έχοντα άξονα τάν Β Θ τόν όυγκεΐμενον έχει λόγον έκ
τ ε τοϋ, δν έχει ά ΑΒ ποτϊ τάν ΘΒ, καϊ έκ τοϋ, δν
έχει ά Α Β ΐίοτί τάν Β®, ούτος δέ έότιν ό αυτός τφ,
ον έχει τό τετράγωνον τό άπό τάς Α Β ηοτϊ τό τετρά15 γωνον τό άπό τάς ®Β. όν δ\ λόγον έχει ό κώνος δ
άξονα έχων τάν Β Α ΛοτΙ τόν κώνον τόν άξονα έχοντα
τάν ®Β, τούτον έχει τόν λόγον τό τμάμα τοϋ κωνοειδέος
τό άξονα έχον τάν Α Β ηοτϊ τό τμάμα τό άξονα έχον τάν
Θ Β. έκάτερον γάρ ήμιόλιον έότιν. και έότιν τφ μϊν
20 τμάματι τφ άξονα έχοντι τάν ΒΑ ϊόον τό τμάμα τοϋ
κωνοειδέος τό άξονα έχον ϊόον τφ Κ, τφ δϊ τμάματι τφ
άξονα έχοντι τάν ΘΒ ϊόον τό τμάμα τοϋ κωνοειδέος
τί. άξονα έχον ϊόον τφ Α, καϊ τφ μ\ν ΒΑ ϊόα ά Κ,
τφ δϊ Θ Β ϊόα ά Α. δήλον ούν, οτι τό τμάμα τον
26 κωνοειδέος τό άξονα έχον ϊόον τα Κ τόν αυτόν έχει
λόγον ηοτϊ τό τμάμα τοϋ κωνοειδέος τό άξονα έχον
ϊόον τφ Α, ον τό τετράγωνον τό άπό τάς Κ ΛοτΙ τδ
τετράγωνον τό άτίό τάς Α.
1. τφ] scripBi; τω Ρ, uulgo.
2. δή] δυο Α , ed. Basil.,
Torellius.
4. δή] ecripsi; δε Ρ, uulgo.
9. μαχών F; corr.
Β.
15. ΘΒ] ΕΒ Ρ; corr. ed. Basil.*
16. ο α{ονα] 6 ad-

DE CONOIDIBUS E T SPHAEROIDIBUS.

415

aequale est s e g m e n t o a x e m habenti aequalem lineae A.
inscribantur igitur coni bases habentes circulos circum
diametros ΑΓ,
JB.

conus

Ε Ζ descriptos, uerticem autem punctum

igitur axein

habens Β Α

ad conum a x e m

h a b e n t e m Β Θ e a m rationem habet, quam habet
2

2

1

ΑΑ :ΘΕ ΧΑΒ:Β@. )
sed AA :@E*
BA : B@ [quadr.
quare conus a x e m habens BAsA
2

parab. prop.

3].

c o n u m a x e m ba-

bentem Β Θ e a m h a b e t rationem, q u a m
2

2

Α Β : ΘΒ Χ Α Β : ΒΘ = Α Β : ΘΒ .
et quam rationem h a b e t conus a x e m habens Β Α ad
couum a x e m h a b e n t e m ΘΒ,
mentum

conoidis

axem

a x e m b a b e n s ΘΒ.

z/ΰ

ad s e g m e n t u m

utrumque eniin [ s e g m e n t u m ] di-

midia parte maius
et a x e m

e a m rationem h a b e t seg-

habens

est [cono

eundem; prop. 21].

b a s i m eandem habenti
et s e g m e n t o

a x e m ha-

beuti Β Α aequale e s t s e g m e n t u m conoidis a x e m habens
lineae
ΘΒ

Κ

aequalem,

seginentum

ΒΑ =

Κ, Θ Β =

segmento

axem
Α.

autem

axem

habenti

aequalem habens lineae A,
adparet i g i t u r ,

et

s e g m e n t u m co-

noidis a x e m habens lineae Κ aequalem ad s e g m e n t u m
conoidis

axem habens lineae Α aequalem eandem ra2

t i o n e m habere, q u a m K

ad

%

A.

1) Habent enim rationem ex ratione baeium et ratione
axinm compositam (prop. 10); sed ratio baBinm ea est, quam
babet ΛΔ : ΕΘ (Eucl. XII, 2).
%

3

didi; om. F, uulgo.
ΒΔ] Κ Δ FBC*.
20. τό] addidi; om.
F, aulgo.
23. ϊαον] scripsi; icclv F, uulgo.
Κ] Α Κ F. 27.
τετράγωνον] τετράγωνον KE F; corr. B.
^ft. Λ \ A ^ ,
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χε'.
Πάν τμάμα άμβλνγωνίον
κωνοειδέος
άποτετμαμένον έπιπέδω όρθώ πού τον άξονα ποτϊ τον χώνον
τδν βάβιν έχοντα τάν αντάν τώ τμάματι καϊ νψος
Β Ιβον τούτον έχει τον λόγον, δν έχει ά βνναμφοτέραις
ϊβα τω τε άξονι τον τμάματος xal τα τριπλαβία τάς
ποτεούβας τω άξονι ποτϊ τάν ϊβαν άμφοτέραις τώ τε
άξονι τον τμάματος χαϊ τα διπλαβία τάς ποτεονβας
τφ άξονι.
10

έβτω τι τμάμα άμβλνγωνίον χωνοειδέος άποτετμαμένον έπιπέδφ όρθώ ποτϊ τόν άξονα, χαϊ τμαθέντος
αντον έπιπέδφ άλλφ διά τον άξονος ά τομά έβτω
αντον
μϊν τον χωνοειδέος ά ΑΒΓ
άμβλνγωνίον
χώνον
τομά, τον δ\ [έπιπέδον τον
άποτέμνοντος

16 τό τμάμα ά ΑΓ ενθεΐα, άξων δϊ έβτω τον τμάματος
ά ΒΑ, ά δϊ ποτεονβα τώ άξονι έβτω ά ΒΘ, χαί τά
Β Θ ίβα ά ΖΘ χαϊ ά Ζ Η. δειχτέον, οτι τό τμάμα
ποτϊ τόν χώνον τόν βάβιν έχοντα τάν αντάν τώ τμά
ματι xal άξονα τόν αντον λόγον έχει, ον ά Η Α ποτϊ
20 τάν Ζ Α.
έβτω δή κύλινδρος τάν αύτάν βάβιν έχων τώ τμά
ματι καϊ άξονα τόν αυτόν, πλενραϊ δϊ αυτού έβτωβαν
αί ΦΑ, ΓΤ.
έβτω δϊ καϊ κώνος τις, έν φ τό Ψ,
καϊ ποτϊ τόν κώνον τόν βάβιν έχοντα τάν αύτάν τφ
26 τμάματι καϊ άξονα τάν ΒΑ τούτον έχέτω τόν λόγον,
όν έχει ά Η Α ποτϊ τάν Α Ζ. φαμϊ δή τό τμάμα τον
1. κ£' Torellius.
2. αποτετμημενον F, ut lin. 10; corr.
Torellins.
5. ά αυναμφοτέραις] scripsi; συναμφοτερα F, uulgo.
6. τω] το F.
16. ά Α Γ ενθεΐα] scripsi; ενθεια F , uulgo;
ευθεία ά Α Γ ed. Basil., Torellius.
16. ΒΑ] BAdF;
corr.
ed. Basil*.
ποτιουοα F; corr. Torellius.
18. τον βάσιν]
Torellius; ταν βααιν F, \iu\.go.
ov\ χον «άχον λόγον ?
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XXV.
Quoduis segmentum conoidis obtusianguli plano
ad axem perpendiculari abscisum ad conum eandem
basim habentem, quam segmentum, et altitudinein
aequalem eain habet rationem, quam linea utrique
simul aequalis, et axi segmenti et triplici lineae axi
adiectae ad lineam utrique aequalem et axi segmenti
et duplici lineae axi adiectae. )
sit segmentum aliquod conoidis obtusianguli plano
ad axem perpendiculari abscisum, et secto eo alio
plano per axem posito ipsius conoidis sectio sit ΑΒΓ
cosi obtusianguli sectio [prop. 11, b], plani autem
segmentum abscindentis linea ΑΓ, axis autem segmenti sit BA, et linea axi adiecta sit ΒΘ, et sit
ΒΘ = ΖΘ = ΖΗ. demonstrandum est, segmeutum
ad conum basim habentem eandem, quam segmentum, et eundem axem eain ratiouem habere, quam
1

Η Α : Ζ Α.

sit igitur cylindrus eandem basim habens, quam
segmentum, et axem eundem, latera autem eius sint
liueae ΦΑ, ΓΤ. sit autem etiam conus quidam, in
quo sit littera Ψ, et ad conum eandem basim habenteni, quam segmentuni, et axem Β Α eam habeat rationem, quam HA:AZ.
dico igitur, segmentum
1) P. 280, 2:
κα τον άμβλνγωνίον κωνοηδέος άποτμα&ή
τμάματα έηιηέδω όρΦω ηοτϊ τον άξονα, το άποτμα&εν τμαμα
ποτϊ τον %ώνον τον βάοιν ϊχοντα ταν αντάν τω τμάματι καϊ
άξονα τον αντον τοντον $%si τον λόγον, ον ά ονναμφοτέραις
ΐσα, τφ τε άξονι κτλ. (lin. 6—9).
,

23. δέ] Bcnpsi; άη Ρ, uulgo.
26. HJ"\ ΚΔ
sil. *
φημι F; corr. ToreUius.
Archimedeg, ed. Heiberg.

I.

Λ .
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κοονοειδέος ϊόον εϊμεν τώ Ψ χώνφ.
ϊόον,

ήτοι μείζον

εί δννατόν,

ή έλαόόον

μείζον,

εί γάρ μή έότιν

έότιν.

έγγεγράφθω

έότω

όχημα ότερεόν, xal άλλο περιγεγράφδω
δ νψος ϊόον εχόντων όνγχείμενον,
όχημα τον
νπερέχει

0

διάχδω

τό

τμαμα

χνλίνδρων
περιγραφϊν

έλάόόονι,

καννοειδέος τμάμα

δή τά επίπεδα πάντων

έχ

ώότε τό

εγγραφέντος νπερέχειν
τον

πρότερον,

δή είς τό

τον

ή άλίκφ
Ψ

κώνον.

τών κνλίνδρων

ποτϊ

τάν έπιφάνειαν
κνλίνδρον

τον

τον βάόιν

μϊν έχοντος τόν κύκλον τόν περϊ

διά-

μετροντάν ΑΓ, άξονα
δϊ τάν ΒΑ.

έόόείται

δή δλος ό κύλινδρος

διαιρημένος είς

χν-

λίνδρονς τώ μϊν πλή}

& &ει ϊόονς τοίς κνλίνδροις
5

^ \5Ε
j \

τοίς

έν

όχήματι,
γέ&ει

τφ δϊ

ϊόονς

γίότφ
έχει τό
μένον

όχημα τοϋ τμάματος,

17 γάρ] ecripsi; ye F, uulgo.

δήλον,

καϊ
υπερ

περιγεγραμ
όχημα

τον
ή τδ

περιγεγραμ

οτι καϊ τδ

4. αΧΧω F.

με

αυτών,

έγγεγραμμένον,
τμάμα τοϋ Ψ κώνον, καϊ μείζον έότι τό

με-

τφ

έπεϊ έλάόόονι

μένον

τφ

Χεριγεγραμμένφ

έγγε-

8. διηχδω

F;
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conoidis aequale esse cono Ψ. nam si aequale non
est, aut maius est aut minus. prius, si fieri potest,
maius sit. inscribatur igitur segmento fignra solida,
et alia circumscribatur ex •ylindris altitudinem aequalem habentibus composita, ita ut figura circumscripta
excedat inscriptam spatio minore, quam quali excedit
segmentum conoidis conum Ψ [prop. 19]. producantur igitur plana omnium cylindrorum ad superficiem
cylindri basim babeutis circulum eireum diametrum

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

ΑΓ descriptum, axem autem ΒΑ. itaque totus cylindrus diuisus erit in cylindros numero cylindris
figurae circumscriptae aequales, magnitudine autem
maximo eorum aequales. et quoniam figura circumscripta excedit inscriptam minore spatio, quam quo
segmentum conum Ψ excedit, et figura circumscripta
maior est segmento, adparet, etiamfiguraminscriptam
maiorem esse cono Ψ. sit igitur Β Ρ tertia pars
corr. TorelliuB.
In fignra litteras Μ, Ν pennutant Cr., ed.
BaeiL, Torellitis.
24. tlaaaaovi F.
27. η] om. F; corr. ed.
Baeil.
28. τμαμα] eic F, ut p. 420 lin. 12.
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γραμμένον όχημα μείζον έότι τον Ψ κώνον. έβτω
δή τρίτον μέρος τάς ΒΑ ά Β Ρ. έόόείται ονν ά Η Α
τριπλαόία τάς ΘΡ. καϊ έπεϊ 6 μϊν κύλινδρος δ βάόιν
έχων τόν κύκλον τον περϊ διάμετρον τάν Α Γ, άξονα
δ δϊ τάν ΒΑ ποτϊ τον κώνον τδν βάόιν έχοντα τάν
αύτάν καϊ άξονα τόν αντον τούτον έχει τον* λόγον,
δν ά Η Α ποτϊ τάν ΘΡ, έχει δϊ καϊ δ είρημένος κώ
νος ποτϊ τόν Ψ κώνον, δν ά ΖΑ ποτϊ τάν Η Α,
έξει άρα καϊ άνομοίως τών λόγων τεταγμένων τόν
10 αυτόν λόγον ό κύλινδρος ό είρημένος ποτϊ τόν Ψ
κώνον, δν ά ΖΑ ποτϊ τάν Θ Ρ. έότωόαν δϊ γραμμαί
κειμέναι, έφ' αν τά &, τω μϊν πλήξει ϊόαι τοίς τμαμάτεόόιν τοίς έν τφ ΒΑ εύ&εία, τφ δϊ μεγέδει έκάότα
ϊόα τφ ΖΒ, κάί παρ έκάόταν αντάν παραπεπτωκέτω
1δ χωρίον υπερβάλλον είδει τετραγώνω, κάί τό μϊν με
γίότον έότω ϊόον τω νπό Ζ Α, Α Β, τό δϊ έλάχιότον
ϊόον τώ νπό Ζ Ο, Ο Β. αί δϊ πλενράί τών ύπερβλημάτων τώ ϊόφ άλλάλαν υπερεχόντων [κάί γά$ α ί
ϊόαι αύταϊς αί έπϊ τάς ΒΑ ευθείας τώ ϊόφ άλλάλων
20 νπερέχονόιν]. κάί έότω ά μϊν τού μεγίότον ύπερβλή
ματος πλενρά, έφ ας τό Ν, ϊόα τα ΒΑ, ά δϊ τοϋ έλάχι
ότον ϊόα τφ Β Ο. έότω δϊ κάί άλλα χωρία, έν οίς το
Λ, τφ μϊν πλή&ει ϊόα τούτοις, τώ δϊ μεγέ%·ει εκαότον
ϊόον τώ μεγίότφ τφ ύπό τάν ΖΑ, ΑΒ. δ δή κν9

9

2. επειται F.
9. άρα %αί] scripsi; αμετρι post lacunam
F, uulgo; ονν Commandinus; αρα Torellius.
τεταγμένων]
Commandinus; τεταραγμενον Ρ, uulgo; τεταγμενον Torellius.
11. ον] om. P B C * .
Θ Ρ] ΘΟ F; corr. ed. BasiL*
Ματωσαν] comp. F. δέ] scripsi; δε αι F, uulgo.
12. ισα F; corr.
Β*
13. τφ] τω F; corr. Torellius.
14. αντων F; corr.
Torellius.
16. ϊσονλ εν F ; corr. ed. Basil.
Zd, ΒΔ scripsi;
ZBJ F B C * ; ZJB ed. Baeil., uulgo.
17. ίσον] εν Ρ; corr. Α.
Ζ Ο, Ο Β] scripsi; Ζ Ο Β F, uulgo.
18. τω] των τω F; corr. Β.
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lineae JB A. erit igitur Η Α = 3 θ Ρ.*) et quoniam
cylindrus basim habens circulum circum diametrum
Α Γ descriptum, axem autem Β Α ad conum basim
habentem eandem et eundem axem eam habet rationem, quam ΗΑ :®P ) et etiam conus ille ad conum Ψ eam rationem habet, quam Ζ Α : Η Α, habebit
etiam, cum perturbata sit proportio 0SucL V, def. 20],
cylindrus, quem commemorauimus, ad conum Ψ eam
rationem, quam ΖΑ:ΘΡ [Eucl. V, 23]. ponantur
autem liueae quaedam, in quibus sint litterae S,
numero partibus lineae Β Α aequales, magnitudine
autem singxdae lineae Ζ Β aequales, et singulis adplicetur spatium figura quadrata excedens, et maximum
sit ='ZA X AB, miniiQum autem «= ZO X OB;
latera autem excessuum aequali differentia inter
se excedant. ) et latus maximi excessus sit ea
linea, in qua est littera N, aequalis lineae BA,
latus autem minimi excessus lineae Β Ο aequalis
sit. sint autem etiam alia spatia, in quibus sit
littera £l numero his aequalia et magnitudine singula maximo illorum, rectangulo lineis ΖΑ, Α Β
2

y

8

9

1) Nam ΗΔ =* HB + ΒΔ
3 Θ Β + 3 B P et
ΘΡ=*ΘΒ
+ ΒΡ.
2) Conus enim tertia paxs est cylindri (Eucl. XII, 10; cfr.
supra prop. 10), et ΘΡ —
ΗΔ.
3) Cum nuequam dixent Arcbimedes, latera aequalia eese
partibus lineae Β Δ (neque enim hoc ex linn. 15—17 concludi
poteet), adparet, retinendam esse scripturam codicum lin. 18,
et uerba sequentia lin. 18—20 delenda, in quibne offendunt
etiam άλλάλων et
νπερέχονόιν.
νπερέχοντι Nizzius.
20. νπερέχοντι Torelliae; eed a. not. 3.
21. τό iV] scripei; τον Ρ; τό ΛΓ ed. Bagil., Torellfos; u. p. 419.
22. ΒΟ] BI P; corr. ed. BasO.
24. ΖΔ, Δ Β %<xiya.\ *L
Γ, uulgo.
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&νδρος δ βάβιν μϊν έχων τδν κύκλον τον περί
διάμετρον τάν Α Γ, άξονα δϊ τάν Α Ε ποτϊ τδν κύ
λινδρον τον βάβιν μϊν έχοντα τδν κύκλον τδν περί
διάμετρον τάν ΚΑ, άξονα δϊ τάν ΑΕ τον αυτόν
έχει λόγον, ον ά Α Α ποτϊ τάν Κ Ε δυνάμει, ούτος
δέ έβτιν δ αυτός τφ, δν έχει τό περιεχόμενον ύπό
τάν Ζ Α, ΒΑ ποτϊ τό περιεχόμενον υπό τάν Ζ Ε, Β Ε.
έν πάβα γάρ τα τοϋ άμβλυγωνίου κώνου τομά τούτο
βυμβαίνει [α γάρ διπλαβία τάς ποτεούβας, τοντέβτι
τάς έκ τοϋ κέντρου, πλαγία έβτϊ τοϋ είδους πλευρά],
και έβτι τφ μϊν ύπό τάν Ζ Α, ΒΑ περιεχομένφ ίβον
τό 3 Ν χωρίον, τφ δϊ ύπό τάν Ζ Ε, Β Ε ίβον έβτϊ
τδ ΒΜ. ά γάρ & ίβα έβτϊ τφ ΖΒ, ά δϊ Μ τφ ΒΕ,
ά δϊ Ν τα ΒΑ. ό άρα κύλινδρος ό βάβιν μϊν έχων
τόν κύκλον τόν περϊ διάμετρον φάν Α Γ, άξονα δϊ
τάν Α Ε ποτϊ τόν κύλινδρον τόν βάβιν έχοντα τδν
κύκλον τόν περί διάμετρον τάν ΚΑ, άξονα δϊ τάν
Α Ε τόν αυτόν εξει λόγον, [δν τό £1 χωρίον ποτϊ τ δ
&Μ. δμοίως δϊ δειχ&ηβέται καϊ τών άλλων κυλίνδρων έκαβτος τών έν τφ ολω κυλίνδρφ άξονα έχων
τάν ϊβαν τα Α Ε ποτϊ τόν κύλινδρον τόν έν τφ έγγεγραμμένφ βχήματι τόν έχοντα τόν αυτόν άξονα τού
τον έχων τόν λόγον, δν έχει τό £1 χωρίον ποτϊ τδ
όμόλογον τών παρά τάν & παραπεπτοτκότατν ύπερβάλλον τφ τετραγώνω. έβτιν δή τινα μεγέδεα, οί κύλιν
δροι οί έν τφ δλφ κυλίνδρφ, ων έκαβτος άξονα έχει
ίβον τα Α Ε, κάί άλλα μεγέδεα, τά χωρία, έν οϊς τδ
7. τάν] τας F; corr. Α Β .
12. 8Ν] addidi^ om. F, uulgo;
# M C r . , ed. Basil., Torellius.
loov ίατϊ το Ε Μ. ά γάρ
# ] om. F; corr. ed. BasU. (#2V pro &M).
13. Μ] ecripsi;
Ν F mdgo. 14. Ν] Μ οά. Basil., Torellius. 19. Β Ν Torelliue.
24. ομόλογον] ον λογον F; corr. Torellius.
τών παρά] ταν
;
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comprehenso, aequalia. itaque cylindrus basim habens
circulum circum diametrum Α Γ descriptum, axem
autein Α Ε ad cylindrum basim habentem circulum
circum diametrum Κ Α descriptum, axem autem Α Ε
eandem rationem habet, quam AA : KE [Eucl. ΧΠ,
11; ΧΠ, 2]. sed
Α Α: ΚE
Ζ Α χ Β Α : ZEx BE.
hoc enim in omnibus sectionibus coni obtusianguli
accidit. ) et spatium &N = Ζ Α χ Β Α et
SM=
ZExBE;
nam S=ZB
et Μ = Β Ε et Ν = Β Α. )
itaque
cylindrus basim habens circulum circum diametrum
Α Γ descriptum, axeni autem Α Ε ad cylindrum basim
habentein circulum circum diametrum Κ Α descriptum,
axem autem Α Ε eandem rationem habebit, quam Sl
spatium ad S M . et eodem modo demonstrabimus,
etiam unumquemque ex ceteris cylindris totius cylindri axem habentem liueae Α Ε aequalem ad cylindrum figurae inscriptae eundem axem habentem
eam rationem babere, quam spatium £1 ad respondens
spatium eorum, quae lineae & adplicata sunt figura
quadrata excedentia. sunt igitur magnitudines quaedani, cylindri totius cylindri, quorum singuli axem
habent lineae Α Ε aequalem, et* aliae magnitudines,
2

2

2

2

1

}

2

1) Apollon. I, 2 1 ; cfr. Zeitschr. f. Math., bist. Abth. X X V
p. 55 nr. 24. sed eequentia uerba lin. 9—10 delenda sunt,
quia nomen ή πλαγία πλενρά ab Apollonio demum inuentum
eet. interpolator uerba Arcbimedis ad genus dicendi Apollonii adcommodare uoluit.
2) Et &N =
+ N)x
iV, Β Μ = (& + Μ) χ Ν.
περί F; corr. Torellius.
ff]
Nizzius; Ν& F, u u l ^ .
πεπτωκοτων
F; corr. Torelliua.
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£1, ίβα τούτοις τω πλή&ει κατά δύο μεγέ&εα τον
αύτδν έχοντα λόγον, έπεϊ οι τε κύλινδροι ίβοι έντϊ
άλλάλοις, καϊ τά £1 χωρία ίβα άλλάλοις' λέγονται δϊ
τών τε κνλίνδρων τινϊς ποτϊ αλλονς κνλίνδρονς τούς
5 iv τφ έγγεγραμμένφ
Οχήματι, ό δϊ έβχατος ονδϊ
πο& έν λέγεται, καϊ τών χωρίων, έν οΐς τά £1, ποτ
αλλα χωρία τά παρά τάν 3 παραπεπτωκότα υπερβάλ
λοντα εϊδει τετραγώνφ, τά δϊ ομόλογα έν τοις αύτοΐς
λόγοις, τό δϊ έβχατον ούδϊ πο%·' έν λέγεται,
δήλον
10 ονν, ότι καϊ πάντες οί κνλίνδροι οί έν τώ δλφ κνλίν
δρφ ποτϊ πάντας τούς κνλίνδρονς τούς έν τω έγγε
γραμμένφ βχήματι τόν αυτόν έξούντι λόγον, δν πάντα
τά £1 χωρία ποτϊ πάντα τά παραβλήματα χωρίς του
μεγίβτον.
δέδεικται δέ, οτι πάντα τά £1 χωρία ποτϊ
16 πάντα τά παραβλήματα χωρίς τού μεγίβτον μείζω λό
γον έχοντι, ή δν ά Ν 3 Λοτϊ τάν ϊβαν βνναμφοτέραις
τα τε ήμιβέα τάς 3 καϊ τω τρίτφ μέρει τάς Ν. ωβτε
καϊ δλος ό κύλινδρος ποτϊ τό έγγεγραμμένον
βχήμα
μείζονα έχει λόγον, ή δν ά ΖΑ ποτϊ τάν Θ Ρ, δν ό
20 δλος κύλινδρος έχων έδείχ&η ποτϊ τόν Ψ
κώνον.
μείζονα ονν έχει λόγον ό δλος κύλινδρος ποτϊ το
έγγεγραμμένον
βχήμα ή ποτϊ τόν Ψ κώνον
ωβτε
μείζων έβτϊν ό Ψ κώνος τού έγγεγραμμένον
βχήματος'
οπερ αδύνατον,
έδείχ&η γάρ τό έγγεγραμμένον
βχήμα
25 μείζον τοϋ Ψ κώνον. ούκ άρα μείζον τό τοϋ κωνοειδέος
τμάμα τοϋ Ψ κώνον. ούδϊ τοίννν έλαββον. έβτω γάρ,
εί δννατόν, έλαββον. πάλιν ονν έγγεγράφδω είς τό τμάμα
3. αλληλοις (alt.) F.
λεγωνται F.
4. τονς] addidi; om.
F , uulgo.
6. ποΦ ?*] scripsi; nofrsv Ρ , uulgo.
8. αντοίς]
Nizziue; om. P , uiilgO.
9. πο&' %v\ u. lin. 6.
11. τω]
scnpsi; om. P , uulgo.
lfc. M S T W \ Y K X * .
1 1 . Μ Torelliue.
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spatia, in quibus est littera &, illis uumero aequales,
binae cum binis in eadem proportdone, quouiam
et cylindri inter se aequales sunt, et spatia ίϊ inter
se aequalia. porro et eylindrorum uonnulli cum aliis
cylindris, qui sunt in figura inscripta, in proportione
sunt, ultimus autem in nulla est proportione,*) et
spatiorum, in quibus suut litterae &, [nonnulla] cum
aliis spatiis, quae liueae & adplicata sunt figura quadrata excedentia, respondentia in iisdem proportionibus,
ultimum autem in nulla proportione. adparet igitur,
etiam omnes cylindros totius cylindri ad omnes cylindros figurae inscriptae eandem rationem babere,
quam omnia spatia Sl ad omnia spatia adplicata
praeter maximum [prop. 1]. demonstratum autem,
omnia simul spatia £1 ad omnia spatia adplicata
praeter maximum maiorem ratiouem babere, quam
N+S:^S+^N
[prop. 2]. quare etiam totus cylindrus ad figuram inscriptam maiorem rationem babet,
quam Ζ Α : © P ) quam rationem totum cylindrum ad
conum Ψ habere demonstratum est. itaque totus
cylindrus ad liguram iuscriptam maiorem ratiouem
habet, quam ad Ψ conum. quare couus Ψ maior est
iigura inscripta [EucL V, 8 ] ; quod fieri nou potesi
nam demonstratum est, figuram inscriptam maiorem
esse cono Ψ. itaque segmentum conoidis maius non
est cono Ψ. — sed ne minus quidem est. sit enim,
si fieri potest, minus. rursus igitur segmento inscri2

;

1) Quia cylindri figurae inscripiae uno paucioree sunt, quam
cylindri totius cylindri.
2) Nam Ν +

# =« BJ +

i&+

ΖΒ — ΖΔ

Λ

£ i V = - Β Θ + ΒΡ — Θ Ρ .

426

6

10

16

20

26

ΠΕΡΙ ΚΩΝΟΕΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΕΩΝ.

βχήμα βτερεόν, xal άλλο περιγεγράφδω έκ χνλίνδρων
νψος ίβον εχόντων βνγχείμενον, ωβτε τό περιγεγραμμένον
βχήμα τον εγγραφέντος νπερέχειν έλαββον ι, ή άλίκφ
υπερέχει ό κώνος τον τμάματος, χαϊ τά άλλα τά αντά xareβχενάβ&ω. έπεϊ ονν έλαββον έβτι τό έγγεγραμμένον βχήμα
τον τμάματος, χαϊ έλάββονι υπερέχει τό περιγεγραμ
μένον τον έγγεγραμμένον, ή ό Ψ χώνος τον τμάματος,
δήλον, οτι χαϊ τό περιγεγραμμένον βχήμα έλαββον
έβτι τον Ψ χώνον. πάλιν δή δ τε κύλινδρος δ πρωτος τών έν τφ δλφ χνλίνδρφ ό έχων άξονα τάν JE
ποτϊ τόν πρώτον χνλίνδρον τών έν τώ περιγεγραμ
μένα βχήματι τόν έχοντα άξονα τάν ΑΕ τόν αντον
έχει λόγον, δν τό £1 χωρίον ποτϊ τό &Ν· ίβον γάρ
έχάτερον έχατέρφ' χαϊ τών άλλων χνλίνδρων εχαβτος
τών έν τφ δλφ χνλίνδρφ άξονα εχόντων τάν ίβαν
τα Α Ε ποτϊ τόν χνλίνδρον τόν έν τφ περιγεγραμμένφ βχήματι χατ αντον έόντα χαϊ άξονα έχοντα τον
αντον τούτον έξει τόν λόγον, όν τό £1 χωρίον ποτϊ
τό όμόλογον τών παρά τάν 3 παραβλημάτων βνν τφ
ύπερβλήματι, διά τό εχαβτον τών περιγεγραμμένων
χωρίς τον μεγίβτον ίβον εϊμεν έχάβτφ τών εγγεγραμ
μένων βνν τφ μεγίβτφ. έξει ονν χαί ό δλος κύλιν
δρος ποτϊ τό περιγεγραμμένον βχήμα τόν αυτόν λόγον,
δν πάντα τά £1 χωρία ποτϊ τά παραβλήματα βνν τοις
ύπερβλημάτεββιν. δέδεικται δϊ πάλιν πάντα τά £1
χωρία ποτϊ πάντα τά έτερα έλάββω λόγον έχοντα τον,

1. όχημα] om. F; corr. Torellius.
3. νπερεχ cum comp.
ην uel ιν JF.
8. ηεριγραμαενον F.
13. τό 8Ν]
8M Torellius.
14. εκατέρω] addidi; om. F, uulgo.
16. τάν]
addidi; om. F, uulgo; cfr. p. 422, 21.
18. τόν] om. PBC*.
ov) om. P; corr. B*.
21. εϊμεν] Torellms; ίστιν per comp.
F; slvai uulgo.
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batur figura solida, et alia circumscribatur ex eylindris altitudinem aequalem habentibus composita, ita
ut figura circumscripta excedat inscriptam spatio minore, quam quali excedit conus segmentum, et cetera
eadem construantur. iam quoniam figura inscripta
minor est segmento, et figara circumscripta excedit
inscriptam minore spatio, quam quo conus Ψ segmentum excedit, adparet, etiam figuram circumscriptam
minorem esse cono Ψ. rursus igitur et cylindrus
primus totius cylindri axem habens Α Ε ad primum
cylindrum figarae circumscriptae axem habent-em Α Ε
eandem rationem habet, quam spatium β ad 3 Ν
(utraque enim aequalia sunt), et ceterorum cylindrorum unusquisque eorum, qui in toto cylindro sunt
axem babentes lineae Α Ε aequalem, ad cylindrum
figurae circumscriptae eodem loco positum et eundem
axem habentem eam rationem habebit, quam spatium
£1 ad spatium respondens eorum, quae lineae 3 adplicata sunt, adsumpto excessu, quia unusquisque
circum scriptorum praeter maximum aequalis est unicuique inscriptorum cum maximo. ) habebit igitur
etiam totus cylindrus ad figuram circumscriptam eandem rationem, quam omnia spatia £1 ad spatia adplicata cum excessibus [prop. 1]. rursus autem demonstratum est, omnia spatia £1 ad omnia illa spatia
1

1) Sint c c, c c cylindri inscripti, C C C
cumecripti, Κ cylindn totras cxlindri, r r r r r
plicata adsumpto excessu. iam supra p. 422, 14
etratum eet Κ : c\ — & : r „ Κ : c = - & : r , Κ : c
Κ: c — & : r ; sed ^ = • C , c
(7 , c =» (7 , c
que Κ : C — Λ : r , Κ: C — β : r cett.
t

s
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x
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ον έχει ά &Ν ποτϊ τάν ίόαν όνναμφοτέραις τφ τι
ήμιόέα τάς 3 καϊ τώ τρίτα* μέρει τας Ν' ωότε χαί
δλος δ κύλινδρος ηοτϊ τδ περιγεγραμμένον όχημα
έλάόόονα λόγον έξει, ή ά ΖΑ ποτϊ τάν θ Ρ. αλί
h ώς ά ΖΑ ποτϊ τάν θ Ρ, ό δλος κύλινδρος ποτϊ τόν
Ψ κώνον. έλάόόονα ούν λόγον έχει ό αύτδς κύλιν
δρος ποτϊ τό περιγεγραμμένον όχημα ή ποτϊ τδν Ψ.
ώότε μείζον έότι τό περιγεγραμμένον τοϋ Ψ κώνον"
όπερ αδύνατον, έδείχ&η γάρ έλαττον έόν τδ περίγε
ιο γραμμένον \όχήμα τού Ψ κώνον. ούκ άρα έλαόόον
έότι τό τοϋ κωνοειδέος τμάμα τού Ψ κώνου, έπεϊ
δϊ ούτε μείζον ούτε έλαόόον έότιν, δέδεικται ούν τό
προτε&έν.
κϊ.
Καϊ τοίνυν εί κα μή όρ&ω ποτϊ τόν άξονα τω
έπιπέδω άποτμαθή τό τμαμα τοϋ άμβλνγωνίον κωνο
ειδέος, ποτϊ τό άπότμαμα τοϋ κώνου τό βάόιν έχον
τάν αύτάν τώ τμάματι καϊ άξονα τόν αυτόν τούτον
έξει τόν λόγον, ον ά όνναμφοτέραις ϊόα τφ τε άξονι
20 τοϋ τμάματος καϊ τα τριπλαόία τας ποτεούόας τω
άξονι ποτϊ τάν ίόαν όυναμφοτέραις τώ τε άξονι καϊ
τα διπλαόία τάς ποτεονόας τώ άξονι.
έότω γάρ τμάμα άμβλνγωνίον κωνοειδέος άποτετμαμένον έπιπέδφ, ώς είρήται. τμα&έντος δϊ έπιπέδω
25 τοϋ οχήματος άλλφ διά τοϋ άξονος όρ&ώ ποτϊ το
έπίπεδον τό άποτετμακός τό τμάμα-τοϋ μϊν οχήματος
τομά έότω ά ΑΒΓ άμβλνγωνίον κώνον τομά, τοϋ δϊ
16

9

1. &Μ Torellius.
2. Μ Torellius.
7. τόν] scripsi; το
Ρ, unlgo.
Ψ] Ψ ηώνον TorelliuB.
12. ελααο cum comp.
ην uel ιν Ρ.
14. %η TorelKus.
16. αποτμηΟη Ρ, ut lin. 17;
corr. Torellius.
17. τό βάοιν! scripei; τον (comp.) βασιν Ρ,
urugo. έχοντος BC*, e&. ΒΒΑΤΔ..,
W «χ wvti^Qgo-
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minorem rationem habere, quam &
-\-N:±!Bi-\-$N
[prop. 2]. quare etiam totus cylindrus adfiguramcircumscriptam minorem rationem habebit, quam ΖΑιΘΡ. sed
ut Ζ Α : Θ Ρ, ita totus cylindrus ad conum Ψ. itaque
idem cylindrus ad liguram circumscriptam minorem
rationem habet, quam ad Ψ. quare [figura] circumscripta maior est cono Ψ [Eucl. V, 8 ] ; quod fieri
non potest. nam demonstratum est, figuram circumscriptam minorem esse cono Ψ. itaque segmentum
conoidis minus non est cono Ψ. et quoniam nec
maius nec minus est, constat propositum.
XXVI.
Iam etiam si plano ad axem non perpendiculari
segmentum conoidis obtusianguli abscinditur, sic quoque ad segmentum coni basim habens eandem, quaui
segmentum, et eundem axem eam rationem habebit,
quam linea utrique aequalis, et axi segmenti et triplici lineae axi adiectae ad lineam utrique aequalem,
et axi et duplici lineae axi adiectae. )
sit enim segmentum conoidis obtusianguli abscisum
plano, ita ut dictum est. figura autem alio plano per
axem secta ad planum segmentum abscindens perpendiculari ligurae sectio sit ΑΒΓ coni obtusianguli sectio
[prop. 11, b ] plani autem segmentum abscindentis
1

;

1) Ρ. 280, 10: BI %a τον άμβλνγωνίον κωνοπδέος τμαμα
άποτμα&ή έπιπέδω μή όρ&ω ποτϊ τον άξονα, τό άποτμα&\ν
τμαμα ποτϊ j6 όχημα τό βάοιν Ιχον τάν αντάν τφ τμάματι %αϊ
άξονα τόν αντάν, ο γίνεται άπότμαμα κωνον, τοντον %τλ., ut hoc
loco, nisi quod ibi αμφοτέςαις legitur pro ανναμφοτέςαις 1ίη,20.
f

τεραι FVACD;
αί βνραμφοτέρ^αις t > \ cotx.
^fcwskαποτετμημενον F, ut lia. 2 6 , ρ . 4 & 0 ,fcOTt.^cstsiusafc-
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έπιπέδον τον άποτετμακότος τό τμαμα ά ΓΑ ευθεία,
χορνφά δε έότω τον χώνον τον περιέχοντος τν κωνο
ειδες τδ Θ όαμείον. χαϊ άχθω διά τον Β παρά τάν
Α Γ έπιψαύονόα τάς τον κώνον τομάς ά ΦΤ, έπιψανέτω δϊ κατά τδ Β. καϊ άπδ τον θ έπϊ τδ Β έπιζενχθείόα έκβεβλήόθω. τεμεϊ δή αντά δίχα τάν Α Γ,
καϊ έόόείται κορνφά μϊν τον τμάματος το Β όαμείον,
άξων δϊ ά ΒΑ, ά δϊ ποτεοϋόα τώ άξονι ά Β®, τφ
δϊ ΒΘ ϊόα έότω ά τε Θ Ζ καϊ ά ΖΗ. άπο δϊ τάς
Φ Τ έπίπεδον άνεότακέτω τι παράλληλον τώ κατά τάν
ΑΓ. έπιψαύόει δή τον κωνοειδέος κατά το Β. καϊ
έπεϊ τδ έπίπεδον το κατά τάν ΑΓ ουκ έόν ορθόν
ποτϊ τον άξονα τετμάκει τδ κωνοειδές, α τομά έόόεί
ται όξνγωνίον κώνον τομά, διάμετρος δε αντάς α
μείζων ά ΓΑ. έονόας άρα όξνγωνίον κώνον τομας
περϊ διάμετρον τάν Α Γ καϊ τάς ΒΑ γραμμας άπδ
τον κέντρον άνεότακονόας έν έπιπέδφ, δ έότιν άπδ
τάς διάμετρον ορθόν ποτϊ τό έπίπεδον, έν ω έότιν
ά τον όξνγωνίον κώνον τομά, δννατόν έότι κύλινδρον
ενρεΐν τόν άξονα έχοντα έπ ευθείας τφ ΒΑ, ον έν
τφ έπιφανείφ έόόείται ά τού όξνγωνίον κώνον τομά
ά περϊ διάμετρον τάν ΑΓ. ευρεθέντος ούν έόόείται
τις κνλίνδρον τόμος τάν αύτάν βάόιν έχων τφ τμά
ματι καϊ άξονα τόν αυτόν, ά δϊ έτερα βάόις αύτοϋ
έόόείται τό έπίπεδον τό κατά τάν Φ Τ. πάλιν δϊ κάί
κώνον ενρεΐν δννατόν έότι κορνφάν έχοντα τό Β
9

6. δή] scripsi; δια τα Ρ, uulgo; δή τά Torellius.
7. τμά
ματος] sic Ρ.
11. δη] scripsi; δε Ρ, uulgo.
12. ίπεί]
εσαεί altero 0 supra scripto Ρ; έοαεΐται cett. codd.*; corr. ed.
Basil.
13. τετμη*ει Ρ, uulgo.
κονοειδες F.
15. εοναα
F; corr. ed. Baeil.
άρα] scripei; αλλη F, uulgo; δή ed. Baeil., Torellius.
τομα F; corr. ed. Basil.
20. ενο cum comp.
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linea TA uertex autem coni conoides comprehendentis
sit punctum Θ. et per Β punctum ducatur lineae ΑΓ
parallela linea Φ Τ sectionem coni contingens, et contingat in puncto B, et [linea] a θ ad Β ducta producatur. ea igitur lineam Α Γ in duas partes aequales
secabit ), et uertex segmenti erit B axis autem BA )
et B® linea axi adiuncta [p. 278, 24]. sit autem
ΒΘ = ΘΖ = ΖΗ.
et a linea Φ Τ planum erigatur parallelum plano in
Α Γ posito. continget igitur conoides in Β [prop. 16, b].
et quoniam planum iu Α Γ positum ad axem non
perpendiculare conoides secat, sectio erit coni acutianguli sectio, et diametrus eius maior Γ Α [prop. 13]·
data igitur coni acutianguli sectione circum diametrum
Α Γ descripta, et liuea Β Α a centro erecta iu plano
iu diametro posito ad id planum perpendiculari, in
quo est coni acutianguli sectio, fieri potest, ut inueniatur cylindrus axem habens in producta linea BA
cuius in superficie sit coni acutianguli sectio circum
diametrum Α Γ descripta. ) eo igitur inuento erit
frustum quoddam cylindri eandem basim babens, quam
segmentum, et eundem axem, altera autem basis eius
erit planum in linea Φ Τ positum. rursus autem hoc
quoque fieri potest, ut conus inueniatur uerticem
habens punctum B, cuius in superficie sit coni acuti9

1

2

9

9

9

8

1) Zeitschr. f. Matb., hist. Abth. X X V p. 56 nr. 26; cfr.
supra p. 381 not. 3.
2) Β uertex erit propter p. 278, 20. tum Β Δ axis erit
propter p. 278, 21.
3) TJ. prop. 9.
ην uel ιρ F.
om. F nulgo.
9

Βν&πων F; cort. T O T * \ \ Y O & .
25. τάν] ΤοιβΏίτιι·, την

ονν χαϊ άπότμαμα τι έόόείται χώνον βάόιν έχον τάν
αντάν τφ τε τόμω χαϊ τφ τμάματι χαϊ άξονα τόν
Β αυτόν, δειχτέον, ότι τό τον χωνοειδέος τμαμα ποτϊ
τό άπότμαμα τον χώνον τό είρημένον τόν αντόν έχει
λόγον, δν ά ΗΑ ποτϊ τάν ΑΖ.
δν γάρ έχει λόγον α ΗΑ ποτϊ τάν ΑΖ, τούτον
έχέτω ό Ψ χώνος ποτϊ τό άπότμαμα τοϋ χώνον. εί
10 ούν μή έότιν ϊόον τό τοϋ χωνοειδέος τμάμα τφ χώνω
2. ά περί] ά addidi; om. F, uulgo.

3. %a\ άπότμαμα

...
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anguli sectio circum diametrum Α Γ descripta* [prop. 8].
eo igitur iuuento etiaui segmentum coni erit basim

Ω

Ω

Ω

Ω

Ω

habens eandem, quam et frustum et segmentum, et
eundem axem. demonstrandum, segmentum conoidis
ad segmentum coni rationem eam habere, quam Η Α
ad Α Ζ.
habeat enim conus Ψ ad segmentum coni eam
rationem, quam HA:AZ.
iam si segmentum conoidis
cono Ψ aequale non est, sit, si fieri potest, maius.
τώ τμάματι lin. 4 om. F, uulgo; corr. Commandinus, nisi quod
lin. 3 scribit έοοεΐται το άπό τ μη μα (τι άπότμαμα Torellins,
qui lin. 3 $%ων babet). ego baec ita transposui addito %ai
lin. 3, ut adpareret origo lacunae.
6. αποτμημα F, ut lin. 9;
corr. Torellius.
8. γάρ] Nizziue cam V D ; γονν F , uulgo.
ά Η Δ] om. F; corr. Torellius.
.9. έχέτω] Torellius; εχει F,
uulgo.
Post κώνον supplet Commandinus: φημϊ (φαμέ Torellius) δή τό τμήμα (τμάμα idem) τον %ωνοειδέος ίσον εϊμεν
τώ Ψ κώνω.

Archimedee, ed. Heiberg. I.
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τώ Ψ, εί μϊν δννατόν έότιν, έότω μείζον, έγγεγράφ&ω
δή είς τδ τον χωνοειδέος τμαμα όχημα ότερεόν, χαϊ
άλλο περιγεγράφ&ω έχ χνλίνδρον τόμων ϊόον νψος
εχόντων όνγκείμενον, ωότε τό περιγραφέν όχημα τον
εγγραφέντος νπερέχειν έλάόόονι, ή άλίκφ υπερέχει τό
τον χωνοειδέος τμάμα τον Ψ χώνον. έπεϊ ονν τό
περιγεγραμμένον όχημα μείζον έόν τον τμάματος έλάό
όονι υπερέχει τον έγγεγραμμένον οχήματος, ή τό τμάμα
τον Ψ χώνον, δήλον, οτι μείζον έότι τό έγγεγραμμένον
όχημα τον Ψ χώνον. διάχ&ω δή τά επίπεδα τών τό
μων τών εγγεγραμμένων έν τώ τμάματι πάντων έότε
ποτϊ τάν έπιφάνειαν τον τόμον τον βάόιν έχοντος τάν
αντάν τφ τμάματι και άξονα τόν αντόν, χαϊ ά τε ΒΡ
τρίτον μέρος έότω τάς ΒΑ, καϊ τά άλλα τά αντά τοίς
πρότερον χατεόχενάόθω. πάλιν δή ό πρώτος τόμος
τών έν τώ δλφ τόμφ 6 έχων άξονα τάν Α Ε ποτϊ
τόν πρώτον τόμον τών έν τώ έγγεγραμμένω όχήματι
τόν έχοντα άξονα τάν ΑΕ τούτον έχει τόν λόγον, δν
τό άπό τάς ΑΑ τετράγωνον ποτϊ τό άπό τάς Κ Ε. οί
γάρ τόμοι οί ϊόον νψος έχοντες τόν αυτόν έχοντι
λόγον ποτ άλλάλονς, δνπερ αί βαόίες αυτών, αί δϊ
βαόίες αυτών, έπεϊ όμοίαι έντϊ όξνγωνίων χώνων
τομαϊ, τόν αυτόν [ονν] λόγον έχοντι ποτ άλλάλας,
όν αί ομόλογοι διάμετροι αύτάν δννάμει. δν δϊ λόγον
έχει τό άπό τάς Α Α τετράγωνον ποτϊ τό άπό τάς ΚΕ,
τούτον έχει τό ύπό τάν ΖΑ, ΑΒ περιεχόμενον ποτϊ
τό ύπό τάν Ζ Ε, ΕΒ, έπεί έότιν ά μεν Ζ Α άγμένα
9

25

1. μέν] scripsi; γαρ (comp.) μη F, uulgo; μέν έστι Torellius; om. Comniandinus.
έστιν, έστω] scripsi; έστιν (comp.)
F, uulgo; ίστω Commandinus.
3. αλλω F.
κνλίνδρων ed.
Basil., Torellius.
5. νπερεχ cum comp. ην uel iv F.
8. σχή
ματος] τμήματος F; corr. D, Cr.
10. διηχ&ω F; corr. Torel-
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inscribatur igitur segmento conoidis figura solida, et
alia circumscribatur ex cylindri frustis altitudinem
aequalem habentibus composita, ita ut figura circumscripta excedat inscriptam spatio minore, quam quali
excedit segmentum conoidis conum Ψ [prop. 20]. iam
quoniam figura circumscripta, quae segmento maior
est, minore spatio figuram inscriptam excedit, quam
quo segmentum excedit conum Ψ, adparet, figuram
inscriptam inaiorem esse cono Ψ. producantur igitur
plana frustorum omnium segmento inscriptorum usque
ad superficiem frusti basim habentis eandem, quam
segmentum, et eundem axem, et sit
BP=*\BA,
et cetera eadem construantur, quae antea. rursus igitur primum frustum totius frusti axem babens Α Ε
ad primum frustum figurae inscriptae axem habens
Α Ε eam rationem babet, quam ΑΑ : KE . nam
frusta altitudinem aequalem habentia eam inter se
rationem habent, quam bases [cfr. prop. 10]. bases
autem, quoniam sectiones conorum acutiangulorum
similes sunt [prop. 14 coroll.], eandem inter se rationem habent, quam quadrata diametrorum respondentium [prop. 6 coroll.]. sed
ΑΑ : KE = ZAxAB
: ZE X EB
2

2

2

2

}

lius.
11. ενγεγρ. F.
τμάματι] ecripei; σχηματι F , uulgo.
έ'στε] εσσειται F; corr. Torellius.
12. τάν] (prius) scripei, την
F, uulgo; om. ed. Basil., Torellius.
14. τά άλλα] scripsi; τ
αλλα F, uulgo.
15. κατεσκενάσ&ω] scripsi; ηατασκενασ&ω F,
uulgo.
16. άξονα] α F.
17. τών] scripsi; τον F, uulgo.
20. εχωντι F.
21. at δε βασίες αντών] om. F; corr. Commandinus (nisi quod βάσεις scripsit).
23. ονν] delet Torellius.
εχωντι F.
26. Zd, JB] scripsi; ΖΛΒ E ,
aic etiam p. 436 lin. 3.
27. Z E B 1f, \jkx\&O, \&
«sa&N^ ^

7,d^^ss&s^\
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διά τον Θ, χαθ δ αί έγγιβτα βνμπίπτοντι, αί δϊ ΑΑ,
Κ Ε παρά τάν χατά το Β έπιψανονβαν. έβτιν δϊ τδ
μϊν ύπό ταν ΖΑ, Α Β περιεχόμενον ίβον τω £1 χωρίφ, τό δϊ νπό ταν Ζ Ε, Ε Β τφ gΜ. έχει ούν ό
5 πρώτος τόμος τών έν τφ ολω τόμω δ έχων άξονα
τάν Α Ε ποτϊ τόν πρώτον τόμον τών έν τφ έγγε
γραμμένω βχήματι τόν έχοντα άξονα τάν AJS τδν
αυτόν λόγον, δν τό £1 χωρίον ποτϊ τό &Μ. χαϊ τών
άλλων δϊ τόμων έχαβτος τών έν τφ δλφ τόμφ άξονα
ίο εχόντων τάν ϊβαν τα Α Ε ποτϊ τόν τόμον τόν έν τφ
έγγεγραμμένω βχήματι χατ αυτόν έόντα χαϊ άξονα
έχοντα τάν ϊβαν τα Α Ε τ ο ύ τ ο ν έχει τόν λόγον, δν
τό £1 χωρίον ποτϊ τό όμόλογον τών παρά τάν &
παραπεπτωχότων υπερβαλλόντων εϊδει τετραγώνω. πά15 λιν ονν έντι τινα μεγέθεα, οί τόμοι οί έν τφ δλφ
τόμφ, χαϊ άλλα μεγέθεα, τά χωρία, έν οϊς τό £1, ίβα
τφ πλήθει τοίς τόμοις χαϊ χατά δύο τόν αυτόν λόγον
έχοντα αύτοίς. λέγονται δϊ οί τόμοι ποτ άλλονς τόμονς τούς έν τφ έγγεγραμμένω βχήματι, 6 δϊ έβχατος
20 τόμος ούδϊ ποθ έν λέγεται, τά δϊ £1 χωρία ποτ
άλλα χωρία τά παρά τάν 3 παραπεπτωχότα υπερ
βάλλοντα εϊδεβι τετραγώνοις, τά ομόλογα έν τοις
αύτοΐς λόγοις, τό δϊ έβχατον ούδϊ ποθ $ν λέγεται,
δήλον ούν, οτι χαϊ πάντες οί τόμοι ποτϊ πάντας τόν
25 αυτόν έξοϋντι λόγον, δν πάντα τά £1 χωρία ποτϊ
9

9

9

1. ο αΐ] ccg Ρ; corr. Torellius.
ουμπιπτωντι Ρ.
4. &Ν]
Torellius, ut lin. 8.
6. τών] scripei; τον F, uulgo.
8. τό]
(prius) τω F.
10. τάν] addidi; om. F, uulgo.
12. τάν] addidi;
om. F, uulgo.
13. τάν &] τα Ν 8 F; corr. ed. Baeil.
15.
τόμοι οί] om. F; corr. Torellius.
17. πλη&η Ρ.
κατά] κα
supra mann 1 Ρ.
18. έχοντα] εχωντι F; ϊχοντι uulgo; corr.
Torellius.
allalovg F; corr. B C .
20. ποθ ?ν] ecripsi;
f

9
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quoniam ZA linea per @ ducta est, in quo lineae
sectioni proximae inter se incidunt, et AA Κ Ε lineae
in puncto Β contingenti parallelae. ) sed
ΖΑ Χ Α Β = £1,
et ΖΕχ Ε Β = &M. itaque primum frustuui totius
^frusti axem habens Α Ε ad primum frustum figurae
inscriptae axem habens Α Ε eandem rationem habet,
quam £1 ad
et ceterorum quoque frustorum
f

1

unumquodque eorum, quae in toto frusto sunt axem
habentia lineam lineae Α Ε aequalem, ad frustum in
figura inscripta eodem loco positum et axem habens
lineam lineae Α Ε aequalem eam rationem habet, quam
spatium £1 ad respondens spatium eorum, quae lineae
S adplicata sunt figura quadrata excedentia. rursus
igitur magnitudines quaedam sunt, frusta totius frusti,
et aliae magnitudines, spatia, in quibus est littera
£1, numero frustis aequales et binae cum binis in
eadem proportione. et frusta cum aliis frustis, quae
in figura inscripta sunt, in proportione sunt, ultimum
autem frustum in nulla proportione ), et spatia £1
cum aliis spatiis, quae lineae & adplicata sunt figuris
quadratis excedentia, respondentia in iisdem proportionibus, ultimum autem in uulla est. adparet igitur,
etiam omnia frusta ad omnia eandem rationem habitura esse, quam omnia spatia £1 ad omnia spatia
2

1) Apollon. I, 2 1 ; Zeitecbr. f. Math., hist. Abtb. X X V p. 65
nr. 24; cfr. supra p. 422, 6 sq.
2) Id scilicet, cuius axie est BO; numeros enim frustorum
inscriptorum uno minor eet.
πο&εν F, uulgo; aic etiam lin. 2 3 .
%V. t o \
uulgo.
τα υπερβάλλοντα
coxt. T o t ^ x w » -

^
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πάνχα χά παραβλήματα χωρίς τον μεγίότον. πάντα
δϊ τά β χωρία ποτϊ πάντα τά παραβλήματα χωρίς
τον μεγίότον μείζονα λόγον έχοντι, ή δν ά &Ν ποτϊ
τάν ίόαν άμφοτέραις τα τε ήμιόέα τάς & καϊ τφ τρίτφ
μέρει τάς Ν. μείζονα ονν λόγον έχει δλος δ τόμος
ποτϊ το έγγεγραμμένον όχημα τον, δν έχει ά 8 Ν
ποτϊ τάν ίόαν άμφοτέραις τά τε ήμιόέα τάς 8 καϊ
τω τρίτφ μέρει τάς Ν' ωότε καϊ τον, δν έχει ά ΖΛ
ποτϊ τάν θ Ρ. μείζονα ονν έχει λόγον ό δλος τόμος
ποτϊ τό έγγεγραμμένον όχημα ή ποτϊ τόν Ψ κώνον
όπερ αδύνατον, έδείχθη γάρ μείζον έόν τό έγγεγραμ
μένον όχημα τοϋ Ψ κώνον. ούκ έότιν ούν μείζον
τό τοϋ κωνοειδέος τμάμα τοϋ Ψ κώνον. — εί δϊ
έλαόόον έότι τό τοϋ κωνοειδέος τμάμα τού Ψ κώνον,
εγγραφέντος είς τό τμαμα οχήματος ότερεοϋ καϊ άλλον
περιγραφέντος έκ κνλίνδρον τόμων ϊόον νψος εχόντων
όνγκείμενον, ώότε τό περιγεγραμμένον όχημα τοϋ εγ
γραφέντος νπερέχειν έλάόόονι, ή άλίκφ υπερέχει δ Ψ
κώνος τοϋ τμάματος, πάλιν ομοίως δειχθηόέται τό
περιγεγραμμένον όχημα έλαόόον έόν τοϋ Ψ κώνον,
καϊ δ τού κνλίνδρον τόμος δ βάόιν έχων τάν αύτάν
τφ τμάματι καϊ άξονα τόν αυτόν ποτϊ τό περιγεγραμ
μένον όχημα έλάόόονα λόγον έχων ή ποτϊ τδν Ψ
κώνον* οπερ έότϊν αδύνατον, ονκ έότιν ονν ούδ
έλαόόον τό τοϋ. κωνοειδέος τμάμα τοϋ Ψ κώνον. δή
λον ονν τδ προτεθέν.
9

25

1. τα χωρίς F D .
3. εχωντι F.
Μ& Torellius.
δ. Μ
Torellins, ut lin. 8.
6. &Μ Torellius.
7. Η] Ε& Ρ; corr.
Cr., ed. Basil.
10. τόν] το F.
11. μείζον iov] μειξεον F;
corr. Β*.
23. έχων η] Torelliue; εχωντι F , έχοντι nnlgo.
24. εστίν] eupra manu 1 F.
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adplicata praeter maximum [prop. 1]. sed omnia
spatia Sl ad omnia spatia adplicata praeter maximum
maiorem rationem habent, quam
B+N:$3
+ iN [prop. 2].
itaque totum frustum ad figuram inscriptam maiorem
rationem habet, quam S + Ν : $ & + -J Ν] quare
etiam maiorem, quam Ζ Α: Θ Ρ. ) itaque totum frustum
maiorem rationem babet ad figuram inscriptam quam
ad conum Ψ ); quod fieri non potest nam demonstratum est, figuram inscriptam maiorem esse cono Ψ.
itaque segmentum conoidis maius non est cono Ψ. —
sin minus est segmentum conoidis cono Ψ, inscripta
segmento figura solida et alia circumscripta ex cylindri frustis aequalem altitudinem habentibus compositis, ita ut figura circutascripta excedat inscriptam
spatio minore, quam quali conus Ψ segmentum excedit, rursus eodem modo demonetrabimus, figuram
circumscriptam minorem esse cono Ψ [cfr. p. 434,
6 sq.], et frustum cylindri basim habene eandem,
quam segmentum, et eundem axem ad figuram circumscriptam minorem rationem habere quam ad conum
Ψ [cfr. p. 434, 15 sq.]; quod fieri non potest ) itaque segmentum conoidis ue minus quidem eet cono
Ψ. constat igitur propositum.
1

2

8

1) U. p. 426 not. 2.

2) Nam frustnm totnm ad Ψ eam ratiODem habet, quam
ZJ-.ΘΡ;
cfr. p. 420, 3 eq. itaque figora minor eet cono.
3) Tum enim figara circumscripta maior esset cono Ψ
(Eucl. V, 10), quod secus eet (lin. 19).
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Παντός οχήματος όφαιροειδέος έπιπέδω τμα&έντος
δια τον κέντρον όρθώ ποτϊ τδν άξονα τδ άμίόεον τον
όφαιροειδέος διπλάόιον έότι τον κώνον τον βάόιν
έχοντος τάν αντάν τώ τμάματι καϊ άξονα τδν αντόν.
έότω όφαιροειδϊς όχημα έπιπέδω τετμαμένον διά
τον κέντρον όρθώ ποτϊ τόν άξονα, τμαθέντος δε
αντον άλλφ έπιπέδω διά τον άξονος τον μεν βχήματος
τομά έότω ά ΑΒΓΑ όξνγωνίον κώνον τομά, διάμετρος
δϊ αντάς κάί άξων τον όφαιροειδέος ά ΒΑ, κέντρον
δϊ τό Θ. διοίόει δε ονδέν, είτε ά μείζων έότϊ διά
μετρος ά ΒΑ τάς τον όξνγωνίον κώνον τομάς, είτε
ά έλάόόων. τον δϊ τετμακότος έπιπέδον τδ όχημα
τομά έότω ά ΓΑ ενθεΐα. έόόείται δή αντά διά τον
θ κάί όρθάς ποιήόει γωνίας πού τάν ΒΑ, έπεί το
έπίπεδον νποκείται διά τον κέντρον τε άχθαι καϊ ορθόν
εϊμεν ποτϊ τόν άξονα, δεικτέον, ότι τό άμίόεον τον
όφαιροειδέος τμάμα τό βάόιν μϊν έχον τόν κνκλον
τδν περϊ διάμετρον τάν ΑΓ, κορνφάν δϊ τό Β όαμείον διπλάόιον έότι τον κώνον τον βάόιν έχοντος
τάν αντάν τω τμάματι καϊ άξονα τόν αντόν.
έότω γάρ κώνος τις, έν φ το Ψ, διπλαόίων τον
κώνον τον βάόιν έχοντος τάν αντάν τώ τμάματι κάί
άξονα τόν αντόν τάν ΘΒ. φαμϊ δή τό άμίόεον τον
όφαιροειδέος ϊόον εϊμεν τω Ψ κώνφ. εί ονν μή
έότιν ϊόον τδ άμίόεον τον όφαιροειδέος τφ Ψ κώνω,
έότω πρώτον, εί δννατόν, μείζον, έγγεγράφθω δη

1. %θ' Torellius.
6. οχήμα] τμήμα F; corr. ed
„portio" Cr.
τδτμημβνον
fcv«\
^χ.ν&%\·
δια F. uulffO.
οχήματοςΛ χ μ η μ ^ ο ς ^ % < * r e t . W .
13. ά] addidi; om. ¥ , xmlgo.
x*x\w">™* ^ %

Λ

BasiL*;
τον μεν
% \ % δ^.
<£«t&te».
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XXVII.
Quauis figura sphaeroidis per centrum plano ad
axem perpendiculari secta, dimidia pars sphaeroidis
duplo maior est cono basim eandem habenti, quam
segmentum, et eundem axem. )
sit figura sphaeroidis per centrum plano ad axem
perpendiculari secta. ea autem alio plano per axem
posito secta, figurae sectio sit ΑΒΓΑ coni acutianguli
sectio [prop. 11, c], diametrus autem eius et axis sphaeroidis BA centrum autem ©. nihil autem interest, utrum
maior diametrus sectionis coni acutianguli sit BA an
minor. plani autem figuram secantis sectio sit linea ΓΑ.
ea igitur per punctum © [ducta] erit et cum linea Β Α
rectos angulos faciet, quoniam suppositum est, planum
et per centrum ductum esse et ad axem perpendiculare
[Eucl. XI, 18 et XI def. 4]. demonstrandum est, dimidiam partem sphaeroidis basim habentem circulum
circum diametrum Α Γ descriptum, uerticem autem
punctum Β duplo maiorem esse cono basiin eandem
habenti, quam segmentum, et eundem axem.
sit enim conus aliquis, in quo sit littera Ψ, duplo
maior cono basim habenti eandem, quam segmentum,
et eundem axem ΘΒ. dico igitur, dimidiain partem
sphaeroidis aequalem esse cono Ψ. iam si dimidia
pars sphaeroidis cono Ψ aequalis non eat, sit primum,
si fieri poteat, maior. inscribatur igitur seginento,
1

}

;

1) P. 284, 2 sq.: εϊ χά τι τών όφαιροειδέων σχημάτων έπι
πέδφ τμαθή διά τον κέντρον δρ&φ ηοτϊ τον άξονα, τών γενα
μένων τμαμάτων έκάτερον διπλάόιον έαοείται τον κώνον τον
βάοιν ϋχοντος τάν αντάν τω τμάματι καϊ άξονα χον
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είς τό τμάμα τδ άμίόεον τον όφαιροειδέος όχημα ότερεόν, xal άλλο περιγεγράφ&ω έχ χνλίνδρων ΰψος ϊόον

εχόντων όνγκείμενον, ωότε τό περιγραφέν όχημα τον
εγγραφέντος νπερέχειν έλάόόονι, ή άλίκφ υπερέχει το
5 άμίόεον τον όφαιροειδέος τον Ψ κώνον. έπεϊ ονν
μείζον έόν τό περιγεγραμμένον όχημα τον άμίόεος
τον όφαιροειδέος έλάόόονι υπερέχει τον έγγεγραμ
μένον οχήματος, ή τό άμίόεον τον όφαιροειδέος τον
Ψ κώνον, δήλον ονν, οτι καϊ τό έγγεγραμμένον όχημα
10 έν τώ τμάματι τώ άμιόέω τον όφαιροειδέος μείζον
3. εχόντων]

έχον τον ( c o m ^ ^ .

\ftter^ ?

%φα»>
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quod dimidia pars est sphaeroidis, figara solida, et
alia circumscribatur ex cylindris altitudinem aequalem
habentibus composita, ita ut figura circumscripta
excedat inscriptam minore spatio, quam quali excedit
dimidia pars sphaeroidis conum Ψ [prop. 19]. itaque
quoniam figura circumscripta, quae maior eet dimidia
parte sphaeroidis, minore spatio excedit figurain inscriptam, quam quo dimidia pars sphaeroidis conum Ψ
excedit, adparet, etiam figuram segmento inscriptam,
quod dimidia pars sphaeroidis est, maiorem esse cono
Ψ. sit igitur cylindrus basim habens circulum circum
didi; quadratum 1 addidit Torelliua, sed seoreum; ego cum
ceteris iunxi.
6. άμίοεος] F; ά μία ε ως uulgo.
7. ilaooovi]
Nizziue; έλασσον F uulgo.
9. ουν] delendmn?
10. τω
άμιαέω] ecripsi; του αμιοεος F C D , του άμίοεως uulgo.
t
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έότι τοϋ Ψ χώνον. έότω δή κύλινδρος βάόιν μεν
έχων τδν κύκλον τον περϊ διάμετρον τάν Α Γ, άξονα
δε τάν Β θ. έπεϊ ονν ούτος δ κύλινδρος τριπλάόώς
έότι τοϋ κώνον τον βάόιν έχοντος τάν αντάν τφ τμάδ ματι καϊ άξονα τδν αυτόν, δ δϊ Ψ κώνος διπλάόώς
έότι τού αύτοϋ κώνον, δήλον, ώς δ κύ^νδρος ήμιό
λιός έότι τοϋ Ψ κώνον. έκβεβλήόθω δή τά έπίπε&α
τών κνλίνδρων πάντων, έξ ών όνγκείται τδ έγγεγραμ
μένον όχημα, έότε ποτϊ τάν έπιφάνειαν τον χνλίνδρον
10 τοϋ βάόιν έχοντος τάν αύτάν τώ τμάματι καϊ άξονα
τόν αυτόν, έόόείται δή δ δλος κύλινδρος διαιρημένος
είς κνλίνδρονς τφ μεν πλήθει ίόονς τοις κνλίνδροις
τοίς έν τφ περιγεγραμμένφ όχήματι, τφ δε μεγέθει
ίόονς τφ μεγίότφ αυτών, έότων ούν γραμμαί κει15 μέναι, έφ αν τά !$, τφ πλήθει ϊόαι τοίς τμαμάτεόόι
τοις τάς Β Θ ευθείας, τφ δε μεγέθει ϊόα έκάότα τα
Β Θ, καϊ άπό έκάότας τετράγωνον άναγεγράφθω. άφαιρήόθω δή άπδ μεν τοϋ έόχάτον τετράγωνον γνώμων
πλάτος έχων ϊόον τοί Β Ι. έόόείται δή ούτος ϊόος τω
20 περιεχομένφ νπό τάν ΒΙ, ΙΑ.
άπό δε τον παρ
αύτώ τετράγωνον γνώμων άφαιρήόθω πλάτος έχων
διπλάόιον τάς ΒΙ. έόόείται δή ούτος ϊόος τφ περι
εχομένφ ύπό τάν Β Χ, ΧΑ. καϊ άεϊ άπό τον έχομένον
τετράγωνον γνώμων άφαιρήόθω, ον πλάτος ένϊ τμά25 ματι μείζον τοϋ πλάτεος τού προ αύτοϋ άφαιρημένου
γνώμονος. έόόείται δή έκαότος αυτών ϊόος τω περί9

1. βάοιν] scripsi; 6 βαοιν Ρ, uulgo.
9. ϊατε] εοοειται F;
corr. Torelliue.
11. διαιρημένος] ecripsi; διαιρούμενος Ρ,
uulgo.
14. ίατων] scripsi; εατω δη F; ϊοτωααν δή Nizsiue
cum BD.
15. ιαα Ρ ; COTT. Totelliue.
τμημασι Ρ, iralgo;
τμάμασι Torelliue.
1 θ . Uov\ «&γ\$ά\ \Λ«λ> ^\κλ\%ο.
δη]
Nizziua; δε Ρ,
rndgo.
%\. X * X Q W | « > V W I >
^χ^τ*^.
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diametrum Α Γ descriptum, axem autem ΒΘ. iam
quoniam bic cylindrus triplo maior est cono basim
habenti eandem, quam segmentum, et eundem axem
[Eucl. XII, 10; cfr. supra prop. 10], sed conus Ψ
duplo maior eodem cono, adparet, cylindrum dimidia
parte maiorem esse cono Ψ. producantur igitur plana
omnium cylindrorum, ex quibus composita est figura
inscripta, usque ad superficiem cylindri basim habentis
eandem, quam segmentam, et eundem axem. totus
igitur cylindrus diuisus erit in cylindros numero
aequales cylindris figurae circumscriptae, magnitudine
autem maximo eorum aequales. ponantur igitur lineae
quaedam, in quibus sint litterae £?, numero partibus
lineae Β Θ aequales, magnitudine autem singulae aequales lineae Β®, et in singulis quadratum construatur.
auferatur igitur ab ultimo quadrato gnomon latitudinem
habens lineae BI aequalem. is igitur aequalis erit
ΒΙ X IA. ) a quadrato autem ei proximo auferatur
gnomon latitudinem habens 2 Β L is igitur aequalis
erit BXxXA.
et semper deinceps a quadrato sequenti auferatur gnomon, cuius latitudo una parte
[lineae ΒΘ] maior est latitudine gnomonis ante ablati.
unusquisque igitur eorum aequalis erit spatio partibus
1

1) Nam cum BJw
paries aequales (in Θ) et in inaequales (in I) diuisa sit, erit (Euol. II, 5): Β Ix IJ + ΙΘ* —
h. e. ΒΘ* — ΙΘ*=*ΒΙΧΙ4,
sed Β Θ ' — ΙΘ* ipee gnomon
est. et eodem modo ceteri gnomones inueniuntur.
23. έχομ,ένον] επομένου Torellius.
24. ον] addidi; om. F,
uulgo.
SvQ scripsi; μεν ή F C D ; μεν ΐοον Α Β , ed. Basil;
μεν Εχων ενί Commandinus, Torellius.
25.
0,^ \lwl€Kssa\
προτού F D ; πρώτον Α Β, ed. Bagil.
,
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εχομένφ νπό τών τάς ΒΑ τμαμάτων, ων τδ έτερον
τμαμα ϊόον έότϊ τώ πλάτει τον γνώμονος. έόόείται
δή καϊ [άπδ] τον τετράγωνον τον δεντέρον τδ λοιπόν
τετράγωνον τάν πλενράν έχον ίόαν τφ ΘΕ. δ d i
κύλινδρος δ πρώτος τών έν τφ δλφ κνλίνδρφ δ έχων
άξονα τάν ΘΕ ποτϊ τδν κύλινδρον τδν πρώτον τών
έν τφ έγγεγραμμένφ όχήματι τδν αύτδν έχοντα άξονα
τάν Θ Ε τδν αύτδν έχει λόγον, δν τό τετράγωνον τό
άπό τάς ΑΘ ποτϊ τδ τετράγωνον τό άπό τάς ΚΕ'
ώότε καϊ δν τδ ύπό τάν ΒΘ, ΘΑ περιεχόμενον ποτϊ
τδ ύπό τάν Β Ε, Ε Α περιεχόμενον. έχει ονν δ κύλιν
δρος ποτϊ τόν κύλινδρον τόν αύτδν λόγον, ον τό
πρώτον τετράγωνον ποτϊ τόν γνώμονα τόν άπό τού
δεντέρον τετράγωνον άφαιρημένον. ομοίως δ% καϊ
τών άλλων κνλίνδρων έκαότος άξονα εχόντων ϊόον
τα Θ Ε ποτϊ τόν κύλινδρον τόν έν τφ έγγεγραμμένφ
όχήματι καϊ έχοντα άξονα τόν αύτδν τούτον έχει τόν
λόγον, δν τό τετράγωνον τδ ομοίως τεταγμένον αύτώ
ποτϊ τδν γνώμονα τόν άπό τοϋ έπομένον αύτφ τετραγώνον άφαιρημένον. έντϊ δή τινα μεγέθεα, οί
κνλίνδροι οί έν τφ ολω κνλίνδρφ, καϊ άλλα, τά τετράγωνα τά άπό τάν 83, ϊόα τφ πλήθει τοϊς κνλίνδροις καϊ κατά δύο τόν αύτδν λόγον έχοντα, λέγονται
δϊ οί κνλίνδροι ποτ άλλα μεγέθεα, τούς κνλίνδρονς
τούς έν τφ έγγεγραμμένφ όχήματι, δ δϊ έόχατος ούδϊ
ποθ' έν λέγεται, καϊ τά τετράγωνα ποτ άλλα μεγέθεα,
τούς άπό τών τετραγώνων άφαιρημένονς, τά ομόλογα
έν τοις αύτοίς λόγοις, τό δϊ έόχατον τετράγωνον ούδϊ
ποθ' έν λέγεται, πάντες ονν οί κνλίνδροι οί έν τω
9

3. άπό] deleo.
4. τψ] ταν Ρ; corr. Torelliue.
δέ] δή
Torelliue.
7. Βχοντι Ρ; corr. Β.
10. Βθ] ΒΑ Ρ; corr. ed.
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lineae BA comprehenso, quarum altera latitudini gnomonis aequalis sit. quadrati igitur secundi quod relinquitur, quadratum erit latus habens lineae Θ Ε aequale.
cylindrus autem primus totius cylindri axem habens
Θ Ε ad primum cylindrum figurae inscriptae eundem
habentem axem θ Ε eandem habet rationem, quam
ΑΘ*:ΚΕ
[Eucl. XII, 11; XII, 2J;
quare etiam, quam Β Θ Χ ΘΑ : Β Ε Χ ΕΑ. )
itaque
cylindrus ad cylindruin eandem rationem habet, quam
primum quadratum ad gnomonem a secundo quadrato
ablatum. et eodem modo etiam ceterorum cylindrorum
axem habentium lineae Θ Ε aequalem unusquisque ad
cylindrum figurae inscriptae eundem axein habentem
eam rationem habet, quam quadratum eodem loco
positum ad gnomonem a quadrato proxime sequenti
ablatum. sunt igitur magnitudines quaedam, cylindri
totius cylindri, et aliae magnitudines, quadrata linearum
numero cylindris aequales et binae cum biuis
in eadem proportione. cylindri autem cum aliis
magnitudinibus, cylindris figurae inscriptae, in proportione sunt, ultimus autem in nulla proportione
[p. 425 not. 1], et quadrata cum aliis magnitudinibus,
[gnomonibus] a quadratis ablatis, respondentia in iisdein proportionibus, ultimum autem quadratum in
nulla proportione. onciiies igitur cylindri totius cy2

1

1) Apollon. 1,21; Zeitscbr. f. Matb., bist. Abth. X X V p. 48 nr. 5.
Basil.*
11. τό υπί] om. Ρ; corr. Β *
12. κύλινδρον]
κύκλον Ρ; corr. ed. Basil.
16. ίσον] scripei; ιααν F, uulgo;
τάν 1'oav?
18. το ομοίως] scripei; τό om. Ρ , uulgo.
21.
ολω] om. f; corr. Torellius.
αλλα, τά] scripei; τα om. F,
uulgo.
26. πο&' %ν] scripei; no&sv F , ua^o^
27. τούς] τους γνώμονας τονς Nizziua.
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δλφ κνλίνδρφ ποτϊ πάντας τονς έτέρονς κνλίνδρονς
τδν αντον έξονντι λόγον, δν πάνχα τά τετράγωνα
ποτϊ πάντας τονς γνώμονας τονς άφαιρημένονς άπ'
αντών. δ αρα κύλινδρος δ βάόιν έχων τάν αντάν τώ
δ τμάματι καϊ άξονα τδν αντόν χοτϊ τδ έγγεγραμμένον
όχημα τδν αντόν έχει λόγον, δν πάντα τά τετράγωνα
ποτϊ πάντας τονς γνώμονας τονς άφαιρημένονς άπ'
αντών. τά δϊ τετράγωνα πάντων τών γνωμόνων τών
άφαιρημένων άπ' αντών μείζονα έντι ή ήμιόλια. έντϊ
10 γάρ τίνες γραμμαί κειμέναι αί gP, Β Σ, 3 Τ, RT, 8Φ
τώ ϊόφ άλλάλαν νπερεχονόαι, καϊ ά έλαχίότα ϊόα τα
υπέροχα, έντϊ δϊ καϊ άλλαι γραμμαί, έφ' αν τά δνο
3, 8, τώ μϊν πλήθει ϊόαι ταύταις, τφ δϊ μεγέθει
έκάότα ϊόα τα μεγίότα. τά ονν τετράγωνα τά άπδ
16 παόάν, αν έότιν έκάότα ϊόα τα μεγίότφ, πάντων μϊν
τών τετραγοννων τών άπό τάν τώ ϊόφ άλλάλαν νπερεχονόάν έλάόόονα έντι ή τριπλαόία, τών δϊ λοιπών
χωρϊς τον άπό τάς μεγίότας μείζονα ή τριπλαόίονα.
τοντο γάρ έν τοίς περϊ τάν ελίκων έκδεδομένοις δε20 δείκται. έπεί δϊ πάντα τά τετράγωνα έλάόόονα έντι
ή τριπλαόία τών ετέροτν τετραγώνοτν, α έντι άφαιρημένα άπ' αντών, δήλον, οτι τών λοιποτν μείζονα έντι
^ ή ήμιόλια. τών ονν γνωμόνων μείζονα έντι ή ήμιόλια.
^^ότε καϊ δ κύλινδρος δ βάόιν έχανν τάν αντάν τφ
25 τμα^ματι καϊ άξονα τόν αντόν μείζων έότϊν ή ήμιόλιος
8. άφαιρημένους] scrijjsi; αφαιρομένους Ρ, uulgo; αφαι
ρούμενους οά. Basil., Torelhus; eic etiam lin. 7.
9. *}] om. F.
10. # Φ ] # Φ ,
Ρ; corr. ed. Baeil.
14. τ£] τω Ρ; corr.
Torellius.
16. αν] scripsi; or P, unlgo.
μεν των] scripei;
τών om. Ρ, mdgo.
16. τάν τφ ϊοω] scripei; των ιοων Ρ,
uulgo; τάν ϊβφ Torellius.
18. μείζον Ρ; cofr. Torellius.
τριπλαοίονα] uel τριπλάσια ecripsi; τριπλάβιον Ρ, nulgo.
21.
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lindri ad omnes ceteros cylindros eandem rationem
habebunt, quam omnia quadrata ad omnes gnomones
ab iis ablatos [prop. 1]. itaque cylindrus basim habens
eandem, quam segmentum, et eandem axem ad figuram
inscriptam eandem habet rationem, quam omnia qttadrata ad omnes gnomones ab iis ablatos. sed [omnia]
quadrata illa maiora sunt quam dimidia parte maiora
omnibus gnomonibus ab iis ablatis. sunt enim lineae
quaedam positae, &P, ΒΣ, 8T 3T, 8Φ, aequali differentia inter se exeedentes, et minima differentiae aequalis est. ) sed etiam aliae quaedam lineae sunt, in
quibue sunt duae litterae 33, numero illis aequales,
magnitudine autem singulae aequales maximae. quadrata igitur omnium linearum, quarum quaeque maximae [illarum] aeqnalis est, omnibus quadratis linearum
inter se aequali differentia excedentium minora strnt
quam triplo noaiora, reliquis autem praeter quadratum
maximae maiora quam tripla maiora. hoc enim in
libro de helicibus edito demonstratum est [prop. 10
coroll.]. quoniam autem omnia quadrata minora sunt
quam triplo maiora alteris quadratis, quae ab iis
ablata sunt, adparet, reliquiis maiora ea esse quam
dimidia parte maiora. gnomonibus igitur maiora snnt
quam dimidia parte maiora. quare etiam cylindrus
basim habens eandem, quam segmentum, et eundem
axem maior est quam dimidia parte maior figura iny

1

1) Sunt enim 6 B I , 4 B I , 3 B I , 2BJ, BI.
τριπλάσια] διπλάσια F ; corr. ed. Ba&il.*
22. μείζονα] να post
lacunam F; corr. ed. Basil.
23. ημιολιω (alt. tatt^ \£\
wtt.
Torelliue^
24. βασιν μεν F, xralgo-, μ*ν ^ w o i .
^fc.
F.
% ήμιόΐιος] ημισεος F ; COTT. e&. Bfc&VV., ^ x .
Archimedee, ed. Heiberg. I.
^
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τον έγγεγραμμένον οχήματος* όπερ αδύνατον, τοϋ γαρ
Ψ κώνον ήμιόλιός έότι, τό δϊ έγγεγραμμένον όχημα
μείζον έδείχθη τοϋ Ψ κώνον. ούκ αρα έότϊ μείζον
τδ ήμίόεον τοϋ όφαιροειδέος τοϋ Ψ κώνον. ovil
τοίννν έλαόόον. έότω γάρ, εί δννατόν, έλαόόον.
πάλιν δή έγγεγράφθω είς τδ άμίόεον τον όφαιροειδέος όχημα ότερεόν, καϊ άλλο περιγεγράφθω έκ κυ
λίνδρων νψος ϊόον εχόντων όνγκείμενον, ωότε το
περιγραφϊν όχημα τοϋ εγγραφέντος νπερέχειν έλάόόονι,
η φ υπερέχει δ Ψ κώνος τοϋ ήμίόεος τον όφαιροειδέος, καϊ τά άλλα τά αυτά τοις πρότερον χατεόκενάόθω. έπεϊ ονν έλαόόον έότι τό έγγραφϊν όχημα τον
τμάματος, δήλον, οτι καϊ τό περιγραφϊν όχημα έλαό
όον έότι τοϋ Ψ κώνον. πάλιν δή δ πρώτος κύ^νδρος τών έν τώ ολω κνλίνδρφ δ έχων άξονα τάν ΘΕ
ποτϊ τόν πρώτον κύλινδρον τών ίν τώ περιγεγραμμέν φ όχήματι τόν έχοντα άξονα τάν θ Ε τδν αυτόν
έχει λόγον, δν τό πρώτον τετράγωνον ποτ αντο. ο
δϊ δεύτερος κύλινδρος τών έν τώ δλφ κνλίνδρφ ο
έχων άξονα τάν ΕΠ ποτϊ τόν δεύτερον κύλινδρον
τών έν τφ περιγεγραμμένφ όχήματι τόν έχοντα άξονα
τάν Ε Π τόν αύτδν έχει λόγον, δν τό δεύτερον τιτράγωνον ποτϊ τόν γνώμονα τόν άπ' αύτοϋ άφαιρη
μένον. καϊ τών άλλων δϊ κνλίνδρων έκαότος τών έν
τώ ολω κνλίνδρφ άξονα εχόντων τάν ίόαν τα θ Ε
ποτϊ τόν κύλινδρον τόν έν τώ περιγεγραμμένφ όχή
ματι κατ αυτόν έόντα καϊ άξονα έχοντα τόν αύτον
4. άμίόεον Torellius.
6. ϊλασσον] priore loco ελαοοων F.
6. άμίόεον] αμιβΟον Ρ; corr. B C * .
^IO.^ ω] addidi; om
Ρ, uulgo.
άμίβεος Torellius.
18. ποτ' αντο] scripsi; ποτ
αυτό uulgo; de neglecta. u^\xtito&& sfe. Quaeat. Arch. p._93.
21. τών] scripsi; τον Ρ , xm\go
o^W*w\^w^*
^
;
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scripta; quod fieri non potest. nam dimidia parte
maior est cono Ψ, et demonstratum est, figuram inscriptam maiorem esse cono Ψ. itaque dimidia pars
sphaeroidis maior non est cono Ψ. sed ne minor quidem est. sit enim, si fieri potest, minor. rursus
igitur in dimidia sphaeroidis parte inscribatur figura
solida, et alia circumscribatur ex cylindris altitudinem aequalem habentibus composita, ita ut figara
circumscripta excedat inscriptam spatio minore, quam
quo conus Ψ dimidiam spbaeroidis partem excedit, et
cetera eadem, quae antea, construantur. iam quoniam
figura inscripta segmento minor est, adparet, etiam
figuram circumscriptam iuinorem esse cono Ψ. rursus
igitur primus cylindras totius cylindri axem babens
Θ Ε ad prinmm cylindrum figurae circumscriptae axem
habentem Θ Ε eandem rationem habet, quam primum
quadratum ad se ipsum. ) secundus autem cylindrus
totius cylindri axem habens ΕΠ ad secundum cylindrum figurae circumscriptae axem babentem ΕΠ
eandem rationem habet, quam secundum quadratuiu
ad gnomonem ab eo ablatum. et ceterorum etiam
cylindrorum unusquisque eorum, qui in toto cylindro
sunt axem habentes lineam lineae Θ Ε aequalem, ad
cylindrum in figura circumscripta eodem loco positum
et axem eundem habentem eam rationem habet, quam
1

1) Utraque enim utrisque aequalia sunt.
uulgo.
25. zav\ addidi; om. F, uulgo.
26. έγγεγραμμένω
F; corr. Torellms.
27. %al άξονα ε*χοντα~] ecripei; om. ϊ \
uulgo; %al Ιχοντα άξονα Torelliue.
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τούτον έχει τον λόγον, ον το ομοίως τεχαγμένον ούτω
τετράγωνον ηοτϊ τδν γνώμονα τδν άπ' αντον άφαιρη
μένον. καϊ πάντες ονν οί ηνλίνδροι οί έν τώ δλφ
χνλίνδρφ ποτϊ πάντας τονς κυλίνδρους τονς έν τά
περιγεγραμμένφ Οχήματι τδν αύτδν έξούντι λόγον, δν
πάντα τά τετράγωνα ποτϊ τδ ϊόον τώ πρώτφ %εχρ*τ
γώνφ χαί τοις γνωμόνεόόι τοίς άπδ τάν λοιπών τετραγώνων άφαιρημένοις. χαϊ τά τετράγωνα πάντα
έλάόόονα έντι ή ήμιόλια τον ϊόον τφ τε πράττω τετραγώνω χαϊ τοίς γνωμόνεόόιν τοίς άπδ τών λοιπών
άφαιρημένοις, διότι των τετράγωνο** τών άπδ ταν τφ
ϊόφ άλλάλαν νπερεχονόάν χωρίς τον άπό τάς μεγίότας
τετράγωνον μείζονα έντι ή τριπλαόία. δ αρα χύλιν
δρος δ βάόιν [μϊν] έχων τάν αύτάν τώ τμάματι χαϊ
άξονα τδν αυτόν έλάόόων ή ήμιόλιός έότι τον περι
γεγραμμένον οχήματος* όπερ αδύνατον, τον γάρ Ψ
χώνον ήμιόλιός έότι, τό δϊ περιγεγραμμένον όχημα
έλαττον έδείχδη τού Ψ χώνον. ούχ άρα έότϊν έλαό
όον τό ήμίόεον τού όφαιροειδέος τοϋ Ψ χώνον. έπεϊ
δϊ ούτε μείζον έότιν ούδϊ έλαόόον, ϊόον άρα έόνίν.

χη'.
Καϊ τοίννν εί χα τό όφαιροειδϊς μή όρ&ω ποτϊ
τόν άξονα τώ έπιπέδω διά τοϋ χέντρον τμα&ή, δμοίωξ
τό άμίόεον τοϋ όφαιροειδέος διπλάόιον έόόείται τον
25 άποτμάματος τού χώνον τοϋ βάόιν έχοντος τάν αύτάν
τώ τμάματι χαϊ άξονα τόν αυτόν.
1. τόν λόγον] scripsi; τόν om. Ρ, uulgo.
ο ν τό] Nizziue;
om. F, uulgo.
τεταγμένον] Nizzius; τεταγμενω Ρ , uulgo.
2. τετράγωνον] Torelliue; τετραγώνω F , uulgo.
uidendum
tamen, ne fierri poesit: τόν αυτόν
έχει λόγον τω ομοίως τε
ταγμενω . . τετραγώνω.
γνΛ\ι.ον%«νν
11. ταν\ των Ρ;
corr. Torellius.
12. χω<}ίς\ %<&Q cvxm ^sis^. τ\&^· W .
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quadratuni eodem loeo poeitum ad gnomouem ab eo
ablatum. ) itaque etiam omnes cylindri totius cylindri
ad oxnnes cylindroe figurae circumscriptae eandem
habebunt rationem, quam omnia quadrata ad spatium
aequale quadrato primo simul cum gnomonibus a
reliquis quadratie ablatis [prop. 1]. et quadrata omnia minora sunt quam dimidia parte maiora spatio
aequali primo quadrato simul cum gnomonibus a
reliquis ablatis, quia quadratis linearmn aequali differentia inter se exeedentium praeter quadratuni maximae maiora sunt quam triplo maiora. quare cylindrus
basim habens eandem, quam segmentum, et eundem
axem minor est quam dimidia parte maior figura
circumscripta; quod £eri non potesi cono enim Ψ
dimidia parte maior est, sed demonstratam est, figuram circumscriptam minorem esse cono Ψ. itaque
dimidia pars ephaeroidia cono Ψ minor non eet. quoniam igitur neque maior est neque minor, aequalis est
1

XXVIII.
Sed etiam si sphaeroides plano ad axem non
perpendiculari per centrum secatur, item dimidia pars
sphaeroidis duplo maior erit segmento coni basim
eaudem babenti, quam segmentum, et eundem axem. )
2

1) Sint C C C C C cylindri circumscripti, e\ c\
c
inscripti, Κ partee totitis cylindri, Q Q Q Q Q quadrata,
9i 9Q 9A 06 gnomonee.
demonstratum eet (p. 446 , 6 sq.):
t

2

s

A

6

A

X

%

9

4

6

c

β

* * Γ % \S%. Κ
— ββ :9z» Κ'-c* — QA:Λ>' g'- * %
9Β
(nam
c e t ) ; eed Cj — C„ c — (7., c — 04, « 4 —
2) r . 284, 19: tt %a τών όφαιροειδέων χι imnide> xpafrjj
:

2

J

z

deleo.
19. χό ημίοεον] ecripei; τον ημιβονς F, uulgo; τό
αμίβεον Torelliue.
20. &έ] addidi; om. F , uulgo.
esi&au
F.
ovtii} F ; οντε uulgo.
21. λ' TetdBana\
^
αποτμηματος F; corr. TorrelliuB.
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τετμάό&ω γάρ όχημα όφαιροειδές\ τμαδέντος δϊ
αύτοϋ έπιπέδφ άλλφ διά τού άξονος όρ&ω ποτϊ τό
τέμνον έπίπεδον χον μέν οχήματος τομά έότω ά
ΑΒΓΑ όξνγωνίον χώνον τομά, χέντρον δϊ αντάς το
Θ τον δϊ τετμακότος έπιπέδον τδ όχημα έότω ά ΑΓ
ευθεία, έόόείται δη αντά διά τον Θ αγόμενα, έπεϊ
τδ έπίπεδον νπέκειτο διά τον χέντρον άχ&αι. έόόείται
ονν τις όξνγοτνίον χώνον τομά περϊ διάμετρον τάν
Α Γ, έπεϊ το έπίπεδον το άποτέμνόν νπέχειτο ον ποτ
όρθάς εϊμεν τω άξονι άγμένον. άχθων δή τίνες αί
ΚΑ, Μ Ν παρά τάν Α Γ έπιψανούόαι τάς τον όξνγωνίον χώνον τομας χατά τά Β, Α, άπο δϊ τάν ΚΑ,
ΜΝ επίπεδα άνεότακέτω παράλληλα τφ κατά τάν ΑΓ.
έπιψανονζι δή ταύτα τον όφαιροειδέος κατά τά Β, Α,
καϊ ά ΒΑ έπιξενχθεϊόα πεόείται διά τον Θ, καϊ έό
όούνται τών τμαμάτων κορνφαϊ μϊν τά Β, Α όαμεία,
άξονες δϊ αί Β Θ, θ Αν δννατόν δή έότιν κύ^δρον
εύρείν άξονα έχοντα τάν ΒΘ, ον έν να επιφάνεια
έόόείται ά·τοΰ όξνγωνίον κώνον τομά ά περϊ διάμετρον
τάν ΑΓ. ευρεθέντος δϊ έόόείται τις κνλίνδρον τόμος
τάν αύτάν βάόιν έχων τώ ήμιόέφ τοϋ όφαιροειδέος
καϊ άξονα τόν αυτόν, πάλιν δή καϊ κώνον εύρείν
δννατόν έότι κορνφάν έχοντα τό Β όαμείον, ον έν
τα επιφάνεια έόόείται ά τοϋ όξνγωνίον κώνον τομά
9

1. όχημα] τμήμα Ρ; corr. ed. Basil.*
2. αξωνος Γ.
6.
δή]
F; corr. Torellius.
insi] επι Ρ.
7. άχθαί] τεταχ&αι Torellius.
10. αχθών] acripai cum C; αχ&ω F, uulgo;
άχΟωσαν Nizziua cum V B D .
11. επνψανονοαν P B C * .
13.
τω] το F; corr. Torelliaa.
14. επί'ψαυωντι F.
δη] acripai; δε
F', uulgo.
κατά τά J3, Δ] om. F; cprr. Torelliua.
15. %a\
ά ΒΔ] ecripsi; και τα Β, Δ F, uulgo.
διά] δε διά F ; corr.
Torelliue.
17. ΘΔ] ΘΑ FBC*.
δη έστιν] acripai; δε εοτιν
F, uulgo.
18. ενς cum comp. ην uel ιν F , ut lin. 22.
20.
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secetur enim figura sphaeroides. secta autem ea
alio plano per axem posito ad secans planum perpendiculari figurae sectio sit ΑΒΓΑ coni acutianguli
sectio [prop. 11, c ] , centrum autem eius punctum @,
plani autem figuram seeantis sectio sit linea ΑΓ. ea
igitur per Θ ducta erit, quoniam suppositum est, planum per centrum ductum esse. erit igitur coni acutianguli sectio quaedam circum diametrum Α Γ descripta, quoniam suppositum est, planum secans ad
axem non perpendiculare ductum esse [prop. 14].
ducantur igitur lineae ΚΑ, Μ Ν lineae ^.Tjjarallelae
sectionem coni acutianguli contingentes in punctis B
A, et in lineis ΚΑ, MN erigantur plana plano in
linea Α Γ posito parallela. ea igitur sphaeroides in
punctis 5, Α contingimt [prop. 16, b], et ducta linea
Β Α per Θ punctum cadet [prop. 16, c ] , et uertices
segmentorum erunt puncta Β, Α [ρ. 282, 12], axes
autem B® Θ Α [ρ. 282, 13]. potest igitur fieri, ut
inueniatur cylindrus axem habens-ΒΘ, in cuius superficie sit coni acutianguli sectio circum diametrum Α Γ
descripta [prop. 9]. eo autem inuento erit frustum
quoddam cylindri eandem basim habens, quam dimidia
pars sphaeroidis, et eundem axem. rursus igitur fieri
potest, ut inueniatur conus uerticem habens punctuin
B, in cuius superficie sit coni acutianguli sectio in
7

7

όιά τον χέντρον μη όρδω αοτϊ τον άξονα των γεναμένων τμα
μάτων εαάτερον διπλάόιον ΙοοεΙται τον οχήματος τον βαοιν
ϊχοντος τάν αντάν τφ τμάματι %αϊ άξονα τον αντόν.
γίνεται
δε τό όχημα άπότμαμα κώνον.
%νλινδρ supra scripta littera ο F; κύλινδρος C D .
χ«>
ή μισέ ω] scripsi; τον ημισονς F , u\xLgO*\ χ<& α\ι,Ιβ%ο% ^ . « t ^ s c a ^ -
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ά άπό διαμέτρου τάς ΑΓ. ευρεθέντος δϊ έόόείται τι
άπότμαμα κώνου ταν αντάν βάοιν έχον τφ τμάματι
καϊ άξονα τδν αυτόν, λέγω δή, οτι τον όφαιροειδέος
τό ήμίόεον διπλάόιον έότι τον κώνου τούτον, έότω
5 δή ό Ψ κώνος διπλάόιος τοϋ άποτμάματος τον κώνου,
εί ονν μή έότιν ϊόον τδ ήμίόεον τοϋ όφαιροειδίος
τφ Ψ κώνφ, έότω πρώτον, εί δυνατόν, μείζον, εν
έγραψα δή τι είς τό ήμίόεον τοϋ όφαιροειδέος όχημα
ότερεόν, καϊ άλλο περιέγραψα έκ κνλίνδρον τόμων
10 νψος ϊόον εχόντων όνγκείμενον, ωότε τό περιγραφέν
όχημα τοϋ εγγραφέντος ύπερέχειν έλάόόονι, ή άλίκφ
υπερέχει τδ άμίόεον τοϋ όφαιροειδέος τοϋ Φ κώνον.
όμοία%ς δή τοίς πρότερον δειχθηόέται τό έγγεγραμμένον
όχημα έν τώ ήμιόέφ τοϋ όφαιροειδέος μείζον έόν τον
15 Ψ κώνου, καϊ ό τόμος δ βάόιν έχων τάν αντάν τω
1. τι] ecripei; το Ρ uulgo.
2. αχοτμημα F, ut Ηη. 6;
corr. Torellius.
%ώνον] om. Ρ; corr. Torelliue.
4. άμίαεον
Torelline, ut lin. 6.
7. Μγραν)α]
soripei cum V A B D ; ενέγραψα* Ρ; ίγγεγράφ&ω
ad. BaeiL, Torellius.
8. άμίόεον Torellius. 9. περιγεγράψΟω
ed. Basil., Torelliue.
14. άμιοέω Torellius.
15. τόμος τον
χνλίνδρον Commandinus, Torellius.
9

DE CONOIDIBUS E T SPHAEROIDIBU&

457

1

diametro Α Γ descripta. ) eo autem inuento erit segmentum quoddam coni eandem basim habens, quam
segmentum [ephaeroidis], et eundem axem. dico igitur, dimidiam sphaeroidis partem duplo maiorem esae
hoc cono. sit igitur conus Ψ duplo maior segmento
coni. itaque si dimidia pars sphaeroidie cono Ψ
aequalie non est, sit primum, si fieri poteet, maior.
inscripsi igitur dimidiae parti sphaeroidis figuram solidam, ei aliam circumscripsi, ex frustis cylindrorum
altitudinem aequalem habentibus compositas, ita ut
figura circumecripta excedat inseriptam spatio minore,

quam quali excedit dinudia pars spha^roidis conum
Ψ [prop, 20]. itaque eodem modo, quo antea, demonstrabimus, figuram dimidiae parti sphaeroidis inscriptam maiorem esse cono Ψ, et frustum basim
babejis ea^dem, qaam eegmentum, et eundem axem
1) Ex prop. S; Dum linea Β θ ρ*τρ©τΑ\ζπλ»2^ x ^
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τμάματι χαί άξονα τον αντον τον μϊν Ψ κώνον
ήμιόλιος έών, τον δϊ έγγεγραμμένον Οχήματος έν χφ
ήμιόέφ τον όφαιροειδέος μείζων ή ήμιόλιος* οπερ
αδύνατον,
ούκ άρα μείζον τό ήμίόεον τον όφαιροει5 δέος τού Ψ κωνον. εί δϊ έλαόόον έότι τδ ήμίόεον
τοϋ όφαιροειδέος τού Ψ κωνον, έγγεγράφ&ω είς το
ήμίόεον τοϋ όφαιροειδέος όχημα ότερεόν, καϊ άλλο
περιγεγράφ&ω έκ κνλίνδρων τόμων ύφος ϊόον εχόν
των όνγκείμενον, ωότε τό περιγραφέν τοϋ έγγραφέν10 τος νπερέχειν έλάόόονι, ή άλίκφ υπερέχει δ Ψ κώνος
τοϋ ήμίόεος τοϋ όφαιροειδέος. πάλιν ονν ομοίους τοϊξ
πρότερον δειχ&ηόέται τό περιγεγραμμένον όχημα έλαό
όον έόν τοϋ Ψ κώνον, καϊ ό τόμος τοϋ κνλίνδρον ο
βάόιν έχων τάν αύτάν τω τμάματι καϊ άξονα τδ»
15 αυτόν τοϋ μϊν Ψ κώνον ήμιόλιος έών, τοϋ δϊ περι
γεγραμμένον οχήματος έλάόόων ή άμιόλιος' οπερ αδύ
νατον, ούκ έόόείται ούν ούδϊ έλαόόον τό ήμιόν τον
όφαιροειδέος τοϋ Ψ κώνον. έπεϊ δϊ ούτε μείζον έότιν
ούδϊ έλαόόον, ϊόον έότϊ. φανερόν ονν έότιν, δ έδει
20 δείξαι.
κ%'.
Παντός οχήματος όφαιροειδέος έπιπέδφ τμα&έντος μή διά τοϋ κέντρον όρ&φ ποτϊ τόν άξονα] το
έλαττον τμάμα ποτϊ τόν κώνον τόν βάόιν έχοντα
δδ τάν αύτάν τώ τμάματι καϊ άξονα τόν αύτδν τούτον
έχει τόν λόγον, δν ά ϊόα όνναμφοτέραις τα τε ήμιόέα
2. τω η μια έ ω] scripsi; ημίσεως Ρ, uulgo; η μισέ ω Β , άμ
α έφ Torellius.
4. αρα μείζον] scripsi; εσται ονν Ρ, uulgo^
$σται ονν μείζον Commandiniis, Torellius.
άμίόεον Torellius.
5. εI δε έλασσον έστι το άμίσεον χον σφαιροειδέος τον
Ψ χώνον] scripai; om> Ρ ,
%l &\
W v » C^Domaii-
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dimidia parte lnaius esse cono Ψ, maius autem quain
dimidia parte majus figura dimidiae parti sphaeroidis
inscripta; quod fieri non potest. itaque dimidia pars
sphaeroidis maior non est cono Ψ. sin minor est
dimidia pars sphaeroidis cono Ψ, inscribatur dimidiae
parti sphaeroidis figura solida, et alia circumscribatur
ex frustis cylindrorum altitudinem aequalem habentibus compositae, ita ut figura circumscripta excedat
inscriptam spatio minore, quam quali excedit conus
Ψ dimidiam partem sphaeroidis [prop. 20]. rursus
igitur eodem modo, quo antea, demonstrabimus, figuram
circumscriptam minorem esse cono Ψ, et frustum cylindri basim habens eandem, quam segmentuin, et
eundem axem dimidia parte maius esse cono Φ, minus
autem quam dimidia parte maius figura circumscripta;
quod fieri non potest. quare dimidia pars sphaeroidis
ne miuor quidem erit cono Ψ. quoniani autem neque
maior est neque minor, aequalis est. constat igitur,
quod demonstrandum erat.
XXIX.
Quauis figura spbaeroide plano secta per centrum
non posito, sed ad axem perpendiculari, minus segmentum ad conum eandem basim habentem, quam
segmentum, et eundem axem eam habet rationem,
dinus, Torellius.
6. εγγραφ&ω F.
είς το ήμίόεον . . . .
περιγεγράφ&ω Ικ lin. 8 om. F; corr. Commandinus.
8. κνλίνδρου Commandinus.
11. ήμίσεος] scripsi; ημιοους F, uulgo;
άμίσονς Torellius.
17. τό] του (comp.) F; corr. B C * .
18.
μείζων F.
21. Xa Torellius; om. F.
26. ον] addidit
Torellius; om. F, nulgo.
loa ονναμφοτέραις] ecripsi; ά <rtrwαμφοτερα F, uulgo; α om. Torellme.
x%\ Q T C V . ^ \ ^ » ^
rellius,
άμίσεα idem.

-
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τον άξονος του όφαιροειδέος χαϊ τφ άξονι τον μείζονος
τμάματος χοτϊ τον άξονα τον τον μείζονος τμάματος.
έότω γάρ τι τμάμα όφαιροειδέος Οχήματος άχοτετμαμένον έπιπέδφ όρ&ώ χοτϊ τον άξονα μή δια τον
5 κέντρου, τμαδέντος δϊ αντον έπιπέδφ άλλω διά τοϋ
άξονος τον μέν Οχήματος τομά έότω ά ΑΒΓ όξνγω
νίον κωνον τομά, διάμετρος δϊ τάς τομας χαί αξων
τον όφαιροειδέος έότω ά ΒΖ, χέντρον δϊ τδ θ, του
δϊ έπιπέδον τον άποτέμνοντος τδ τμαμα τομα Ιότω α
10 Α Γ εύ&εία. ποιηθεί δϊ αντά όρ&άς γα*νίας χοτϊ τάν '
Β Ζ, έπεϊ τδ έπίπεδον ορ&δν εϊμεν ποτϊ τδν άξονα
νπέχειτο.
έότω δϊ τδ τμαμα τδ άποτετμαμένον,
ου
χορνφά τδ Β όαμείον, έλαόόον ή άμίόεον τον όφαιροειδέος οχήματος, χαϊ τα Βθ ϊόα έότω ά Ζ Η. δεν*15 νέον, οτι τδ τμάμα, ον χορνφά το Β όαμείον, χοτϊ
τδν χάνον τδν βάόιν έχοντα τάν αντάν τω τμάματι
χαί άξονα τδν αύτδν τούτον έχει τδν λόγον, δν α
Α Η χοτϊ τάν Α Ζ.
έότω δή χύλινδρος τάν αύτάν βάόιν έχων τφ
20 έλάόόονι τμάματι χαϊ άξονα τόν αυτόν, έότω δϊ χαϊ
χώνος, έν ω τό Ψ, ποτϊ τόν χώνον τόν βάόιν έχοντα
τάν αύτάν τούτον έχων τόν λόγον, δν έχει ά Α Η
ποτϊ τάν Α Ζ. φαμί δή τόν Ψ χώνον ϊόον εϊμεν \
τφ τμάματι τώ χορνφάν έχοντι τό Β όαμείον. εί γαρ
25 μή έότιν ϊόος, έότω πρώτον, εί δννατόν,
έλάόόων.
1. τω α£ονί] scripsi; ό αξων F, uulgo.
3. σχήματος)
τμήματος F; corr. ed. Baeil.
αχοτετμημενον F , ut lin. 12;
corr. Torellius.
9. τμαμα] τ sopra manu 1 F.
11. είναι
per comp. F; corr. Torellius.
13. άμϊαεον] scripei; αμισονς
F, uulgo.
φαιροειδεος Ρ.
14. ά ΖΗ] τον ΑΖΗ Ρ ; corr.
Β.*
18. τάν] τα Ρ; corr. Α Β .
l* H]
ecripei; δε F,
uulgo.
21. το] τω Ρ.
«ώχατ» χά χ\ιά^ατι %αϊ άξονα τον
αντόν Nizzius, fortaeae xecte.
f
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quam linea utrique aequalie, et dimidio axi sphaeroidis et axi-segmenti maioris, ad axem segmenti
maioris. )
sit enim segmentum aliquod figurae sphaeroidis
plano ad axem perpeodiculari non per centrum abscisum. secto autem eo alio plano per axem posito
figurae sectio sit ΑΒΓ coni acutianguli sectio [prop.
11, c ] , diametrus autem sectionis et axis sphaeroidis
sit linea BZ centrum auteui ®; plani autem segmentum abscindentis sectio sit linea ΑΓ. ea igitur cum
Β Ζ rectos angulos faciet, quoniam suppositum est,
planum ad axem perpendiculare esse [Eucl. XI, 18;
XI def. 4]. sit autem segmentum abscisum, cuius uertex sit Β punctum, minus quam dimidium sphaeroidis,
et sit ΖΗ = Β®. demonstrandum, segmentum, cuius
uertex sit B, ad conum eandem basim habentem,
quam segmentum, et eundem axem eam habere rationem, quam Α Η: Α Ζ.
sit igitur cylindrus eandem basim habens, quam
segmentum minus, et eundem axem. sit autem etiam
conus, in quo sit littera Ψ, ad conum eandem basim
habentem [quam segmentum, et eundem axem] eam
habens rationem, quam ΑΗ: AZ. dico igitur, conum
Ψ aequalem esse segmento uerticem habenti punctum
B. nam si aequalis non est, sit primum, si fieri potest,
minor. inscripsi igitur segmento figuram solidam, et
1

}

1) P. 284, 6: εί δε %a όρ&ω μεν ηοτϊ τον άξονα τφ έπι
πέδω τμαδτ}, μή δια τον κέντρον δέ, τών γεναμένων τμαμάτων
τό μεν μείζον *xL, το δε ϊλαβνον τμαμα ηοτϊ τον ηώνυν τον
βάοιν ϋχοντα τάν αντάν τω τμάματι καϊ άξονα τον αυτόν
τον ϋχει τον λόγον, ον ά βνναμφοτέβαις ϊβα XCJL %% $ \ $ Α Α ^ « .
sv&slccg, £ iativ άξων τον βφαιςοειδέος wzk*, x& ^aca.* — ^

462

ΠΕΡΙ ΚΩΝΟΕΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΕΩΝ.

ενέγραψα δή είς τό τμαμα όχημα βτερεόν, και άλλο
περιέγραφα έχ χνλίνδρων νψος ϊόον εχόντων βνγχεί
μενον , ωότε τό περιγρα
φέν όχημα τον εγγραφέν
τος νπερέχειν έλάόόονι, η
άλίχφ μείζον έότι τό του
όφαιροειδέος τμάμα τον Ψ
χώνον. έπεϊ ονν μείζον
ιόν τό περιγεγραμμένον
όχημα τον τμάματος έλάό
όονι υπερέχει τον έγγε
γραμμένον, ή τό τμάμα τού
χώνον, δήλον, οτι μείζον
έότι χαί τό έγγεγραμμένον
όχημα τον Ψ χώνον. έότω
15
δή τρίτον μέρος τάς ΒΔ
ά Β Ρ. έπεϊ ονν ά μεν
Β Η τριπλαόία έότιν τάς
ΒΘ, ά
ΒΑ τας ΒΡ,
/
\
δήλον, οτι τριπλαόία έότϊν
άΑΗτάςΘΡ.
έχει δή ο
μεν χύλινδρος ό βάόιν
έχων τάν αντάν τώ τμά
ματι χαϊ άξονα τόν Β Α ποτϊ
25 Ζ
\ τόν χώνον τόν βάόιν έχοντα
τάν αντάν χαϊ άξονα τόν αντόν τούτον τόν λόγον,
δν έχει α Α Η ποτϊ τάν Θ Ρ. ό δε χώνος δ είρψ
μένος ποτϊ τόν Ψ χώνον τόν αυτόν λόγον έχει, ον
ά Α Ζ ποτϊ τάν Α Η. έξει ονν άνομοίως τών λό1. έγγεγςάφδω "Nizzvas.
έλάασονί] soripsi cum "Niraio \

*%^vwi^«w$ft«& idem.
10.
*W<s<sov ^ ,
^a». W * \
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aliam circumscripsi ex cylindris altitudinem aequalem
habentibus compositas, ita ut figura circumscripta excedat inscriptam spatio niinore, quam quaii segmentum spbaeroidis maius est cono Ψ [prop. 19]. iam

quoniam figura circumscripta, quae segmento maior
est, excedit figuram inscriptam spatio minore, quam
quo segmentum conum excedit, adparet, etiam liguram
inscriptam maioreni esse cono Ψ. sit igitur
BP=i
BA.
iam quoniam BH= 3 Β®, et Β4 — 3 BP, adparet,
esse Α Η — 3 ®P. itaque cylindrus basim habens
eandem, quam segmentum, et axem Β Α ad conum
eandem basim babentem et eundem axem eam rationem
habet, quain Α Η; ΘΡ [Eucl. ΧΠ, 10]. conus autem,
quem commemorauimus, ad conum Ψ eandem rationem
habet, quani Α Ζ : Α Η. itaque cum perturbata sit
comp. F.
τάς Β Θ , ά δε ΒΔ τάς Β Ρ, δήλον οτι τριπλάσια
Ιοτίν\ scripsi; om. F, uulgo; τας Β θ , %αϊ α BJ. τάς Β Ρ, τρι
πλαόία ϊοται %al ed. Basil., Torellius.
24. ποτϊ] προς per
comp. F; corr. Torellius.
26. τούτον εχει τον F; corr. Torellius.
29. JZ] ΔΚ P; corr. B.
JH] JZ F ; corr. B.
9
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γων τεταγμένων δ κύλινδρος δ βάόιν έχων τάν αντάν
τω τμάματι χαϊ άξονα τδν αύτδν χοτϊ τον Ψ χώνον
τδν αύτδν λόγον, δν ά ΑΖ ηοτϊ τάν ΘΡ. έότων ii\
γραμμαί κείμενοι, έφ αν τά 8, Ν, τώ μέν πλήξει
ϊόαι τοϊς τμαμάτεόόιν τοϊς τάς ΒΑ, τώ δε μεγέ&χ
έκάότα ϊόα τα Ζ Α. έότω δε χαϊ ταν 8Ο έκάότα Ιόν.
τα ΒΑ. τάν ονν Ν Ο έκάότα διπλαόία έόόείται τας
ΘΑ. παραπεπτωκέτω δή παρ έχάόταν ανταν χωρίον
τι πλάτος έχον ϊόον τα ΒΑ, ώότε εϊμεν έχαότον των
εχόντων τάς διαμέτρονς τετράγωνον. άφαιρήόθω δή άπο
μεν τού πρώτον γνώμων πλάτος έχων ϊόον τα Β Ε, άπο
δε τού δεντέρον πλάτος έχατν ϊόον τα Β Χ. χαϊ έφ
έχάότον τόν αυτόν τρόπον εϊς άπδ τού έπομένον χω
ρίον γνώμων άφαιρήό&ω πλάτος έχων ένϊ τμάματι
έλαόόον τού πλάτεος τού προ αυτού γνώμονος άφαι
ρημένον. έόόείται δή ό μεν άπό τού πρώτον χωρίον
γνώμων άφαιρημένος ϊόος τώ περιεχομένφ ύπό τάν
Β Ε, ΕΖ, χαϊ τό λοιπόν χωρίον παραπεπτωχός παρά
τάν ΝΟ υπερβάλλον εϊδει τετραγώνω τάν τον ύπερβλήματος πλενράν έχον ίόαν τα Α Ε, δ 9% αχό τον
δεντέρον χωρίον γνώμων άφαιρημένος ϊόος τώ περι
εχομένφ ύπό τάν Ζ Χ, Χ Β, χαϊ τό λοιπόν χωρίον πάρα
τάν Ν Ο παραπεπτωχός υπερβάλλον εϊδει τετραγώνω*
χαί τά λοιπά ομοίως τούτοις έξονντι. διαχέω δε τα
επίπεδα πάντων τών χνλίνδρων, έξ ών όνγχείται το
9

5

9

10

16

20

25

2. τον Ψ] το Ψ F.
3. ε*στων] C; εστ* per comp. F;
Μάτωσαν uulgo.
6. τάς] scripsi cuffl Β; τα Ρ, tralgo; ίν ttt
ed. Baeil., Torellius.
6. # 0 ] &Θ Ρ.
7. τάν] τα Ρ ; oorr.
BC.
11. τα] ταν F.
12. έφ'] soripsi; αφ' F, iralgo.
14.
ενί] εν F, corr. Torellius.
19. Ν Ο] Θ F; corr. ed. Basil.*
20. 2χον] scripsi; έχων F, uulgo.
24. διάχΟω δέ] scripsi; δί
ωόε F, uulgO; δ\ φδε ΙκβΕβλήβϋ-Ώ ^wfcYasA.
2,6. τό] scripsi;
το τε Ρ, uulgo.
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prbportio [Eucl. V def. 20], cylindrus basim habens
eaudem, quam segmentum, et eundem axem ad conum
Ψ eandem habebit rationem, quam AZ :®P. sint
igitur lineae quaedam positae, in quibus sint puncta
3, N numero partibus lineae Β Α aequales, magnitudine autem singulae limeae Z J aequales. sint autem
etiam lineae 8 Ο singulae aequales lineae^z/. itaque
lineae Ν Ο singulae erunt 2ΘΑ. )
adplicetur igitur
unicuique harum linearum spatium latitudiuem babens lineae Β Α aequalem, ita ut unaquaeque figurarum diametros habentium quadratum sit. auferatur igitur a primo [spatio] gnomon latitudinem
habens lineae Β Ε aequalem, a secundo auteni gnomon latitudinem habens lineae BX aequalem. et
in unoquoque [spatio] eodem modo gnomon ab spatio
sequenti auferatur latitudinem babens una parte minorem latitudine gnomonis ante eum ablati. erit igitur
gnomon a primo spatio ablatum aequalis rectangulo
Β Ε Χ Ε Ζ*), et reliquum erit spatkun lineae NO
adplicatum excedens figura quadrata et latus excessus
lineae AE aequale habens. gnomon autem a secuudo
spatio ablatus erit = ΖΧ X XB, et reliquum erit
spatium lineae NO adplicatum figura quadrata excedens ), et cetera eodem modo se habebunt. producantur autem plana omnium cylindrorum, ex quibus
9

1

3

1) Nam
jVO — # I V — 80 — ZJ — Β Δ = Θ Δ + ΒΘ — ΒΔ = 2 Θ Δ.
2) Nam gnomon =» ΖΔχΒΔ—
ΕΔχ(ΖΔ—
BE)
= ΖΔ X (ΒΔ—ΕΔ)
+ ΒΕχΕΔ*=ΖΔχΒΕ
+
ΒΕχΕΔ
= BEx(ZJ + E 4 = BExEZ.
3) Cuius latus erit 2ΔΕ.
Archimedes, ed. Heiberg. I.
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έγγεγραμμένον όχημα έν τώ τμάματι, ποτϊ τάν έπι
φάνειαν τον κνλίνδρον τον βάόιν έχοντος τάν αντάν
τω τμάματι καϊ άξονα τον αντόν. έόόείται δή δ δλος
κύλινδρος διαιρημένος είς κνλίνδρονς τω μ%ν πλήξει
ϊόονς τοίς έν τφ περιγεγραμμένφ όχήματι, τω δϊ μεγέ&ει ίόονς τφ μεγίότφ αυτών, δ δ\ πρώτος κύ
λινδρος τών έν τω δλφ κνλίνδρφ ό έχων άξονα τάν
Α Ε ποτϊ τόν πρώτον κύλινδρον τών έν τω έγγεγραμ
μένφ όχήματι τόν έχοντα άξονα τάν Α Ε τόν αύτδν
έχει λόγον, δν τό τετράγωνον τό άπό τάς ΑΓ ποτϊ
τδ άπό τας Κ Ε. οντος δέ έότιν ό αυτός τφ, δν έχει
τό ύπό τάν ΒΑ, Α Ζ περιεχόμενον ποτϊ τό ύπό τάν
Β Ε, ΕΖ. έχει ονν δ χύλινδρος ποτϊ τόν χύλινδρον
τόν αυτόν λόγον, ον τό πρώτον χωρίον ποτϊ τόν
γνώμονα τόν άπ αυτού άφαιρημένον. ομοίως
καϊ
τών άλλων κνλίνδρων τών έν τφ ολφ κνλίνδρφ έκαότος άξονα έχων τάν ίόαν τα Α Ε ποτϊ τόν κατ αυτόν
χύλινδρον τόν έν τώ έγγεγραμμένφ όχήματι άξονα
έχοντα τόν αύτδν τούτον έξει τόν λόγον, δν τό ομοίως
τεταγμένον αύτώ χωρίον ποτϊ τόν γνώμονα τόν άπ
αυτού άφαιρημένον. έντϊ ονν μεγέ&εά τινα οί κν
λίνδροι οί έν τφ δλφ χνλίνδρφ καϊ άλλα μεγέ&εα τά
χωρία τά παρά τάς 3Ν παραπεπτωκότα πλάτος έχοντα
τάν ίόαν τα ΒΑ, τφ δϊ πλήξει ϊόα τοϊς κνλίνδροις
χαϊ χατά δύο τόν αυτόν έχοντα λόγον. λέγονται δ^
οΐ τε κνλίνδροι ποτ άλλονς κνλίνδρονς τονς έν τφ
έγγεγραμμένφ όχήματι, ό δϊ έόχατος ούδϊ πο& έν
λέγεται, καϊ τά χωρία ποτ άλλα χωρία, τούς άπ
9

9

9

9

9

9

6. τοις] τους F; corr. B C * .
6. κύλινδρος] ecripsi; 6 κύ
λινδρος Ρ, uulgo.
8. τών] τον^ F; corr. Β.
10. Δ Γ] ΔΈ» Ρ;
corr. ed. Baail.*
17. κατ* αντόν] κατατον F supra ecripto ν
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composita est figura segmento inscripta, ad superficiem
cylindri basim habentis eandem, quam segmentum, et
eundem axem. totus igitur cylindrus diuisus erit in
cylindros numero cylindris figurae circumscriptae
aequales, magnitudine autem maximo eorum aequales.
primus autem cylindrus toidus cylindri axem habens
Α Ε ad primum cylindrum figurae inscriptae axem
habentem Λ Ε eandem habet rationem, quam
ΑΓ :ΚΕ
[Eucl. XII, 11; XII, 2], quae eadem est, quam habet
ΒΑχΑΖιΒΕχΕΖ
[Apollon. 1, 21; cfr. supra
p. 447 not. 1]. itaque cylindrus ad cylindrum eandem
rationem habet, quam primum spatium ad gnomonem
ab eo ablatum. et eodem modo ceterorum cylindroram
totius cylindri unusquisque axem habens lineam lineae
Α E aequalem ad cylindrum in figura inscripta eodem
loco positum et eundem axem habentem eam rationem
habet, quam spatium eodem loco positum ad gnomonem ab eo ablatum. sunt igitur magnitudines
quaedam, cylindri totius cylindri, et aliae magnitudines,
spatia lineis &N adplicata latitudinem babentia
lineam lineae Β Α aequalem, nnmero cylindris aequales
et binae cum binis in eadem proportione. ) praeterea et cylindri cum aliis cylindris, qui in figura inscripta sunt, in proportione sunt, ultimus autem in
nulla proportione, et spatia cum aliis spatiis, [gnomonibus] ab iis ablatis, respondentia in iisdem pro2

2

]

1

1) Quia cylindri cylindris, spatia spatiis aequalia sunt.
manu 2 ; corr. B.
19. εχωντα Ρ.
ον] om. F, corr. A.
20τεταγμένον] α eupra manu 1 F.
22. τά χωρία τά\ ecri^v\
χωρία F, utdgo.
23. τάς] ecripei-, ταν "Ρ, TOUgp. ^ « ·*λ8?
fv] Bcnpai; no&iv uulgo, ut p. 468
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αντών άφαιρημένονς, τά ομόλογα έν τοις αύτοϊς λόγοις, τό
έόχατον χωρίον ούδϊ πο& έν λέγεται,
δήλον ονν, ότι καϊ πάντες οί κνλίνδροι ποτϊ πάντας
τονς έτέρονς τόν αντόν έξούντι λόγον, ον πάντα τά
χωρία ποτϊ πάντας τονς γνώμονας, ό άρα κύλινδρος
ό βάόιν έχων τάν αύτάν τω τμάματι καϊ άξονα τόν
αυτόν ποτϊ τό όχημα τό έγγεγραμμένον έν τώ rftciματι τόν αύτδν έξει λόγον, δν πάντα τά χωρία ποτϊ
πάντας τούς γνώμονας, καϊ έπεϊ έντϊ τίνες γραμμαί ϊόαι
κειμέναι, έφ αν τά Ν, Ο, καϊ παρ έκάόταν παραπέπτωκέν τι χωρίον υπερβάλλον εϊδει τετραγώνω, αί
δ\ πλενραΐ τών ύπερβλημάτων τω ϊόφ άλλάλαν ύπερέχοντι, καϊ ά ύπεροχά ϊόα έότϊ τα έλαχίότα, καϊ άλλα
έντϊ χωρία παρά τάς &Ν παραπεπτοτκότα, πλάτος δϊ
έχοντα ϊόον τα ΒΑ τώ μϊν πλή&ει ϊόα τούτοις, τφ
δ% μεγέ&ει εκαότον ϊόον τώ μεγίότφ, δήλον, ώς όύμπαντα τά χωρία, ών έότιν εκαότον ϊόον τω μεγίότφ,
ποτϊ πάντα τά έτερα χαίρια έλάόόω λόγον έχοντι τού,
ον έχει ά &Ν ποτϊ τάν ίόαν όνναμφοτέρα τφ τε ήμιόέα τάς ΝΟ καϊ τώ τρίτφ μέρει τάς &0. φανερόν
ονν, ότι τά αυτά χωρία ποτϊ πάντας τούς γνώμονας
μείζονα λόγον έξούντι τού, δν έχει ά &Ν ποτϊ τάν
ίόαν όνναμφοτέραις τα τε ήμιόέα τάς ΝΟ κάί δνοϊς
τριταμορίοις τάς &0. 6 άρα κύλινδρος ό βάόιν έχων
τάν αύτάν τφ τμάματι καϊ άξονα τόν αυτόν ποτϊ τό
όχημα τό έγγεγραμμένον *έν τω τμάματι μείζονα λόγον
9
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9

9

6. %αϊ άξονα ad ίν τω τμάματι lin. 7 bis Ρ , sed alterum
expunxit manus, nt uidetur, prima.
12. τω] addidi; om. F,
uulgo.
14. τάς] ecripei; ταν Γ, uulgo.
&Ν] Βθ Torelliue.
15. faov] ΐϋας Γ per comp., uulgo; ϊααν C; corr. T o relliue; fort. τάς ϊοας.
19. σνναμφοτέραις Torellius.
24.
τάς] τα F ; corr. Β*.
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portionibus, ultimnni autem spatium in nulla proportione. ) adparet igitur, etiam omnes cylindros ad
omnes alteros eandem rationem habituros esse, quam
omnia spatia ad omnes gnomones [prop. 1]. itaque
cylindrus basim habens eandem, quam segmentum, et
eundem axem ad figuram segmento inscriptam eandem
rationem habebit, qnam omnia spatia ad omnes gnomones. et quoniam positae sunt lineae quaedam
aequales, in quibus sunt litterae N, O, et singulis
adplicatum est spatium figura quadrata excedens, latera
autem excessuum aequali differentia inter se excedunt,
et differentia minimo aequalis est, et alia spatia sunt,
quae lineis &N adplicata sunt, latitudinem habentia
lineae Β Α aequalem et numero illis ) aequalia, magnitudine autem singula maximo aequalia, adparet,
omnia simul spatia, quorum quodque maximo aequale
est, ad omnia altera spatia minorem rationem habere,
quam gN:
Ν Ο + % &0 [prop. 2]. itaque manifestum eet eadem spatia ad omnes gnomones maiorem
rationem habitura esse, quam 8 Ν: \ Ν Ο + •£ l&O. )
itaque cylindrus basim habens eandem, quam segmentum, et eundem axem ad figuram segmento inscriptam
maiorem rationem habet, quam !&N: £ NO + $ &0.
1

2

?

8

1) Quia a spatio ultimo nullus gnomon ablatus eet.
2) Spatus, qnae lineis Ν Ο adplicata stmt.
3) Sit summa spatiorum BN^-s^
summa spatiornm
summa gnomonum == s (s =» s — s ); erit
3

8

x

a

tum conuertendo (Pappus VII, 48 p. 688)
Ά : 8 > &N : 8N - \ NO — £ # 0 ;
eed #JV « Ν Ο + # 0 ; itaque
t

470

δ

10

ΠΕΡΙ ΚΩΝΟΕΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΕΩΝ.

έχει, ή ά 8 Ν ποτϊ τάν ϊβαν βνναμφοτέραις τά τε ήμιόέα
τάς Ν Ο καϊ δνοίς τριταμορίοις τάς 8 Ο. έότιν δϊ τα μϊν
8 Ν ίβα ά Α Ζ, τα δϊ ήμιόέα τάς Ν Ο ά ΑΘ, τά δϊ
δύο τριταμόρια τάς 8θ ά ΑΡ. δλος άρα δ κύλινδρος
ποτϊ το βχήμα το έγγεγραμμένον έν τφ τμάματι μεί
ζονα λόγον έχει, ή δν έχει ά ΑΖ ποτϊ τάν Θ Ρ. δν
δϊ λόγον έχει ά Α Ζ ποτϊ τάν ΘΡ, τούτον έδείχ&η
έχων δ αυτός κύλινδρος ποτϊ τόν Ψ κώνον. μείζονα
ονν έξει λόγον ποτϊ τό έγγεγραμμένον βχήμα ή ποτϊ
τόν Ψ κώνον* οπερ αδύνατον, έδείχδη γάρ μείζον
έόν τό έγγεγραμμένον βχήμα τού Ψ κώνον. ούκ άρα
έβτϊ μείζον τό τού βφαιροειδέος τμαμα τον Ψ κώνον.
άλλ έβτω, εί δννατόν, έλαββον. πάλιν δή έγγεγράφ&ω
τι είς τό τμάμα βχήμα βτερεόν, καϊ άλλο περιγεγράφ&ω
έκ κνλίνδροτν νψος ίβον εχόντων βνγκείμενον, ωβτε
τό περιγεγραμμένον βχήμα τον εγγραφέντος νπερέχειν
έλάββονι, ή άλίκφ μείζων έβτίν ό Ψ κώνος τον τμά
ματος, καϊ τά άλλα τά αυτά τοϊς πρότερον κατεβκενάβδω. έπεϊ ονν έλαββον έβτι τό έγγεγραμμένον βχήμα
τού τμάματος, καϊ έλάββονι υπερέχει τό περιγραφϊν
τού εγγραφέντος, ή ό Ψ κώνος τού τμάματος, δήλον,
οτι καϊ τό περιγραφϊν βχήμα έλαββον έβτι τού Ψ
κώνον. πάλιν δή ό πρώτος κύλινδρος τών έν τφ
δλφ κνλίνδρφ δ έχων άξονα τάν Α Ε ποτϊ τόν πρώτον κύλινδρον τών έν τφ περιγεγραμμένφ βχήματι
τόν έχοντα άξονα τον αύτδν τούτον έχει τόν λόγον,
δν τό έβχατον χωρίον τών παρά τάν 8Ν παραπεπτωκότων πλάτος εχόντων ίβον τφ ΒΑ ποτ αντο. έκάτερα γάρ ίβα έβτίν. ό δϊ δεύτερος κύλινδρος τών έν
9
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3. ά Θ] JE F; corr. Torellius.
4. δνο τριταμοριά]
scripei; τρίτα δνο μόρια F , uulgo; error ortus est ex eignis
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sed BN — ζ/Ζ, \ NO — ^/Θ, f ffO — ^ P . ) itaque
totus cylindrus ad figuram segmento inscriptam maiorem habet rationem, quam Α Ζ : Θ Ρ. sed demonstratum est, eundem cylindrum ad conum Ψ eam
habere rationem, quam ΑΖιΘΡ.
maiorem igitur
rationem habebit [idem cylindrus] ad figuram inscriptam quam ad conum Ψ. ) quod fieri non potest.
nam demonstratum est, figuram inscriptam maiorem
esse cono Ψ. quare segmentum sphaeroidis cono Ψ
maius non est. — sed, si fieri potest, sit minus. rursus
igitur segmento inscribatur figura solida, et alia circumscribatur ex cylindris aequalem altitudinem habentibus compositae, ita ut figura circumscripta excedat
inscriptam spatio minore, quam quali conus Ψ maior
est segmento [prop. 19], et cetera eadem, quae antea,
construantur. iam quoniam figura inscripta segmento
minor est, et figura circumscripta inscriptam excedit
minore spatio, quam quo conus Ψ segmentum excedit,
adparet, etiam figuram circumscriptam minorem esse
cono Ψ. rursus igitur primus cylindrus totius cylindri axem babens Α Ε ad primurn cylindrum figurae
circumscriptae eundem. axem habentem eam rationem
habet, quam ultimum spatium eorum, quae lineae
&N adplicata sunt latitudinem habentia lineae Β Α
2

1) Nam BJ=>SBP=*

&0 = BP+

JP.

2) Itaque figura inscripta minor est cono Ψ (Eucl. V, 10).
numeralibus.
9. λόγον] λόγον 6 αντο ς κύλινδρος Torellius.
16. υπερέχει F; corr. ΑΒ.
17. μειξον F ; corr. Β.
18. αλλα]
alterum λ supra manu 1 F.
21. τον ίγγραφέντος] om. F ;
corr. Torellius.
22. τον] το F.
26. τών] τον F; corr. Β,
27. &M F.
28. ποτ αυτό] scripsi\ itox' wiixk
ρ. 460, 18.
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τφ δλφ κνλίνδρφ άξονα έχων ίβον τα Α Ε πού τον
κύλινδρον τον κατ αύτον Ιόντα των έν τω περιγε
γραμμένφ Οχήματι τον αυτόν έχει λόγον, δν το πρώ
τον χωρίον τών παρά τάν &Ν παραπεπτωχότων
πλάτος εχόντων ϊοον τα ΒΑ ποτϊ τόν γνώμονα τόν
άφαιρημένον άπ αυτού' καϊ τών άλλων δϊ κνλίνδρων
έκαβτος τών έν τώ δλφ κνλίνδρφ άξονα εχόντων ίΰον
τα Α Ε ποτϊ τόν κατ αυτόν κύλινδρον τών έν τφ
περιγεγραμμένφ Οχήματι τόν αντόν λόγον, δν τό
όμόλογον χωρίον αύτώ τών παρά τάν &Ν παραπεπτωχότοον ποτϊ τόν γνώμονα τόν άπ αύτον άφαιρημένον
πρώτον λεγομένον τού έβχάτον. καϊ πάντες ονν οί
χνλίνδροι οί έν τώ ολφ κνλίνδρφ ποτϊ πάντας τούς
κνλίνδρονς τούς έν τω περιγεγραμμένφ βχήματι τόν
αυτόν ίξούντι λόγον, δν πάντα τά χωρία τά παρά τάν
$Ν παραπεπτωκότα ποτϊ τό ίβον τώ τε έβχάτφ κειμένφ
χωρίφ καϊ τοίς γνωμόνεββι τοις άφαιρημένοις άπό τών
άλλων διά τά αυτά τοίς πρότερον. έπεϊ ονν δέδεικται,
ότι τά χωρία πάντα τά παρά τάν $Ν παραπεπτατχότα
ποτϊ τά χωρία πάντα τά παρά τάν ΝΟ παραπεπτω
κότα υπερβάλλοντα εϊδει τετραγώνω χωρίς τοί μεγί
βτον μείζονα λόγον έχοντι τού, δν έχει ά &Ν ποτϊ
τάν ϊβαν βνναμφοτέραις τα τε ήμιόέα χάς ΝΟ καϊ
τω τρίτφ μέρει τάς !$0, δήλον, οτι τά αυτά χωρία
ποτϊ τά λοιπά, ά έντι ϊβα τώ έβχάτφ χωρίφ κειμένφ
9
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1. ϊαον] scripei; ιααν F, uulgo.
2. τών] scripsi; τον F,
uulgo.
5. ϊαον] Torellius; ιααν F , uulgo; τάν ϊσαν?
7.
ϊαον] scripsi; ισαν F, uulgo; τάν ΐσαν?
12. πρώτον] scripsi;
προ του F, uulgo.
λεγομένου] λεγομεν Ρ; corr. Α, C*.
παν
τός (comp.) Ρ.
16. παραπεπτωκωτα F.
17. γνωφ,ονεαι F.
19. τά χωρία πάντα τά παρά τάν 8Ν παραπεπτωκότα
ποτί]
om. F; corr. Torellius (nisi quod πάντα τά χωρία habet).
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aequalem ad se ipsum. utraque enim inter se aequalia
sunt. secundus aatem cylindrus totius cylindri axem
habens lineae Α Ε aequalem ad cylindrum in figura
circumscripta eodem loco positum eandem rationem
habet, quam primum spatium eorum, quae lineae &N
adplicata sunt latitudinem habentia lineae Β Α aequalem, ad gnomonem ab eo ablatum. ) et etiam ceterorum cylindrorum unusquisque eorum, qui in toto
cylindro sunt et axem lineae Α Ε aequalem habent,
ad eylindrum in figura cireumscripta eodem loco positum eandem rationem [habet] ), quam respondens
spatium eorum, quae lineae Ε Ν adplicata sunt, ad
gnomonem ab eo ablatum, ita ut ultimum primo loco
numeretur. ) quare etiam omnes cylindri totius cylindri ad omnes cylindros figurae circumscriptae eandem habebunt rationem, quam omnia spatia lineae
3N adplicata ad spatium aequale spatio ultimo loco
posito et gnomonibus a ceteris ablatis propter eadem,
quae autea [prop. 1]. iam quoniam demonstratum
est [prop. 2], omnia spatia lineae &N adplicata ad
omnia spatia lineae NO\ adplicata figura quadrata
excedentia praeter maximum maiorem rationem habere,
quam l$N: £ Ν Ο + £ SO, adparet, eadem spatia ad
reliqua, quae aequalia sunt spatio ultimo loco posito
1

2

3

1) Quia secundus cylindrtw figurae circumscriptae aequalis
eet primo inscriptae; tum u. p. 466, 16. idem in ceteris cylindris iit.
2) Fortasse post τον αντον lin. 9 addeadtun est ε*χει.
3) Fingatur spatium 4 alteri parti adfixuin.
proportiones
igitur bae erunt (cfr. p. 453 nofc. 1): K: C a»
: Q;
t

Q spatia &N eunt.

A
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χαϊ τοϊς γνωμόνεββι τοίς άπο τών λοιπών άφαιρονμένοις, έλάββονα λόγον έχοντι τον, όν έχει ά 3 Ν
ποτϊ τάν ϊβαν βνναμφοτέραις τά τε ήμιβέα τας ΝΟ
χαϊ δνβϊ τριταμορίοις τάς 3Ο. δήλον ονν, ότι χαϊ
6 6 κύλινδρος δ βάβιν έχων τάν αύτάν τω τμάματι καϊ
άξονα τόν αύτδν ποτϊ τό βχήμα τό περιγεγραμμένον
έλάββονα λόγον έχει τον, δν έχει ά Ζ Λ ποτϊ τάν
Θ Ρ. δν δϊ λόγον έχει ά ΑΖ ποτϊ τάν Θ Ρ, τούτον
έχει δ είρημένος κύλινδρος ποτϊ τδν Ψ κώνον. έλάβ10 βονα άρα λόγον έχει δ αυτός κύλινδρος ποτϊ τό περι
γεγραμμένον βχήμα ή ποτϊ τδν Ψ κώνον* οπερ αδύνα
τον, έδείχθη γάρ έλαββον έόν τό περιγεγραμμένον
βχήμα τού Ψ κώνον. ούκ άρα έβτϊν έλαββον τού Ψ
χώνον. έπεϊ δϊ ούτε μείζον ούτε έλαββον, ίβον άρα
15 έβτίν.
λ'.
Καϊ τοίννν εί χα μή όρ&ω ποτϊ τόν άξονα τμα&ή
τό βφαιροεδϊς μηδϊ διά τού χέντρον, τό έλαββον αύτον
τμάμα ποτϊ τό άπότμαμα τού χώνον τό βάβιν έχον
20 τάν αύτάν τώ τμάματι χαϊ άξονα τόν αύτον τούτον
έξει τόν λόγον, δν ά ίβα βνναμφοτέρα τα τε ήμιβέα
τάς έπιζενγννούβας τάς κορνφάς τών γενομένων τμα
μάτων καϊ τφ άξονι τον μείζονος τμάματος ποτϊ τόν
άξονα τού μείζονος τμάματος.
1. γνωμόνεααι] alterum ο supra manu 1 F.
άφαιρημένοις Torellius.
3. ταις τε ημιαεαις F; corr. Torellius.
4.
τρκααωριο^ F.
7. Zd\ ΖΛ F.
10. άρα] om. F j corr. B.
11. η] om. F; corr. B.
13. ίλαασον] iXaoaov τό του βφαιροειδέος τμάμα Torelliue.
Ψ] om. F; corr. Torelliue.
16.
λβ' Torellius; om. F.
19. αποτμημα F ; corr. ToreUius.
τό
βάσιν ε"χον\ ecripsi; τον βαοιν έχοντος F, unlgo.
21. ά ϊοα
ονναμφοτέοα] scripsi; α* (supra mana 1) ονν άμφότεραι F uulgo;
at ανναμφοτεραι ίοα Torelhus.
y
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et gnomonibus a ceteris ablatis, minorem rationem
habere, quam &N: ·£· Ν Ο + $ ISO. ) adparet igitur,
etiam cylindrum basim habentem eandem, quam segmentum, et eundem axem ad figuram circumscriptam
minorem rationem habere, quam habet
ΖΑιΘΡ. )
sed quam rationem habet ΑΖ: ΘΡ, eam habet cylindrus ille ad conum Ψ [ρ. 462, 29]. itaque idem
cylindrus adfiguramcircumscriptam minorem rationem
habet quam ad conum Ψ ); quod fieri non potest.
nam demonstratum est, figuram circumscriptam minorem esse cono Ψ. quare [segmentum sphaeroidis]
minus non est cono Ψ. et quoniam neque maius
neque minus est, aequale igitur est.
1

2

3

XXX.
Uerum etiam si [plano] ad axem non perpendiculari
sphaeroides secatur nec per centrum posito, minus eius
segmentum ad coni segmentum basim habens eandem,
quam segmentum [sphaeroidis], et eundem axem eam
habebit rationem, quam linea utrique aequalis, et
dimidiae lineae uertices segmentorum ortorum iungenti
et axi segmenti maioris, ad axem segmenti maioris. )
4

1) Ανάστρεψαν™; u. Pappus V I I , 48 p. 686; cfr. p. 469
not. 3.
2) Nam ZJ^&N,
β Ρ = » 9 J + JP=
iNO + J 8 0 ; u.
p. 470, 2 et 471 not. 1.
3) Quare figura circumscripta maior est cono Ψ (Eucl.
Y, 10).
4) P. 284, 24: d δέ κα μήτε διά του κέντρου μήτε όρ&ω
ποτϊ τον άξονα τω έπιπέδω τμα&ϊ} το σφαιροειδές, τών γενα
μένων τμαμάτων το μεν μείζον κτλ., τό δε έλασσον τμάμα ποτϊ
τό σχήμα τό βάσιν εχον κτλ., nt hoc loco, nisi quod lin. 21 ά
σνναμφοτέραις ϊσα legitur, lin. 22 yevotuL&vwv ^ χ ώ ^ ^ α ι \ \ χ ^ . ^
τόν τον legitur.
%
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τετμάό&ω γάρ τι όχημα όφαιροειδές, ώς είρήται.
xal τμαθέντος αντον άλλφ έπιπέδφ διά τον άξονος
όρθώ ποτϊ τδ τέμνον έπίπεδον τον μ%ν οχήματος το
μά έότω ά ΑΒ Γ όξνγωνίον χώνον τομά, τον δ% τέμνοντος έπιπέδον το όχημα ά ΓΑ ευθεία, χαϊ παρά
τάν Α Γ άχθοον αί ΠΡ, ΣΤ έπιψανούόαι τάς τον
χώνον τομάς χατά τά Β, Ζ, χαϊ άνεόταχέτω άπ ανταν
επίπεδα παράλληλα τφ χατά τάν ΑΓ. έπιψανόούντι
δή ταύτα τού όφαιροειδέος χατά τά Β, Ζ, χαϊ έόόούνται χορνφαϊ τών τμαμάτων. άχθω ονν ά τάς χορνφάς
τών τμαμάτων έπιξενγνύονόα, χαϊ έότω ά ΒΖ. πεόείται δϊ αυτά διά τού χέντρον. χαϊ έότω χέντρον τον
όφαιροειδέος χαϊ τάς τού όξνγοτνίον χώνον τομας τδ
Θ. έπεϊ ούν νπέχειτο μή όρθώ ποτϊ τον άξονα τετμάόθαι τω έπιπέδφ το όχημα, ά τομά έότιν όξνγω
νίον χώνον τομά, χαϊ διάμετρος αύτάς ά ΓΑ. λελάφθω ονν δ τε χύλινδρος δ άξονα έχων έπ ευθείας
τα ΒΑ, ον έν τα επιφάνεια έόόείται ά τού όξνγωνίον
χώνον τομά ά περϊ διάμετρον τάν Α Γ, χαϊ δ χώνος
ό κορνφάν έχων το Β όαμείον, ον έν τα επιφάνεια
έόόείται α τού όξνγωνίον κώνον τομά ά περϊ διά
μετρον τάν ΑΓ. έόόείται δή τόμος τις κνλίνδρον
τάν αύτάν βάόιν έχων τφ τμάματι καϊ άξονα τόν
αυτόν, *<αϊ άπότμαμα κώνον τάν αύτάν βάόιν έχον
τώ τμάματι καϊ άξονα τόν αυτόν, δεικτέον, οτι τό
τμαμα τού όφαιροειδέος, ον κορνφά τό Β, ποτϊ τό
Λ

5

9

10

16

9

20

25

3. τομαν Ρ.
4. ΑΒΓ] ΑΒΓ Δ F; corr. Nizzius.
6.
άχθων] scripei; αχθω Ρ, utugo.
8. Ιπίπεδα παράλληλα]
Mzziue; επιπεδον παράλληλο* F uulgo.
κατά] κα F.
9.
δη scripei; 9ε F, tralgo.
τα] το Ρ; corr. Α Β.
10, άχθω
ονν ά τάς %ορνφάς των τμαμάτων] scripsi; om. F, uulgo; τά
Β, Δ. άχθω ονν ά τάς. χορυφάς Nizzius.
11. ίπιζενγννονοα')
9
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seeetur enim figura sphaeroidie, ita ut diximus.
et eecta ea alio plano per axem ad secans planum
perpendiculari figurae sectio sit ΑΒΓ coni acutianguli
sectio [prop. 11, c], plani autem figuram secantis linea
ΓΑ.
et lineae Α Γ parallelae ducantur lineae Π P
Σ Τ sectionem coni in punctis Β, Ζ contingentes, et
in iis plana erigantur plano in linea ΑΓ posito parallela. ea igitur sphaeroides in punctis Β, Ζ contingent [prop. 16, b], quae uertices erunt segmentorum
[p. 282, 12]. ducatur igitur linea uertices segmentorum iungens, et sit BZ. ea igitur per centrum
cadet [prop. 16, c]. et centrum sphaeroidis et sectionis coni acutianguli sit Θ. iam quoniam suppositum est, figuram plano ad axem non perpendiculari
sectam esse, sectio est coni acutianguli sectio, et diametrus eius Γ Α [prop. 14]. sumatur igitur et cylindrus axem habens in producta linea BA cuius in
superficie sit sectio coni acutianguli circum diametrum
Α Γ descripta [prop. 9], et conus uerticem habens
punctum J3, cuius in superficie sit sectio coni acutianguli circum diametrum ΑΓ descripta [prop. 8]. erit
igitur frustum quoddam cylindri basim habens eandem,
-quam segmentum, et eundem axem, et segmentum coni
eandem basim habens, quam segmentum [spbaeroidis],
et axem eundem. demonstrandum est, segmentum
sphaeroidis, cuius uertex sit B ad segmentum coni
7

7

7

ecripsi; επιξευχ&ει,αο: F , uulgo.
14. τετμ,ηαδαι F; corr. Torelliue.
17. ο] addidi; om. F , uulgo.
αξωνα F.
24. nal
άπότμαμα ad lin. 25: τόν αντόν in mg. babet F manu 1, adposito signo t^.
εχων F.
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άπότμαμα τον κωνον τό βάβιν Εχον τάν αντάν τφ
τμάματι χαϊ άξονα τόν αντόν τούτον έξει τόν λόγον,
όν ά ΑΗ ποτϊ τάν ΑΖ. ίβα δ\ έβτω ά ΖΗ τα ΘΖ.
π

Β

jp

λελάφ&ω δή τις κώνος, έν φ τό Ψ, ποτϊ τό άπό6 τμαμα τού κώνον τό βάβιν έχον τάν αύτάν τώ τμά
ματι καϊ άξονα τόν αύτδν τούτον έχων τόν λόγον, δν
έχει ά Α Η ποτϊ τάν Α Ζ. εί ονν μή έβτιν ίβον τό
τμάμα τον βφαιροειδέος τφ Ψ κώνφ, έβτω πρώτον,
εί δννατόν, μείζον, ενέγραψα δή εις τό τμάμα τού
10 βφαιροειδέος βχήμα βτερεόν, καϊ άλλο περιέγραψα έκ
κνλίνδρων τόμων νψος ίβον εχόντων βνγκείμενον,
1. αποτμημα] Ρ, ut ρ. 476 ϋη. 24, ρ. 478 lin. 4 ; corr. Torelliua.
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basim habens eandem. quam segmentum [sphaeroidis],
et eundem axem eam rationem habiturum esse, quam
AH: AZ. sit autem
ΖΗ=ΘΖ.
sumatur igitur conus aliquis, in quo sit littera Ψ,
qui ad segmentum coni basim habens eandem, quam
segmentum, et eundem axem eam habeat rationem,
quam ΛΗ: ΛΖ. iam si segmentum sphaeroidis cono
Ψ aequale non est, primum, si fieri potest, maius sit
inscripsi igitur segmento sphaeroidis figuram solidam,
et aliam circumscripsi ex frustis cylindrorum altitudinem aequalem habentibus compositas, ita ut figura
τό βάοιν ϋχον] scripei; του βαοιν έχοντος F, uulgo.
3. θ Ζ ] JZ
Ρ.
5. τό βάοιν 2χον~\ ecripsi; του βαοιν έχοντος Ρ, aulgo.
6. εχον Ρ; corr. Torelliui.
9. ίγγεγςάφΰω et lin. 10: πεςιγεγοάφ&ω Nizzius.
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ώότε το περιγραφέν όχημα τον εγγραφέντος ύπερέχειν
έλάόόονι, η άλίκω υπερέχει το τμαμα του όφαιροειδέος
του Ψ κώνου, ομοίως δη τω προτέρω δειχδηόέται
το έγγεγραμμένον όχημα μείζον ibv του Ψ κώνου
καΐ 6 τόμος του κυλίνδρου 6 βάόιν Εχων τάν αύτάν
τψ τμάματν καΐ άξονα τον αύτον ποτϊ το έγγεγραμμέ
νον όχημα μείζονα λόγον ίχων η ποτϊ τον Ψ κωνον
ο έότιν αδύνατον, ουκ έόόείται ουν το του όφαιροειδέος τμαμα του Ψ κώνου μείζον, αλλ έ'ότω, ει
δυνατόν, ίλαόόον. έγγεγραμμένον δη πάλιν έότω εις
το τμαμα όχημα ότερεόν, καΐ αλλο περιγεγραμμένον
έκ κυλίνδρου τόμων ύφος ϊόον εχόντων όυγκείμενα,
ωότε το περιγραφέν όχημα του εγγραφέντος ύπερέχειν
έλάόόονι, η άλίκω υπερέχει 6 Ψ κώνος του τμάματος.
πάλιν δη δια τών αυτών δειχδηόέται το περιγεγραμμένον όχημα ίλαόόον του Ψ κώνου, καΙ 6 τόμος του
κυλίνδρου 6 βάόιν Ιχων ταν αύτάν τω τμάματι καΙ
άξονα τον αύτον ποτϊ το περιγεγραμμένον όχημα έλάόόονα λόγον έχων η ποτϊ τον Ψ κώνον' δ έότιν αδύνατον. ούκ έόόείται ουν ούδε ίλαόόον το τμαμα του
κώνου, φανερον ουν, ο έδει δείξαι.
9

δ

9

10

15

20

λά.
Παντός οχήματος όφαιροειδέος έπιπέδω τμαδέντος
ορ&ω ποτϊ τον άξονα μη δια του κέντρου το μείζον
25 τμαμα ποτϊ τον κώνον τον βάόιν έχοντα ταν αύτάν
τω τμάματι καΙ άξονα τον αύτον τούτον έχει τον
λόγον, ον ά ϊόα όυναμφοτέραις τα τε ημιόέα του
10. $ατώ] om. F; eorr. Torellius.
12. ϊαον] om. Ρ ; corr.
Β.
13. νηερεχει F.
20. ίοαείται] εααΒί F.
21. ο Ifoi]
ωαδει Ρ; corr. Torellius.
22. Xy Torellius; om. F.
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circumscripta excedat inscriptam spatio minore, quam
quali segmentum sphaeroidis conum ^excedit. ) eodem
igitur modo, quo supra, demonstrabimus, figuram inscriptam maiorem esse cono Ψ, et frustum cylindri
basim habens eandem, quam segmentum, et eundem
axem ad figuram inscriptam maiorem rationem habere
qtiam ad conum
quod fieri non potest. quare
segmentum sphaeroidis maius non erit cono Ψ. sit
autem, si fieri potest, minus. inscribatur igitur rursus
segmento figura solida, et alia eircumscribatur ex cylindri frustis altitudinem aequalem habentibus compositae, ita ut figura circumscripta excedat inscriptam
spatio minore, quam quali conus Ψ segmentum excedit
[prop. 20]. rursus igitur eodem modo demonstrabimus,
figuram circumscriptam minorem esse cono Ψ, et
frustum cylindri basim habens eandem, quam segmentum, et eundem axem ad figuram circumscriptam minorem ratioiiem habere quam ad conum
quod
fieri non potest. quare segmentum ne minus quidem
erit cono. mamfestum ergo est, quod erat deinonstrandum.
1

XXXI.
Quauis figura sphaeroide plano ad axem perpendiculari, per centrum autem non posito, secta, segmentum mains ad conum basim habentem eandem,
quam segmentum, et eundem axem eam rationem
habet, quam linea utrique aequalis, et dimidio axi
1) Ex prop. 20.

Archimedea, ed. Heiberg.

I.

2

5
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χξονος τον βφαιροειδέος χαϊ τφ τοϋ έλάββονος τμά
ματος άξονι χοτϊ τόν τον έλάββονος τμάματος άξονα.
τετμάβθω τι βφαιροειδές, άς είρήται. τμαθέντος
6\ αντον έπιπέδω άλλφ διά τον άξονος όρθώ χοτϊ
τ ό τέμνον έπίπεδον τον μϊν οχήματος τομά έβτω ά
ΑΒΓ όξνγωνίον χώνον τομά, διάμετρος δϊ αντάς χαϊ
άξων τον Οχήματος ά ΛΑ, τον 6h τέμνοντος έπίπεδον
ά ΓΑ ενθεΐα. έββείται δή αντά ποτ όρ&άς τα ΒΑ.
έβτω δϊ μείζον τών τμαμάτων, ον χορνφά τό Β, χαϊ
χέντρον τον βφαιροειδέος τό Θ. ποτιχείβθω δή ά
ΑΗ τφ ΑΘ ίβα, χαϊ ά ΒΖ τφ αντα ίβα. δειχτέον,
ότι τδ τμάμα τον βφαιροειδέος, ον χορνφά τό Β, ποτϊ
τόν χώνον τόν βάβιν έχοντα τάν αντάν τώ τμάματι
χαϊ άξονα τόν αντόν τούτον έχει τόν λόγον, δν έχει
ά ΕΗ ποτϊ τάν ΕΑ.
τετμάβθω δή τό βφαιροειδϊς έπιπέδφ διά τού χέν
τρον όρθώ ποτϊ τόν άξονα, χαί άπό τον γενομένον
χύχλον χώνος έβτω κορνφάν έχων τό Α βαμείον. έβτιν
δή τό μϊν ολον βφαιροειδϊς διπλάβιον τοϋ τμάματος
τον βάβιν έχοντος τόν κύκλον τόν περί διάμετρον τάν
ΚΑ, κορνφάν δϊ τό Α βαμείον, τό δϊ είρημένον τμάμα
διπλάβιον τον κώνον τοϋ βάβιν έχοντος τάν αύτάν
τω τμάματι καϊ άξονα τόν αυτόν, δέδεικται γάρ ταύτα,
τό ολον ονν βφαιροειδ\ς τετραπλάβιον έβτι τον κώνον
τ ο ν είρημένον. ό 61 κώνος οντος ποτϊ τόν κώνον
τόν βάβιν έχοντα τόν κύκλον τόν περϊ διάμετρον τάν
9

10

ΐδ
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δ. οχήματος] τμήματος Ρ; eorr. Toreliioe.
7. δί]
Ρ; corr. Torellius.
2δ. δέ] scripei; δη F, uulgo.

om.
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sphaeroidis et axi segmenti minoris, ad axem segmenti minoris.*)
secetur sphaeroides aliquod, ita ut diximus. secto
autem eo alio plano per axem ad secans planum
perpendiculari figurae sectio sit ΑΒΓ coni acutianguli sectio, diametrus autem eius et axis figurae BA
[prop. 11, c], plani autem secantis linea ΓΑ. ea igitur ad lineam BA perpendicularis erit [p. 440, 15],
sit autem maius segmentum id, cuius uertex est Β
punctum, et centrum sphaeroidis sit Θ. adiiciatur
igitur linea Α Η lineae Α® aequalis, et Β Ζ eidem
aequalis. demonstrandum, segmentum sphaeroidis,
cuius uertex sit J5, ad conum eandem basim habentem,
quam segmentum, et eundem axem, eam habere rationem, quam habeat ΕΗ: EA.
secetur igitur sphaeroides plano per centrum ad
axem perpendiculari, et in circulo inde orto [prop. l l , c ]
conus construatur uerticem habens punctum A. est
igitur totum sphaeroides duplo maius segmento basim
babenti circulum circum diametrum Κ Α descriptuin,
uerticem autem punctum Α [prop. 18]; segmentnm
autem illud duplo maius est cono basim eandem habenti, quam segmentum, et eundem axem [prop. 27].
haec enim demonstrata sunt. itaque totum sphaeroides quadruplo maius est cono, quem cominemora1) P. 284, 6: εί δέ κα όρ&ώ μεν ποτϊ τόν άξονα τώ έπι
πέδω τμα&%, μή διά τον κέντρου δέ^ τών γεναμένων τμαμάτων
τό γ,εν μείζον^ ποτϊ τόν κώνον τόν ταν αντάν βάοιν ϋ^οντα τω
τμάματι καϊ άξονα τόν αντόν τοντον ε*ξει τόν λόγον, ον ά ονναμφοτέραις toa τα τε ήριοεία τάς εν&είας, α Ιβχνν &ξρ*> x«b
οφαιροειδέος, nal^ τω αξονι τω τον Ιλάοοονος τφάφ·«.χ** *xwj^
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Α Γ, χορνφάν δε
λόγον έχ τε τον,
τον, ον έχει τό
από τάς Ε Α. ον

2ΦΑΙΡ0ΕΙΔΕβΝ.

τό Α ΰαμεΐον τον όνγχείμενον έχει
ον έχει α ΘΑ ποτϊ τάν ΕΑ, χαϊ έχ
από τάς Κθ τετράγωνον ποτϊ το
δε λόγον έχει τό από τάς Κθ ποτϊ
JT
^ 7

ι

ι

j

π

\

*

>i

I

1
5 το απο τας Ε Α, ο αντος έβτι τω, ον Εχει το νπο
Βθ, ΘΑ πού τό νπό τάν ΒΕ, ΕΑ. ον δη λόγον
έχει ά ΘΑ ποτϊ τάν Ε Α, τοντον έχέτω α $SA ποτϊ
τάν ΘΑ. ξξει ονν xal τό περιεχόμενον νπό τάν &Α,
Β θ ποτϊ τό νπό ταν Βθ, ΘΑ, ον ά Α θ ποτϊ τάν
10 Λ Ε. όδε όνγχείμενος λόγος έχ τ ε τον, ον έχει τό
νπό &Α, Θ Β ποτϊ τό νπό Βθ, θ Α, xal έχ τον, ον
έχει τό νπό τάν Βθ, ΘΑ ποτϊ τό νπό. ταν Β Ε, Ε Α,
ο αντός έότι τφ, ον έχει τό περιεχόμενον νπό τάν
&Α, Βθ ποτϊ τό νπό τάν Β Ε, Ε Λ. έχει ονν I μεν
15 χάνος ό βάόιν έχων τον χνχλον τον περί διάμετρον
7. 9J]

θ Α Ρ.

11. Β θ,

0J]

scripsi; B9J

Ρ, uulgo.
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uimus. sed hic conus ad conum basim habentem
circulum circum diametrum Α Γ descriptum, uerticem
autem punctum Α rationem habet compositam ex
ratione ΘΑ : EA et ΚΘ : EA . )
sed
Κθ :ΕΑ
— Βθ Χ ΘΑ :BEX EA
[Apollon. I, 21; cfr. supra p. 447 not. 1]. sit igitur
[Eucl. VI, 11] SA : θ Α — ΘΑ : EA; quare etiam erit
Β Α χΒθιΒθχ
ΘΑ = ΑΘ:ΑΕ.
ratio autem composita ex
2

2

2 1

2

3Α Χ ΘΒ : Βθ Χ ΘΑ et Βθ Χ ΘΑ : ΒΕ Χ ΕΑ
eadem est, quam habet ΧΑ Χ θ Β : ΒΕχ ΕΑ. itaque conus basim habens circulum circum diametrum
Κ Α descriptum, uerticem autem punctum Α ad conum basim habentem circulum circum diametrum Α Γ
descriptum, uerticem autem punctum Α eandem rationem habet, quam 8 Α Χ Β θ : ΒΕχ ΕΑ. sed co1) U. prop. 10 et Eucl. XII, 2.
culus eet (prop. 11, c).

nam basis segmenti

cir-

486

ΠΕΡΙ ΚΩΝΟΕΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΣΦΑΓΡΟΕΙΔΕΩΝ.

τάν ΚΑ, κορνφάν δϊ τδ Α όαμείον ποτϊ τδν κωνον
τδν βάόιν έχοντα τδν κύκλον τδν περϊ διάμετρον τάν
Α Γ, κορνφάν δϊ τδ Α όαμείον τδν αύτδν λόγον, όν
τό περιεχόμενον ύπό ταν 3 Α, Β Θ ποτϊ τδ νπό ταν
δ Β Ε, Ε Α. ό δϊ κώνος δ βάόιν έχων τδν κύκλον τόν
περϊ διάμετρον τάν ΑΓ, κορνφάν δϊ τό Α όαμείον
ποτϊ τό τμάμα τοϋ όφαιροειδέος τό βάόιν έχον τάν
αύτάν αύτώ καϊ άξονα τόν αύτον τούτον έχει τόν
λόγον, δν τό περιεχόμενον νπό τάν Β Ε; Ε Α ποτϊ το
10 περιεχόμενον ύπό Ζ Ε, Ε Α [τοντέότιν ά ΒΕ ποτϊ ΕΖ'
τό γάρ έλαόόον ή ήμίόεον τοϋ όφαιροειδέος ποτϊ τόν
κώνον τόν βάόιν έχοντα τάν αύτάν τώ τμάματι και
άξονα τόν αύτδν δέδεικται τούτον έχον τόν λόγον, όν
ά όνναμφοτέραις ϊόα τα τε ήμιόέα τοϋ άξονος του
ΐδ όφαιροειδέος καϊ τώ άξονι τώ τοϋ μείζονος τμάματος
ποτϊ τόν άξονα τόν τοϋ μείζονος τμάματος. οντος δε
έότιν, ον έχει ά Ζ Ε ποτϊ τάν Β Ε], ό άρα κώνος ό
έν τώ ήμΐόέφ τού όφαιροειδέος ποτϊ τό τμάμα τον
όφαιροειδέος τό έλαόόον τοϋ ήμίόεος τόν αύτον έχει
20 λόγον, ον τό περιεχόμενον ύπό τάν 3 Α, ΒΘ ποτϊ το
νπό τάν Ζ Ε, ΕΑ. έπεϊ ούν τό μϊν ολον όφαιροειδϊς
ποτϊ τόν κώνον τόν έν τφ ήμιόέφ τοϋ όφαιροειδέος
τόν αύτον έχει λόγον, δν τό περιεχόμενον νπό ταν
ΖΗ, & Α ποτϊ τό νπό τάν ΒΘ, 3Α τετραπλάόιον
25 γάρ έκάτερον έκατέρον' ό δϊ κώνος ό έν τώ ήμιόέω
τού όφαιροειδέος ποτϊ τό τμάμα τό έλαόόον ή το
ήμίόεον τον όφαιροειδέος τούτον έχει τόν λόγον, όν
τό περιεχόμενον ύπό τάν 3Α, Β Θ ποτϊ τό νπό τάν
Ζ Ε, ΕΑ, έχοι κα καϊ τό ολον όφαιροειδϊς ποτϊ το
%

- 1. τάν] τά F.
Ed~\ 3Ε,'ΒΕ
Ρ.

Τ χο·υ\ χο ΧΟΜ Υ .
1 3 . εχω-ν 'Ε.

*%<ην F.
10. Ζ Ε,
χ<& ^ y t a u ^ νεάςάν
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nus basim habens circulum circum diametrum Α Γ
descriptum, uerticem autem punctum z / ad segmentum sphaeroidis basim habens eandem, quam conus,
et eundozn axem eam habet rationem, quam
ΒΕχΕΑιΖΕχΕΑ. )
quare conus, qui in dimidia parte sphaeroidis est ad
segmentum sphaeroidis, quod minus est dimidia parte,
eandem rationem habet, quam !$A Χ ΒΘ ad ZEx EA
[dt' loov Eucl. V, 22]. iam quoniam totum sphaeroides ad conum, qui in dimidia parte sphaeroidis est,
eandem rationem habet, quam
ZHxgA
: ΒΘ X gA
(utrumque enim utroque ) quadruplo maius est), conus
autem, qui in dimidia sphaeroidis parte est, ad segmentum, quod minus est dimidia parte sphaeroidis,
eam rationem habet, quam &A χ Β Θ : ZEx Ε Α,
habebit etiam totum spbaeroides ad segmentum eiue
minus eandem rationem, quam ZH X %A : ZE χ EA
1

;

8

1) Habent enim eam rationem, quam BE:ZE
(prop. 29).
sed quae sequuntur nerba lin. 10—17, quibna sine causa repetitur prop. 29 tota, stibditiaa sunt. neque enim τουτέστιν
lin. 10 aptum est, quod tum demum senenm haberet, si Archimedes proportione EJ:ZE
uti uellet. ut mmc est, ita debuit
scribere: ον ά Β Ε ηοτϊ Ε Ζ, τοντέατι το περιεχόμενον νπό Β Ε ,
EJ ηοτϊ το νπο Ζ Ε , EJ.
2) Η. e. et sphaeroides cono, et rectangulum
ZHx&d
rectangulo BGxiSiJ
(nam ZJf = 4 B £ ) .
τον ημιαν F , tmlgO; τον ημίσεως Β; η τό ημίαεον TorelliuB.
22. ημιαέω] η μιαν F; corr. Β.
2δ. ε%ατερου] addidi; om. F,
uulgo.
28. τάν] (alterum) των per comp. F; corr. Torellius.
29. κα] addidi; om. F, uulgo.
έχει Β, Mzzine.
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τμαμα το έλαββον αντον τον αντον λόγον, δν τό
περιεχόμενον νπό ταν Ζ Η, 8 Α ποτϊ τδ νπό ταν Ζ Ε,
ΕΑ.
ωβτε καϊ τδ μείζον τμαμα τον βφαιροειδέος
ποτϊ τό έλαββον τόν αντόν λόγον έχει, δν ά νπεροχό,
δ α υπερέχει τό περιεχόμενον νπό τάν ΖΗ, 8 Α τον
νπό τάν ΖΕ, Ε Α, ποτϊ τό νπό τάν ΖΕ, ΕΑ. νπερέχει
δ% τό νπό τάν Ζ Η, 3Α τον νπό τάν Ζ Ε, Ε Α τω
τ ε νπό τάν 8 Α, Ε Η περιεχομένφ καϊ τφ νπό τάν
Ζ Ε, & Ε; έχει άρα τό μείζον τμάμα τον βφαιροειδέος
10 ποτϊ τό έλαββον τόν αντόν λόγον, δν τό ίβον αμφό
τερους τφ τε περιεχομένφ νπό τάν 8 Α, ΕΗ καϊ τω
νπό τάν ΖΕ, 8Ε χοτϊ τό περιεχόμενον νπό τάν ΖΕ,
Ε Α. τό 6h έλαββον τμάμα τον βφαιροειδέος ποτϊ
τόν κοτνον τόν βάβιν έχοντα τάν αντάν αντω καϊ
15 άξονα τόν αντόν τοντον έχει τον λόγον, δν τό περι
εχόμενον ύπό τάν Ζ Ή, Ε Α ποτϊ τό νπό τάν Β Ε, Ε Α
[τόν γάρ αντόν έχει λόγον, δν ά ΖΕ ποτϊ τάν ΒΕ\.
δ δϊ κώνος ό έν τώ έλάββονι τμάματι ποτϊ τόν κώνον
τόν έν τω μείζονι τμάματι τόν αντόν έχει λόγον, όν
20 τό περιεχόμενον νπό τάν Β Ε, Ε Α ποτϊ τό άπό τάς
Β Ε τετράγωνον. τόν γάρ τών νψέων λόγον έχοντι
οί κώνοι, έπεϊ βάβιν έχοντι τάν αντάν. έχοι ονν κα
τό μείζον τμάμα τον βφαιροειδέος ποτϊ τόν κώνον τον
έν αντω έγγεγραμμένον, όν τό ίβον άμφοτέροις τώ
25 τε περιεχομένφ νπό τάν 8Α, ΕΗ καϊ τώ νπό τάν
Ζ Ε, 8Ε ποτϊ τό τετράγωνον τδ άπό τάς Β Ε. οντος
1. αντον] delet Nizziue.
2. ΖΗ] ΖΝ Ρ.
Ζ Ε , Ε Λ]
fecripei; ΖΕά Ρ, uulgo.
δ. τον] το F; corr. Torellius.
6.
ποτϊ] προς per comp. Ρ; corr. Torellius.
Ζ Ε , Ε Δ] ecripsi;
Z E ^ Ρ, uulgo.
7. τό] τον per comp. F; corr. ed. Basil.
τον] α F; corr. ed. Basil.
8. τφ] το F.
11. Ε Η]
ΕΝ F.
16. τό] τό περιεχόμενον ToreUiue.
Β Ε , EJ]

•
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quare etiam maius sphaeroidis

seg-

mentum ad minus eandem rationem babet, quam

ZHx8A
—
ΖΕχΕΑιΖΕχΕΑ
Eucl. V, 17]. sed
ZHx8A
— ZExEA =
8AXEH+ZEx8E. )

\6vbX6vxi

1

itaque segmentnm maius sphaeroidis ad minus eandem
rationem habet, quam

84 Χ ΕΗ + ZEx8E:ZEx

EA.

sed minus segmentum spbaeroidis ad conum eandem
basim habentem et axem eundem eam habet rationem,
2

quam Ζ Ε Χ ΕΑ : ΒΕ Χ Ε Α. )

et conus, qui in mi-

nore segmento est, ad conum, qui est in maiore, eandem

rationem habet,

2

quam Β Ε Χ Ε Α : Β Ε ;

coni

enim rationem altitudinum inter se habent, quoniam
eandem babent basim

[Eucl. XII, 14; cfr. supra prop. 10].

quare maius segmentum sphaeroidis ad conum ei inscriptum [eam rationem] habet, quam habet

SAXEH+ZEX

2

8Ε: ΒΕ [Eucl. V, 22].

haec autem ratio eadem est, quam habet Ε Η:

ΕΑ.

1) Nam Z H = E j H + E Z ; itaque
Ζ Η χ 8J— ΕΗX&J
+ ΕΖ X # z / ;
et ΕΗχ3Δ
+ ΕΖχ8Δ
—
EZxEJ
— ΕΗ Χ ΛΔ + ΕΖ X (&J — ΕΔ) =- EHx &Δ + E Z χ ΕΚ
2) Uerba τον γάρ αντον ϊχει λόγον, ον ά ΖΕ ποτϊ τάν
Β Ε lin. 17 prorsus superuacua sunt, cum Archimedes iam
p. 486, 6 bac ipea proportione usus eit, nulla addita causa.
itaque interpolatori tribuenda esse putaui. — Hinc sequitur
(Eucl. V, 22), segmentum maius ad cormm in minore segmento
inecriptam eam habere rationem, quam
&ΔχΕΗ+ΖΕχ&Ε:ΒΕχΕΔ.
ΒΕΔ F; corr. Torelliue.
17. Ζ Ε ] ΖΘ F ; corr. ed. Basil.
22. έπεί] ίπι F.
§χοι ovv κα] ecripsi; εχοι αν και F uuljgpv
£χει ovv %al Nizzius.
24. ov\ ecripav, om.
λχχ&%<&\ x w w
τον λόγον, or ed. BasiL, Torelliae.
Μ . 2*Ε\ Ί*® ^.
t
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δε ο αντός έότι τω, ον Ιχει ά ΕΗ ηοτϊ τάν Ε Α. το
γάρ νπό τάν SA, ΕΗ ποτϊ τό νπό τάν 3Α, ΕΔ
τοντον ιχει τον λόγον, ον ά Ε Η ηοτϊ τάν ΕΑ, καϊ
τό νπό τάν &Ε, ΖΕ πςριεχόμενον ποτϊ τό νπό τάν
6 Ζ Ε, Θ Ε τοντον Ιχει τον λόγον, ον ά Ε Η ποτϊ ταν
ΕΑ* ά γάρ %Ε ποτϊ τάν Θ Ε τον αντόν ιχει λόγον,
ον ά ΕΗ ποτϊ τάν ΕΑ διά τό ανάλογου εϊμεν τάς
3 Α, ΘΑ, Α Ε, καϊ τάν ΘΑ ϊόαν εϊμεν τα Η Λ* καϊ
τό ϊόον ονν άμφοτέροις τω τε περιεχομενω νπό ταν
10 3 Α, ΕΗ καϊ τω νπό ταν ΖΕ, 8Ε ποτϊ τό Ιόον
όνναμψοτέροις τω τε νπό τάν 3 Α, Ε Α καϊ τω νπο
τάν ΖΕ, ΘΕ τον αντόν Ιχει λόγον, ον ά ΕΗ ποτϊ
τάν Ε Α. τό δε από τάς ΕΒ τετράγωνον ϊόον έντϊ
άμφοτέροις τω τε περιεχομενω νπό τάν 3 Α, ΕΑ καϊ
16 τω νπό τάν ΖΕ, ΘΕ. τό ph> γάρ από τάς ΒΘ τετράγωνον Ιόον τω νπό τάν 3 Α, Ε Α π&ξΗε%ομένω, α
δε νπεροχά, α μεΐξόν έότι τό από τάς Β Ε τετράγωνον
τον από τάς Β Θ, ϊόον έότΙ τω περιεχομενω νπό τάν
ΖΕ, ΘΕ, έπεί Ιόαι αϊ ΒΘ, ΒΖ. δηλον ονν, οτι τό
20 μείζον τον όφαιροειδέος τμαμα ποτϊ τόν' κώνον τον
βάόιν έχοντα τάν αντάν τω τμάματι καϊ άξονα τον
αντόν τοντον Ιχει τον λόγον, ον ά ΕΗ ποτϊ τάν EJ.

Καϊ τοίννν εϊ κα μη όρ&ώ ποτϊ τον άξονα τω
25 έπιπέδω τμαδχι τό όφαιροειδες μηδε διά τον κέντρου,
1. ό] addidi; om. F, uulgo.
ΕΗ] ΕΝ F.
EJ] om.
F ; corr. A B .
5. Χόγον] λόγον -Ed · F; corr. Β; Ε Δ in margine adscriptum, ita ut ad lineam 1 pertineret, postea hic irrepsit.
ΕΗ] EN F.
6. ά] αι F ; corr. A B .
7. εϊμεν]
το ειμεν F V .
8. εϊμεν] τ ειμεν F; τε εϊμεν uulgo.
HJ\
NJ F.
9. τεί addidi-, om. ¥ ,
11. &J] 8E F;
corr. AB.
12. ov\ om. ¥·, G o x t . ^ ^ ^ a .
W τ^*^«ί;
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est enim Η Α Χ ΕΗ: 8 Α Χ ΕΑ = ΕΗ: ΕΑ, et
8ΕχΖΕ:ΖΕΧθΕ*=*
ΕΗ: Ε Α]
nam 8Ε: Θ Ε — ΕΗ: ΕΑ, quia proportionales sunt
lineae &A, ΘΑ, Α Ε, et ΘΑ — ΗΑ. ) itaque etiam
1

3ΔχΕΗ+ΖΕχ&Ε:3ΔχΕΔ

+

ΖΕχΘΕ=*ΕΗ:ΕΔ.*)

2

sed ΕΒ = 3 Α Χ Ε Α + ΖΕχ ΘΕ] nam
ΒΘ* = 8Αχ Ε Α ),
et Β Ε — Β Θ = Ζ Ε Χ ΘΕ, quoniam Βθ = JBZ. )
adparet igitur, maius sphaeroidis segmentum ad conum
eandem basim habentem, quam segmentum, et axem
eundem eam habere rationem, quam
EHiEA.
3

2

2

4

XXXII.
Uerum etiam si plano ad axem non perpendiculari
secatur sphaeroides nec per centrum posito, maius
1) Erat (p. 484, 6):
: 4Θ = J0 ζ JE; quare διελόντι
erit &Θ: 4Θ = ΕΘ: JE => &Θ: Hd, unde εναλλάξ

&Θ:ΕΘ
et σννδέντι
2) Nam

EH:EJ

=

Η4:4Ε

&Ε:ΘΕ=>ΕΗ:Ε4.

= &JxEH:34xEJ

3ΕχΖΕ:ΖΕχΘΕ;

unde εναλλάξ
34 Χ Ε Η ι &Ε Χ ΖΕ — gj
et σνν&έντι

Χ ΕΔ : Ζ Ε Χ θ Ε,

34χΕΗ+3ΕχΖΕ:3ΕχΖΕ
^ΕΛχΕΛ
+
et ruraus εναλλάξ
&JxEH+8ExZE:8JxEJ

ΖΕχΘΕιΖΕχΘΕ;
+

ΖΕΧΘΕ

~*&ExZE:ZEx9E=*EH:EJ.
3) Nam Β β =
et 84:Θ4=*Θ4:
ΔΕ; tum u. Eucl.
VI, 17.
4) Nam Β Ε * — Β Θ * + Ε Θ » -|- 2 Β θ χ Ε Θ (Eucl. II, 4)
= Β Θ + Ε Θ χ (Ε θ + 2ΒΘ) — Β Θ + Ε θ χ (ΕΘ + ΒΘ + ΒΖ)
=-ΒΘ* + Ε Θ χ Ε Ζ .
2

4

το F, ualgo.
16. ά] ο Ρ.
17. μ»εϊζον\ *ς,τν$ώ.\ ν * ^ * ^ >
uu)go.
19. αί] scripei; α F, uxdgo. tt. Itf T o t ^ & s ^ x
^
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τό μείζον τμαμα αντον ποτϊ το άπότμαμα τον κωνον
τό βάόιν έχον τάν αντάν τω τμάματι καϊ άξονα τόν
αντόν τοντον έξει τόν λόγον, ον ά όνναμφοτέραις ϊόα
τα τε ήμιόέα τάς έπιζενγννονόας τάς κορνφάς τών
5 γενομένων τμαμάτων καϊ τφ άξονι τώ τον έλάόόονος
τμάματος ποτϊ τόν άξονα τόν τον έλάόόονος τμά
ματος.
τετμάό&ω τό όφαιροειδϊς έπιπέδφ, ώς είρήται. τμαδέντος δ\ αντον έπιπέδφ αλλφ διά τον άξονος όρϋ'ώ
10 χοτϊ τό τέμνον έπίπεδον τον μϊν οχήματος τομά έότω
ά ΑΒΓΑ όξνγωνίον κώνον τομα, τον δϊ τέμνοντος
έπιπέδον τό όχημα ά ΓΑ ενδεΙα. παρά δϊ τάν Α Γ
Σ

ϊ

άχδωόαν αί Π Ρ, ΣΤ έπιψανονόαι τάς τον όξνγωνίον
κώνον τομάς κατά τά Β, Α, καϊ άνεότακέτω άπ αντάν
15 επίπεδα παράλληλα τώ κατά τάν ΑΓ. έπιψανόονντι
1. αποτμημα F; corr. Torellius.

2. τό βάΰΐν ϊχον] scripsi;
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segmentum eius ad coni segmentum eandem basim
habens, quam segmentum [sphaeroidis], et axem eundem
eam habebit rationem, quam linea utrique aequalis,
et dimidiae lineae uertices segmentorom inde ortorum
iungenti et axi segmenti minoris, ad axem segmenti
minoris. )
secetur sphaeroides plano, ita ut diximus. et secto
eo alio plano per axem ad secans planum perpendiculari figurae sectio sit ΑΒΓΑ coni acutianguli
sectio [prop. 11, c ] plani autem figuram secautis
linea ΓΑ. et lineae Α Γ parallelae ducantur lineae
ΠΡ, Σ Τ sectionem coni acutianguli in punctis B Α
contingentes, et ab iis erigantur plana plano in linea
ΑΓ posito parallela. ea igitur sphaeroides in punctis
1

;

}

1) P. 284, 24; εΐ δε na μητε διά τον κέντρου μήτε όρ&ώ
ποτϊ τον άξονα τω έπιπέδω τμαϋ-rj το οφαιροειδές, των γεναμένων τμαμάτων τό μεν μεΐξον ποτϊ τό όχημα τό βάοιν ϊχον
τάν αντάν τω τμάματι %αϊ άξονα τον αντόν τοντον ££tt τον
λόγον, ον %τλ. ut hpc loco, nisi quod lin. 4 αντάς
τάς legitnr, et lin. 5 γενομένων omittitur.
τον βααιν έχοντος F , uulgo.
3. ά σνναμφοτέραις] scripsi;
αι ανναμφοτεραι F , uulgo.
4. τε] cum B; om. F , uulgo.
8. τετμηαΦω F; corr. Torellius.
9. αλλα F; corr. B*.
14.
z/, Β Torellius.
16. ίπνψανωντι F; corr. Torelliue.
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δή ταντα τον όφαιροειδέος χατά τά Β, Α, καϊ έόόοΰνται κορνφαΐ τών τμαμάτων τά Β, Α. άχ%ω ονν α
τάς κορνφάς έπιζενγννονόα τών γενομένων τμαμάτων
ά ΒΑ* πεόείται δ αντά διά τον κέντρον καϊ έότω
κέντρον τδ θ, μείζον δϊ ή τδ ήμίόεον τον όφαιροειδέος τό τμαμα, ον κορνφά τό Β. ποτικείόϋ'ω δε τα
Αθ ϊόα ά Α Η, κάί ά ΒΖ τα αντά. δεικτέον, ότι το
τμαμα τον όφαιροειδέος τό μείζον ποτϊ τό άπότμαμα
τον κώνον τό βάόιν έχον τάν αντάν τώ τμάματι καϊ
άξονα τόν αντόν τοντον έχει τόν λόγον, δν ά Ε Η
ποτϊ τάν Ε Α.
τετμάόδω γάρ τό όφαιροειδες έπιπέδφ διά τον
κέντρον παραλλήλφ τω κατά τάν Α Γ έπιπέδφ, καϊ
έγγεγράφδω είς τό ήμίόεον τον όφαιροειδέος άπότμαμα κώνον κορνφάν έχον τό Α όαμείον, καϊ ον
έχει λόγον ά Αθ ποτϊ τάν Ε Α, τοντον έχέτω ά 3 Α
ποτϊ τάν θ Α. ομοίως δή τώ πρότερον δειχ&ηόέται
τό τε άπότμαμα τον κώνον τον έν τώ ήμιόέω τον
όφαιροειδέος έγγεγραμμένον ποτϊ τό άπότμαμα τον
κώνον τον έν τώ έλάόόονι έγγεγραμμένον τόν αντόν
έχον λόγον, ον τό περιεχόμενον νπό τάν 3 Α, Β Θ
ποτϊ τό νπό τάν Β Ε, Ε Α, καϊ τό άπότμαμα τον κώ
νον τον έν τώ έλάόόονι τμάματι έγγεγραμμένον ποτϊ
τό τμάμα τό, έν ω έγγεγράπται, τόν αντόν έχον λόγον,
όν τό περιεχόμενον νπό τάν Β Ε, Ε Α ποτϊ τό νπο
τάν Ζ Ε, Ε Α. έξει ονν τό άπότμαμα τον κώνον τον
έν τώ ήμιόέφ τον όφαιροειδέος έγγεγραμμένον ποτϊ
9

5

10

15

20

25

1. δή] scripsi; δε F, tralgo.
εσουνται Ρ, uulgo.
δ.
δε η τό] οντος (comp.) τω Ρ; corr. Torellius (η τό iam V ; τό
iam CD).
6. τό τμάμα] ecripei; τό om. F, uulgo.
τα
ιοα ά ΔΚ]
ecripsi; τας JH ιαα ά 4Θ F C D ; ά JΗ ϊοα τά
Δ Θ uulgo.
8. αποτμημα F; corr. Torellius, ut lin. 14, 18, 19,
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Β, Α contingent [prop. 16, b ] , et uertices segmentorum erunt Β, Α [ρ. 282,12]. ducatur igitur uertices
segmentorum ita ortorum iungens Β Α linea (per
cenirum auteni eadet [prop. 16, c]), et centrum sit
Θ, et segmentum, cuins ueriex eet B, maius ait quam
dimidia pars sphaeroidis. adiiciatur autem linea Α Η
aequalis lineae A@, et linea Β Ζ eidem aequalis.
demonstrandum est, segmentum sphaeroidis maius ad
segmentum coni basim habens eandem, quam segmentum, et eundem axem eam habere rationem, quam
EH.EA.
secetur enim sphaeroides plano per centrum posito
plano in linea Α Γ posito parallelo, et dimidiae sphaeroidis parti inscribatur segmentum coni uerticem habens punctum A, et sit 8 Α : ΘΑ = ΘΑ : ΕΑ. itaque
eodem modo, quo supra, demonstrabimus, segmentum
coni dimidiae spbaeroidis parti inscriptum') ad segmentum coni [segmento] minori inscriptum *) eandem rationem habere, quam 8 Α Χ Β Θ : Β Ε Χ ΕΑ, et segmentum coni segmento minori inscriptum ) ad segmentum,
cui inscriptum sit, eam rationem habere, quam
ΒΕχΕΑιΖΕχΕΑ.
itaque segmentum coni dimidiae parti sphaeroidis
inscriptum*) ad minus segmentum sphaeroidis [eam
1

1) Debebat esse (lin. 18, 20, 23, 26): τό έν . . . έγγεγραμμέ
νον; ad άπότμαμα enim, non ad ν,ώνον pertinet. et ita fortasse
uel inuito codice scribendum eet. lin. 19 ed. Basil. et Α habent
έγγεγραμμένον.
22, 26.
9. τό βάοιν ε*χον] scripsi; τον βαοιν έχοντος F, nnlgo.
12. τετμηο&ω Ρ; corr. Torellius.
17. Θ Δ] ΘΑ Ρ.
τφ] το
Ρ.
19. έγγεγραμμένω F; corr. Torellius.
24. έχοντα F ;
corr. Β*.
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ro έλαύΰον τμαμα τον ύφαιροειδέος, ον τό περιεχόμενον νπό τάν 34, Βθ ποτϊ τό νπό τάν ΖΕ, ΕΔ.
εξει ονν τό μεν ολον βφαιροει,δες ποτϊ τό άπότμαμα
τον χώνον τον ίν τω ημιόέω τον όφαιροενδέος έγγε5 γραμμένον τον αντόν λόγον, ον τό περιεχόμενον νπό
τάν Ζ Η, 3 d ΛΟΤΙ τ ό νπό τάν Βθ, 3Λ. τετραπλάβιον
γάρ έχατέρον έχάτερον. τό δε άπότμαμα τον χώνον
τό είρημένον πού τό έλαβόον τμαμα τον όφαιροειδέος
τον αντόν Ιχει λόγον, ον τό περιεχόμενον νπό τάν
10 3 Λ, Β θ ποτϊ τό νπό τάν Ζ Ε, Ε\ά. £ξει ονν τό όλον
ύφαιροειδες ποτϊ τό έλαύόον τμάμα αντον [τον όφαιροειδέος] τον αντόν λόγον, ον τό περιεχόμενον νπό
τάν ΖΗ, 3 Α ποτϊ τό νπό τάν Ζ Ε, Ε4.
αντό δε
τό μείζον τμάμα ποτϊ τό έλαβΰον τον αύτον ίχει λόγον,
15 ον ά νπεροχά, α υπερέχει τό περιεχόμενον νπό τάν
ΖΗ, 3Λ τον περιεχόμενον νπό τάν ΖΕ, ΕΛ, ποτϊ
τό νπό τάν Ζ Ε, Ε4.
τό δε έλαόβον τμάμα ποτϊ τό
άπότμαμα τον χωνον τον έν αντω έγγεγραμμένον τον
αντόν έχει λόγον, ον τό νπό τάν Ζ Ε, Ε4 ποτϊ τό
20 νπό τάν Β Ε, Ε\ά [δεδείχται γάρ τούτον έχον τον
λόγον, ον ά Ζ Ε ποτϊ τάν Β Ε], τό δε άπότμαμα τον
χωνον τον έν τω έλάβόονι τμάματι έγγεγραμμένον
ποτΙ τό άπότμαμα τον χώνον τον έν τω μείζον ι τμά
ματι έγγεγραμμένον τον αντόν έχει λόγον, ον τό νπό
25 τάν Β Ε, Ε Α ποτϊ τό από τάς Β Ε τετράγωνον. τά
φ

2. Β Θ] Β Ε F.
3. αποτμημα F; corr. Torellins; ut lin.
7, 18.
4. τω snpra maira 1 F.
6. ΒΘ] B& F D ,
9.
τάν] των per comp. F; corr. Torellius.
10. Ζ Ε ] ZC F.
11. τον ϋψαιροαδέος] deleo; „eiue" Gr.
13. Zff,
ηοτϊ
τό νπό τάν] bis F ; corr. Α.
21. αποτμημα F ; corr. Torellius,
ut p. 498, 1 et 5.
22. iXaecovi τμάματι ad τον iv τω lin. 23
om. F ; corr. ed. Baeil. (τμήματι, αποτμημα; corr. Torellius).
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rationem] habebit, quam %A Χ ΒΘ : ΖΕ χ EJ
[Eucl. V, 22]. habebit igitur totum sphaeroides ad
segmentum coni dimidiae spbaeroidis parti inscriptum )
eandem rationem, quam ΖΗχ&A
:ΒΘχ &A\ utrumque enim utroque quadruplo maius est. ) sed segmentum coni, quod commemorauimus, ad minus segmentum sphaeroidis eandem rationem habet, quam
&ΑΧΒΘ.ΖΕΧΕΛ.
habebit igitur totum sphaeroides ad minus segmentum
eius eandem rationem, quam ΖΗχ &A : ZEX Ε Α
[Eucl. V, 22]. ipsum autem segmentum maius ad
minus eandem rationem habet, quam
ZHxSJ
— ZEX E4 : ΖΕ Χ E4
[διελόντι, Eucl. V, 17]. segmentum autein minus ad
segmentum coni ei inscriptum ) eandem rationem babet,
quam ΖΕχ Ε4 : ΒΕχ Ε4.*) segmentum autem
coni minori segmento inscriptum ) ad segmentom coni
segmento maiori inscriptum ) eandem rationem habet,
quam Β Ε Χ Ε/ϊ : Β Ε , nam segmenta conorum,
quae commemorauimus, rationem altitudinum habent,
quoniam eandem habent basim [prop. 10], et alti1

2

8

5

5

9

1) τό ίν . . . έγγεγραμμένον*} (lin. 4—5); cfr. ρ. 495 not. 1.
2) Η. e. spbaeroides segmento coni, et rectangulum

ZHxSJ
rectangulo B0X&J
(nam Ζ # = 4 Β Θ ) .
3) τό ίν . . . ίγγεγραμμίνον? (lin. 18); cfr. not. 1.
4) Quare segmentnm mains sphaeroidie ad segmentum coni
minori inscriptum eam babet rationem, quam
ZHx8J
— ZExE4:BExEJ
(Eucl. V, 22).
sed quae sequuntur uerba: δέδεικται, γάρ lin. 20 ad ποτϊ τάν
Β Ε lin. 2 1 , subditiua sunt. nam, si opus essent, adiicienda
erant p. 494, 26; cfr. p. 489 not. 2.
5) τό . . . έγγεγραμμένον^ ( l i n . ^ ofc \ua.
<£t.T*^
nerum aemel sernatum est p. 4 9 8 , \ m . 5 .
Arohimedea, ed. Heiberg. I.

^

v
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γάρ άποτμάματα των κώνων τά είρημένα τον των
νψέων λόγον έχοντι, έπεί βάόιν έχοντι τάν αύτάν, τά
δε νψεα αυτών τον αύτον λόγον έχοντι τφ τάς ΔΕ
ηοτϊ τάν ΕΒ. Ιχει ονν καϊ τό μείζον τμάμα τον
6 όφαιροειδέος ηοτϊ τό άπότμαμα τον κώνον τό έν αύτφ
έγγεγραμμένον τον αύτον λόγον, ον ά νπεροχά, φ υπερ
έχει τό περιεχόμενον νπό τάν ΗΖ, &4 τον νπό τάν
Ζ Ε, Ε Λ, ποτϊ τό από τάς Β Ε τετράγωνον. ό δε
λόγος οντος ομοίως τφ πρότερον δειχ&είη κα 6 αυτός
10 έών τφ, ον έχει ά ΕΗ ποτϊ τάν Ε Α.
2. Ιπεϊ βάσιν ί%οντΐ\ addidi; οχη. Ρ, uulgo; post τάν αύτάν
addidit Torellius.
3. εχωντι Ρ.
τφ τάς] τον της Ρ; corr.
Torellius.
4. ηοτϊ τάν] προς τον (utrumque per comp.) Ρ ;
corr. Torellius.
ονν] addidi; om. Ρ, uulgo.
6. του .. εγ
γεγραμμένου ed. Basil., Torellius.
7. του] το Ρ; corr. B C .
' 8. Ζ Ε, ΕΔ] scripei; ZEJ P, uulgo.
9. δειχ&είη χα] scripsi;
χα om. Ρ, nulgo; δειχ&ήΰεται Torellius.
In fine Ρ : περί χωνοειδων %αι σφαιροειδων.
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tudines eorum eandem rationem habent, quam
JE.EB. )
itaque etiam maius segmentum sphaeroidis ad segmentum coni ei inscriptum eandem rationem habet, quam
HZX8J
— ZEXE4:
BE*. )
sed hanc rationem eandem esse, quam ΕΗ: ΕΛ, eodem
modo, quo supra [p. 490, 1 sq.; cfr. p. 488, 6], demonstrabimus.
1

2

1) Ducantur enim a pnnctis Β , ά lineae ad lineam Α Γ
perpendiculares. orientur trianguli rectanguli similes, qnorum
bypotenusae erunt JE, Ε ί , catbetae autem inter se respondentes lineae perpendiculares, quae altitudines conornm erunt;
tum u. Eocl. VI, 4.
2) Eucl. V, 2 2 ; cfr. p. 497 not. 4.

