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PRAEFATIO. 

Codicibus in lioc nolumine usus sum liis: 
I. In O p t i c i s g e n u i n i s : 

V = cod. Uindobonensis X X X I , 13 ( = philos. Gr. 103 
Laiabecius), s. XI I , in hac parte bombycinus, de 
quo u. uol. V ρ. X X I X sq. hinc Optica genuina 
primus edidi a. 1882 (Litterargesch. Studien iiber 
Euklid p. 9 3 — 1 2 9 ) , postea locos dubios rursus 
inspexi Uindobonae 1883. 

Β = cod. Bodleianus Auct. F 6, 2 3 , bombycinus 
s. XII I . continet f. 1 — 2 6 5 r Element. I — X I I I , 
f. 2 6 5 u initium libri X I V , sed deletum, f. 266—273 
Optica ad p. 60, 17 alia manu, sed eiusdem tem-
poris. liaec pars codicis pessime habita est, ita 
ut multa legi nequeant; quare de eius scriptura 
nihil adfirmatum uolo, nisi quod diserte adnotaui. 
contuli ipse Oxonii. 

ν = cod. Uatic. Gr. 1038, membr, s. XIII , de quo 
u. uol. V ρ. V — V I . contuli ipse. 

fVat. = cod. Uatic. Gr. 1316, ex libris Fuluii Ursini, 
duobus uoluminibus constans. continet fol. 1—331 
(bomb. s. X I V ) Iliadem cum paraphrasi, f. 3 3 2 r 

άλβέ$τον τΐίον καρπαίων άρχοντος κτήμα, f. 332" 
—336 uacant, f. 337—352 (membr. s. X V ) Optica 
ad p. 118, 24 a manu recentissima (Vat. m. 2) 
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correcta, f. 353 — 354 (chart.) Archimedis περί 
των νδατυ εφιΰταμένων, contuli ipse. 

Vat. 1 = cod. Uatic. Gr. 1039, chartac. s. X V . continet 
Element. l ibb. X I V — X V , Optica ad _ρ._Π8, 10, 
Phaenomena (des. ΐύαι περιφέρειαι αί δε εξ. λεγω^ 
οτι). locos quosdam inspexi. 

m = cod. Marcian. Gr. 303, bomb. s. X I V , de quo 

u. V ρ. VIII . descripsi Uenetiis 1881. 
Α = cod. Ambros . Α 92 sup. quinque fragmenta 

codicum diuersorum*), quorum ultimuni (fol. 139 
— 1 4 2 , chart. s. X V ) quattuor foliis formae 
minimae Opticorum continet p. 78, 11 πρός — 
82, 1 4 , ρ. 86, 9 όρ&άς — 90, 3 εάν, ρ. 104, 16 
αρα — 110, 3, ρ. 112, 5 αχτίνων — 116, 2 της. 
contulit Henricus Menge. 

D = cod. Dresd. lat. D b 86 , mernbr. s. X I V , de 
quo u. Curtze, Zeitschr. f. Math. u. Pbys. X X V I I I 
hist. Abth. ρ. 1 sqq. binc (fol. 111—122 r ) sumpsi 
interpretationem Latinam, in qua edenda ortho-
graphiam codicis neglexi, nisi in uocabulis Graecis, 

*) Cfr. Rivola, Vita di Federico Borromeo p. 314: Hebbe 
cotal' apparato suo principio da una colletta di libri, ch1 esso 
Federico dimorando in Roma mosso da magnanimo spirito fece 
nelle pubbliche piazze raccogliere e comperare. Venuto era 
alle orecchie di lui, che molti libri cosi stampati come manu-
scritti si esponevano tratto tratto dalla rozza ed ignorante 
plebe in pubblico sopra le panche ο tayole per esser coine 
poco buoni a qualsivoglia bottegaio per invoglio ο per altro 
servigio di sua mercatantia venduti, e spiacquegli si fattamente 
Γ intendere, che a si misera ed infelice sorte si soggettassero 
que' parti . . . . che . . . ordinb ad un suo familiare, che la citta 
tutta di quando in quando per suo diporto scorresse e cotali 
libri, non ostante che per antichita guasti fossero com-
perasse ed a casa gli facesse . . . portare. 
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errores uero plerosque retinui, ne quid utilitati 

interpretationis ad Graecum eius fundamentum re-

stituendum detralieretur; errores, qui ad codicem 

Graecum referri non possunt, plerumque in ad-

notatione, raro in textu eraendaui. descripsi ipse. 

L = cod. Musei Britannici Add. 17,368. inter alia 

inath.ematica et astronomica fol. 6 0 — 6 9 r eandem 

interpretationem habet. locos nonnullos inspexi. 

Μ = cod. Marcianus lat. 332 s. XI I I . inspexi. 

De ratione horum codicum u. Prolegom. I. 

II. S c l i o l i a in O p t i c a g e n u i n a e solo fere V 
desurapsi (nr. 54 etiam in Vat. 1 , nr. 72 et 78 etiam 
in A , nr. 89 e solo A ) , ubi manibus V a V b V 1 V 2 , 
de quibus u. V ρ. X I — X I I , neglegenter scripta sunt. 
nonnulla in codice deleta uel erasa sunt; minora 
quaedam, quae satis certo legi non poterant, omisi. 
dubitari non potest , quin omnia scholia ab ipsis 
librariis codicis profecta sint; quare saeculo X I I anti-
quiora non sunt. 

III. In O p t i c o r u m r e c e n s i o n e T l i e o n i s : 

V = cod. Uatic. Gr. 2 0 4 , nieinbr. s. X , de quo u. V 
ρ. XI I . Optica habet fol. 4 2 u — 5 8 r manu recentiore 

( V m. rec.) correcta. 

ν = cod. Uatic. Gr. 191, bomb. s. X I I I — X I V , de quo 
u. Parthey, Monatsbericbte der Berliner Acaderaie 
1863 p . 374 sq. 

ρ = cod. Paris. Gr. 2390, bombyc . s. XI I I ; u. Omont, 
. Inventaire II p. 251. Optica habet fol. 265—275. 

omnes ipse contuK. 
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IV. S c h o l i a i n O p t i c o r u m r e c e n s i o n e m 
T h e o n i s e multis codicibus descripsi; ubi V uel alius 
codex antiquior aderat, iuniores inspexi tantura, non 
contuli, quod significaui siglo codicis non collati uncis 
incluso. 

V = cod. Uatic. 204; u. supra. 
V I = eiusdem manus recentior ( V man. r e c ) . 
V 2 = eiusdem rnanus recentissima. 
v l = cod. Uatic. 191 manus recens (a manu 1 nulla 

scholia sunt). 
Vat. = cod. Uatic. 192, bornb. s. X I V (u. Oni Sclio-

lierne til Euklids Elementer p. 34) . 
Vat. m. 2 = eiusdem manus recentior. 

Vat. 1 = eiusdem manus recentissima. 
R — cod. Uatic. 2 0 2 , chart. s. X I V - X V (u. Om 

Scbolierne til Euklids Elementer p. 34) .*) 
0 = cod. Ottobon. Gr. 102, cbart. s . X V I , fol. 8 - 2 2 . 
Ρ = cod. Laurentianus X X V I I I , 10, cbart. s. X V . 
Α = cod. Arabros. Α 101 sup., cbart. s. X V . 
Μ = cod. Marcianus 304, chart. s. X V . 

M 1 = eiusdem manus recens. 
ρ = cod. Paris. Gr. 2107, charfc. s. X V . 
q = cod. Paris. Gr. 2342, cbart. s. XIV . 
r = cod. Paris. Gr. 2350, cbart. s. X V I . 
s = cod. Paris. Gr. 2351, cbart. s. X V I . 
t = cod. Paris. Gr. 2363, chart. s. X V . 
u = cod. Paris. Gr. 2472, cbart. s. X I V . 
χ = cod. Paris. Gr. 2390, de quo u. supra ( = p) . 

*) Scholia nr. 12 et 14 p. 254—255 (R 1) errore hic posita 
sunt; pertinent ad Optica antiqua, ubi inter scholia sunt nr. 6 
et 8, et petita sunt e cod. Uatic. 1039 (== Vat.1). 
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V. In C a t o p t r i c i s usus sum his (ipse contuli) : 

[v = cod. Uatic. Gr. 204 fol. 135 — 144 r , de quo u. 

supra; correctus est initio manu recentissima. 

ν = cod. Uatic. Gr. 191 ; u. supra. 

Μ = cod. Marcianus 303; u. supra. 

m = cod. Marcianus 301, chart. s. X V . 

V I . S c l i o l i a C a t o p t r i c o r u m surtipsi ex his: 

\Y = cod. Uatic. Gr. 204. 

ry 1 = eiusdem mauus recens; u. supra. 

ρ = cod. Paris. Gr. 2107; u. supra. 

q = cod. Paris. Gr. 2342; u. supra. 

tq 1 = eiusdem lnanus eadein atramento rubro. 

p. 14, 2 pro Ιΰΐ] scribendum fccc. 

Scr. Hauniae mense Nouembri MDCCCXCIV. 

I. L. Heiberg. 





PROLEGOMENA. 





I. 
De codicibus Opticorum genuinorum. 

Codicum supra enumeratorum duae classes distinguuntur, 
IVVat.1!!! et BVat.v, quarum principes sunt VB, et ita prin-
Lcipes, ut ceteris nihil sit momenti. nam primum Vat.v non 
Imodo nusquam meliora praebent quam B, sed etiam in errori-
tbus stultissimis cum eo consentiunt, uelut p. 14, 13 (ov ortuin 
e compendio Qv); 16, 16; 52, 24. et eos ex ipso Β originem 
Iducere ostendunt loci, ubi compendia codicis Β errores genue-
trunt, uelut p. 42, 13; 46, 25, 26 — in Β enim saepe scribitur 
*-#°» pro -Ο-ωοαν —; 54, 2; 56, 3; cfr. praeterea de Vat. p. 32, 25; 
34, 24; 50, 16; 52, 11, de ν ρ. 30, 5; 32, 24; 46, 14 (βάσης); 
52, 10, 13; 56, 11, 13, 19*), et ρ. 20, 9, 10, 15; 22, 1; 38, 14, 19; 
42, 3 al., ubi in ν legitur ν pro y, quia in Β hae litterae di-
stingui uix possunt; etiam p. 20, 16 οη pro εη in ν legitur, 
quia ε littera in Β obscurius scripta est. loco, qui est 
p. 30, 17, cogimur codicem inter Β et Vat.v intermedium sta-
tuere; nam verba rfj όψει ηλίου in Β sunt. huic classi ad-
cedit Α (u. p. 80, 12,'l6, 20; 82, 8,12; 88, 5, 7, 11,20; 90, 1,2; 
104, 17, 21, 23, 25; 106, 3, 4, 8; 108, 6; 114, 12; 116, 1). Vat. 
a manu 2 ad similitudinem codicis V correctus est (p. 22, 19; 
26, 2; 28, 14; 74, 7; 88, 6 al.), postquam is a manu 2 correctus 
•erat (p. 4, 27; 24,4; 28, 7; 36, 25; 40, 9; 46,14; 50 7; 82, 26). 

I in altera elasse A^t^m ex eodem archetypo deriuatos esse, 
adparet ex summo eorum in erroribus consensu (p. 2, 7, 8; 8, 1; 
24, 14; 34, 12; 36, 4, 10; 68, 13, 16; 76, 15; 78, 14, 16; 106, 2; 
108, 15; 116, 18); nam Vat.1 ex m descriptum non esse, ex 
p. 68, 21 et p. 108, 11 {γενόμενο™) concludi potest. nec dubium 
eet, quin hic archetypus ex V pendeat; nam quae ra meliora 
ihabet (p. 10, 10, 25; 102, 19; 104, 6 al.) — e Vat.1 nihil eius-

- *)' Huc referri potest ctiam p. 98, 3, ubi Β sinc dubio idcm 
I compendium habuit, quod Vat. 
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modi enotaui —, librario debentur, qui alia quoque suo ar-
bitrio emendauit, uelut p. 24, 9; 08, 17, 20; 74, 4, 9, 10, 11; 
80, 11; 82, 21, 22; 88, 7; 92, 9, quibus locis consensus alterius 
classis cum V interpolationem arguit. et est, cur putenius, 
hunc archetypuni communem esse cod. Laurent. XXVIII, 6 (f), 
quem e V descriptum esse demonstraui V ρ. XXVI sq.; cfr. 
p. 4, 8 παραφερομενων] V, πφερομενων f, περιφερόμενων m; 
ρ. 10, 2G Π Κ] Υ, ί f, ϋ Vat^m; ρ. 12, 21 Δ Τ Κ] in ras. V, 
βγκ fm; ρ. 50, 7 των κώνων] V, του κυλίνδρου mg. m. 2; των κώ
νων ΐ, κυλίνδρων mg. m. 1; των κώνων και των κυλίνδρων Vat.1 m; 
ρ. 68, 8 ΑΓΖ] corr. ex Α V, αξ f, Vat.1, βαζ m; ρ. 82, 26 
ΒΑΤ] βδγ V (h. e. BJZT), βζδγ fVat^m; ρ. 102, 17 τά] V, 
τα γάρ f, τά γάρ deleto γάρ Vat.1; ρ. 108, 5 ίη\ μιας—7 Γ, Ζ, Α\ 
mg. m. 2 V, mg. m. 1 paullo superius f, mg. m. 1 ad p. 106, 2(5 
Vat.1, om.m; p. 108, 13 προηγεΐα&αι] V, προκεΐο&αι fVat^m.*) 

praeter codices iam commemoratos etiam cod. Laurent. 
XXVIII, 3 Optica nostra habet, sed in hac parte (φ) ex f de-
scriptus est, ut demonstraui V ρ. XXVI. in cod. Uatic. Gr. 246 
(chart. s. XV) inter alia fol. 17 r leguntur definitiones his scripturis 
uariantibus: p. 2, 1 Εύκλείδου οπτικοί ΰροι, 8 αν om., προο-
supra scr., 11 δε] δ', έλάοοονος έλάοσονα, 16 μεν υπό] έπί. 
alios codices ηοη inueni. 

restant igitur soli VB; quorum V praeferendus esse uideturj 
non modo quod antiquior est, sed etiam quod B, quamquanj 
saepe meliorem scripturam habet (p. 12, 24—25; 16, 17; 20, l | 
22, 19; 24, U; 34, 23; 36, 14; 52, 2; 54, 13; 56, 20; item Vat.vj 
ubi Β deest, p. 60, 18; 68, 2; 74, 7; 82, 5; 88, 6; 100, 24; 114, 15 
— scripturas p. 16,17; 36, 14; 74, 7 confirmat recensio Theoniij 
p. 166, 14; 180, 9; 210, 12 —; fortasse etiam p. 8, 12; 26, 20J 
34, 21; 38, 1; 42, 16 et p. 40, 9; 66, 22 Ιτι δε\ quae confirmantuj 
scriptura Theonis p. 184,4; 204,14), ab interpolationis suspicione 
liber non est. uelut p. 6, 26 erroris origo intellegitur e scrip-| 
tura codicis V, e scriptura codicis Β ηοη intellegitur; ρ. 18, 10 j 
36, 16 error non recte correctus est, p. 26, 11 cum V m. 2 in 
coniectura superflua conspirat, item p. 20, 28 (cfr. eniiq 

*) P. 120, 6 haec est scriptura codicis f: οημ. οτι ουτω\ 
οφείλει γραφεΐναι (-ήναι)' έάν δε ή επί την αυναφην την διά-
μετρον (scr. των διαμέτρων) μήτε προς όρ&άς έπϊ (scr. y) τω 
επιπεδω cetera ut V, qui binc restitui potest; cfr. m. 
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ρ. 22, 1, 15); cfr. praeterea ρ. 6, 27; 30, 16; 40, 18. similiter, 
ubi Β deest, Vat.v cum V niale correcto conspirant p. 70, 4, 
lconiecturam falsam habent p. 80, 12; cfr. p. 64, 11. praeterea 
error p. 118, 21 in Vat. ex eo compendio ortus est, quod V 
seruauit. p. 84, 18 nunc dubito, an ορ&ήν cum V omittendum 
fsit, quamquam apud Theonern p. 216, 12 exstat, sed ante 
γωνίαν; nam p. 36, 18; 38, 23 Β ad similitudinem recensionis 
Theoninae p. 180, 16; 182, 17 postea correctus est et p. 54, 4 
cum ea p. 192, 19 in scriptura minus exquisita contra V cou-
spirat. etiam recensio Theonis interpolationes codicis Β arguit 
p. 162, 3 ( = p. 10, 19); 170, 2 ( = 20, 4); 180, 14 ( = 36, 16); 
188, 18 ( = 46, 13); 196, 22 ( = 58, 15); 202, 6 sq. ( = 64, 11); 
204, 14 ( = 66, 22 εν&εΐα om.); 244, 3 ( = 118, 4). itaque in 
Irecipiendis scripturis classis secundae, etiam si per se bonae 
Isunt, caute agendum, nec sine certa causa a V discedendum. *) 

Interpretationem Latinam e Ώ solo edidi, quia eum solum 
|totuin conferre potui; sine dubio aliunde eniendari potest. speci-
nninis causa huc congeram, quae notaui (praeter pauca, quae in 
Ladparatu dedi) ex 31L et cod. Amplon. Q 387 (saec. XIV, fol. 47 r 

I—52r, in fine: explicit liber de uisibus). p. 3, 1 rectas ductas] 
leductas rectas Ampl.; ductas lineas] lineas eductas 31L; 
12 inmensarum] inmensurarum L in ras.; uisibus] uisibus qui-
Idem MLAmpl. (cfr. p. 2, 3); 5 inciderit] inciduntX/; 6 inciderit] 
lincidunt X ; 7 quidem] om. M; tiero minori] minori uero ML; 
111 quidem] om. M\ 16 enim] quidem Ampl.; quidem] onu 
\Ampl.; esto] om. 31; 17 incidunt Ampl.; igitur] ergo Ampl.; 
p. 5, 1 uisus incidentes 31; 2 fient] fieret L; et] puncta Μ 
in ras.; 3 non ergo uidebitur] mg. m. 1 Ampl.; simul uide-

Ibitur 31; 4 ad totum M; simul] om. L; 8 quidem oculus X; 
»10 sit] om. L; 19 enim] om. L; autem] om. L; p. 7, 1 iam 
Inon L; 8 e] a Ampl.; minora] maiora Ampl.; p. 121, 8 epi-
• pedo Ampl.; 9 diametrorum] om. Ampl.; 11 nec] neque Ampl.; 
112 demonstrabuntur Ampl. pro p. 5, 12 trigoni — 16 uidentur 
et p. 7, 2 ad k — 4 uidebitur prorsus alia hahet L; et omnino 
etiam in aliis codicibus aliae exstant a Graecis uerbis diffe-

*) P. 72, 7 cum V correcto et Β pro γάρ scribendum esse 
¥>vv, ostendit recensio Theonis p. 208, 16; p. 68, 16 pro ώστε 
i/<7M/.supplendum v.ai είοιν cum Theone p. 204, 25; itaque classia 
eecunda uestigium ueri seruauit. p. 16, 27 και delendum, quia 
in correcto demum V additur, cuius nulla est auctoritas. 

file:///Ampl
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rentiae, de quibus in cap. ΠΙ locus erit dicendi. si his inter-
polationibus ad tempus omissis interpretationem cum Graecis 
codicibus comparamus, adparet, eam codice Graeco niti, si 
summam spectes, nostris simili; iidem enim errores occurrunt, 
uelut p. 5, 18; 7, 5; 13, 11; 15, 6; 17, 2, 9; 19, 4—5; 25, 3, 5; 
67, 16; 69, 13; 81, 11; 83, 4; 89, 5; 95, 1; 97, 6, 17; 103, 7; 
107, 3, 4 (cfr. p. 105, 15); 109, 7; 115, 3—4. scripturam enien-
datiorem raro babuit, uelut p. 29, 11; 115, 2; 117, 14, et for-
tasse p. 31, 2 (ώς — λέγεται ρ. 30, 3 om.); ρ. 31, 5 (των δε 
— πλενραί ρ. 30, 7—8 om.); ρ. 71, 28 (fort. scr. δια τον 
κέντρου al ΑΒ, ΤΔ ρ. 70, 19); ρ. 81, 13 (πάοαι avicoi 
ρ. 80, 17?); ρ. 89, 8 (pro ΓΕΑ ρ. 88, 8 fort. ΓΕΗ); ρ. 97, 20 
(pro Α Ε ρ. 96, 23 melius Ε Α), lacunae ρ. 37, 2; 39, 7; 77, 12; 
79, 16; 87, 21; 99, 19 fortasse librario debentur. raro cum V 
COnsj)irat (p. 11, 12; 19, 8; 27, 15; 31, 6, 14; 39, 5; 47, 11; 
49, 5; 71, 1; 83, 9; 89, 9?), contra cum altera classe summus 
est consensus (p. 7, 16, 18; 9, 11,24; 11, 12, 19; 13, 12; 15, 21; 
17, 13, 20; 19, 4, 5, 17; 21, 22; 25, 7; 27, 9, 14; 33, 3; 35, 14; 
37, 5, 7, 15; 39, 3, 16; 41, 2, 4, 7; 43, 12; 45, 3; 47, 7, 8; 53, 
6, 12; 55, 12; 57, 11; 63, 2, 17, 18, 21; 65, 5, 6, 8, 10, 11,12, 15; 
67, 3, 6, 7, 15; 69, 2, 3, 8; 71, 10; 75, 4; 79, 6; 83, 15; 85, 5; 
89, 7, 9; 91, 12, 14; 97, 15, 16; 101, 19; 103, 9; cfr. p. 25, 16; 
35, 16; 41, 1; 103, 17; cum ν solo p. 105, 7, cum Vat. solo , 
p. 61, 6), etiam in mendis apertis (p. 71, 16; 73, 6; 75, 9; 79, 4; 
101, 6; 105, 15; 107, 3, 4; 115, 8; cfr. p. 5, 13; 15, 8; 97, 14). 
in hac tanta constantia memorabile est, eam locis haud ita 
paucis etiam cum m e priore classe consentire (p. 27,14; 37,11; 1 
67,18; 69,12; 75,7; 79,4), interdum in erroribus grauioribus, ] 
uelut p. 37, 13; 83, 8; 99, 10, 22. de origine eius in cap. III 
uidebimus. 

II. 
De codieibus Opticorum Theoninorum. 

Primum codices praeter Vv, qni et Optica Theonis etl 
Catoptrica continent, enumeremus. 

1) cod. Uatic. Gr. 192 s. XIV, u. supra. 
2) cod. Ottobon. Gr. 102, cbartac. s. XVI, ex codicibusl 

Iohannis Angeli Ducis ab Altaemps. continet Catoptrica, Optica,! 
Heliodorum, Arrianum in Epictet. 

3) cod. Angelic. C 2, 9, chartac. s. XV; u. Om Scholiernel 
til Euklids Elementer p. 34. 
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4) cod. Scorial.X—I—4, chartac. s. XVI; scripsit Ualerianus 
Foroliuiensis. continet Catoptrica, Phaenomena, Optica cum 
scholiis. 

5) cod. Paris. Gr. 2107, chartac. s. XIV—XV. continet 
Inter uaria mathematica, astronomica, medica (u. Omont II 
p. 196) fol. 27—58 Optica et Catoptrica. 

6) cod. Paris. Gr. 2342, chartac. s. XIV, u. Apollon. II ρ. XII 
let LXIX. Optica habet fol. 109—113, Catoptrica fol. 116—118r. 

7) cod. Paris. Gr. 2347, chartac. s. XVI. continet Elem. 
Ι —Χ1ΊΊ, Data, Marinum, Optica fol. 346 — 364, Catoptrica 
Ifol. 365—376, Hypsiclein, Phaenomena. 

8) cod. Paris. Gr. 2350, chartac. s. XVI; scripsit Petrus 
RJergetius. u. Oin Scholierne til Euklids Elem. p. 56. 

9) cod. Paris. Gr. 2352, chartac, scr. Iohannes Rhosus a. 1487 
1—1488. continet Proclum in Elem., Catoptrica, Phaenomena, 
Optica, Data. 

10) cod. Paris. Gr. 2366, chartac. s. XVI; scripsit Iohannes 
•Hydruntinus. u. Om Schol. t. Eukl. Elem. p. 34. 

11) cod. Paris. Gr. 2468, chartac, scr. Angelus Uergetius 
a. 1565. continet Optica, Catoptrica, Phaenomena. 

12) cod. Paris. suppl. Gr. 186, chartac, scr. Angelus Uer-
Igetius a. 1537. continet Elem. I—XV, Catoptrica, Optica. 

13) cod. Paris. suppl. Gr. 195, chartac. s. XV. continet 
ICatoptrica, Optica, Anonymi Optica, Isagog. harmon. fuit 
Άλβήρτου ^Ρνμ,βοκτίου καΙ των σπουδαίων, f. 1 mg.: 1507 Uenetiis 
JAnd. Conerj. 

14) cod. Monac. Gr. 361, bomb. s. XIII. continet praeter 
lOptica fol. 8—14 et Catoptrica fol. 15—17r sine ordine Phaeno-
Imena, Data, Ptolemaei Harmon. 

15) cod. Berolin. Philipps. Gr. 1542, chartac. s. XVI. con-
tinet Catoptrica, Phaenomena, Optica, Data. 

16) cod. Oxon. coll. S. Iohannis 55, chartac. s. XVI. continet 
lOptica, Phaenomena, Catoptrica („ex dono Reuerend. in Christo 
IPatris Gul. Laud, Archiepiscopi Cantuariensis Anno 1642" . 

17) cod. Cantabrig. Uniuersit. Gg II, 33, chartac. s. XV 
I—XVI. continet inter multa alia mathematica et astrcmomica 

(Coxe III p. 58 sq.) Optica fol. 248—251r, 252—253, 107—109r 

(propp. 1—24 cura scholiis) et Catoptrica fol. 258—261. 
18) cod. Cantabrig. Uniuersit. Nn III, 8, chartac. s. XVI. 

| continet Catoptrica, Phaenomena, Optica. 
19) cod. Bodleian. Baroccian. 161, chartac. s. XV. continet 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. VII. b 
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fol. 196—380 Catoptrica, Phaenomena, Optica, Data. praece-^ 
dunt et sequuntur alia mathematica, u. Coxe I p. 276. 

20) cod. Leidensis 7, chartac. s. XVI, de quo u. V p. CIV. 
21) cod. Barberin. Π, 81, cbartac. s. XV. continet Cat-I 

optrica fol. 1—7, 32—35r, Optica fol. 59u—80T, praeterea sinel 
ordine Phaenomena, Data, commentarium in Cleomedem, Heronia 
Geodaesiam. 

22) cod. Ambros. Α 101 sup., de quo u. Apollon. II ρ. XII,, 
nisi quod nunc adfirmare possum, codicem chartaceum essd 
saec. XV—XVI. 

23) cod. Uindobon. suppl. 9, chartac. s. XVII; u. Apollon. ΠΙ 
ρ. ΧΠΙ. 

24) cod. Uindobon. Gr. 120 praeter mechanica quaedanJ 
fol. 37 — 39 r fragmenta habet Catoptricorum (definitiones,' 
propp. 1, 3, 4, ult.) et Opticcfrum (propp. 18—21). 

25) cod. Toletan. Biblioth. Capitul. 98—13, chartac. s .XVlj 
u. Graux et Martin, Notices p. 278. continet Catoptrica, PhaenoJ 
mena, Optica, Data. 

Optica sola sine Catoptricis hi codices habent: 
26) cod. Uatic. Gr. 202, chartac. s. XIV—XV, u. supra p. Vffll 
27) cod. Laurent. XXVIII, 10, chartac. s. XV. continet Datal 

Optica, Phaenomena. 
28) cod. Marcian. 304, chartac. Β. XV. continet Optica, 

Autolycum de sphaera mota, Theodosium de habitat., de diebusl 
Aristarchum, Autolycum de ortu, Hypsiclem. 

29) cod. Paris. Gr. 2351, chartac. s. XVI; scripsit Constan-I 
tinus Palaeocappa. continet Phaenomena et fol. 65—116 OpticaJ 

30) cod. Paris. Gr. 2363, chartac. s. XV. inter alia mathe-l 
matica et astronomica (u. Omont II p. 246—247)*) Optica habetl 
fol. 29u—40 r. 

31) cod. Paris. Gr. 2390, bomb. s. XIII, = p; u. supra. 
32) cod. Paris. Gr. 2472, chartac. s. XIV. inter alia mathe-l 

matica et astronomica (u. Omont II p. 266—267) Optica con-I 
tinet fol. 49—63. 

De aestimatione horum codicum nunc aliter iudico, acl 
cum ante bos quinque annos textum huius uoluminis recense-( 
rem; nec, cum in itinere sine schedis meis plagulas corrigerem,! 
noua moliri ausus sum. quare hoc loco quaedam retractanda.· 

*) Addendum, fol. 97 fragmentum (deff., propp. 1—4) Cat-I 
optricorum exstare (£% των κατοπτρικών Ενκλείδον). 
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nam cum antea etiam reliquis codicibus, inter quos nonnulli 
satis antiqui sunt, aliquid auctoritatis tribuerem, nunc mihi 
persuasi, Uat. 204 solum recensionis ftmdamentum esse. hoc 

[intellexi reperta emendatione loci, qui est p. 146, 16, ubi κατά. 
. e codd. deterioribus et Uat. 204 correcto recepi, quamquam 
Jnon placuit (u. p. 147 not.); sed seruata scriptura codicis 
,Uat. 204 lenissima mutatione egregia euadit sententia: καϊ 
την αν γη ν εν&εΐαν ονααν (lineam coniungentem mediam lu-
cernam et rimara tabellae et lucem siue punctum illuminatum 
alterius tabellae rectam esse). hinc adparet, quanta distantia 
Uat. 204 ceteris praestet;*) itaque cum eo scribendum 
p. 146, 26 έμάοτενοαν 
ρ. 148, 9 πολλά] πολλάκις 
ρ. 148, 17 άμα] omittendum 
ρ. 160, 11 ante όμμα inserendum τά δε παράλληλα τά ΠΝ, ΒΔ 
ρ. 162, 1 0 μείζον — 11 Η&] omittenda (etiam ν) 

•ρ. 162, 13 καϊ οντω] omittenda (etiam ν) 
[ρ. 162, 1 4 τά μεγέθη] oinittenda 
ψ. 164, 22 ΔΚΖ] ΔΚΗ 
|ρ. 166, 20 ών — ρ. 168, 8 φαίνεται] ονκονν των από τον Β 

όμματος προς το Γ Κ έπίπεδον προαπιπτονοών ακτινών 
μετεωροτέρα ίοτϊ(ν) η Β Τ ηπερ η ΒΖ' ομοίως δη καϊ 
έπϊ των εξής. ονκονν το μεν Γ τον Ζ μετεωρότερον 
φανεΐται, το δε Ζ τον ζ/, το δε Δ τον Κ. ita enira 
cod. Paris. 2342 (nisi quod ακτινών μετεωροτάτη έστί 
habet) addito τοντο ζήτει άλλως από άλλον αντιγρά
φου έν τω &νέρω μέρει έν σημείω ^IIEJ e ^ habuisse 

V e uestigiis pro certo colligitur. tum in figura 
cum cod. Paris. 2342 permutandae Ζ et Δ\ ρ. 166, 2 0 
pro ΒΔ, ΒΖ,ΒΚ (ita Paris. 2342) exspectaueris E Z , 
ΒΔ, BK, sed cfr. p. 168, 1 3 , ubi e Υ recipiendum 
puto ΒΓ, ΒΔ. 

ip. 168, 14 ών — 21 όράται] ούκονν ταπεινότατη των άπο τον Β 
όμματος προς τ6 Δ Ζ έπίπεδον προαπιπτοναών άκτίνων 
έβτϊν ή ΒΔ, και άπώτερον φαίνεται το Δ' τό Δ άρχ 
ταπεινότερον φαίνεται τον Γ, το δε Γ τον Ζ. ita 
etiam Paris. 2342. 

*) Simul adparet, manum rec. nullius momenti esse, quippe 
quae aut scripturas codicum deteriorum intrudat aut dc suo 
interpolet. 
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ρ. 170, 12 τουμπροβδεν] τοΰμπροα&ε 
ρ. 172, 3 Β] omittendum 
ρ. 180, 22 Β Κ, ΓΚ Δ] Β Κ Δ; cfr. Optica genuina ρ. 36, 23 
ρ. 188, 28 ημικυκλίου] ημικυλίνδρον 
ρ. 196, 25 ό Β Γ] ό περί την Β Γ. in figura Γ ponendum, ubi 

ΒΔ circulum secare uidetur, quamquam ita ob-
scuratur, eam ad planum circuli perpendicularem esse. 

p. 226, 9 ΔΕΖ] ύπό ΔΕΖ (pro AEB scribendum υπό Α Ε Β) 
ρ. 238, 24 αποχωρούν] άποχωρείτω; scribendum αποχωρεί uel 

fortasse άποχωρεϊται (cfr. ρ. 110, 26) 
ρ. 240, 21 και — 22 φερεα&αι] omittenda 
ρ. 166, 7; 180, 23 omittenda, quae uncis inclusi. 

fortasse etiam p. 224, 3, 4, 5, 7, 10 cum V pro Δ reponen-
dum Λ, ne Δ bis usurpetur; tum Λ delendum in figura priore 
p. 223 et p. 224, 3 cum V m. rec. scribendum ΘΝΑ. magis 
dubii suiit loci p. 190, 12—14; 196, 3, quia ibi correctio non 
manu recenti facta est; sed crediderim, hic quoque manum 
primam sequendam esse. 

a V proximus abest cod. 6 et sine dubio, ut in Eutocio 
(u. Apollon. II ρ. VI), ex ipso V descriptus est. nam non modo 
p. 146, 16; 148, 9; 160, 11; 166, 20; 168, 14; 188, 28; 196, 25; 
238, 24; 210, 21 solus fere cum V consentit, sed etiam saepe 
eosdem errores habet, uelut p. 148, 15; 152,1; 170, 8, 9; 182, 13; 
192, 24; 202, 15; 212, 4 (u. p. 208, 11), et quae meliora habet 
(p. 148, 21; 150, 9, 10, 14, 19; 152, 8; 170, 12; 172, 3), prompta 
erant librario illi perito audacique (u. Apollon. II p. VII); 
p. 148, 17 sine necessitate αμα addidit, p. 208, 11 falso ΑΒΓΔ 
scripsit. coniinemorandum etiam, cod. 6 solum scholia codicis V 
nr. 82, 84, 85 habere et rationem numerorum in 82, de qua 
u. p. 278, e V optime explicari. sed iam supra ρ. XIX uidimus, 
librarium codicis 6 etiam alium codicern habuisse; cfr. quodl 
p. 182,13—15 scripturain manus recentis codicis V inmg. habetl 
addito έν άλλω. etiam exemplaria recensionis genuinae eil 
praesto fuisse, adparet e scholio 21 p. 259, 8. cod. 6 manul 
recentiorq correctus est ad similitudinem codicis V correctil 
(p. 144,1 ό Ευκλείδης, 4 γινομένας, ρ. 146, 12 πυκτίον, 20 άξιοι,! 
ρ. 148, 3 οϋν ως, ρ. 150, 23 προς άντίληψιν των ορατών, ρ. 162, 3 
η ΚΜ, ρ. 172, 9 τών άρα ί'σων μεγε&ών, omnia m. 2; ρ. 190, 121 
διά — 14 όρα&ήβεται mg. m. 2). 

ex V descripti sunt etiam codd. 5 et 10; nam interpolationesl 
in eo nianu rec. adscriptas (etiam quae in cod. 6 non exstant)! 
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[in textu habent, uelut p. 144, 1, 14; 146, 20; 148, 8; 150, 23; 
1288, 1, 20, 22; nec cod. 10 e cod. 5 antiquiore descriptus est; 
|u. p. 144, 4 άπορριπτονμένας] cod. δ, γινομενας cod. 10 et V 
mg. m. rec. (γρ.); ρ. 146, 12 πτνχίον] cod. 10, πνκτίον cod. δ 
et V m. rec.; p. 150, 14 έπιτήδειον] cod. 5, έπιτήδων cod. 10 
et V; p. 152, 1 τό] cod. 5, τοντο cod. 10 et V. cod. 5 autem 
correctus est: cfr. p. 148, 23 σώματος] V, cod. 10, σώματος της 
\βελόνης cod. 5; ρ. 150, 13 μεν γάρ] V, cod. 10, γαρ η cod. δ. 

codd. ρ ν e V originem ducere, ostendunt errores com-
munes*), quales sunt p. 196, 5; 222, 26; 224, 25; 230, 17 et 
p. 214, 11, ubi Α in V ita formatum est (/1), ut litterae Α 
simillimum fiat; cfr. praeterea commune compendium -w_p. 194,19. 
e p. 212, 3, ubi error codicis V et ernendatio iuxta se in textii 
•posita sunt, adparet, inter V et vp unum saltim archetypurn 
|communem intercedere, et hoc ea re confirmatur, quod ρ et 
lcum ν contra V consentit (p. 152, 5; 156, 21; 166, 16,17; 168,10; 
172, 7; 186, 5; 194, 9; 198, 2, 10; 218, 11**); 240, 21 praeter 

fcocos supra adlatos; cfr. quod p. 182, 14 scriptura interpolata 
lcodicis ν in ρ supra scripta est) et cum V contra ν (ρ. 186,11; 
U92, 8; 198, 3; 200, 25; 218, 18; 220, 8; 222, 15; 224, 6; 
230, 10; 234, 22; 238, 11, 14; 244, 8, 16; cfr. quod p. 174, 15 
lerror codicis ρ ex ea scribendi ratione codicis V ortus est, 
nuam seruauit v). nec in ρ quidquam reperimus melioris me-
Imoriae; nam τε ρ. 144, 10 leue est nec prorsus certum, p. 178, 
10***) uera scriptura corrigendo restituta est, p. 158, 7—8 
lerrore in ρ omittuntur, ut e p. 6, 5 adparet, reliquas emen-
dationes bonas ut p. 148, 15; 232, 13 cum ν communes habet. 
Ip magnopere interpolatus est (p. 166, 20; 190, 12; 212, 24; 
216, 21; 224, 10; 242, 18; corrigendo demum p. 168, 14, 21; 
210, 9, 20), interdum e recensione genuina (p. 162, 10, 13; 
216, 4); cum V correcto consentit p. 182, 9; 200, 19. etiam ν 
et in minutiie quibusdam (p. 208, 20; 216,8,10) et in erroribus 
(p. 152, 8; 164, 14; 180, 9; 198, 11; 210, 13; cfr. p. 156, 19; 
206,18; 220,11; 228, 24; 236,14), quam arte cum V cohaereat, 
ostendit (cfr. in Catoptricis p. 292, 5; 302, 22; 310, 6; 314, 6). 
et quae emendatiora habet, pleraque tam futilia sunt, nt 

*) P. 182, 2 pro τάς scribendum αϊ, ρ. 230, 15 ττ} Κ Ν η Ε Γ 
pro ,ή ΚΝ τη Β Γ cum Sauilio contra codices. 

**) Cfr. ρ. 86, 3. 
***) Ibi in adparatu scribendum: δη Vv. 
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librario tribui possint (p. 148, 3; 150, 9, 14, 19; 152, 4,27; 162, 2; 
164, 6, 11,15, 21, 22; 166,10; 170, 8, 9; 178,14; 182, 13, 17, 22; 
184, 20; 190, 5; 192, 24; 200, 3, 5; 202, 15; 206, 9; 208, 7, 10; 
210, 3, 18, 23; 212, 25; 214, 15; 218, 6; 220, 12; 224, 3 ΘΝ; 
226, 21; 228, 11; 230, 15; 236, 8; 238, 23; 240, 2, 6; 242, 
12, 18; 244, 3, 23; 246, 4; in Catoptricis p. 286, 6; 294, 11; 
308, 4; 314, 17, 22; locos, ubi V m. 1 uel 2 correctus est, ut 
par erat, omisi); paullo maiora, nec tamen ita, ut captum 
librarii excedant, p. 148, 15, 21; 152, 1; 198, 23; 200, 3, 5; 
232,13; 298,5. nec aliter exspectandum erat, quoniam etiam 
in Eutocio eadem est ratio codicum Vv (v ibi est w), u. 
Apollon. II ρ. V. interpolationes p. 162, 14; 166, 7, 16; 168, 10; 
180, 23 codicum vp communes e recensione antiqua petitae sunt. 

e V praeterea pendere uidetur cod. 26; nam p. 194, 19 
compendium ±L habet, p. 174, 15 ΘΝ, p. 148, 3 έξεριμμένον, 
ρ. 172, 7 recte ώστε %αί. archetypum commimem communes , 
produnt cum vp interpolationes et coniecturae falsae p. 146, 16; I 
148, 9, 17; 188, 28, item p. 166, 20 sq. et p. 168, 14 sq., quae , 
e recensione antiqua petita sunt, sicut ftiam p. 162,14. cum ν < 
conspirat p. 182, 14 όρώμενον, ρ. 184, 9 τον Ζ Α, ρ. 186, 11 Ι 
σημεΐον, contra ν cum Vp ρ. 152, 20 περιφέρεια, origiuem Ι 
interpolationis in ν ostendit ρ. 192, 8, ubi ώς ήμικνηλον supra I 
scripta sunt, sed ρ. 146, 12 πυκτίον, ρ. 164, 2 γ.αϊ παράλληλα, 
ρ. 168, 14 ών — 16 θεώρημα interpolationes in textu habet, I 
quas ceteri aut OHiittimt aut in mg. relinquunt; p. 190, 12—14 I 
in mg. habet ut V, sed maiiu 1 (?) το ήμισυ lin. 14 omisit I 
lacuna relicta); p. 176, 16 interpolationem e p. 28, 24 petitam, I 
quam V recenti demum manu habet, in mg. habet a manu 1 (γρ.), I 
quocum conferri potest scbolium 54 e p. 58, 15 —18 petitum. I 

e cod. 26 pendent sine dubio communi intercedente 
archetypo codd. 27, 28, 32, e cod. 32 descriptus est cod. 30,1 
ut his locis comparatis constat: p. 144, 5 θυρίδων] 27, 28; 
θηρίων 32, θηρίων 30 supra scr. i m . 2 ; p. 144, 11 απορρίπτειν\ I 
28, 30, 32; απορρίπτει 27; ρ. 146, 5 αϊ] 27, 28; om. 30, 32 ; l 
ρ. 146, 23 ολα] om. 26, 27, 28, 30, 32; ρ. 146, 25 προσεν.ά%ησαν I 
28; ρ. 148, 7 εωρατο] ί\ωρατο 26, όράται 27, 28, 30, 32; ρ. 148, 14 I 
ουδέ] μηδέ 26, 27, 28, 30, 32; ρ. 148, 17 άμα ολα] ολα άμα 26,1 
27, 28, 30, 32; ρ. 150, 7 τά] om. 28; ρ. 150, 8 άποΥ,λησοΰσδαι 28; ! 

ρ. 150, 10 %ατεστιευα%έναι] κατεσκευασμ; 26, %ατεσ%ευασμένα 27,1 
28, 30, 32; ρ. 150, 11 δφρησιν 28; ρ. 150, 13 φωνή] φηνή 27 ; ! 
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yp. 150, 20 άνδροειδεΐς 28; ίμμένειν] 27, 30, 32; ίμμένειν 26, 28; 
fc. 156, 2 δλον] om. 28, 32; ρ. 160, 9 ήτοι ού παράλληλα supra 
iscr. 26, ήτοι καϊ παράλληλα mg. 27, 30, 32; ρ. 166, 16 του 
όμματος επιπέδων κειμένων] 26, 27, 28, 32; κειμένων επιπέδων 
τοϋ όμματος 30; ρ. 166, 20 ή] δ 26, 27; ρ. 166, 23 γάρ] paullo 
Lobscurius 26; δέ 27, 32; ρ. 176, 16 interpolationem codicis V 
in mg. hab. 26, 30, 32; ρ. 236, 12 τά] τό 26, 27, 32. 

de fragmento Catoptricoruin in cod. 30 hoc tantum notaui, 
p. 286, 1 legi νποκείσ&ω οψιν e codice interpolato aliquo. 

e codice ν descriptus est (in Opticis) cod. 12, ut ex his 
locis adparet: p. 150, 10 άκοην μεν γάρ] άκοήν | γάρ ν, άκοήν 

*γάρ 12; ρ. 152, 20 περιφέρεια] εύ&εΐα γραμμή ν, 12; ρ. 154, 10 
β α 

προσπίπτωσιν αϊ όψεις ν, προσπίπτωσιν αι δ-ψεις 12; ρ. 226, 18 
νέπί] έ\ ν, εκ 12. et Romae scriptus est apud Georgium Selya 
episcopum tum Francisci I apud Papam legatum. 

codd. 1, 14 a ν originem ducere arguuntur loco Hiemorabifi 
pp. 314,1. nam cur ibi pro altero Α sine ullo sensu Α Ε habeant, 
[causa est, quod in ν littera Ε figurae prioris p. 311 casu ita 
^collocata est, ut litterani Α ρ. 314, 1 statim sequatur, quasi 
coniungendae sint. cfr. praeterea de Opticis p. 152, 5 αύτω] 

.bis ν et cod. 1; p. 154, 11 προβπίπτωσιν] προσπίσιν τ, cod. 1; 
ρ. 158, 1 Γζ/ — 2 το] mg. m. 2 ν, mg. m. rec. cod. 1; p. 194, 19 
παραλλήλου] v, cod. 1, 14; p. 216, 8 κέντρω] κ—ω ν, ιέιυ 1 
/corr. τη. 2), e post ras. 14; ρ. 242, 18 φαίνεται ϊγγιον] om. ν, 
codd. 1, 14. nec alter ex altero descriptus esse potest; u. 
•p. 162, 16 ϊσα] ν, cod. 1, oin. 14; p. 174, 27 ϊστω — έστί] ν, 
cod. 14, mg. rn. rec. cod. 1; p. 190, 12 διά — 14 όρα&ήσεται] 
cod. 14, om. v, cod. 1; p. 216, 5 περιφερείας] ν, cod. 14, περι
φερείας κέντρον έχοντος τό δμμα cod. 1. quoniam autem ρ. 288, 8 
τρίγωνα (sic ν) in codd. 1, 14 deest, communem archetypum 
inter ν et codd. 1, 14 statuere oportet. sed uterque inter-
polatue est et correctus, u. p. 152, 20 περιφέρεια] cod. 1, εύ&εΐα 
γραμμή ν, γραμμή 14; ρ. 244, 8 έπϊ δε ταύτης] cod. 1, ίπεϊ δή 
αύ ν, ίπϊ δε αυτής 14; ρ. 216, 21 interpolationcm codicis ρ 
habet etiam cod. 14; errores codicis ν saepe in cod. 1 non 
inuenimus, uelut p.164, 8; 170, 7,13, 18; 172, 17; 174, 4, 7, 11. 

Α Ε illud ρ. 314, 1 habent etiam codd. 3, 4, 7, 8 (£ dcl.), 
9, 15, 16, 17, 18, qui ea re cx ν pendcre arguuntur; quo gradu, 
iamuideamus. 

codd. 3, 7 e cod. 1 descriptos esse, ostendunt hi maximc 
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loci: ρ. 150, 15 άποπαλ&εϊσαν] ά\παλ%·εΐσαν cod. 1, άπαλ&εΙσαν 3; 
ρ. 152, 17 αυτό μεν] αυτό\ cod. 1, αυτό 3, 7; ρ. 168, 1 τον] 
τω cod. 1, 7; ρ. 168, 2 JJ] ητα 1, 7; ρ. 168, 4 ζ /Γ ] Δ 1, 7; 
ρ. 168, 18 ή δέ — 21 όράται] postea ins. cod. 1, om. 7; 
ρ. 168, 21 post όράται add. και. άπώτερον φαίνεται το Δ' το Δ 
άρα ταπεινότερον φαίνεται τον Γ, το δε Γ τον Ζ cod. 1, 7 

(cfr. V); ρ. 288, 3 τρίγωνα] om. 1, 3, 7; ρ. 294,11 &$ς] Θ cod. 1, 
#77 3; ρ. 294, 12 κέντρου] κ- cod. 1, κύκλου cod. 3, sed corr. 
neque enim cod. 7 e cod. 3 antiquiore descriptus esse potest; 
u. p. 146, 15 το] cod. 1, 7, τον 3; ρ. 148, 10 άναγκαζομένους] 
cod. 1, 7, άναγκαξομένου 3; ρ. 148, 14 έατι] cod. 1, 7, om. 3. 
cod. 3 ad similitudinem codicis V m. rec. correctus est; u. p. 148, 
20 ad τό mg. γρ. μή; ρ. 150, 23 ad εαυτής mg. γρ. προς άντί-
ληψιν των ορατών; ρ. 144,1 ad oipiv supra scr. m. 1 ό Ευκλείδης; 
ρ. 152, 25 ad και mg. m. 1 περί; ρ. 158, 22 post Δ Ζ postea 
add. των ί'ΰων άρα καϊ τά i|?yg. 

fortasse etiam cod. 21 e cod. 1 descriptus est; nam p. 288, 3 
τρίγωνα omisit et p. 288, 17 pro Μ Ν solus habet MH, in cod. 1 
autem hoc loco Ν ita scriptum est, ut litterae Η siniillimum sit. 

p. 190, 14 uerba δλου του in cod. 14 paene absumpserunt 
uermes. iam quoniam δλου omittit cod. 8 et lacuna relicta 
cod. 9, δλου του lacuna relicta (in qua αυτόν rn. 2) cod. 13, 
e cod. 14 descripti sunt; cfr. p. 236, 8 τΐροοιόντων μέν] πληβίων 
corr. in πληδίον 14, πληβίων 13 (προοιόντων μέν m. 2), πλη
σίον 8, 9. eodem pertinere cod. 20 e scripturis nariantibus 
infra adlatis concludi potest; u. p. 144, 14 τοις] τοις φωτοΐς, 
del. τοις φω, 14, τοις post lacunam 13, τοις 9, τοις φωτοΐς 8, 20; 

ρ. 146, 15 ενρήσομεν] 8, ενρήσωμεν 14, 9, 13, εΰρήσομεν 20; 
ρ. 146, 18 δντος] δντως 14, 9, 13, 20, δντως 8; ρ. 148, 20 τό] om. 
14, 8, 9, 13, 20; ρ. 150, 4 και] 14, 13, 20, om. 9, m. 2 cod. 8; 
ρ. 150, 11 κατεσκενακεν] 8, 13, 20, corr. ex κατεσκενασεν 14, 9; 
ρ. 150, 18 δσφρησιν] 8, δσφρισιν 14, 9, 13, 20; ρ. 152, 1 κατά] 
9,20, κατασκευασμέναι 14, κατασκενασμέναι 13 et 8 (corr. m. 2); 
ρ. 152, 7 υψηλότερα] 9, corr. ex νψηλωτέρα 14, 20, νψηλωτέρα 
8, 13; ρ. 152, 8 κεϊσ&αι] 14, 8, 9, 20, κείσεται 13; ρ. 152, 10 
γεγραμμένης] 8, 9, -μέ- a uermibus absumptum 14, lac. 13 (corr. 
m. 2), γάρ εμμενης 20; ρ. 152, 23 ή περί] ην περί 14, 8 (corr. 
m. 2), 9, 13, 20; ρ. 172, 6 ΒΔ] 14, 8, 13, Δ 9; ρ. 190, 14 ή] έστι 
καί 14, 8, 9, 13 (corr. m. 2). 
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e cod. 13 descriptus est cod. 2; nam cum in uniuersum cum 
eius archetypo consentiat, uelut p. 152, 20 γραμμή, ab eo dis-
cedit, ubi cod. 13 correctus est; u. p. 216, 4 κέντρον έχοντος 
το όμμα 2, om. 14, mg. 13; ρ. 242, 18 interpolationerri codicis ρ 
in mg. habet cod. 14 m. rec, m. 2 cod. 13, in textu 2 cuin 
iisdem erroribus (£αυτής οίόμενα τω δμματι); cfr. praeterea 
ρ. 190, 15 προσήχ&ω] προήχ&ω 13, 2; ρ. 288, 3 ήχ&ωσαν] ήχ&ο-
ΰαν 13, 2; ρ. 314, 1 Α] e corr. 13, Α 2. 

e cod. 20 descriptus est, ut uidetur, cod. 29 mendis leuiori-
bus correctis; u. p. 144, 2 διότι] 14, δτι 20, 29; ρ. 144, 14 τοις] 
τοις φωτοΐς 20, 29; ρ. 144, 19 των ΰωμάτων αί] 14, αί των 
σωμάτων 20, 29; ρ. 150, 10 εν&ετα] 14, εν&εΐα 20, εν&εΐαν 29; 
ρ. 150, 18 δοφρησιν] 29, δσφριοιν 14, 20; ρ. 152, 10 γεγραμ-
μενης] 14, γάρ εμμενης 20, γάρ έμμενούσης 29; ρ. 152, 23 ή 
περί] 29, ήν περί 14, 20; etiam ρ. 152, 21 κειμένην] κειμέν') 14, 
μεν) 20, ηοη dubito, quin μενειν babeat cod. 29; nam post 
διά de suo inseruit τό. 

e cod. 9 descriptus est cod. 19; nam p. 148, 16 in θεαμά
των littera ε in cod. 9 ita formata est,%ut litterae ρ similis 
fiat; unde δραμάτων cod. 19; cfr. praeterea p. 144, 17 αΰξειν] 
ξειν post lac. 9, post ras. 19; p. 148, 24 ειδώλων] 9, εϊδωλον 19; 
ρ. 150, 2 βελόνην] 9, βελώνην 19; ρ. 150, 4 και] om. 9, 19; 
ρ. 152, 15 τον τε] τοντο 9, 19; ρ. 286, 21 κοίλων] κύλων 9, 19; 
ρ. 288, 21 παρατεΰεντός] παρατι&έντος 9, 19. cod. 19 fol. 195 
haec habet: tituli horum Euclidis librorum sunt apud episco-
pum Cornarium nec non in bibliotbeca sancti Iohannis et Pauli 
Uenetiis, fol. 381 tituli librorum sequentium sunt in libro anti-
quo . . . in nostra bibliotheca, que est apud fratrem meum 

|D. Laurentium. inde sine dubio descriptus est cod. 15, sicut 
I omnes fere codd. Philippsiani Uenetiis oriundi sunt. habet enim 
p. 144, 17 αϋ- in lacuna m. rec, p. 148, 16 δραμάτων.*) quae 
in margine m. rec. adscripta sunt, ex editione Penae petita 
isunt, uelut post prop. 24: ,,&εώρημα κε'. οφαϊρα έκ διαστή
ματος όρωμενη κύκλος φαίνεται. Ιστω γάρ iv σφαίρα reliqua 
ex impresso codice adde. habes ad finem pagine 16". est 
p. 619, 8 ed. Gregorii = p. 16 extr. ed. Penae. ex adnotationis 
forma adparet, codicem typothetae paratum esse; cfr. ad 
prop. 2: „* δτι δε διερχόμενον, mg. nota σχόλιον, quod ad hoc 
theorema 2 m in impres.so habetur codice minime praetermitten-

*) Cfr. p. 240, 15 ί'σω] Ισων codd. 9, 15. 
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dum. ergo asterisci loco commentanum priorem sequatur"; 
est p. 603, 3 ed. Gregorii = p. 6 extr. ed. Penae. ad prop. 7: 
„addidit dominus Dasypodius aliam huius demonstrationem, 
quae ut superiora scholia addatur". ab eo fortasse pendet 
cod. 25; nam in fine habet, sicut cod. 15: τά προ των Εύκλεί-
δου οπτικών (τά προ τών Ενκλείδου οπτικών τέλος cod. 9); ad-
scripsit Ιο. Pastricius: hic erratur, nam prolegomenorum finis 
est, ubi suppositiones incipiunt. 

cod. 4 e cod. 8 descriptus esse arguitur scriptura παρε&ήκοι 

p. 288,14, quae inde orta est, quod in cod. 8 legitur παρέ&ηκο. 
et eadem scholia habet. totum codicem 8, quem Petro nepoti 
scribendum dederat, deinde correxit Angelus Uergetius, in qua 
re satis libere egit, uelut p. 160, 24, ubi desunt εί δε μετεω-
ρότερον, pro κέοιτο scripsit λέγοιτο et in mg. addidit: λείπει· 
εί δε μή έν τω αντω έπιπέδω; ρ. 146, 9 et 10 έπιτομήν in iv-
τομήν, ρ. 194, 19 compendium ^ (παραλλήλου) in τοϋ, ρ. 238, 
13—14 κατά τήν Γ (Κ om. cod. 8) αεί in τω Κ δμματι ίβο-
ταχώς mutauit. interdum cod. 29 usurpasse uidetur, uelut cum 
p. 144, 2 διότι in δτι, ρ. 150, 10 εύ&ετα in εν&εΐαν, ρ. 152, 21 
κειμένην in μένειν mutat.*) haec omnia quoniam cod. 11 
partim in textu partim (p. 150, 10; 152, 21) in nig. praebet, 
adparet, eum nihil esse nisi exemplar purius et emendatius 
codicis 8 ab ipso Uergetio confectum; cfr. quod cod. 11 lit-
teram initialem habet, ubicunque Uergetius in cod. 8 para-
graphum [ adposuit. u. praeterea p. 162, 12 διά τά αυτά δή 
καϊ ή ΑΝ cod. 8, δή del., mg. γρ. δλη, ΑΝ corr. in Α Ζ; διά 
τά αυτά καϊ δλη ή Α Ζ cod. 11; ρ. 286, 1 νποκείΰ&ω δψιν είναι 
ευ&εΐαν 8, supra scr. β—α; όψιν είναι ευ&εΐαν υποκείο&ω 11; 
ρ. 154, 3 Uergetius interposuit νπο&έΰεις, quod recepit cod. 11; 
ρ. 314, 1 Α habet, quia in cod. 8 Ε a Uergetio deletum est. 

etiam cod. 23 e cod. 8 descriptus esse uidetur; nam p. 144, 
17 uterque £ξειν habet pro αΰξειν postea correctum. 

cod. 22 e familia codicis 26 uidetur esse; nam p. 146, 23 
ολα omittit; sed p. 144, 1 habet: otyiv δ Ευκλείδης, ρ. 146, 23 
τοιαύτην om., ρ. 148, 20 τό μή τη, ρ. 154, 3 Ενκλείδου όπτικοϊ 
δροι, ρ. 242,18 φαίνεται, μείζον άρα φαίνεται το ΓΑ τοϋ ΓΒ. **) 

*) Cfr. ρ. 232, 13 θεώρημα ν άντίοτροφον τοϋ προ αντοϋ 
mg.29, addidit Uergetius; ρ. 240, 11 μειζόνων γωνιών] cod. 8, 
μείζονος γωνίας 29, mg. Uergetius. 

**) Haec etiam in ρ, quod errore in adparatu omisi. 
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τά δε μείζονα φαινόμενα τον όμματος προοιόντος αύξάνεα&αι 
δοκοΰβι. καϊ τά αυξανόμενα άρα των μεγε&ών δόξει προοάγεα&αι 
τω δμματι. Ζγγιον κτλ. 

cod. 16 e cod. 8 pendere, ostendunt scripturae δτι ρ. 144, 2, 
τε ρ. 144, 10; ρ. 160, 24 εί δε μετεωρότερον om.; sed obstat, 
quod ρ. 144, 14 τοις habet, ηοη τοις φωτοΐς. cfr. praeterea 
ρ. 148, 21 ν.ινεΐΰ&αι, ρ. 152, 20 γραμμή, ut cod. 14 alii; ρ. 242, 18 
habet: -/.αϊ τά μείζονα εαυτών δρώμενα τω δμματι προαάγεα^αι 
δον.ονΰΐ' καϊ τά αυξανόμενα άρα των μεγε&ών δόξει προοάγεο&αι 
τω δμματι. 

cod. 17 e cod. 26 pendet; nam ρ. 160, 9 ητοι ου παράλληλα 
'supra scr., ρ. 176, 16 άχρις — τω Β mg. habet ut cod. 26, et 
ipraeterea eadem scholia praebet (nr. 38 et 41 in textu) et in 
nr. 21 easdem scripturas (p. 259, 8—11, p. 260, 14—18). iam 
cum p. 254, 17 εϊποι habeat, ηοη εΐπτ], ueri simile est, eum e 
cod. 28 descriptum esse (e codd. 27, 30, 32 pendere non potest 
propter ου ρ. 160, 9); ρ. 152, 20 ή εύ&εΐα γραμμή liabet ut ν, 
sed in mg. έν άλλω ή περιφέρεια. 

cod. 18 sine dubio e cod. 14 pendet; nam p. 144,14 habet 
nolg φωτοϊς (τοις φω- del.) et eadem scholia continet; p. 242, 18 
habet: και τά μείζονα έαυτοΐς οίόμενα τω δμματι έπαυξάνε-
ϋ&αι δον.οϋαι' καϊ τά αυξανόμενα άρα των μεγε&ών δόξει προο-
άγεο&αι τω δμματι· ϊγγιον κτλ., ut cod. 14 (εαυτής), de cod. 24 
nihil notaui, nisi quod p. 286, 1 habet νποκείο&ω διριν. Edi-
tionem*) Opticorum „cum notis mss." in bibliotheca Uniuersi-
tatis Paris. adseruatam (Omont, Inventaire III p. 355 nr. 56) 
non uidi. 

Restat, ut de schol i i s pauca addamus. 
praeter codices in adparatu usurpatos, quorum deteriores, 

qui obiter tantum inspecti sunt, fortasse praeter notata unum 
et alterum scholium etiam ceterorum habent, minora prae-
eertim, in his codicibus scholia insunt: 

cod. 14 nr. 13, 15, 7, 18, 19, 36, 33 - f 34, 38 (a p. 266,10), 
41, 50, 54, 55, 56, 60, 57, 58, 63, 67, 71, 75, 73, 76, 80, 81, 
86, 91, 92. 

cod. 18 eadem habet eodem ordine praeter 7,36, 50, 73,80,81. 
cod. 20 nr. 10, 13, 7, 15, 18, 19, 33 - f 34, 38 a p. 266, 10, 

41, 54 + 55, 56, 57, 73; cfr. cod. 14. 

*) Sine dubio Penae; ea enim 48 paginas habet (cum Cat-
optricis). 
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cod. 4 nr. 7, 10, 13, 15, 18, 19, 33, 34, 38, 41, 54, 55, 56, 
60, 57, 58, 63, 67, 71, 75, 76, 86, 91, 92; cfr. cod. 14 et 8 ( = r). 

cod. 17 fol. 107—109r (Opt. 7—24) nr. 19, 21 (ut R) ad 
p. 260, 10, tum nr. 23, tum partem reliquam nr. 21, 26, 34, 37 
et in textu nr. 38 totum, 41; fol. 248-25F nr. 1, 2, 6, 3, 10, 
13, 9, 7, 11, 8; fol. 252—253, ubi repetitur prooemium cum 
iisdem scholiis et in textu nr. 5, 4 et propp. 1—6, nr. 10, 13, 
7, 16, 18. nr. 38 cum R consentit. 

scholia codicis 1 (Vat., Yat. m. 2, noii Vat. 1) sola sine 
textu habet cod. Paris. suppl. Gr. 12 chartac. s. XVI fol. 36—40T 

(Omont ΠΙ p. 202—203) ex ipso cod. 1 descripta; u. p. 267, 15 
τάς (alt.)] comp. 1, της suppl. 12 postea correctuni; p. 276, 10 
Στερεοΐς] lac. 1, suppl. 12; p. 282, 12 ώατε] ατε post lac, 
13 τω ζ/Θ] τ ωδ&, ρ. 283, 1 ίππων] εϊπω suppl. 12, omnia ut 
Vat.; cfr. Om Scholierne til Euklids Elementer p. 34. eandem 
collectionem scholiorum habent Ambr. J 84 inf. chartac. s. XVI 
(ex officina Uergetii; u. Om Scholierne til Eukl. Elem. p. 34) 
et Magliab. XI, 11 chartac. s. XVI (u. Vitelli p. 550), cuius 
pars media eadera omnia continet, quae suppl. 12. 

Horum scboliorum pars antiqua, quam V a manu 1 praebet 
(10, 15, 20, 23, 27, 29, 30, 34, 36, 39, 40, 45, 46, 48, 52, 53, 
55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 80, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92), sine dubio orta est e 
studiis Byzantinorum, ut cetera scholia operum in Paruo astro-
nomo comprehensorum; saltim saeculo X antiquiora sunt, ut 
ex erroribus codicis V adparet (p. 255, 22; 284,1 ex compendiis 
ortis, p. 270,15; 272,5; 280,15; 281,17 inlitteris; cfr. p. 271,14; 
280, 11; 281, 17; 282, 3, 4); p. 275, 22 ex Herone citantur, 
quae nunc non legimus. sed cum errores haud ita multi sint, 
crediderim, ea non nimis multo ante V scriptum confecta esse, 
fortasse saec. IX, quo studia mathematica reuixisse docui 
Bibliothec. Mathemat. 1887 p. 34 sq. accesserunt saec. XIII 
codicum 14 et 26 communia nr. 7, 13, 18, 19, 38, 41, 50, 54, 
75, 81, quae habet etiam cod. 1 exceptis nr. 7 et 75, sed 
praeter 50 (falsum), 54 ( = Opt. ant. p. 58, 15), 81 ( = Opt. 
ant. p. 82,12)*) a manu 2, et 33, 73 (cod. 14), saec. XIV nr. 42, 

*) Etiara nr. 75 ex Opticis genuinis p. 84, 22 petitum est. 
conferri potest, quod in cod. 13 nianus 2 adscripsit p. 114, 20 
— 115, 9 et p. 116, 22—118, 5. schol. nr. 7 est Opt. ant. schol. 4, 
nr. 33 cum Opt. ant. schol. 31 congruit. 
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44, 47 (citationes), 74 ( = Opt. ant. p. 84, 5), quae praebent 
codd. 1 et 26 (excepto nr. 42), nr. 21, 26, 37, 61, 62, 64 (cod. 26), 
nr. 8, 17, 22, 24, 28 ( = Opt. ant. 10), 49, 79 in cod. 6, qui 
etiam pleraque reliquorum habet, fortasse etiain nr. 31, 32, 51, 
5 9 , 70, 77, 78 (V 1). reliqua recentissiina sunt (ν 1 V 2 saec. 
XV—XVI). 

III. 

De fatis Optieorum. 

Optica, qualia hic e codice Uindobonensi maxime primo 
loco repetiuimus, Euclidis esse, non est, cur dubitemus (cfr. 
Weissenborn Philolog. XLV p. 54 sq.). sed cum recentiores 
tantum exstent codices, mirum non est, locos nonnullos tam 
corruptos esse, ut uerba Euclidis restitui nequeant; u. p. 2, 
1—2; 18, 14—15; 34, 17; 58, 10—12; 84. 18—20; 116, 17 sq.; 
etiam p. 88, 5 post πασών deest: τών γωνιών τών περιεχομένων 
υπό, ut legitur ρ. 66, 23; 68, 18; sed hic error Theone anti-
quior est, quoniam is non niodo p. 220, 15 idem habet, sed 
etiam errorem propagauit p. 204, 15; 206, 2. etiain p. 120, 6 
aliquid turbatum est et fortasse niinis audacter της δε άπο 
τών ομμάτων e Theone ρ. 246, 1 recepi. cfr. praeterea in locis 
subditiuis p. 98, 23; 114, 6. nec desunt interpolationes; neque 
enim dubitari potest, quin dernonstrationes alterae ab Euclide 
profectae non sint (u. V p. LXXIX); pleraeque e Theone inter-
polatae esse possunt (p. 36,4 = Theon prop. 22, p. 48, 9 = Theon 
prop. 28, p. 92, 20 = Theon prop. 43, p. 98, 6 = Theon prop. 45), 
quamquam hoc quoque fieri potest, ut Theon iam utramque 
demonstrationem habuerit alteramque elegerit; non habet άλλως 
ρ. 34, 20; 112, 23; 114, 10. subditiuum praeterea scholium 
p. 50, 1-8. et ueri simile est, etiam p. 64, 4—21 e Theone 
p. 202, 1—16 interpolata esse; nam idem aliter demonstratur 
p. 76, 12 sq. (omisit Theon), nec in prop. 34 locum habet, ubi 
de omnibus diametris aequalibus agitur (p. 60, 15); adcedit, 
quod uerba μήτε ϊσας γωνίας περιέχουσα ρ. 64, 25 — 26 (=Theon 
ρ. 202, 20—21) propter ρ. 64, 4—21 necessaria minus recte 
adduntur, quia semper cum binis diametris aequalcs anguli 
efficiuntur, nee apud Pappum VI, 80 lcguntur. itaquc puto, 
non modo p. 64, 4—21, sed etiam μήτε ίσας γωνίας περιέχουσα 
ρ. 64, 25—26 e Theone interpolata esse, et deinde difficultatc 
intellecta πρός άς ποιεϊ άνισους γωνίας ρ. 64, 27 (ηοη habent 

ι 
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Pappus et Theon); ita demum ordine ac ratione progreditur 
demonstratio. 

in codice Uindobonensi Optica genuina cum Elementorum 
libris I—XV et Phaenomenorum recensione antiqua coniuncta 
sunt, sed quo tempore hoc corpus compositum sit, incertissi-
mum est; nam in cod. Laur. XXVIII, 3 baec pars tota sae-
culo XV suppleta est, et in Bodleiano Β ne Optica quidem 
tota conseruata sunt. fieri potest, ut in Uindobonensi demum 
haec opera sint coniuncta. 

a Pappo Optica inter opera ad τον άστρονομονμενον τό
πον*) (ρ. 474, 3) pertinentia in libro VI tractantur titulo non 
addito. VI, 80 — 97 propositiones 34 — 35 cum lemmatis**) 
additamentisque (VI, 87, 88, 92, 98—103) suis retractat (VI, 
90—91 = prop. 34, 93—97 = prop. 35) et in uniuersum eandem 
demonstrationem babuit ac nostri codices. 

recensio recentior, cui praemissa est praelectio, quo iure 
ad Theonem referatur, u. Studien uber Euklid p. 139. primus 
hoc suspicatus est Angelus Uergetius, qui in cod. Paris. 2468 
adscripsit: το προοίμιον έν. της τοϋ Θέωνός έστιν έί-ηγήσεως, et 
est coniectura satis probabilis, quamquam Theon in σννταξ. 
Ptolemaei p. 7 ed. Basil. prop. 4 ita citat, ut ad recensionem 
antiquam propius adcedat (καί ρ. 6, 11 habet, om. recensio 
Theonis p. 158, 13; p. 6, 12 διαστήματος, sed αποστήματος re-
censio Theonis p. 158, 14); ex ceteris, quas citat propositiones, 
nihil concludi potest (prop. 3 in σνντ. ρ. 7, prop. 5 ib. p. 8, 
prop. 23 ib. p. 265, prop. 26 ib. p. 199). de recensendi ratione 
Theonis u. Studien p. 146. intactas reliquit uel leuiter mu-
tauit propp. 1, 2, 3, 9, 33, 34 ( = 34 - j - 35 Theon), 41 ( = 39), 45 
( = 4 6 ) , 47, 52 ( = 5 1 ) , 53 ( = 5 2 ) , 54 ( = 5 3 ) et definitiones 
praeter primam; magis mutatae nec in litteris figurae solum 
propp. 20, 37 ( = 41), 38 ( = 42), 43 (== 44), 50 ( = 49), 51 ( = 50), 
56 ( = 5 5 ) , 57 ( = 56), 58 ( = 57); prorsus mutatae propp. 29, 
30, 31 eodem mutationis genere et 55 ( = 54). in mutando 
semper fere breuitati studuit (propp. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 32, 44 
p. 98 = 45); demonstrationes ita decurtatas saepissime a par-

*) Titulum ό μικρός άστρονομονμενος scholiasta demuml 
Pappi babet. 

**) VI, 80 usurpatur p. 68, 16, VI, 81 p. 68, 6, VI, 851 
p. 74, 15 sq., VI, 86 p. 80, 1 sq., VI, 89 p. 74, 20; 78,18. VI, 821 
—84 idem demonstratur, quod in lemmate p. 66, 18—70, 17. 
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I ticula ονκονν incipit, uelut propp. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 
l 25, 26, p. 200, 22 = p. 62, 19 sq.; cfr. p. 214, 16 = p. 80, 11; 
.p. 174, 5, 17; 180, 25; 182, 23; 188, 6; 242, 16. etiam prae-
•parationem saepe breuiorem reddituelut p. 160,26 (=p.l0,8sq.), 
|p. 184, 18 sq. ( = p. 42, 1 sq.), p. 186, 7 sq. ( = p. 42, 24 sq.), 
|p . 188,1 ( = p. 46, 2), alibi. prorsus omisit non modo p. 32, 24 
— 36,4; 46,14 — 48, 8; 50,1—8; 90,18 — 92,19; 96,14—98,5; 

[112,24 —114,18, de quibus locis u. supra, sed etiam p. 68, 21 
I—70, 17; 74, 23 — 76, 16, propp. 46, 49. multo rarius aliquid 
addidit uelut p. 162, 7 ( = p. 10, 24), p. 164, 9 ( = p. 14, 7), 

[p. 196, 2 ( = p. 56, 19; hic rursus ονκονν illud suum usurpat); 
Iprop. 40 inutilibus ineptisque ambagibus dilatauit. e Pappo 
YI, 80—81 interpolauit p. 206, 21—208, 10; 206, 5-20, fortasse 
etiam p. 202, 21—22 μείζων δε ή έλάοοων της έκ τον κέντρον 

[e ρ. 568, 15. ρ. 210, 20 ή μέν — 23 τω Ο interpolata esse 
arguuntur ηοη modo ipsa forma molesta, sed etiam lemmate 

iPappi VI, 85. propp. 37—41 infelicissime sic ordinauit: 41, 
W2, 38, 40, 39. 

cum recensio Theonis in τω μικρω άστρονομονμένω tradere-
^ tur, cuius causa fortasse et ea et recensio noua Phaenomenorum 
facta erat*), Optica genuina non prorsus ab usu mathemati-

I corum remota sunt. uelut Georgius Pachymeres saec. XIII ea 
[in quadriuium suum recepit teste Paulo Tannery RapjDort sur 
[nne mission en Italie p. 39 (Archives des Missions 3 e serie XIII). 
ex hac parte geometriae Pachymeris et opticis Heliodori 
Larissaei Angelum Uergetium non sine fraude composuisse 
.Damiani Optica, quae edidit Erasmus Bartholin Paris. 1657 
e cod. Barber. I 131, demonstrauit idem Tannery 1. c. p. 40. 
itaque quae illa editione confisus de ratione, quae inter Damia-
num et Optica Euclidis intercedat, exposui Studien uber Euklid 
p. 137 sq., nunc de Pachymere ualent, quem codicem nostris 
eimilem habuisse, mirum non est. Heliodoro uel Damiano 
relinqmmtur I, 1—13 sola genuina. ibi cap. 5 citatur Opt. 
prop. 1: προς το τον ΰτοιχείον τον λέγοντος" ονδεν τών δρω
μένων αμα δλον δραται. cap. 1 idem argumentum adfertur, 
quod in praefatione Theonis p. 150, 9sq.; etiam cap. 8 cum 
Theone p. 146, 24 sq. comparari potest. uterque sine dubio 

*) Mutationes temerarias operum eo pertinentium signifi-
care uidetur Pappus VI, 1. 
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eundem auctorem secutus est; nam Heliodorum Theone anti-
quiorem esse, pro certo habeo. 

Etiam Arabibus cum ceteris libris intermediis (eo enim 
nomine illi eadem fere opera designauerunt, quae ό μικρός 
άΰτρονομονμενοζ comprehendit, u. Steinschneider Zeitschrift fiir 
Math. u. Phys. 1865 p. 464) Optica innotuerunt studioseque 
tractabantur; u. Steinschneider Zeitschrift f.Math. u. Phys.XXXI, 
hist. Abtb. p. 100 sq , unde haec adfero. Arabice ea uertit 
Honein, cuius interpretationem Thabit ben Korra et Nasireddin 
Tusi emendauerunt. ex Euclide et Ptolemaeo sua Optica se 
confecisse dicit Ibn Haitham (in interpretatione Latiua eorum. 
quae sub nomine Alhazen satis nota est, nihil inuenitur, quod 
ex Euclide transsumptum esse demcmstrari possit). ex Arabico 
fluxit sine dubio et interpretatio Persica et Hebraica (Stein-
schneider p. 101). 

utrum interpretatio Arabica ad occidentales medio aeuo 
peruenerit Latinequc uersa sit necne, discernere nequeo; inter 
codices Latinos Opticorum, quos uidi, nullus certa uestigia 
originis Arabicae habet. sed Optica Graece in Italia meridio-
nali exstitisse saeculo ΧΠ, e praefatione Henrici Aristippi ad 
interpretationem Phaedonis comperimus (Rose, Hermes I p.388):l 
habes Euclidis optica, qui tam vere et viirabiliter de opinione 
videndi disserit, ut opinabilia ratiocinatione probet demonstrativa. 
nec dubito, quin eo referenda sit interpretatio e Graeco adj 
recensionem antiquam facta, quain supra edidi (praeter codiccsl 
supra nominatos hosce noui: cod. Riccardian. 885 fol. 132—143 
saec. XIV, cocl. Norimb. cent. V, 64 fol. 164—168», cod. Oxon.1 
Colleg. Corp. Chr. 251, cod. Cantabrig. Uniuersit. Mm ΙΠ, ll).l 
interpres quamquam in uniuersum Graeca uocabula tenuitj 
tamen interduni ridicule errauit, uelut p. 78, 1 τό Μ reddidit 
sectionem (τομ legit pro το μ), ρ. 92, 16 όποτεραοοϋν utralibet 
ergo, ρ. 100, 8 τεμοϋοιν secantes, ρ. 106, 24 y ud, ρ. 108, 7 Μ 
quidem (μ = μεν); έπεζενχ&ω ή semper fere interpretatur con-
iungantur, quod corrigere non debueram. praeter interpola-
tiones minores p. 3, 13; 5, 19; 33, 9; 35, 7; 37, 17; 43, 4; 
71, 1, 11, quas recepi, has habet maiores in D: 

post p. 11, 21 in oculis subiecta superficie consistentium 
linearum equidistantium latitudo remotior est secundum uisio-1 

nem minorem. equalitas autem habetur kg linea existente 
equali tb. subtensis cordis erunt equales propter triangulorum 
duo latera equalia et angulos contentos equales. ad equali-:: 
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tatem autem illarum linearum perpendicularium*) habendam 
guper centrum ducatur linea equidistans da linee, et diuidatur 
da in duo equalia, et a puncto sectionis erigatur perpendicu-
laris; et transibit igitur per centrum per tertium librum. 
educatur autem tam gk quam tb super lineam transeuntem 
per centrum, deinde autem a k puncto ducatur recta in centrum, 

similiter et ab c. dc igitur linea 
est equalis ca linee. sed gd est 
equalis ba ex ypothesi; ergo gc cb. 
sedgc est equalis nr, similiter cb rf, 
quia opposita latera in paralello-
gramis equidistantium laterum. ergo 
nr rf. iteruni per conuersum dul-
camon**) quadrata Jcn et nr late-
rum ualent quadratum***) Jcr lateris, 
quia η angulus rectus. sed qua-
dratum Jcr ualet quadratum tr et 
quadratum tr quadrata fr et ft. 

ergo a primo quadrata kn et nr ualent quadrata rf et ft. 
sed quadratum nr ualet quadratum fr, quia sunt equales, 
sicut probatum est; ergo quadratum ft ualet quadratum nk. 
ergo sunt linee equales. sed ng est equalis fb, quia latera 
opposita in paralellograino; ergo gk erit equalis bt, quod est 
suppositum [p. 12, 19; cfr. schol. 21 p. 2G0, 11 sq.]. 

post p. 37, 7: longiorf) radius ad 
speram proueniens quasi linea con-
tingens erit. sit spera dg, que uide-
bitur ab oculo z. super centri oculique 
distantiam figuretur circulus protracta 
linea a centro spere usque ad oculum, 
sitque diameter circuli, que linea sit α ζ, 
et procedant radii ad sectiones circu-
lorum ze zb. dico, hoc esse, quibus 
longiores speram non contingunt. pro-
trahanturff) enim a centro sperc lince 
due ad terminos radiorum contingen-
tium et faciant duos angulos rectos 

*) Additum in mg. m. 1. **) II. e. Elem. I, 47. ***) Corr. 
ex quadrata. f) Habet ctiam L. f f ) Additur schoHum: 
ei in eo plano, in quo est oculus, ponatur periferia, non tota 

Eucl idee , edd. Ileiberg et Mcngo. VII. C 
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cum radiis applicatis. uterque angulorum cadit in semicircu-
lum. quare linee applicate ad circumferentiam, quia faciunt | 
angulos rectos cum lineis ductis a centro, erunt contingentes. 
qnare protracte non secabunt circulum. si*) igitur perueniat I 
radius longior, erit, quod due linee recte includant superficiem; | 
quod est impossibile. quare relinquitur, quod linee longiores 
sunt contingentes. 

post p. 77, 14 (u. not. crit): demonstratum est in 4° libro I 
Euclidis**) elementorum geometrie circa***) datum trigonum 
circulnm deseribere. quare possibile est uolenti circa pxl-f) 
trigonum et adhuc circa keb sectionem. descriptis autem tribus 
sectionibus manifestum, quoniam duarum maior pml sectio, I 
at uero tfZff) minor quidem eafff) , maioruero olx. propterea j 
uero maior qui in mxl sectione angulus; in minori enim*f) I 
portione angulus maior; qui uero ad χ maior quam qui ad η. | 
scilicet ab eo quod est demonstratuni usque huc non est de I 
libro isto, sed extra sumptum [est eniin Opt. ant. schol. 70]. 

alia quoque huius generis scholia in mg. habet J), sine ] 
dubio e codice Graeco petita; sed magis memorabilia alia I 
uidentur scholia, in quibus alius interpretationis mentio fit, I 
cuius uestigia etiam alibi deprehendimus; nam in L similia in I 
textu post protasim leguntur praemissis uerbis habet alia trans- I 
latio (in Ό fere praemittitur alia translatio; ibi in mg. sunt I 
m. 1) et eadem fere in cod. Oxon. Colleg. Corp. Chr. '2£3 (in I 
textu, in alia tramlatione habetur). **f) aliquanto plura uestigia I 

apparet semicircumferentia. si enim bzg esset 
semicirculus, cum db et dg sint linee con-
tingentes circulum, utraque facit angulum 
rectum cum bg diametro per XVII tertii Eu-
clidis. ergo triangulus bdg duos rectos habebit 
angulos; quod est impossibile. 

*) Scholium: si enim dicamus cadere intra, 
esset hoc contra caudam pauonis, si autem 
extra, erit, quod due et cetera. **) Hic ο 
textu interponuntur p. 77,14 (g)it — apparebit. 

***) Sic. cod. Torun., contra D. f) kxl 
Torun., qui omnino in litteris discrepat. 

t t ) kxl Torun. f t t ) ed D, eo Torun. *f) Hic del.] 
sectione D. **f) Hic codex binis columnis scriptus est, in 
priore propositiones, in altera demonstrationes, quae breuis-
simae sunt nec cum genuinis quidquam commune habent. in 
fine fol. 164u legitur: nota, quod sexaginta et tria toreumataj 
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praebet cod. Bibliothecae Gymnasii Toninensis R IV 0 2 (scr. 
i a, 1359, u. Curtze Zeitschr. f. Math. u. Phys. 1868, litt. Abth. 
I p. 45 sq.), qui recensionem continet a genuina multo diuersiorem 
| e t interpolatam. ex eo codice bic subiungam, quae etiam in 

DLG (C = cod. Oxon. Coll. Corp. Chr. 283) inueni, adiectis 5 
I horum scripturis uariantibus (p. 3, 13—14 habet T: omnes uisus 
lequeueloces esse, qui secundum equales angulos deferuntur, 
lnon autem sunt equeueloces, qui secunduin inequales lineas 
I defemntiir. non sub quocunque angulo rem uideri. inde a 

prop. 28 niagis ad D adcedit et praeter interpolationes mi- io 
nores eandem recensionem praebet). 

prop. 1: Nullum uisorum simul totum uidetur. in eodem 
linstanti non uideri plura. esto uisum ad, oculus uero b. dico 
ligitur, quod non simul comprehendetur a uisu ad secundum 
'se totum. incidunt radii ba,bc,bd; bt uero si t perpendicu- 15 

laris super ad. quoniam igitur in 
triangulo bcd angulus bcd est 
rectus, erit per 17 primi maximus 
angulus illius^trianguli; quareperl9 
eiusdem ei opponetur maximum 20 
latus. recta igitur linea bd longior 
erit recta Knea bc. et eadem ra-
tione ba longior bc. resecetur ergo 
per 3. Euclidis ad equalitatem bd 
quidem in puncto e, ba uero in 25 
puncto f. quoniam igitur omnes 
uisus transpositi secundum equales 
lineas sunt equeueloces, in equali-

bus partibus defertur uisus ab oculo b ad tria puncta ecf. 
llisus quidem delatus a b super lineam bd citius fertur ad e 30 

continentur in isto libro. Aimare, gratias age, quia hoc opus 
sic glosulasti sub magistro Iohanne de Beaumont. explicit 
feliciter liber de uisu. 

12. alia translatio. nullum uisorum simul totum uideri J). 
habet alia translatio. in eodem instanti non uideri plura LC 
ceterie omissis. 14. igitur] ergo Ώ. 15. incidunt] incidant 
enim Ώ. 16. igitur] ergo D. 18. primi Euclidis D. 21. 
igitnr] ergo Ό. 22. crit] est D. 23. longior est D. bc] 
bc eadem J). 24. per 3. Euclidis] om. J). bd] ipsius bdJ). 

26. i^itur] ergo I). 27. transportati 1). 29. partibusj 
temponbus D. 30. quidem] autem JJ. 
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quam ad d. eadem ratione ostendetur, quod citius uidetur . . 
per antepenultimam, que est: omnes uisus equeueloces esse, 
qui secundum equales lineas deferuntur, non autem sunt 
est. hic igitur similiter delatus super lineam ba citius per-

5 ueniet ad f quam ad a. quare in tempore breuiori trans-
portabitur uisus ad punctum c quam duo puncta α et d. eadem 
ratione ostendetur, quod citius uidetur c quam quodlibet 
punctum in linea da. patet igitur, quod puncta linee da, 
quanto propinquiora sunt puncto c, 

10 tanto citius a uisu comprehendentur; 
unde punetum g citius quam punc-
tum d et punctum h citius quam 
punctum a. protractis enim lineis 
bg bh, cum angulus bgd sit ex-

15 trinsecus ad angulum bcg, erit maior 
ipso per 32. prinii Euclidis. angulus 
uero bcg est rectus; quare angulus 
bgd erit obtusus. quare erit maxi-
mus angulus in triangulo bgd per 

20 17. primi. quare ei opponetur maximum latus per 18. primi. 
linea igitur bd maior erit linea bg. qiiare per predictum mo-
dum demonstrandi citius fertur uisus ad g quam ad d et 
similiter ad h quara ad a. cum igitur punctum c citius com-
prehenditur a uisu quolibet puncto linee ad et ei citius uici-

25 niora quam reinotiora, successiue igitur comprehendetur lineaj 
ad a uisu. non igitur simul, quod fuit demonstrandum. 

Notandum igitur, quod de rectis lineis et de superficiebus 
planis intelligenda est propositio, de lineis autem curuis et 
superficiebus concauis sperarum non est boc necessarium, quod 

30 proponitur per 1. propositionem. si enim in centro circulil 

1. eadeni — 4. igitur] om. D. 1. uidetur] seq. comp. 
incertum T. 3. qui] corr. ex que T. sunt] · seq. compp. 
dubia T. 4. clelatus] om. Ώ. 5. breuiore tempore Ώ. 6. , 
duo] ad duo D. eadem] eadem etiam I). 7. uidebitur D . 

8. aliud punctum D. igitur] iterum Ό. 9. puncta D§\ 
11. unde] ut D. 15. ad] om. D. bcg] bgc D. 20. 

17.] 19. D. 18.] 17. D. 21. igitur] ergo Ώ. 23. igitur] j 
ergo D. comprehendatur D. 21. uiciniora citius D. 25. ] 
igitur] ergo D. 26. igitur] ergo Ώ. totum simul D. 27. 
igitur] est autem D. et de] et D. 30. 1.] istam Ό. 
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uisus poneretur, eius periferia citius simul comprehendetur, cum 
omnes linee, per quas dirigetur uisus, sunt equales, et similiter, 
si in centro spere poneretur oculus, tota eius concauitas simul 
ia eodem tempore uisui apparet. 

prop. 2: Equaliuni magnitudinum in distantia iacentium 5 
propius posita perspicacius uidetur. 

equalium uisibilium inequaliter in eandem partem iacen-
tium uel remotorum propinquiori est uisus certior. 

sint uisa ad ce, que oportet ymaginari 
esse equalia et paralellogramma, oculus uero 10 
sit bd, ad uero sit propmquius oculo quamce. 
dico, quod ad perspicacius uidetur quam ce. 
incidant enim radii bd ba bc be, positis 
notis fg, ubi be bc intersecant ad. quoniam 
igitur ad uidetur sub angulo abd, quare 15 
uidebitur sub tribus angulis abf fbg gbd, 
sub quorum uno uidelicet sub angulo bcg 

uel bgf comprehenditur cg. sub pluribus igitur angulis uide-
tur ad quam ce. per 13. igitur petitionem huius perspicacius 
et certius uidetur ad quam ec. et hoc est propositum. 20 

prop. 3: Unumquodque uisorum habet longitudinem spatii, 
quo facto iam non uidebitur. 

quodlibet uisibile per elongationem aliquam non posse 
terminare uisum. 

sit res uisa «<7, oculus uero &, radii uero prouenientes ad 25 
terminos rei uise sint babd. quoniam igitur in ultima petitione 

1. uisus] om. Ώ. ponaturD. eius — simul] oculus simul D. 
2. sunt] essent sibi inuicem D. 3. ponatur D. 7—8 DL. 
7. uisibilium Τ £ , magnitudinum D. iacentium uel] om. 

DL. 8. remotarum D. propinquioris DL. 9—20 7); L 
habet p. 5, 8—12, sed pro ρ. δ, 12 trigoni— 16 aliam demon* 
strationem, quae in mg. transit. 11. bd] b Ώ. ad] da D. 

12. dico ergo D. 13. bc be] be bc D. 14. secant Ό. 
15. igitur] ergo J). 17. bcg] ebc Ώ. 18. bgf"\ gbf 1). 
cg") ce D. igitur] ergo J). 19. 13. igitur] 6. ergo I). 
huius] D, ι T. 20. uidebitur 1). efc hocj quod D. 
23 — 24 J), cuiuslibet uisibilis per elongationeni terminari 

lUieum L. 23. aliquam] om. D. 25 sq. 1)\ L habet p. 5, 19 
— 7, 6, sed pro p. 7, 2 ad — 4 uidebitur interpolationem. 

25. peruenientes T). 26. igitur] ergo 1). ultima] 8 / ) . 
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positum est, rem sub quolibet angulo non uideri, erit accipere 
aliquem angulum, sub quo semper non uidetur res. 

sit igitur angulus abd minimus angulus determinatus uisui. 
elongetur igitur ad magis ab oculo et ec, que equedistet ad 

5 in priori situ, et ducatur be bc. quia ergo angulus ebc minor 
est angulo abd, angulus ebc non erit deteraiiiiatus uisui. 
quare non incident uisus ad ec. quare non uidebitur ec, cum 
positum sit in 4. petitione, ea uideri, ad que uisus incidit, et 
ea non uideri, ad que uisus non uadit. da igitur habet longi-

!0 tudinem spatii, quo facto iam non uidebitur; quod est pro-
positum, et demonstrabimus per illa . . . . qua 2. 

quae sequuntur, in Τ in textu sunt post protasim, quae 
fere cum D consentit: 

prop. 4: Equalium uisibilium super unam lineam eodem 
!5 puncto coniunctorum, quod remotius est,minus apparere (o/w. DL). 

prop. 5: Inequalium, quod propius, uidebitur maius, cum 
uersus eandem remoueatur partem inequaliter (L). 

prop. 6: Equedistantium linearum magis remotum minus 
apparet interstitium (L). 

2 0 prop. 7: Equalium spatiorum super eandem basim existen-
tium, quod propinquius est, maius reputatur (om. DL). 

prop. 9: Quadrata per distantiam apparent rotunda (DL). 
prop. 10: Partes inferiores plani remotiores uidentur 

altiores (D). 
2 5 prop. 11: Superiorum plani superiores partes secundum 

uisum declinare (DL). 
prop. 12: Per recessum, que dextra sunt, sinistra uidentur, 

que uero sinistra sunt, dextra uisualiter adire per totum (DL). 
prop. 13: Equalium equalis altitudinis sub oculo iacentium 

30 remotius uidetur altius (DL, om. T). 

1. rem] rein non D. quolibet] quocunque Ώ. ηοη] 
om. D. 2. quo semper] minori quod Ώ. uidebitur D. 

3. igitur] ergo D. abd] adb D. angulus] om. Ώ. 4. 
igitur] ergo D. et ec — 11] om. Ώ extr. pag. 11. illa] 
seq. comp. dub. T. 16. equalmin L. propius] propinquius 
est L. 17. partem remoueantur L. 18. equidistantium L. 

20. spatiorum] despatorum T. 22. apparent] uidentur DL. 
25. superiorum] superioris DL. partes superiores L. 27. 

per recessum] precessum D. sunt] om. D. uidentur] om. L. 
28. uero] om. L. sunt] om. D. per totuni] partem DL. 
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prop. 14: Super oculum consistentium quantitatum et 
eiusdem magnitudinis, cuius maior est remotio, eius maior 
putatur dimissio (DL). 

prop. 15: Cum super idem planum similiter steterunt in-
lequalia, quod radio capud minoris contingenti punctoque sub- 5 
teriori de maiore concluditur, minus cum lumen inclinatum. 
Isensus utriusque translationis est, quod propositis duabus 
Lquantitatibus inequalibus ut ab et gd, et ab sit maior et gd 
pit minor, quod, quanto oculus magis accedit ad gd niinorem, 
tanto ab uidetur minus excedere gd, et quanto magis recedere io 
»a minori, tanto maior inagis uidetur excedere minorem (L, 
iom. ΏΤ). 

prop. 16: Quod in directo uerticis ipsius ultra minorom 
Ide maiore positione altius est eo, quod oculo uidetur altiori, 
inequalibus in uno stantibus plano ( D I , om. T). 15 

prop. 17: Si uisus unius altitudinis remanserit, ex distantia 
non mutatur proportio (L, om. DT). 

prop. 18: Altitudinis quantitatem per umbram solis et 
rectam uirgam similiter inuenire (D L). 

prop. 19: Erecta uirgula speculoque interposito, quanta 20 
sit altitudo paralella, dicere (L). 

prop. 20: Qualifcer profunditatis certitudo sit habenda (L, 
•Γ in mg. praemissis uerbis alia translatio). 

prop. 22: Si fuerit oculus in eodem plano cum arcu, circum-
ferentiam uideri rectam (L, at alia translatio mg. T). 25 

prop. 23: Quod de spera cemitur, eius medio minus est 
•et uelud circulus (mg. T, praemissis uerbis habet alia trans-
latio, ut solet, L, in quo sequitur: propositum est, quod minor 
jpars medietate spere uidetur ab uno oculo). 

prop. 24: Alia. quanto magis accedit, minus de spera 30 
cernitur, et id maius apparet (X, mg. T). 

prop. 25: Alia. uisiones, quarum distantia dyametro spere 
par et equidistans fuerit, regunt oppositas secundum dyametrum 
notas (L, mg. T). 

, 2. eiusdem] unius D. eius] om. DL. 3. reputatur L. 
demissio OL. 19. rectam] T, erectam similiter L, om. D. 
similiter inuenire] T, repperire L, cognoscere D. 20. 

Tiirga L. 26. quod] comp. e corr. T. eius medio] cuius 
medio T.?, medio cius L. 31. apparet maius L. 32. dia-
metro L. 33. equidiatans] L, equidem T? regunt] tangunt L. 



XL PROLEGOMENA. 

prop. 26: Si maius diametro fuerit interstitium msionumr 

uidebitur medio spere maius ((7, om. T). 
prop. 28: Medietate minus aspici de columpna (C, om. T). 
prop. 29: Quod a propinquiore de columpna rotunda minus 

essentialiter cernitur, maius est apparenter ( IC , om. T). 
prop. 30: Piramidis medietas rotunde non uidetur ab 

oculo super ebadum basis collocato (Z, om. T). 
aliam rursus recensionem continere uidetur cod. Ambros. 

Ρ 21 sup. saec. XIV; inc. radius egreditur ab oculo super lineas 
equales, des. fol. 133: ex loco uisus ad centrum circuli secun-
dum dispositionem, quam dixiinus. et hoc est, quod demon-
strare uoluimus. explicit liber de aspectibus Euclidis feliciter. 
titulus est: liber de aspectibus et speculis Euclidis, cum in 
ceteris codicibus fere inscribatur de uisu. prop. 9: figure 
ortogonie, cum aspiciuntur a longe, uidentur rotimdae. 

Quae Uitellio in libro IV ctmi Euclide communia habet, 
neque in propositionibus nec multo minus in demonstrationibus 
ad uerbum cum ulla hamm interpretationum consentiunt. 
Rogerus uero Baco exemplaria nouit, ubi utraque interpretatio 
coninncta erat; u. Op. maius p. 246 ( = Perspectiua ed. Com-
bach p. 115): in libro de uisu hoc idem uult auctor, cum dicit 
in X propositione: rectangulae magnitudines e distantia uisae 
peiipheriae apparent [p. 17, 5]. sed quia rectangulae iigurae 
huiusmodi non possunt esse nisi aequilaterae, ideo alia trans-
latio subhmgit: quadrata per distantiam apparent rotunda 
[u. ρ. XXXVIII], cfr. ib. p. 246 ( = p. 116 Combach): auctor 
libri de uisu et multi aestimabant, rnagnitndinem comprehendi 
per quantitatem anguli apud oculum, unde in principio illius 
libri supponitur, quod uisa sub maiori angnlo apparent maiora 
et sub minori minora, et sub aequalibus angulis uisa apparere 
aequalia [p. 3, Osq.]. Iohannes Peckham (Perspectinae com-
munis libri tres. Colon. 1592) altera interpretatione utitur; u. 
I, 39 non sub quocunque angulo rem uideri [p. 3, 14]; cfr. I, 38 
de hac certitudine loquitur Euclides de uisu, cum inquit: nullum 
nisibile simul totum uideri, sed per immutationem pyramidis. 

Per totum igitur medium aeuum sola Optica genuina in 
manibus hominum erant; nam quae Uinceiitius Bellouacensia 
Spec. nat. XXV, 45 habet praefationi Theonis consimilia*), e 

*) et ex hoc concludit Euclides, quod uidemus per lineas 
ab oculo egredientes, uidelicet per triangulum, cuius basis est 
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Nemesio (Nemesii Versio Latina ed. Holzinger p. 80) habere 
potest, ut suadet exemphim nummi iis commune (apud Theonem 
est βελόνη), quaniquani hic Euclidem non nominat, sed „geo-
metros". renascentibus uero litteris recensio Theonis per-
uulgata est. 

Ea usus est Georgius Ualla, qui De expet. et fug. rebus XV, 3 
partem Opticorum Latine uertit (u. Neue Jahrb., Suppl. XII 
p. 394—395); nam non modo praefationem Theonis habet, sed 
etiam demonstrationes recensionis Tbeoninae, uelut prop. 10: 
positis infra oculurn planis, quae remotiora sunt, sublimiora 
uidentur. sit nanque oculus b supra ck planum collocatum, 
a quo sane oculo cadant radii bc bd bf blc, quorum bJc per-
pendicularis sit in collocatum planum. aio, cd ipso df sub-
limius uideri. igitur cd ipso df sublimiora uidentur, at fd 
quam fk. ergo quae sub sublimioribus radiis apparent, sub-
limiora comparebunt. ex hoc loco simul adparet, cuius generis 
codex eius fuerit; omittit enim p. 166, 22 το δε — ρ. 168, 6 
ή ΚΖ ut cod. Monac. 361 et apographum eius cod. Paris. 2352; 
etiam p. 168, 8 φαινόμενα habuit pro δρώμενα cum Monac. 361 
et p. 238, 19 διαφέρηται (differat) pro διαφαίνηται cum Paris. 
2352 (et sine dubio etiam Monac. 361). iam cum Monac. 361, 
ut mox uidebimus, Uenetiis aliquando fuerit, ubi Ualla degebat, 
ueri simile est, eum hunc ipsum codicem habuisse; et scholia, 
quae Ualla recepit (nr. 7, 10*), 15**), 18, 38 a p. 266, 10, 41, 
60, 57, 58, 91, 92), in Monac. sunt, nr. 60, 57, 58 eodem ordine, 
cum Paris. 2352 scholia non habeat. ***) 

Interpretationem integram primus edidit Uenetiis a. 1505 
Bartholomaeus Zambertus, qui de codicibus suis haec dicit in 
praefatione: cuius quidem disciplinae rationem quandoque cum 

ree uisa, et angulus expansus est in oculo, eiusque diameter 
super partes rei in se discurrit, ne apprehendamus partem 
uisibilis, nisi quam diaineter attingit, ideoque dicit, quod non 
8tatim uidemus denarium in pauimento iacentem, quod etiam 
probatur per demonstrationem. 

*) Hoc eine dubio etiam in Monac. exstat; habet enim 
cod. Leid. 

**) Incipit: aliud sit itaque; in Monac. est: άλλο V· 
***) Reliqua additamenta Uallae, quae commemoraui 1. c. 

394—395 (post prop. 10, ad propp. 19—21), sine dubio suo 
arte aliunde sumpsit. 
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apud Socraticum Euclidem in uetustissimis et tineis ac carie 
contritis Graecis codicibus legerem, quodam stupore perfusus 
hominis ingenium arduum et sublime inde diiudicans opus 
illud mira solertia sed maximo studio non legi, sed relegi 
transcripsique pariter, ut tanta doctrina quoque inter nostros 
codices summa ueneratione seruata reperiri posset. iam cum 
cod. Leid. manu Zamberti e cod. Monac. descriptus sit, eum 
sine dubio*) hic significat; et cod. Monac. re uera „tineis et 
carie" peasime habitus est; quem tum Uenetiis fuisse, hinc 
iure colligimus. cod. Leid. igitur ei in interpretando ad manus 
fuit, et concordant scripturae, uelut p. 144, 14 lucent ibus 
illustrantibusque ignibus, p. 148, 20 sub uisum namque cadit 
spectatae rei imago, p. 152, 1 fidemque huiusinodi eff iciunt 
in praesentia radii, p. 152, 20 quae l inea est; inquit enim, quod 
eo quia in uisu linea manet, p. 190, 14 ολου om., minus est 
et, p. 23G, 8 propinquum. cfr. supra ρ. XXIV sq. 

Editio princeps prodiit rarisiis a. 1557, 4° per Ioannem 
Penam, qui de codicibus suis haec dicit: itaqne cum mihi 
essent aliquot exemplaria Graece scripta, quae Petrus Ramus 
Philosophiae et Eloquentiae Regius professor atque idem alum-
nue tuus [Caroli Lotharingi Cardinalis] et praeceptor meus ab 
amicis mutuo acceperat, nolui Rempublicam diutius hac Euclidea 
doctrina carere. fundamentuni editionis est cod. Paris. 2350; 
nain pleraeque coniecturae Uergetii a Pena receptae sunt, uelut 
p. 144, 2 δτι, p. 146, 9 et 10 ίντομήν, ρ. 146, 21 pr. και om., 
ρ. 148, 26 άπέρρει (άπερρεεν ή άπερρει Uerget.), ρ. 152, 21 
μενειν; ηοη recepit εν&εϊαν ρ. 150, 10, unde constat, eum 
codice Paris. 2468 usuni non esse; cfr. praeterea p. 146, 11 
τοντω] Pena, om. 2468, p. 148, 17 διά το κινεϊσ&αι] Pena, om. 
2468. scholia 13, 15, 18, 19, 91, quae omnia in Paris. 2350 
insunt, in textu babet; sed praeterea mnlto plura interpolauit, 
quae in nullo codice inueniuntur; apud Gregorium sunt p. 606, 
3—17; 607, 1-8; 608, 16-26; 611, 40—45; 612, 13—22, 37—47; 
613, 17-33; 617, 15—30 (ί% τών τον Πάττπον)**); 618, 22—25 
et alius generis p. 619, 8 — 22; 626, 25 — 36; 627, 32 — 34; 

*) Obstare uidentur temporum rationes, si recte compu-
tauit Weissenbornius (cfr. V p. CIV), quod quo modo expli-
candnm sit, nunc non diiudico; satis niihi est, cod. Leidensem 
ante interpretationem editam finitum esse. 

**) Titulus fictus; apud Pappum nihil eiusmodi. 
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62S, 1—8 et conatus alicuius mathematici Graece docti (an 
Rami?)*) uidentur esse. 

Praefationein propositionesque solas deinde Argentorati 
edidit Cimr. Dasypodius a. 1571. editione Penae usus est; 
nam p. 154, 23 habet: ταντα μεν ovv υποκείαδω ήμΐν, έξ ών 
τά εξής θεωρήματα δειχ&ήαεται, quae est interpolatio Penae. 

Etiain Gregorius editione Peuae nititur. inspexit hic illic 
codicem Bodleianum nescio queni, e quo nihil fere protulit, et 
Sauilianum, nisi hunc e notis Sauilii tantum citat; inter codd. 
Sauilianos Bodleianos nullum repperi; p. 623 not. 2 e Reg[io?] 
adferuntur p. 194, 19—20, quae omisit Pena extrema pagina 
et cuin eo Dasypodius et Gregorius. cod. Sauilianus codici 
Uatic. 202 similis fuit; cfr. p. 168, 14 ων — 16 θεώρημα] in 
textu Sauil. et 202, p. 242, 19 ante %γγιον add. μείζον άρα φαί
νεται το ΓΔ τον ΓΒ. τά μείζονα εαυτών οίόμενα τον όμματος 
προσιόντος έπανξάνεοδαι δοκοναι. καϊ τά αυξανόμενα άρα τών 
μεγεθών δόξει προσάγεο&αι τω δμματι Sauil., 202; in fine 
uterque τέλος εί'ληφε τά προ τών οπτικών Ενκλείδου; ρ. 156, 12 
interpolationem codicis V (ιη. rec.) habuit, ρ. 164, 10 propriam 
(καϊ της Κ Δ έλάοαων). habuit scholia 10 (ρ. 606 η. 1), 37 
(ρ. 617 η. 2), 41 (ρ. 618 n.)2) praeter 7, 75, 86, quae Gregorius 
in textum recepit; ea omnia in Uatic. 202 exstant. 

Schneiderus denique (Eclogae phys. I p. 381—391) codices 
non habuit, sed Gregorium sequitur paucis additis coniecturis. 

IV. 
De Catoptrieis. 

Etiam in Catoptricis unicum fundamentum editionis est V; 
inde enim pendet v, ut supra ρ. XXI exposui, ex ν rursus Mm 
pendere arguuntur loco illo p. 314, 1, de quo dixi ρ. XXIII; m 
enim Α Ε habet, Μ uero ΔΕ errore latius manante. tamen 
eos abiicere nolui, ut manifesto documento pateret, quo raodo 
interpolatio in his opusculis studiose lectitatis paullatim in-
creeceret. Μ ηοη ex ipso v, sed e cod. Uat. 192 descriptus 
est, quoniani p. 288, 8 τρίγωνα cuni eo oinittit; cfr. p. 292,· 21 
BZzf] V, mut. in ΒΖΖΔ m. rec. v, BdZ 192, M; p. 296, 22 
ϊααι — 23 γωνίαι] V, om. 192, Μ; ρ. 302, 25 τών δψεων] Vv, 

• *) Cfr. de Petro Montaureo, alio eius discipulo, Apollon. II 
ρ. XVII. 
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om. 192, M. interpolatio modice grassata est, uelut p. 286, 8; 
288,5; 290,21; 292, 1, 4; 298, 5; 302, 26; 304, 4, 15; 310, 4; 316, 
15; 332, 10; 340, 23; cfr. p. 328, 10; p. 290, 13 ccv recte addidit. 

iam ex illo Α Ε ueri simile est, m quoque e Uat. 192 de-
scriptum esse, et hoc confirmatur erroribus quibusdam cum Μ 
communibus, uelut p. 300, 12; 306, 23; 308, 17, 18; 312, 16; 
330,18; 338,12, qui ad communem archetypum referendi simt; 
itaque τρίγωνα ρ. 288, 8 coniectura addidit, sicut τών όψεων 
ρ. 302, 25 alio loco. nam m ab horuine haud indocto sermo-
nisque mathematici satis perito per totum opus audacissime 
interpolatus est, ut adparatus criticus quauis pagina docet. . 
addendae hae scripturae errore in adparatu omissae: p. 288, 1 
post Β add. xal m, 4 post ήχ&ωσαν supra scr. γαρ, 5 ΓΚ]\ 
την ΓΚ, ΑΚ\ την ΑΚ, 6 ύπέκειτο] υπόκειται, post άρα supra 
scr. έοτί, 7 αρα] αρα έοτίν, 9 ϊϋτω δή] postea corr. in άλλα 
δη ϊοτω, 15 'ίοη — 16 Ε] και έπεϊ ΐΰη έοτϊν ή ύπο Μ Κ Β, 
16 Ζ] νπό ΝΚΔ, Θ τη Α] ύπο ΓΜΚ τ# ύπό ΑΚΝ, 17 Ε — Ζ] 
'νπο ΒΚΓ τ% νπό Δ ΚΑ, 18 ιαη έοτίν, 20 Ε] ύπο Β Κ Γ, 21 Ζ] 
ύπο Δ ΚΑ, 22 Θ, Ε ] ύπο Β Κ Μ. harum interpolationum ple-
rasque (desunt p. 286, 19; 294, 22; 296, 4; 298, 22; 300, 8, et 
quae in m postea additae sunt p. 288, 4, 6, 9) in V adscripsitJ 
manus recens (cum errore ΓΜΚ pro ΓΚΜ p. 288, 16) nouisl 
de suo additis p. 296, 5; 300, 4 (partem tantum mutuata estj 
p. 300, 4, 15); sed inde a p. 300, 18 taedio laboris inutilis ab, 
incepto codici praestantissimo pulcberrimoque funesto destitit. 

de codicibus, qui etiam Optica continent, in cap. II dictuml 
est. addendum, cod. Ambr. Α 101 sup., Paris. Gr. suppl. 186J 
Uindob. suppl. 9 interpolationes codicis m habere p. 288, 4, 5J 
6, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23; itaque in Catoptricis indej 
pendent. cod. Uindob., de quo infra uidebimus, praetereai 
problema de duabus mediis proportionalibus aliasque notas 
mathematicas cum eo communes babet (u. Apollon. II p. XIX)J 
p. 288, 16 ΓΜΚ habet postea correctum. Paris. suppl. 186J 
p. 314, 1 Α Ε habet, p. 288, 16 ΓΚΜ, p. 288, 6 αρα έοτί (αρα^ 
Uindob.). cod. uero Ambros. locum dubitandi dat; habet enim{ 
p. 288, 6 αρα έατί, 9 αλλά δή ϊοτω cum m correcto, 16 TMK^ 
sed p. 288, 8 τρίγωνα omittit cum Uat. 192 et M; sed arche-
typus ceteromm esse nequit; nam p. 288, 1 έπίπεδον 'ένοπτρον 
habet, 20 γωνία omisit. 

Catoptrica sola continent hi codices: 
1) cod. Marcianus Gr. 302, chartac. s. XV (Elem. I—ΧΠΐ| 
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iData cum Marino, Theodosii Spliaerica, Phaenomena, Cat-
optrica, Barlaam, Ptolemaeum), magna ex parte a Bessarione 
scriptus. 

2) cod. Paris. Gr. 2013, chartac. s. XVI, ex parte a Chri-
stophoro Auer scriptus (Omont II p. 179). Catoptrica habet 
fol. 81—97. 

3) cod. Paris. Gr. 2448, bombyc. s. XIV (Omont II p. 263). 
Catoptrica habet fol. 59—70. 

4) cod. Berolin. Philipps. Gr. 1543, chartac. s. XVI. fol. 
1—12u Catoptrica, fol. 12 u—14 r tres notas matheinaticas (ut 
Uindob. suppl. 9), quas ex m edidi Zeitschr. f. Math. u. Phys. 
ΧΧΧΠΙ hist. Abth. p. 161—163 et Eucl. V p. 720 nr. 2. 

5) cod. Berolin. Philipps. Gr. 1544, chartac. s. XVI (Elem. 
I—XIII, Data cum Marino, Theodosii Spbaerica, Phaenomena, 
pol. 243—248 Catoptrica). in principio bis: αντη ή βίβλος τον 
ίΦεδερίκ,ου τον Μηλατέατου ν,αϊ των άλη&ώς φιλονντων. 

6) cod. Bibliothecae marchionis de Rosanbo 370, chartac. 
|8. XVI (scripsit Angelus Uergetius, continet Catoptrica); u. 
lOmont, Catalogue des mss. gr. des departements p. 72. 

7) eod. Archiuii historici Toletani 29, chartac. s. XVI (Cat-
pptrica, Elementa). 

de cod. 6 et 7 nihil aliunde notum. cod. 1 ex ιη de-
Iscriptus est; nam omnes eius interpolationes habet (p. 286, 19; 
J288, 1 sq., etiam 4 γάρ, 6 έστί, 9 άλλα δή ϊοτω). inde descriptus 
est cod. 5, ut iam ex indice operum, quae continet, satis ad-
paret. et cod. 1 Malatestae cuidani, sine dubio possessori 
codicis 5, mutuo datum fuisse, ostendit iMorellius Bibl. ms. 
Ip. 178. easdem interpolationes habet. 

cod. 4 ex ipso m descriptus est; interpolationes habet, 
etiam γάρ ρ. 288, 4, sed neque 6 έοτί neque 9 αλλά δή $οτω. 
prorsus eadem ratio est codicis Uindob. suppl. 9, et cum 
(praeterea easdem notas mathematicas ex m petitas contineat, 
ex cod. 4 descriptus est; cfr. etiam p. 288, 9 δή] δέ Uindob., 
leod. 4. 

cod. 2 et ipse interpolationes illas habet (etiam p. 288, 4 γάρ, 
96 έοτί, ηοη uero 9 άλλά δή ϊοτω) et ex ipso m descriptus est; 
|p. 314,1 Α Ε habet, ρ. 288,16 ΓΜΚ. quare e Pans. suppl. 186 
deecriptus esse nequit; immo huius archetypum esse cod. 2, 

kadparet e p. 288, 23 λοιπή] m, λοΐ' cod. 2, λοιπόν Paris. 
luppl. 186. 
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cod. 3 cum sui generis sit, hic collationem plenam sub-
iimgam, quamquam ad emendationem nihil fere inde peti 
potest. 

Ενκλείδον κατοπτρικά, p. 286, 1 α' add. — πάντα] om. 
3 β' add. — άπαντα] πάντα 4 γ' δ γίνονται 10 δ' 19 ίκ-
χν&ή 20 θεώρημα α' 21 ίπιπέπων ρ. 288, 2 δ'] δε δ ίΰτιν] 
om. Τ Κ] τήν ΔΑ ή ΔΑ] όντως ή ΒΚ Α Κ] την Α Κ 7 τω] 
τό 9 mg. m. 2: ίν τω ίνόπτρω τω κνρτω — ϊνοπτρον] om. 

13 Λ] Λ γωνία. 18 ί'ϋη ίΰτίν 19 mg. ra. 2: ίν τω κοίλω — 
δή] om. 20 Β Κ] Κ Β 21 ίπιπέδω ίνόπτρον του Κ Μ 22 Ι'αη 
δε και] ών ϊση ίΰτίν 23 λοιπή] καϊ λοιπόν — τ|/] λοιπβ τή — 
ϊαταί] ίατί ρ. 290, 4, Α Γ] ΑΚΓ δ ισην ποιούσα γωνίαν 6 
την] cori'. ex τή m. 2 10 έδείχ&η] ύπέκειτο — γωνία] γω extr. 
lin. 12 ίστίν] om. — ϊαντής 13 αρμόσει αν] και 21 οΚιτ' 

22 ουτ' p. 292, 4 Ε Χ ] Ε Κ ανακλώμενη 6 επί] και ίπί — 
και] καϊ τών 9 ίπί] άπό 13 &?'] δ' 17 Ε Λ Γ ] ΕΓΛ 19 
Ε, Δ] Δ, Ε 20 ίν τω κνρτω ίνόπτρω 21 δε] δ' ρ. 294, 1 
έπεζενχϋ-ω] ήχ&ω ένδεια] om. 2 καϊ ίκβεβλήσ&ω] οπι. έπει] 
καϊ ίπεί 4 εστι μείζων] μείζων ίατί δ 77] om. 7 Α] m ras. 

8 ί ί £ ] ή ε 10 τοΰ κεντρον 17 οημείοις τοις Α, Δ, Γ] ΑΔΓ 
αημείοις 18 ημικύκλια 20 σνμπεσεΐται 22 ό'μμα έν ττ) περι
φέρεια ρ. 296, 1 δε] δ' 3 επει] καϊ επει 4 μείζων] μείζων 
και δ μεί£ου$] μείζονες 6 ε/σι in ras. — εΆάττων — άρα 
μάλλον 7 κατά τό Ε] om. 8 ομοίως δε 11 μέσων 12 πε-
σουνται 13 <?ε] 17 εκβεβλτ^ωσαν] ήχ&ωσαν 20 Γ Θ Λ ] 
Γ Χ Θ 22 ε/σιν] om. 23 είσιν] om. ρ. 298, 3 ίση] ίση ίατί 

δ ΟΡΖ ομοίως τω προ τούτον Φεωρήματι άποδείκννται 6 ή] 
$ ή 9 ίλάττων 12 τήν] τη 13 <?ε] om. 20 δε] δ' ρ. 300, 1 
άλλως ώς βά&ος φαίνεται 2 Α Γ] Α Α*) 11 ανεστραμμένα] 
-ατρ- in ras. 16 βά&ος] βά&ος μέν 22 όντως ρ. 302, 2 ουκ-
ονν ανακλά-] in ras. 5 όντως 8 άπότερον άπότερον 13 Δ] 
Δ αϊ ΒΑΔ ΒΤΕ 14 <?ε] 22 αυτών ρ. 304, 1 Μ] Η — 
Α] Θ 5 $οτω πάλιν —το ΚΘ ρ. 306, 1 όντως δ ΒΑ Ε ΒΓΔ 

*) Ad prop. 9 praeter nostras haec figura 

7< 
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7 της] τον 9 Ε, Δ] ΔΕ 10 Α] Γ — Γ] Α 13 ίδεΐν] &εα-
&ήναι 16 δε] δε εΌτω 20 έπεζενχΰω] ήχ&ω — ΑΜ&Σ] 
ΛΜΝΑΣ 21 ήχ&ωααν 22 Β 8] ΒΤ ρ. 308, 3 ταΐς] άρα 
ταϊς δ τω (utrunique)] corr. in τό 6 αλλά — Τ] 8 — ϊση 
ίατί 1 Ν] Τ — 8] Ν 8 Β Ξ] ΒΤ 10 ίστίν] άρα — άνα-
κλασ&ήσεται 18 δέ] δή 20 πλευράς ϊχον 22 άναγεγράφ-θ'Ω 
από της Α Β ρ. 310, 1 πολνγωνον δ κείσ%ωσαν 6 ίπιζενγνιι-
μέναις 16 Ό"Ε καί] Ό*Ε' ρ. 312, 2 ZJ Ζ. άρα δ ούν] άρα 18 
ένδεια] om. 24 ό'μα ρ. 314, 6 συμβολήν άπό] om. 7 τον] 
τό 14 έπε^εν^Ω] ή'̂ Φω 17 τη ΑΕ] της ΔΕ ρ. 316, 4 καΐ 
έκ/ίεβλτίσΦωσαν] om. 7 Λ Χ ] 10 τών (utrumque)] om. 

12 και] δή και 13 τω] om. — δ] ω 16 Δ Θ] ΘΔ 17 Θ Ζ 
εν&εΐαν 21 ΐλαττον ρ. 318, 1 τά] sic 2 κέντρον 3 εκ-
ΡΕΒΛΗΣ^ωσαν] ήχ&ωααν 8 Ρ Α Κ] Α e corr. — Λ Ε] Ε 9 ποι-
ovtftv 11 Χ ] Ρ 12 Ε Χ ττ)? Χ Ζ] Ε Ρ της ΡΖ πώς μείζων — 
μάλλον] άρα μείζων ρ. 320, 1 κυρτού] om. 2 παρακεία&ω — 
3 Α Γ] om. 3 άπτομένων 9 της ΝΙ] άρα της Ν 16 Β ΚΑ 

ρ. 322, 3 ίλάττονα*) 4 ΈΛΆΤΤΩΝ 6 της] της μείζονος 8 ΈΛΆΤ-
τονο? 10 ίλάττονος 11 έπε^ΕΙ^Φω] ή ' ^ Ω 13 τέμνει — γωνιών 
' 1δ δέ] δή — Θ ίπϊ τό] om. 18 τών ΒΕΔ 20 έλάττων 21 
ή] sic — σψις] om. ρ. 324, 2 ΑΝΑΚΛΏΜΕΝΗ 1δ δέ] δ' 

17 ίμπεοεΐται — ανακλώμενη ή 19 έλάττονος 2δ ΈΛΆΤΤΟΝΟ^ 
ρ. 326, 8 κ#'] corr. ex κγ'**) 9 τε-θ^ τό δμμα 12 ίση] ί'βη 

ίατίν, ι- in ras. 14 άρα μόνον 18 &%ς] τε&% 20 Α Γ 23 
ΛίΘ] Θ Μ ρ. 328, 3 προς] αί πρός — έγίνοντο 4 γίγνηται 
— συμβαίνοντα δ τό ό'μμα] om. 6 γίνεσ&αι 8 ίμβαλών 9 
avayayjys] corr. ex άγάγ^ς 13 ούτε τών tVrog mg. 19 ανα
κλώντας — ώς] om. 20 τό] seq. ras. 1 litt. p. 330, 9 οψις] 
-ι- in ras. 12 ίπεζεύχ&ωσαν] καϊ ίπιζευχ&ώσιν 13 άρα] om. 

1δ Θ Ε] Θ Ε όντως 18 μόνον] om. — εκατερου] -κατε'- in 
ω/ 

ras. — Ε] Ε τών ε Γ 22 Γ, Α] Α Γ ρ. 332, 3 ayaywv] -α-
e corr. 4 μέσον] corr. ex μέσων δ ^άμετρου] περιφερείας 9 
αύτγ] sic 12 οψις — 13 Θ] om. 1δ ΧΒ, ΚΘ] ΚΘ ΚΒ 16 
ι ^ωσαν ήχ&ω 17 Β Γ ] ΓΒ 18 ίστϊν ή Ρ] ίατί καϊ ή Ε — 
μείζων] om. 19 ονκ] καϊ ουκ 22 τ$)] τοις 23 ϊστωσαν] corr. 
ex Ιστω m. 2 p. 334, 10 εϊδω7.ον] -λ- e COIT. 11 ίνόπτρον] 

*) Ubi nihil adnotatum, uocabulum ΈΛΆΤΤΩΝ plerumque 
compendio scriptum est. 

**) In numeris propp. ab ιε' ad κγ' numerus posterior in 
rasura est, item in numeris κε'—κη' et in λα' (pro λ' ρ. 340, 1). 
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προσώπου 13 και έτΐεζενχ&ωΰαν] έπϊ το Γ καϊ ήχ&ωσαν 14 Β] 
in ras. 21 φανεϊται — δέ] δ' 22 Β Γ] corr. ex ΒΔ ρ. 336, 2 
γάρ] άρα — ΜΑ] ΒΑ 3 θεώρημα κ&' postea add. 5 καί] 
om. — μέσων 10 Γ] Γ καϊ έτερα o^)is ή Γζ/ ανακλώμενη έπϊ 
τό Β 11 τών] corr. ex τω 12 ήχ&ω 16 μεσών — προσώπου 
καϊ τον ένόπτρου ρ. 338, 3 ώς] sic 4 ϊλαττον 6 θεώρημα λ _ 0 , ' 

mg. 8 πρόσω corr. in« ττροσαΓ 9 τά έλάττονα 10 τών] τω 
— τά δέ] τώ δε τά 11 τών — αριστερά (alt.)] om. 12 γάρ] 
om. — Α Μ] ΑΒ 13 γένοιντ' 14 ΖΚΘ 15 Λ Μ ] ΚΒ — 
iV] 7ί 17 έλάττονα 18 παντοδαπά ρ. 340, 1 λα', α e corr. 

6 έκβεβλήσ&ω] ήχ&ω 7 Δ Γ] sic 10 έλάττων — της] sic — 
λοιπής] τή λοιπή 11 ΒΓΔ] ΒΑΔ 13 Α Δ άκτίς] ΔΑ 14 τ#] 
om extr. lin. 17 εις] περιφερείας εις 21 διά] δέ ρ. 342, 2 
αύται 3 κε'ντρου γάρ 4 ποιοΰσι 5 γίνονται 9 θερμαινόμενων 

10 στυππίον] -ππ- in ras. Εΰκλείδου κατοπτρικών τέλος. 
harum discrepantiarum pleraeque intorpolationem apertam 

prae se fenmt, uelut p. 294, 2; 296, 1; 304, 13 (cfr. p. 328, 13, 
ubi interpolatio nondum in textuin irropsit); quae probabilia 
habet (p. 314, 6 από om.; 318,1; 322,21; 332,9; 338,3; 340,7, 
fortasse etiam p. 340, 21 δέ pro διά), coniecturae tribuenda, 
sicut iam in m nonnulla eodem modo correcta sunt. nam 
arctam cum V necessitudmem ostendunt loci, quales simt 
p. 298, 5 et p. 335, 15 H; interdum etiam cum deterioribus 
consentit, ut p. 326, 18; 330, 18. 

Scholiorum longe maxima pars eiusdem aetatis est, cuius 
antiquiora ad Optica, h. e. saeculi IX, ni fallor; errores in V 
(p. 350, 6; 351, 9; 353, 19; 354, 2, 7, 9, 20; 355, 1; 357, 4, 11, 
16, 24; 358, 23; 359, 4, 7, 8, 10, 18, 25; 360, 6, 10, 11, 16), 
quorum nonnulli ex couipendiis male iutellectis orti sunt 
p. 351, 4; 354, 2, 6; 356, 11; 360, 6), ostendunt, ea aliunde 
sumpta esse; et duos minimum fontes eorum fuisse, adparet 
ex 51 et 52, quae idein eodem modo demoustrant. saeculo XVI 
adcesserunt 2, 9, 11 (V 1 ); nam recepta sunt in p, cuius librarius 
initio scholia codicis V descripsit, sed inox destitit; ipso V euml 
usum esse, ostendunt signa, quibus scholia ad textum referuntur,! 

in 3 ̂ , in 7 'J); eadeni eniin habet V; p. 349, 5 compendiosaml 
scripturara codicis V male intellexit. de suo addidit nr. 1 eti 
praeterea ad δι' εαυτής p. 290, 17 ώς έπϊ τής ορθής, ad έλάσ-J 
σονος p. 290, 18 ήγουν τής οξείας, άλλά έπϊ τής μείζονος δηλονότι 
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Ιποιησει τήν άνάκλασιν ήγουν τής αμβλείας, ad ίπϊ το Β ρ. 292, 1 
Ιήγουν ίφ' εαυτήν. omnia fere scholia codicis V (nonV 1) liabet 
etiam q (nr. 49 ex eo enotatum non est, sed fortasse iniuria; 
Ip. 350, 27 ϊατι — 351, 2 omisit), sine dubio a inanu 1; ad 
p. 286, 1 habet κατά κοινόν το υποκεία&ω, ut V. scbolia q 1 

ante cetera scripta sunt; nam ab eorum collocatione locus 
'scholiorum q pendet.*) 

Catoptrica genuina non esse, exposui Studien tiber Euklid 
k>. 151, nec ante Proclum quisquain ea nominat. de erroribus 
eorum in rebus expositis u. Studien p. 150 et Gregorius fol. c u ; 
let forma quoque demonstrationum parum adcurata est. iam 
jhoc confirmare licet comparato loquendi genere cuin Opticis 
genuinis, quae magnopere differunt. uelut de radio oculi in 
genuinis Opticis usurpatur άκτίς 74 e s (-f- 3 in locis subditiuis; 
En propp. 18 et 20 est radius solis), όψις 20 e s ( + 2 in locis 
Isubditiuis p. 34, 20; 36, 13. undecies legitur in deff. et propp. 
1—3, ceteri loci sunt p. 16, 27; 54, 4, 17, 23; 58, 3, 4, 7, 8; 

1116, 5. oculum significat p. 30, 17; 42, 27; 56,10). in Opticis 
fTheoiiis **), quae omnino breuiora simt, proportio mutata est; 
ψψις enim 20 e s usurpatur (de oculo p. 194, 19), άκτίς uero non 
[plus quam 52 e s . Tbeonem uocabulum οψις praetulisse, mani-
festum est, si comparauerimus p. 20, 8 ακτίνες et p. 170, 7 
όψεις, in Catoptricis denique uicit όψις (cfr. definitio p. 286, 1), 
Iquod 70 e s legitur, cum άκτίς nusquam compareat (nam in 
[prop. 30 est radius solis). eadem prorsus ratio est uocabuli 
[οΰκοΰν in principio demonstrationis. in Opticis genuinis legi-
|tur 15 6 8 fere et p. 36,13 in loco subditiuo, apud Theonem 50 e 3 

l(cfr. p. 80, 11 ίάν άρα et ρ. 214, 16 ούκοϋν όταν), in Catoptricis 
[dimidio fere breuioribus 22 e s . adcedit ratio angulum per unam 
litteram significandi (ή Α, ηοη ή πρός τω Α), quae apud Eucli-

Idem inaudita est (in Opticis genuinis non inuenitur nisi in 
Boco subditiuo prop. 42 άλλως); apud Theonem in propp. 8, 29, 
42, 43 usurpatur, in Catoptricis uero saepissime (propp. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30). 

*) In figura p. 341 in V desunt litterae E, z/, Z; addidi 
'e p. 340, 4—6. littera Ρ ita in V posita cst, ut in figura 
nostra, et ita earn habuit scholiasta p. 362, 2; sed debuit intra 
angulum collocari ut Π. 

**) Praefationem non re.spexi; in ea άκτίς 10 e s lcgitur, όψις 
quater (p. 148, 12, 18; 152, 27; 154, 2); ibi fcre significat ocu-
him (p. 146, 20; 148, 1, 4, 20; 152, 4, 6, 10, 19, 21; cfr. p. 144,1). 

EuclidcB, edd. Heiberg et Menge. VJI. d 
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his perpensis oritur suspicio, Catoptrica, qualia nunc 
habemus, a Theone demum compilata esse, ut cum eius re-
censione Opticorum in τον μικρόν άστρονομονμενον reciperentur; 
nam credibile est, eum in Opticis, ubi opus genuinuiu ob 
oculos baberet, a sermone antiquo minus deflexisse, et quae 
in Opticis nouare incepisset, in Catoptricis demum ad finem 
perduxisse. hoc si uere suspicatus sum, in cod. Uat. 204 
τον μικρόν άστρονομονμενον talem habemus, qualis a Theone 
compositus est; ab initio Catoptrica non comprehendit (Studien 
p. 152). tum causa est dubitandi, scripseritne omnino Cat-
optrica Euclides; neque enim hoc ex p. 30, 3 concludi potest 
(potest eniin etiam alienuin opus ita citare), et Proclus in Elem. 
p. 69, 2 fortasse iam Tbeonis opus in manibus habuit, in quod 
Euclidis nomen ob uicinitatem Opticorum facile transferebatur. 
in opere suo componendo Theon uti poterat et Archimedis Cat-
optricis, quae babuit (in Ptolem. synt. p. 10; cfr. schol. nr. 7), et 
Heronis. et reuera p. 286, 17—19 ex Archimede*) citatur ab 
Olyrapiodoro in Meteorol. II p. 94 ed. Ideler, et prop. 4 ad 
uerbum fere apud Heronein legitur prop. 7 (Rose, Anecdota II 
p. 322; cfr. ibid. prop. 9 = Catoptr. 24, prop. 10 = 5). 

sed cum ceteri Catoptricorum libri Graece non iam exstent, 
nostrum opusculum aetatem tulit, quia in τον μικρόν άστρονο
μονμενον receptum erat; is enim propter Ptolemaeum semper ab 
hominibus Byzantinis lectitabatur; cfr. Theodorus Metochita 
apud Sathas Μεοαιων. βιβλ. I ρ. ρδ: καϊ μην ϊτι καϊ αττα τω 
άνδρϊ (Euclidi) προΰεξείργαοται οπτικά τε καϊ κατοπτρικά καϊ 
δεδομένα καϊ τά περϊ τών κατ ονρανόν φαινομένων, ώοπερε) 
πρόθυρα τινα ταύτα καϊ προαύλια τών εντός απορρήτων τε καϊ 
άδυτων αστρονομίας] u. etiam eiusdem υπομνηματισμοί ρ. 108 
Kiessling. 

Apud Arabes nullum uestigium est Catoptricorum (Studien 
iiber Euklid p. 152); nam quae apud Alhazen inueniuntur pro-
positiones similes (Scbneider Eclogae phys. II p. 231, 233), 
aliunde habere potest (uelut ex Herone et Ptolemaeo), nec 
apud Uitellionem, quamquam multo plures propositiones similes 
habet (u. Schneider 1. c ) , similitudo eius modi est, ut e Cat-
optricis nostris hausisse demonstrari possit; est enim multo 
diligentior et uerbosior. sed ut Opticorum, ita Catoptricorum 

*) Habet etiam Heliodorus cap. 11; idem cap. 13 ex Herone 
citat prop. 1. 
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interpretatio Latina exstat e Graeco facta saeculo circiter XIII, 
cui titulus es tEuc l id i s de speculis*). eius hosce codices 
noui: 

cod. Marcian. Lat. 332 s. XIII fol. 252, cod. Florent. Conv. 
soppr. I V 30, Uindob. Lat. 5210 s. XIV fol. 88—95r, Norimb. 
cent. V, 64 s. XV fol. 168u —170 u , Amplon. Q 387 s. XIV 
fol. 42—44u, Dresd. Db 85 scr. a. 1410, Dresd. Db 86 s. XIV, 
de quo supra, cod. Musei Britann. Add. 17368, cod. Oxon. 
Coll. Corp. Chr. 251 et 283 fol. 165—167, cod. Cantabr. TJni-
uersit. Mm III, 11. e Db 86 quaedani excerpsi, unde adparet, 
interpreti exemplar codici Paris. 2448 siinillimum ad manus 
fuisse, quod intelleget, qui scripturas infra adlatas cum col-
latione codicis Parisini comparare uoluerit: 

p. 286, 1 rectum uisum esse, cuius media terminos recte 
continuant, p. 290, 5 equalem faciens angulmn, 10 positus uero 
est et ez angulus, 13 conueniet autem, p. 296, 17 trahantur, 
p. 310, 5 iaceantque, p. 312, 18 quare erit ae et be, p. 314, 17 
in directo eius que est de, p. 330, 22 ag partes, p. 340, 13 re-
fractus cla cadit, 17 et equales periferias deprehendentes (sed 
p. 298,13 manifestum uero, p. 332, 5 diametrum, p. 338,18 om-
nino, p. 340, 21 et ab aliis radii ze e ζ deg et zta); p. 302, 25 
habet: igitur expulsis uisibus. 

itaque de Graeco fonte dubitari non potest, sed ut in 
Opticis, ita hic quoque interpres alium quoque habuit; nam 
in demonstrationibus saepe a Graecis differt et in mg. tantum 
iis similia praebet. speciminis causa adfero propp. 1—3: in 
planis speculis et conuexis et concauis uisus in equalibus 
angulis reuertitur. esto oculus 6, speculum planum ag, uisus-
que ab oculo feratur hk et reuertatur super d. dico, quod 
anguli reflexionum sunt equales, qui scilicet continentur sub 
speculo et radio emisso et radio reflexo. trahantur enim per-
pendiculares a dbg super ag, et erunt ad Jcg bk trianguli 
eimiles. latera enim proportionalia sunt per elementa posita 
et anguli contenti sub proportionalibus lateribus equales. quare 
trianguli sunt equianguli. quare k anguli equales. esto uero 
speculum conuexum agk uisusque kb et reuertatur super d. 

*) Aliud opus sub hoc titulo peruulgatum medio aeuo com-
memorat Rose, Anecd. II p. 291. exstat etiam in cod. Magliab. 
XI, 30 et XI, 55, Dresd. Db 86 f. 274u, Paris. suppl. Gr. 263 
f. 179«. 

d* 
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si igitur intelligamus speculum planum contingentem circulum I 
in puncto k, facient idem radii scilicet bk dk angulos equales I 
cum speculo plano. idem enim punctus adhuc est reflexionis, | 
qui prius, sed anguli contingentie sunt equales in eodcin cir- | 
culo. quare totus angulus toti angulo. idem est in speculo I 
concauo. supposito enim speculo plano, cum anguli contingentie I 
sint equales, erunt et anguli portionuin*). totalis enim totali I 
equalis est. et ex hoc manifestum est, quod non nisi in unico 
puncto. possibile est fieri reflexionem et in quolibet speculo, I 
ut scilicet uideatur eadem res ab oculo in eodern situ**) nia- ' 
nente. hoc tamen satis constat per decimam. 

qualitercunque speculo inciderit uisus equales faciens angu-
los, is per se ipsum reuertitur. hoc manifestum est. si enim 
non reuerteretur per se ipsum quacunque parte facta reflexione, | 
faceret partein equalem toti per ypothesiiu et primam pro-
positioneni quocunque existente speculo. 

qualitercunque speculo adueniens uisus inequales facit ' 
angulos, is nec per se ipsum nec super minorem angulum ' 
reuertitur. si enim per se ipsum, faceret angulos reflexionis . 
equales contra ypothesim. si nero super minorem angiilum, 
faceret per primain partem iiiaiorem. toto, quia equalein maiori 
suo toto. 

ad propp. 2—3 in mg. adscriptae demonstrationes genuinae, 
sicut ad propp. 4, 20, quae a Graecis discrepant, ut propp. 5, | 
21 — 23, 28; cum Graecis concordant definitiones et propp. 6 
—18, 27, 30, 31 et magna ex parte 19, 24—26 (p. 298, 25 fan- 1 

tasia). scholia nonnulla adsunt, uelut ad prop. 7: nota, quod 
iu quibusdam libris scribuntur 16 et 17 et 18 ante istam 7 
propositionem. 

in cod. Torun. R IV 0 2 p. 68 huius interpretationis duae 
propositiones ultimae leguntur solae, quas subiungam: 

possibile est speculum construi et in eodem apparere plures 
facies, has quidem maiores, illas uero minores, has quidem 
propinquius, illas uero longius, et hic quidem dextras, illic 1 

uero sinistras. esto enim planum ab. ergo in eo fiunt utique 
conuexa specula ut aog et trk, concaua uero ut gde et zit, | 
plana ut ez. posita uero facie***) apparent quidem a speculis J 
planis equalia ydola et equaliter distantia, a conuexis uero 

*) corr. ex portionem. **) in ras. ***) seq. lac. 
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minora et minus distantia, a concauis omnino niagiiitudine*), 
quemadmodum demonstratum est. 

ex concauis speculis ad solera positis ignem accendere. 
esto concauum speculum abg, sol uero zde, centrum uero 
speculi t, et ab aliquo puncto solis ut d coniugata super cen-
trum dkb recta trahatur. incidat autem dg radius et refringa-
tur super k. non autem refringetur super centruin t. angulus 
enim igd**), qui est ad circumferentiam, minor est angulo 
semicirculi. et esto ab periferia equalis bg periferie, et incidat 
alius radius da. manifestum est igitur, quod da refractus 
ueniet super jfc; equalium enim periferiaruin eiusdem circuli 
equales sunt anguli. similiter autem demonstrabitur, quod 
omnes radii a puncto d speculo incidentes inequales periferias 
deprebendentes circa rectam tb refracti coincident in aliquod 
idem punctum recte tb. esto rursus concauum speculum bag, 
sol uero dze, et ab aliquo puncto solis ut e per t centrum 
esto radius et&, et ab aliis scilicet d ζ sint radii dtg et zta. 
et quoniam onmes radii transeuntes per centrum faciunt equales 
angulos ad periferiam, prof) eo scilicetf) quod faciunt angulos 
semicirculorum, omnes refringuntur super se ipsos ad centrum. 
hiis ergo radiis per concursus ad eandem parterri calefactis 
ignis accenditur. 

eandem citare uidetur Rogerus Baco Op. mai. p. 51: et 
ideo oportet, ut speculo concauo ad solem posito ignis accen-
datur, sicut dicit ultima propositio libri de speculis; p. 308: 
speculo concauo ad solein posito ignis accenditur, ut dicit ultima 
propositio de speculis, scilicet in puncto axis, ad quem reflec-
tuntur omnes radii circumferentie unius circuli; unde si stupa 
uel aliud combustibile apponatur, sole fortiter radiante com-
buri potest in puncto illo. sed Euclides de speculis ei aliud 
opus est; u. p. 309: docet enim Euclides in 33 propositione de 
speculis sic figurari speculum, ut congregatio radiorum fiat 
ante et retro, p. 310: et sicut dicit Euclides libro de speculis 
et probatur in 7 propositione, figura lucis est maior quam 
foramen; cfr. p. 306: et hanc probationem eandem aifert 
Euclides ad 5 propositionem sui libri (agitur de Catoptr. 1), 
p. 330: Euclides docet figurare speculum, quod comburat ante 
et retro. nec Albertus Magnus nostrum opus ob oculos ha-

* *) comp. dubium. **) gd post ras., i add. mg. 
f) comp. dub. 
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buisse uidetur, cum dicit Meteor. Π ρ. 127: adhuc autein, 
sicut dicit Euclides, speculum non tantum manifestat imaginem 
rei, sed etiam distantiam eius a speculo, quia res, quae longe 
distat a speculo, uidetur esse in profimdum speculi ad tantam 
distantiam, ad quantam distat a superficie speculi (cfr. Uin-
centius Bellouac. Specul. nat. II, 80: qnoniam in speculo non 
resultat forma tantummodo, sed etiam distantia, quae est inter 
adspicientem et speculum) et De sensu et sensato V p. 11: 
taliter potest moueri eleuando et deprimendo speculum, qnod 
uidens nidebit speculum et tamen non uidebit se ipsum in 
speeulo, sicut demonstratnm est ab Euclide in prospectiuis. 
de Uincentio Bellouacensi res incerta est; cfr. Spec. nat. II, 77: 
ab Euclide muenitur probatum, quod reflectio luminis semper 
fit ad pares angulos uel in se ipsum; ad pares quidem angulos 
fit, si radius ex obliquo ueniens est ad superficiem speculi, in 
se ipsum autem, si perpendiculariter (Catoptr. 1—2); II, 81: 
non solnm uero adparet dextra sinistra et e contra in speculis 
conuexis (Catoptr. 20), sed etiam in planis (Catoptr. 19), non 
tamen ex causa, quam in libro de speculis ponit Euclides, 
uidelicet eo quod uideamus per lineas radiales ab oculis egre-
dientes (Catoptr. p. 286, 1). sed uidetur tamen nostmin opus 
respicere. 

sine ullo dubio respicitur in tractatu de speculis apud 
Combach, Baconis perspect. p. 168: ex concauis speculis ad 
solem positis ignis accenditur. haec ultima propositio libri de 
speculis communibus sic demonstratur ibidem (sequitur demon-
stratio, sed amplior), et a Iohanne Peckham Persp. commun. 
II, 17: hinc est, quod a speculis concauis sphaericis ad solem 
positis ignis accenditur (cfr. II, 55), et II, 50: in speculis con-
cauis res nunc conuersas riunc eiiersas apparere. hanc demon-
strauit Euclides de speculis (Catoptr. 11—12; sequitur demon-
stratio a Graeca diuersa); II, 52 uero: in speculis concauis ex 
diuersitate situum quaedam apparere recta quaedam curua 
quaedam conuexa . . . diffuse demonstratur libro sexto cap. VII 
Alhacen, Euclides autem tantum apparentis curuitatis meminit, 
ex alio opere simt. 

Georgius Ualla De expet. et fug. rebus XV, 2 etiam e 
Catoptricis quaedam transtulit (Neue Jahrb. Suppl. XII p. 395). 
eum et Zambertum iisdem codicibus, quibus in Opticis, usos 
esse, consentaneum est; cfr. p. 286, 8 vipog] vipovg Monac. 361, 
spectantis fastigium Ualla, aspecti fastigii Zambertus, p. 288,10 
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Ι ί ί Γ ] Α Κ Monac, ak TJalla, akc Zambertus, p. 314, 1 Α (alt.)] 
ΪΑΕ Monac, ae TJalla, α Zambertus, p. 330, 11 ανακλώμενη — 
[l2 ηζει~\ om. Monac, Ualla, Zambertus. sed Ualla scnolia 2, 
3, 4, 5, 7, 8 habet, quae in Monac. non exstant. 

Pena in Catoptricis quoque cod. Paris. 2350 habuit; u. 
L>. 330, 11 ανακλώμενη — 12 ήζεί] om. 2350, post ΒΘ lin. 12 
ladd. εί γάρ δυνατόν Uergetius in ing., Pena. memorabile est, 
lUergetiuni hic in interpolando codicem Paris. 2448 usurpasse*), 
lielut p. 301, 1 inde addidit ώς βάθος φαίνεται; cfr. scripturae 
iPenae p. 286, 20 θεώρημα a\ p. 288, 9 ίν τω κνρτω ίνόπτρω, 
Il9 ίν τω κοίλω ίνόπτρω, ρ. 292,20 ίν τω κνρτω ίνόπτρω, ρ. 294, 22 
ομμα ίν ττ} περιφέρεια, ρ. 314, 6 ΰύμβασιν] ονμβολήν, άπό] om. 

Dasypodius prius totum opus ediderat Argentorati 1557 
lcodice Marciano 301 eiusue apographo usus; nam interpolationes 
leius habet (u. Studien uber Euklid p. 148—150; p. 288, 4 γάρ 
[babet, p. 288, 15 ΓΜΚ, sed ίατί lin. 6 et άλλα δή ϊατω lin. 9 
pon habet). postea a. 1571 propositiones solas repetiuit iam 
leditionem Penae secutus (Studien p. 149 not.). 

Gregorius in Catoptricis nullum codicem nominat, sed a 
BPena solo pendet. eum sequitur Schneider Eclog. pliys. I 
p. 391—394, ubi Catoptricorum quoque propositiones enumerat. 

*) Uestigium codicis m deprehendi p. 328, 20, ubi ad ίμ-
vtiaj] adscripsit in mg. Uergetius γρ. ίκτεθή, quod in mg. 
Iretinuit cod. Paris. 2468, nec recepit Pena (τεθή m, Dasypodius). 
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62, edd. Heiborg et Meiige. VII. 1 



Όροι. 

1. *Τποκεί6&ω τάς άπο τον όμματος εζαγομένας 
εν&είας γραμμάς φε'ρεΰ&αι διάότημα μεγε&ών μεγάλων. 

2. καϊ το [μεν] νπο τών όψεων περιεχόμενου 6χΐ\μα 
δ είναι κώνον τήν κορνφήν μεν έχοντα εν τω ομματι τήν 

δε βάόιν προς τοις πέραΰι των δρωμένων. 
3. καϊ δράΰ&αι μεν ταύτα, προς οί αν αί όψεις 

προΰπίπτωόι, μή δράΰ&αι δε\ προς α αν μή προβ
πίπτωσιν αί όψεις. 

10 4. και τά μεν νπο μείζονος γωνίας δρώμενα μεί
ζονα φαίνεΰ&αι, τά δε νπο έλάττονος έλάττονα^ ί'6α δε 
τά νπο 16ων γωνιών δρώμενα. 

5. καϊ τά μεν νπο μετεωροτερων ακτινών δρώμενα 
μετεωρότερα φαίνεΰ&αι^ τά δε νπο ταπεινότερων τα-

ΐδ πεινότερα. 
6. καϊ δμοίως τά μεν νπο δεζιωτέρων άκτίνωνι 

δρώμενα δεξιώτερα φαίνεό&αι, τά δε νπο άριβτερατέΛ 
ρων άριβτερώτερα. 

7. τά δε νπο πλειόνων γωνιών δρώμενα άκριβέΰτελ 
20 ρον φαίνε<5%·αι. 

α . 

Ονδεν τών δρωμένων άμα ολον δράται. 
εΰτω γάρ δρώμενόν τι το ΑΑ, ομμα δε έ'βτω το ΒΜ 

άψ ον προβπιπτετωΰαν όψεις αί ΒΑ^ Β Γ, Β Κ, Β/1. 

1. Ενκλείδον οπτικοί οροι W a t . B v m ; Εύκλείδον όπτικάΜ 
οροι τούτων Vat.1 numeros om. codd. 4. μέν] deleo; μοο ν, 



Ponatur, ab oculo rectas ductas lineas ferri spatio 
magnitudinum inmensaruni: et sub uisibus contentam 
mguram conum esse uerticem quidem in oculo haben-
[tem ; basim uero ad terrninos conspectorum; et ea 
l u i d e m uideri, ad quae uisus inciderit, non autem 5 
liideri, ad quae non inciderit uisus; et sub maiori 
Iquidem angulo uisa maiora apparere, sub uero minori 
pniiiora ; aequalia autem sub aequalibus angulis uisa; 
let sub eleuatioribus radiis uisa eleuatiora apparere, 
l u b bumilioribus uero humiliora; et similiter sub 10 
[dexterioribus quidem radiis uisa dexteriora apparere, 
sub sinistrioribus uero sinistriora; sub pluribus autem 
uisa angulis perspicacius uideri. [omnes uisus aeque-
ueloces. non sub quocunque angulo rem uideri.] 

Nullum uisorum simul uidetur toturn. 15 
esto enim uisum quidem ad7 oculus uero esto h, 

a quo incidant uisus ha, bg, hh) bd. igitur quoniam 

9. radiis] M, angulis I). 13. omnes — 14. uideri] om. L; 
quidam libri habent ista duo principia et quidam ηοη Ί) mg. 

16. enim] ML, autem I). esto (alt.)] L, om. J). 17. 
bk] ML, Ifk Ό. 

μο% Β et Vat., corr. m. 2. 6. ρωμένων ν. 7. άν] om. 
VatVm. 8. προοπίπτωΟί] προοπίπτονα V a f m . προβ-
πίπτωΰΐν] προοπίπτωα ν. 10. όρόμενα ν. 11. έλάττονα] 
έλάαοονα VVat.v. 12. νπό] άπύ Vat. 24. προοπιπτέτω ν 
et Vat., sed corr. αϊ δψεις αί Vat.v. 

1* 
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ονκοϋν, έπεϊ έν διαβτήματι φέρονται αί προβπίπτονΰαι 
όψεις, ονκ άν προΰπίπτοιεν 6νν- ji jy j£ j 
εχεΐς προς το ΑΑ' ώΰτε γένοιντο άν 
και κατά το Α Α διαστήματα, προς ά 

5 αί όψεις ον προβπεΰοννται. ονκ άρα 
όφ&ήΰεται όλον άμα το ΑΑ. δοκει 
δε όράβ&αι αμα τών όψεων ταχύ 
παραφερομένων. 

β'· 
10 Τών Γόων μεγε&ών έν διαΰτήματι κειμένων τά 

εγγιον κείμενα άκριβέότερον δράται. 
εΰτω όμμα μεν το Β, δρώμενα δε το ΓΑ καϊ το 

ΚΑ, χρή δε νοεΐν αυτά ί'ΰα καϊ παράλληλα, εγγιον δε 
έότω το ΓΑ, καϊ προϋπιπτέτωΰαν 

15 όψεις αί Β Γ, ΒΑ, Β Κ, ΒΑ. ον γάρ 
άν εΐποιμεν, ως αί από τον όμματος 
προς το ΚΑ προΰπίπτονΰαι όψεις 
διά τών Γ, Α ΰημείων έλενόουται. 
η γάρ τριγώνον τον ΒΑΑΚΓΒ ή 

20 ΚΑ μείζων άν ην τής ΓΑ' υπό
κειται δε καϊ ί'ΰη. ονκονν το ΓΑ νπο πλειόνων όψεων\ 
δράται ήπερ το ΚΑ. ακριβέστερου άρα φανήΰεται το( 
ΓΑ τον ΚΑ' τά γάρ νπο πλειόνων γωνιών δρώμενα 

άκριβέΰτερον φαίνεται. 

25 γ'. 
"Εκαβτον τών δρωμένων έχει τι μήκος άποβτήματοςλ 

ον γενόμενον ονκέτι δράται. 
έ'6τω γάρ όμμα μεν το Β, δρώμενον δε το ΓΑ. 

φημϊ δή, ότι το ΓΑ εν τινι άποΰτήματι γενόμενον 
3. γίνοιντο Vat., γίνετο ν. 8. περιφερόμενων m. lJ. 

ϊγγειον V, corr. m. 1; item lin. 13. 12. δρώμενα] corr. ex 
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in distantia ferantur incidentes uisus, 11011 quideru 
incidunt continue ad ad. quare fient et in ad spatio ; 

ad quae uisus non incident. non ergo uidebitur simul 
Itotum ad. uidetur autem uideri simul uisibus uelo-
citer transportatis. 5 

Aequalium magnitudinum iu distantia iacentium 
propius iacentia perspicacius uidentur. 

esto oculus quidem by uisa uero gd et hl. oportet 
autem intelligere ea aequalia et parallela. propius 
uero sit gd. et incidant uisus bgy bd, bk, hl\ non 10 
enim dicemus ; quod ab oculo ad Tzl accidentes uisus 
per g, d puncta ueniant. trigoni enim bdllcgb recta 
Jcl maior utique erit recta gd; ponitur quidem aequalis. 
igitur gd sub pluribus uisibus uidetur quam hl* per-
spicacius igitur gd quam Irt, sub pluribus enim angulis 15 
pisa perspicacius uidentur. 

Unumquodque uisorum liabet longitudinern spatii ; 

puo facto non iam uidetur. 
esto enim oculus b, res autem uisa gd [sub minimo 

biigulo uisui determinato]. d ico , quod gd in aliquo 20 

3. incident] L, incidunt D. 5. transportatis] L, trans-
positis Ό. 8. kl] L, ki D, et-sic per totam prop. 10. in-
cidant] L, incidunt-D, incident M. 11. dicemus] L, omnes D. 
I 19. sub — 20. determinato] T>, om. L. 

όρώμενον m. 1 V, όρώμενον Bv et Vat., sed corr. m. 2. 1G. 
εϊ-χομεν VVat^v. 19. Post γάρ add. άν m. 2 Vat. 20. 
υπόκειται] corr. ex νπον.είαθω m. 2 V, νποκεία&ω ν (ω corr. 
ex w) et Vat., corr. m. 2. 21. δέ] om. Vat.v. 26. άπυ-
ανήματα ν. 27. γενόμενον] corr. ex γενομένου ra. 2 VVat, 
γενομένου ν. 28. Β] e corr. Vat. 
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Κ 

Γ 

ουκέτι όρα&ήβεται. γεγενήβ&ω γάρ 
τό ΓΑ εν τω μεταζν διαότήματι τών 
όψεων, εφ7 ον το Κ. ονκονν προς 
το Κ ονδεμία τών άπό τον Β όψεων 

5 προΰπεβεΐταΐ' προς δ δε αί όψεις ον 
προΰπίπτονβιν, εκείνο ονχ όράται. 
εκαΰτον άρα τών δρωμένων εχει τι μή
κος αποκτήματος, οϋ γενόμενον ουκέτι 
δράται. 

10 δ'. 

Τών ί'ΰων διαστημάτων καϊ έπϊ τής αυτής εν&είας 
όντων τά εκ πλείονος διαστήματος δρώμενα έλάττονα 
φαίνεται. 

εβτω ί'6α διαστήματα έπϊ μιας εν&είας τά Α Β, Β Γ, 
15 ΓΑ, καϊ άνήχ&ω προς όρ&άς ή Α Ε, έφ' ης κεί<5$ω 

όμμα τό Ε. λέγω, ότι μείζον φα- Α β Τ Α 
νήσεται τό μεν Α Β τον Β Γ, τό 
δε Β Γ τον ΓΑ. προόπιπτέτωόαν 
γάρ ακτίνες αί Ε Β, Ε Γ, Ε Α, καϊ 

20 ήχ&ω διά τοϋ Β ΰημείον τή Γ Ε 
εύ&εία παράλληλος ή Β Ζ. ί'όη άρα 
έΰτϊν η Α Ζ τή Ζ Ε. έπει γάρ τρι-
γώνον τοϋ ΑΕΓ παρά μίαν τών 
πλευρών τήν ΓΕ ήκται εύ&εΐα ή 

25 Β Ζ, ε6τιν άρα καί, ώς ή ΓΒ προς ΒΑ, ή ΕΖ προς Ζ Α. 
ΐΰη άρα έότϊν ή Α Ζ, ώς ειρηται} τή Ζ Ε. μείζων δει 
πλενρά ή Β Ζ τής ΖΑ' μείζων άρα και τής Ζ Ε. μείζων^ 
αρα και γωνία ή νπό ΖΕΒ γωνίας τής υπό Ζ Β Ε. καϊ 
ή νπό ΖΒΕ τη νπό ΒΕΓ ίόη' και ή νπό ΖΕΒ άρα 

3. έφ'] άφ' Vat. G. προ67ΐίπτου6ΐ ν. 
corr. ex γενομένου m. 2 Υ, γενομένου BVat.v. 

8. γενόμενον] J 
14. Ante έπ% 
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spatio factum non iam uidebitur. fiat enim in inter-
imedio spatio uisuum, in quo k. igitur ad Jc nullus 
a"b b uisuum accidet. ad quod uero uisus non in-

[cidunt, illud non uidebitur. unumquodque ergo uiso-
rum habet longitudinem spatii, quo facto iam non 5 
uidetntur. 

A.equaliuni spatiorum et super eandem rectam 
exisbentium e maiori spatio uisa minora apparent. 

sint aequalia spatia super eandem rectam ab7 bg,gd} 

trahamrque perpendicularis ae, in quibus iaceat ocu- 10 
llus e. d i co 7 quod maior apparebit ab quidem quam 
wg et hg quain gd. accidant enim radii eb, eg, ed, 
let trahatur per punctum b rectae ge parallela bz. 
aequalis ergo az recta rectae ez. quoniam enim tri-
goni aeg circa unum laterum ge ducta est recta bz, 15 
lest igitur quod sicut bg ad ba, ita ez ad za. aequalis 
|ergo az, ut dictum est 7 ze, maius uero latus bz 
.quam za. aequalis uero ζ α ze. maior igitur angulus 
heb angulo zbe. angulus quoque zbe angulo beg aequa-

1. in] L, om. D. 4c. ergo] L, igitur Ώ. 5. iam] L, 
fm. Ό. 16. quod] q, D (que?). 

del. τά m. 2. V. 15. ν.αί] om. ν. ΑΕ] Ε in ras. V. 
18. ΓΔ] NJ v. 19. ΕΓ] Ε Β ν. 20. τή] e corr. Vat. 
Γ Ε] Ε Γ m. 22. έοτίν] om. BVat.v. ίπεί] corr. ex 

έπϊ V. 23. Α Ε Γ] ΚΕΓ ν. παρά] περί ν, π Vat. 25. 
ΓΒ] ΒΓ BVat.v. ΒΑ] την ΒΑ BVat.v. Ζ Α] τήν ΖΑ 
BVat.v. 26. έοτίν] om. Vat. Dein del. τή Ζ Ε μείζων Β. 

δέ] corr. ex δή Υ,'ονν BVat.v. 27. τής (pr.)] τή BVat.v. 
Dein add. ί'οη δε ή ΖΑ τή ΖΕ BVat.v. μείζων (pr.) — ΖΕΙ 

om. Vat.v. μείζων (pr.) '— 28. αρα] in ras. V. 28. ΖΕΒ] 
Ε e corr. Β, Ζ Β ν. γωνίας] γωνία V. τής] m. 2 ex τή V. 

Ζ Β Ε] Ε in ras. V. ν.αί ή] ή δέ m, et in ras. V. 29. 
ΖΒΕ] e corr. Vat., ΖΕΕ ν. ΒΕΓ] BEN Bv. ΖΕΕ] 
\VB ν. 
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τής νπό ΓΕΒ γωνίας μείζων έβτίν. μείζων άρα όφ&ή-
ύεται ή Α Β της Β Γ. πάλιν ομοίως καν διά τον Γ 
όημείον τη Λ Ε παράλληλος άχ&ή, μείζων όφ&ήβεται 
ή ΒΓ τής ΓΑ. 

6 ε. 
Τά ΐΰα μεγέ&η άνιβον διεότηκότα άνιΰα φαίνεται, 

και μείζον αεί το εγγιον κείμενον τον όμματος, 
εβτω δυο ίβα μεγε&η τά Α Β, ΓΑ, 

όμμα δε εΰτω το Ε, άφ' ον άνιΰον 
10 διεβτηκέτω, καϊ εβτω εγγιον τό Α Β. 

λέγω, ότι μείζον φανήβεται τό Α Β. 
προβπιπτέτωόαν ακτίνες αί Α Ε, Ε Β, 
ΕΓ, ΕΑ. επεϊ ονν τά νπό μειζόνων 
γωνιών δρώμενα μείζονα φαίνεται, 

ΐδ μείζων δε γωνία ή νπό ΑΕΒ τής 
νπό ΓΕΑ, μείζων άρα φανήόεται και ή Α Β τής ΓΑ. 

ς'. 

Τά παράλληλα τών διαΰτημάτων έζ αποκτήματος 
δρώμενα άνιβοπλατή φαίνεται. 

20 έβτω δνο παράλληλα μεγέ&η τά Α Β, ΓΑ, όμμα δε 
εβτω τό Ε. λέγω, ότι τά Α Β, ΓΑ άνιβοπλατή φαί
νεται, καϊ μείζον άεϊ το εγγιον διάΰτημα τον πορρώ-
τερον. προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί Ε Β, Ε Ζ, Ε Θ, ΕΑ, 
Ε Η, ΕΚ, και έπεζεν%%ω6αν εν%εϊαι αί ΒΑ, Ζ Η, Θ Κ, 

25 έπεϊ ονν μείζων εβτίν ή νπό ΒΕΑ γωνία τής νπό 
ΖΕΗ γωνίας, μείζων άρα καϊ ή ΒΑ τής Ζ Η φαίνεται. 

1. ΓΕΒ] ΒΕΓ BYat.y, ΕΓΒ Vat^m. 2. %άν] %αί m. 
3. άχθη] in ras. V. 6. άνιοον] corr. ex άνίΰων ν. 7. 

ϊγγειον V, corr. m. 1, ut lin. 10. δματος ν. 12. Α Ε] Ε Α 
BVat.v. 15. ΑΕΒ] των ΑΕΒ BVat.v et V, sed corr. 

16. άρα] om. m. 22. ϊγγειον V, sed. corr. 23. προα-
πιπτέτω Β ν. ΕΔ] ΕΚ Βν. 24. ΕΚ] Εά Β ν. 25. ίατί ν. 
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16. magnitudinis] scr. latitudinis. 25. zl] e eorr. D 
)β semper corr. in hac prop). 

lis. ergo beg angulo zeb angulus maior est. maius 
lergo uidebitur ab quam bg. rursum similiter si per 
Ipunctum g rectae de parallela ducatur, maius uidebitur 
bg quam gd. 

Aequales quantitates inaequaliter distantes in- 5 
aequales apparent et maior semper propinquius iacens 
oculo. 

sint duae aequales niagnitudines ab, gd, oculus 
luero sit e, a quo inaequaliter distent, sitque propin-
quius ab. d ico, quod maius apparebit ab. accidant 10 
enim radii ea, eb et eg et ed. quoniam ergo sub 
maioribus angulis uisa maiora apparent, maior autem 
angulus aeb quam ged, maius ergo apparebit ab 
quam gd. 

Aequidistantia spatiorum e distantia iiisa inaequa- 15 
llis magnitudinis apparent. 

sint duae parallelae quanti-
tates ab, gd, oculus autem 
sit e. d ico, quod ab et gd 

— -JjT inaequalis latitudinis appa- 20 

-/-yX r e n t ;

 e ^ maius apparebit sem-
per propinquius spatium quam 
remotius. accidant radii eb 
et ez et et} ek, el et ed, et 

•® coniungantur bd, zl, th. quo- 25 
niam ergo maior est bed angulus angulo zel, maior 
iergo bd quidem linea quam zl apparet. rursum 
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Ε 

Ο 

η 

\ \ τ 
\ \ 11 

πάλιν έπεϊ μείζων ή νπό ΖΕΗ γωνία τής νπό Θ ΕΚ 
γωνίας, μείζων άρα καϊ ή Ζ Η τής Θ Κ φαίνεται, μείζον 
άρα το μεν ΒΑ διάστημα τοϋ Ζ Η, το δε Ζ Η τοϋ Θ Κ. 
ουκέτι ονν όφ&ήσεται παράλληλα όντα τά διαστήματα 

5 έπ' Ισης, άλλ' άνισοπλατή. 

έπϊ τών έν μετεώρω κειμένων διαστημάτων κα%ι-
έσ$ω από τοϋ Α σημείου έπϊ τό νποκείμενον έπίπεδον 
κά&ετος ή Α Β, καϊ έ'στωσαν 
παράλληλοι αί Α 3, Κ Ν, Θ Μ. 

10 λέγω, ότι και όντως άνισο-
πλατή φαίνεται τά ΤΑ, Ε Ζ 
μεγέ&η. ηχ&ω κά&ετος από 
τοϋ Β έπϊ τήν AS ή ΒΡ, 
καϊ έκβεβλήσ&ω ή ΒΡ έπ\ 

15 τό Ο, καϊ προσπιπτέτωσαν ακ
τίνες αί Α Α, Α Κ, Α Θ, Α Η, 
ΑΝ, Α Μ, καϊ έπεζεύγΰωσαν 
αί Α Ρ, ΑΠ, Α Ο. έπεϊ ουν 
άπό μετεωροτέρου σημείου τοϋ Α έπϊ τήν Ρ3 έπέζευκταί 

20 τις εύ&εΐα ή Α Ρ, ή Α Ρ άρα έπϊ τήν Ρ Β κά&ετός 
έστιν, καϊ ή Α Ο έπϊ τήν Ο Μ, καϊ ή ΑΠ έπϊ τήν Π Ν. 
όρ&ογώνια άρα έστι τά APS, ΑΠΝ, ΑΟΜ τρίγωνα. 
έπεϊ ονν όρ&ογώνιά έστι, καί έστιν ή μεν ΠΝ τΐ\ ΡΒ 
Ιση, ή δε ΠΑ τής Α Ρ μείζων, μείζων άρα γωνία ή 

25 νπό ΒΑΡ τής νπό ΠΑΝ. μείζον άρα και όφ^ήσεται 
τό ΡΕ τοϋ ΠΝ. ομοίως και τό ΡΑ τοϋ ΠΚ μείζον. 
όλον άρα τό Α 8 όλον τοϋ Κ Ν δφ&ήσεται μείζον. 
άνισοπλατή άρα καϊ όντως οφ%ήσεται τά μεγέ&η. 

ψ 
JL 

3. διάδημα γ, sed corr. 6. £' VVat.Bm. 9. Λ 3] 
ΑΖ ν. 10. ν.αί] om. V. 12. ν,ά&ετος] in ras. γ. 15. τό] 
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' quoniam maior zel angulus quam tek angulus, maior 
lergo zl quam ik apparet. maius ergo bd spatium 
Iquam zl et maius zl quam tl\ non iam ergo uidebun-
Itur parallela existentia spatia aequaliter, sed uidebuntur 
inaequalis latitudinis. 5 

in eleuato iacentibus spatiis demittatur ab α puncto 
super subiacens planum catetus ab. suntque parallelae 

\lx, kn} tm. d ico ; quoniam et sic inaequalis latitudinis 
apparent gl et xe magnitudines. trahatur enim cathe-
tus a puncto b super Ix br, et educatur br super o, 10 
ket accidant radii al, ak, at, a%, an, am. coniungantur 
ar, ap, ao. quoniam ergo ab eleuato puncto α super 
Ix coniuncta est recta ar, igitur ar super Ix cathetus 
let ao super tm et ap super pn. ortogonii ergo sunt 
arx et apn et aom trigonii. quoniam ortogonii sunt ; 15 
let est quidem pn ei quae est rx aequalis, ρ α autem 
quam ar maior ; maior ergo angulus rax angulo pan. 
[maius ergo uidebitur rx quam pn. similiter autera 
ret Ir quam pJ:. totum ergo Ix toto Tzn uidebitur 
maius. inaequalis ergo latitudinis et sic uidebuntur 20 
femagnitudines. 

10. ο] pro o, ut uidetitr, semper c hab. Ώ. 13. lx] supi'a 
mcr. Ώ. 

τήν m. 18. ΑΟ] Α Θ Β ν. 19. μετεώρου Β ν. έπέζευν,ται 
— 20. Ρ Ξ] om. m. 21. icxi m. ΠΝ] ΝΠ m. 22. 
όρ&ογώνων m. τά] τό m. 23. έατιν] έατι ν. 24. μεί
ζων'Ορτ.)] corr. ex μέρος V. 25. ΠΑΝ] τών ΠΑΝ V. 

μείζων ν. 26. ΡΑ] Λ Ρ Β ν. Π Κ] Κ Π m. μείζον] 
om. Β ν. Hoc loco errore nihil e Vat. enotaui. 
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r. 
Ta έπϊ τής αυτής εν&είας όντα ϊβα μεγέ&η μή 

εφεξής άλλήλοις τε&έντα καϊ άνιβον διεβτηκότα τοϋ 
όμματος άνιβα φαίνεται. 

5 εβτω δύο ϊβα μεγέ&η τά Α Β, ΓΑ έπϊ τής αυτής 
ευθείας τής Α Α μή εφεξής άλλήλοις όντα και άνιβον 
διεβτηκότα άπό τοϋ όμματος 
τοϋ Ε, καϊ προβπιπτέτωβαν 
ακτίνες αί Ε Α, ΕΑ, και 

10 έβτω μείζων ή Ε Α τής Ε Α. 
λέγω, ότι ή ΓΑ τής Α Β 
μείζων φανήβεται. προβ
πιπτέτωβαν ακτίνες αί ΕΒ, 
ΕΓ, και περιγεγράφ&ω περί 

15 τό ΑΕΑ τρίγωνον κύκλος 
ό ΑΕΑ. καϊ προβεκβε-
βλήβ&ωβαν ταΐς Ε Β, Ε Γ εν&είαις εν&εΐαι αί ΒΖ,\ 
ΓΗ, καϊ άνεβτάτωβαν άπό τών Β, Γ βημείων πρόςϊ 
ορ&άς γωνίας ίβαι εύ&εϊαι αί ΒΘ, Γ Κ. εβτι δε Ι'βη 

20 ή Α Β τή ΓΑ, άλλά και γωνία ή νπό ΑΒΘ τή νπό 
ΑΓΚ έβτιν ί'βη. καϊ περιφέρεια άρα ή Α Θ περιφερείαλ 
τή Α Κ έβτιν ί'βη. ή ΚΑ άρα περιφέρεια τής Ζ ΑΪ 
περιφερείας μείζων έβτιν. πολλω άρα ή ΗΑ περιΛ 
φέρεια τής Ζ Α μείζων "έβτιν. άλλ' έπϊ μεν τής ΖΑ\ 

25 περιφερείας ή νπό ΑΕΖ γωνία βέβηκεν, έπϊ δε τής 
Η Α περιφερείας ή νπό ΗΕΑ. ή άρα νπό ΗΕΑί 
γωνία τής νπό ΑΕΖ μείζων έβτιν. άλλ' νπό μεν τής\ 
νπό ΑΕΖ ή Α Β βλέπεται, νπό δε τής νπό ΗΕΑ 
ή ΓΑ. μείζων άρα ή ΓΑ τής Α Β φαίνεται. 

1. ζ'] η' VVat.Bvm. 5. ΑΒ] ΑΗ ν. 6. αλλήλων BVat.vJ 
άνισον] άνιβον διάστημα m. 9. Ε Α] Α Ε ν. 10. μείζον Βν.Ι 
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In eadeni recta existentes magnitudines aequales 
non deinceps ad inuicem positae et inaequaliter sub 
oculo distantes inaequales apparent. 

sint duae aequales rnagnitudines ab, gd in eadem 
recta ad non deinceps ad inuiceni existentes et in- 5 
aequaliter distantes ab oculo e, et accidant radii ea 
et ed, sitque maior ea quam ed. d ico , quoniam gd 
quam ab maius apparebit. accidant radii eb et eg, 
let describatur circa aed trigonum circulus aed, et 
adiiciantur eb et eg punctis rectae bz et gi} et sur- 10 
gant ab b, g punctis perpendiculares ipsis rectae 
aequales bt et gk. est autem aequalis et ab ei quae 
est gd. sed et angulus abt angulo dgh aequalis est. 
et periferia igitur ~kd periferiae ta aequalis. itaque 
Jcd periferia za maior est. multo ergo id periferia za 15 
beriferia maior est. sed super za periferiam iacet aez 
•angulus et super id periferiam ied angulus. angulus 
[ergo ied angulo aez maior. sed sub illo quidem qui 
est aez angulus ab uidetur, sub angulo uero eid ea 
Iquae est gd. maior ergo gd quam ab apparet. 20 

2. sub] scr. ab. 14. periferiae] corr. ex pariferiae Ώ. 
15. pariferia Ό, ut saepius. 16. sed — 18. maior] mg. Ό. 
19. eid] scr. ied. 

12. μείζον Bv. 14. ΕΓ] om. v. 15. κύκλος] comp. ΒVat.ν. 
I 16. ιχοοαεκβεβλήα&ω Β ν. 17. Ε Γ] seq. ras. unius litt. V. 

ενθεϊαϊ] om. ν. 18. ΓΗ] Γ supra scr. m. 1 ν. άνεατάτω 
Β ν et Vat., sed corr. Β] om. ν, corr. ex Α m. 2 Vat. 19. 
IGUL] iGcci ανταϊς Vm, ανταϊς LGUL Β Vat.v. ΒΘ, ΓΚ] Θ et 
Κ e corr. V. 20. ή (pr.)] καϊ ή Β. 21. Δ Γ Κ] in ras. V; 
ΒΓΚ m. ή Α Θ] om. Bvm, m. 2 Vat. 22. JΚ] in ras. V. 

23. μείζων £βτϊ περιφερείας BVat.v 24. TjA (pr.)J ΖΑ περι
φερείας ΒVat.v. rj)? (alt.) et 25. περιφερείας] την — περι-
φερειαν VVat. 1, ut lin. 25sq. 27. ίατί ν. 28. νπό (tert.)] 

Sia. 2 Vat. 
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\ 2 T 

/ 

/ 
Ε 

Τά ί'βη μεγέ&η και παράλληλα άνιβον διεβτηκότα 
άπό τον όμματος ονκ αναλόγως τοις διαβτήμαβιν δράται. 

έβτω δνο μεγέ&η τά ΑΒ, ΓΑ άνιβον διεβτηκότα 
5 άπό τον όμματος τον Ε. λέγω^ ότι ονκ έβτιν, ώς 

φαίνεται εχον, ώς τό ΓΑ προς τό Α Β, όντως τό Β Ε 
προς τό ΕΑ. προβ-
πιπτέτωβαν γάρ 
ακτίνες αί Α Ε, 

10 ΕΓ, καϊ κέντρω 
μεν τω Ε δια-
βτήματι δε τω 
Ε Ζ κνκλον γε-
γράφ&ω περιφέρεια ή Η Ζ Θ. επει ονν τό ΕΖΓ 

15 τρίγωνον τον ΕΖΗ τομέως μεΐξόν έβτιν, τό δε ΕΖΑ 
τρίγωνον τον ΕΖΘ τομέως ελαττόν έβτιν, τό ΕΖΓ 
άρα τρίγωνον προς τον ΕΖΗ τομέα μείζονα λόγον έχει\ 
ήπερ τό ΕΖΑ τρίγωνον προς τον ΕΖΘ τομέα, καϊ 
εναλλάξ τό ΕΖΓ τρίγωνον προς τό ΕΖΑ τρίγωνονί 

20 μείζονα λόγον έχει ήπερ δ ΕΖΗ τομενς προς τόν^ 
ΕΖΘ τομέα, καϊ βνν&έντι τό Ε ΓΑ τρίγωνον προς τό 
ΕΖΑ τρίγωνον μείζονα λόγον εχει ήπερ δ ΕΗΘ το-\ 
μενς προς τον ΕΖΘ τομέα, άλλ' ώς τό ΕΑΓ πρόςϊ 
τό ΕΖΑ τρίγωνον, όντως ή ΓΑ προς τήν Α Ζ. ή δε\ 

25 ΓΑ rfj Α Β έβτιν ί'βη, καϊ ώς ή Α Β προς τήν Α Ζ, 
ή Β Ε προς τήν ΕΑ. ή Β Ε άρα προς τήν Ε Α μείζοναλ 
λόγον έχει ήπερ δ ΕΗΘ τομενς προς τον ΕΖΘ τομέαΛ 
ώς δε δ τομενς προς τον τομέα, όντως ή νπό ΗΕΘ 
γωνία προς τήν νπό ΖΕΘ γωνίαν. ή Β Ε άραί 

1. η'] codd. 
ώς] om. VBVat.mv. 

4. Τ Δ] corr. ex ΒΓ BVat., Β Γ Υ. 6.1 
7. προσπιπτέτω Β ν et Vat., sed corr.j 
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Aequales et aequidistantes magnitudines inaequa-
liter distantes ab oculo non proportionaliter spatiis 
•uidentur. 

sint duae magnitudines ab et gd inaequaliter di-
stantes ab oculo e. dico, quod non est, sicut apparet 5 
habens, gd ad ab, ita be ad ed. accidant enim duo 
radii ae, eg, et centro quidera e, spatio uero ez de-
scribatur periferia izt quoniam ergo ezg trigonus ezi 
[sectore maior est ; ezd uero trigonus ezt sectore minor 
est, trigonus ergo ezg ad ezi sectorem maiorem pro- 10 
Iportioneni habet quam ezd trigonus ad ezt sectorem. 
let permutatim ezg trigonus ad ezd trigonum maiorem 
roroportionem babet quam ezi sector ad ezt sectorem ; 

fct componenti egd trigonus ad ezd trigonum maiorem 
proportionem babet quam eit sector ad ezt sectorem. 15 
sed sicut egd trigonus ad ezd trigonum, ita recta gd 
ad rectam zd. at uero gd rectae db est aequalis, et 
sicut ab ad dz, ita be ad de. et be ergo ad ed 
maiorem proportionem habet quam eit sector ad ezt 
sectorem. sicut autem sector ad sectorem ; ita iet 20 
angulus ad zet angulum. recta ergo be ad ed rectam 

9. Ante sectore (pr.) del. ad Ό. 10. Post est del. est 
krgo D. 12. ezg] corr. ex ezd Ώ. 

\ 9. AE, ΕΓ] mut. in EB, Ε Α m. 2 Vat. 11. τω] τό ν. 
I 12. τω] τό ν. 13. κυκλον] ον Β ν; ον Vat., corr. m. 2. 15. 
μιίζων ν. έοτί Vat.mv. 16. έοτί Vat.mv. 19. ro(alt.)] 
τόν ν. 20. Ante ό ras. 1 litt. Vat. ΕΖΗ] Ε Ζ ν. τόν] 
τήν Υ. 21. τριγώνω ν. προς — 22. τρίγωνον] bis ν. 22. 
τομ,εύς] τομέο Β. 23. ΕΔΤ] ΕΤΔ m. 24. Δ Ζ] Δ& V, 
item hn. 25. 28. Η Ε Θ] in ras. V. 29. Ζ Ε Θ] in ras. V. 

γοχνίαν] γωνία ν. Β Ε] corr. ex ΒΕ^ί m. 2 V, om. Β ν, 
add. m. 2 Vat. αρα] m. 2 Vat., om. Bv; εν&εΐα add. in et 
m. 2 Vat. 
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προς τήν Ε Α μείζονα λόγον έχει ήπερ ή νπό Η Ε Θ 
γωνία προς τήν νπό Ζ Ε Θ. και εκ μεν τής νπό ΗΕΘ 
γωνίας βλέπεται τό ΓΑ, έκ δε τής νπό ΖΕΘ τό Α Β. 
ονκ άνάλογον αρα τοις άποΰτήμαΰιν δράται τά ί'ΰα 

5 μεγέ&η. 

Τά δρ&ογώνια μεγέ&η έξ αποκτήματος δρώμενα 
περιφερή φαίνεται. 

έΰτω γάρ δρ&ογώνιον τό Β Γ 
10 έότώς μετέωρον έξ αποκτήματος 

δρώμενον. ονκονν, έπεϊ εκαότον 
τών δρωμένων έχει τι μήκος απο
κτήματος, ον γενόμενον ονκέτι 
δράται, ή μεν Γ άρα γωνία ονχ 

15 δράται, τά δε Α, Ζ ΰημεία μόνον φαίνεται, δμοίως 
και έφ' εκάότης τών λοιπών γωνιών τοϋτο όνμβήΰεται. 
ώότε όλον περιφερές φανήΰεται. 

ι . 

Τών κάτω τον όμματος κειμένων επιπέδων τά πόρρω\ 
20 μετεωρότερα φαίνεται. 

έΰτω όμμα τό Α μετεωρότερον κείμενον τον ΒΕΓΑ 
και προόπιπτέτωΰαν ακτίνες αί Α Β, Α Ε, Α Α, ΑΓί 
ών ή Α Β κάθετος έΰτω έπι τό νποκείμενον έπίπεδονλ 
λέγω, ότι τό ΓΑ τοϋ Α Ε μετεωρότερον φαίνεται, τό| 

25 δε Α Ε τοϋ Β Ε. είλήφ&ω γάρ έπϊ τής Β Ε τνχόν 
όημεΐον κατά τό Ζ, καϊ ήχ&ω προς όρ&άς ή ΖΗ.> 
[καϊ] έπεϊ αί όψεις πρότερον προς τήν Ζ Η προβ-) 
πίπτονόιν ήπερ προς τήν Ζ Γ, προόπιπτέτω τή Ζ Η ή 

1. προς τήν Ε Δ\ γωνία, corr. in ευθεία προς τήν Ε Δ 
m. 1 V. Post Ε Δ add. ευθείαν Β ν, ευθεία Vat. (ν m. 2). 
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maior proportio quam iet angulus ad zet angulum. 
et ex angulo quidein iet maior gd, ex angulo uero 
zet recta minor ab. non ergo distantiis proportiona-
liter uidentur rnagnitudines aequales. 

Rectangulae magnitudines e distantia uisae peri- 5 
feriae apparent. 

esto enirti rectangulum bg existens eleuatuni e 
distantia uisum. igitur quoniam unumquodque uiso-
rum habet longitudinein distantiae, qua facta non iam 
uidetur, angulus g quidem non uidetur ; puncta uero 10 
d} ζ tantum apparent. sirniliter et in unoquoque reli-
quorum angulorum hoc continget. quare totuin peri-
fer[ia] apparebit. 

Sub oculo iacentium planoruin reniotiora quidem 
eleuatiora apparent. 15 

esto oculus α eleuatior iacens quam bedg, et ac-
cidant radii ab, ae, ad, ag, quorurn ab recta cathetus 
esto super subiacens planum. dico, quod gd quam de 
eleuatius apparet, sed et de quam be. sumatur in be 
punctum z, et trahatur perpendicularis zi. quoniam 20 
uisus primum accidunt ad zi quam ad zg, accidat ei, 

12. perifer seq. ras. Ό. 21. primum] scr. prius. 

2. μέν] μο' BVat. 3. βλέπεται] μείζον VBVat.mv. 6. 
«9·'] ι codd. 7. αποστημάτων ν, comp. BVat. 9. όρ&ω-
γώνιον ν. 10. έοτ<ας V, έοτώο BVat.mv. 13. γενομένου 
VBv, γινομένου Vat. 14. Γ] γάρ (per comp.) Γ V. 16. 
ν.αί] ν.αϊ ή BVat.v. εκαοτον m, ίν.άοτην V. 17. φανήοεται] 
αυμβήαεται Vm. 18. ι'] ια codd. 21. ΒΕΓ] ΒΕΝ Β ν. 

22. προσπιπτέτω Vat.v. 25. τής] τό ν, τοϋ Vat.B. 26. 
κατά] om. BVat.v. 27. και] supra scr. m. 1 V, om. BVat.v. 

αί] corr. ex ουν Vat. 28. προοπιπτέτωοαν Vat., sed corr. 
E u c l i d e s , edd. Heiberg et Mengo. VII. 2 
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μεν Α Γ κατά το Η όημεΐον, ή δε ΑΑ κατά το Θ, ή 
δε Α Ε κατά το Κ. έπεϊ ονν το Η τον Θ έότι μετεω
ρότερον , τό δε Θ 
τοϋ Κ, άλλ' εν ώ 

5 έβτι τό Η* εν τούτω 
τό Γ, εν φ δε τό Θ, 
εν τούτω τό Α, έν 
ώ δε τό Κ, έν τούτω 
τό Ε, διά δε τών 

10 Α Γ, Α Α ή Α Γ φαίνεται, διά δε τών Α Α, Α Ε ή Α Ε, 
ή ΓΑ άρα τής Α Ε μετεωροτέρα φαίνεται, ομοίως καϊ 
ή Α Ε τής Β Ε μετεωροτέρα φανήαεται' τά γάρ νπό 
μετεωροτέρων άκτίνων δρώμενα μετεωροτέρα φαίνεται, 

και φανερόν, ότι τά έν μετεώρω κείμενα κοίλα 
15 φανήόεται. 

ια . 

Τών άνω τοϋ όμματος κειμένων επιπέδων τά πόρρω 
ταπεινότερα φαίνεται. 

έΰτω όμμα τό Α ταπεινότερον κείμενον τοϋ Β Γ 
20 έπιπέδον, καϊ προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί ΒΑ, ΑΑ, 

ΑΕ, ΑΓ, ών ή ΑΒ κάθε
τος έότω έπϊ τό υποκείμενου 
έπίπεδον. λέγω, ότι τό ΓΕ 
τοϋ Ε Α ταπεινότερον φαί-

2 5 νεται. διά δή τό προεκτε&εν 
θεώρημα ταπεινότερα ή μεν 
Α Γ άκτίς τής ΑΕ, ή δε Α Ε τής ΑΑ, ή δε Α Α 
τής Α Β. άλλά διά μεν τών ΓΑ, ΑΕ τό Γ Ε βλέπεται, 
διά δε τών ΕΑ, ΑΑ τό ΕΑ, διά δε τών ΑΑ, ΑΒ 

5. τοντο ν. 10. Α Γ, ΑΔ\ corr. ex Α Γ (Γ in ras.) VT 

ΓΔ Β ν, et Vat., sed corr. m. 2; supra scr. ακτινών m. 2 Vat. 
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quae est z% recta ag ad punctum i et ad ad punctum f; 

I sed ae ad punctum Jc. quoniam ergo ί punctus quam t 
eleuatior est, t uero quam k, in qua uero est i, in 
ea est g, et in qua t: in ea c7; in quo it; in eo e ; per 
uero ea7 quae est gd? apparet, per ed autem ea, quae 5 

[est de, ergo gd quam c?e eleuatius apparet. similiter 
| autem et de quara be eleuatius apparebit. sub ele-
|uatioribus uero angulis radiis uisa eleuatiora appare-
Ibunt. 

et manifestum est, quod in eleuato iacentia con- 10 
lcaua apparebunt. 

Super oculum iacentium ebipedorum remotiora qui-
dem bumiliora apparent. 

esto oculus α humilior iacens bg ebipedo, et ac-
cidant radii ba, ad, ae, ag, quorum recta αb chathetus 15 

lesto super suppositum epipedum. dico, quod ge quam 
)ed bumilior apparet, ed uero quarri db. per prae-
(missum 3. tlieorema ag quidem radius humilior est 
quam ae et ae quam ad et ad quam ab. sed per ga 
et ae ge uidetur. sed per ea et ad ed, per da uero 20 

8. angulis] delendum. 16. epipedum] corr. ex epei-
pedum Ό. 

ΛΓ] z/JV v; corr. ex Α Γ m. 2 Vat. Ante διά magna ras. 
Vat. τών] supra scr. v. ΑΛ,ΑΕ] Ed VB Vat. v, corr. m. 1 V, 
corr. m. 2 Vat. 12. ΒΕ] Β in ras. v. 13. ορμώμενα Β, et 
Vat., sed corr. m. 2; ορώ- in ras. v. 14. π m. μετεωρο-
τίρω Vat.m. 16. ια'] ιβ' codd. 20. έπιπέδω ν. προο-
πιπτέτω Β ν. 25. Ante διά add. το δε EJ τοϋ' ΔΒ Β Vat.v. 

26". ταπεινότερον ν. 28. ΑΒ\ inter Α et Β ras. 1 litt. ν. 
Α Ε] το Α Ε ν. 29. Ε Λ] Λ Ε ν. Α Β] AJ ν. 
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τό ΑΒ φαίνεται, το ΓΕ άρα τον ΕΑ ταπεινότερον 
φαίνεται, τό δε Ε Α τον ζ/ Β. 

ιβ'. 
Τών εις τονμπρο<5$εν μήκος εχόντων τά μεν εν τοις 

5 δεξιοΐς εις τά άριΰτερά δοκεΐ παρήχ&αι, τά δε έν τοις 
άριότεροΐς εις τά δεξιά. 

έ6τω δύο δρώμενα μεγέ&η τά ΑΒ, ΓΑ, όμμα δε 
έότω τό Ε, άφ' ον προόπιπτέτωΰαν ακτίνες αί Ε Θ, 
ΕΚ, ΕΑ, ΕΖ, ΕΗ, ΕΓ. λέγω, 

10 ότι αί μεν ΕΖ, ΕΗ, Ε Γ όο-
κονΰιν εις τά άριότερά μετήχ&αι, 
αί δε Ε Θ, ΕΚ, Ε Α εις τά 
δεξιά, έπεϊ γάρ ή ΕΖ τής ΕΗ 
έΰτι δεξιωτέρα, ή δε Ε Η τής 

15 Ε Γ, έντεν&εν άρα ή Ε Γ τής 
ΕΗ δοκεΐ εις τά άριότερά μετ-
ήχ$αι, ή δε Η Ε τής Ε Ζ. 
δμοίως και αί ΕΚ, ΕΑ, Ε Θ δοκονΰιν εις τά δεξιά 
μετήχ&αι. 

20 ιγ'. \ 

Τών ί'6ων μεγε&ών και νπό τό αντό όμμα κειμέ
νων τά πόρρω μετεωροτέρα φαίνεται. 

έότω ΐ6α μεγέθη τά Α Β, ΓΑ, ΕΖ, όμμα δε έότω 
τό Η μετεωρότερον κείμενον τών μεγε&ών, και προΰ-

25 πιπτέτωΰαν ακτίνες αί ΗΑ, Η Γ, Η Ε. λέγω, ότι τό 
Α Β τον ΓΑ μετεωρότερον φαίνεται, τό δε ΓΑ τον Ε Ζ. 
έπεϊ γάρ ή Η Α τής Η Γ έβτι μετεωροτέρα, ή δε Η Γ 
τής ΗΕ, καϊ έν ώ ει6ιν αί ΗΑ, ΗΓ, ΗΕ, έν τούτω 

2. Δ Β] ΔΕ Vm. 3. ιβ'] ιγ' codd. 4. το έμπροσθεν 
Β ν. 7—8. έ'στω δε όμμα BVat.v. 8. ακτίνες] e corr. Vat. 
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et ab db apparet. ergo ge quam ed apparet et ed 
quam db humilior. 

In ante habentium longituclinem quae quidem in 
dextris, in sinistra ; quae uero in sinistris ; in dextra 
educi uidentur. 5 

sint duae conspectae magnitudines ab et dg, ocu-
lus e, a quo accidant radii et et elc, eay ez, ei, eg. 
dieo, quod ez et ei et eg uidentur in sinistra pro-
tractae, et uero et ek et ea in dextra. quoniam enim 
ez quam ei dexterior est ; ei uero quain eg, inde ergo 10 
et ab ei uidetur in sinistra tracta, ei uero ab ez. 
similiter eky ea, et uidentur in dextra tractae. 

Aequalium magnitudimim et sub eodem oculo 
iacentium longius iacentia eleuatiora apparent. 

sint aequales magnitudines 15 
abj gd7 ez, oculus uero sit i 
eleuatior iacens magnitudinibus, 
et accidant radii ia et ig et ie. 
dico, quod ab quam gd eleuatius 
apparet, gd uero quam ez. quo- 20 
niam ergo ia quam ig est ele-

uatior, ig uero quam iey et in quibus sunt ai et ig 

11. et] scr. eg. uidetur] corr. ex uidentur Ό. 18. 
ηα] α D. 

9. ΕΓ] Ε Ν ν (in Β ν et γ difficulter dignoscuntur). 10. 
\ΕΓ] ΕΝ ν. 14. έαττ ν. 15. Ε Γ (alt.)] ΕΝ ν. 16. ΕΗ] 
Ο Η ν. 17. Η Ε] ΕII m. 18. αί] om. Vv. δόζονοιν 
BVat.vm. 20. ιγ'] ιδ' codd. 22. Post πόροοι add. κεί
μενα Vat.v, et supra scr. B. 23. δμα ν. ό̂ έ] bis Vat., 
sedcorr. 24. προα-χιπτετω Β ν. 27. II Α] Η e corr. Β. 

Ιβτιν ν. 28. ώ] mut. in οΐς V, οις· BVat.vm. τούτω] 
τούτοις VVat.m, ooscuro comp. Β, τούτων ν. 
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έβτί καί τά Α, Γ, Ε βημεΐα, εν ώ δε τά Α, Γ, Ε, εν 
τούτω καϊ τά Α Β, ΓΑ, Ε Ζ μεγέ&η, το Α Β άρα τον 
ΓΑ μετεωρότερον φαίνεται, τό δε ΓΑ τον ΕΖ. 

ιδ'. ο 
5 Τών ί'βων μεγε&ών και ανωτέρω τον όμματος κει

μένων τά πόρρω ταπεινότερα φαίνεται. 
έβτω ϊβα μεγέ&η τά ΑΒ, ΓΑ, Ε Ζ μετεωροτέρα 

κείμενα τον όμματος τοϋ Η. λέγω, ότι τό ΑΒ τοϋ ΓΑ 
ταπεινότερον φαίνεται, τό δε ΓΑ 

10 τοϋ Ε Ζ. προβπιπτέτωβαν ακτίνες 
αί ΗΒ, ΗΑ, Η Ζ. έπεϊ ούν ή Η Β 
άκτίς τής ΗΑ έβτι ταπεινότερα, 
ή δε ΗΑ τής ΗΖ, άλλ9 έν ώ είόιν 
αί ΗΒ, ΗΑ, ΗΖ, έν τοντω έΰτί 

15 καί τά Β, Α, Ζ βημεΐα, έν ώ δε 
τά Β, Α, Ζ, έν τοντω καί τά 
ΑΒ, ΓΑ, ΕΖ μεγέ&η, τό μεν ΑΒ 
άρα τοϋ ΓΑ ταπεινότερον φαίνεται, τό δε ΓΑ τον 
Ε Ζ [ταπεινότερον έβτιν]. 

Α Τ Έ 

Β Α { Ζ 

20 ί £ · 
"Οβα αλλήλων υπερέχει νπό τό αντό όμμα κείμενα, 

προβιόντος μεν τοϋ όμματος μείζονι μείζον τό νπερ-
φαινόμενον φαίνεται, άπιόντος δε έλάόβονι. 

έΰτω δύο άνιβα μεγέ&η τά Α Β, ΓΑ, μείζον δε έβτω 
25 τό Α Β, όμμα δε έβτω τό Ε, άφ' ον προβπιπτέτω άκτίς 

διά τοϋ Γ ή Ε Ζ. έπεί ονν νπό τον όμματος καί τής\ 
ΕΖ άκτΐνος τά Ζ Β, ΓΑ φαίνεται, τό ΑΒ άρα τοϋ ΓΑ\ 

1. έβτί~\ είοί m. Γ (pr.)] Ν ν. ώ] οϊς m, corr. exl 
ω Υ. Γ, Ε] e corr. V. 2. τοντοΐξ m'. 3. ΓΔ (alt.)]l 
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et ie, in eis sunt et a, g ptincta, in quo uero a, g, e, 
in eo et ab, gd, ez magrritudine, igitur ab quam gd 
eleuatior apparet et gd quam ez. 

Aequaliura magnitudinum atque superius oculo 
iacentium remotiora quideni hurniliora apparent. 5 

sint aequales raagnitudin.es ab, gd, ez eleuatiora 
Uiacentia oculo i. d ico, quod ab quain gd humilius 
t apparet ; gd uero quani ez. accidant enim radii ib, id,iz. 
I q u o n i a m ergo ib radius id humilior, id uero quam iz} 

sed in quo sunt ib, id, iz, et in eo sunt et b, d, ζ 10 

( f e t ab} gd} ez magnitudines, ab ergo quam gd huniilior 
apparet et gd quam ez. 

Quaecunque alternorum se superant sub eodem 
oculo iacentia, accedente quidem oculo maiori maius 

JT£ superapparens apparet, ab- 15 
cedente uero minus. 

sint duae inaequales mag-
nitudines ab, gd: maior-
que sit aby oculus autem 
sit e, a quo accidat radius 20 
per g ez. quoniam ergo 

^ sub oculo et ez radio zb 
« t gd apparent, ab ergo e i ; quod est gd, super-

2. magnitudine] corr. ex magnitudo D. 

JΓ m. 4. ιδ'] ιε codd. 6. ταπεινώτερα ν. 10. προο-
πιπτέτω Β ν. 11. έπεϊ ονν — 13. Ή Ζ] bis, sed expunctum V. 

15. J ] 4 £ ν; z/, Η e corr. B. 16. τούτοις VBVat.v. 
18. ταπεινότερα ν. 19. ταπεινότερον έοτιν] om. BVat. ν, ταπει

νότερον m. 2 Vat. Post έστιν add. ~ εξής V, m. 2 Vat. 
20. ιε'] ΐό' codd. 22. μείζονι μείζον] -ζονι μεϊ- postea 

additum V, μείζονι rog. m. 2 Vat. νποφαινόμενον Vat., corr. 
m. 2. 23. Uaoaov BVat.v, corr. m. 2 Vat. 

http://raagnitudin.es
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νπερ&εν φαίνεται τω Α Ζ μεγέ&ει. μετακείΰ&ω το 
όμμα έγγντέρω και έΰτω τό Η, άφ' ον προύπιπτέτω 
άκτίς διά τον Γ ή ΗΘ. έπεί ονν νπό τον όμματος 
και τής Η Θ άκτΐνος φαίνεται τό ΓΑ και τό Θ Β, τό 

δ ΑΒ άρα τον ΓΑ μείζον φανήόεται τω Α Θ. έβλέπετο 
δε νπό τοϋ Ε τω Α Ζ μείζον, μείζον δε τό Α Θ τοϋ 
Α Ζ. προΰιόντος μεν άρα τοϋ όμματος μείζον τό νπερ- ι 
φαινόμενον φαίνεται μείζονι, άπιόντος δε έλάττονιϊ 
[φαίνεται τό νπερφαινόμενον μείζον]. 

10 ις'. 

"Οόα αλλήλων νπερέχει επάνω τοϋ όμματος άνιΰαΐ 
μεγε&Ύ], προβιόντος μεν τοϋ όμματος ελάόόονι μείζονι 
φαίνεται το νπερφαινόμενον, άπιόντος δε μείζονι. 

εότω άνιΰα μεγέθη τά Α Β, ΓΑ, ων μείζον τό ΑΒ.\ 
15 εότω όμμα τό Ε, άφ' ον προβπιπτέτω άκτίς διά τοϋ Γ 

ή Ε Ζ. επει ονν νπό 
τής Ε Ζ άκτΐνος άπο-
λαμβάνεται τά ΖΒ, 
ΓΑ μεγέ&η, τά Β Ζ, 

20 ΓΑ άρα ί'ΰα άλλήλοις 
φαίνεται, τό ΑΒ άρα 
τοϋ ΓΑ μείζον φαί
νεται τω Α Ζ μεγέ&ει. 
προΰήχ&ω δή τό όμμα έγγντέρω καί έΰτω τό HJ 

25 άφ' ον προβπιπτέτω άκτίς διά τοϋ Γ ή Η Θ. έπεϊ 
ονν νπό τής Η Θ άκτΐνος άπολαμβάνεται τά Β Θ, 
ΓΑ, νπό δε τής ΕΖ τά ΖΒ, ΓΑ, έότι δε τό ΖΑ 
τοϋ Α Θ μείζον, προβιόντος μεν άρα τοϋ όμματος 

1. μεγέθη ν. 3. δματος ν, ut saepe. 4. το ΤΑ και] 
mg. m. 2 V, om. Βν, m. 2 Vat. Θ Β] Β in ras. V. 
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apparet α ζ magnitudine. transraoueatur oculus propius 
et sit i, a quo accidat radius it per g. quoniam ergo 
sub oculo et it radio apparet th, ergo ab e o ; quod 
est gd, maius apparebit e o ; quod est at uisuni est 
autera sub ez azy maius autem at quam az. itaque 5 
accedente quidern oculo maiori maius apparet super-
apparens, abscedente uero minus. 

Quaecunque alternomra se superant super oculuni 
bnaequales niagmtudines ; accedente quidem oculo mi-
nori minus apparet superapparens, abscedente uero 10 
Lnaius. 

sint quidem inaequales quantitates ah, gd, quarum 
maior ab7 et oculus e, a quo accidat radius ez per g. 
quoniam ergo sub ez radio continetur zb et gd magni-
tudo ; ab ergo quantitas quantitate gd maior apparet 15 
€0, quod est az. attrabatur autem oculus prius et 
sit ij a quo accidat radius it per g. quoniam ergo 
sub it radio deprehenditur ht et gd, sub ez uero zb 
et gd, est autem ζ α quantitas quantitate at maior, 

5. ez — at] in ras. m. 1 T). 16. prius] scr. propius. 

δ. έβλέπετω ν. 6. τω] τό ΒVat. ν. μείζον] om. VB Vat.ni ν. 
δέ (alt.)] om. m. 7. τον όμματος] supra scr. m. 2 Β. μείζονι 
μείζον Β. 8. μείζονι] om. Β ν, m. 2 Vat. ΪΙαττον BVat.v, 
corr. m. 2 Vat. 9. φαίνεται — μείζον] om. Bmv, m. 2 Vat. 

10. ις'] ιζ' codd. 11. επάνω] supra scr. V. 12. έλάοοονι] 
supra scr. m. 2 V. 13. το νπερφαινόμενον φαίνεται m. μεί
ζονι] in ras. V. 14. τό — 15. δμμα] Ιοτω το Λ Β, ΰμμα δέ 
V a f m . 14. ΑΒ (alt.)] ΑΒ ν.αί Vat.v. 16. νπό] νπέρ ν. 

18. Ζ Β] in ras. V. 19. τα £ Ζ, ΓΑ αρα] om. m. 23. 
τω] τό ν. μεγέθη ν. 24. δή] δέ Vat.v. 27. Ιοτιν ν. 

http://Vat.ni
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" Ι 

2. μείζον] om. Vat^mv, m. 2 Vat. Dein add. ~ εξής Yi 
m. 2 Yat. 3. ιζ'] ιη' codd. 6. τω Ι'ΰω άεί] in ras. m. 1 vj 

έλάβόονι μείζον το νπερφαινόμενον φαίνεται, άπιόντος 
δε μείζονι [μείζον]. 

4'-
"Οβα αλλήλων υπερέχει, έπ' ένδειας τω έλάττονι 

5 μεγέ&ει τον όμματος προβιόντος τε καϊ άφιΰταμένου 
τω Ϊ6ω άεϊ δόξει το νπερφαινόμενον τοϋ έλάττονος 
νπερέχειν. 

έβτω δύο άνιβα μεγέ&η τά Α Β, ΓΑ, ών μείζον τό 
Α Β, όμμα δε έΰτω τό Ζ έτι ένδειας κείμενον τω πέ-

10 ρατι τοϋ ΓΑ μεγέδονς τω Γ. ^ 
λέγω, ότι τοϋ Ζ όμματος 
προ6ιόντος καϊ άφιβταμένον 
έ% ευθείας όντος τω Ϊ6ω 
δόξει νπερφαίνεβδαι τό ΑΒ 

15 τοϋ ΓΑ. προβπιπτέτω γάρ 
άκτις διά τοϋ Γ ή Ζ Ε. τό 
Α Β άρα τοϋ ΓΑ νπερφαίνεται τω Α Ε. μετακεκινήβδω 
δή τό όμμα καϊ έύτω άπωτέρω και έΰτω έτέ ένδειας 
τό Η. ή άρα άπό τοϋ Η όμματος άκτίς προσπίπτοντα 

20 έλεύβεται διά τον Γ ΰημείον και προβενεχδήβεται μέχριέ 
τοϋ Ε ΰημείον, και τω αντω νπερφανήβεται τό ABS 
τοϋ ΓΑ. 

ιη. 

Τό δοδεν ν-ψος γνώναι, πηλίκον έβτιν, ήλίον φαί\ 
25 νοντος. 

έβτω τό δοδεν νψος τό Α Β, και δέον αντό γνώναιϊ 
πηλίκον έβτιν. έβτω μεν όμμα τό Α, ήλίον δε άκτιρ 
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accedente ergo minori niinus superapparens apparet, 
Ibscedente uero maius. 

Quaecunque alternoruni se superant, in directo 
minori quantitati oculo accedente et abstante aequali 
semper uidebitur superapparens minorem excedere. 5 

sint duae inaequales magnitudines ab et gd, qua-
rum ab maior, oculus uero sit 0 in directo iacens 
termino quantitatis gd ei 7 qui est g. d ico, quod 
puncto g oculo accedente et abstante in directo exi-
stente aequali uidebitur superapparens α b e i ; quod 10 
est gd. accidat enim radius ie per g. itaque ab ei ; 

quod est gd} superapparebit e o ; quod est ae. trans-
moueatur autem oculus et sit longius et sit in directo 
ei , quod est i. ab oculo ergo radius accidens ueniet 
per g punctum et adiungetur usque e punctum, et 15 
Bodem superabit ab quidem gd. 

Datam altitudinem cognoscere ; quanta sit, sole 
apparente. 

ι esto data altitudo ab, proponaturque eam cognoscere, 
quanta sit. sit oculus d, solis autem radius ga con- 20 

1. minori minus] in ras. Ώ. 2. maius] in ras. D. 3. 
ee] supra scr. D. 11. accidit D. ie\ scr. ze. 13. 
Airecte Ό. 

ελάσσονος Vat.v, comp. B. 9. ευθείας] -ας in ras. v. 
τω] τοΰ τη. 11. τοϋ ZJ το Ζ m. 1 V, τω Γ τοϋ Β Vat.Vat.1 m ν, 

m. 2 V. 15. γάρ] om. m. 16. Ζ Ε] ΕΖ m. 18. τό ομμα] 
τον δμματος ν. άποτέρω VBv, et Vat., corr. m. 2. έστω] 
%είσθω m. 19. τό] τω m. Η (alt.)] om. Β ν, m. 2 Vat. 

20. διά] καϊ διά BVat.v. 23. ιη] ιθ' codd. 24. εστίν] 
•έοτϊ τοϋ ν. 27. έοτί ν. 
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ή ΓΑ βνμβάλλονβα τω πέρατι τοϋ Α Β μεγέδονς κα\ 
διήχδω μέχρι τοϋ Α όμματος, έβτω δε βκιά ή ΑΒ 
τοϋ Α Β. και κείβδω 
ετερόν τι μέγεδος τό ΕΖ 

5 βνμβάλλον ττ\ άκτΐνι μή 
πάντως κατανγαξόμενον 
ύπ' αυτής κατά τό Ζ πέ
ρας, ήρμοβται ονν εις 
τό ΑΒΑ τρίγωνον ετε-

10 ρόν τι τρίγωνον τό ΕΖΑ. έβτιν άρα, ώς ή Α Ε 
προς τήν ΖΕ, όντως ή Α Β προς τήν ΒΑ. άλλ\ 
ό τής Α Ε προς τήν Ε Ζ λόγος έβτι γνώριμος' κα\ 
ό τής Α Β άρα προς τήν ΒΑ λόγος έβτι γνώριμο® 
γνώριμον δε τό Α Β. γνώριμον άρα καϊ τό Α Β. 

15 ιδ'. 

Μή υπάρχοντος ήλίον τό δοδεν νψος γνώναι, πη\ 
λίκον έβτιν. 

έβτω τι [μεγέδονς] νψος τό ΑΒ, όμμα δε έβτα 
τό Γ, καϊ δέον έβτω τό ΑΒ γνώναι, πηλίκον έβτιν. 

20 ώς μή υπάρχοντος ήλίον. κείβδω κάτοπτρον τό Α Ά 
καϊ προβεκβεβλήβδω τή Ε Α έπ' ένδειας ή Α Β, άχριύ, 
ού βνμβαλεΐ τω πέρατι τοϋ Α Β μεγέδονς τω Β, και 
προβπιπτέτω άκτίς άπό τοϋ όμματος τοϋ Γ ή ΓΗ, 
και άντανακεκλάβδω, άχρις ον βνμβαλεΐ τω πέρατι 

25 τοϋ ΑΒ μεγέδονς τω Α, καϊ προβεκβεβλήβδω τή Α Ε 
ή Ε Θ, και ήχδω άπό τοϋ Γ έπϊ τήν ΕΘ κάδετος ή 

7. Ante κατά add. αλλά m, m. 2 VVat. 8. ήρμ06&ω m. 
9. ΑΒΑ] corr. ex ΑΒΓ Υ. 10. Α Ε] Α Ζ Β ν, et Vat., corl 

m. 2. 12. ΑΕ] AZ Bv, et Vat., corr. m. 2. ΕΖ] in ras. V, 
ZE BVat.v. 14. Post AB add. :~Ι£?}? V, m. 2 Vat. 15. 
ι&'] κ' codd. 17. εστί ν. Dein add. §ξής Β, sed del. 
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cidens termino α magnitudinis et protraliatur usque 
ad oculurn. sit autem umbra db altitudinis ab, iaceat-
que altera quantitas ez concidens radio non omnino 
iUuminata ab eo secundum ζ terminum. aptatus est 
mgo ut abd trigono alter trigonus ezd. est ergo sicut 5 
de ad ze, ita db ad ba. sed de ad ez proportio est 
mota. et db ergo ad ba proportio est nota. notum 
^autem db. ergo et ob. 

Non existente sole datam altitudinem, quanta sit ; 

lcognoscere. 10 
. esto altitudo ab, oculus uero sit gy et sit proposi-

l u m ab cognoscere ; quanta sit, sole non existente. 
iaceat speculum dz, et 
adiciatur rectae ed in d 
puncto db. terminus 15 
eius coniungatur ter-
mino quantitatis ab} qui 
est b, et accidat radius 
ab oculo g gi, et re-

jfringatur terrainus eius et coniungatur termino α ab 20 
magnitudinis ; et adiciatur rectae de recta et tra-

5. ut] scr. in. 6. d e (utrumque)] e in ras. D. 13. Supra 
gpeculum add. planum D. 19. oculio D, sed corr. 20. α] 
vorr. ex ah Ώ. 21. recta] corr. ex recte D. 

18. μέγεθος m. 19. έοτί ν. 20. ώς] om. Β ν, m. 2 Vat. 
' τον ήλιου m. 22. ουμβαλή V, sed corr.; ουμβάλλγ] Β Vat. ν. 

Post Β del. ν.αί προοετιβεβλήοθω τή ΔΕ ή Ε Θ Β. 24. άνα-
ΥΛν,λάο&ω Β et Vat., sed corr.; άνακεκλήα&ω ν. ουμβαλή V, 

Jsed corr.; ουμβάλλη BVat.v. 25. Α Β] corr. ex Δ Β V. ' 2G. 
η (pr.)] supra scr. V. 
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1. άνακέκλααται Β γ et Vat., sed corr.; άντανακίν-λαται m. 
4. ΓΗΘ] in ras. m. δ. λοιπιϊ] λοιπόν Β ν. λοιπή] λοιποί ν, 

ΓΘ. έπεϊ ονν προβπέπτωκεν άκτίς ή ΓΗ καϊ άντανα-
κέκλαβται ή ΗΑ, προς ί'βας γωνίας άνακεκλαβμέναι 
είβίν, ώς εν τοις Κατοπτρικοΐς λέγεται" ί'βη άρα γωνία 
ή νπό ΓΗΘ τή νπο Α Η Β. άλλά καϊ ή νπο ΑΒΗ 

5 τή νπο ΓΘΗ ί'βη' καϊ λοιπή άρα ή νπο ΗΓΘ λοιπή 
τή νπο ΗΑΒ έβτιν ί'βη. ίβογώνιον άρα έβτϊ το ΑΗΒ 
τρίγωνον τω ΓΗΘ τριγώνω. τών δε ίβογωνίων τρι
γώνων άνάλογόν είβιν αί πλενραί. έβτιν άρα, ώς ή 
ΓΘ προς τήν Θ Η, όντως ή ΑΒ προς τήν Β Η άλλ1 

0 ό τής Γ Θ προς τήν Θ Η λόγος έβτι γνώριμος" καϊ 6 
τής ΒΑ άρα προς τήν Β Η λόγος έβτι γνώριμος, άλλ* 
ή Η Β έβτι γνώριμος, και ή ΑΒ άρα έβτϊ γνώριμος. 

κ . 
Τό δοδεν βάδος γνώναι, πηλίκον έβτιν. 

δ έβτω τό δοδεν βάδος τό Α Α, όμμα δε έβτω τό Ε, 
και δέον τό βάδος γνώναι, πηλίκον έβτίν. προβπιπτέτω 
γάρ τή όψει ήλίον άκτίς ή 
Ε Α βνμβάλλονβα τω έπι-
πέδω κατά τό Β βημεϊον 

0 και τω βάδει κατά τό Α. 
καϊ προβεκβεβλήβδω άπό 
τον Β έπ' ένδειας ή Β Ζ, 
καϊ ήχδω άπό τοϋ Ε έπϊ 
τήν Β Ζ ενδεΐαν κάδετος 

δ ή ΕΖ. έπεϊ ονν ί'βη γωνία ή νπό ΕΖΒ τή νπό Β Α Α, 
άλλά καϊ ή νπό ΑΒΑ τή νπό Ε Β Ζ, καϊ ή τρίτη άρα 
ή νπό ΒΕΖ τή νπό ΑΑΒ έβτιν ί'βη. ίβογώνιον άρα 
έβτι τό ΑΑΒ τρίγωνον τω ΒΕΖ τριγώνω. και αί 
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I 2. aequales] eaquales Ώ. 4. ί] eras. D. G. ti] 
l Ώ. 

ioi B. 6. ΗΑΒ] ηαβ m. τό] τοϋ ν. 8. άρα] supra scr. Β. 
9. Α Β] Α Η Β ν et Vat., sed corr. 10. Γ Θ] Γ Ο Β ν. γνώρι-

ιός ίατι BVat.v. 13. κ'] κα' codd. 14. ίατί ν. 15. 
ΙΓΟ Ε , καί. δί'ον] om. Vat., τό Ε ins. ante &7το), καί <?εον post 
ψ.ατω m. 2. 1G. όεον ϊοτω Bv. fcW Vat.vm. 17. τη 
Itya ήλιου] om. ν, m. 2 Vat. 18. Ε Δ] Δ dub. Β, Ε Α ν. 

24. την] om. ν. Β Ζ] Ζ Ε BVat.v. ευθεία ν. %άθε-
L-os] eupra scr. m. 2 V. I 

hatur ab oculo g super et cathetus gt quoniam 

ergo accidit radius gi et refringitur ia, ad aequales 

angulos repercussi erunt. aequalis igitur angulus t 
angulo iy et reliquus ergo reliquo. aequiangulus ergo 

tgi trigonus aib trigono. est ergo sicut gt ad ti} 

ita et ab ad bi. sed quantitatis gt ad ti proportio 

est nota. et ba ergo ad bi proportio est nota. sed 

li nota. ergo et ba est nota. 

Datam profunditateru, quanta es t ; inuenire. 

esto data profimditas ad, oculus autem sit e} sitque 

Ipropositum cognoscere , quanta sit. accidat autem 

, radius ed concidens plano ad punctum b et profundi-

Itati ad punctum d, et adiciatur a puncto b in directo 

\b bz, et trahatur ab e super bz cathetus ez. quoniam 

ergo ζ et α anguli sunt aequales, et b contra se positi, 

erit et tertius tertio aequalis. quare trigoni similes. 

latera igitur proportionalia. est igitur sicut ez ad zb} 
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πλενραϊ άρα άνάλογον έβονται. έβτιν άρα, ώς ή ΕΖ 
προς τήν ΖΒ, ή ΑΑ προς τήν ΑΒ. άλλ' 6 τής ΕΖ 
προς τήν Ζ Β λόγος έβτι γνώριμος" καϊ ό τής Α Α 
άρα προς τήν Α Β λόγος έβτϊ γνώριμος, καί έβτι και 

5 τό Α Β γνώριμον. και τό Α Α άρα γνώριμον έβτιν. 

κα. 

Τό δοδεν μήκος έπιγνώναι, πηλίκον έβτιν. 
έβτω τό δοδεν μήκος τό Α Β, όμμα δε έβτω τό Γ, 

καϊ δέον έβτω τό ΑΒ μήκος γνώναι, πηλίκον έβτιν. 
10 προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί ΓΑ, 

ΓΒ, καϊ είλήφδω εγγύς τον 
όμματος τοϋ Γ έπϊ τής άκτΐ
νος τνχόν βημεΐον το Α, και 
ήχδω διά τον Α βημεΐον τή 

15 Α Β παράλληλος ένδεια ή Α Ε. 
έπεϊ ονν τριγώνον τοϋ ΑΒΓ ^ 
παρά μίαν τών πλενρών τήν ΒΑ 
ήκται ή Α Ε, έβτιν άρα, ώς ή ΓΑ προς τήν Α Ε, οντω\ 
ή ΓΑ προς τήν Α Β. άλλ' 6 τής ΓΑ προς τήν Α Ε λόγοί 

20 έβτι γνώριμος" καϊ δ τής Α Γ άρα προς τήν Α Β λόγοί 
γνώριμος έβτιν. και γνώριμος έβτιν ή ΑΓ. γνώριμος 
άρα και ή Α Β. 

κβ'. 
'Εάν έν τω αντω έπιπέδω, έν ω τό όμμα, κύκλον 

25 περιφέρεια τεδή, ή τοϋ κύκλον περιφέρεια ενδεΛ 
γραμμή φαίνεται. 

έβτω κύκλον περιφέρεια ή Β Γ έν τω αντω έπιπέδω 
κειμένη τω όμματι τω Α, άφ' ον προβπιπτέτωβαν 

1. Ante ϊβτιν del. comp. άρα Β. 4. καί (alt.)] οχΙΙ 
BVat.v. 5. έβτι Vat. 6. κα'] κβ' codd. 9. καί] om. ν.ι 
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ita da ad ab. sed ez ad bz proportio est nota, quia 
terroini noti. quantitatis ergo da ad αb proportio 
nota. et est ab notum. ad ergo notum est. 

Datam longitudinem, quanta est ; reperire. 
esto data longitudo ab, oculus g, et accidant radii 5 

wa et gb, et sumatur prope oculum g super radium 
porte punctus d, et trahatur per d punctum rectae ab 

parallela de recta. constituuntur tri-
goni similes. uel sic. super ab magni-
tudinem ab oculo ducatur cathetus db, 10 
super db autera adaptetur perpendi-
cularis, donec per eius terminum e 
transiens uisus ueniat ad termirium b 
longitudinis cognoscendae. erunt igitur 

duo trigoni similes, et latera proportionalia ; et pro- 15 
ledatur sicut prius. 

In eodem plano, in quo oculus, circuli periferia 
ponatur ; ea circuli periferia recta linea apparet. 

esto periferia circuli bgy in eodem plano iacens 
oculus a, a quo accidant radii ab, ad, ae, az, ai, at, ag. 20 

9. uel sic] compendia dubia D. 10. ab] ad Ώ. 12. 
per] pars? D. Figuram, quam dedi, praeter eam, qiiam codd. 
Oraeci praebent, habet D. 

έατ'ιν] έστι vm, et Vat., sed corr. 17. τών πλευρών] τήν 
πλευράν m. 21. έστιν (pr.)] έστι Vat.vm. 23. κβ'] κ/ ' codd. 

24. κύκλον] comp. Vat.m, ο Β, δ ν. 25. κνκλου] comp. Β; 
Ζλον Vat., corr. m. 2. 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. VIL 3 
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ακτίνες αί Α Β, ΑΑ, Α Ε, Α Ζ, Α Η, Α Θ, ΑΓ. λέγω, 
ότι ή Β Γ περιφέρεια ένδεια φαίνεται, κείβδω τής 
περιφερείας το κέντρον καϊ έβτω το Κ, και έπεζεύχδω-
βν.ν ενδεΐαι αί 

δ ΚΒ, ΚΑ, ΚΕ, 
ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, 
Κ Γ. έπεϊ ονν 
ή ΚΒ νπο τής 
νπο ΚΑ Β γω-

10 νίας βλέπεται, 
ή δε ΚΑ νπο 
τής νπο ΚΑΑ, 
μείζων άρα φανήβεται ή μεν Κ Β τής ΚΑ, ή δε ΚΑ 
τής Κ Ε, ή δε Κ Ε τής Κ Ζ, καϊ έκ τον έτερον μέρονς 

15 ή μέν ΚΓ τής ΚΘ, ή δε ΚΘ τής ΚΗ, ή δε ΚΗ 
τής ΚΖ μείζων φανήβεται. διά τοντο δή τής μενούβης 
ενδείας τής ΚΑ\ κάδετος ή Β Γ άεί έβτιν. τά δ' αντά\ 
βνμβήβεται καϊ έπϊ τής κοίλης περιφερείας. 

"Αλλως. 

20 Αννατόν δε και έπ' αντών τών όψεων ταύτα λέγειν, 
ότι έλαχίβτη μεν ή μεταξύ τον Α όμματος καϊ τής\ 
διαμέτρον, άει δε ή εγγιον αντής έλάττων τής άπώ-\ 
τερον. ταύτα δε βνμβαίνει καϊ [έάν] καδέτον έπ'χ 
αντήν ούβης τής Α Ζ. διά τοντο φανταβίαν ενδείαςΧ 

2δ άποβτέλλει ή περιφέρεια, και μάλιβτα εί άπό πλείονος 
φαίνοιτο διαβτήματος ώβτε μή βνναιβδάνεβδαι ήμάςί 
τής κνρτότητος. διά τοντο και οί μή πάνν άποτετα-1 
μένοι κάλοι έκ πλαγίον μεν δρώμενοι έγχάλαβμα έχεινΜ 

2. Β Γ] ΓΒ Vat. 5. ΚΒ] Β Κ m. 6. Κ Ζ] Κ Γ Β ν. 
8. Κ Β] Β Κ Υ. 9. νπό] supra scr. m. 2 V. Κ Α Β] ΚΒ\ 
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dico, quoniam bg periferia recta apparet. iaceat peri-
feriae centrum sitque k, et coniungantur kb, kd, ke, 
lcz, ki, ht, Jcg. quoniam ergo hb sub angulo Izab 
uidetur et Jcd sub angulo lcad, maior ergo apparebit 
Jcb quam Tcd et kd quara ke et ke quam kz, et ex 5 
altera parte Jcg quidem quam Μ et ht quam Μ et Jci 
quam Jcz maior apparet. et propter b o c ζ punctus 
plus uidetur appropinquare ad centrum quam e punctus 
et e quam d et d quam b. quare in apparentia uisus 
aliquid tollitur de eius conuexitate. 10 

Aliter. possibile est autem et in ipsis uisibus 
eadem dicere. quoniam enim minima quidem ; quae 
inter α oculum et diametrum, semper autem a p p r o 
pinquior ei minor ea ; quae longius, ista uero con-
tingant et catheto super eam existente az, propter 15 
hoc phantasiam rectae ernittit periferia, maxime quae 
a plure apparet spatio, unde conuexitatem non per-
cipimus. propter quod non roultum extentae cordae 

3. Ante kab ras. 1 litt. D. 9. quare] in ras. Ί), in mg. q2. 
13. approquior D. 1C. emittet D,*sed corr. 

Bv, et Vat., corr. m. 2. 12. ύπο] oin. Vat.1!!!. 13. μεί
ζον ν. 16. μείζον ν. 17. τής] om. ν. ν.ά&ετος] corr. ex 
ν,αΟ-έτον V; lacuna est. έστι BVat.vm. 19. ά7.λως] postea 
add. V, om. m. 20. κό' add. V Vat. 21. Post ΰτι del. ή V. 

Α] τε Α BVat., τε ν. 22. Ζγγιον] corr. ex ϊγγειον V. 
έλάττων] corr. ex μείζων m. 2 V. άπώτερον] άπότερον V. 
23. έάν] om. BVat.v. 25. άποοτελεϊ m. καί] om. ν, 

m. 2 Vat. 27. ν.υρτότητος] primum τ in ras. V, κυριότητος 
Βτ, et Vat., sed corr. οί] ή ν. 

3* 
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1. δο-novGi ν. εν&εϊς] -&εΐς in ras. V, ενσ&εΐς ν, ευ<9·£<>] 
Vat.hn. 4. άλλως] κε' V\ rat.v(B?), άλλως τό αντό Vat^m.j 

όοκοϋβιν, νποκάτω&εν ό' εν&εΐς είναι, καϊ αί βκιαι δε 
τών κρίκων εν τω αντω έπιπέδω κειμένων τω φωτί-
ζοντι εν&εΐαι γίνονται. 

'Αλλω ς. 

5 Έάν έν τω αντω έπιπέδω τω όμματι κύκλον περι
φέρεια τε&ή, εν&εΐα γραμμή ή τοϋ κύκλον περιφέρεια 
φαίνεται. 

έβτω κύκλον περι- Β-
φέρεια ή Β Γ, όμμα δε 

10 έβτω τό Α έν τω αντω 
έπιπέδω όν τή ΒΓ περι
φέρεια, άφ' ον προβ
πιπτέτωβαν όψεις αί ΑΒ, Α Ζ , Α Τ. ούκοϋν, επειδή 
τών δρωμένων ονδεν όλον άμα δράται, εν&εΐα άρα ι 

Ιό έβτιν ή Β Ζ,, δμοίως δή καϊ ή Ζ Γ. όλη άρα ή ΒΓ\ 
περιφέρεια εν&εΐα δόξει. 

κγ'. 

Σφαίρας δπωβδηποτοϋν δρώμενης νπό ενός όμματοςΐ 
έλαββον αεί ήμιβφαιρίον φαίνεται, αντό δε τό δρώ-1 

20 μενον τής βφαίρας μέρος κύκλον περιφέρεια φαίνεται, 
έβτω βφαΐρα, ής κέντρον μεν τό Α, όμμα δ\ έβτω\ 

τό Β. και έπεξεύχ&ω ή ΑΒ, και έκβεβλήβϋ-ω τό διάϊ 
τής ΒΑ έπίπεδον. ποιήβει ονν τομήν κύκλον. ποιείτωΐ 
τόν ΓΑΘΗ κύκλον, καϊ περι διάμετρον τήν Α Β κύκλοςΐ 

2ό γεγράφ&ω δ ΓΒΑ, καϊ έπεζεύχ&ωβαν εν&εΐαι αί ΓΒ, 
ΒΑ, Α Α, ΑΓ. έπεϊ ονν ήμικύκλιόν έβτι τό Α ΓΒΑ 
όρ&ή γωνία έβτιν ή νπό ΑΓΒ' δμοίως καϊ ή νπό ΒΑΑ.\ 
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I ex obliquo quidem uisae climissioneni habere uidentur, 
I inferius autem recti esse. et umbrae quoque. 

Esto circuli periferia bg, oculus uero d in eodem 
* plano bg periferiae; a quo accidant uisus db et dg. 
I igitur quoniam uisorum niliil totum simul uidetur, 5 
Irecta ergo est bz. similiter autem. et zg. tota ergo 
tbg periferia recta est. 

Sperae qualitercunque uisae sub uno oculo minus 
I hemisperio semper apparet, eaque uisa sperae pars 

sub circulo contenta apparet. 10 
esto spera, cuius centrum a, oculus uero b, et 

l coniungatur ab, et educatur per ab rectam epipedum. 
•Ifaciet ergo sectionem circuli, et sit gd, et circa dia-
Imetrum ab circulus describatur gbd, et coniungantur 
gb et dby ag, ad. quoniam semicirculus est agb, 15 
rectus ergo est agb angulus. similiter autem et bda. 
rectae ergo gb et bd contingentes sunt per tertium 

1. uidetur D. 2. Post quoque spat. uac. 4—δ Μη. D. 
I 5. nichil Ό. 12. coniungantur 1). 15. -circulus — 1G. 
rectus] in ras. T), seq. tus. 

10. ϊβτω] om. Vat^m. 14. των όροιμένων] τον όροίμένον 
[VVat.v. 15. ολη . .. ή BF περιφέρεια] r6lr\v . . . τήν Β Γ περι-
φέρειαν VatJiii, m. 2 V. 16. εν&εϊα] εν&εϊαν W a t ^ m . 

δόξει] scripsi; έ'ξει VVat^m, έβτιν Vat.v, non liquet Β. 17. 
ν.γ'] κς' W a t . v . 18. ένός~[ supra scr. V. τον ενός Vat.v ct 
postea ins. Β. 19. ϊλαττον Vat. 20. μέρος] del. V, om. m. 

κύκλον περιφέρεια] corr. ex ήμικύκλιον μόνον m. 2 V. 23. 
ΒΑ] Α Β Vat.v? κύκλου comp. m. 24. τόν] τΰ Β; τό Vat., 
corr. m. 2. κύκλον] corr. ex κύκλον m, om. Β ν, m. 2 Vat. 

κύκλος] Ζτερος κύκλος m. 25. ΓΒΑ] Γ ΒΔ Α Vat.1!!!, ra. 2 
W a t . 26. ΒΔ] Δ e corr. V. ΑΔ, Α Γ] Α Γ, ΑΔ BVat.v. 

έβτιν Βν. ΑΓΒ] corr. ex ΑΓΔ V, ΑΒΓ m. 27. γωνία] 
αρα BVat.v. έβτιν] om. BVat.v. ή (alt.)] om. ν. 
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αί ΓΒ, Β Α άρα εφάπτονται, έπεζεύχ&ω ονν ή ΓΑ, 
καϊ ήχ&ω διά τον Α βημεΐον τή ΓΑ παράλληλος ή ΗΘ. 
όρ&αι άρα αί 
προς τω Κ. εάν 

5 δή το Β ΓΚ τρί
γωνον μενούβης 
τής Α Β περί 
τήν όρ&ήν γω-
νίαν τήν Κ 

10 περιενεχ&εν εις 
το αντο πάλιν 
άποκαταβτα&ή, 
od-εν ήρξατο φέ-
ρεβ&αι, ή μεν Β Γ κα& εν βημεΐον έφάψεται τής 

15 βφαίρας, ή δε ΚΓ ποιήβει τήν τομήν κύκλον. κύκλον 
μεν άρα περιφέρεια όφ&ήβεται έν τή βφαίρα. λέγω 
δέ, ότι καϊ έλαττον ήμιβφαιρίον. έπεϊ γάρ ήμικύκλιον 
έβτι τό ΗΘ, τό ΓΑ έλαττον ήμικύκλιον έβτιν. και 
δράται νπό τών Β Γ, ΒΑ άκτίνων τό αντό τής βφαίρας 

20 μέρος, έλαττον άρα ήμιβφαιρίον τό ΓΑ' καϊ νπό τών 
άκτίνων τών Β Γ, ΒΑ βλέπεται. 

κδ'. 

Τοϋ όμματος προβιόντος τή βφαίρα έλαττον έβται 
τό δρώμενον, δόξει δε μείζον όράβ&αι. 

25 έβτω βφαίρα, ης κέντρον μέν τό Α, όμμα δε τό Β, 
άφ' ον έπεζεύχ&ω εν&εΐα ή Α Β. καϊ περιγεγράφ&ω\ 
περί τήν Α Β κύκλος δ ΓΒΑ, και ήχ&ω άπό τοϋ Α\ 
βημείον τή Α Β εν&εία προς όρ&άς έφ' έκάτερα εν&εΐα\ 

1. ΒΔ] corr. ex Δ Β. ονν] om. BVat.v. 5. ΒΓΚ) ΒΚΓ 
BVat.v. 7. Α Β] ΚΒ πι, m. 2 Vat.v. 13. φούρεσ&αι m . 
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Euclidis ; scilicet quando a termino ducta existens 
linea facit angulum rectum, illa contingens erit. con-
iungatur gd, et trahatur per α punctum rectae gd 
parallela it recti ergo qui ad k anguli. si autem 
bgh trigonus manente ab circa rectum angulum k 5 
circumagatur ; in idem rursum, unde incepi t ; feretur, 
et bg quidem unumquodque sperae punctum continget, 
Jcg uero faciet sectionem circuli. circuli igitur peri-
feria uidebitur in spera. d i c o ; quoniam et rainus 
emisperio. quoniam enim semicirculus est it, gd rainus 10 
semicirculo est. et uidetur sub bg radiis et bd eadem 
sperae pars. minus ergo hemisperio gd. et sub radiis 
bg et bd uidetur. 

Oculo accedente propius sperae ininus erit ; quod 
uidebitur, uidetur autem magis uideri. 15 

esto spera, cuius centram a, oculus autem b, a quo 
ducatur recta ab} et describatur circa αb circulus gbdy 

et trahatur ab α puncto rectae ab ad rectos punctos 
in utraque recta ez, et educatur quidem per ez et ab 

1. Euclidis] -is in ras. D. 2. Ante erit del. enim est D. 
coniungantur T). 8. uero] mg. m. 1 I). 10. emisperia Ώ. 

I 11. semicirculo] -o in ras. T). Post hg est — in ras. 2 
udtt. D. 13. bd) mut. in db uel ab Ό. 

14. ΒΓ] Β Ν ν. 15. τήν] om. Β Vat.mv. 16. μέν] om. 
BVat.v. τή] om. codd. 17. δέ] om. BVat.v. έπεϊ — 
20. ΓΔ] mg. m. 1 V; in textu est έπεϊ γάρ ήμικύκλιον έοτι 
τό ΓΔ, postea expunctum. 18. Η Θ] Κ Θ πι. έοτιν ήμι-
y.v/.λίον m. έοτίν] έοτί Vat.v. 19. ΒΓ] Β Ν Υ. 20. 
ήμιΰφαίριον ν. τών] om. BVat.v. 22. κδ'] κζ' VVat., 
eras\ ν. 23. τή] εγγιον τή Vat.v, postea ins. Β. 25. μέν] 
om. BVat.v. ' 27. Α Β] corr. ex Α Γ V. 28. εύ&εία] om. 
BVat.v. 
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ή Ε Ζ, καϊ έκβεβλήβ&ω τό διά τών ΕΖ, Α Β έπίπεδον. 
ποιήβει ονν τομήν κύκλον. εβτω 6 Γ ΕΖΑ, καϊ έπε-
ζεύχ&ωβαν αί ΓΑ, Α Α, ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ. διά δή το προ 
αντον όρ&αϊ [μεν] αί προς τοις Γ, Α βημείοις. εφ-

5 άπτονται άρα αί Β Γ, ΒΑ, αίτινές είβιν ακτίνες, καϊ 
βλέπεται νπο τον Β όμματος τό ΓΑ μέρος τής βφαίρας. 
μετακεκινήβ&ω δή τό όμμα εγγιον τής βφαίρας καϊ 
έβτω τό Θ, άφ' ον έπεζεύχ&ω εν&εΐα ή ΘΑ, καϊ [περι] 
γεγράφ&ω κύκλος ό Α Α Κ, καϊ έπεζεύχ&ωβαν αί Θ Κ, 

10 ΚΑ, Α Α, Α Θ εν%·εΐαι. ομοίως δή νπό τον Θ όμματος 
βλέπεται μεν τό ΚΑ μέρος τής βφαίρας, νπό δε τοϋ Β 
έβλέπετο τό ΓΑ. έλαττον δε τό ΚΑ τοϋ ΓΑ. προβ-
ιόντος άρα τοϋ όμματος έλαττον έβτι τό όρώμενον. 
δοκεΐ δε μείζον φαίνεβ&αι' μείζων γάρ ή νπό ΚΘΑ 

15 γωνία τής νπό ΓΒΑ γωνίας. 

κε . 

Σφαίρας διά δύο ομμάτων δρώμενης έάν ή διά
μετρος τής βφαίρας ί'βη η τή ενδεία, έφ' ήν διεβτή-
καβι τά όμματα άπ' αλλήλων, τό ήμιβφαιρίον αντής 

20 όφ&ήβεται όλον. 

2. ονν] δή BVat.v. έπε&νχ&ω Β ν. 3. Δ Β] Α Β m. 
ΓΔ] om. Βτ , πι. 2 Vat. 5. αρα] in ras. V, δέ BVat.v. 
είβι Υ. 7. $γγιον] corr. ex 'έγγειον V. 8. έπεζενχ&ω 

εν&εϊα ή ΘΑ καί] supra scr. m. 2 V. περιγεγράφ&ω] περι-
supra scr. m. 2, supposita lineola, V. 9. Ante κύκλος add. 
περί τήν ΘΑ BVat.v. κύκλος] κύκλον ν, ©w Β. ΑΑΚ] 
ΑΑΘΚ m, m. 2 VVat. έττεξεύχ&ω Β ν. 10. εύ&εΐα ν, 
comp. Β. Θ] supra scr. m. 1 ν. 11. τον] τής BVat.v. 12. 
ίβλετιεΎτα. 15. ΓΒΔ] Κ ΒΔ τη. 16. κε'] κη' V, κζ' Vat.v. 

18. η] supra scr. m. 1 Β. ήν] ής BVat.v. 
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empipedum. faciet autem sectionem circuli. esto gezd, 
et coniungantur ga, ady dby bg. per praemissum uero 
theorema rectae, quae ad g, d puncta. contingunt 
uero bg et bd, quae sunt radii, et uidetur sub b 
oculo gd pars sperae. transmoueatur autem oculus 5 

l 1 ^ ^ ^ * 

Ζ zf 

propius sperae et sit t, a quo ducatur recta ta, et 
describatur circa ta circulus alk. coniungantur thy ka} 

> aly It similiter autem sub t oculo uidetur Id pars 
sperae. sub b uero uidetur gd. minor autem Μ 
quam gd. accedente ergo oculo minus est ; quod uide- 1 0 
tur, uidetur autein maius apparere. maior enim qui 
sub Jctl angulus eo qui est sub gbd angulo. 

Spera a duobus oculis uisa, si diametro sperae 
aequalis fuerit recta, in qua a se inuicem oculi distant, 

1 emisperium eius uidebitur totum. 15 

3.rectae]mg. m. 11). 7. ta\mg. m.l 1). alk~]corr. ex aik D. 
| 8. kl~\ corr. ex ki D. 9. klj ki 1). 12. angulus] angulo Ί). 
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1. οφαΐρα] Ca m, ut alibi. 3. Β Γ] Β Ν Υ. Γ] 
Ν ν. 5. Bd] J in ras. ΛΓ. 9. δματα ν. 13. παράλληλα-

έβτω βφαίρα, ής κέντρον τό Α, καϊ γεγράφ&ω εν 
τή βφαίρα περί κέντρον το Α κύκλος ο Β Γ, καϊ ήχ$ω 
διάμετρος αύτοϋ ή Β Γ, καϊ ήγβωβαν άπό τών Β, Γ 
προς όρ&άς αί 

5 ΒΑ, Γ Ε, τι] δε JE 
Β Γ παράλλη
λος έβτω ή Α Ε, 
έφ' ής κείβ&ω 
τά όμματα τά 

10 Α, Ε. λέγω, 
ότι τό ήμιβφαιρίον όλον όφ&ήβεται. ήχ&ω διά τον Α 
έκατέρα τών ΒΑ, ΓΕ παράλληλος ή ΑΖ' τό Α ΒΑ Ζ 
άρα παραλληλόγραμμόν έβτιν. έάν δι) μενούβης τής' 
Α Ζ περιενεχ&εν εις τό αυτό πάλιν άποκαταβτα%ή, od-εν 

15 ηρξ,ατο φέρεβδαι τό περιενεγβεν βχήμα, άρξεται μεν 
άπό τοϋ Β, έλεύβεται δε καϊ έπϊ τό Γ και τό Β, και{ 

τό περιγραφέν υπό τής Α Β όχημα κύκλος έβται, ός γε 
διά τοϋ κέντρον τής βφαίρας έβτίν. ήμιβφαιρίον άρα ( 

όφ&ήβεται υπό τών Α, Ε ομμάτων. 

20 κς'. 

Έάν τό τών ομμάτων διάβτημα μείζον ή τής έν τή\ 
βφαίρα διαμέτρον, μείζον τοϋ ήμιβφαιρίου όφ&ήβεται 1 
τής βφαίρας. 

έβτω βφαίρα, ής κέντρον τό Α, καϊ περιγεγράφ&ω 1 
25 περί κέντρον τό Α κύκλος 6 Ε ΘΑ Η, όμματα δε τά 

Β, Γ, και έβτω τό διάβτημα τό μεταξύ τών Β, Γ\ 
όψεων μείζον τής έν τή βφαίρα διαμέτρου, και έπε-\ 
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| . esto spera, cuius centrum ay et describatur in spera 
circa centrum α circulus bg, et trahatur diametros 
eius bg, et trahantur a punctis b, g perpendiculares 
pd et ge7 et rectae bg parallela esto de (et ita par-
allela, quod perpendicularis ducta ab α puncto cadat 5 
lsuper medium punctum de\ aliter enim non esset 
tierum), in qua iacent oculi d et e. dico, quod totum 
liemisperium uidetur. trahatur per α utriusque bd 
et ge parallela az. itaque abdz est parallelogrammum. 
si autem manente α ζ circuraducatur in idem rursum, 10 
unde incepit, restituetur descripta figura; incipiet qui-
Jiem a b} ducetur uero et super gy et descripta quidem 
sub ab figura erit circulus, qui utique per centrum 
sperae est. hemisperium ergo uidebitur sub dy e 
oculis. 15 

Si oculorum distantia sperae diametro maior fuerit, 
plus hemisperio uidebitur. 

esto spera, cuius centrum ay et describatur circa 
centrum α circulus etdi, oculi uero b, g, et sit spatium 
uisuum b, g intermedium maius ea quae in spera 20 

4. paralella D, ut saepius. 6. esset] mg. Ό, in textu er 
e corr. 9. paralellogramum Ό. 12. a b] e corr. Ώ. 18. 
lirca] contra D. 20. spera] om. D. 

γραμμον] παραλληλο' Β, παράλληλος ν, et Vat., corr. m. 2. δή] 
om. ν. 14. Α Ζ] corr. ex Α Η Β. ο&εν] κύκλος &ε ν. 16. 
καί τό Β] om. Β ν, m. 2 Vat. 17. κύκλος] comp. BVat., 
ο-^-ο ν. ος] ώς ν. 18. έοτί ν, comp. Β. 20. κς'] κ&' V, 
κη' Vat.v. 21. τό] supra scr. V. 22. τον] bis Vat., sed corr. 
* τής οφαίρας όφ&ήοετοα m. 25. περί] ΰ) Vat. ν. 26. 
τό (alt.)] τών BVat. 
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έβτω βφαΐρα, ης κέντρον τό Α βημεΐον, καϊ περι-. 
γεγράφ&ω περι τό Α βημεΐον κύκλος δ Β Γ, καϊ κείβ&ω 
τό διάβτημα τών ομμάτων το Α Ε έλαββον όν τής έΛ 

1. ΒΓ] Β Ν Υ. 3. προΰεΗβεβλήβ&ω VBVat.vm. 6ΥΜ\ 
βαλοϋβι Β Vat.v. δ. ΰνμβαλλέτω Β ν et Vat., sed corr. 6j 
τών] τοϋ Vat. 8. Α Θ Ε] e corr. V, i Θ Ε Β ν, δε Θ Ε Vat.J 
sed corr.; Α Θ Vat.1!!!. έλασσον BVat.v. τό] το δέ Vat.v. 

10. μείζον] om. ν, m. 2 Vat. ή] om. ν, m. 2 Vat. ήμιβΑ 

ζεύχ&ω ή Β Γ. λέγω, ότι μείζον τον ήμιβφαιρίον 
δφ&ήβεται. προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί Β Ε, ΓΑ καΙ| 
προβεκβεβλήβ&ωβαν έπϊ τά Ε, Α μέρη" βνμβάλλονβι 
δή άλλήλαις διά τό έλάββονα είναι τήν διάμετρον τήφ 

5 Β Γ. βνμβαλλέτωβαν δή κατά τό Ζ βημεΐον. έπεϊ ονν 
άπό τίνος βημεΐον τών έκτος τον κύκλον προς τήν 
περιφέρειαν προβπεπτώκαβιν εν&εΐαι αί Ζ Ε, ΖΑ, τό 
ΑΘΕ άρα έλαττον έβτιν ήμικνκλίον. τό ΕΗΑ άρα 
μείζον έβτιν ήμικνκλίον. άλλ' νπό τών Β, Γ τό ΕΗΑ 

10 βλέπεται, μείζον άρα ή τό ήμιβν όφ&ήβεται τον κύκλον 
νπό τών Β, Γ. τό αντό άρα καϊ τής βφαίρας όφ&ή~ 
βεται. 

Έάν τό τών ομμάτων διάβτημα έλαττον ή τής έν 
15 τή βφαίρα διαμέτρον, έλαττον ήμιβφαιρίον οφ&ήβεται. 
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| diametro, et coniungatur bg. d ico , quoniam maius 
! hemisperio apparet. accidant enim radii be et gd et 
| educantur super e, d partes. concurrent uero adin-
| uicem propter minorera esse diametrum recfca bg. con-

cidant autem ad punctum z. quomara igitur ab aliquo 
puncto extra circuluin dato uidelicet ζ uidetur ad 
periferiam accedere ze et zd, semicirculo ergo minus 
est det. maiiis ergo semicirculo eid. sed sub b, g 
oculis idem uidetur. itaque maius diraidio circuli uide-
pitur sub b, g. idem ergo et sperae uidebitur. 

Si oculorum distantia ea quae in spera diametro 
minor ; minus hemisperio uidebitur. 

esto spera ; cuius centrum a, et describatur circa α 
circulus bg, iaceatque spatium oculorum de minus 

1 1. coniungantur D. 5. igitur] gi (igitur) uel g° (ergo) Ό, 
rjuae compendia omnino difficulter dignoscuntur, uelut p. 47, 7. 

8. det] corr. ex dez Ώ. 9. idem] post ras. 1 litt. J); scr. 
eid. 13. circa] in ras. Ώ. 

γ.ύν.λος v. 11. άρα αυτό ν. 13. κ£'] λ' V, κ#' Vat.v. 14. 
τής] e corr. Vat. 15. U.aoGov ν, comp. BVat. 
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τή βφαίρα διαμέτρου, άφ' ον ήχ&ωβαν εφαπτόμενα^ 
αί Α Β, Ε Γ αί αύται καϊ ακτίνες, λέγω, ότι έλαββοι 
ήμιβφαιρίον οφδήβεται. έκβεβλήβδωβαν γάρ αί ΒΑ, 
ΓΕ' βνμπεβοϋνται δή έπϊ τά Γ, Η, Β μέρη, έπειδήπε$ 

δ ή Α Ε έλάββων έβτι τής έν τή βφαίρα διαμέτρον. βνμ· 
πιπτέτωβαν κατά το Ζ βημεΐον. έπεϊ ονν άπό τινοι 
βημείον τοϋ Ζ προβπεπτώκαβιν ευ&εΐαι αί Ζ Γ, Ζ Β, 
τό Β Η Γ άρα έλαττον έβτιν ημικυκλίου, άλλ' έν ά 
έβτι τό Β Η Γ τμήμα, έν τούτω καϊ τό τής βφαίρας 

10 άπολαμβάνουβιν άρα έλαττον ήμιβφαιρίου. 

κη. 

Κνλίνδρον δπωβδηποτοϋν νπό ενός όμματος όρω-
μένον έλαττον ήμικνλινδρίον όφ&ήβεται. 

έβτω κύλινδρος, ου έβτω κέντρον τής βάβεως τό Λ 
Ιό βημεΐον, καϊ περιγεγράφ&ω περί τό Α κύκλος ο ΒΊΛ 

καϊ κείβ&ω όμ
μα τό Α έν τω 
αντώ έπιπέδω 
κείμενον τή βά-

20 β ει τοϋ κνλίν- Λ 
δρον τή Β Γ, 
καϊ έπεξεύχ&ω 
άπό τοϋ Α έπϊ 
τό Α ή ΑΑ, 

2δ καϊ ηχ&ωβαν άπό τοϋ Α ακτίνες αί ΑΒ, Α Τ, καί 
έφαπτέβ&ωβαν τοϋ κύκλον, καϊ άνήχ&ωβαν άπό τών 
Β, Γ βημείων προς όρ$άς πλενραι τοϋ κνλίνδρον αί 
Β Ε, ΓΖ, και έκβεβλήβ&ω τό τε διά τών ΑΒ, ΒΕ 

2. έλαττον Vat., comp. Β. 3. έκβεβλήΰ&ω Vat.v, comp. Β. 
4. Γ, Η, Β] ΓΒΗΊΠ. μέτρη Vat., corr. m. 2. 5. UUGGOV ν, 
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existens ea quae in spera diametro, a quo trahantur 
contingentes db et eg et cedere et radii. dicam, quo-
niam minus hemisperio uidetur. educantur enim bd 
et ge. concidant autem in gib partes, quoniam qui-
dem de minor est ea quae in spera diametro. con- 5 
cidant ad punctrum z. quoniam ergo ab aliquo puncto ζ 
uidelicet accidunt zg et zb, igitur big minor est semi-
circulo. sed in quo big sectio, in hoc et sperae. con-
tinent ergo minus liemisperio. 

Chiliridro qualitercunque sub uno oculo uiso minus 10 
hemichilindro uidebitur. 

esto chilindrus, cuius sit centrum basis punctus a, 
et describatur circa α circulus bg} iaceatque oculus d 
in eodem iacens plano basi chilindri bg} et coniungatur 
ab d super α recta da, et trahantur ab d radii db, dg 15 
et contingant circulum, et trahantur a punctis b, g 
ad rectos angulos latera chilmdri be et gz, et educa-
tur quidem per db et be ebipedum et quidem per dg 

2. cedere] ced'e D; scr. eidem. 5. ea] e corr. Ό. 6. 
aliqno] e corr. D. 8. continet _D. 14. chillindri D, ut alibi. 

15. et — 16. circulum] mg. m. 1 Ό. 18. be] e corr. Ό. 

έλάττων Vat., comp. B. 7. εύ&εΐαι] om. BVat.v. ZB\ 
ΓΖΒ v. 8. ϊλαββον ν, comp. Β. 9. έβτι] om. ΒVat.v. 

ΒΗΓ] Β ΓΗ m. 10. ϊλαββον ν, comp. Β. 11. κη'] 
λα V, λ' BVat.v. 13. ϊλαττον] comp. Β, έλάββονα ν. ήμι-
•κνλινδρίον] ήμικνλίνδρον Vm, ήμικνλίνδριον BVat.v. 14. 
κύλινδρος] Vat.1!!!, corr. ex κώνος m. 2 VVat., κώνος Βν. 

ϊβτω] om. m. βάβεως] comp. BVat., βάβης ν. βημεΐον 
το Λ. Β Vat.v. 25. ι\γ%ω Vat. (corr. m. 2) ν, comp. Β. 

4ΓΛ ΑΝ ν. 26. έφαπτέβ&ω Vat.v, comp. Β. άνήχ&ω-
cav\ ανήχ&ω Vat.v, comp. Β. 27. βημεΐα Vat., corr. m. 2. 
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έπίπεδον και το διά τών Α Γ, Γ Ζ. ονδέτερον άρα 
αυτών τέμνει τον κύλινδρον εφάπτονται γάρ καϊ αι 
Α Β, ζ/ Γ καϊ αί Β Ε, Γ Ζ. βλέπεται ουν ύπο τώι 
ΒΑ, Α Γ άκτίνων το Β Γ, όπερ έβτϊν έλαττον ήμι-

5 κυκλίου. τόν αυτόν δή τρόπον καϊ έλαττον ήμικνλιν-
δρίον όρα&ήβεται. 

εί δε υπό δύο ομμάτων δρωτο, φανερόν, ότι κα\ 
έπ' αυτού βνμβήβεται τά έπϊ τής βφαίρας είρημένα. 

Άλλως. 

10 "Εβτω κύκλος, ου έβτω κέντρον τό Α, βημεΐον δ\ 
έκτος έβτω τό Ζ, καϊ έπεζεύχ&ω άπό τοϋ Α έπϊ τό Ζ 
ή ΑΖ, καί άνήχ&ω άπό τοϋ Α βημείου τή Α Ζ προς 
όρ&άς έφ' έκάτερα τά μέρη ή ΓΑ' ή ΓΑ άρα διά
μετρος έβτι τοϋ κύκλου, καϊ περιγεγράφ&ω περί τήχ 

15 ΑΖ κύκλος δ ΑΒΖΕ, και έπεξεύχ&ωβαν αί ΑΒ,ΒΖ^ 
ΖΕ, Ε Α. αί Ζ Β, Ζ Ε άρα εφάπτονται, έπειδήπερ α\ 
προς τοις Β, Ε βημείοις είβιν όρ&αί. έπεϊ ουν άπ<\ 
τίνος βημείου τοϋ Ζ προς τήν τοϋ κύκλον περιφέρεια^ 
προβπεπτώκαβιν ακτίνες αί Β Ζ, Ζ Ε, τό Β Ε άρα μέροί 

20 δρα&ήβεται τοϋ κύκλον. έβτι δε τό ΓΒΕΑ ήμικύκλιον] 
τό Β Ε άρα έλαττον έβτιν ήμικνκλίον. 

1. τό] τών m. 3. Δ Γ] Δ Ν ν. 4. Β Γ] Β Ν Υ. 5. ήμι
κνλίνδρον Vm. 8. είρημένα] om. ν, m. 2 Yat., ;oôL> Β. 9. 
άλλως] BVat.mv, mg. V, άλλως το αυτό Vat.1. Mg. λβ' Υ'. 

10. κύκλον ν, Ο" Β. δε έκτος] έκτος δέ Β Vat., Ιβτω δέ ν. 
11. άτώ τον Α] om. Β ν, ιη. 2 Vat. έτά το Ζ] om. BVat.J 
12. ήχ&ω BYat.v. σημείου] om. BVat.v. 13. τά μέρη* 

om. BVat.v. 15. κύκλου ν, 0" BVat. έπεξεύχ&ω ν, comp. 
BVat. 16. Ζ Β] &Β ν, Β Ζ m. 19. Β Ε] Ζ Ε Υ. 20. 
ϊβτιν Υ. 
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et gz. neutrum ergo eorum secat chilindrura. con-
tingunt enim et db et dg et be et gz. uidetur ergo 
sub bd et dg bg quideni minus semicirculo. ad hunc 
autem raodum et minus nemicliilindro apparet. 

si duobus oculis cliilindrus uideatur, nianifestum, 5 
quoniam et in eo contingunt ; quae in spera. 

Esto circulus ; cuius sit centrum a, uero sit extra 
s i t ^ ; et coniungatur az, et trabatur a puncto α rectae 
α ζ adfrectos in utraque gd, ea ergo gd diametrus 

est circuli. et describatur circa az circulus abze, et 10 
comungantur ab} bz, ze, ea. itaque zb et ze con-
tingunt ; quoniam quidem qui ad b, e puncta sunt recti. 
quoniam ergo ab aliquo puncto uidelicet ζ ad circuli 
periferiam accidunt radii bz, ze, ergo be pars circuli 
uidebitur. est autem gbed semicirculus. itaque be 15 

3. bg] big Ώ. 7. uero sit] scr. punctus ucro. 8. con-
iungantur D. 12. ad] post ras. 1 litt. 1). puncta] ρ ta, 
supra ρ ras., Ώ. recti] corr. ex rccte J). 

Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. VII. 4 
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4. προΰπίπτουαΐ m, προοΛίητ Β ν, ut saepe. 7. καί] 
postea add. V, om. Β ν, m. 2 Yat. τών κώνων] VB Vat.v, 
τών κώνων καϊ τών κυλίνδρων Vat^m, τοϋ κυλίνδρου m. 2 V, 
κυλίνδρων supra scr. Vat. m. 2. 8. Post ίλαττον add. 
:~ εξής Y. 9. κ&'] λγ' V, λα' Vat.v. 10. Post prius 
τοϋ ras. 1 litt. V. ΐγγιον] corr. ex ϊγγειον V, itein lin. 19. 

14. έπεξεύχ&ωααν ν. 16. άνήχδω Vat., comp. Β. τών] 
corr. ex τοϋ Vat. ΰημείου Vat., sed corr. 17. πρότε^ m, πρότε-
ρον BVat. 19. τό (alt.)] τοϋ m. 21. ΖΓΒΗ] ΓΖΒΗ ν. 

τοντο δε το d-εώρημα γέγονε προς τονς κώνονς τ ε 
καϊ τονξ κνλίνδρονς. εάν γάρ άπό τών Β, Ε ΰημείων 
άγβϊώύι προς ορ%άς αί πλενραι τών κνλίνδρων, έφ-
άψονται αυτών, κα& ό μέρος καϊ αί. ακτίνες προβ-

5 πίπτονβι, καϊ άποκλειβ%ήβεται το ΒΑ Ε μέρος της 
όψεως, d-εωρηΰ-ήβεται δε τό Β Ε μέρος τον ήμικνκλίον. 
τό αντό άρα μέρος και τών κώνων &εωρη&η6εται τό 
έλαττον. 

κ&'. 

1 0 Τον όμματος τεθέντος έγγιον τον κνλίνδρον έλατ
τον μέν έβτι το περιλαμβανόμενου νπό τών άκτίνων 
τον κνλίνδρον, δόξει δε μείζον όράβ&αι. 

έβτω κύλινδρος, οϋ βάβις μεν ό ΒΓ κύκλος, κέν
τρον δε τό Α, όμμα δε τό Ε, άφ' ον έπεζεύχ&ω έπϊ 

15 τό κέντρον ή Ε Α, καϊ προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί 
Ε Β, Ε Γ, καϊ άνήχ&ωβαν άπό τών Β, Γ βημείων προς 
όρϋ-άς τω κνλίνδρω αί Γ Ζ, Β Η. διά δή τά πρότερα 
τό ΗΒΓΖ έλαττον έβτιν ήμικνλινδρίον και βλέπεται 
νπό τοϋ Ε όμματος, μετακείβ&ω δή τό όμμα εγγιον τό Θ, 

20 λέγω, ότι τό περιλαμβανόμενου νπό τον Θ όμματος 
δοκεΐ τον ΖΓΒΗ μείζον φαίνεβ^αι έλαττον αύτοϋ όν. 
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kninor est semicirculo. hoc autem theorema factum 
«est ad conos et ad chilindros. si enim a punctis b, e 
trahantur ad punctos latera cnilindrorura, contingunt 
jeorum, per qnam partem et radii incidentes, et in-
l ludetur bgde pars uisus, uidebitur autem be pars 5 
^emicirculi. et eadem ergo pars conorum uidebitur 
Irrinor. 

Prope cMlindruni oculo posito minus quidem est 
!crdlindri ; quod sub radiis intercipitur, uidetur autem 
laaius uideri. 10 

esto chilindros ; cuius basis bg circulus, centrum 
autera a, oculus uero sit e, a quo coniungatur super 

centrura ea, et accidant radii eb et eg, et protrahantur 
a punctis b, g ad rectos chilindro gz et bi. per ea 
uero quae prius ibgz minus est semichilindro; et 15 
uidetur sub e oculo. transmoueatur autem oculus t 
propius. d ico ; quoniam, quod continetur sub t oculo ; 

•2. echilindros Ώ. 3. trahatur ] ) . punctos] scr. rectos. 
14. chilindro] chilind seq. ras. Ώ. 15. semichilindo, sed 

corr., D. 16. e] eh JJ. 17. quod] mg. m. 1 1). 
4* 
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προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί Θ Κ, ΘΑ, καϊ άνήχ&ωβαν 
άπό τών Κ, Α βημείων [αί] πλενραϊ τον κνλίνδρον 
προς όρ&άς αί Κ Μ, ΑΝ. Ο-εωρη&ήβεται δή νπο τών 
Θ Κ, ΘΑ άκτίνων το ΜΚΑΝ μέρος τοϋ κνλίνδρον. 

5 άλλά καϊ νπο τών ΕΒ, Ε Γ το ΖΓΒΗ. έβτι δε το 
ΖΓΒΗ τοϋ ΜΚΑΝ μείζον δοκεΐ δε έλαββον φαίνε-
β&αι, έπειδήπερ καϊ μείζων γωνία ή προς τω Θ τής 
προς τω Ε. 

λ'. 
10 Κώνον κύκλον έχοντος τήν βάβιν καϊ προς όρ&άς 

αντή τον άξονα νπο τοϋ ενός όμματος όρωμένον έλατ
τον ήμικωνίον όφ%·ήβεται. 

έβτω κώνος, ον βάβις μεν ό ΒΓ κύκλος, κορνφή 
δε τό Α βημεΐον, όμμα δε έβτω τό Α, άφ' ον προβ-

15 πιπτέτωβαν ακτί
νες αί ΑΒ, ΑΓ. 
καϊ έπεϊ προβ-
πεπτώκαβιν ακτί
νες αί ΑΓ, ΑΒ 

20 έφαπτόμεναι τοϋ 
ΒΓ, τό ΒΓ άρα 
έλαββόν έβτιν ήμι
κνκλίον διά τά προαποδεδειγμένα. ήχ&ωβαν άπό τής 
κορνφής τοϋ κώνον τής Α έπϊ τά Β, Γ βημεΐα πλενραϊ 

25 τοϋ κώνον αί Α Β, ΑΓ. τό άρα έμπεριλαμβανόμενον 
νπό τών Α Β, Α Γ ευθειών και τοϋ Β Γ τομέως έλαττον 
έβτιν. ήμικωνίον, έπειδήπερ καϊ το Β Γ έλαββόν έβτιν 
ήμικνκλίον. έλαββον άρα ήμικωνίον όφ&ήβεται. 

1. άνήχ&ωβαν] comp. BVat. 2. βημεΐα Vat. αί] om. 
BVat.v. 3. ΑΝ] Α Η Β ν, et Vat., sed. corr. 4. ΜΚΑΝ] 
μ ΚΑΝ BVat, (in Vat. corr.), μεν ΚΛΝ x. 5. ϊβτιν ν. 
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uidetur e o ; quod est zgib, maius apparere ininiis eo 
existens. accidant radii tk, tl} et protrahantur ab Jc 
et l piuictis latera chilindri ad rectos ~km et In. uide-
bitur sub tk et tl radiis ea quidem pars chilindri, 
quae est kmln. sed et sub eb et eg ea ; quae est zgbi. 5 
•est autem zgbi maior. uidetur autem minor apparere, 
quoniam maior est angulus qui ad t angulo qui ad e. 

Coni circulum habentis basim et ad rectos ei axem 
eub uno oculo uisi miuus hemicono uidebitur. 

esto conus, cuius basis quidem circulus bg, uertex 10 
autem α punctus, oculus uero sit d, a quo accidant 
radii db, dg. et quoniam accidunt radii dby dg con-
tingentes bgy ita bg rainus semicirculo per ea 7 quae 
monstrata sunt. trahantur autern a uertice α coni 
super b, g latera coni ab, ag. itaque intercepta sub 15 
ab et ag rectis et bg pars minor est hemicono, q u o 
niam et bg minor est semicirculo. minus hemicono 
uidebitur. 

1. eo (pr.)] ea D. 12. dh (aU.)~\ b post ras. 1 litt. Ό. 
17. minus] post min- ras. 1 litt. D. 

6. τον ΜΚΑΝ] om. Β ν, m. 2 Vat. ϊλαττον BVat.v. 7. 
μείζον ν. 9. λ'] λδ' V, λβ' Vat.v. 10. έχοντος] %οί Β, 
Ζχοντα ν. 11. αϋζονα Β et Yat., sed corr. m. 2. τον] 
om. Β Vat.v. 12. ήμικωνίον] -ωνί- in ras. V. 13. κώνον ν, 
ΰ 
κ/ Β. 14. προαπιπτέτω Β ν. 16. Α Τ] ΑΝ ν. 17. καί 
— 19. ΑΒ] m. 2 Β. 19. Α Γ, Α Β] Α Β, ΑΓ BVat.v. 22. 
Ιλαττον Vat., comp. Β. 23. ήχ&ω Β ν, etVat., sed corr. τής] 
bis ν. 24. κώνον] corr. ex κύκλον m. 2 Vat. ίπί] έπεϊ 
Β ν, et Vat., sed corr. m. 2. Β] corr. ex Α ιη. 2 Vat. οη-
μεΐα] comp. post ras. 1 litt. B, m. 2 Vat. 25. περιλαμβανό-
μινον BVat.v. 26. τομέως] xi^ Vat., τομ ν. Ιλαβοον ν, 
comp. Β. 27. καί] om. ν. Ιλαττον Vai, comp. Β. 28. 
Ιλαττον Vat.v, comp. Β. άρα] έστιν ν. 
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1. λα] λε' V, λγ' Vat.v. 2. δέ] om. Β ν, m. 2 Vat. 
εγγιον] corr. ex ϊγγειον V, ut lin. 19. τεθέντος] τελείται 

λα'. 

Τον δε όμματος εγγιον τεθέντος έν τω αντω έπι
πέδω, έν ω έβτιν ή βάβις τον κώνον, έλαττον μεν έβται 
τό νπό τών όψεων έμπεριλαμβανόμενον μέρος, δόξει 

5 δε μείζον όραβ&αι. 
έβτω κώνος, ον βάβις μεν ό ΑΒ κύκλος, κορνφή 

δε τό Γ βημεΐον, όμμα δε έβτω τό Α, και είλήφ&ω τό 
κέντρον τον κύκλον τό Α, καϊ έπεζεύχ&ω εν&εΐα ή 
Α Α, και πρόβ

ιο πιπτέτωβαν 
ακτίνες αί Α Α, 
Α Β, και έπε-
ζεύχ&ωβαν [αί] 

πλενραϊ τον 
15 κώνον αί Α Γ, 

Γ Β. ονκονν 
νπό τον Α όμματος καϊ τών ΑΑ, ΑΒ όψεων έμπερι-
λαμβάνεται τό ΑΒΓ μέρος τον κώνον, καί έβτιν 
έλαττον ήμικωνίον. μετακείβ%ω δή τό όμμα έγγιον 

20 καϊ έβτω τό Ε, και προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί Ε Ζ, Ε Η, 
και έπεζεύ%%ωβαν αί πλενραϊ αί Ζ Γ, ΓΗ. πάλιν ονν 
έμπεριλαμβάνεται νπό τοϋ Ε όμματος καϊ τών Ε Ζ, Ε Η 
όψεων τό Ζ ΓΗ μέρος τοϋ κώνον. έβτι δε τό Ζ ΓΗ 
τοϋ ΑΒΓ έλαββον δοκεΐ δε μείζον φαίνεβ&αι, επειδή 

25 μείζων έβτϊν ή νπό ΖΕΗ γωνία τής νπό ΑΑΒ γωνίας, 
φανερόν δέ, ότι και έπι κώνον νπό τών δύο ομ

μάτων όρωμένον βνμβήβετ'αι τά έπι τής βφαίρας καϊ 
τοϋ κνλίνδρον τών ομοίως δρωμένων βνμβαίνοντα. 
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Oculo propius posito in eodem plauo, in quo est 

basis coni, minor quidem erit, quae sub uisibus inter-

cipitur pars ; uidetur autem niaior uideri. 

esto conus ; cuius basis quideni circulus ab, uertex 

autem g punctus, oculus uero sit d, et sumatur i 5 

[centrum circuli, et conimigatur di, et accidant radii 

da, db, et copulentur latera coni ag, gb. itaque sub d 

loculo et da et db uisibus includetur abg pars coni ; 

let est minor hemicono. iaceat autem oculus propius 

sitque e} et accidaut radii ez et el. coniungantur 1 0 

latera zg et gl. rursum ergo includetur sub oculo et 

sub ez et el uisibus gzl pars con i ; quae est quam 

abg minor. uidetur autem maius apparere, quoniam 

maior est zel angulus angulo adb. 

manifestum et in cono, quoniam sub duobus oculis 15 

uiso contingunt in spera et chilindro siruiliter uisis 

contingentia. 

6. coniungantur D. 16. uisis] uisus D. 

Vat., corr. m. 2; τέ&ητε ν, τε Β. 4. περιλαμβανόμενον 
BVat.v. δόζειε m. 8. ε-υ-θ-εια] om. Β ν, m. 2 Vat. 13. 
αί] om. BVat.v. 20. προαπιπτέτ Β. Ε Η] ΕΝ ν, et Vat., 
sed corr. m. 2. 21. έτιεζεύγβ01 Β. ΓΗ] Ν Η BVat.v (in Vat. 
siipra scr. η). 22. Ε Η] ΕΝ m. ' 23. Post δψεων del. 
τό μείζον φαίνεα&αι Β. Ζ ΓΗ (utrumque)] ΓΖΗ Β ν, 
et Vai, eed corr. m. 2. Ιέατιν ν. δέ] Vat.mv, δή V. 24. 
Ιλαττον Vat.v, comp. Β. 2δ. μείξοιν] corr. ex μεΐξον m. 2 V, 
μείζον Bv. γωνίας] om. ΒVat.v. 26. δέ] δή ν. τών] 
om. BVat.v. 28. όρομένων ν. 
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λβ'. 
Έάν άπό τον όμματος προς τήν τον κώνον βάβιν 

προβπίπτωβιν ακτίνες, από δέ τών προβπιπτονβών ακτι
νών καϊ εφαπτόμενων άπό τών άφών εν&εΐαι άχ&ώβι 

5 διά τής επιφανείας τον κώνον προς τήν κορνφήν αύτοϋ, 
διά δε τών άχ&ειβών καϊ τών άπό τον όμματος προς 
τήν βάβιν τον κώνον προβπιπτονβών επίπεδα έκβλη&ή, 
έπϊ δέ τής βνναφής αντών, τοντέβτιν έπϊ τής κοινής 
τομής τών επιπέδων, τό όμμα τε&ή, τό δρώμενο ν τον 

1 0 κώνον διά παντός ί'βον όφ&ήόεται τής όψεως έπι παρ-
αλλήλον έπίπεδον τω προνποκειμένω έπιπέδω νπαρ-
χούβης. 

έβτω κώνος, ον βάβις μεν δ ΒΓ κύκλος, κορνφή 
δε τό Α βημεΐον, όμμα δε έβτω τό Α, άφ' ού προβ-

15 πιπτέτωβαν ακτίνες αί Α Ζ, Α Γ, και άνήχ&ωβαν άπό 
τών βνναφών τών Ζ, Γ προς τήν κορνφήν τον κώνον 
τήν Α πλενραϊ τον κώνον αί ΖΑ, ΓΑ, καϊ έκβεβλήβ&ω 
τό τε διά τών Α Ζ, ΖΑ έπίπεδον καϊ τό διά τών ΓΑ, 
ΓΑ. ποιήβει άρα τήν κοινήν τομήν εν&εΐαν. έβτω 

2 0 ή ΑΕΑ. λέγω, ότι, έάν έπϊ τής ΑΕΑ μετατε&ή τό 
όμμα, τό ί'βον τον κώνον δφ&ήβεται, όβον καϊ νπό τών 
Α Γ, Α Ζ άκτίνων έβλέπετο. κείβ&ω γάρ έπϊ τής Α Ε Α 
τό όμμα τό Ε, « φ ' ον προβπιπτέτωβαν ακτίνες προς 

1. λβ'] λζ' V, λδ' BVat.v. 3. προσπίπτωσιν] προσπιπτ Β, 
προσπιπτετωσαν ν, et Vat., corr. m. 2. 4. τών] corr. ex τόν ν. 

άφών] επαφών m. 8. κοινής · κοινών Β ν, κοι Vat. 11. 
νπαρχ Β, et Vat., corr. m. 2; υπάρχουσα ν. 13. κώνος] 
comp. Β, κώνον ν. 14. προσπιπτετ Β. 15. Α Ζ, Α Γ] Α Γ, 
Α Ζ BVat.v. Α Γ] corr. ex ΑΝ V. 18. Ζ Α] om. Β ν, 
m. 2 Yat. ΓΑ] Α Γ BVat.v. 19. ποιήσει τ. εύ&εΐαν] 
εύ&ν BVat., εύ&εΐα ν. 20. ίπί] corr. ex ίπεί m. τής] τ 
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Si ab oculo ad basim coni accidant radii, ab ac-
cidentibus uero radiis et contingentibus a contactu 
rectae trahantur per superficiein coni ad uerticem eius ; 

per protractas uero et ab oculo ad basim coni ac-
cidentes ebipeda educantur, in contactu autem eoruro 7 5 
hoc est in comnmni sectione ebipedorum, oculus pona-
tur ; uisum coni per totum aequale uidebitur uisu in 
parallelo ebipedo praesubiacenti plano existente. 

esto conus, cuius basis quidem circulus hg, uertex 
uero α punctus, oculus uero sit d, a quo accidant 10 

radii gd et dz, 
ducaturque a con-
tactibus z, g ad 
uerticem α coni 
latera ζ α et gay 15 
et educatur ebi-
pedum per dg et 
ga et dz et za. 
faciet ergo com-
munem sectionem 20 
lineam sitque ipsa 
aed. d ico, quod ; 

si in ad trans-
ponatur oculus, aequale coni uidebitur, quantum et 
(iib gd et dz radiis uidebatur. iaceat enim sub 25 
aed oculus e, a quo accidant radii ad conum. 

I 2. contactu] corr. ex contractu J). 7. uisu] uisui Ό. 
16. et — 18. ga] mg. m. 1 Ώ. 

snpra 8Cr. m. 1 Β, τώ ν, του Vat. μετατί&ϋ'] xcaccTtdf/ Vm. 
• 23. προοπιπτετ ν. 
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τον κώνον. έλενύονται δη κατά τάς Α Ζ, Α Γ, έπει-
δηπερ έπϊ παράλληλου επιπέδου κείται το ομμα, κατ 
εν&είας δε γραμμάς φέρονται αί όψεις, εί γαρ έκτος 
πεόοϋνται των Α Γ, Α Ζ, κλα6&η6ονται αί οψεις' οπερ 

5 άτοπον, έΰτωβαν ουν αί Ε Θ, Ε Η. έπεϊ ουν έπϊ παρ
άλληλου μεν επιπέδου κατ εν&είας γραμμάς φέρονται 
αί όψεις, τα δε νπο Ι'βων γωνιών δρώμενα ί'6α φαί
νεται, δΰαι d' αν όψεις έπϊ της ΑΕΛ εύ&είας τε&ώΰι 
παράλληλοι, Ι'όας γωνίας περιέχονβι, το ΐβον αρα τον 

10 κώνον όφ&ήβεται [είπερ ΐβον δρώΰιν έλαΰβον δε τον 
κώνον δρώΰιν' ωβτε καϊ το έλαττον όφ&ήΰεται τον 
κώνον]. 

λγ'. 

Πάλιν δέ γε τον όμματος μετατε&έντος άπο τον 
15 ταπεινον μετεώρον μεν τον όμματος τε&έντος μείζον 

μεν έ'ΰται τον κώνον το δρώμενον, δόζει δε έλαΰΰον 
φαίνεΰ&αι, ταπεινοτέρον δε έλαΰβον μεν εΰται, δ όζει 
δε μείζον φαίνεσαι. 

έύτω κώνος, ον βάΰις μεν δ Β Γ κύκλος, κορνφή, 
20 δε το Α ΰημεϊον, και έΰτω6αν αί πλενραϊ τον κώνου 

αί ΒΑ, ΑΓ. έπεζενχ&ω η Β Γ, και προΰεκβεβλήΰ&α* 
τΐ] Β Γ η Β Η, και ηχ&ω δια τον τνχόντος τον Θ 6η-
μείον τΐ] Α Β παράλληλος η Θ Κ. λέγω, οτι μείζον 
μεν εΰται, έλα66ον δε όφ&ήόεται τον κώνον το δ ρ ώ -

25 μενον τον όμματος τεθέντος έπϊ τον Θ ΰημείον ηπεΛ 

3. ψαίρονται ν. έκτος] ν supra scr. m. 2 V, ivtdk 
BVat. 1!!!. 4. Α Γ, Α Ζ] corr. ex ΑΓΖ m. 2 V, mut. in 4ΓΖ 
m. 2 Vat., ΑΓ, Ζ Α Vat. 1 . κλαισ&ήαονται ν. 8. Post αν 
del. ccl m. της] τον Vat., την ν. 9. περιέ Vat., περιέχει ν. 

10. ειπερ] mut. in οπερ m. 2 Vat., οπερ Ym. ΪΧαττον\ 
Vat.v. δέ] αρα ν. 13. λγ'] λξ' V, Ιε' Vat.v. 14. μεταή 
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'procedunt auteirt secundum az et ag, quoniam in 
parallelo ebipedo positus est oculus, secundum autem 
prectas lineas finitur uisus. si eniiu extra cadunt ag, az, 
franguntur uisus, quod locum non habet. sint ergo 
et, ei. quoniam ergo in parallelo ebipedo secundum 5 
rectas lineas feruntur uisus ; quae uero sub aequalibus 
angulis uisa sunt ; aequalia apparent, quotcunque autem 
uisus in aed recta ponuntur paralleli, aequales angulos 
lcontinent, aequale ergo coni uidebitur. et si aequale 
•uident; minus uero coni uident. quare et niinus uide- 10 
pitur coni. 

Rursum autem oculo transportato ab huraili ele-
uatiorique oculo posito maius quidem erit de cono 
luisum ; uidetur autem minus apparere, humiliori uero 
minus quidem erit ; uidetur autem maius apparere. 15 

esto conus, cuius basis quidem hg circulus, uertex 
autem α punctus ; sintque latera coni ba, ag, et con-
"dungatur bg, et adiciatur rectae bg recta bi, et traha-
tur per punctum contingens t rectae α b parallela tlc. 
p i c o ; quod maius quidem erit ; minus uero uidebitur 20 
de cono uisum oculo posito super t punctum quam 

7. quocunque Ώ, corr. m. 1. 8. paralell seq. ras. 1 litt. U. 
21. de] om. 1) in extr. pag. 

τεθέντος] κατατεθέντος m. 15. μετεοιοοτεηου BVat.v. 1G. 
Ιλαττον Vat.vm, comp. B. 17. ταπεινό Vat.v (in Vat. corr. 
m. 2). Ιλαττον Vat.v, comp. B. 21 . ΑΓ] Α in ras. m. 

έπεξεύχ&ω Β ν. 22. ή] ό ν. τον (pr.)] orn. Β ν, m. 2 Vat. 
L 24. Ιλαττον Vat.v, comp. Β. 25. τε&έντος] τε^1χ Vat., corr. 
m. 2 ; τί$τ\ται ν. 
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1. τον] τ6 ιη. 2. Η] e corr. Λ7. τό (alt.)] corr. ex τά 
τα. 2 Vat. 3. τεθέντος] τε&ειται Vat., corr. m. 2. 5. ϊΰται] 
om. codd. τό — 6. Ϊ6ον δε] m. 2 Vat. 5. τω] τό Β ν. 

έπϊ τον Κ. έπεζεύχ&ωβαν αί Α Κ, ΑΘ, xal προβ-
εκβεβλήβ&ω ή Α Θ έπϊ το Η, ή δε Α Κ έπϊ το Α. 
ονκονν έπϊ τον Η καϊ τον Α τεθέντος τον όμματος 
άνιβα τά δρώμενα τον κώνον οφ&ήβεται, και μείζον 

5 μεν έβται το προς τω Η, έλαόΰον δε ον μείζον όφ&ή-
6εται τδ προς τω Α. ί'ΰον δε το προς τω Η τω προς 
τω Θ, το δε προς τω Α τω προς τω Κ, ως έν τω 
προ τούτον έδείχ&η. τον αρα όμματος προς τω Θ 
τεθέντος μείζον έΰται το δρώμενον τον κώνον Ιηπερ 

10 προς τω Κ, δόξει δε έλαύΰον είναι. 

λδ'. 

Έάν κύκλον προς υρ&άς άπο τον κέντρον άναβτα&ΐ] 
τω τον κύκλον έπιπέδω εν&εΐα, έπϊ δε ταύτης το ομμα 
τε&Γ}) αί διάμετροι αί έν τω τον κύκλον έπιπέδω διαγό-

15 μεναι παΰαι ΐβαι φανήΰονται. 
ε6τω κύκλος, ον κέντρον το Α ΰημεϊον, καϊ απ* 

αντον άνήχ&ω τις προς δρ&άς η Α Β τω τον κύκλον 
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super k. coniungantur ak, at, et eiciatur at super i 
et ak super l. nunc ergo super l et i posito in-

aequalia 7 quae 
uisa sunt cono ; 

uidebuntur ; et 5 
raaius eo quod 
ad i id quod ad t, 
eo uero quod 
ad l id quod 
ad h} sicut in 10 
praemissa de-
monstratum est. 

oculo ergo ad t posito ruaius erit ; quod uidetur cono, 
fcuam ad Tcy uidetur autem ininus esse. 

Si a centro circuli ad rectos circuli ebipedo eriga- 15 
tur recta, atque in eo oculus ponatur, diametri in 
circuli ebipedo ductae omnes aequales apparebunt. 

esto circuli centrum α punctus, et ab eo trahatur 
perpendicularis circuli ebipedo, in qua iaceat oculus b. 
dico ; quod diametri aequales apparebunt. sint duae 20 
diametri dg et cz, et coniungantur bg, be, bd, bs. 

1. eciatur Ώ. 2. posito] scr. posito oculo. 4. cono] 
scr. de cono, ut lin. 13. 18. punctus] -us-e corr. Ώ. 20. 
duae] duo 1). 

Ιλαααον — 6. τώ Η] om. Bv. 5. ΙΙαττον Vat. G. τό (pr.)] 
τω m. 1 \ f , τον Yat^m, V m. 2. τω (tert.)] τό Β ν, et Vat., 
sedcorr. m. 2. 7. τό] τον e corr. m. rc5(tert.)] τό Β ν, et Vat., 
sed corr. ra. 2. 9. τε&ίντος] τί&ν BVafc., τεΘΓ ν. ηπερ] 
περ poet ras. 1 litt. Vat. 10. ΙΙαττον Vat.v, comp. B. 11. 
W\ λη' V, λζ' Vat.v. 13. δε] m. 2 Vat. 14. τον] om. 
codd. 17. άνίχ&ο) ν; in hoc uocab. des. B. v.v%lov] corr. 
ex κέντρον m. 2 Yat. 18. ης] r\ Vm. αί] οί m. 
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ΓΑ, ΕΖ, καϊ έπεξεύχ&ωβαν αί ΒΓ, ΒΕ, ΒΑ, ΒΖ. 
έπεϊ ονν ϊβη έβτιν ή Ζ Α τή ΑΓ^ κοινή δέ ή Α Β, 
καϊ δρ&αϊ αί γωνίαι, βάβις άρα ή Ζ Β βάβει τή Β Γ 
ί'βη έβτιν, καϊ αί περϊ τάς βάβεις γωνίαι. ί'βη άρα ή 

5 νπο τών ΖΒ, ΒΑ τή νπο τών Α Β, Β Γ. δμοίως καϊ 
ή νπο ΕΒΑ τή νπο ΑΒΑ. ή άρα νπο τών ΓΒ, ΒΑ 
ί'βη έβτι τή νπο τών ΕΒ, Β Ζ. τά δ' νπο τών Ι'βων 
γωνιών δρώμενα ϊβα φαίνεται, ί'βη άρα ή ΓΑ τή Ε Ζ. 

καν ή άπδ τον κέντρον άχ&εΐβα μή προς δρ&άς η 
10 τω έπιπέδω, ί'βη δέ ή τή έκ τον κέντρον, αί διάμετροι 

πάβαι ί'βαι φανήβονται. 
έβτω κύκλος δ ΑΒΓΑ, καϊ ήχ&ωβαν εις αντδν δύο 

διάμετροι αί Α Β, ΓΑ, καϊ έβτω ή άπό τοϋ Ε βημεΐον 
αναγόμενη, έφ' ής το όμμα 

15 κείται τό Ζ, μή προς όρ&άς, 
άλλά ί'βη έκάβτη τών έκ τοϋ 
κέντρον ή Ζ Ε, καϊ έπε-
ξεύχ&ωβαν ακτίνες αί Ζ Α, 
Ζ Γ, Ζ Β, ΖΑ. έπεϊ ονν ί'βη 

20 έβτιν ή ΒΕ τή ΕΖ, άλλά 
καϊ ή Ε Α ί'βη έβτϊ τή Ε Ζ, 
αί τρεις άρα αί ΕΖ, Ε Α, Ε Β ί'βαι είβίν. τό άρα\ 
έν τω διά τών ΑΒ, Ε Ζ, έπιπέδω περϊ τήν Α Β διά-1 
μετρον ήμικύκλιον γραφόμενον έλεύβεται διά τοϋ Ζ. 

25 όρ&ή άρα ή νπό τών Α Ζ, Ζ Β. δμοίως καϊ ή νπΜ 

2. τή] τής Vat.v. Α Γ] in ras. V. κοινή δε ή Α Β], 
suprascr. V; del. est: ίση ϊσται καί ή γα τή α β. 3. καϊ γωνίαι ι 
όρ&αί Vat.Y. αϊ] om. Vm. ΖΒ] ΒΖ Vat.v. Β Γ] inl 
ras. V, ΑΓ m. 4. έστιν ϊση Vat.vm. δ. τών (utrumque)]Ι 
om. Vat.Vat. 1vm. ΒΑ] Α VatVm, Β del. VVat. ΑΒ] Β\ 
del.V. Β Γ] Β del. Vat., TVat. 1!!!, Γ in ras. Υ. 6. EBA]\ 
EAB ν, et Vat., sed corr. τή ύπό] postea add. V. ABJjl 
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I quoniam ergo aequalis ζ α ei; quae est agy communis 
| uero ab, et anguli recti, basis igitur bz basi bg est 

aequalis, et qui circa bases anguli aequales. ergo qui 
sub zb,ba angulus angulo qui sub ab7 bg. similiter 
et eba angulus angulo abd. et qui ergo sub gb, bd 5 

I aequalis est angulo qui sub eb, bz. sed sub aequali-
| bus angulis uisa aequalia apparent. aequalis ergo recta 

gd rectae ez. 
et si quae a centro ducta non perpendicularis 

fuerit ebipedo; aequalis uero ei quae a centro, dia- 10 
! metri omnes aequales apparent. 

esto circulus abgd, et trahantur in eo duae dia-
metri aby gd, et sit recta ab e puncto ducta, in qua 
oculus positus est z, non perpendicularis; sed aequalis 
itnicuique earum; quae a centro; uidelicet ez} et ducan- 15 
tur radii za, zg, zb, zd. quoniam ergo aequalis est 
be rectae ez7 sed et ea rectae ez aequalis, liae tres 
ergo ae, ez et eb aequales sunt. in eo ergo per ab 
et e.z ebipedo descriptus semicirculus circa ab dia-
metrum ueniet per ζ punctum. rectus ergo qui sub 20 
α ζ et zb angulus. similiter et qui sub gz} zd rectus 

1. comunis D. 

Α postea add., ΒΔ e corr. V. η] εΐ ν. των] om. Vat^m. 
ΓΒΛ Β eras. V. ΒΛ] Β del. Vat., d Vat^in. 7. των (pr.)] 

om. Vat.1!!!. ΕΒ] Β del. V. ΒΖ] Β del. Vat., Ζ Vat.'m. 
rwv(alt.)] om. Vat.Vat.1 vm. 9. λ&' V, λ'ζ' m. 2 Vat. καν] 

Ιάν m. 13. ή] om. ν. 14. 'άναγόμενον ν. 17. Ζ Ε ] £ Ζ 
vyat.vm. 21. iGr\ ίοτι] om. Vat.v. Ε Ζ] Ε Ζ ϊοη Vat.v. 

22. Ε Ζ, Ε Α] ΑΕ,ΕΖ Vat.v. εΐοί Vat.v. f 23. περί — 
' 24. ΙΧεύοεται] γραφόμ,ενον ήμικυκλιον (corr. ex -ίω m. 2 Vat.) 
ΛίρΙ την Α Β διάμετρον ηξ,ει v.ui Vat.v. 25. τών'\ om. Vat.1 m. 

I AZ, ΖΒ] AZB Vat^m. ΖΒ] Ζ eras.'V. 
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των Γ Ζ, Ζ Ά έΰτιν δρ&ή. αί δε δρ&αι ί'ύαι, τά δ\ 
νπο ί'6ων γωνιών δρώμενα Ϊ6α φαίνεται. ί'6η άρα φα-
νήύεται καϊ ή Α Β τΐ] ΓΑ. 

αλλά δη ή Α Ζ μήτε ΐ6η έότω τΐ] εκ τον κέντροι 
5 μήτε προς δρϋ-άς τω τον κύκλον έπιπέδω, ΐβας δ\ 

γωνίας ποιείτω τάς νπο ΑΑΖ, ΖΑΓ καϊ τάς νπΐ 
Ε Α Ζ, Ζ Α Β. λέγω, οτι και όντως αί διάμετροι i'ua< 
φανήΰονται αίποι-
οϋΰαι τάς ί'βας γω-

10 νιας. 
έπεϊ γάρ ί'ΰαι 

είβϊν αί μεν ΓΑ, 
Α Ζ ταΐς ΖΑ, Α Α, 
αί δε ΒΑ, ΑΖ 

15 ταΐς Ζ Α, Α Ε, καϊ 
αί γωνίαι ί'βαι, 
βάόις άρα ή Α Ζ βάόει τΐ] Ζ Γ ί'ΰη έΰτίν' ώΰτε καϊ η νπ( 
ΑΖΑ ί'όη τΐ] νπο Α Ζ Γ. δμοίως δ ή δείξ,ομεν, οτι κα 
ή νπο ΕΖΑ ί'6η έΰτϊ τΐ] νπο ΑΖΒ. ολη άρα η ,νπ\ 

20 ΑΖΒ ί'6Ύ] έΰτϊ τΐ] νπο ΕΖΓ ώΰτε καϊ αί Α Β, ΕΙ 
διάμετροι ί'6αι φανήόονται. 

W. , 

Έάν δε Ύ] άπο τον όμματος προς το κέντρον τοί 
κύκλου προσπίπτοντα μήτε προς δρ&άς Ύ] τω έπιπέδα 

25 τον κύκλον μήτε τΐ] έκ τον κέντρον ίΰη μήτε I'6ac 
γωνίας περιέχοντα, αί διάμετροι άνιΰοι φανήΰονται 
προς ας ποιεί άνίΰονς γωνίας. 

1. των] om. Vat.hn. Ζ ζ/] Ζ del. V. όρ&ή iotii 
Vat.v. 4. μ' V, λη' m. 2 Vat. ή] %αϊ ή Vat.v. 6. καϊ 
τάς ντΐό] in ras. V, τάς υπό om. ν, m. 2 Yat. 7. ουτως] 
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est. oranes uero recti aequales. sub aequalibus auteni 
angulis uisa aequalia apparent. aequalis ergo apparet 
ab ei quae est gd. 

sed quod az nec aequalis ei sit quae a centro nec 
perpendicularis circuli ebipedo, aequales autem angulos 5 
faciat daz et zag et eaz et zab. dico, quod diametri 
aequales apparebunt facientes aequales angulos. 

quoniam enim aequalis est angulus quidem#a# angulo 
zdb angulusque bdz angulo zae, basis ergo zb basi zg 
est aequalis. quare et bza aequalis angulo azg. 10 
similiter auteni demonstrabinius, quoniam et eza angu-
lus angulo azd est aequalis. totus ergo dzb toti ezg 
est aequalis. quare db et eg diametri aequales ap-
parebunt. 

Si recta ab oculo centro circuli incidens ne per- 15 
pendicularis fuerit ebipedo circuli neque ei quae e 
centro aequalis neque aequales angulos continens, dia-
metri inaequales apparebunt, ad quas facit inaequales 
angulos. 

4. ei] mg. m. 1 D. 11. demonstrabibimus D. 15. ne] 
scr. neque. 

om. y, m. 2 Vat. 8. αί ποιονβαι τάς] καϊ ποιήσονσιν codd. 
11. ί'σαι — 16. ί'σαι] ίση Ιστϊν ή μεν ΓΑΖ τή ΖΑΔ, ή δε 

ΒΑ Ζ τγ ΖΑΕ γοινία ίση Vat.v; m Vat. m. 2 scripturam nostram 
restitxut (12. ΓΑ] ' ΔΑ. 14. δέ] om. 15. ZAE. 16. αί] om.). 

12. είσϊν αί] in ras. V. ΓΑ] Δ Α Vat.1!!!, in ras. V. 13. 
ΖΑ] m. 2, Ζ m. 1 V. 14. αί δέ] m. 2, δέ m. 1 V. ΒΑ] 
m. 2, Β m. 1 V. 15. ταϊς] in ras. V. ΖΛ, ΑΕ] ΖΑΕ V. 

16. αί] om. VVatVm. 17. ΔΖ] Δ Β Vat.v. έστιν ί'ση 
Vat.v. 19. ΕΖΑ] Ζ e corr. Vat. ί'ση έστι] om. Vat.v. 

AZB έστιν ί'ση Vat.v. άρα] om. ν. 20. ί'ση έστι] ftXt] 
, Vat.v. ΕΖΓ έστιν ί'ση Vat.v. 22. λε'] μα V, λζ' ν, Vat. 
ι m. 1, W Vat. m. 2. 23. δέ] om. ν, m. 2 Vat. 

Eucl idee , edd. Heiberg et Menge. VII. 5 
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ε6τω κύκλος 6 ΑΒΓΑ, καϊ ήχ&ωΰαν δύο διάμετροι 
αί Α Γ, ΒΑ τέμνονόαι άλλήλας προς όρ&άς κατά το Ε 
ΰημεΐον, καϊ ή άπο τον Ε ΰημεΐον αναγόμενη, έφ' ής 
το ομμα κείται, ή Ζ Ε 

5 μήτε προς όρ&άς έΰτω 
τω έπιπέδω μήτε Ϊ6η τη 
έκ τον κέντρον μήτε ί'ΰας 
γωνίας περιέχονΰα μετά 
των Α Γ, Α Β. λέγω, 

10 οτι άνιΰοι όφ&ήΰονται αί 
Α Γ, Α Β διάμετροι, έπε-
ξεύχ&ωΰαν γάρ αί Ζ Γ, 
Ζ Α, Ζ Α, Ζ Β. ήτοι ονν μείζων έΰτϊν ή Ε Ζ της έκ 
τον κέντρον ή έλάΰΰων. διά ταντα δή ήτοι μείζων 

15 έΰτϊν ή νπο Α Ζ, Ζ Β της νπο ΓΖ, Ζ Α ή ή νπο 
των ΓΖ, Ζ Α της νπο Α Ζ, ΖΒ, ως εξής δείξομεν. 
άνιΰοι άρα αί διάμετροι όφ&ήβονται. 

Αήμμα. 

"Εΰτω κύκλος, ον κέντρον εΰτω το Α ΰημειον, ομμα 
20 δε το Β, άφ ον έπϊ τον κύκλον κάθετος αγομένη μή· 

πιπτέτω έπϊ το κέντρον το Α, άλλ' έκτος, καϊ εΰτω ή> 
Β Γ, και έπεζεύχ&ω άπο τον Α έπϊ το Γ ή Α Γ καϊ 
άπο τον Α έπϊ το Β ή Α Β. λέγω, οτι παΰών των 
γωνιών τών περιεχομένων νπο τών διά τον Α διαγο-t 

25 μένων εν&ειών καϊ ποιονΰών προς rg Α Β εν&εία 
γωνίαν ελαχίστη έΰτϊν ή νπο τών ΓΑ, Α Β. ήχ&ω 

2. τέμνοναιν Vat., sed corr. 3. άναγοαένη] prius α in 
ras. V. 4. Ζ Ε] Ε Ζ Yat.v. 11. Δ Β] ΒΔ Vat.v. 13. 
ΖΔ, Ζ Ε] Ζ Β, ΖΔ Vat.v. μείζον ν. 14. έλάττων ν. ταντα] 
τά αντά Vm. 15. Δ Ζ, ΖΒ] ΔΖΒ Vat^m, e. corr. V. Γ Ζ , 
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esto circulus abgd et duae diametri ag, bd se in-
•uicem ad rectos angulos secantes ad punctuin e> et 
ab e puncto ducta, in qua oculus positus est ; ez neque 
perpeudicularis sit ebipedo neque aequalis ei quae a 
centro neque aequales augulos continens cum dg, ab. 5 
d ico , quod inaequales apparebunt agy hd diametri. 
coniungantur enim zg, za7 zb, zd. aut igitur maior 
est ez ea quae e centro uel minor. propfcer haec uero 
uel minor angulus qui sub dz, zb eo qui sub gz, za 
uel qui sub gz, ζ α eo qui sub dz, zb} sicut deinceps 10 
demonstrabimus. inaequales igitur diametri uidebuntur. 

Esto circulus, cuius centrmn sit α punctus, oculus 
autem by a quo super circulum cathetus ducta non 
cadat super centrum, sed extra, et sit bg. et con-
iungatur a puncto α super g recta ag, adhuc auteni 15 
et ab α super b. d ico, quod omnium contentorum 
angulorum sub ductis per α punctuni et facientium 
angulos &d ab rectarum angulus minimus est qui sub 
ga} ab. trahatur enim per α punctum dae. dico. 

5. continens] contingens D. 6. bd] corr. ex bg m. 1 Ώ. 
9. eo — 10. zb] mg. m. 1 D. 

ΖΑ] ΓΖΑ Vat. Jm, e corr. V. ή (alt.)] om. ΥΆ^ΥΠ. 16. 
Γ Ζ, Ζ Α] ΓΖΑ VatJm. νπό] νπο τών Vat.v. Λ Ζ, Ζ Β] 
ΔΖΒ VatJm. 18. Λήμμα] om. Vat.vm, μβ' V (β e corr. m. 1), 
μ m. 2 Vat. 19. ϊοτω (alt.)] om. m. 22. Α] in ras. V. 

Γ] in ras. V, Γ ένδεια Vat.v. ΑΓ] seq. ras. 1 litt. V, 
Α Β ν. Dein add. ϊτι δε Vat.v. 23. ή Α Β] om. codd. 24. 
γωνιών τών] om. Vat.v. ντζό] γωνιών νπό Vat. ν. διαγο-
μίνων] διακείμενοι ν. 25. rj/J τό ν. 26. γοινίας m. τών] 
om. m. ΓΑ, Α Β] ΓΑ Β m. 

5* 
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διά τον Α εν%εϊα ή Α Α Ε. λέγω, ότι ή νπό ΓΑ Β 
τής νπό ΕΑΒ έλάββων έβτιν. ήχ&ω γάρ άπό τον Γ 
έπι τήν Α Ε κά&ετος έν τω έπιπέδω ή ΓΖ, καϊ έπε-
ζενχ&ω ή Β Ζ. και ή 

5 Β Ζ άρα έπι τήν Α Ε 
κά&ετός έβτιν. έπεϊ 
ούν δρ&ή ή νπό ΓΖΑ, 
ή νπό Α Γ Ζ άρα έλάβ
βων όρϋ-ής. τήν δε 

10 μείζονα γωνίαν ή μεί
ζων πλενράνποτείνει. 
μείζων άρα ή ΑΓ τής 
Α Ζ. άλλ' ή νπό τών 
Α Γ, Γ Β καϊ ή νπό 

15 τών Β Ζ, Ζ Α όρ&αί 
είβιν ώβτε είβϊν αί ΓΒ, Β Ζ άνιβοι. καϊ ή νπό τών 
Ζ Α, Α Β άρα τής νπό τών ΓΑ, Α Β έβτι μείζων, ομοίως 
δή δειχ&ήβεται καιπαβών τών γωνιών τών περιεχομένων 
νπό τών διά τον Α διαγομένων εν&ειών καϊ ποιονβών 

20 προς τή ΑΒ ευθεία γωνίαν έλαχίβτη ή νπό τών ΓΑ, Α Β. \ 
καϊ φανερόν, ότι, έάν διαχ&ή τις καϊ άλλη εύ&εΐα\ 

διά τοϋ Α ώς ή Α Θ πορρώτερον ονβα τής Α Γ ήπερ\ 
ή Α Ζ, μείζων έβται ή νπό ΒΑ Θ τής νπό ΒΑ Ζ. άχ&εί-Ι 
βης γάρ πάλιν κα&έτον έπι τήν Α Θ τής Γ Κ έπι-\ 

25 ζενχ&εΐβα ή Β Κ κά&ετος έβται δμοίως έπι τήν Α Θ. 
καϊ έπεϊ μείζων ή Α Α τής Α Κ (όρ&ήν γάρ νποτείνειΐ 
τήν νπό Α ΚΑ), πολλω άρα ή Α Ζ τής Α Κ μείζων^ 

1. διά] in ras. V. τοΰ] corr. ex τό m. 2 V. εν&εϊαΑ 
m. 2 Vat.; σημείου ν, Vat. m. 1. 2. ίλάοοων] ελαχίστη Vm? 
έλασσον ν. 3. ΔΕ] ΑΕ ν (in Vat. Δ et Α difficillime digno-j 
scuntur). τω] τω υποκειμενω Vat.v. 4. Β Ζ] Ζ Β Vat.vJ 
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quod angulus gab angulo eab rainor est. trahatur 
enim a puncto g super ae cathetus in subiacenti ebi-
pedo, et coniungatur zb. zb ergo super ae cathetus 
est. quoniam ergo rectus gza, angulus ergo agz 
minor recto. maiori angulo raaius latus autem sub- 5 
tenditur. maior ergo ag quam az. uerum anguli qui 
Isub ag et gb et anguli qui sub bz et ζ α recti sunt, 
et gb, bz inaequales. ergo qui sub za7 ab eo qui 
sub ga, ab maior est. similiter autem denionstrabitur 
et onmiura angulorum contentorum sub ductis per α 10 
rectis et facientibus ad ab rectam angulum minimus 
est gab. 

et manifestum, quoniam, si demonstretur et alia 
urecta per α ut at remotior existens ab ag quam az, 
maior erit bat quam baz. tracta enim rursura catheto 15 
\gk super at coniungatur bh catbetus similiter super at 
iet quoniam maior est alg quam «7c; recto eniru sub-
tenditur ag\ nmlto ergo α ζ quarn alc maior est. et 

3. coniugatur Ώ. ergo] in ras. Ώ. 5. autem] mg. 
m. 1 D. 7. anguli] anguli JD. 16. coniungantur D. 17. 
kilg] scr. al. 18. ag] scr. akl. 

δ. JBZJ Ζ in ras. V. ζ /Ε] AE Vat.v. 8. ΑΓΖ] corr. 
ex Α V, Α Ζ supra scr. Β Vat.1, BAZ m. έλάοοονα ν, ίΐάτ-
των Vat. 11. νποτείνη ν. 13. Α Ζ] Β Ζ τη. ν] αί 
Vat.1!]!. νπό — 15. Ζ Α] νπο ΑΓΒ, ΒΖΑ Vat.'m. 14. 
ΓΒ] Γ del. VVat. 15. Β Ζ] Ζ del. Vat. Ζ Α] Ζ del. V. 

16. είαιν] είοι Vat.v. ωατε εΐοίν] om. VVat^m, και Vat.v. 
Β Ζ] Β Ζ άρα VatJm. των Ζ Α, Α Β] ΖΑΒ m. 17. τών 

ΓΑ, Α Β] ΓΑ Β τη. έοτιν ν. 20. ΑΒ(\)Τ.)] Α τη. γωνίας τη. 
τών ΓΑ, Α Β] ΓΑ Β τη. 21. φανερόν] rparS Vat.1, φαοίν τη. 
8ύ*Ζ&ϋ] $£L7fly Vat.Vat^mv (V?). 22. πορώτερον Vat.v. 
23. μείζον ν. 24. της Γ Κ ίπϊ την Α Θ Vat.v. ίπι-

ζίνχΰήοα ν. 26. Α Α] corr. ex Α Δ V. όρϋη ν, comp. Vat. 
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έΰτϊν. καί είΰιν όρ^αϊ αί νπο Β Ζ Α, Β ΚΑ. έλάΰΰων 
μεν άρα ή Β Ζ της Β Κ διά το ί'ΰα είναι τά τε άπο 
τών Β Ζ, Ζ Α καϊ τά άπο τών Β Κ, ΚΑ τω άπο της 
ΒΑ καϊ άλλήλοις, μείζων δε πάλιν ή νπο ΒΑΚ της 

5 νπο ΒΑ Ζ. παΰών δε τών προς τΐ] ΒΑ γινομένων 
γωνιών νπο τών διά τον Α διαγομένων μεγίΰτη έΰτϊν 
ή νπο ΒΑ Η έκβλη&είΰης της ΓΑ έπϊ το Η, έπεϊ καϊ 
παΰών έλάττων ή νπο ΒΑ Γ. ί'ΰαι δε γίνονται αί ί'ΰον 
άπέχονΰαι έφ' έκάτερα της ΜΑ της τήν έλαχίΰτην 

10 γωνίαν περιεχούΰης μετά της ΒΑ. κείΰ&ω γάρ τΐ] ΕΜ 
ίση ή ΜΝ, καϊ έπεζεύχ&ωΰαν αί ΕΜ, ΜΝ, ΕΓ, ΓΝ, 
ΒΕ, ΒΝ, ΑΝ. έπεϊ ονν ίση έΰτϊν ή ΜΝ τΐ] ΜΕ, 
κοινή δε ή ΜΓ, καϊ γωνίας ί'ΰας περιέχονΰιν, ί'ΰη άρα 
καϊ ή Ε Γ τΐ] ΓΝ. κοινή δε καϊ προς ορ&άς ή Γ Β. 

15 ί'ΰη άρα καϊ ΐ] Ε Β τΐ] Β Ν. άλλά καϊ ή Ε Α τΐ] ΑΝ' 
καϊ κοινή ή Α Β. καϊ γωνία άρα ή νπο ΕΑΒ τΐ] νπο 
ΝΑ Β ί'ΰη έΰτϊν. 

"Εΰτω κύκλος 6 ΑΒΓΑ, ον κέντρον το Ζ, έν φ 
εν&εΐαι ήχ&ωΰαν διά τών Α, Β, Γ, Α τέμνονΰαι άλλήΛ 

20 λας προς όρ&άς, ομμα δε εΰτω το Ε, άφ' ον ή έπϊ το 
κέντρον έπιζενγννμένη προς ορ&άς τΐ] ΓΑ, προς δε\ 

1. έΰτϊν] έοτί Vat .vm. ΒΖΑ] ΖΒΑ Vat.v. ϊλαττον vi 
έλάττων Vat. 3. Β Ζ] Ζ Β Vat. 1!!!. της] τών Vat. 4.' 
μείζον ν. δέ] corr. in άρα V, άρα V a t . V a t ^ m v . 6. δια
γομένων] δια- in ras. V . 7. έπεί] καϊ έπεϊ Vat.v. 11. ΜΝ] 
corr. ex ΜΓ Vat. Ε Γ] om. m. 13. περιέχονΰΐ τ . 15. 
Β Ν] Β Η πι. 16. τ%] της Vat. 17. ΝΑ Β] e corr. V. 

18. μγ' Υ, μα' m. 2 Vat. κέτρον ν. 19. ήχ&ωοαν] ήχ&Ί 
Vat. άλληλα ις m. 20. το κέντρον] τον κέντρον m. 21. 
corr. ex ή V. 
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| sunt recti bza et blca [cum bza et bka anguli 
triangulis sunt recti, tunc quadratum zb et ζ α ualent 
quadratum ba. similiter quadrata kb, ka ualent qua-

I dratum ba per elementa. et non igitur et inter se 
» sunt aequalia, cum ualeant idem. sed quadratum ζ α 5 
I maius est quadrato Jc a, quia ζ α ruaior, sicut probaturu 

est ergo quadratum Jcb est maius quadrato zb. ergo 
~kb maior zb~\. minor ergo bz quam bh linea propter 

aequalia esse quae ab bz, ζ α et ab bk, ha ei quae 
ab ba et ad inuicem. rtiaior ergo rursuui bah quam 10 
baz angulus [quoniam uero bag et bai anguli ualent 

, duos rectos, similiter baz et bad anguli ualent duos 
\ rectos. igitur ualent inter se. cum igitur bag sit 

minor baz, et bai erit maior bad et sic de aliis]. 
omnium uero ad ba factorum angulorum sub ductis 15 
per α maximus est bai educta ga super i} et quo-
niam etiam omniura minor est bag. aequales uero 
fiunt aequaliter distantes ex utraque parte lineae ma 
miniuium gab angulum continentis. iaceat erdm rectae 
em aequalis mn, et coniungantur em, mnf eg, gn, be, 20 
bny an, ae. quoniam ergo aequalis est mn ei quae 
est me} communis uero mg} et aequales angulos con-
tinent ; aequalis ergo eg recta rectae gn. comrauiiis 

b perpendicularis gb. aequalis ergo et eb ei quae est bn. 
sed et ea ei quae est an. communis ergo ah. et 25 
angulus ergo aeb angulo nab est aequalis. 

k Esto circulus agbd, cuius centrum z: in quo rectae 
I trabantur per centrum ab, gd se ad inuicem perpen-

1. Post anguli litt. quaedam dubiae B. 4. ηοη] no Ώ. 
f 13. inter se] his D, sed corr. 
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τήν Α Β τνχοϋσαν γωνίαν περιεχέτω' καϊ εΰτω ή Ε Ζ 
της εκ τον κέντρον μείζων, λέγω, ότι άνιΰοι αί διά
μετροι αί Α Β, ΓΑ φανήσονται, καϊ μεγίΰτη μεν ή ΓΑ, 
ελαχίστη δε ή ΑΒ, άεϊ δε ή έγγιον της ελαχίστης 

δ έλάσσων της άπώτερον, δνο όε μόνον διάμετροι ί'σαι 

φανήσονται ίσον άπεχονσαι ί'φ' έκάτερα της ελαχίστης, 
έπεϊ γαρ ή ΓΑ έκατέρα τών Α Β, Ε Ζ έστι προς όρ&άς, 
και πάντα άρα τά διά της ΓΑ επίπεδα έκβαλλόμενα 
τω διά τών Ε Ζ, Α Β έστι προς όρ&άς' ώστε και το 

10 νποκείμενον τον κνκλον έπίπεδον, έφ' ον έστιν ή ΓΑ. 
ήχ&ω ονν άπο τον Ε σημείον έπϊ το νποκείμενον έπϊ* 
πεδον κά&ετος. έπϊ τήν κοινήν άρα τομήν πίπτει τών 
επιπέδων τήν ΑΒ. πιπτέτω ονν καϊ έστω ή ΕΚ, καϊ 
διήχ&ω τή διαμέτρω τον κνκλον ίση ή Α Μ καϊ τε-

ΐδ τμήσ&ω δίχα κατά το Ν σημείον, καϊ άνήχ&ω άπ'ό 
τον Ν τη Α Μ προς όρ&άς εν&εΐα ή Ν 8, καϊ έστω 
ή Ν 8 τη Ε Ζ ί'ΰη. το άρα περϊ τήν Α Μ γραφόμενον 
τμήμα καϊ έρχόμενον διά τον 8 μεϊζόν έστιν ήμι-
κνκλίον, έπειδήπερ ή Ν 8 μείζων έστϊν έκατέρας τών 

20 ΑΝ, Ν Μ. έστω το Α 8 Μ, καϊ έπεζενχ&ωσαν αί 8Α, 

δ. έλάττονα τ, comp. Vat. άπώτερον] άπότερον VYat .v-
δε] postea add. V, om. Vat.v. 7. γάρ] ουν Y a t . V a t ^ m v j 
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diculariter secantes. oculus uero sit e, a quo recta 
super centrum coniiuicta ad rectos lineae gd, ad ab 
ruero casu angulum contineat, et sit ez ea quae a 
centro maior. dico, quoniani inaequales diametri ab, gd 
Lpparebunt, et maxima quideni gdy miniraa uero ab, δ 
semperque propior miniinae remotiore minor; duae 
tantum diametri aequales apparebunt aequaliter di-
stantes ex utraque parte minimae. quoniam ergo gd 
utriusque ab, ez est perpendicularis, et omnia ergo 
quae per gd ebipeda educta ei quod per ez, ab sunt 10 
ad rectos. quare et subiacentis circuli ebipedum, in 
|quo est gd. trahatur ergo ab e puncto super sub-
iacens ebipedum cathetus*, super communem ergo 
sectionem ebipedorum scilicet ab cadet. cadat ergo 
et sit eky protrahaturque diametro circuli aequalis Im 15 
êt diuidatur in duo aequa ad punctum n, et trahatur 
a puncto η rectae Im perpendicularis recta nx, sitque 
ea nx rectae ez aequalis. itaque circa Im descripta 
sectio ueniens per χ maior est semicirculo, quoniam 
recta nx maior est utraque nly nm. esto Ixm, et 20 
coniungantur lx, xm. qui ergo ad χ angulus con-
tentus sub Ix, xm rectis aequalis est ei; qui est ad e 
punctum, contento sub e et z} g, d. constituatur ad In 
jrectam et ipsum η puncturo angulus aequalis angulo; 

Ιδ. diametro] diametru, add. s, D. Mg. m. 1: ebipedum 
§d I). 17. a] ad 1). 21. angulus] corr. ex angulos 1). 

γάρ ουν, sed γάρ del., V. έστιν ν. 9. τώ] τών m. γαρ οι 
ϊατιι 

o m . ν . 
ΰτιν ν. 14. διήχ&ο)] ηχ&ω ν. 19. μείζον ν. εστίν] 
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3. τον] τό Ύ. 4. Λ Ν] Λ Η in ras. V. Ν] προς 
αντή m. τών] om. m. 5. ΗΖ] Ζ e corr. Vat. ΗΖ, ΖΕ] 
ΕΖΗ e corr. m. τών ΑΝ, Ν Ο] ΑΝΟ m. ν.εία&ω — 6. Ι 
y.ca (pr.)] om. m. 7. ΑΟΜ(pr.)] ΛΕΜ ν. τριγώνω ν. 

&M. ή άρα προς τω 8 γωνία ή περιεχόμενη νπο 
των Α Β, 8Μ εν&ειών ί'ΰη έΰτϊ τΐ] προς τω Ε ΰημείω 
τΐ] περιεχόμενη νπο τον Ε καϊ τών Γ, Α. ΰννεΰτάτω 
προς τη ΑΝ εν&εία και τω Ν ΰημείω τΐ] νπο τών 

5 ΗΖ, Ζ Ε ί'6η ή νπο τών ΑΝ, Ν Ο, και κείΰ&ω ί'ΰη 
τΐ] ΕΖ ή ΝΟ, καϊ έπεζενχ&ωΰαν αί Α Ο, Ο Μ, και 
περιγεγράφ&ω περί το ΑΟΜ τρίγωνον τμήμα το Α Ο Μ. 
έΰται δη καϊ ή προς τω Ο ΰημείω γωνία ί'ΰη τΐ] προς 
τω Ε τΐ] νπο τών Η Ε Θ. έτι ΰννεΰτάτω προς τΐ] ΑΝ 

10 εν&εία και τω προς αντί] ΰημείω τω Ν τΐ] νπο τών 
ΑΖΕ γωνία ί'ΰη ή νπο τών ΑΝ, Ν Π, και κείΰ&ω 
τΐ] Ε Ζ ί'ΰη ή Ν Π, καϊ έπεξενχ&ωΰαν αί ΑΠ, Π Μ, 
καϊ περιγεγράφ&ω περί το Α Π Μ τρίγωνον τμήμα 
κνκλον το Α Π Μ. έΰται δη και ή προς τω Π ΰημείω 

15 γωνία ί'ΰη τη νπο ΑΕΒ γωνία, έπεϊ ονν μείζων έΰτϊν 
ή προς τω Ε της προς τω Ο, άλλ' ή μεν προς τω & 
ΰημείω ί'ΰη τΐ] νπο ΓΕΑ, ή δε προς τω Ο τΐ] νπο 
ΗΕΘ, μείζων άρα φανήΰεται ή ΓΑ της ΗΘ. πάλιν 
επει ή μεν προς τω Ο ΰημείω γωνία τη νπο ΗΕΘ, 

20 έΰτιν ί'ΰη, ή δε προς τω Π τΐ] νπο ΑΕΒ, μείζων δ\ 
ή προς τω Ο της προς τω Π, μείζων άρα καϊ ή νπο 
ΗΕΘ της νπο ΑΕΒ. μείζων άρα φανήΰεται ή ΗΘ 
της Α Β. παΰών άρα τών διά τον Ζ διαγομένων 
εν&ειών καϊ ποιονΰών προς τΐ] ΕΖ γωνίας μεγίΰτη 

25 μεν όφ&ήΰεται ή ΓΑ, έλαχίΰτη δε ή Α Β, διότι καϊ 
τών προς τ ω Ε ΰννιΰταμένων γωνιών μεγίΰτη μέν 
έΰτιν ή νπο ΓΕΑ, έλαχίΰτη δε ή νπο ΑΕΒ, τΐ] δε 
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qui continetur sub iz, ze, et contineatur ille angulus 
sub ln, no, et iaceat aequalis ei quae est ez recta no} 

et coniungantur lo} om, et describatur circa trigonum 
lom sectio lom. erit auteni et ad ο punctuin angulus 
aequalis angulo qui ad e sub iet ainplius constituatur 5 
ad hi rectam et ad ipsuin punctum. η angulus aze 
aequalis angulo lnp7 iaceatque ei quae est ez aequa-
lis np3 et coniungantur Ip, pm} et describatur circa 
Ipm trigonum sectio circuli Imp. esto ergo et qui 
ad ρ punctuin angulus aequalis ei qui sub aeb angulo. 10 
quoniam ergo maior est qui ad χ quam qui ad o, et 
qui ad χ punctuni aequalis angulo ged, qui uero ad ο 
angulo iet, maior ergo apparebit gd quam it rursum 
qnoniam qui ad ο punctura angulus augulo iet est 
lequalis, qui uero ad ρ angulo aeh, maior uero qui 15 
ad ο quam qui ad p, maior ergo angulus iet quam aeb. 
maior ergo apparebit it quam ab. oranium ergo 
ductarum per ζ rectarum et facientium ad ez angulum 
maxima quidem uidebitur gd, minima uero ab, prop-
iferea quod et ad e constitutorum angulorum maximus 20 

3. circa] contra D. 12. Mg. q2 Ό. angulo] angulus? D. 
13. it] et IJ. 16. angulus] postea ins. m. 1 I). 19. gd] 

hd D. 

τμήμα] ν, m. 1 Vat., οχήμα Vm, Vat. m. 2. 8. τω] τό τ. 
ΰημει Yat. 9. τών] om. m. τή (alt.)] τον Vat.v. τή 

Λ Ν — 11. yoivia] in ras. V. 10. τω (pr.)] corr. ex τό Vat. 
ΰημείω τω] corr. ex σημείον τό Vat. τών] om. m. 11. τών] 

om. m. ' ΛΝ9 ΝΙΊ] ΛΝΠ m. 12. ή] τή ν. 13. περίγεγράφ&ω] 
om. m. το Α Π Μ] το Α in ras. V. 14. κύκλος Vat., corr. 
m. 2. 'έαταϊ] ϊΰτω Vat.v. τω] τό ν. 15. ΑΕΒ] Ε Β ν. 

Ιβτί ν. 16. Α] Ζ vm. 17. Ό ] in ras. V, Θ m. 18. ή] 
ό ν. 21. τής] corr. ex τη m. 2 V, τή Vat.Wm. 22. τής] 
xfl Wat .v , corr. m. 2 V. 24. rf;] τής Vat.v. 26. τω] τό ν. 



76 EUCLIDIS OPTICA. 

2. Α Τ] corr. ex Α Γ Vat., Α Γ m. ίπειξενχ&ήΰεις ν. 5 
νπό] άπό ν. 6. Β] Ζ m. 7. Ν 3] Ν Ζ m. 8. Α&Μ 
ΑΜΖ Vat., sed corr. 9. αυτής Vat.v. νπερπίπτει ν, ei 
Vat., sed corr. 10. πίπτει ν. 77] in ras. V. 12 
ΠΝΑ] Α in ras. V. ΕΖ τή οης ν. ΕΖΤί] ΕΖΗ ν. 14 
Ο Ν Μ] ΟΜΝ m. 16. ΗΕΘ] m ras. V. ϊβαι είοίν] ί'οϊ, 

νπό ΗΕΘ άλλη μία μόνη ίΰη 6υβτα%ήύεται αφαιρεί 
δείβης ί'ΰης τή Η Α τής Α Τ καϊ έπιζενχ&είβης τής Τ2 
καϊ έκβλη&είβης έπϊ τό Σ ή νπό Τ Ε Σ. τοντο δ\ 
δήλον άπό τών προς τοις S 5 Ο, 77 γωνιών, καϊ γά$ 

δ τούτων έλαχίΰτη μεν ή 77, έπεϊ και ή νπό ΠΝΑ ί'ΰι 
έβτι τή νπό ΕΖΑ έλαχίβτΐ] γωνία, μεγίβτη δέ ή ί 
διά τό προς όρ&άς είναι τήν μεγίβτην γινομένηι 
τών διά τον Ν διαγομένων εν&ειών έν τω A&JV, 
τμήματι καϊ τήν ί'βην αντή τι&εμένην νπερπίπτειν τ\ 

10 Α&Μ τμήμα και τό μεν & έβωτάτω πίπτειν τό δέ L 
έ%ωτάτω άτε μηδεμιάς έλάττονος γωνίας ονβης τής νπΐ 
ΠΝΑ. τής δέ νπό ΕΖΤ 'ί'βης ονβης τή νπό ΕΖΗ 
ώς προδέδεικται, καϊ ή εφεξής άρα ή νπό ΕΖΣ ΐβι 
έβτι τ ή νπό ΕΖΘ, τοντέβτι τ ή νπό Ο Ν Μ. ώβτε έκα-

15 τέρα τών νπό ΤΕΣ, ΗΕΘ τή προς τω Ο ί'βαι είβίν 
ή άρα ΗΘ τή ΤΣ ί'βη φανήβεται. 

έότω έλάττων ή άπό τον όμματος έπι τό κέντροι 
έπιζενγννμένη τής έκ τοϋ κέντρον. άλλά δή περί τά( 
διαμέτρονς τουναντίον ή γάρ πρότερον μείζων νϋι 

20 έλάββων φανήβεται, ή δε έλάββων μείζων, έβτω κύκλοχ 
ό ΑΒΓΑ, καϊ διήχ&ωβαν δύο διάμετροι αί Α Β, ΓΑ 
τέμνονβαι άλλήλας προς όρ&άς, ετέρα δέ τις τνχοϋβο 
διήχ&ω ή ΕΖ, όμμα δέ έβτω τό Θ, «ςρ' ον ή έπϊ τ\ 
κέντρον έπιζενχ&εΐβα έβτω ή ΗΘ έλάββων ονβα έκα-

25 τέρας τών έκ τοϋ κέντρον. καϊ κείβ&ω τ? τοϋ κύκλοι 
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quidem ged, minimus uero aeh, angulo uero iet alius 
unus solus aequalis statuetur ablata aequali ei quae ia 
ab at et tz educta super s aiigulus tes. hoc autera 
manifestum ab eis qui ad xy o, ρ angulis. eteniin 
Xprum minimus quidera p, quoniam. et angulus pnl 5 
aequalis est angulo eza rainiiiio angulo, maxiinus 
uero χ propter perpendicularem esse η χ ruaximam 
factarti ductarum per η rectarura in Ixm sectione, et 
aequalem ez eius positara et Ixm sectio supercadit, 
et χ ualde extra cadito et ρ ualde extra uelut nullo 10 
minori angulo existente angulo pnl. eo uero qui 
sub ezt aequali existente ei qui sub ezi. quare utri-
que angulorum tes et iet ei qui ad ο aequales smit. 
itaque it ei qui est ts aequalis apparebit. 

L esto minor ab oculo super centrum coniugata ea 15 
quae a centro. at uero circa diametrum e contrario. 
qui enim primum maior, nunc minor apparebit, minor 

Luero maior est. esto circulus aghd, et protrabantur 
. duae diametri ab, gd secantes se ad inuicem perpen-
i diculariter, altera uero diameter protrabatur ez, oculus 20 
•uero sit t, a quo super centrum sit it minor existens 
.utraque earum quae e centro. iaceat eiiim circuli 

2. quae] qui Ώ. 7. propter — 8. scctione] mg. m. 1 J). 
9. aequalem] aequaleD (quaeseq., corrupta). 10. ualde(«7i.)] 

in ras. Ό. 12. ezt] eis in ras. I). utrique] -ri- in ras. 1). 
14. De scholio hic inserto u. prolegom. it] git J). 1G. at] 

ad D. 17. nunc] nec Ώ. 20. altera] alterai I). 

iotiv Vat.1!!!. 17. μδ' V, μβ' m. 2 Vat. έλάττοιν] in 
ras. V. 18. Post άλλά spat. uac. V. 20. έλάαοων (utr.)] 
έλάττων Vat.mv. 24. έλάττων Vat., έλάττονα ν. 25. κα/j 
om. m. 
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διαμέτρω ί'ΰη ή ΚΑ καϊ τετμήΰ&ω δίχα κατά το Μ,\ 
καϊ άνήχ&ω άπο τον Μ ΰημεΐον προς δρ&άς ή ΜΝΑ 
καϊ έβτω ί'ΰη ή Μ Ν τη Θ Η, καϊ περιγεγράφ&ω περί 
τήν ΚΑ καϊ το Ν ΰημεΐον τμήμα κνκλον το ΝΚΑ.. 

5 έΰτι δή έλαΰΰον ήμικνκλίον, έπειδήπερ ή ΜΝ έλάΰΰων 
έΰτϊ τής εκ τον κέντρον. έΰται δή προς τω Ν γωνία\ 
περιεχόμενη νπο τών ΚΝ, ΑΝ ί'ΰη τ\\ προς τω ΘΑ 
περιεχόμενη & νπο τών Γ Θ, ΘΑ. έτι κείΰ&ω τη νπο\ 
τών ΕΗΘ ί'ΰη ή νπο τών ΚΜ&, καϊ κείΰ&ω τη ΗΘ 

10 ί'ΰη ή ΜΒ, και περιγεγράφ&ω περι την ΚΑ και το 8 
ΰημεΐον το Κ&Α τμήμα, έΰτιν άρα προς τω 8 ΰημείω 
γωνία ή περιεχόμενη νπο τών Κ&Α ί'ΰη τη προς τω ΘΪ 
περιεχόμενη δε νπο τών Ζ Θ Ε. έτι κείΰ&ω τη νποί 
τών ΑΠ, ΗΘ ί'ΰη ή νπο τών ΚΜ, ΜΟ, καϊ κείΰ&ωχ 

15 ή ΜΟ τή Η Θ ί'ΰη, καϊ περιγεγράφΰω περί την ΚΑ 
και το Ο τμήμα, έΰται δη ή προς τω Ο γωνία περι·\ 
εχομένη νπο τών ΚΟΑ ί'ΰη τ ή προς τω Θ γωνία περι
εχόμενη νπο τών Α Θ Β. έπεϊ ονν μείζων ή προς τω Ο 
τής προς τω ί'ΰη δε ή μεν προς τω Ο τΓ προς 

20 τω Θ, περιεχόμενη δε νπο τών ΑΘΒ^ η δε προς τω 3 
τή προς τω Θ, περιεχόμενη δε νπο τών ΕΘΖ, μείζων 

1. διαμέτρου ν, comp. Yat. Λ7] ομμα ν. 3. ίση] bis τΐ 
Θ Η] Θ Ν m. 4. κύκλος τ, coinp. Yat. τό ΝΚΑ] το 

δε ΝΚΑ Yat., το Κ Λ ν, τό Κ ΝΑ m. 5. ϊοτι δη] ε'οτιν δέ ν,1 

ϊβτϊ δε Yat. ϊλαοβον] ϊλαττον Yat. Μ Ν] Ν Μ m. έλάβ-
οων] έλάττων τ, ϊλαττον Yat. G. κέντρον] κνκλον ν, et Yat., 
corr. m. 2. Ι'οται] τ, Yat. m. 1, ϊβτω Yni, Yat. m. 2. τώ] 
corr. ex τό Y. 7. Κ Ν] KM YaUm. ΛΝ] in ras. VJ 
Μ ΝΑ ν, et Yat., sed corr. 9. i)] om. ν. τών (alt.)] om. m. 

KMS] Μ in ras. Υ, KMZ Yat^m. 11. οημε'ιω] om. m'i 
13. ΖΘΕ] ΑΘΕ ν, et Yat., corr. m. 2. 14. τών (utrun*-! 

que)] om. Yat.hn. AH, ΗΘ] ΑΗΘ Yat^m. KM, MO]\ 
KMO Yat. Jmv, et Yat., corr. m. 2. 16. Ο (pr.)] Ο αημειονϊ 
Yat^m. τμήμα κνκλον Y&t^m. τώ] τό ν. 13. 0]1 
e corr. Υ. 19. τής — Ο] bis m. 



EUCLIDIS OPTICA. 79 

diaraetro aequalis Tzl et diuidatur in duo aequa secun-
dum sectioneni. protrahatur a puncto medio perpen-
dicularis mn, et sit aequalis mn recta rectae ti, et 
describatur circa Jcl et η sectio circuli hnl. est autein 
minor semicirculo ; quoniam mn minor est ea quae e 5 

[eentro. erit autem ad η angulus contentus sub Izn, nl 
aequalis ei qui ad t contento sub gt, td. amplius 
liaceat ei quae est sub eit aequalis sub lcrnx, et iaceat 
fei quae est it aequalis mx, et describatur circa Jcl 
et χ punctum lclx sectio. est ergo ad χ punctum 10 
.angulus contentus sub lclx aequalis ei qui ad t con-
tento sub tze. amplius iaceat ei qui sub ait aequalis 
jqui sub Jcmo, iaceatque mo ei quae est it aequalis ; 

et describatur circa Μ et ο punctum sectio. erit 
autem qui ad ο angulus contentus sub hol aequalis 15 
ei qui ad t contento sub atb, qui uero ad χ ei qui 
ad ty contento uero sub etz, maior ergo apparebit αb 

9. quae] qui Ό. circa] in ras. Ώ. 10. punctum (pr.)] 
puncto D. 11. klx] scr. Jcxl. 12. tze] scr. etz. ei] mg. 
m. 1 Ώ. 13. quaej qui D. 17. ah] mg. m. 1 D. 
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άρα φανήΰεται ή ΑΒ τής Ε Ζ. πάλιν έπεϊ μείζων ή\ 
προς τω Θ περιεχόμενη νπο τών ΕΘ, Θ Ζ τής προς 
τω Θ, περιεχόμενης δε νπο τών ΓΘΑ, μείζων άρα 
δφ&ήΰεται ή Ε Ζ της ΓΑ. 

5 λς'. 
Τών αρμάτων οί τροχοί ποτε μεν κνκλοειδεΐς φαί-\ 

νονται, ποτε δε παρεΰπαΰμένοι. 
εΰτω τροχός δ ΑΒΓΑ, καϊ διήχ&ωΰαν διάμετροι] 

αί ΒΑ, ΓΑ τέμνονΰαι άλλήλας προς δρδάς κατά το ΕΛ 
10 ΰημεΐον, και κείΰ&ω όμμα μή έν τω έπιπέδω τον κν-\ 

κλον. έάν άρα ή άπο τον όμματος έπϊ το κέντρονϊ 
έπιζενγννμένη προς όρ&άς ή τω έπιπέδω ή ί'ΰη τή έκ\ 
τον κέντρον, αί διάμετροι πάΰαι ϊΰαι φανήΰονται'Χ 
ωΰτε δ τροχός κνκλοειδής φαίνεται, έάν δε ή άπο τονλ 

15 όμματος έπϊ τό κέντρον έπιζενγννμένη μήτε προς δρ&άς 
ή τω έπιπέδω μήτε ί'ΰη τή έκ τον κέντρον, αί διάΑ 
μετροι άνιΰοι φανήΰονται, μία μεν μεγίΰτη μία δεί 
έλαχίΰτη, πάΰη δε άλλη μεταξύ τής μεγίΰτης καϊ τή$( 
έλαχίΰτης διηγμένη άλλη μία μόνον δφ&ήΰεται ί'ΰη έπΥ 

20 τά έτερα μέρη διηγμένη* ωΰτε δ τροχός παρεΰπαΰμένος 
φαίνεται. 

"Εΰτι τόπος, ού τον όμματος μένοντος, τον δε δρωί 
μένον με&ιΰταμένον, ΐΰον άέϊ τό δρώμενον φαίνεται. 

25 εΰτω όμμα τό Α, δρώμενον δε μέγεθος τό Β Γ, άφ* 
ον προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί Α Β, Α Γ, καϊ περι-
γεγράφ&ω περί τό ΑΒΓ κύκλος δ Α Β Γ. λέγω, ότι 

2. νπο] δε νπό m. Ε Θ, Θ Ζ] ΕΘΖ m. Θ Ζ] corr. ei 
ΘΕ Vat. 3. περιεχόμενη m. 5. λζ'] om. ν, με' V, μγ' Α, 
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quam ez. rursuni quoniani raaior qui ad t contentus 
sub et, tz eo qui ad t, contento uero sub tg, td, inaior 
ergo uidebitur ez quam gd. 

Curruura rotae aliquotiens circulares apparent, ali-
quotiens parespamini. 5 

esto rota aghd, et protrabantur diametri ha, gd 
secantes se ad inuicem perpendiculariter ad e punctuni, e iaceatque oculus quidem in ebi-

pedo circuli. si ergo recta ab 
oculo super centrum coniuncta 10 
non perpendicularis fuerit ebi-
pedo nec ei quae e centro ae-
qualis, diametri omnes inaequa-
les apparebunt una quidera 
maxima, altera quidem minima ; 15 

oronis autem alia inter maximani et minimam ducta 
alia una tantum uidebitur aequalis super alteras partes 
ductas. quare rota parespemenos. 

Est locus ; in quo oculo inanente e o ; quod uidetur ; 

transposito aequale seinper, quod uidetur, apparet. 20 
esto oculus a, conspecta uero quantitas hg} a quo 

accidant radii ab} ag, et describatur circa ahg cir-

2. tg] corr. ex g Ώ. 12. quae] qui D . 22. circa] 
cir- in ras. Ί), ut saepius. 

m. 2 Vat. 6. μέν] μη" Vat. 8. διήχ&ω Vat.v. (J. τέμνου-
civ A. 11. έάν] ϊατ' άν m. 12. πρός] μήτε προς Vat .A, 
μή πρός ν. ή ί'ση — 16. έπιπέδω] om. codd. 16. μήτε] 
in ras. V. Ι'ση] om. Va t .Av . ' τή] τής ν. 17. άνιοοι] 
πάααι codd. VJ. μία] μεν μία Α; μέν V a t , μία add. m. 2. 

20. δ] καϊ υ Vat .A. 22. λξ'] om. ν, μδ' Α; μγ' Vat. ηι. 2, 
corr. in μδ'; μς' V. 

Eucl idee , edd. Heiberg et Mengo. VII. 6 
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έΰτι τόπος, ον μένοντος μεν τον όμματος, τον δε δρώ
μενον μεγέ&ονς με&ιΰταμένον, ί'ΰον άεϊ τό δρώμενον 
φαίνεται. 

με&ιΰτάΰ&ω γαρ καϊ εΰτω d 
5 τό ΑΓ, τή δε ΑΒ ί'ΰη εΰτω // \ 

ή Α Α. έπεϊ ονν ί'ΰη έΰτϊν ή I/ \ 
ΒΑ τή Α Α, ή δε Β Γ τή ΤΑ, 
ΐβη άρα καϊ ή ΒΑ Γ τή Α Α Γ. 
καϊ γαρ έπϊ ί'ΰων περιφερειών 

10 είΰιν' ωΰτε ί'ΰαι είΰίν. ί'ΰον ^^^^ 
άρα φανήΰεται τό δρώμενον. 

τό αντό δε ΰνμβήΰεται, και εί τό όμμα έπϊ τον 
κέντρον τον κνκλον μένοι, τό δε δρώμενον έπϊ τής 
περιφερείας μεταβαίνοι. 

15 λη'. 

"Εΰτι τις τόπος, ον τον όμματος με&ιΰταμένον, τον 
δε δρωμένον μένοντος, άεϊ ΐΰον τό δρώμενον φαίνεται. 

εΰτω γάρ δρώμενον μεν τό Β Γ, όμμα δε τό Ζ, άφ' 
ον προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί Ζ Β, Ζ Γ, καϊ περι-

20 γεγράφ&ω περϊ τό ΒΖΓ τρίγωνον τμήμα τι κνκλον 
τό ΒΖΓ, καϊ μετακείΰ&ω τό Ζ όμμα έπϊ τό Α, καϊ 
μεταπιπτέτωΰαν αί ακτίνες αί Α Β, ΑΓ. ονκονν ΐΰη 
ή Α γωνία τή Ζ' έν γάρ τω αντω τμήματί είΰιν. τά 
δε νπό ί'ΰων γωνιών δρώμενα ΐΰα φαίνεται, ί'ΰον άρα 

25 τό Β Γ διά παντός φανεΐται τον όμματος με^ιΰταμένον 
έπϊ τής ΒΑ Γ περιφερείας. 

1. ε'στιν Vat. 4. γάρ] γάρ το Β Γ Yat^ra; τό Β Γ supra 
scr. m. 2 V. 5. Δ Γ] Δ codd. δε Α Β] ΔΑ Α. ΖοτοΑ 
εοτίν W a U m . 7. ΒΑ] Α e corr. V. ΑΔ] e corr. V. 

8. Δ Α Γ] in ras. V, ΑΔΓ Va t .Av . 10. ωατε ΙΌαι είοίν]\ 
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culus abg. d ico , quoniam. est locus ; ubi manente 
oculo conspecta magnitudine transposita aequale sem-
per, quod uidetur, apparet. 

transponatur enim et sit d, et ei quae est ab 
aequalis esto ad. quoniaui ergo aequalis est ba ei 5 
quae est ad et bg ei quae est gd, aequalis ergo et 
hag angulus ei quae est dag. etenim super aequales 
periferias sunt. aequale ergo apparebit, quod uidetur. 

idem autem continget, si oculus super centrum 
circuli maneat, quod autem uidetur, super circuin- 10 
ferentiam uadat. 

Est locus , ubi oculo transposito, eo uero quod 
uidetur manente, seniper aequale, quod uidetur, apparet. 

esto enirn, quod uidetur, bg, oculus autem z, a quo 
accidant radii zb, zg, et describatur circa zbg tri- 15 

gonum sectio circuli bgz, 
et transeat oculus ζ super d, 
et transcidant radii db, dg. 
igitur aequalis d angulus 
angulo z\ in eadem enini 20 

sectione sunt. quae autem sub aequalibus angulis uisa 
aequalia apparent. aequale igitur bg per totum ap-
parebit oculo transposito super dbg periferiam. 

7. super] est super D. 20. enim] comp. mg. m. 1 D, 
sed del. 

om. m. 12. δε] δή Vat.Av. 15. λη'] om. ν, μ'ζ' V, με' 
^Vat. m. 2. 16. του (pr.)] τό vm. 20. ΒΖΓ] Ζ, Β Γ Vat. ν. 

rtl om. m, του Vat. (corr. m. 2), ν. 21. μετακείσ&οι] μετα-
τιδΜω m. 22. μετα-χιτιτετω ν. αί (pr.) — Δ Γ] καϊ αί 
>ΔΒ, Δ Γ ακτίνες m. 25. φανήταί ν. 26. ΒΔ Γ] Γ e corr., 
supra scr. Ζ V, Β ΖΔ Γ Vat.1 m, Ζ supra scr. m. 2 Vat. 

1 6* 
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λθ ' . 

Έάν μέγεθος τι πρός ορ&άς ή τω νποκειμένω έπι
πέδω, τε%ή δέ το όμμα έπι τι βημεΐον τον έπιπέδον 
καϊ με&ίβτηται τό όρώμενον έπι κύκλον περιφερείας 

5 κέντρον έχοντος τό όμμα, ί'βον άεί τό όρώμενον 
όφ&ήβεται κατά παράλληλον %έβιν τι] ί% αρχής μετα-
βαΐνον. 

έβτω όρώμενον τι μέγε&ος τό Α Β πρός δρ&άς όν 
τω έπιπέδω, όμμα δέ έβτω τό Γ. καϊ έπεζεύχ&ω ή ΓΒ, 

10 καϊ κέντρω μέν τω Γ, διαβτή-
ματι δέ τω Γ Β κύκλος γε-
γράφ&ω 6 ΒΑ. λέγω, ότι, έάν 
έπι τής τον κύκλον περιφερείας 
με%ίβτηται τό Α Β μέγεθος, 

15 άπό τον Γ όμματος ί'βον όφ&ή-
βεται τό Α Β. και γάρ ή ΑΒ 
όρ&ή έβτι και ποιεί πρός τήν 
Β Γ γωνίαν όρ&ήν, πάβαι δέ 
αί άπό τον Γ κέντρον προβπίπτονβαι πρός τήν τοϋ 

20 κύκλον περιφέρειαν εν&εΐαι ί'βας γωνίας ποιοϋβιν. ί'βον 
άρα τό όρώμενον όφ%ήβεται μέγε&ος. 

έάν δέ άπό τοϋ Γ κέντρον πρός όρ&άς άναβτα%ή 
εν%εΐα, έπι δέ ταύτης τό όμμα τε&ή, καϊ μετακινήται 
τό όρώμενον μέγε&ος κατά τής τοϋ κύκλον περιφερείας 

25 παράλληλον όν τή εν&εία, έφ' ής τό όμμα, ί'βον άεϊ τό 
όρώμενον όφ&ήβεται. 

1. λ&'] om. τ , μη' V, μζ' Vat. m. 2. 4. με&ί6ταταα 
Vat., corr. m. 2. 5. άεί ί'αον Yat .v. 10. κέντρον ν. 11. 
δε τω] corr. ex δε τό m. 2 V. ΓΒ] Β Γ Vat. 1!!!. 12. ό ] 
ή Vat.y. 13. τής] om. τ. τον] om. Vat., corr. in τής ν. 



EUCLIDIS OPTICA. 85 

Si quantitas aliqua perpendicularis fuerit sub-

iacenti plano ebipedo, ponatur auteni oculus super 

aliquod punctum ebipedi, transponaturque, quod uide-

tur; super circuli periferiam centrum habentis oculum, 

seraper aequalis res conspecta uidetur secundum par 5 

allelam positionem ei quae e principio transiens. 

esto ; quae uidetur, aliqua rnagnitudo db perpendi-

cularis existens ebipedo; oculus uero sit g} et con-

iungatur gh, et centro quidem g spatio gb circulus 

describatur hd. dico ; quoniam, si super circuli peri- 10 

feriam transponatur ab magnitudo, ab oculo g aequalis 

uidebitur ab. etenim ab recta est et facit ad hg 

angulum rectum ; oranesque a centro accidentes ad 

idrculi periferiam rectae aequales angulos faciunt. 

laequalis ergo conspecta uidebitur magnitudo. 15 

si uero a centro g perpendiculariter consurgat 

|recta; et super eam oculus ponatur ; et transponatur 

lconspecta magnitudo secundum circuli periferiam par-

allelos existens rectae; super quarn est oculus, aequalis 

Bemper res conspecta uidetur. 20 

5. aequalis] corr. ex aequales m. 1 Ό. 8. coniungan-
tur Ό. 10. describitur Ό. 11. α h] ή α b D. 20. con-
bpecta] completa D. 

14. με&ίΰταται m, et Vat., sed corr. 18. όο&ήν] om. V V a t . 1 m. 
19. τον (pr.)] om. v, m. 2 Vat. κέντρου] κύκλου Vat. 20. 

TCOIOVGIV] ποιοΰ&\αί Vat., ποιονοαι ν. 21. το μέγε&ος ν. 22. 
κέντρου] corr. ex κύκλου Vat. 23. μετακινήται] μετακινείται 
Vm, et Vat. 1 , sed corr. 25. παράλληλον ον] in ra.s. m. 
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μ . 

Έάν δε τό δρώμενον μή προς δρ&άς η τω νποκει-
μένω έπιπέδω, με&ίΰτηται δε έπϊ κνκλον περιφερείας 
ί'ΰον ον τΐ] έκ τον κέντρον, ποτε μεν ί'ΰον έαντω, ποτε 

ό δε άνιΰον δφ&ήΰεται κατά παράλληλον $έΰιν τΐ] εξ 
αρχής μεταβαΐνον. 

εΰτω κύκλος δ ΑΑ, και είλήφ&ω έπϊ τής περι
φερείας αντον ΰημεΐον το Α, καϊ έφεΰτάτω μή προς 
δρ&άς τω κύκλω εν&εΐα ή Α Ζ ί'ΰη ονΰα τή έκ τον 

10 κέντρον, ομμα δε εΰτω το Ε. λέγω, οτι ή Α Ζ, έάν 
επι τής τον κύκλον περιφερείας με&ίΰτηται, ποτε ί'ΰη 
φανήΰεται, ποτε μείζων, ποτε έλάΰΰων. ήχ&ω δή διά 
τον Ε, δ έΰτι κέντρον, τή Α Ζ παράλληλος ή ΓΕ, και 
εΰτω ί'ΰη τή Α Ζ ή Ε Γ. καϊ ήχ&ω άπο τον Γ ΰημεΐον 

15 έπϊ το νποκείμενον έπίπεδον κάθετος ή ΓΗ καϊ ΰνμ-
βαλλέτω τω έπιπέδω κατά το Η ΰημεΐον. καϊ έπι-
ζενχ&εΐΰα ή ΕΗ έκβεβλήΰ&ω καϊ ΰνμβαλλέτω τή περι
φέρεια κατά το Α ΰημεΐον, και ήχ&ω διά τον Α τή 
Γ Ε παράλληλος ή ΑΒ, καϊ εΰτω ή Α Β τή Α Ζ ί'ΰη. 

20 λέγω, ότι ή ΑΒ παΰών τών έπϊ τής τον κύκλον περι
φερείας με&ιΰταμένων εν&ειών έλάΰΰων φανήΰεται. 
έπεζεύχ&ωΰαν γάρ εν&εΐαι αί Ε Α, ΓΖ, Γ Β, Ε Β, Ζ Ε. 
έπεϊ ονν ή ΓΕ τή ΑΒ παράλληλος έΰτι και ί'ΰη, καϊ 
ή ΕΑ άρα τή ΓΒ ί'ΰη τε και παράλληλος έΰτιν. παρ-

1. μ'] om. υ , μ-O·' V, μζ' ιη. 2 Vat. 3. με&ίΰταται Vat., 
corr. πι. 2. δέ] δε τής Vat. 7. ΑΔ] inter Α et z/ ras. ll 
litt. m. 11. ποτε μέν m. ί'ΰη] ΐΰων V. 12. ποτε δ Ά 
bis m. 13. ν,έντρω ν. 14. Ε Γ] ΓΕ m. 19. ζ/Ζ] ζ/,51 
Vat. 21. έλάττων Vat., ϊλαττον ν. 22. Ε Β] supra scr. V ] 
(Ez/ — Ζ Ε etiain in mg. m. 1 V, Γ Ζ supra scr.). 24. τγΛ 
Γ Β άρα Vat.Av. έΰτιν] έΰτι Yat.Avm. 
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Si ? quod uidetur, subiaceuti ebipedo perpendiculare 
non fuerit, transponatur uero super circuli pariferiam 
aequale existens ei quae e centro, aliquotiens quidem 
aequale ei, aliquotiens uero inaequale uidebitur securt-
dum parallelara positionem ei quae e principio transiens. 5 

esto circulus ad, et suroatur in periferia eius 
punctus d, et inde surgat ηοη perpendicularis circulo 

recta dz aequalis 
existens ei quae e 
centro, oculus uero 10 
sit e. dico, quoniam 
dsy si in circuli pari-
feria transponatur, 
aliquotiens quidem 
aequalis apparebit. 15 
aliquotiens niaior 
aliquotiens minor 
traliatur autem per c 
quod est centrum 
rectae dz parallela 20 
g e, traliaturque a 

. puncto g subiacens ebipedura cathetus gl et con-
cidafc ebipedo ad i punctum et coniugata ei edu-
catur et coniungatur ad periferiam ad punctum a, et 
trahatur per punctum α rectae ge parallela ah, sitque 25 
recta ab rectae dz aequalis. d ico ? quoniam ab om-
nium super circuli periferiam transpositaruin rectarum 
mirdma apparebit. comungantur enim cd, gz, gh} eh, se. 
quordam ergo recta ge rectae ub parallelos existens 
est et aequalis 7 et recta ergo β α rectae gh aequalis 30 

22. (jY\ scr. fji. 25. paralellam 1). 29. recta] rectam Ώ. 
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1. έατί] om. m. ΑΕΓΒ] ΑΕΒ Γ Ym. 2. παράλληλο-, 
γράμμα Α, comp. Vat. το ΕΔΖΓ] mg. m. 2 V. 3. οτ*]' 
mg. m. 2 V. ϊλαττον Vat., comp. v. 4. Uaaaov v, comp.l 
Vat. 5. έπεϊ] seq. ras. 2 litt. V, έπεϊ ονν Va t .Av . 6.| 
γωνίαν] όρ&ήν γωνίαν V m , όρ&ήν add. m. 2 Vat. 7. ΓΕΑ] 
ΓΕΑ γωνία m. έλάττων Vat., comp. ν. άρα έατί] έατϊν\ 
άρα Va t .Av . 8. ΓΕΑ] Α iii ras. V, ΓΕΑ Α ; ΓΕΑ x, et 

αλληλόγραμμον άρα έΰτϊ τό ΑΕΓΒ. δια τά αυτά δ ή 
παραλληλόγραμμόν έΰτι καϊ τό ΕΑΖΓ. λείπει δε 
δεΐξαι, ότι έλαΰΰον φαίνεται τό αντό καϊ μείζον, φα-
νερόν δή, ότι έλάΰΰων έΰτι γωνία ή νπό ΓΕΑ τής 

5 νπό ΓΕΑ, έπεϊ δέδεικται, ότι παΰών τών διά τον 
κέντρον διαγομένων εν&ειών καϊ ποιονΰών γωνίαν 
έλαχίΰτη έΰτιν ή νπό ΓΕΑ. έλάΰΰων άρα έΰτϊ καϊ | 
τής νπό ΓΕΑ. και έΰτι τής μεν νπό ΓΕΑ ήμίΰεια I 
ή νπό ΒΕΑ' παραλληλόγραμμον γάρ ίΰόπλενρον τό 1 

10 ΒΕ' τής δε νπό ΓΕΑ ή νπό ΖΕΑ' παραλληλόγραμ- ' 
μον γάρ ίΰόπλενρον καϊ τό Ζ Ε. καϊ η νπό ΒΕΑ 
άρα έλάττων έΰτϊ της νπό ΖΕΑ. ωΰτε και τό ΑΒ \ 
μέγε&ος τον Α Ζ μεγέδονς έλαττον όφ&ήΰεται. 

καϊ φανερόν έκ τον προδεδειγμένον λήμματος, ότιΐ 
15 έλάχιΰτον μεν όφ&ήΰεται προς τω Α, μέγιΰτον δε προς , 

τω κατά διάμετρον τω Α ΰημείω, ί'ΰον δε τό ί'ΰον \ 
άπέχον έφ' έκάτερα τον Α ΰημεΐον. 

μα. 

Έάν δε τό δρώμενον προς δρ&άς η τω νποκειμένωΐ 
20 έπιπέδω, με&ίΰτηται δε τό όμμα έπϊ κνκλον περι

φερείας κέντρον έχοντος τό ΰημεΐον, κα& ό ΰνμβάλλεΛ 
τό μέγεθος τω έπιπέδω, ί'ΰον άεϊ τό δρώμενον φανή-\ 
ΰεται. 

έΰτω δρώμενον μέγεθος τό ΑΒ προς όρδάς τφ\ 
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et parallelos est. parallelogrammum est ergo aegh. • 
propter eadem uero et parallelogramrQum existit edzg. 
restat autem denionstrare, quoniara raiiius apparet idem 
et maius. manifestum est autem, quod minor est 
angulus gea quam ged. quoniam ergo deraonstratuin 5 
est, quod oniniura per centrum ductarum rectaruro et 
facientinm angulum miniraum est quae sub gea, minor 
ergo quam ged. et est angulus quidem gei raedietas 
angulus hea; parallelogramruura. aequilaterum est enim. 
et zed raedietas anguli ged\ parallelograramum enim 10 
aequilaterura est. et qui sub hea ergo minor est eo 
qui sub zed. quare et ab magnitudo rnagnitudine dz 
rainor uidebitur. 

et manifestum est ex praeostensa ratione, quoniam 
mirrirtrum quidem uidebitur ad α punctum, maximum 15 
uero ad illud ; quod secunduin diametrum distat ab α 
puncto, aequale uero per aequale distans in utraque 
ab α puncto. 

Si, quod uidetur, perpendiculare fuerit subiacenti 
plano, transponatur uero oculus super circuli peri- 20 
feriam centrum habentem punctum, secundum quod 
coniungitur raagnitudo ebipedo, aequale semper, quod 
uidebitur, apparebit. 

esto conspecta magnitudo ab perpendicularis sub-

2. paralellogramum Ό, ut lin. 9,10. 8. ergo] in ras. Ώ. 
angulus] scr. anguli. 10. efc — 11. est (pr.)] mg. m. 1 D. 
11. eo] bis, sed corr., D. 17. utroque 1). 

Vat., corr. ra. 2. 9. ΒΕΑ] ΒΕΓ V m . 11. γάρ] om. 
Vat.Av. 12. Έλαττον ν, sed corr. 17. έφ'] άφ' ν. 18. μα'] 
om. ν, v' V, μη' m. 2 Vat. 20. i-χί] ίπί τον Α , τον supra 
scr. Vat. 21. Έχοντα ν. δ] in ras. V. 
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νποκειμένω έπιπέδω, όμμα δε εΰτω τό Γ. και κέντρω 
μεν τω Β, διαΰτήματι δε τω Β Γ κύκλος γεγράφ&ω 
6 ΓΑ. λέγω, ότι, έάν με&ί-
ΰτηται το Γ έπι τής τον κύκλον 

5 περιφερείας, ί'ΰον άεϊ τό Α Β 
φανήΰεται. τοντο δε φανερόν 
έΰτιν. πάΰαι γάρ αί από τον Γ 
ΰημεΐον προς το Α Β προΰ-
πίπτονΰαι ακτίνες προς ί'ΰας γω-

10 νιας προΰπίπτονΰιν, έπειδήπερ 
ή προς τω Β γωνία ορδή έΰτιν. ί'ΰον άρα τό ορώ- | 
μενον όφ&ήΰεται. 

μβ'. 

Τον δρωμένον μένοντος, τον δε όμματος με&ιΰτα- Ι 
15 μένον κατ εν&εΐαν γραμμήν πλαγίαν προς τό δρώ- | 

μενον μέγε&ος ονΰαν ποτε μεν ί'ΰον, ποτε δε άνιΰον 
τό δρώμενον φαίνεται. 

εΰτω δρώμενον μεν τό Α Β, [όμμα δε τό Ε] εν&εΐα\ 
δε πλαγία ή ΓΑ, καϊ προΰεκβεβλήΰ&ω τή ΒΑ έπ'Ι 

20 εν&είας ή ΓΑ καϊ ΰνμβαλλέτω τή Α Γ κατά τό Γ,« 
καϊ με$ιΰτάΰ$ω έπ αντής τό όμμα. λέγω, ότι ποτε] 
μεν ί'ΰον, ποτε δε άνιΰον φαίνεται τό Α Β. είλήφ&ω\ 
γάρ τών Β Γ, ΓΑ μέΰη άνάλογον ή ΓΕ, καϊ έΰτωΐ 
όμμα τό Ε καϊ μετακεκινήΰ&ω καϊ εΰτω έπϊ τής αντής] 

25 εν&είας κατά τό Α. λέγω, ότι τό νπό τών Ε, Α δρώ
μενον άνιΰον φαίνεται, έπεξεύχ&ωΰαν εν&εΐαι αί ΑΕ,Ϊ 

1. κέντρον, corr. m. 2, Yat.A. 2. Β] Α Vat.Av. γε-
γράφ&ω] ό ψε γράφ&ω Vat., sed corr.; ό γεγράφ&ω ν. 4. τον]Ι 
om. ν. 7. έατι Vat.mT. 10. προαπίπτονΰαι ν. 11. Β] Ι 
corr. ex Γ Vat. 13. μβ'] om. ν, να Υ, μ%' m. 2 Vat. 15.1 
το] τώ ν. 17. φαίνεται το δρώμενον m. 18. μέν] om. ν.Ι 
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iacenti plano, oculus uero sit gy et centro quidem by 

spatio uero bg circulus describatur gd. dico, quoniain, 
si transponatur g super circuli periferiam, aequalis 
semper db apparebit. hoc autem. manifestum est. 
omnes enim a puncto g ad db accidentes radii ad 5 
aequales angulos accidunt, quoniam qui ad b angulus 
Lrectus est. aequalis ergo res conspecta uidebitur. 

Re conspecta manente, oculo uero transposito se-
lcundum rectam lineara obliquam ad couspectam quanti-
tateni existentem aliquotiens quidem aequalis, aliquo- 10 
aiens uero inaequalis res conspecta apparebit. 

esto, quod uidetur quidem, aby oculus autem sit e, 
t ec ta uero obliqua gdy et adiciatur ei quae est ba in^ 

directo ag et con-
iungatur rectae dg 15 
ad gy et transpona-
tur oculus. dico ; 

quoniam aliquo-
tiens quidem aequa-
lis, aliquotiens uero 20 
inaequalis apparet 

lab. sumatur enini rectarum bg,gd media proportionalis 
gey et sit oculus e et transmoueatur et sit in eadem 
Irecta d. dico, quod sub ey d uisum inaequale apparet. 

C. qui] £ D. 
supra scr. m. 1 D. 

h] ras. 1 litt. D. 13. oblique D. ba\ 

tii] δε ϊοτω Vat.v. 20. ΓΑ] Λ Β ν, Α Γ Vat. 21. αυτής] 
k;omp. Vat., αύτώ ν. 23. Post γάρ ras. 2 uel 3 litt. V. Β Γ] 
ΒΝ ν. 
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2. ΑΕΒ] corr. ex ΑΕΗ Vat. τών] om. m. ΓΑ, ΑΒ\ 
ΓΑ Β m. 3. τών] om. m. ΓΑ, Α Ζ] ΓΑ Ζ m. 4. ή Ε Ζ] 
in ras., seq. ras. 2 liti, V, post ras. 3 litt. v. 5. μείζον Υ. 

6. τών] om. m. ΑΑ, Δ Β] ΑΑΒ Yat^m. 7. έστιν] είσι m, 
έστι Vat. ν. 8. μείζον ν. εστί ν. 9. το Α Β] om. codd. 

βλέπεται το Α Β m. τον (alt.)] τό m. 10. νπο δε τής] 
bis V. τό αντο το Α Β βλέπεται] om. ν. Α Β] Α ν, et Vat., 

EB, ΑΑ, ΒΑ, και περιγεγράφδω περί τό ΑΕΒ τρί-ϊ 
γωνον τμήμα το ΑΕΒ, καϊ κείβ&ω τή νπο τών ΓΑ, ΑΒ\ 
γωνία ί'βη γωνία ή νπο τών ΓΑ, Α Ζ, καϊ έπεζεύχ&ωι 
ή Β Ζ. εν κύκλω άρα έβτι τά Β, Α, Ζ, Α βημεΐαλ 

5 έπεϊ ονν μείζων γωνία ή νπο ΑΕΒ τής νπο Α Ζ ΒΛ 
ή δέ νπο ΑΖΒ τή νπο τών ΑΑ, Α Β ί'ΰη έβτιν, έπει-* 
δήπερ έν τω αντω τμήματί έβτιν, καϊ ή νπο ΑΕΒ\ 
άρα τής νπο ΑΑΒ μείζων έβτιν. άλλ' νπο μέν τήςΐ 
νπο ΑΑΒ το Α Β βλέπεται τον όμματος έπϊ τοϋ Α\ 

10 όντος, νπό δέ τής νπό ΑΕΒ τό αντό τό ΑΒ βλέπεται 
τοϋ όμματος έπι τοϋ Ε όντος. άνιβον άρα τό όρώ~\ 
μενον φαίνεται έπι τής ΕΑ εν&είας τοϋ όμματοΛ 
με&ιβταμένον. φανερόν δέ, ότι και έπϊ τής Ε Γ με&ιβταλ 
μένον τοϋ όμματος άνιβον τό όρώμενον φαίνεται καα 

15 μέγιβτον μέν κατά τήν πρός τω Ε %-έβιν, μείζον δέ 
άει κατά τήν έγγύτερον αντοϋ έφ' όποτεραβοϋν τώνί 
ΕΑ, ΕΓ εύ&ειών, ί'βον δέ κατά τά Ζ και Α και τάΐ 
ομοίως αύτοις λαμβανόμενα διά τό έν τω αντω τμήλ 
ματι είναι τάς γωνίας. I 

20 "Αλλως. 
"Εβτω γάρ όρώμενον τό ΚΑ, εύ&εΐα δέ ή ΒΓ βνμΛ 

πίπτονβα τή ΚΑ προβεκβαλλομέντ], είλήφ&ω τής ΓΑΙ 
και τής Γ Κ μέβη άνάλογον ή ΓΖ, καϊ έπεζεύχ&ω ή 
Ζ Κ καϊ ή ΖΑ, περι δέ τήν ΚΑ τμήμα γεγράφ&ω, ο 
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coniungatur ae, eb, ad, bd, et describatur circa aeb tri-
gonum sectio aeb, iaceatque ei qui sub gd, bd angulo 
aequalis augulus qui sub ga, az, et coniungatur bz. in 
circulo ergo sunt b, a} z, d puncta. quoniam ergo maior 
angulus aeb angulo azb, angulus uero azb ei qui sub 5 
ad, db aequalis, quoniam in eadem sectione siint, et 
angulus ergo aeb angulo adb maior est. sed sub 
angulo quidem adb uidetur ab oculo super d ente ; 

sub angulo uero aeb idem αb uidetur oculo super e 
existente. inaequale ergo uisum apparet super ed 10 
rectam oculo transposito. manifestum uero ; quoniani 
et semper super eg trausposito oculo inaequale ; quod 

I uidetur ; apparet, et maximum quidem quae ad t positio-
nem ; maius uero ad ei propinquiorem in utralibet ergo 
ed, eg rectarum, aequale autem quae ad ea quae ad ζ 15 
et quae ad d et ea quae similiter ei sumpta propter 
in eadem sectione esse angulos. 

Esto en im ; quod uidetur, lcd, recta uero bg con-
cidens ei quae est kd eductae. et sumatur rectae gd 
et rectae glc media proportionalis gz, et coniungantur 20 
zh et zdj et circa uero lcd portio describatur circuli ; 

3. coniungantur D. 12. inaequale] corr. mg. m. 1 ex 
aequale Ώ. 13. quidam D. 16. et (pr.)] ca post ras. 1 
JiU. D. 21. portio] corr. ex proportio 1). 

corr. m. 2. 11. τον (alt.)] τό ra. άνιαοον ν. 12. τής] 
. τον, ο eras., ν. 14. UVLOGOV ν. Ιδ. τώ] corr. cx τό ν. 

16. όποτεραοονν] -ασ- ΐη ras. V. 17. Δ] τυ. ά Vat.v. 18. 
αύτοΐςλ utoov ν. 20. άλλως] om. Vat.1!!!. 21. νβ' V, ν' 
m. 2 Vat. 23. ΓΚ μίση αν-] in ras. ν. έπεζενχϋ-ωσαν 
Vat. (corr. m. 2), ν. 24. την] τής ν. 
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δέχεται, τήν νπό τών ΚΖΑ. έφάφεται δή τής Β Γ 
εν&είας, έπειδήπερ ώς ή Κ Γ προς τήν ΓΖ, όντως ή 
ΓΖ προς τήν ΓΑ. 
κείΰ&ω δή το όμμα 

δ έπϊ τον Β ΰημεΐον, 
καϊ προΰεκβεβλή-
ΰ%ωΰαν αί Α Β, 
Β Κ. έπεζενχ&ω δε 
ή ΣΑ. ονκονν ί'ΰη 

10 ή Φ γωνία τή Σ γωνία' έν γάρ τω αντω τμήματί, 
είΰιν. καί έΰτιν ή Σ τής Β γωνίας μείζων καϊ ή. 
Φ άρα γωνία της Β μείζων έΰτίν. τον άρα όμματοςι 
έπϊ τον Ζ όντος μείζον φαίνεται το ΚΑ ήπερ έπϊ τον Β\ 

μγ'. 

1δ Τό δ' αντό ΰνμβήΰεται, καν παράλληλος η ή εν&εΐΑ 
γραμμή τω δρωμένω μεγέ&ει. 

έΰτω δρώμενον μέγε&ος το Α Β και τετμήΰ&ω δίχα 
κατά το Ε ΰημεΐον, καϊ άνήχ&ω άπο τον Ε τ ή Α Β 
προς όρ&άς ή Ε Ζ, έφ' ής όμμα κείΰ%ω το Ζ, καϊ έπε-

20 ζενχ&ωΰαν εν&εΐαι αί Ζ Α, ΖΒ, καϊ περιγεγράφ&ω περί 
το ΑΖΒ τρίγωνον τμήμα το ΑΖΒ, καϊ ηχ&ω διά 
τον Ζ τή Α Β παράλληλος ή ΖΑ, καϊ μετακείΰ&ω το 
όμμα έπϊ το Α, και προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί Α Α, 
Α Β. λέγω, ότι άπο τών Α, Ζ άνιΰα φανήΰεται. έπε-) 

2δ ζενχ&ω ή Α Η. έπεϊ ονν ί'ΰη γωνία ή νπό ΑΖΒ τή-

1. δέχεται] συνέχεται codd. τήν] om. codd. τών] rojJ 
codd. δή] in ras. V. 2. ΚΓ] Γ in ras. V. 3. ΓΖί 
in ras. V. ΤΑ] in ras. V. 6. Λροσεκβεβλήο&ω ν, et Vat^ 
corr. m. 2. 10. Σ] corr. ex Τ m. 2 Vat. 11. είοι vm, et 
Vat., corr. m. 2. Β] post ras. 1 litt. V. 12. μείζον ν. 

ίΰτί Vat.vm. 13. του (alt.)] τό ν. 14. μγ'] om. ν, νγ' V. 
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quae continebitur sub hzd. contingetur auteni ab bg 
recta, quoniam sicut Itg ad gzy ita gz ad gd. iaceat 
uero oculus super b punctum ; et adiciatur db rectae dk. 
coniungatur autein sd. igitur aequalis f angulus 
pngulo 5; in eadem enim portione sunt. et est 5 5 
angulus angulo b raaior. et f ergo angulus angulo b 
^maior est. oculo ergo super ζ existente roaius ap-
paret Jcd quani super b. 

Idem autem contingit, et si parallelos fuerit recta 
linea ei quae uidetur raagnitudini. 10 

esto quae uidetur magnitudo ab et diuidatur in 
puo aequalia ad e puncturn, et protrahatur ab e magni-
jy β ^ tudini abe perpendicularis 

ezy in qua oculus ζ iaceat, 
et coniungantur zay zb, et 15 
describatur circa azb tri-
gonum portio azby et tra-
hatur per ζ magnitudini ab 
parallelos zd, et transeat 
oculus super d, et accidant 20 

radii ady db. dico, quoniam a punctis d7 ζ inaequalia 
apparebunt. coniungatur ai. quoniam ergo aequalis 

Fig. falsam, quam e V dedi Studien p. 121, corr. Wcissen-
born Philol. XLV p. 57. 

ι 4. coniungantur Ό. 9. fuerit] facit Ώ. 12. magni-
tndine D. 14. ez) zez Ό. 22. coniungantur 1). 

vu m. 2 Vat. 16. μεγί&η ν. 20. καϊ πεοιγ. — 21. ΑΖΒ (alt.)] 
mg. m. 1 m. 21. AZB(-pr.)] Α Ζ ν. τμήμα] τμήμα κύκλου 
Vat^m, in mg. add. κύκλου m. 2 V. 22. μετά-] in ras. ν. 

23. 8μα ν. τό] τον Vat.v. 2δ. Α Η] in ras. V. 
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νπό AHB, άλλ' ή νπό AHB τής νπο ΑΑΒ μείζων 
έβτιν, καϊ ή νπο ΑΖΒ άρα τής νπο ΑΑΒ μείζων 
έβτιν. καϊ νπο μέν τής νπο ΑΖΒ το Α Β βλέπεται 
τον όμματος έπϊ τον Ζ όντος, ομοίως δέ καϊ νπό τής 

5 νπό ΑΑΒ έπϊ τον Α όντος. άνιβον άρα τό όρώμενον 
φαίνεται άπό τών Α, Ζ . 

καϊ έάν τε&ή ί'βη τή Α Ζ ή Ζ Γ, έλαττον μέν καϊ 
άπό τον Γ φαίνεται ήπερ άπό τοϋ Ζ, άπό δέ τών Γ, Α 
ί'βον. 

10 μδ'. 

Είβϊ τόποι, έφ' ονς τοϋ όμματος μετατι&εμένον τά 
ϊβα μεγέ&η καϊ κοινώς άπολαβόντα τόπονς τινάς ποτέ> 
μέν ϊβα, ποτέ δέ άνιβα φαίνεται. 

έβτω όμμα μέν τό Θ, μεγέ&η δέ τά Α Β, Β Γ, καα 
15 ηχ&ω άπό τοϋ Β πρός όρ&άς ή ΒΖ καϊ προβεκβελ 

βλήβδω έπϊ τό Α. φανερόν 
δή, ότι κα& όποιονοϋν τής 
Ζ Α μέρος άν τε&ή τό όμμα, 
τά Α Β, Β Γ ϊβα φανήβεται. 

20 μετακείβ&ω δ ή τό όμμα καϊ 
έβτω τό Ε. λέγω, ότι άπό τοϋ 
Ε άνιβα φαίνεται, προβπιπτέ
τωβαν ακτίνες αί Α Ε, Ε Β, 
ΕΓ, καϊ περιγεγράφ&ω περϊ τό ΑΓΕ τρίγωνον 6. 

25 ΑΕΑ Γ κύκλος, καϊ προβεκβεβλήβδω τή Ε Β ή Β Η. 
έπεϊ ονν ί'βη ή Α Α περιφέρεια τή Α Γ περιφέρεια, 
μείζων δέ ή ΑΑΗ περιφέρεια τής Η Γ περιφερείας, 

1. μείζον ν. 2. έατί Vat. vm. μείζον ν. 3. έΰτί 
Vat .vm. νπό (alt.)] om. ν. 4. καΓ] v.ctl ή ν. 5. νπόΊΑ 
del. m. 2 Vat., om. V m . 6. άπό] νπο codd. 7. ή] rfj ν. 

έλάττων m. 8. Γ (pr.)] Ν ν. 10. μδ'] om. ν, νδ' V, νβ' 
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angulus qui sub azb angulo aib, sed aib angulus 
angulo adb maior ; et angulus azb ergo angulo adb 
maior est. et sub angulo azb magnitudo ab uidetur 
oculo super ζ existente, siiniliter autem et sub angulo 
adb super d existente. inaequale ergo ; quod uidetur, 5 
apparet sub punctis d} z. 

et si ponatur aequalis ei quae est dz ea quae 
[est gz} minor utique ab sub g apparet quara ab sub z} 

a punctis uero g, d aequalis. 

Sunt loc i , in quibus oculo transposito aequales 10 
magnitudines et communiter occupantes locos quosdam 
aliquotiens quidem aequales, aliquotiens inaequales 
apparent. 

esto oculus quidem d, magnitudines ab, bg, et 
protrahatur a puncto b perpendicularis dz et iniciatur 10 
[super z. manifestum autem, quoniam secundum quam-
lcunque eius quod est dz partem si ponatur oculus, 
\ab, bg apparebunt aequalia. transponatur autem oculus 
ret sit e. d i c o ; quoniam ab, bg inaequalia apparent. 
kccidant radii ea, eb, eg, et describatur circa aeg tri- 20 
gonum aedg circulus, et adiciatur ei quae est eb 
recta bi. quoniam ergo aequalis ad periferia gd peri-
feriae, maior uero ai periferia quam ig, maior ergo 

8. ab(pr.)] zab D. 12. quidam D. 18. ah] nab D. 
aequalia] mg. m. 1 Ό. 

m . 2 Vat. 14. Θ] in ras. m. 2 V, Α ν, et Vat., corr. m. 2. 
τά] τό codd. Α Β, Β Γ] in ras. V. 15. Β Ζ] Β e con*. V, 

ζ/Ζ ν, et Vat., sed corr. m. 2. 1G. in\ τό] corr. ex άπο τον 
m . ·2 V. ζ/] Ζ ν, et Vat., corr. m. 2. 18. άν] έάν codd. 

19. Β Γ] e corr. m. 2 Vat., ΤΔ Vmv. 26. ΔΓ] ΓΑ vin. 
I 27. ΑΔΗ] ΑΔ m. 

Eucl idee , edd. Heiberg et Monge. VII. 7 
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μείζων άρα φανήβεται ή ΑΒ τής Β Γ. καν μεταβαίνη 
δε έπι τής Ε Η, άνιβα ομοίως φανήβεται, καϊ έπϊ τών 
τον κύκλον μερών χωρίς τής προς όρ&άς έάν τε&ή, 
άνιβα φαίνεται, καϊ έάν έκτος τον κύκλον τε&ή μή 

5 έπ' ένδειας ον τή ΑΖ, άνιβα φαίνεται. 

"Αλλω ς. 

Έβτω γάρ ί'βη ή Β Γ τ ή ΤΑ, και περι μεν τήν Β Γ 
ήμικύκλιον γεγράφ&ω το Β Ζ Γ, περι δέ τήν ΓΑ μείζον 
ήμικνκλίον το ΓΖΑ' και φανερόν, ότι τεμεΐ τό προ-

10 ειρημένον ήμικύκλιον. δννατόν δέ έβτιν έπϊ τής ΓΑ 
γράψαι τμήμα μείζον ήμικνκλίον. έάν γάρ νποδώμε&α 
δξεϊάν τινα γωνίαν, δννατόν ήμϊν έβτιν έπϊ τής ΓΑ 
γράψαι τμήμα κύκλον δεχόμενον γωνίαν ί'βην τή υπο
κείμενη οξεία γωνία, ώς άπό τον λγ' τον τρίτον τών 

15 επιπέδων, καϊ έβται τό βννιβτάμενον έπ' αντής μείζον 
ήμικνκλίον, ώς άπό τον λα τον τρίτον τών επιπέδων, 
και έπεζεύχ&ωβαν αί Β Ζ, Ζ Γ, ΖΑ. ονκονν ή έν τω 
ήμικνκλίω γωνία μείζων έβτι τής έν τω μείζονι τμή-
ματι. τά δέ νπό μείζονος γωνίας δρώμενα μείζονα 

20 φαίνεται' μείζων άρα ή Β Γ τής ΓΑ φαίνεται, ήν δέ 
και ί'βη. έβτιν άρα τόπος κοινός, έν ω τό όμμα έάν 
τε&ή, άνιβα φαίνεται τά ϊβα. ϊβα δέ φανήβεται, έπει-
δάν έπι τών γ έζ αρχής βημείων # τών έπι τών Β Γ, 
ΓΑ μειζόνων ήμικνκλίων. 

3. χωρίς] χ Vat., χωρίων ν. 6. άλλως] Vat.v, om. m, 
νε' V, νγ' m. 2 Vat. 8. ημικυκλίου ν. τήν] τής ν. μεί
ζων ν. 9. τεμεΐ] τε μείζον m. 10. δέ] τε m. τής] τοϋ ν 
et comp. supra scr. Vat. Γζ/] corr. ex ζ /Γ m. 1 Vat. 11. 
γράψαι — 12. Γζ/] bis ru, corr. m. 2. 12. δννατόν — 16. 
επιπέδων] male del. Weissenborn 1. c. p. 58. 14. λγ'] in 
ras. V, λ in ras. m; ζ /Γ ν, et Vat., corr. m. 2. 16. λα] λγ' 
m ras. V ; λγ\ λ in ras., m ; ζ /Γ ν , Vat. m. 1, λγ Vat. m. 2. 
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apparebit ah quam hg. et si transeat oculus super ei, 
inaequalia similiter apparebunt, et super circuli partes 
seorsum perpendicularis si ponatur, inaequalia apparent, 
et si extra circulum ponatur non in directo existens 
ei quae est dz, inaequalia apparent. δ 

Aliter. 
esto enirn aequalis hg ei quae est gd, et circa 

quideru hg semicirculus describatur hzg, at uero 
circa gd maior seniicirculo gzd. et manifestum qui-

dein ; quoniam maior 10 
praedicto seroicir-

culo. possibile super 
gd scribere portio-
nem maiorem quideni 
semicirculo. si enim 13 
supponamus acutum 

aliquem angulura, possibile est nobis super gd scribere 
portionera circuli continentem angulurn aequalem sub-
iacenti acuto angulo ; ut habetur in I I I 0 eleinentorum. 
et coniungantur \z, zg, zd. igitur qui in semicirculo 20 
angulus maior quam alius in maiori portione. sub 
maiori autem angulo uisa maiora apparent. erat autem 
aequalis. est ergo locus communis, in quo oculus si 
ponatur, inaequalia apparent aequalia, quoniam quidem ; 

si super ea quae a principio puncta fuerit, earum quae 2δ 
sunt bg, gd maior semicirculus. 

δ. quae] qui D. 17. possibile] possi- seq. ras. 1 Utt. Ό. 

17. ΖΓ, ΖΔ] Γ, Ζ in ras. V. 18. μείζων] μείζον ν. 20. 
μείζον ν. μείζων — φαίνεται] om. m. 21. χοινοις ν. 23. 
ΰημεΐον Vat.1, (π m. 

7* 
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με. 

"Εΰτι τις τόπος κοινός, αφ9 ού τά άνιβα μεγέ&η ί'βα 
φαίνεται. 

εΰτω γάρ μείζων ή ΒΓ τής ΤΑ, και περί μεν τήν 
5 Β Γ μείζον ημικυκλίου τμήμα γεγράφ&ω, περί δε τήν 

ΓΑ όμοιον τω περί τήν Β Γ, τοντέβτι δεχόμενον γω
νίαν ΐβην τή έν τω 
ΒΖΓ τεμονβιν άρα 
άλληλα τά τμήματα. 

10 τεμνέτωβαν κατά το 
Ζ, καϊ έπεζενχ&ωβαν 
αί ΖΒ, ΖΓ, ΖΑ. 
ούκοϋν έπεϊ ί'βαι 
είβιν αί έν τοις δμοίοις τμήμαβι γωνίαι άλλήλαις, ί'βαι 

15 είβι και αί έν τοις ΒΖΓ, ΓΖΑ τμήμαβι γωνίαι άλλή-
λαις. τά δε νπο ί'βων γωνιών δρώμενα ί'βα φαίνεται, 
του άρα όμματος τιθεμένου έπϊ του Ζ βημείον ί'βη αν 
φαίνοιτο ή Β Γ τή ΓΑ. έβτι δε μείζων, έβτιν άρα 
τόπος κοινός, αφ9 ον τά άνιβα μεγέ&η ϊβα φαίνεται. 

20 ^ g ' . Ν 

Είβϊ τόποι, έφ9 ονς τον όμματος μετατι&εμένον τά 
ί'βα μεγέ&η καϊ προς δρ&άς όντα τω νποκειμένω έπι
πέδω ποτε μεν ί'βα, ποτε δε άνιβα φαίνεται. 

έβτω ί'βα μεγέθη τά Α Β, ΓΑ προς όρ&άς όντα τω 
25 νποκειμένω έπιπέδω. λέγω, ότι έβτι τις τόπος, ον τον 

Ομματος τεθέντος τά Α Β, ΓΑ ί'βα φαίνεται, έπεζενχ&ω 

1. με'] om. ν, ν=,' V, νδ' m. 2 Vat. 4. τήν] τών υ , et 
Vat., corr. ηι. 2. 5. μείζον] corr. ex μείζων m. 2 V. ήμι-
%v%liov Vat., comp. v. 8. ΒΖΓ] v, m. 1 Vat.; ΒΓΖ V m , 
m. 2 Vat. άρα] om. Vat .Y. 10. τεμνέτω Vat., corr. m. 2. 
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2. apparerent D. 5. quae] corr. ex qui Ώ. circa] 
contra JD. 6. portiones] portiones η D. 9. qui] mg. m. 1 D. 

21. coniungantur Ό. 

I 15. ccl"] supra scr. V, om. Vat.v. Β Ζ Γ] in ras. V, 
Β Vat.v. 18. φούνητο ν. %ατϊ\ ϊατιν ν. 20. μτ'\ 
οπυ ν, νζ' V, νε' m. 2 Vat. 21. tlci\ litt. initial. deest in m, 
ut saepius. μετίΛΪεμίνον m. 22. ίπιπίδω] seq. Xtyoi οτι 
Ιοτι τις τόπος, sed del., V. 24. LGU] ora. Vm. 2G. Ιπι-
ζίνχδω m, έπίξεύχΟ-ωααν ν. 

Est aliquis locus communis, a quo inaequales mag-
nitudines aequales apparent. 

esto enim niaior bg quani gd, et circa bg maior 
semicirculo portio describatur et circa dg similis ei 
quae circa bg, et hoc est recipiens angulum aequalem 5 
ei qui in b 8g. secantes se ad inuicein portiones 
diuidantur ad z9 et coniungantur 8b, 8g, zd. igitur 
quoniara aequales sunt qui in similibus portionibus 
anguli ad inuicem, aequales sunt et qui in bzg, gid 
portionibus ad inuicem anguli. sub aequalibus autem 10 
angulis uisa aequalia apparent. oculo ergo posito 
super 8 punctum aequalis apparebit bg ei quae est gd. 
est autem maior. est ergo locus communis, a quo 
inaequales magnitudines aequales apparent. 

Sunt loci , in quibus oculo transposito aequales 15 
raagnitudines et perpendiculares subiacenti plano exi-
stentes aliquotiens quidem aequales, aliquotiens uero 
'inaequales apparent. 

sint aequales quidem magnitudines ab, gd ad rectos 
existentes subiacenti ebipedo. dico, quoniarti est locus, 20 

[ubi oculo posito ab, gd aequales apparent. coniunga-
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από του Β έπϊ το Α ή ΒΛ, καϊ τετμήβ&ω δίχα κατά 
το Ε βημεΐον, καϊ άνήχ&ω από του Ε προς όρ&άς τή 
ΑΒ Ύ] ΕΖ. λέγω, ότι, έάν έπϊ τής Ε Ζ τό όμμα τε&ή, 
τά Α Β, ΓΑ ί'βα 

5 φανηβεται. κει-
β&ω γάρ έτά τής 
ΕΖ τό όμμα καϊ 
έβτω τό Ζ, και 
προβπιπτέτωβαν 

10 ακτίνες αί Α Ζ, 
ΖΒ, ΖΕ, ΖΑ, 
Ζ Γ. ί'ΰη δ ή 
εύ&εΐα ή Ζ Β τΐ] 
Ζ Α. άλλά καϊ ή Α Β τ ή ΓΑ υπόκειται ί'ΰη 

15 άρα αί ΑΒ, Β Ζ δυβι ταΐς ΓΑ, Α Ζ ί'βαι είβί. καϊ 
περιέχουβιν όρ&άς γωνίας" ί'βη άρα έβτϊν ή υπό ΒΖΑ 
τή υπό Α Ζ Γ. τά ΑΒ, ΓΑ άρα ί'βα όφ&ήβεται. 

λέγω δή, ότι και άνιβα όφ&ήβεται. 
μετακείβδω δ ή τό όμμα και έβτω τό Η, καϊ έπε-

20 ξεύχ&ω ή ΗΕ, καϊ προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί ΗΒ, 
Η Α, ΗΓ, Ή Α. μείζων άρα ή ΗΒ τής ΗΑ. άφηρή-
β&ω άπο τής ΗΒ τή ΗΑ ί'βη ή Β Θ, και έπεζεύχ&ω , 
ή Α Θ. ί'βη άρα γωνία ή υπό Β ΘΑ τή υπό ΓΗΑ.\ 
άλλά ή ύπό Β ΘΑ τής υπό ΒΗΑ μείζων έβτίν, ή έκτόςΐ 

25 τής έντός' και ή ύπό ΓΗ Α άρα τής ύπό ΒΗΑ έβτι 
μείζων, μείζων άρα φανήβεται ή ΓΑ τής Α Β. 

δύο 

Fig., quam ex V cledi, quo niodo intellegenda sit, exposuit 
Weissenborn 1. c. p. 58. 

1. Δ] corr. ex Λ, Δ m. 2 Yat. . 2. Ε (alt.)] supra scr.j 
m. 2 V. 12. δή εν&εΐά] in ras. V. 15. άρα] άρα ί'οαι codd. 

δνοί] δαοί ν. Δ Ζ] ΖΔ τ. 16. Post γωνίας del. ί'οη άρα\ 
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Ifcur enim ab h super d recta hd et diuidatur ip. duo 
^aequalia ad punctum e, et protraliatur a puncto e per-
[pendicularis ez rectae dh. dico, quoniain, si super ez 
ponatur oculus, ah, gd aequales apparebunt. iaceat 
kniin super ez oculus et sit z} et accidaut radii az> zb, 5 
\ze, zd, zg. aequalis uero recta zb rectae zd. sed αb 
ei quae est gd posita est aequalis. duae ergo aequales 
[ah, bz duabus gd, dz aequales sunt ; et continentes 
[angulos aequales. aequalis ergo α ζ ei quae est gz, 
mt ad bases iacentiuiai angulorum, quibus aequalia 10 
latera subtensa siint tota figura. aequalis est ergo qui 
Isub hza ei qui sub dzg. lnagnitudines ergo aequales 
ι apparent. 

dico autem ; quouiaiai et inaequales uidebuntur. 
transeat autem oculus et sit i, et coniungatur ie, 15 

•et accidant radii ih, ia, ig, id. niaior ergo %b quani id. 
auferatur auteni ab ih ei quae est id aequalis bt, 
et coniungatur at aequalis ergo angulus hta augulo 
gid. sed angulus hta quam angulus hia maior est ; 

quia extiinsecus scilicet intrinseco. et augulus ergo 20 
gid angulo bia est niaior. niaior ergo apparebit gd 
quam ha. 

1. super (Γ) pnnctis dcl. J). 4. iaceant D. 15. con-
iungantur D. 16. ib (alt.)] mg. m. 1 D. 18. coniungantur Ό. 

έΰτϊν ή νπο BZA τή νπο ΔΖΓ ή Α Τα τή ΓΖ καϊ τών πρός 
ταϊς βάΰεΰΐ κειμένο)ν γωνιών πΧενραϊ νποτείνονΰΐ κύκνου ΰχήμα V, 
add. mg. m. 2: νφ' άς α'ι ί'σαι et: γρ. ai πλενραϊ νποτείνονΰΐν; 
in Vat.v post γωνίας in textu est: ί'ΰη άρα έΰτϊν ή Α Ζ τ\ι Γ Ζ 
ν.αΙ τών προς ταϊς βάΰεΰΐ κειμένων γωνιών αί πλενραϊ νποτεί-
νονΰΐν κώνον ΰχήμα. 17. τά] τά γάρ Vat.1, sed γάρ del. 11). 
δή]'τη, δέ VVa t .v . 22. άπο] δή άπό Vat.v. 24. μείζον ν. 

25. έΰτιν ν. μείζων έΰτϊ m. 26. Α Β] e corr. ιη. 2 Vat., 
ΑΘ τ. 
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μζ· 
Είβι τόποι τινές, έν οις τον όμματος τεθέντος τά 

άνιβα μεγέ&η εις τό αντό βνντε&έντα ί'βα έκατέρω τών 
άνίβων φανήβεται. 

5 έβτω γάρ μείζων ή ΒΓ τής ΓΑ, και περι τάς Β Γ, 
ΓΑ ημικύκλια γεγράφ&ωβαν και περϊ όλην τήν ΒΑ. 
ούκονν ί'βη ή έν 
τω ΒΑΑ ήμικν-
κλίω γωνία τή έν 

ίο τω ΒΚΓ' όρ&ή 
γάρ έβτιν έκατέρα 
αντών. ί'βη άρα 
φαίνεται ή Β Γ 
τή ΒΑ. ώβαύτως 

Ιό δέ και ή ΒΑ τή ΓΑ τών ομμάτων έπϊ τών ΒΑΑ, 
ΓΖΑ ήμικνκλίων κειμένων, είβί τίνες άρα τόποι, έν* 
οις τά άνιβα μεγέθη δύο εις ταντο βνντε&έντα ί'βα 
έκατέρω τών άνίβων φαίνεται. 

Β 

μη . 
20 Ενρεΐν τόπονς, άφ' ων τό ί'βον μέγεθος ήμιβν φα-

νεϊται ή τέταρτον μέρος ή καϋ-όλον έν τω λόγω, έν φ\ 
καϊ ή γωνία τέμνεται. 

έβτω ί'βον τό Α Ζ τω Β Γ, καϊ περι τήν Α Ζ γε-* 
γράφ&ω ήμικύκλιον, και γεγράφ&ω έν αντω όρΰ-ή 

25 γωνία ή Κ' τή δέ Α Ζ ίβη έβτω ή Β Γ, και περί τήν 

1. μζ'] om. ν, νη' V, νς' m. 2 Vat. 2. τε&έντος] τέ&ηται ν. 
3. σνντέ&ηται ν. 5. ή Β Γ μείζων Yat.v (μείζον ν), τάςκ 

corr. ex τής V. Ε Γ ] Γ in ras. ν. 6. ήμικυκλϊ ν. ΒΔ] ' 
m, Ε Γ VVat.v(?). 9. τή] corr. ex τήν V. 13. φανήβεται ΥΑ 

Ε Γ ] ΒΓ τή Β Γ Υ. 14. ωσαύτως] ώς δ' αντως Υ. 15. j 
ΒΑΔ] Α ΒΔ Vat.v. 17. ταντόν Vat.Av. σνντιδεντα Vat.Av.J 
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Sunt loci quidam, in quibus oculo posito inaequales 
magnitudines in idem compositae aequales utrique in-
aequalium apparebunt. 

esto erdm bg maior quam gd} et circa bg et gd 
semicirculi describantur et circa totam bd. igitur 5 
laequalis qui in bad seinicirculo angulus ei qui in bJcg^ 
rectus enim uterque. aequalis ergo uidebitur bg ei 
quae est bd. similiter uero bd ei quae est gd oculis 
super semicirculos abd, gzd iacentibus. sunt quidam 
ergo loci, in quibus inaequales magnitudines duae in 10 
idem compositae aequales utrique inaequalium apparent. 

Inuenire locos , a quibus aequalis lnagnitudo me-
dietas appareat uel quarta pars uel uniuersaliter in 
»ropor t ione , in qua et angnlus diuidatur. 

esto aequalis ab ei quae est gb, et circa ab de- 15 
scribatur semicirculus, et describatur in eodem rectus 
angulus ei uero quae est ab aequalis esto bg, et 

8. quae (pr.)] corr. ex qui Ώ. 15. et — 1G. semicirculus] 
mg. m. 1 D. 

18. ίν.ατέρω] ίν.ατέρων V. 19. μη'] om. ν, ν&' V, νζ' m. 2 
Vat. 21. 'κα&ύλου] ν.α&' ο Α, et Vat., sed corr. 23. AZfor.)] 
ΑΒ Vat.Av, Β Γ Vat. Jm. τώ Β Γ] supra scr. m. 2, sed ante 
τό AZ ins., V. ΒΓ] AZ VaVm. Α Ζ (alt.)] Α Β Vat.Av. 

24. ήμι-Λν-Λλίον] sequitur: έν ω έγγεγράφ&ο) τμήμα τυχόν, sed 
del., V. iv αύτω] έν τώ αύτώ in ras. ν. 25. ΑΖ\ ΑΒ Αν, 
pt Vat., corr. m. 2. 
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2. Κ] seq. ras. 1 litt. V. διπλασίων Vat^m. 3. Δ\ 
in ras. V, οηι. Vat.Av. Α Ζ] Α Β Yat.Ay. 4. ΑΚΖ] 

Β Γ περιγεγράφ&ω τμήμα, ό δέίεται τής προς τω Κ 
γωνίας ήμίόειαν. ονκονν ή Κ γωνία διπλαΰία έύτ\ 
τής Α γωνίας. διπ?.αΰία άρα φαίνεται ή ΑΖ τής Β Γ 
τών ομμάτων έπϊ τών ΑΚΖ, ΒΑ Γ περιφερειών κει-

5 μένων. 
μ&'. 

'Εύτω δρώμενον τι μέγε&ος το Α Β. λέγω, ότι 
τό ΑΒ έχει τόπους, έν οϊς του όμματος τεθέντος τό 
αυτό ποτε ήμι6υ ποτε όλον ποτε τέταρτον φαίνεται και 

10 καθόλου έν τω δο&έντι λόγω. 
περιγεγράφ&ω περί τήν Α Β κύκλος δ ΑΕΒ ωΰτε 

τήν Α Β μή είναι διάμετρον, και είλήφ&ω τό κέντρον 
του κύκλου και εΰτω τό Γ, έφ' ού κείό&ω τό όμμα, 
και έπεξεύχΟ-ωΰαν εν&εΐαι αί 

15 Α Γ, ΓΒ. ύπό τής ΑΓΒ άρα τό 
Α Β βλέπεται, κεία&ω δή τό 
όμμα έπϊ τής του κύκλου περι
φερείας καϊ εΰτω τό Ε, και 
προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί Ε Α, 

20 ΕΒ. έπεϊ ουν ή ύπό ΑΓΒ 
γωνία τής νπό ΑΕΒ έΰτι δι 
πλή, τό Α Β άρα από τον Γ διπλάΰιον δράται τον 
από τον Ε. δμοίως καϊ τέταρτον μέρος δφΰ-ήΰεται, έάν 
ή γωνία τής γωνίας ή τετραπλή, και έν τω δο&έντι λόγω. j 

25 ν'. 

Τών ίόω τάχει φερομένων καϊ έπϊ μιας προς όρ&άς 
αντοΐς ονόης εν&είας τά έπϊ τά αντά μέρη πέρατα 
εχόντων προΰιόντων μεν προς τήν άγομένην διά τον 
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»circa bg describatur portio circuli ; quae recipiat eius 
qui ad ~k anguli niedietatem. ergo ~k angulus duplus 
est anguli e. dupla ergo apparet ab eius quae est bg 
oculis super alch et beg periferias iacentibus. 

Es to ; quae uidetur rnagnitudo, ab. d ico ; quoniam δ 
db babet locos ; in quibus oculo posito eadeni aliquo-
jtiens totum ; aliquotiens quarta apparet et uniuersaliter 
in data proportione. 

describatur circa ab circulus aeb, cuius circuli ah 
non sit diarneter ; et suniatur centrum circuli et sit g} 10 
in quo iaceat oculus, et coniungantur rectae ag, gb. 
isub eo igitur qui est agb ab uidetur. iaceat auteui 
oculus super circuli periferiam et sit e} et accidant 
Iradii ea, eb. quoniam ergo agb angulus angulo aeb 
k t duplus ; ergo ab g puncto duplum eius uidetur ; 15 
quod ab e. similiter quarta pars uidebitur ; si angulus 
lartgulo uel quadruplus uel in data proportioue. 

Aequali celeritate latorum et super unam ad rectos 
ipsis existentem rectam in easdem partes terminos 
Jhabentiurti accedentiumque ad ductam per oculum 20 

10. diameter] -er in ras. D. 13. oculus] mg. m. 1 Ώ. 
pariferiam Ώ, sed corr. Ιδ. eius] mg. m. 1 J). 

AKB Vat .Av. G. μ#'] om. v, £' V, νη' m. 2 Vat. 8. τε
θέντος] τέ&ηται Αν, et Vat. , corr. m. 2. 9. φαίνεται] φα-
νείται m. 13. έφ] άφ' Α. Ιδ. ΑΓΒ] in ras. V ; ε γαβ 
Vai, corr. m. 2; ΓΑΒ ν, Α ΓΑΒ Α. 17. κύκλου] corr. ex 
κέντρου m. 2 Vat. 19. ποοσπιπτέτοί ν. Ε Α] Α Ε ν. 21. 
έστιν ν. 22. διπλάσια ν. 23. καί] δε καί Α. 25. ν'] 
οτα. ν, Ια V, ν&' ιη. 2 Vat. 
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όμματος παράλληλον τή είρημένη εν&εία το πορρώτερον\ 
τον όμματος τον έγγντερον προηγείσαι δόζει, παραλή 
λαζάντων δε το μεν προηγονμενον έπακολον%εΐν, τό 
δε εττακολουθ-ουι/ προηγεΐΰϋ-αι. 

δ φερέό&ω γάρ ίβοταχώς τά Β Γ, Α Ζ, ΚΑ επί μιας 
προς όρ&άς αντοΐς ονΰης ενϋ-είας τής ΓΑ τά έπϊ τά 
αντά μέρη πέρατα έχοντα τά Γ, Ζ , Α, καϊ άπο τον Μ-
όμματος παράλληλος ήχ&ω τή ΓΑ ή ΜΑ, καϊ έπεΑ 
ξενχϋ-ωΰαν αί Μ Γ, ΜΖ, ΜΑ. ονκονν προηγονμενοά 

10 μεν δοκεΐ το Β Γ, έπακολονϋ-οϋν δε το ΚΑ διά το καϊ] 
τών άπο τον όμματος προΰπιπτονΰών ακτινών τήν Μΐ\ 
έπϊ το Γ παρήχϋ-αι δοκεΐν μάλλον τών άλλων άκτίνωνλ 
το άρα ΜΓ προηγεΐβϋ-αι δόζει προβιόντων, ως εί'ρηταιΐ 
παραλλαζάντων δε τών Β Γ, Α Ζ, ΚΑ καϊ ώς τώιΑ 

15 Π Ρ, ΣΤ γενομένων προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί 
ΜΝ, ΜΠ, ΜΣ. ονκονν τό Ν3 παρήχ&αι δοκεΐ έπί 
το Ν διά το και τήν Μ Ν ακτίνα παρήχ&αι έπϊ το Μ 
μάλλον τών άλλων ακτινών το άρα ΣΤ έπϊ το ϊ | 
παρήκται διά το καϊ τήν Μ Σ παρήχϋ-αι ώς έπϊ το 21 

20 μάλλον τών άλλων άκτίνων. το μεν άρα Β Γ προ-

1. πορρώτερον] προρρώτερον Α. 3. έπαν,ολου&ή ν. δι 
φε-] seq. ras. 1 litt. ν. Δ Ζ] coit . ex Δ Γ τα. 2 Vat. KAJ 
supra scr. Υ. έπϊ μιας—Ί. Γ, Ζ, Α~\ mg. m. 2 V, mg. m. u 
Vat.1, om. m. 6. όρ&άς] δρ&ής Vat.Av. αυτοΐς] αυτής 
Vat.Av. τά (pr.)] τους ν. 7. έχοντα] εχόντων YVat.Vat.1 Αν. 

8. παράλληλος — ΜΑ] postea add. Υ. καί] in ras. VI 
έπεζεύχ&ωΰαν] έπεζενχ&ω in ras. Υ, et Yat., corr. m. 2. 9J 

αϊ] ή YYat.Av. 10. δοκεΐ — 11. όμματος] postea ins. 
litt. minor. Y. 11. όμματος] seq. του δε όμματος άκτίνων 
προαπιπτοναών τών φερομένων ή ΜΓ το άρα παραλλαξάντων 
τών Β Γ, Δ Ζ, ΚΑ, sed del., deinde lacuna Y. Post όμματος 
del. γενομένων Yat. 1; in Y post lac. est γενομένων. προβ-i 
πιπτουΰών — Ιδ. γενομένων] mg. Υ. 12. δοκεΐ ν. τών 
άλλων] om. ν. 13. προκειβδαι Yat^m. 14. τών (alt.)] corr. 
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aequedistantem dictae rectae; quod reniotius ab oculo 
|id quod propius praecedere uidetur, mutantibus uero 
praecedens quideni subsequi, quod uero sequitur, prae-
iedere. 

ferantur enim aequali celeritate bg, dz, lca super 
unam ad rectos ipsis existenteni rectam ga in easdem 
partes fines habentium g, z, a, et ab oculo quidem 

parallelos traha-
tur ml ei quae 
est ga, et con-
iungantur m g, 
mz, ma. igitur 

Δ 1 

Κ Λ 

π 

σ JP 

Σ Τ 

10 

praecedens uide-
tur bg, stibse-
quens uero /ία 15 
propter et ab 

oculo incidentium radiorum mg super g dirimari uideri 
raagis aliis radiis. itaque bg praecedere uidebitur 
accedentibus, sicut dictum est. mutantibus uero bg} 

az, lca et sicut nx, pr, st factis accidant radii mn, 20 
mjpj ms. ergo η χ deduci uidetur super η propter et 
mn radium deduci super η magis aliis radiis. igitur st 
super t deducitur propter et ms deriuari ut super t 
magis aliis radiis. igitur bg quidem praecedens super 

6. existentes D. 7. ζ] ζ Ό. 17. radiorum] corr. ex 
mediorum D. dirimari] scr. deriuari; cfr. lin. 23. 20. 
mn\ in ras. m. 1 Ό. 22. η] ·η· Ό. 24. bg] g e corr. Ώ. 

»' ex τόν V. 15. ΣΤ] Σ τών Vat.v. γινομένων ν, sod corr. 
(' Deinde add. ΙπακοΧου&ίϊν VaUm. προαπιπτέτω ν. 10. 

παοήχ&αι] παρηλλάχ&αι m. 17. iV(utrumque)] S Weissenborn 
f p. 60. 19. τό καί] τοϋ ν. Μ Σ] corr. ex Μ Vat. 
ι 
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ηγούμενον έπι τον NE γενόμενου δόζει έπαχολονΰεϊν 
το δε Α Κ έπακολον%ονν έπϊ τον ΣΤ γενόμενου δόζε 
προηγεί6&αι. 

να . 

5 Έάν τίνων φερομένων πλειόνων άνίΰω τάχει 6νμ 
παραφέρηται έπϊ τά αυτά και το όμμα, τά μεν τι 
όμματι ίΰοταχώς φερόμενα δόζει έΰτάναι, τά δε βρα 
δντερον εις τουναντίον φέρεΰ&αι* τά δε &άττον ει 
τά προηγούμενα. 

10 φερέΰ&ω γάρ άνίΰω τάχει τά Β, Γ, Α, 
καϊ βραδύτατα μεν φερέΰ&ω τό Β, τό 
δε Γ ίΰοταχώς τω Κ όμματι, τό δε Α 
%άττον τον Γ. από δε τον Κ όμματος 
προΰπιπτέτωόαν ακτίνες αί ΚΒ% ΚΓ, 

15 ΚΑ. ονκονν τω όμματι παραφερόμενον 
τό Γ έΰτάναι δόζει, τό όε Β νπολειπό-
μενον εις τουναντίον φέρεβ&αι, τό δε Α, ό δάττον νπό 
κείται τούτων, φέρεΰ&αι δόζει εις τονμπρο6&εν πλεΐο' 
γάρ άπο τούτων άποότήΰεται. 

20 νβ'. 

Έάν τίνων φερομένων διαφαίνηταί τι μή φερόμί 
νον, δό%ει τό μή φερόμενον εις τά όπι6%εν φέρεΰ$α 

φερέΰ&ω γάρ τά 5 , Α, μενέτω δε το Γ, καϊ άπ 
τον όμματος προΰπιπτέτωόαν ακτίνες αί Ζ Β, Ζ Γ, ΖΔ 

25 ονκονν τό μεν Β φερόμενον έγγιον έΰται τον Γ, 4 
δε Α αποχωρούν πορρώτερον εις τουναντίον ά{ 
φέρεΰ&αι δ όζει τό Γ. 

2. του] τό Vat. 4. να'] om. ν, ζβ' V, | ' m. 2 Vat. Ι 
άνισων ν. συμοταραφέρηται] σνμπαραφέρεται Υ. 9. τ 
supra scr. m. 1 Vat. 11. βραδύτατοι] βραδύτα Yat. τό (ρι 
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nx factuni uidebitur sequi ; at uero ah subsequeiis 
super st factum uidebitur praecedere. 

Si aliquibus latis pluribus inaequali celeritate simul 
transportetur iii easdera partes et oculus, quae quidem 
oculo aequali celeritate fenintur, uidebuntur stare ; 5 
tardiora uero in contrariura ferri ; celeriora uero in 
Ipraecedentia. 

ferantur enim inaequali celeritate h, g, d, et tar-
'dissime quidem feratur h} at uero g aequali celeritate 
oculo k, d uero celerius quam g} ab oculo uero h 10 
accidant radii kg, Jcd, itaque oculo transposito g 
stare uidetur, b uero relictum in contrariuin ferri, at 

raero; quod celerius positum est eorurn, ferri uidebitur 
[in anteriora*, plus enim ab eis distat. 

Si aliquibus latis appareat aliquid, quod non fera- 15 
tur, uidebitur illud non latuin retror-
sum ferri. 

ferantur eniin h, d, non feratur 
autem g, et ab oculo accidant radii 
zh, zg, zd. igitur b quidem latum pro- 20 
pius erit quam gy afc uero d progre-

diens longius. in contrarium uero ferri uidebitur g. 

1. at] ad Ώ. 20. zg] zdg Ό. 

τω ν. τό δέ — 12. όμματι] τω δ Ε Κ όμματι ίοοταχώς το Γ m. 
14. προβπιπτέτω ν. 15. τώ] corr. ex τό V. περιφερόμε-

νον m. 16. νπολειπό μενον] ίπόμενον τη. 18. τούτον ν, sed 
corr. 20. νβ'] om. ν, | y ' V, ξα' m. 2 Vat. 21. φερόμενον] 
φαινόμενον m. 22. εις τα οπιο&εν] corr. ex εις τοϋμ-
προΰΰεν V, εις τά ϊμπροαδεν ν. 23. Δ] corr. ex Γ m. 2 Vat., 
Γ ν. 24. προστΐίπτέτύ) ν, comp. Vat. 25. Β] corr. ex Α 
m. 2 Vat., Α ν. ϋγγιον] corr. ex ϊ'/γειον V. 
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νγ'. 

Τον όμματος έγγιον τον δρώμενον προΰιόντος δόζει 
τό δρώμενον ηνζήΰ&αι. 

δράΰ&ω γάρ το Β Γ τον όμματος έπι τό Ζ κειμένον 
5 νπό τών Ζ Β, Ζ Γ ακτινών, 

καϊ μετακείΰ&ω τό όμμα έγγιον -^ - J£ 
τον Β Γ καϊ έΰτω έπϊ τον Α, V \ sy 
και δράβδω τό αντό νπό τών \^\Α/// 
Α Β, Α Τ ακτινών, ονκονν \ / 

10 μείζων ή Α γωνία τής Ζ γω- \y 
νίας' τά δε νπό μείζονος γω
νίας δρώμενα μείζονα φαίνεται, δόζει άρα ηνζήβ&αι 
τό Β Γ τον όμματος έπι τον Α όντος ήπερ έπϊ τον Ζ. 

νδ'. 

15 Τών ί'ΰω τάχει φερομένων τά πόρρω δοκεΐ βρα-
δντερον φέρε6&αι. 

φερέύ&ω γάρ ίΰοταχώς τά Β, Κ, και από τον Α\ 
όμματος ακτίνες ήχ&ωΰαν αί Α Γ, Α Α, Α Ζ. ονκοννΐ 
τό Β μείζονας έχει τάς από τον όμματος ακτίνας] 

20 ήγμένας ήπερ τό Κ. μείζον άρα διάότημα διελενΰεται 
καϊ νΰτερον παραλλάΰΰον τήν Α Ζ όψιν δόζει βραδνΑ 
τερον φέρεΰ&αι. 

"Αλλως. 

Φερέΰ&ω γάρ δνο ύημεΐα τά Α, Β έπϊ παραλλήλων] 
25 εν&ειών, όμμα δε εΰτω τό Ζ , άφ' ον προ6πιπτέτωΰαν\ 

ακτίνες αί Ζ Α, ΖΒ, Ζ Ε, Ζ Α. λέγω, ότι τό πόρρω 
τό Α δοκεΐ βραδντερον φέρεΰ&αι τον Β. έπεϊ γάρ 

1. νγ'] om. x, ξδ' V, ξβ' m. 2 Vat. 2. έγγιον] corr. e4| 
ϊγγειον V, ut lin. 6. 4. oqao&ai x. 7. τον (alt.)] corr. exj 
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Eorum, quae aequali celeritate feruntur, remotiora 
uidentur tardius ferri. 10 

ferantur enira aequali celeritate 
b, h, et ab α oculo radii trahantur 
ag, az, ad. igitur b maiores habet 
ab oculo quidem radios quidem 
ductos quam k. mimis ergo spatium 15 
pertransibit b quam lc, et posterius 
permutatis az uisum uidebitur tar-
dius ferri. 

Aliter. 
ferantur enim duo puncta a, b in aequidistanti- 20 

bus rectis, oculus uero sit 8, a quo accident radii 
0a, zb7 0e, zd. d ico , quod α quidem reruotius 
uidetur tardius ferri quani b. quoniani enim a0, 0d · 

21. accident] scr. accidant. 

τό m. 1 Vat. 8. όράα&αι ν, corr. m. 1. 10. γωνίας] om. m. 
13. Post Ζ add. : ~ έ'ξής V. 14. νδ'] om. ν, ξε' V, ξγ' 

m. 2 Vat. 17. ίαοταχή Vat., corr. m. 2. 19. μείζονας] -ς 
add. m. 2 V. 20. διελεναεται] παρελεναεται m. 21. παρ-
«λλάσοον] παραλλάοον V. 24. V, ζδ' m. 2 Vat. 27. 
τό] om. m. 

Euc l ide» , edd. Hciborg ot Menge. VII. 8 

Oculo ei7 quod uidetur, propius accedente uidebitur 
res uisa augmentari. 

uideatur enirti bg oculo super 0 iacente sub zb et 
zg radiis, et transeat oculus propius ei quod est bg 
et sit super d, et uideatur idem sub db, dg radiis. 5 
igitur inaior d angulus quam 0. sub maiori autem 
angulo uisa raaiora apparent. uidebitur ergo augmen-
tatum bg oculo super d existente quam super 0. s 
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αί Α Ζ, Ζ Α τών ΖΒ, ΖΕ έλάΰβονα γωνίαν περιέχονΰι, 
μείζον άρα το Β Ε τον Α Α βλέπεται, έάν άρα τήν 
ΖΕ αχτίνα προΰεκβάλωμεν έπ 
εν&είας, ότι έπϊ τών ίΰοταγ^ώς 

5 φερομένων το μεν Β έπϊ τής 
Ζ Ε άκτΐνος ε f κωλν&εν νύτε-
ρεΐ άρα τών ίΰοταχώς φερο
μένων τά πόρρω δοκεΐ βραδύ-
τερον φέρεΰ&αι. 

10 "Αλλως. 

Φερέϋ&ω δύο ΰημεΐα τά Α, Β έπϊ παραλλήλων 
εν&ειών τών ΑΑ, Β Ε όμαλώς' τάς Ϊ6ας άρα έν ί'ΰω 
χρόνω διελεύόονται. έΰτωΰαν ούν ί'ΰαι αί Α Α, Β Ε, 
καϊ προβπιπτέτωΰαν ακτίνες άπο τον Ζ όμματος αί 

Ιό Ζ Α, Ζ Α, ΖΒ, Ζ Ε. έπεϊ ονν έλάττων ή νπο ΑΖΑ 
τής νπο ΒΖΕ γωνίας, έλαττον άρα το Α Α διάότημα 
τον Β Ε φανήΰεται. ω6τε δόζει το Α βραδύτερον 
φέρεΰ&αι. 

νε. 

20 Τον όμματος μένοντος, τών δε όψεων παραφερο-
μένων, τά πόρρω τών δρωμένων καταλείπεΰδαι δόζει.Ι 

έβτω δρώμενα τά Α, Γ έπι εν&ειών όντα τών ΑΒ,\ 
• ΤΑ, όμμα δε έΰτω τό Ε, άφ' ον προόπιπτέτωΰαν 

ακτίνες αί Ε Γ, Ε Α, Ε Α, Ε Β. λέγω, ότι τό προς τω Α\ 
25 καταλείπεΰ&αι δόζει. προόεκβεβλήΰ&ω ή Ε Α, άχρις 

1. ΖΕ] ΒΖ τα. 2. Α Δ] corr. ex ΒΔ Vat. βλέπεταί]\ 
Χείπεται codd. 6. Post ε lacuna */3 lin. VVat.A; ε οτα. la-
cuna relicta Vat^vm. 7. άρα] τά πόρρω άρα τα. 11. |£ ' 
add. V, £ε' m. 2 Vat. τά Α, Β] οτα. τα. 12. Α Δ, ΒΕ]1 
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quam zb, ze minorein angulum. continent, niaius ergo 
be quarti ad apparet. si ergo ze radium educainus in 
directo, quoniam celeritate b quidem super ze radium 
prohibet posteriorari, aequali ergo celeritate latorum 
remotiora uidentur tardius ferri. δ 

Aliter. 
ferantur duo piincta a, b in aequedistantibus 

rectis ad, be. aequales aequaliter 
in aequali tempore pertransibunt. 
sint ergo aequales ad, be, et acci- 10 
dant radii ab oculo ζ za, zb, zd, ze. 
quoniam ergo minor angulus azd 
angulo bze, minus ergo spatium ad 
quam be apparet. quare uidebitur α 
tardius ferri. 15 

Oeulo manente uisibus quoque transportatis re-
motiora uisorum relinqui uidebuntur. 

sint uisa ay g existentia in rectis ab, gd, oculus 
uero sit e, a quo accidant eg, edy ea, eb. d ico ; quoniam 
ad α relinqui uidebitur. educatur ed, usque ubi con- 20 

3. b] post ras. 1 litt. D. G. Aliter] ali. I). 

ΑΒ,ΔΕ m. άρα] om. Vat.Av. 15. ΖΒ] om. Vm. Ζ Ε ] 
ZE γωνίας, sed γωνίας del., V. ΑΖΔ] Τ,ΑΔ m. 19. 
νε'] om. ν, |η ' V, £?' m. 2 Vat. 20. παραφερομένοιν] -ερ-
ίη ras. V, περιφερόμενων m. 21. τά — δρωμένων ] mg. 
m. 1 Α. τιαταχαλείπτεα&αι ν. 22. Γ ] in ras. V. εύ&ειών] 
παραλλήλων ενΰειώνϊ 24. ΕΑ~\ mut. ιη Ε Δ m. 1 ν. Ε Β) 
enpra scr. Υ. τω] τό V. 25. -καταλείπεαΟαι] καλείπτεοϋαι ν. 

αχρις — ρ. 116, 2. τής] in ras. m. 1 ν. 
8* 
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ον ΰνμβαλεΐ τή Α Β, καϊ έΰτω ή Ε Β. έπεϊ ονν μείζων 
γωνία ή νπο ΓΕΒ τής νπο ΑΕΒ, 
μείζον άρα το ΓΑ διάΰτημα τον 
Α Β φαίνεται. ωΰτε τον όμμα-

5 τος έπι τον Ε μένοντος αί όψεις 
ώς έπι τά Α, Γ μέρη παρα-
φερόμεναι %άττον παραλλάζονΰι 
το Α ήπερ το Γ. νπολείπεΰ&αι 
άρα δόζει το Α Β. 

ι 
ίο νζ'. 

Τά αυξανόμενα τών μεγε&ών δόζει προΰάγεΰ%αι 
τω όμματι. 

έΰτω δρώμενον μέγε&ος το Α Β, όμμα δε έΰτω το Γ, 
άφ' ον προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί ΓΑ, ΓΒ. καϊ ηνζή-

15 ΰ&ω το ΒΑ καϊ έΰτω το ΒΑ, καϊ προΰπιπτέτω άκτις 
ή ΓΑ. έπεϊ ονν μείζων γωνία ή νπο Β ΓΑ τής νπο 
Β ΓΑ, μείζον άρα φαίνεται το ΒΑ τον ΒΑ. τά δε 
μείζονα έαντών οίόμενα έπαν%άνεΰ&αι δοκοϋΰι, καϊ τά 
έγγιον τον όμματος έλάττονα φαίνεται, τά άρα ανζό-

20 μενα τών μεγε&ών δόζει προΰάγεΰ%αι τω όμματι. 

νξ'. 
ΓΌΰα έπϊ τω αντω διαΰτήματι κείται τών άκρων μή 

έπ ένδειας τω μέΰω όντων, τό όλον ΰχήμα δτε μεν 
κοίλον, δτε δε κνρτόν ποιεί. 

1. ΰνμβαλεΐ] ΰνμβαλ' una litt. eras. V, ονμβαλλεΐ Vat.Av. 
τή] e corr. V, τω Vat.Vat^Amv. ΑΒ] Β e corr. V. 3.1 

μείζων ν. 6. ώς] om. m. παραφερόμεναϊ] περιφερόμενου m. 
7. παραλλάξοναιν ν. 8. τό (pr.)] τον m. νπολείπεοϋ'αι] λεί-{ 

πεο&αι m. 10. νζ'] om. ν, V, ξξ' m. 2 Vat. 15. ΒΔ\ 
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currat ei quae est ab et sit eb. quoniam ergo raaior 
est angulus geb quam aeb, maius ergo gd spatium 
quam αb apparet. quare oculo in e manente uisus 
,uelut in af g partes transportati celerius permutabunt 
α quam g. relinqui igitur uidebitur ab. 5 

Augmentatae magnitudines uidebuntur oculo ap-
propinquare. 

sit ; quae uidebitur magnitudo, aby oculus quidera 
sit g, a quo ^accidant radii ga, gb. et augmentetur 
j ba et sit bd, et accidat radius gd. 10 

I k quoniam ergo maior angulus bgd 
Λ >v quam bga1 maius ergo apparet bd 

quam ba. maiora uero se ipsis 
1 -β u ^ s a a u g e r i uidentur, et eo quod 

^ propinquius oculo maiora apparent. 15 
quae ergo magnitudines auctae uidebuntur adduci 
oculo. 

Quaecunque in eodem spatio iacent extremis non 
in directo medio existentibus, totam figuram aliquo-
tiens quidem concauam, aliquotiens uero conuexam 20 
faciunt. 

4. permutabunt] eorr. ex permutabant Ί). G. augraente, 
mpra scr. ta m. 1, JD. 9. aumentetur D. 10. accidant I). 
Ι 12. hga] α in ras. D. 

Δ e corr. V, corr. ex Β Γ m. 1 Vat.v. 17. τό] τον m. Β Δ] 
corr. ex Γ Δ m. 2 Vat., Γ Δ ν. 18. οίόμενα] 8cr. φαινό
μενα. δο-ΛονΟί] om. Y&t.lm, οι post lacun. Vvat.v. τα] 
τοΰ Vat.v. 19. ϊ'/yiov] ι in ras. V. ίλάττονα] scr. μεί
ζονα; u. prop. V. αύζόμενα] αυξανόμενα m. 21. νζ'] om. ν, 
W V, ξη' m. 2 Vat. 23. ότέ] οταν ν. 
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όράβ&ω γάρ τά ΓΒΑ τον όμματος έπϊ τον Κ κει-
με'νον, και προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί Κ Γ* ΚΒ, ΚΑ. 
ονκονν τό όλον βχήμα κοίλον δ όζει είναι, μετακινείβ&ω 
δή πάλιν το έν τω μέβω όρώμενον καϊ εγγιον κείβ&ω 

5 τον όμματος, ονκονν το ΑΒΓ δόζει κνρτόν είναι. 

νη'. 
Έάν τετραγώνον άπό τής βνναφής τών διαμέτρων 

πρός ορ&άς άχ&ή εν&εΐα, έπϊ δέ ταύτης τό όμμα τε&ή, 
αί πλενραϊ τον τετραγώνον ί'βαι φανοννται, καϊ αί 

10 διάμετροι δέ ί'βαι φανήβονται. 
έβτω τετραγώνον τό ΑΒΓΑ, καϊ ήχ&ωβαν αύτοϋ 

διαγώνιοι αί Α Β, ΓΑ, καϊ άνήχ&ω πρός όρϋ'άς άπό\ 
τον Ε τω έπιπέδω μετέωρος εν&εΐα 
ή ΕΖ, εφ* ής όμμα κείβ&ω τό Ζ , 

15 καϊ προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί ΖΑ, 
Ζ Β, Ζ Α, Ζ Γ. έπεϊ ονν ί'βη έβτϊν 
ή Α Ε τή Ε Γ, κοινή δέ ή Ε Ζ, καϊ 
αί γωνίαι όρ&αί, βάβις άρα ή Ζ Γ 
βάβει τ ή Α Ζ ί'βη έβτιν, καϊ τών 

20 πρός ταΐς βάβεβι γωνιών έκεΐναι 
"ί'βαι, νφ' ας αί ί'βαι πλενραϊ νπο-
τείνονβιν. ί'βη άρα έβτϊν ή νπό 
ΕΖΓ τή νπό ΕΖΑ. ί'βη άρα φανή
βεται ή ΕΓ τή Ε Α. ομοίως καϊ ή νπό ΑΖΕ τή ύίτδιΙ 

25 ΒΖΕ ί'βη έβτϊν. ί'βη άρα φανήβεται ή ΑΓ τή ΒΑ, j 

1. τοϋ (alt.)] τό πι. Κ] corr. ex κέντρου m. 2 Vat., κέν-: 
τρου ν. 3. μετακεκινήβ^ω πι. 4. τό] τω ν. Έγγιον] ι in 
ras. V. Έγγιον κείΰ&ω] έστω Έγγιον Vat .v. 6. νη'] om. ν, 
ο α ' V, m. 2 Vat. 8. τό] om. m. 10. δέ] om. Vat.v. 

φανήβονται] hic des. Vat. 1 . 11. ήχ&ω Yat.v. 12. δια! 
γώνιοί] -ιοι in ras. Υ. άνήχ&ωβαν τ. 15. προβπιπτετ ν, 
comp. Yat. 18. αί] om. codd. 19. έβτι Yat.m. 21. -ύφ' 
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uideantur eniin gbd oculo in h iacente, et accidant 
radii kg, kb, kd. igitur tota figura concaua esse uide-

bitur. transmoueatur uero sursuin in inedio uisum 
et sit propinquius oculo. igitur ghd conuexum uide-
bitur esse. δ 

Si tetragoni a contactu diametrorum ad directos 
trahatur recta, in ipsa uero oculus ponatur, latera 
tetragoni aequalia apparent ; et diametri aequales 
apparebunt. 

esto tetragonus abgd, et protrahantur in eo dia- 10 
goni db, ga, et protrahatur perpendicularis ab e ebi-
pedo eleuata recta ez, in qua oculus ζ iaceat ; et ac-
cidant radii za, zby zd, zg. quoniaui ergo aequalis 
est de ei quae est eg, communis uero ez, et anguli 
recti, basis zg basi dz est aequalis, et qui ad bases 15 
angulorum illi sunt aequales ; quibus aequalia latera 
subtenduntur. aequalis ergo angulus ezg angulo ezd. 
aequalis ergo apparebit eg ei quae est ed. similiter 

• 2. kg] Jcdg D. 3. sursum] scr. rursum. C. tetragoni a] 
tetragona D. 10. in eo] mg. m. 1 I). 15. dz\ dg D? 

ας al ΐΰαι] m. 2 Vat. πλευραί] TC V; Tcluyiai Vat., corr. m. 2. 
24. ΕΓ — 2δ. φανήοεται ή] om. ν. 24. ΑΖΕ] des. Vat. 
2δ. ΒΔ] ΒΖΔ ν. 
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πάλιν έπεϊ ή μεν ΓΖ τή ΖΒ έΰτιν ί'ΰη, ή δε ΑΖ τή ' 
ΖΑ, άλλά καϊ ή ΑΒ τή ΓΑ, αί τρεις άρα ταΐς τριΰϊν 
ίΰαι είΰί, και γωνία γωνία. ί'ΰη άρα φανήΰεται ή I 
πλευρά τή πλευρά, ώς καϊ αί λοιποί πλευραϊ ίΰαι 

5 φανήΰονται. 

Τής δε άπο τοΰ όμματος έπϊ τήν ΰυναφήν τών 
διαμέτρων μήτε προς όρ&άς οϋΰης τω έπιπέδω μήτε 
ίΰης έκατέρα τών από τής ΰυναφής προς τάς γωνίας 
του τετραγώνου αγομένων μήτε ίΰας γωνίας ποιούΰης 

10 μετ αυτών αί διάμετροι άνιΰοι φανήΰονται. ομοίως 
γάρ δείζομεν τά ΰυμβαίνοντα, κα%άπερ καϊ έν τοις ι 
κύκλοις. 

2. Α Β] Α in ras. V. 3. είσίν ν. γωνία] καϊ γωνία ν. I 
4. πλευρά] π V. ί'βαι φανήΰονται] seq. spat. uac. 6 litt. ν, | 

om. m. 6. Ante τής adpon. ^ V, et in mg. haec leguntur | 
initio reciso: μήτε προς όρ&άς .... πέδ μήτε ίση τήϊ 
(punctis del.) ίν.ατέρα τών άπο τής συναφής πρός τάς γωνίαςί 
του τετραγώνου αγομένων μήτε ίσας γωνίας ποι . . μετ' αυτών, ] 
αί διάμετροι άνισοι φανήσονται. ομοίως γάρ δείξομεν τά σνμ-1 
βαίνοντα, κα&άπερ έν τοις κνκλοις (mg. %σφαλταΐ). Ιη m antel 
τής ins. [έ]άν δε ή έπϊ τήν σνναφήν τής διαμέτρου μήτε πρόςί 
όρ&άς 7] τώ έπιπέδω μήτε ίση τή έκατέρα τών από τής συναφής\ 
προς τάς γωνίας τοΰ τετραγώνου αγομένων μήτε ίσας γωνίας 
ποιή μετ' αυτών κτλ., quae supra e V mg. adtuli. τής δε 
άπο τοΰ όμματος] τών διαστημάτων Vmv. 8. ίσης] ίση τή 

Vmv. τών] <£, V· 10. άνισοι] corr. ex . . . . σαι V, άρα 
ίσαι ν. 12. κνκλοις] -οις in ras. V, κνκλικοΐς ν. Ιη fine:|ι 
τέλος τών οπτνκών εύκλείδου ν. 
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et angulus aze angulo hze aequalis est. aequalis 
apparebit ag ei quae est bd. rursuni quoniara gz 
quidem ei quae est zb aequalis, et α ζ ei quae est zd} 

sed etiam ah ei quae est gd, tres ergo tribus aequales 
sunt ; et angulus angulo. aequale ergo apparebit latus 5 
lateri, ut et reliqua latera aequalia apparebunt. 

Si uero super contactum diametrorum coniugata 
eleuata recta nec perpendicularis ebipedo spatiorum 
in contactu diametrorura nec ad rectos esse nec 
aequalis utrique a contactu ad angulos tetragoni ducta- 10 
n im nec angulos faciens aequales cum ipsis, diametri 
inaequales apparebunt. similiter enim demonstrabi-
mus contingentia, quemadmodum in circularibus. 





SCHOLIA 
ΙΝ 

EUCLIDIS OPTICA. 



ν 
ν 
L 

i 



1. Αιάβτημα ρ. 2, ο ] ήτοι κατά διαβτάβεις καϊ 
τάς άπ' αλλήλων άποτμήβεις. 

2. Έν δίαότήματι ρ. 4, 1] τοντεβτι κατά διάβταβιν. 

3. Τοντέβτιν έπεϊ μή βννεχεΐς προβπίπτονβιν αί 
ΰψεις, άλλά κατά διάβτημα, έβονταί τινα εν τω ΛΑ 5 
διαβτήματι, προς ά αί όψεις ον προβπεβοννται. 

4. Αεί γάρ τά δρώμενα άπόβταβίν τινα έχειν πρός 
τό όμμα' οντω γάρ όρα&ήβεταΐ' ώς εί' γε μηδεμίαν έχει 
άπόβταβίν, ονχ όρα&ήβεται. 

δ. Μείζων άν ήν τής ΓΑ ρ. 4 , 20] μάν%ανε, διά 10 
τί μείζων ή Κ Α τής ΓΑ καίτοι ί'βη ονβα κατά τήν 
νπό%εβιν, όταν διελ%η καϊ ή ΕΚ καϊ ή Ε Α διά τής ΓΑ. 
έπεϊ παράλληλος έλήφ&η ή ΓΑ τή ΚΑ, καϊ εις αντάς 
ίμπεπτωκεν ένδεια ή ΚΕ, έγένετο ή εκτός γωνία ί'βη 
τή εντός καϊ άπεναντίον ή νπό Α ΓΕ τή νπό Α Κ Γ. 15 
διά τόν αντόν λόγον καϊ ή πρός τω Α τή πρός τω Α. 
Ιβτι δε καϊ κοινή γωνία ή πρός τω Ε' καί είβι δύο 
τρίγωνα τά ΓΕΑ, ΚΕΑ τάς τρεις γωνίας ί'βας άλλή-
λαις έχοντα — ή πρός τω Γ τή πρός τω Κ, ή πρός 
τω Α τή πρός τω Α, κοινή ή πρός τω Ε —, τών δε 20 

ι 1. V*. 2. V 2 . 3. V 2 . 4. V*. δ. V , J. 

Γ 12. Per totum schol. Ε po.situm cst pro Β. ή (alt.)] 
eapra scr. τής ΓΑ] h. c. τών Γ, J. 
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4. Α Κ] Κ e corr. 

ίΰογωνίων τριγώνων άνάλογόν είΰιν αί περί τάς ίΰας 
γωνίας πλενραι διά τον δ' τον g' τών Στοιχείων, έΰται 
ονν ώς ή ΕΑ προς τήν Α Γ, ούτως ή Ε Α προς τήν 
ΑΚ' %αϊ εναλλάξ, ώς ή Ε Α προς τήν Ε Α, όντως r{ 

5 ΤΑ προς τήν ΚΑ. μείζων δε ή Ε Α τής ΕΑ' μείζων 
άρα καϊ ή ΚΑ τής ΓΑ. 

6. 'Τπό πλειόνων όψεων ρ. 4, 21] ει δε νπό πλει
όνων όψεων, καϊ νπό πλειόνων γωνιών. 

7. Έν τω μεταξύ διαΰτήματι ρ. 6 ; 2 ] τοντέΰτί 
10 τών Β Γ καϊ ΒΑ έπι τά έμπροΰ&εν ώς προς τό Ά 

ερχομένων. 
8. Ονκονν προς τό Κ ρ. 6, 3 ] τών γάρ διαΰτά-

ΰεων ή μάλλον άποΰτάΰεων προχωρονΰών έΰται μεταξύ 
διάΰτημα, ον αί άποΰτάΰεις διά τό άπ* αλλήλων άπο-

15 ΰχιΰ&ήναι ονχ άψονται. 

9. Μείζων δε πλενρά ή Β Ζ ρ. G, 2 0 ] μείζωί 
εύλόγως' όρ&ήν γάρ νποτείνει, ή δε Ζ Α έλάττονο 
όρ&ής' ον γάρ έγχωρεΐ πολλάς όρ&άς είναι έν ένι τρι-
γώνω' πάν γάρ τρίγωνον τάς τρεις γωνίας δνΰϊν όρ&αΐς 

20 ί'ΰας έχει. 

10. Και ή νπό ΖΒΕ ρ. 6, 28] διά τό εις παρ-
αλλήλονς τήν ΕΒ έμπεΰεΐν καϊ ποιήΰαι τάς έναλλάϊ 
ίΰας. 

11. Μείζων άρα δφ&ήΰεται ρ. 8 ; 1 ] διά rchj 
25 όρον, ότι τά νπό μειζόνων γωνιών δρώμενα. 

12. ε' ρ. 8, 5 ] έτερον τοντο τον δεντέρον &εω 

6. V 1 . 7. V b . 8. V b . 9. V b . 10. V a . 11. Ψ 
12. Υ 2 . 
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13. Vb. 14. V 1 . 15. V 2 . 16. V 2 . 17. V»'. 18. V 2 . 

ρήματος" εκεί μεν γάρ έδείκννεν, ώς τά έγγιον κείμενα 
άκριβέΰτερον δράται, ενταύθα δέ, ώς μείζον το έγγιον. 

13. Μείζων δε γωνία ή νπο ΑΕΒ ρ. 8, 15] ώς 
περιέχονΰα' ον γάρ άν πέΰη ή Ε Γ προς τω Α, ώς έν 
τω β' ήκονΰας. 5 

14. Έν μετεώρω ρ. 10 , 6 ] έπι τον προ τούτον 
θεωρήματος το μεν όμμα ήν, εφ ' ο επίπεδου καϊ τά 
παράλληλα διαστήματα, ενταύθα δε το όμμα μετεωρό-
Ιερον έν μετεώρω όντων και τών διαστημάτων. 

15. Ή ΑΒ ρ. 10, 8 ] ή ΑΒ ουκ έΰτιν άκτίς, άλλά 10 
ενθεΐα, ώς άπό τίνος ΰημεΐον τον Α αγομένη έπι τό 
διά τών Α Γ, ΕΖ έπίπεδον κάθετος, ομοίως και ή Α Ρ 
ουκ άκτίς έΰτιν, άλλά κάθετος ευθεία έπϊ τήν Ρ Η, 
ον μήν και προς τό έπίπεδον κάθετος" ή γάρ Α Β 
κάθετος ην προς τό νποκείμενον έπίπεδον. 15 

16. rH ΑΡ άρα έπϊ τήν Pg ρ. 10, 20] διά τό 
δειχθεν παρά τον Πάππον λημμάτιον έν τοις εις τά 
Όπτικά Ενκλείδον έάν άπό μετεώρον ΰημεΐον έπι τό 
νποκείμενον έπίπεδον κάθετος άχθη, άπό δε τον ΰη-
Λείον, καθ9 ό προΰβάλλει τω έπιπέδω ή κάθετος, άχθή 20 
πάλιν κάθετος πρός τινα ευθείαν έν τω έπιπέδω ονΰαν, 
καϊ ή αγομένη άπό τον μετεώρον ΰημεΐον έπ^ αυτήν 
κάθετος έΰται [cfr. Pappus V I , 8 1 ] . 

Ι 17. Μείζων άρα γωνία ρ. 10, 24] έπεϊ ορθογώνια 
έΰτιν, αί δε βάΰεις ίΰαι, αί δε πλενραϊ άνιΰοι. 25 

I 18. Αεικτέον, πώς μείζων ή νπό ΕΑΡ τής νπό 
ΠΑΝ. έπεϊ ορθογώνια έΰτι τά τρίγωνα, ή δε 114 
τής Α Ρ μείζων τριγώνον γάρ τον ΠΑΡ μείζων γωυία 
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ή νπό ΠΡΑ' αμβλεία γάρ' ή γάρ ΑΡ προς τήν ΡΒ 
έ<5τιν ορδή, ον μήν καϊ προς τήν ΠΒ, ότι μηδέ προς 
το έπίπεδον έβτιν όρ&ή, ίνα και προς πάβας τάς άπτο-
μένας ποιή όρ&άς γωνίας, άλλά κέκλιται προς αυτό, 

5 καί έβτιν ή κλίβις οξεία γωνία ή νπο ΒΡΑ' αμβλεία 
άρα ή νπο Π ΡΑ. μείζων άρα ή ΠΑ τής ΑΡ' νπό' 
γάρ τήν μείζονα γωνίαν ή μείζων πλενρά νποτείνει. 
μείζων δέ και ή ΑΝ τής ΛΒ' έπεϊ γάρ αί νπο ΝΠΑ\ 
καϊ νπο Ε ΡΑ όρ&αί είβιν, έδείχ&η δέ ή ΠΑ τής APl 

10 μείζων ωβτε και το παραλληλόγραμμον το νπο ΝΠΑ< 
τον νπο Β ΡΑ μείζον, και ή τον μείζονος διάμετροςι 
μείζων διάμετροι δέ είβι τών παραλληλογράμμων αα 
ΝΑ, &A' ήμίβη γάρ τούτων τά τρίγωνα, ωβτε, έάΛ 
ή Ρ Β πεβεΐται έπι τήν Π Ν, έφαρμόβεΐ' ί'βη γάρ ταύττ]'\ 

15 και αί ΡΑ, Λ Β εντός πεβοννται τών ΑΠ, ΑΝ' έλάτΛ 
τον ες γάρ αντών. ωβτε διά το κα τον α τών ΣτοιΛ 
χείων μείζων έβται ή νπο ΡΑ Β γωνία τής νπο ΠΑΝ. 

ότι δέ ή νπό Π ΡΑ γωνία άμβλεΐά έβτιν, έκδηλότεροη 
οντω δειχ&ήβεται' επει τό ΑΒΡ τρίγωνον όρ&ογώνιόν 

20 έβτιν ορ&ή γάρ ή πρός τω Β' εκτός δέ αντον ή νπα 
Π ΡΑ, μείζων έβται τής εντός καϊ άπεναντίον' αμβλεία 
άρα. άλλά και τρίγωνον τον ΑΒΝ ή πρός τω Β 
γωνία μείζων τής πρός τω Ν' ωβτε και ή νποτείνονβα 
τήν μείζονα γωνίαν μείζων, ή άρα ΑΝ μείζων τής Α Β-

25 19. Πρός όρϋάς γωνίας ί'βαι ρ. 12, 18] εί γάρ τιΛ 
εί'ποι, ώς ή ΗΓ κά&ετός έβτι πρός τήν ΓΑ, ώβαύτως 
δέ και ή ΖΒ πρός τήν ΒΑ, δήλον έβται τό άτοπον. 

J 
19. V 2 , deletum. 

19. Ante ΑΒΡ del. ύπό. 
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εί γάρ ή νπό ΗΓΑ γωνία ορθή, καϊ ή νπο Β\_ΓΗ~\ 
δρθή έΰται. 

20. Κείΰθω προς τω Α γωνία ορθή [ή ΑΑΕ]' 
διάμετρος άρα ή Α Ε. ωΰτε ή νπο Ε ΓΑ γωνία δξεΐα 
καϊ ή κατά κορνφήν αντή, ή δε νπο ΒΓΕ αμβλεία 5 
καϊ ή κατά κορνφήν αντή ή νπο ΗΓΑ. ωΰτε ή προς 
δρθάς αγομένη τ ή ΓΑ ή Κ Γ δηλαδή εντός πεΰειται. 
πάλιν έπεϊ ή νπο ΒΓΕ αμβλεία, οξεία ή νπο ΓΒΕ 
και ή κατά κορνφήν αντή ή νπο Ζ ΒΑ. ωΰτε ή προς 
όρθάς αγομένη τή Α Β έκτος πεΰειται ή Θ Β δηλονότι. 10 
έκβεβλήΰθωΰαν ή Θ Β καϊ Κ Γ έπϊ τήν περιφέρειαν, 
καϊ άπο τον κέντρον τον κύκλου ήχθωΰαν προς όρθάς 
έπϊ τήν Θ Β καϊ Κ Γ έκβεβλημένας ή Α Μ, ΑΝ* 
τέμνονΰιν άρα ταύτας δίγα κατά τά Μ, Ν ΰημεΐα διά 
το γ' τον γ' τών Στοιχείων, έπεζεύχθω ή Α Θ, ΑΚ. 15 
και έπεϊ ίΰαι είΰϊν αύται* έκ κέντρον γάρ τον Α' καϊ 
νποτείνονΰιν όρθάς γωνίας τάς προς τω Μ καϊ Ν, 
τό άρα άπό τής Α Θ ί'ΰον έΰται τοις άπό Θ Μ, ΜΑ, 
ώΰαύτως δε καϊ τό άπό ΚΑ ί'ΰον τοις άπό ΚΝ, ΝΑ. 
άλλά ή Θ Μ τή Κ Ν ί'ΰη' ωΰτε καϊ ή ΜΑ τή ΑΝ ί'ΰη. 20 
ίΰαι άρα ή Θ Β #5 ΚΓΠ. άν δή τοίννν ΐΰας ταύταις 
ετέρας δύο ευθείας άγάγωμεν δννατόν γάρ' τήν Α Α 
τνχόν καϊ Ρ Σ τεμνούΰας προς δρθάς τήν Θ Β Ζ, ΚΓΠ 
κατά τε τά Β, Γ καϊ Τ, Τ ΰημεΐα, καϊ ί'ΰων άφαιρε-
θειΰών τών ΓΒ, Β [ Τ ] * ίΰαι γάρ διά τήν ί'ΰην άπό 25 

20. V 2 . 

1. Β ΓΗ] ΓΗ legi ηοη possunt. 3. ν.είσθο>] fort. κείται, 
ή ΑΔΕ] euan. 13. ΘΒ] corr. ex ΘΔ. ή] imino αί, 

eed cfr. lin. 15, 21, 23. 22. Post ευθείας del. τέμνουσας ταύτας 
3τρός όο&άς. 25. Τ] legi ηοη potest; idem de omnibus ualet, 
quae [ ] inclusi. 

Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. VII. U 
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τον κέντρον άπόΰταΰιν' δειχθήΰεται ή Θ Β τή ΒΑ ίΰη 
καϊ ή ΚΓ τή ΓΑ. 

21. Μείζον ρ. 14, 1 5 ] ώς περιέχον. "Ελαττον 
ρ. 14, 16] ώς περιεχόμενου. 

δ 22. Και ώς ή ΑΒ κτλ. ρ. 14, 25] ίΰογώνια γάρ τά 
Ε Α Β, ΕΖΑ τρίγωνα, ότι ή νπο ΕΑΖ ίΰη έΰτϊ τή 
νπο ΕΒΑ' έμπέπτωκε γάρ ένδεια ή Ε Β εις παραλλή-
λονς τάς ΓΑ, ΑΒ' καϊ πάλιν ή νπο ΕΖΑ τ ή νπό 
Ε[Α]Β [έΰτιν] ί'ΰη διά τήν αντήν αίτίαν, ή δε προς 

10 τω Ε κοινή καϊ άμφοτέροις. τών δε ίΰογωνίων τρι
γώνων αί περί τάς ί'ΰας γωυίας πλενραϊ άυάλογον διά 
το δ' τον ζ' τών Στοιχείων, ώς ή ΑΒ ονν προς τήν 
Β Ε, ή Ζ Α προς τήν ΑΕ' καϊ εναλλάξ, ώς ή ΑΒ 
προς τήν Ζ Α, ή Β Ε προς τήν ΑΕ' όπερ έδει δεΐξαι. 

15 23. Τώυ Α Γ, Α Α ρ. 18, 10] δηλονότι άκτίυων. 

24. Κοίλα φανήΰεται ρ. 18, 14] τον πορρώτερον 
άκρον μετεωροτέρον φαινομένον. 

25. Ώς πόριΰμα τοϋτο έπάγειν δοκεΐ. 

26. Ταπεινότερον φαίνεται ρ. 20, 1] καϊ γάρ πρό-
20 χείρον, ότι τά νπό ταπεινότερων άκτίνων δρώμενα 

ταπεινότερα φαίνεται. 

27. Μείζονι ρ. 24, 13] μείζονι νπερφέρον. 

28. "Ιΰα άλλήλοις φαίνεται ρ. 24 , 20] διά πλάνην 
τήν τής όψεως. 

25 29. Μέχρι τον Α όμματος ρ. 28, 2 ] ώς κάτωθεν 
τής άκτΐνος. 

21. \ T b supra scr. 22. V*. 23. V ^ a t . 1 . 24. V b . 
25. V 2 . 26. V b . 27. V b . 28. V b . 29. V b . 

13. JE] AE. 15. αχτίνων δηλονότι Vat. 1 . 
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30. fSlg ή ΑΕ κτλ. ρ. 28 , 10] διά το δ' τον ζ' 
τών Στοιχείων ίβογώνια γάρ τά τρίγωνα διά το εν 
^ραΐς παραλλήλοις έμπίπτειν εν&εΐαν. 

31. Άχρις ον βνμβαλεΐ ρ. 28, 24] τοντέβτι μέχρις 
ψν το πέρας τον νψονς ή το άκρον δηλαδή το Α έμ- 5 
φανήβεται τω κατόπτρω μετακινονμένω' ον γάρ κατά 
πρώτην τνχον προββολήν τής όψεως κατ έμφαβιν δρα-
%ήβεται παρά τής όψεως έν τω κατόπτρω τό άκρον 
ψοϋ νψονς. 

32. Έν τοις Κατοπτρικοΐς ρ. 30 , 3 ] διά τόν έν 10 
τοις Κατοπτρικοΐς όρον [prop. I ] . 

33. "Ιβη γωνία ή νπό ΕΖΒ ρ. 30, 25 ] κά&ετοι γάρ 
αί Ε Ζ καϊ Α Α. 

34. Αλλά και ή νπό ΑΒΑ ρ. 30 , 26] κατά κορν-
ψήν γάρ. 15 

35. Καϊ ή τρίτη άρα ρ. 3 0 , 2 6 ] δι όν λόγον 
άνω&εν γέγραπται. 

36. Βλέπεται ρ. 34 , 1 ] όντως ή ΚΑ έλάττων 
φανήβεται τής ΚΒ μή τον Α πρός τή περιφέρεια δο-
κονντος φαίνεβδαι, άλλ' νποκάτω τον Β, και τό Ε 20 
ώβαντως ονχϊ πρός τή περιφέρεια, άλλ* νποκάτω τον Α 
καϊ όντως ώς και εν&είας άπό τον Β πρός δρδάς 
κατηγμένης διά τών Α, Ε διήχ&αι. άλλά δή καϊ τοϋ Ζ' 
καϊ τό Ζ γάρ νποκάτω τοϋ Ε δφδήβεται καϊ ον πρός 
τή περιφέρεια, τόν αντόν δέ τρόπον καϊ άπό τοϋ Γ, 25 
ώς φαίνεβ&αι έπϊ μιας εν&είας τής ΒΓ τά Β, Α, Ε, 
Ζ , Η, Θ, Γ βτοιχεΐα. 

30. V*>. 31. V 8 32. V b . 33. V b . 34. V b . 35. V b . 
30. V 8 . 

5. r/] sttpra scr. 
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37. Αιά τό συμβαίνειν, όπερ γίνεται ευθείας υπο
κείμενης τής νυν ούσης περιφερείας, νομίζεται καϊ ή 
περιφέρεια ευθεία" έΰτι δε τούτο το φαίνεσθαι τάς 
άπο του κέντρου καϊ ταύτα ίσας ούσας τήν έκτος μείζω 

5 τής εντός, οίον τήν Κ Β τής 
ΚΑ ο γίνεται , ει επ 
ευθείας κείσεται ή Β Γ. έπι 
γάρ ευθείας συμβαίνει τήν 
εκκειμένην οίον τήν ΚΒ 

10 μείζονα τής ΚΑ είναι, εί 
γάρ άλλως λέγει τις ταύτας 
ί'σας είναι, συμβαίνει άτοπον τι' ορθογωνίου γάρ κει 
μένου του ΚΕΒ τριγώνου το άπο τής βάσεως τής ΚΒ 
ίσον έσται τοις άπο τών πλευρών τών Κ Ε, ΕΒ. ομοίως 

15 και το άπο τής ΚΑ τοις άπο τών ΚΕ, ΕΑ. πώς ουν έσται 
ίση ή ΚΑ τή Κ Β τών άπό [τής ΚΕ] έν ί'σοις ίσων όν
των; φαίνεται ουν ή περιφέρεια ευθεία διάτό φαίνεσθαι 
συμβαίνον έπϊ τής περιφερείας, ό καϊ έπϊ τής ευθείας. 

38. "Ο όπισθεν έλεγε δυνατόν δείκνυσθαι και έπϊ 
20 τής κοίλης περιφερείας, τούτο νυν δεικνύει" οϊον έάν 

έπι του κέντρου τής περιφερείας τεθή τό όμμα, αί δε 
έκ τον κέντρου ύποτεθώσιν ώς ακτίνες, μέγιστον μεν 
φανήσεται ή ΑΒ ευθεία, [ή] τό πρότερον άκτίς ύπέκειτο, 
άεϊ δε ή έγγιον τής Α Β τής άπώτερον μείζων τής προ-

25 τέρας προχωρούσης δείζεως. 

39. Καθέτου έπ' αυτήν ούσης ρ. 34, 23] τής ΒΓ' 
περιφερείας ώς ευθείας νοούμενης. 

40. Έγχάλασμα ρ. 34, 28] τύχ κοίλωμα. 

37. V b . 38. V 1 . 39. Υ 1 . 40. V b . 

7. επί] επεί. 28. τύχ] h. e. τυχονΊ 
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41. Ενθεΐαι γίνονται ρ. 3 6 ; 3 ] περιφερειών μεν 
; ούσης της σκιάς, διά δε τάς έξερχομένας άπο τον φωτί-

ξοντος αποστάσεις φαίνεσθαι ταύτας, οίας και έν τή 
ευθεία, καϊ είναι τοιαύτας. 

42. Ποιήσει ονν τομήν κύκλον ρ. 36> 23] τούτο 5 
έν τοις Σφαιρικοϊς τον Θεοδοσίον δείκννται [I , 1 ] . 

43. Αί ΓΒ, ΒΑ άρα εφάπτονται ρ. 38 , 1] ή τή 
| διαμέτρω γάρ τον κύκλον προς όρθάς άπ' άκρας άγο-
) μένη εφάπτεται τον κύκλον, διάμετρος δε ή Α Γ τον 
J ΓΗ Α Θ κύκλον. 10 

44. Όρθαί άρα αί προς τω Κ ρ. 3 8 ; 3 ] διά τί 
όρθαϊ αί προς τω Κ; έπεϊ κύκλον τον ΑΓΒ Α έφ-
άπτηταί τις εύθεϊα ή ΗΘ, άπο δε τον κέντρον έπϊ 
τήν έπαφήν έπεξεύχθη ενθεΐα ή ΒΑ, ή έπιξενχθεΐσα 
άρα κάθετος έσται έπϊ τήν έφαπτομένην' ορθή άρα ή 15 
νπό ΒΑ Η. έπεϊ όε εις παραλλήλονς τάς Η Θ, ΓΑ 
ενθεΐα ένέπεσεν ή ΑΒ, ή έκτος γωνία ή νπό ΒΚΓ 
ίση έστι τή εντός καϊ άπεναντίον τή νπό ΒΑ Η. όρθή 
δε ή νπό ΒΑΗ' [όρθή άρα] και ή νπό ΒΚΓ. δρθαι 
άρα αί προς τό Κ. 20 

45. 'Τπό τον Θ όμματος βλέπεται ρ. 4 0 , 10] πώς 
νπό όμματος τον Θ βλέπεται τό ΚΑ μέρος τής σφαί
ρας; έπεϊ περί διάμετρον τήν Α Θ κύκλος δ ΑΑΘΚ 
γέγραπται τέμνων τον [Ε] ΓΑ Ζ κύκλον κατά τά Κ, Α 
[σημεία], άπό δε τον [Α] σημείον [τον πέρατος] τής 25 
όιαμέτρον [τον ΑΑ&]Κ κύκλον έπϊ [τά Α, Κ] σημεία 
ήχθησαν εύθειαι αί Α Α, Α Κ, καϊ άπό τον [έτερον] 

41. V b . 42. V 1 . 43. V . 44. V 1 delctum. 45. V . 

2. διά] corr. ex <3ιτα? 13. Η Θ] Η « corr. 23. περί] 
π'. Α Θ] Κ Θ. 27. v.ul άπό] corr. ex άπο δί. 

1 1 
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πέρατος τον Θ άνακνκλονμ [οα] ΘΑ, Θ Κ, 
καϊ όρ&άς γωνίας [ποιοϋβι] τάς νπο ΑΛΘ, [ΛΚ]Θ' 
ήμικνκλί[ον γάρ' έβτι] δέ διάμετρος ή Λ Κ καϊ ή Α Α 
τον Ε ΓΑ Ζ έκβαλλόμεναι, ή Θ Κ, ΘΑ άρα εφάπτονται 

5 τον κύκλον διά το πόριβμα τοϋ ιϊ' τον γ' τών Στοι
χείων, άγβείβης ονν της ΚΑ παράλληλον ονβης τή Ε Ζ 
γίνονται τά ΑΘΜ, [Μ]ΘΚ τρίγωνα ορθογώνια, ώς 
προδέδεικται έν τω προ τούτον &εωρήματι. μενούβης 
άρα τής ΘΜ [περι τήν\ δρ&ήν γωνίαν εν&είας περι-

10 βτρεφόμενον τό τρίγωνον ποιεί τήν κωνικήν έπιφάνειαν I 
ή ΘΑ [άπό του] Θ τής βφαίρας εφαπτομένη, ή δέ \Α]Μ 
τον κύκλον, όβτις έβτι βάβις τον κώνον. νπο τών \ 
Θ Κ, ΘΑ άρα άκτίνων όμματος τοϋ Θ βλέπεται τό Α Κ 
μέρος τής βφαίρας. 

15 46. Μείζων γάρ ή νπό Κ ΘΑ ρ. 4 0 , 14] πώς ή 
πρός τω Θ γωνία μείζων τής πρός τω Β; έπεϊ δύο\ 
τρίγωνα τά Β ΓΑ, ΘΑ Α τάς νπό Β ΓΑ, ΘΑ Α ίβαςί 
έχουβιν' έν ήμικνκλίοις γάρ' έγ^ει δέ τό ΘΑΑ τρίγωνονχ 
τήν νπό ΘΑΑ έλάττονα τής νπό ΒΑΓ' περιέχεται* 

20 γάρ' λοιπήν άρα τήν νπό Α ΘΑ μείζονα έχει τής νπό 
ΑΒΓ. δμοίως καϊ τήν νπό ΑΘΚ μείζονα έχει τής 
νπό ΑΒΑ. όλη άρα ή νπό ΑΘΚ μείζων τής νπό 
ΓΒΑ. 

47. Παραλληλόγραμμόν έβτι ρ. 42, 13] άλλά καϊΐ 
25 ί'βον τω Γ Ζ παραλληλογράμμω' ί'βη γάρ ή Γ\_Α] τή Α Β. 

48. 'Ελεύβεται δέ καϊ επί ρ. 42, 16] τοϋ γάρ Α Α | 
περιβτρεφομένον έφάψεται ή Α Β τής βφαίρας, ότι καϊ\ 
τοϋ Β Γ κύκλον. 

46. V 1 . 47. V 1 . 48. V 1 . 

1. άνα-] supra scr. 4. ή] h. e. αι. 
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49. Σνμβάλλονσι δή άλλήλαις ρ. 44, 3 ] διότι έλάτ-
τονς είσϊ β ορθών αί Β, Γ γωνίαι διά το κ,ατ ανάγκην 
τής αφής τής διαμέτρου του κύκλου μείζονος ούσης. 

50. Εί γάρ ού σννέβαλλον, ήν αν παρά?Ληλος ή 
[-ΒΖ] τή ΓΖ, καϊ το \AE\BZ παραλληλόγραμμον, καϊ 5 
ή διάμετρος ί'βη [ τ ω ] διαστήματι' \όπερ\ ούχ υπόκειται. 

51. Αιά τί προσπεσοννται αί Β Ε, ΓΑ; έπεϊ το 
τών ομμάτων διάστημα μείζον έστι και παράλληλον τη 
διαμέτρω τής σφαίρας, έφάψονται δε αί ακτίνες τής 
σφαίρας κατά πέρατα διαμέτρου κύκλον τινός τών έν 10 
τή σφαίρα έλάττονος καϊ παραλλήλον ούσης τω δια-
ότήματι τών ομμάτων, έπεϊ καϊ τής διαμέτρον τής 
σφαίρας έλάσσων αντη έστι καϊ παράλληλος, καϊ ονχϊ 
κατά τά πέρατα τής διαμέτρον τής σφαίρας, αί έπι-
ξενγνϋσαι τάς παραλλήλονς μέν, μή ί'σας δέ, ούκ έσονται 15 
παράλληλοι, σνμπεσοννται άρα αί Β Ε, ΓΑ. ότι δε ούκ 
έφάψονται κατά τά πέρατα τής διαμέτρον τής σφαίρας, 
φανερόν είγάρ έφάψονται κατά τά πέρατα τής διαμέτρον 
τής σφαίρας, διά τό ιη τον γ' τών Στοιχείων όρθάς 
ποιήσει γωνίας ή εφαπτομένη μετά τής διαμέτρον τής 20 
σφαίρας" αί δε άπό δύο ορθών έκβαλλόμεναι ού σνμ-
πεσοννται' παραλληλόγραμμον άρα έστι τό νπό τών 
ακτινών, τον διαστήματος τών ομμάτων και τής δια
μέτρον τής σφαίρας περιεχόμενον. τών δε παραλληλο
γράμμων αί άπεναντίον πλενραι ίσαι άλλήλαις είσί' 25 
Ισον άρα το τών ομμάτων διάστημα τό Β Γ τή δια
μέτρω τής σφαίρας" όπερ ούχ υπόκειται, ούκ έφάψονται 
άρα κατά τά πέρατα τής διαμέτρον τής σφαίρας. 

• 49. V b . 50. V b . 51. V 1 . 

27 Ζπεο ονχ νπόν.ειτσ.ι\ supra scr. 

file:///AE/BZ
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52. Έλαττόν έΰτιν ημικυκλίου ρ. 44, 8 ] διά το κε' 
νοηθήτω γάρ όμμα τό Ζ προΰβάλλον τ ή [Ε Θ] Λ Η 
ΰφαίρα. 

53. Έπεϊ ουν άπό τίνος ρ. 4 6 , 6 ] νοηθήτω γάρ 
5 ομμα τό Ζ' διά το κε'. 

54. Κύλινδρος ρ. 46, 14] ΰημείωΰαι τον κύλινδρον 
ορθόν ίΰτάμενον. 

55. Ούδέτερον άρα ρ. 48, 1] κ « τ « τήν έπιφάνειαν 
γάρ του κυλίνδρου άπτονται αί εύθεΐαι. 

10 56. κθ' ρ. 5 0 , 9 ] τό παρόν θεώρημα δείκνυται, 
δι' ών και τό κξ' έδείχθη. 

57. Τό ί'ΰον άρα ρ. 58 , 9 ] ί'ΰον μεν ταΐς όψεΰι 
φαίνεται διά τό ύπό ίΰων γωνιών όράΰθαι, ούκ έΰτι 
δέ' τά γάρ ανωτέρω του κώνου ΰτενούνται. 

15 58. "Ιΰαι αί γωνίαι, ότι τά επίπεδα τοις αύτοΐς 
εμπεριέχεται διαΰτήμα\ΰιν\' έζ ώριΰμένων γάρ ευθειών] 
[παρ]έδωκεν οπτικον εξενεχθή[ναι] αύτάς. 

59. Αί ΓΒ, Β Ζ άνιΰοι ρ. 08, 16] δύο γάρ τρί
γωνα είΰι τά Β ΓΑ, ΒΖΑ όρθήν έχοντα γωνίαν τό 

20 μεν τήν προς τω Γ, τό δε τήν προς τω Ζ, και έβτι 
λοιπόν τό άπό τής ΒΑ ί'ΰον άνά μέρος τω άπό τών 
Β Γ, ΓΑ καϊ τοις άπό τών Β Ζ, Ζ Α. άλλ' ή ΓΑ μεί
ζων έδείχθη τής Ζ Α. ωΰτε, όπερ ελλείπει τήν Ζ Α, 
έξει τούτο ή Β Ζ και έΰται μείζων τής Β Γ 

25 60. Έλάΰΰων μεν άρα ρ. 70 , 1 ] επειδή γάρ ΐΰα 
είΰϊ τά άπό τών ΒΖ} Ζ Α τω άπό τών Β Κ, ΚΑ, 

52. V b . 53. V b . 51. V b Yat . 1 cum fig. 55. V \ 
56. V 1 . 57. V b . 58. V b . 59. V b . 60. V b . 

15. ί'βαι ai γωνίαι] postea add. 19. τά] τό. 20. Γ] 
corr. ex ά. 21 et 26. τω] immo τοις, sed cfr. p. 137, 4. 
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7. τήν] corr. ex ή. 14. Ante ον del. άλλά καί. 20. 
ΑΝ] ΑΜ(?). 25. τή] h. e. ταΐς. 

έβτι δέ, ώς δέδεικται, ή ΖΑ μείζων τής ΚΑ, δήλον, 
ότι ή ΒΖ έλάββων έβτϊ τής ΒΚ' οβω γάρ υπερέχει 
ή ΖΑ τής Α Κ, τοβοντον έλαττοϋται ή ΒΖ τής Β Κ 
διά τό, ώς είρηται, ί'βον είναι τό άπό τών ΒΖ, ΖΑ 
τω άπό τών Β Κ. ΚΑ. 5 

61. Μείζων δέ πάλιν ρ. 70, 4 ] [έβται] μείζων ή 
νπό ΒΑ Κ τής νπό ΒΑ Ζ, διότι τήν νπό ΒΑΚ ή Β Κ 
νποτείνει μείζων ονβα, ώς δέδεικται, τής Β Ζ. 

62. Ήχ&ω ούν ρ. 72, 11] έπεϊ ή ΕΖ έτέ&η πρός 
μέν τήν ΓΑ πρός όρΰ-άς, πρός δέ τήν Α Β τνχούβας 10 
γωνίας ποιονβα, ονκ έβτι πρός όρ&άς τω νποκειμένω 
έπιπέδω. 

63. Ή ΑΜ ρ. 72 , 1 4 ] ή ΑΜ ί'βη μέν έβτι τή 
διαμέτρω τον κύκλον, ον μην και διάμετρος, άλλ9 νπο-
τείνονβα μείζον τμήμα ήμικνκλίον διά τό νποτε&ήναι 1δ 
τήν ΕΖ ί'βην νποτε&εΐβαν τή Β Ν μείζονα τών έκ τον 
κέντρον. 

64. fH ΝΒ μείζων ρ. 72 , 19] ή γάρ ΕΖ μείζων 
τής έκ τον κέντρον, ή δέ Ν Β τή [Ε Ζ] ί'βη. [ή Ν Β 
άρα] μείζων [έκατέρας] τών ΑΝ, Μ Ν. 20 

65. (Η άρα πρός τω Β γωνία ρ. 74, 1] έπεϊ γάρ 
ή ΕΖ ί'βη έβτϊ τή Β Ν, ή δέ ΑΜ ί'βη τή διαμέτρω 
τον κύκλον καϊ τέτμηται δίχα κατά τό Ν, ί'βη άρα 
καϊ ή Γ Ζ τή ΑΝ καϊ ή ΖΑ τή Ν Μ. δύο δ ή αί 
ΓΖ, ΖΕ ί'βαι είβϊ τή ΑΝ, ΝΒ· καί γωνία ή νπό ΑΝΒ 25 
γωνία τή νπό ΓΖΕ ί'βη' πρός όρΰ-άς γάρ υπόκειται 

61. V b . 62. V 2 . 63. Υ*. 64. V b . 65. V 2 . 
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καϊ ή ΕΖ τή ΓΑ' βάΰις άρα ή ΕΓ βάΰει τΐ] Α 3 Ϊ6η, 
καϊ αί λοιπαϊ γωνίαι ταΐς λοιπαΐς γωνίαις' ίΰη άρα ή 
νπό ΓΕΖ τΐ] νπο Α3Ν. διά τά αντά καϊ ή νπο 
ΖΕΑ ίΰη τή νπο Ν3Μ. όλη άρα ή νπό ΓΕΑ ί'ΰη 

5 έΰτϊ τή νπό Α 3Μ. 

66. Έΰται δή και ρ. 74 , 8 ] έπεϊ ή ΗΖ ί'ΰη έΰτι 
τή ΑΝ, ή δε Ζ Ε νπετέθη ί'ΰη τή Ν Ο, και ή νπό ΗΖΕ 
ίΰη τή νπό ΑΝΟ, έΰται και ή ΕΗ βάΰις ίΰη τή ΟΑ 
και τό τρίγωνον τω τριγώνω και ή νπό ΗΕΖ ίΰη 

10 τή νπό Α Ο Ν. έπεϊ ονν ευθειών τών ΕΖ, Ο Ν έπ' 
ευθειών ΰταθειΰών γεγόναΰιν αί νπό ΗΖΕ, ΑΝ Ο 
ίΰαι, καϊ αί λοιπαϊ αί νπό Ε Ζ Θ, Ο Ν Μ ίΰαι έΰονται. 
καϊ έπεϊ ή Ε Ζ, Ζ Θ ίΰη έΰτϊ τ ή Ο Ν, Ν Μ, καϊ γωνία 
ή νπό ΕΖΘ ί'ΰη τ ή νπό Ο Ν Μ, βάΰις ή Ε Θ βάΰει 

15 τή Ο Μ ί'ΰη καϊ τό τρίγωνον τω τριγώνω καϊ ή νπό 
ΖΕΘ ί'ΰη τή νπό ΝΟΜ. όλη άρα ή νπό ΗΕΘ ί'ΰη 
τ ή νπό ΑΟΜ. 

67. Έπεϊ ονν μείζων έΰτϊν ή πρός ρ. 74 , 15] διά 
τό κβ' τον γ' τών Στοιχείων, έπϊ τής αντής γάρ 

20 ενθείας δύο όμοια τμήματα κύκλων ον ΰνΰταθήΰονται, 
όμοια δε τμήματα κύκλων κατά τον όρον τον αυτού 
βιβλίον τά δεχόμενα γωνίας ί'ΰας. ότι δε ή προς τω 3 
μείζων τής προς τω Ο καϊ πάλιν αντη τής προς τω 77, 
δειχθήΰεται διά τής δείξεως τον κβ' τον γ' τών Στοι-

25 χείων. 

68. Μεγίΰτη δε ή 3 ρ. 76, 6] διά τό ?.ήμμα τό 

G6. V 2 . 67. V 2 . 68. Y b . 

3. διά] bis. ή] om. 4. ΓΕΑ] ΓΖΔ. 7. ή (alt-X 
oni. 13. Ζ Θ] ΖΔ. rf;] e corr. 16. ίοη (pr.)] bis. 
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8. γεωμετρ', h. G. fort. (τώ) γεωμετρτ}. 9. περιγράψει] περι-
e corr. ' 20. άλλ' εί] άλλ* άλλη corr. ex άλλά πάοαι αί διά 
τοίτων γ. Post IIΘ del. £|ω. έν.βληΰήναί] έν,βεβί,ηθήναι, 
sed corr. 

προ τούτον αί γάρ ί'ΰον άπέχουΰαι τής διαμέτρου 
γωνίαι ίΰαι είΰίν. 

69. (Τπερπίπτειν ρ. 76 , 9 ] εί γάρ ίΰη, το δε 
ήμικυκ?.οειδες ΰχήμα ΰτενούται, ύπερπέΰη αν ή ίΰη 
αυτή. ΰτενούνται δε διά το έφάπτεΰθαι [τών] άπο 5 
του κέντρου μειζόνων ούΰών τής 

70. Περιγεγράφθω ρ. 78, 3 ] δέδεικται έν τω δ' 
βιβλίω Γεωμετρίας περί τό δοθέν τρίγωνον κύκλον 
περιγράψαι. ωΰτε δυνατόν έΰτι τω βουλομένω περί 
τό Κ&Λ τρίγωνον καϊ έτι περί τό ΚΟΑ τμήματα 10 
κύκλων γράψαι. περιγραφέντων δε τών γ τμημάτων 
φανερόν, ότι μείζον τών β έΰτϊ τό ΚΝΑ τμήμα, τό 
δε Κ Ε Α έλαττον [μεν] αυτού, μείζον δε του ΚΟΑ. 
διά ταύτα δή μείζων ή έν τω Κ[0]Α τμήματι γωνία' 
ή γάρ έν έλάττονι τμήματι γωνία .. μείζων ή δε πρός 15 
τω Β μείζων τής πρός τω Ν. 

71. Καϊ κείΰθω τή Η Θ ρ. 78, 9 ] έπεϊ γάρ τμήμα 
κύκλου έΰτϊ τό ΚΝΑ, άπό του Μ ΰημείου πρός τήν 
περιφέρειαν άλλη τις ίΰη τή ΜΝ ούκ έκβληθήΰεται, 
αλλ9 εί ίΰη τή ΗΘ έκβληθήναι έπιταχθήΰεται, έξω έκ- 20 
βληθήΰεται. 

72. Έπεϊ ουν μείζων ρ. 78, 18] διά τό λα του γ' 
τών Στοιχείων καϊ διά τό προ τούτων λήμμα" ώς γάρ 
οϊον λήμμα ελήφθη το 

69. V b . 70. V a . 71. V 2 . 72. V b (διά — Στοιχείων 
etiam Α). 
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73. Παρεόπαόμένοι ρ. 80, 7 ] ήτοι εις έ'ν μέρος 
κα&' όλην μίαν διάμετρον επιμήκεις. 

74. Έν γάρ τω αντω τμήματί είβιν ρ. 82, 23] νπο 
γάρ τών αντών άκτίνων περιέχεται. 

5 75. Προς όρ&άς ρ. 84, 2 ] ΰημείωΰαι, ότι, εί προς 
όρ&άς εύτηκεν f | αρχής, προς όρ&άς φερέό&ω. 

76. Έάν δέ άπό ρ. 84 , 2 2 ] ότι ϊβα τά τρίγωνα 
πάντα γίνονται τά τ ε νπό τής άκτΐνος καϊ τών εν&ειών 
περιεχόμενα καϊ τοντο τον παρόντος βιβλίον. 

10 77. Τό αντό ρ. 88, 3 ] ήτοι ή ΑΒ, ΕΓ, ζ / Ζ ' αί 
αύται γάρ ί'όαι έλήφ&ηόαν. 

78. Ήμίόεια ή νπό ΒΕΑ ρ. 88 , 8 ] διά τό λδ' 
τον α' τών Στοιχείων δίχα γάρ τέτμηται τό παράλληλο-
γραμμον νπό τής ΕΒ εν&είας. 

15 79. Μέγιύτον δέ ρ. 88, 15] φανήβεται γάρ ενρνχω-
ροτέρα ή πρός τω Ε γωνία, εί έκ τοϋ Α διάμετρος 
άχ&είη πρός τό μέρος τοϋ Β. 

80. Πάΰαι γάρ αί ρ. 90, 7] [ί'βιϊ] γάρ τά τρίγωνα 
[τά ν\πό τής άκτΐνος [τοϋ ό\μματος και τών [ά]πό 

20 τοϋ κέντρον [και τής Α Β] περιεχόμενα. 

81. Μέΰη άνάλογον ρ. 92 , 2 3 ] ωβτε τό νπό τών 
άκρων ί'ΰον τω άπό τοϋ μέβον. 

82. Ή Σ τής Β γωνίας μείζων ρ. 94, 11] ή πρός 
τω Σ γωνία μείζων τής πρός τω Β, επειδή παντός 

2ό τρίγωνον ή έκτος γωνία ί'βη έβτι δνόϊ ταΐς εντός καϊ 
άπεναντίον, τρίγωνον δέ τοϋ ΑΒΣ έκτος έΰτιν ή πρός 
τω Σ γωνία. 

73. V b . 74. V b . 75. V b . 76. V b . 77. V b . 78. V b 

(διά — Στοιχείων etiam Α). 79. V b . 80. V b . 81. V 2 . 82. V a. 
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2. Post Zz/ del. /xtra. 4. ΑΒΘ, Θ Β Γ] Θ, Θ c corr. 
15. Ante Β Γ del. Α. 16. ον] eras. άλλ J eras. 

83. "Ιΰα φανήΰεται ρ. 96, 19] καθ' οποιονονν γάρ 
μέρος τής Ζ Α τιθεμένου του όμματος ίΰαι γωνίαι 
γίνονται αί πρός τω όμματί' ί'βα γάρ τρίγωνα καϊ 
όμοια γίνεται τά ΑΒΘ, Θ Β Γ, καϊ αί βάΰεις αί Α Θ, Θ Γ 
ίΰαι καϊ αί γωνίαι ίΰαι. 5 

84. Μείζων άρα ρ. 98, 1] διότι νπό μείζονος γω
νίας όράται τής νπό ΑΕΒ τής νποτεινομένης νπό 
τής Α Α ΊΑ περιφερείας. 

85. Έπϊ τής Ε Η ρ. 98, 2 ] καν καθ' ότιονν, φη-
ΰίν, μέρος τής ΕΗ τίθηται τό όμμα, [άν\ιΰα φα- 10 
νήΰεται. 

86. Τής πρός όρθάς ρ. 98 , 3 ] τον Ζ δηλονότι 
καϊ Α. 

87. "Ιΰα δε φανήΰεται ρ. 98, 2 2 ] δννατόν γάρ έπϊ 
τών Β Γ, ΓΑ καϊ αμφοτέρων γράψαι μείζονα τμήματα 15 
ήμικνκλίων, άτινα ον τεμονΰιν άλληλα, άλλ' έφάψονται 
κατά τό Γ ΰημεΐον. 

88. Προηγονμενον ρ. 108, 9 ] άντϊ τον έγγντερον 
είναι δοκεΐ τω Ν ΰημείω ήτοι πορρώτερον τον Σ 
ΰημεΐον. 20 

89. Μείζων ή Α γωνία ρ. 112, 10] διά τό κα 
τον α τών Στοιχείων. 

83. V 2 . 84. V*». 85. V 2 . 8G. V 2 . 87. V 2 . 88. V b . 
80. Α. 



i 



OPTICOEUM KECENSIO 

THEONIS. 



Άποδεικννς τά κατά τήν όψιν παραμν&ίας έκόμιζέΐ 
τινας προΰεπιλογιζόμενος, διότι κατ9 εν&είας γραμμάςί 
πάν φώς φέρεται, ΰημεΐον δέ τούτον μέγιβτον τάς τε\ 
άπό των ΰωμάτων άπορριπτονμένας ΰκιάς και τάς άπό\ 

5 τών &νρίδων τε και οπών φερομένας ανγάς κομίζει! 
έκαΰτον δε τούτων ονκ άν έγίγνετο, κα&άπερ ννν 
θεωρείται γιγνόμενον, εί'περ μή αί άπό τον ήλίον\ 
φερόμεναι ακτίνες κατά τινας εν&είας έφέροντο. έπ\ 
τ ε τών παρ9 ήμϊν πνρών τάς άποΰτελλομένας έφαΰκεν\ 

10 ανγάς αιτίας είναι τον τε φωτίζεΰδαί τινα τών παρα
κειμένων ΰωμάτων καϊ άπορρίπτειν ΰκιάς τάς μεν ί'ΰας 
τοις νποκειμένοις ΰώμαΰι, τάς δέ μείζονας, τάς δέ 
έλάΰΰονας τών υποκειμένων ΰωμάτων. καϊ ΐόας μέν 
άπορρίπτειν ΰκιάς, ο6α τοΐςίφωτίζονΰι πνροΐς^ί'ΰα έΰτί, 

15 τάς τ ε έΰχάτας ακτίνας έπι τούτων ΰνμβαίνειν παρ-
αλλήλονς γίγνεΰ&αι καϊ μήτε ΰνναπτούΰας αντάς μειονν 
τήν ΰκιάν μήτε μήν έζαπλο\)μένας ανζειν, άλλ' οίον 
έΰτι τό έπιπροΰδονν, τοιαντην καϊ τής ΰκιάς ΰνμ-' 
μετρίαν φνλάΰΰειν' έλάΰΰονες δέ τών ΰωμάτων αί ΰκιαί 

20 είΰιν, όταν τά\φωτίζοντα πνρά·( μείζονα rf τάς γάρ 
έΰχάτας ακτίνας ΰνμπίπτειν έανταΐς' διό δή καϊ μειονν 

Τά προ τών Ενκλείδον οπτικών Vpv. 1. Post oxpiv adq.' 
ό Ευκλείδης ιη. rec. V. έκόμιζε] mut. in κομίζει m. rec. V . l 

2. διότι] δι- del. m. rec. V. 4. άπορριπτονμένας] γρ. γινο-Μ 
μένας ιη. rec. V, άπορριπτομένας ρ. 10. τε] ^ε Vv. 14. Postl 



Cum ea, quae ad uisuni adtinent, demonstraret, 
considerationes quasdain adferebat arnplius confirmare 
studens, ornnein lucem secundum rectas lineas ferri. 
huius errim rei raaximuni documentum et uinbras a 
corporibus iactas et radios, qui per fenestras rimasque 
feruntur, adfert. nain baec omnia ita non fierent; ut 
nunc fieri cernuntur ; nisi radii ; qui e sole proficiscuntur, 
secundum rectas quasdarn ferrentur. et in ignibus, 
qui apud nos sunt, radios proficiscentes causas esse 
dictitabat, cur quaedam corporum obiectorum illustra-
rentur et umbras iacerent partim corporibus propositis 
aequales, partim maiores, partirn ininores corporibus 
propositis. et aequales umbras ea iacere ; quae ignibus 
illustrantibus aequalia essent, et in iis accidere, ut 
radii extremi paralleli fierent et neque ipsi concur-
rentes umbrani diminuerent neque uero se diffundentes 
augerent; sed quale esset i d 7 quod luci officeret, 
talem etiam eos umbrae mensuram seruare. ininores 
uero corporibus umbrae sunt ; ubi ignes illustrantes 
maiores sunt: nam radios extremos inter se concur-

De hac praefatione, Theonis sine dubio a discipulo per-
scripta, u. Studien uber Euklid p . 138—145, ubi textum Graecum 
et uersionem Germanam edidi, sed ope codicum destitutus. 

ieti add. ώς αυμβαίνειν m. rec. V . 15. ανμβαίνειν] del. m. 
rec. V. 16. γίνεο&αι ρ. 18. Post και add. τήν m. rec. V . 

Eucl idos , edd. Heiberg et Menge. VII. 10 
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τάς ΰκιάς. μείζονς δε τών ΰωμάτων αί ΰκιαί είΰιν, 
όταν τά φωτίζοντα πυρά έλάΰΰονα ή' τάς γάρ εΰχάτας 
ακτίνας έπι τούτων έζαπλονΰθαι ΰνμβαίνει καϊ μείζον 
τό ΰκιαζόμενον μέρος άποτελεΐν ουδέποτε δ* άν τούτο 

5 ΰννέβαινεν, εί μή αί άπό του πυρός φερόμεναι ακτίνες 
έπ' ευθείας έφέροντο. έκφανέΰτατα δε τούτων πάντων 
τούτο έπϊ τών καταΰκεναΰτώς γινομένων θεωρεΐΰθαι 
Συμβαίνει. λύχνου γάρ όπωΰδηποτονν κειμένου εί 
προΰτεθείη τούτω πτυχίον έχον έπιτομήν λεπτού πριο-

10 νιου, ωΰτε καϊ τήν έπιτομήν κατά μέΰου τού λύχνοι) 
πίπτειν, τω δε πτνχίω τούτω κατά τά έτερα μέρη παρα-
τεθείη πτυχίον έγγιον, ω προΰπεΰεΐται ή αυγή ή διά* 
τής εντομής φερομένη, πάντως τήν προΰπίπτουΰαν 
αύγήν τω πτυχίω εύθείαις γραμμαΐς περιεχομένηιλ 

15 εύρήΰομεν καϊ τήν έπιζευγνύουΰαν τό τε μέΰον τον 
λύχνου και τήν έντομήν τον πτνχίον κατά τήν αύτήΛ 
ευθείαν ούΰαν. 

εναργούς ονν όντος τον, ότι πάν φώς κατ εύθεΐανλ 
γραμμήν φέρεται, καϊ πάΰι προδήλον μεταβαίνειν έπϊ\ 

20 τήν όψιν ήζίον καϊ τάς <πτ' αντής εκχεομένας ακτίνας 
καϊ όμολογεΐν κατ ευθείας φέρεΰθαι γραμμάς και τανΛ 
τας έν διαΰτήμαΰι, καϊ διά τούτο μηδε τά όρώμεναι 
άμα όλα όράΰθαι, νπόμνηΰιν φέρων τοιαύτην πολλάκις^} 
γάρ βελόνης ή τίνος τοιούτον ετέρον ΰωματίον έκ-4 

25 ριφέντος ΕΙΣ τό έδαφος φιλοτιμότερόν τίνες προΰεκά-1 
θιΰαν τή ζητήΰει καϊ τον αντόν τόπον πολλάκις έμά-\ 
τενΰαν ούδενός έπιπροΰθονντος τω ζητονμένω ΰωματίωΊ 

2. φωτίζωντα V, sed corr. 5. ΰνμβαίνειν ρ. μή] corrJ 
ex μί ν. 9. Ιχων ν, secl corr. 11. πίπτειν] ν in ras. ν, 
add. m. rec. V. 12. πτνχίον] supra scr. πυκτίον m. rec. VJ 

Ζγγειον V, corr. m. rec. 13. πάντος ν, corr. m. 2. 16. xarcifl 
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\ rere; quare eos etiani umbras diminuere. maiores 
autem corporibus unibrae sunt, ubi ignes illustrantes 
minores sunt; in iis enini accidit, ut radii extremi 

I se diffundant et partem adumbratam maiorem efficiant. 
lioc autem nunquam accideret, nisi radii ab igne pro-

! fecti secundum rectas ferrentur. raanifestissime autein 
ι omniura boc in iis cerni potest, quae proprie ad eam 
j rem comparantur. nam si ad lucernara quoquo modo 

collocatam adponitur tabella rimam habens tenui ser-
rula factam, ita ut riraa mediae lucernae opponatur, 
et in altera parte huic tabellae satis propinqua alia 
tabella collocatur; in quam cadet radius, qui per rimarQ 

' fertur, semper radiuni in tabellam cadenteni rectis 
lineis comprehensum inueniernus et lineam, quae me-
diam lucernam et rimarri tabellae coniungit, in eadem 
recta positam.^ 

iam cum manifestum esset et ornnibus constaret, 
omnem lucem secundum rectam lineain ferri, ad uisum 
radiosque ab eo effusas transiri uolebat atque concedi; 

eos secundum lineas rectas ferri et illas quidein inter 
se distantes, et ea de causa ne quae cernuntur qui-
dem; tota simul cerni, haec admonens. saepe enim acu 
alioue eiusraodi corpusculo humi coniecto bomines 
satis studiose quaerendo operani dederunt et saepe 

• eundem locum perscrutati sunt; cum nihil corpusculo 

I 1) Debuit sic dici: lineam, quae mediam lucernam rimam-
i*| que p r io r i s tabellae et punctum illustratum alterius tabellae 

. con iunga t , semper rectam esse. 

tlcorr. ex -και m. rec. V. 18. ονν] comp. V, supra scr. ovv 
i m. rec. 19. μεταβαίνων ρ. 20. ήζιον] άζιοϊ m. rec. V. 
I 21. και (pr.)] del. m. rec. V. 22. όιαοτήμαοιν Vv. 25. 
ί προαίγ.ά&ηοαν v. 26. τρόπον ρ. ζμάατενοαν V. 

10* 
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είτα μέντοι γε νβτερον έπιβάλλοντες τήν όψιν τω τόπω, 
έν ωπερ ήν το βωμάτιον, είδον τήν βελόνην. δήλον 
ονν, ώς, ότε ονχ έωράτο το έζερριμμένον, ονδε δ τύ
πος, έν ω ήν, έωρατο' ωβτε τον νπο τήν όψιν τον 

5 ζητοϋντος κειμένου τόπον μή άπαντα τά μέρη &εω-
ρεϊβ&αι. ει γάρ έ&εωρεΐτο, καϊ τό ζητούμενον άν έω
ρατο' ονχ έωράτο δέ. έπϊ τε τών ατενιζόντων τοις j 
βιβλίοις βννιβτάμενος έφαβκε μηδέ τούτονς άν δύ-
ναβ%αι πάντα τά έν τή βελίδι γράμματα όράν. πολλά 

10 γονν άναγκαζομένονς δεΐζαι τών βπανίως γραφομένων 
γραμμάτων μή δύναβ&αι δεΐξαι διά τό μή πρός πάντα 
τά γράμματα τάς όψεις φέρεβ&αι, άλλ' έκ διαότημάτων I 
ταύτας νπάρχειν καί πολλά τών κατατεταγμένων μή 
ΰεωρεΐν. ωβτε έκ τούτον φανερόν έβτι, διότι ονδε ό ι 

15 τόπος τής βελίδος όλος όραδήβεται. καϊ έπι τών άλλων 
θεαμάτων τό αντό βνμβαίνει. ωβτε ονχ όρα&ήβεται 
άμα όλα τά όρώμενα' δοκεΐ δέ όράβ&αι διά τό κινεΐβ%αι 
τάς όψεις υπερβολή τάχονς μηδέν άπολειπούβας, τοντ-^ 
έβτι κατά βννέχειαν παραφερομένας και μή άλλομένας., 

20 πρός δέ τό τή όψει μή προβπίπτειν τι εΐδωλον 
άπό τον όρωμένον εις τό κινήβαι αντήν πρός τό κατα-
λαβείν τό όρώμενον έφερεν αιτίας τοιαύτας" και γάρ 
έπι τον ζητονμένον βώματος και τον τω βιβλίω ατενί
ζοντος άπορίαν κομίζων έλεγεν' εί ήν κατ ειδώλων 

25 έμπτωβιν τό δρατικόν πά&ος, και άπό παντός βώματος 
διηνεκώς είδωλα άπέρρεεν, ά κινεί ημών τήν αί'β&ηβιν,Ι 

3. ονν) om. νρ, U 1 . rec. Υ. ώράτο V, corr. m. 1. έξ-1 
εριμμένον Vp. δ. ΰ-εωρεϊΰ&αι] -ει- in ras. m. 1 V. 7. άτενι-Ι 
ζώντων ν, secl corr. 8. 'έφαΰκεν Vv. αννιοτάμενος $φαογ.ε]\ 
del., supra scr. ομοίως φηαί m. rec. Λτ. 9. πολλάκις V, corrj 
m. rec. 14. έατι, διότι) mut. in έατιν οτι m. rec. V. Ιδ. άλλωνΈ 
αντών V, corr. ιη. rec. 17. άμα) supra scr. m. rec. V. 181 
Post υπερβολή ras. 1 litt. τ. τάχονς] corr. ex τάχος m. 2 v l 
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quaesito officeret. postea uero uisu in eura locum 
conuerso, ubi corpusculum erat 7 acum conspexerunt. 
manifestum igitur est, cum res humi coniecta 11011 
cerneretur, tum ne locum quidem ; in quo esset ; cerni. 
quare non omnes partes loci sub oculis quaerentis 
positi cernuntur. si enim cernerentur, etiam res quae-
sita cerneretur; uerum non cernebatur. et in iis 
bominibus, qui libros perlustrant, dictitabat disputa-
tione eo conuersa, ne eos quidem omnes litteras in 
pagina scriptas cernere posse. saltim ciim quasdam 
litterarum rariorum monstrare cogerentur, multas eos 
monstrare non posse, quia uisus non ad omnes litteras 
ferrentur, sed inter se distarent et multa eorum, quae 
subiicerentur, non cernerent. quare hinc manifestum 
est 7 ne paginae quideni locum totum cerni. et in 
ceteris uisis idern accidit. itaque quae cernuntur, tota 
simul non cernentur. uidentur autem cerni, quia uisus 
mira celeritate mouentur nibil omittentes, b o c est 
continue transcurrentes nec desultantes. *) 

ad demonstrandum autem, ab e o 7 quod cernitur, 
ad uisum imaginem quandam non peruenire, quae eum 

Jcommoueat ad recipiendum id 7 quod cernitur, bas 
rationes adferebat. nam et de corpusculo quaesito et 

Lde homine librum perlustrante dubitationem adferens 
dicebat: si adfectus uidendi imaginibus adfluentibus 

tefficeretur et ab omnibus corporibus perpetuo imagines 

1) Hucusque def. 1 explicatur. 

τουτέοτιν Vv. 20. Post τό add. μή m. rec. V. ΰψη ν. 
μη] addidi, om. Vpv. 21. v.ivtlo%a.i ρ. τό (alt.)] corr. 

ex τοντο m. rec. V. 22. αίτίαν τοιαντην ρ. . 26. ήδωλα ν, 
sed corr. άπέρρει ρ. 
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1. γίνεται ρ. 5. ευρήσ-κονοι ν, sed corr. 6. εύρήβκονΰΐ ν, 
sed corr. 9. 'έφαΰκεν Vp. τά (pr.)] τό V. 10. ν.ατα-
ϋκευακέναι τ, et V, sed corr. ιη. rec. 11. μεν] om. ν. 12. 
ε^οθεν ν, corr. m. 2. 14. ίπιτήδιον V. 15. άναμήναι ν, 

τις ή αιτία γίγνεται, δι9 ήν ονχ δρα δ τε ζητών τήν 
βελόνην καϊ 6 τω βιβλίω ατενίζων πάντα τά γράμματα; 
πότερόν ποτε διά το μετεωρίζεΰθαι τή διανοία; άλλ9 

ονδεν ήττον έπιλογιζόμενοι ζητονΰι καϊ δλοΰχερώς ονχ 
5 ενρίβκονύι, πολλάκις δε ομιλούντες έτέροις και περι-

6πώμενοι τή διανοία ενρίΰκονόι θάττον. αλλ9 ον πάντα 
τά είδωλα είβκρίνεται εις τήν οραΰιν; και τις αιτία 
τον άποκληρονΰθαι τά είβκρινόμενα; καϊ μην τήν 
φύβιν έφαΰκε κατά τά ζώα τό: μεν τών αισθητηρίων 

10 προς νποδοχήν ένθετα κατεύκενακέναι, τά όε μή. άκοήν 
μεν γάρ και γενβιν καϊ όΰφρηβιν κοίλα κατεΰκενακεν 
εντός ώς έξωθεν ανταΐς προΰπίπτειν ΰώματα κινήύοντα 
τάς αίΰθήύεις ταύτας. άκοή μεν γάρ φωνή προ6-
πίπτονόα τόπον επιτήδειου ώφειλεν ενρίΰκειν προς το 

15 άναμεΐναι καϊ μή κατά τήν πρόβπτωόιν ευθέως άπο-
παλθεΐΰαν τήν τε αίόθηΰιν άκίνητον διαφνλάττειν καϊ 
τήν έπιφερομένην ΰνγχέαι φωνήν. ομοίως όε καϊ 
όβφρηόιν' έπι μεν γάρ γεύΰεως τί δει καϊ λέγειν; 
διό και μάλιβτά πως αύται αί αίΰθήΰεις κοΐλαί τε καϊ 

20 άντροειδεΐς κατεβκενάβθηβαν πρός τό έμμένειν τά προσ
πίπτοντα ΰώματα πλείονας χρόνονς. και έπϊ τής δρά-
ΰεως ονν, εί'περ έξωθεν αντή προβέπιπτε τά κινήΰοντα 
αυτήν βώματα, καϊ μή αντή έ%απέβτελλέ τι άφ9 έαντής, 
έδει τήν καταβκενήν αντής κ,οίλην τε και ενθετον πρός 

25 νποδοχήν τών προσπιπτόντων ΰωμάτων είναι" νννι δε 
θεωρείται τούτο ονχ όντως έχον, άλλά μάλλον 6φαι-
ροειδής ούΰα θεωρείται ή όραΰις. 
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effluerent, quae sensum nostrum adficerent, quaenam 
causa est, cur i s ; qui acum quaerit librumque per-
lustrat, acuru omnesque litteras non conspiciat? nura 
quod .cogitatione districtus s i t? at etiain adtenti 
quaeruut et ninilo minus prorsus non inueniunt, saepe 
uero cuni aliis colloquentes et cogitatione diducti 
celerius inueniunt. an non orrmes iraagines in uisum 
penetrant? at quaenam causa est ; cur eae ; quae pene-
trant, seligaiitur? praeterea dictitabat, uaturam in 
.animalibus alia iustrumeutorum, quibus sentiant, ad 
recipienduiu apta comparasse, alia non apta. nam in-
strumenta audiendi, sapiendi, odorandi introrsus caua 
<iomparauit ; ut extrinsecus ad ea corpuscula adcidant 
ad sensus illos mouendos. nara uox ad aurem ad-
cidens locuni aptum inuenire debebat, ut maneret neue 
in adcidendo statim repulsa sensum iramotum relin-
[queret uoceraque adlatara confunderet. et de sensu 
lodorandi siiniliter. nain de sapiendo quid opus est 
luel uerbum facere? quare etiam haec maxime instru-
pienta sentiendi caua et cauernis similia comparata 
ksunt, ut corpora adcidentia diutius manerent. itaque 
luisum quoque, si corpora ; quae eum mouerent, extrin-
secus adciderent nec ipse ex se aliquid emitteret, 
lcauum comparatum esse necesse erat et ad corpora 
ladcidentia recipienda aptum. nunc uero hoc non ita 
[esse adparet, sed potius sphaerae similis oculus esse 
cernitur. 

sed corr. 19. αί] ins. m. rec. V. 21. πλείονα χρόνον m. 
rec/ V. 22. ήπερ ν, sed corr. προβέπιπτεν V. 23. i£-
απέατελλεν V v . Post εαυτής add. πρός άντίλψριν τών Ορατών 
|Πΐ. rec. V. 20. ϊγων ν, sed corr. αφαιροείδεΐς ν, sed. corr. 
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πρός ονν τό πιΰτόν είναι κατά το παρόν το ακ
τίνας είναι τάς έκχεομένας και κινούΰας το όρατικον 
πάθος αρκούντως έδόκει είρήΰθαι, προς δε το τάς εν 
τω αντω έπιπέδω ταΐς όψεΰι κειμένας περιφερείας 

δ ευθείας φαίνεΰθαι έλεγε τάδε' διότι ή έν τω αντω 
έπιπέδω κειμένη όψις φτινιονν θεωρητω τοιαύτη έΰτιν I 
ωΰτε μήτε υψηλότερα είναι τον θεωρονμένον μήτε I 
ταπεινότερα" τό γάρ έν τω αντω έπιπέδω κεΐΰθαι τούτ I 
έΰτιν. εί ονν ούτε ταπεινότερα ούτε υψηλότερα έΰτιν I 

10 ή όψις τής έν τω έπιπέδω γεγραμμένης περιφερείας, I 
ουχί τοΐΰδε μεν τοις μέρεΰιν ύψηλοτέρας προΰβάλλει I 
ακτίνας τοΐΰδε δε ταπεινοτέρας, άλλά παΰι τοις μέρεΰι I 
τής περιφερείας ίΰας τάς διά τού επιπέδου φερομέναςΜ 
ακτίνας προΰβάλλει ωΰτε τήν αυτήν γίγνεΰθαι αίτίανΧ 

15 τού τε τό έπίπεδον ευθείας φανταΰίαν άπολιπεΐν καϊ \ 
τήν έν τω έπιπέδω γεγραμμένην περιφίρειαν. καϊ γάρ I 
το έπίπεδον τό έπ ευθείας κείμενον τή όψει αυτό μενϊ 
άθεώρητόν έΰτϊ διά τό μή προΰπίπτειν αντω μηδεμίανΧ 
τών άπό τής όψεως έκχεομένων ακτινών, τό δε πέρας» 

20 αυτού θεωρείται, όπερ έΰτϊν ή περιφέρεια, λέγει δε I 
[δια] τήν πρός τή όψει κειμένην γραμμήν, ήτις τοΐς\ 
λοιποΐς τού επιπέδου μέρεΰιν έπιπροΰθούΰα άθεώρητόν* 
ποιεί τό έπίπεδον. ή δε αντή αιτία ή περί τού έπι-\ 
πέδον τού έπ ευθείας κειμένου τω όμματι ποιεί εύθείαςί 

25 άποδιδόναι φανταΰίαν καϊ τών περιφερειών τών έν τω 
αύτω έπιπέδω κειμένων τω όμματι. φαίνεΰθαι δε το, 
μεν μείζον, όταν πλείονες Οψεις έπιβάλλωΰιν, τό δε Ί'ΰον, 

1. τό (pr.)] τοϋτο V, corr. m. rec. είναι] in ras. m. rec. VJ 
4. ταΐς] corr. ex τάς m. rec. V. δ. ΪΧεγεν V, ν eras. ν. ή ΐ ι 

om. ρ ν. αύτω] bis ρ. et ν, sed corr. 8. ταπεινωτέρα V, ι 
et ν, sed corr. 9. νψιλοτέρα ν, sed corr. έοτίν] -ίν in ras. 
m. 1 V. 14. γίνεαθαι ρ. 17. δψη ν. 20. περιφέρεια] 
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ad confirniandum igitur iu praesenti, radios effimdi 
et adfectum. cernendi niouere ; satis dictum esse uide-
batur ; ad demonstrandum autera ; arcus in eodem plano 
positos, in quo oculos, rectas adparere 1 ), haec dicebat: 
oculura in eodera plano positiim cum quolibet uiso 
eius modi esse, qui neque alfcior uiso neque demissior 
esset; hoc ipsum enim esse iu eodera plano positura 
esse. iam si oculus neque altior neque demissior arcu 
in plano descripto est ; non his partibus altiores, 
illis autera demissiores radios adiicit ; sed omnibus 
partibus arcus aequales radios, qui per planum feruntur, 
adiicit, ita ut eadem sit causa, cur planum rectae 
imaginem relinquat, et cur arcus in plano descriptus 
idera efficiat. etenim planura ad oculum in directo 
positum ipsum quidern non cernitur, quia nullus radio-
rum ex oculo effusorum ad id adcidit, uerum terminus 
eius cernitur, b o c est ambitus (lineam dicit ad oculum 
positam, quae reliquis partibus plani ofiiciens prohibet, 
ne planum cernatur). 2) eadem autern causa, qiiae de 
plano ad oculum in directo posito nalet, etiam efficit ; 

ut ex arcubus in eodem plano positis, in quo oculus 
I est, imago rectae proueniat. aliucl autem maius adparere, 
ubi plures radii 8 ) adcidant, aliud aequale, ubi aequales, 

1) Prop. 22 explicatur et confirmatur. 
2) Haec uerba discipulus de suo addidit ad explicandum 

uocabulum περιφέρεια. 
3) Debuit dici μείζονες γωνίαι. ceterum quae sequuntur a 

uocabulo φαίνεο&αι lin. 26, male cum praecedentibus cohae-
rent nec hic locum habere uidentur. nisi lacuna maior est, 
discipulus uerba Theonis parum intellexit. 

εί&εΐα γραμμή ν. 21. δια] deleo. δ\\>η ν. κειμένη ν. 23. 
7j(alt.)] inras. V. 2ό. άποόιδόναι] άποδο&ήναιΊ Post καί add. 
περί m. rec. V. 27. πλείονος V, corr. m. rec. επιβάλλομαι ρ. 
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2. οίων ν, sed (-orr. 3. οροί] mg. m. 1 V; οροι οπτικοί 
ins.« m. 2 ρ; εντεύθεν οί οροι τών Ενκλείδον οπτικών mg. m.i 
rec. ν. numeros om. Vpv. 8. τω] corr. ex τό m. 2 v. 9.| 
πέραΰΐν Vv. 10. ctl όψεις] ras. 3 litt. v. 11. προΰπίπτω-
GIV (pr.)] -πτω- supra scr. m. 1 v; praeterea supra add. β;\ 

-όταν ί'βαι, τό δε έλαΰΰον, όταν έλάΰΰονες γίγνωνται τών 
όψεων οίον γωνίαι τίνες προς τω όμματι. 

"Οροι. 

α. 'Τποκείΰθω τάς άπό τον όμματος\ όψεις κατ^ 
5 ευθείας γραμμάς φέρεΰθαι διάΰτημά τι ποιούΰας άπ' 

αλλήλων. 
β'. και τό μεν νπό τών όψεων περιεχόμενον 6χήμα 

είναι κώνον τήν κορνφήν μεν έχοντα [πρός τω όμματι, 
τήν δε βάΰιν πρός τοις πέραΰι τών δρωμένων. 

10 γ'. καϊ δράΰθαι μ\ν ταύτα, πρός ά αν αί όψεις 
προΰπίπτωΰιν, μή δράΰθαι δέ, πρός ά αν μή προΰ
πίπτωΰιν αί όψεις. 

δ'. καϊ τά μεν νπό μείζονος γωνίας δρώμενα μεί
ζονα φαίνεΰθαι, τά δε νπό έλάΰΰονος έλάΰΰονα, ιΰα δε 

15 τά νπό ίΰων γωνιών δρώμενα. 

ε. καϊ τά μεν νπό μετεωροτέρων ακτινών δρώμενα 
μετεωρότερα φαίνεΰθαι, τά δε νπό ταπεινότερων τα
πεινότερα. 

ς'. καϊ δμοίως τά μεν νπό δεζιωτέρων άκτίνων Ι 
20 δρώμενα δεζιώτερα φαίνεΰθαι, τά δε νπό άριΰτερωτέ- I 

ρων άριΰτερώτερα. 

ζ'. τά δε νπό πλειόνων γωνιών δρώμενα άκριβέΰτε- ] 
ρον φαίνεΰθαι. 
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1) Exspectaueris όψεων. 

eeq. ai οψειςα; προσπίπτωσι ρ. προσπίπτωσιν (alt.)J προσ-
Ttlotv ν, corr. m. 2. 14. δε (pr.) |̂ δ* ρ. 19. δεξιοτερων V. 

20. άρι,στεροτέροιν V. 22. δε] δ* ρ; καϊ Ιτι τα νπό m. 
rec. V. 

aliud minus, ubi minores quasi anguli quidani radio-
rum ad oculum existunt. 

D e f i n i t i o n e s . 

1. Supponaraus, radios ex oculo secundum rectas 
lineas ferri inter se distautes. 

2. et figuram radiis conipreliensani conum esse ; 

qui uerticein ad oculuni, basim autein ad terininos 
uisoruin habeat. 

3. et ea cerni, ad quae radii adcidant, non cerni 
(autem, ad quae radii non adcidant. 

4. et ea ; quae a maiore angulo cernantur, maiora 
tadparere, minora autem, quae a minore, aequalia autern ; 

fcuae ab aequalibus angulis cernantur. 

5. et ea, quae sublimioribus radiis cernantur, sub-
limiora adparere, quae autem a demissioribus ; de-
imissiora. 

6. et similiter ea ; quae a dexterioribus radiis cer-
pantur, dexteriora adparere, quae autem a sinistriori-
^ u s , sinistriora. 

7. ea autem, quae a pluribus angulis 1 ) cernantur, 
clarius adparere. 
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α . 
Ονδεν τών δρωμένων άμα όλον όράται. 
έΰτω γάρ δρώμενου τι τό Α Α, όμμα όε έΰτω τό Β, 

άφ' ον προΰπιπτέτωΰαν όψεις αί ΒΑ, Β Γ, Β Κ, ΒΑ. 
5 ονκονν έπεϊ έν διαΰτήματι φέρονται αί προΰπίπτονΰαι 

όψεις, ούκ άν προΰπίπτοιεν ΰννεχεΐς πρός τό Α Α. 
ωΰτε γένοιτο άν καϊ κατά τό Α Α διαΰτήματα, πρός 
ά αί όψεις ον προΰπεΰούνται. ονκ άρα δφθήΰεται άμα 
όλον τό ΑΑ. δοκεΐ δε δράΰθαι άμα τώυ όψεωυ ταχύ 

ΙΟ παραφερομένων. 
β'· 

Τώυ ίΰων μεγεθών έν διαΰτήματι κειμένων τά! 
έγγιον κείμενα άκριβέΰτερον όράται. 

έΰτω όμμα μεν το Β, δρώμενον δε τό ΓΑ καϊ τό| 
15 ΚΑ' χρή δε νοεΐν αντά ίΰα καϊ παράλληλα, έγγιου δε 

έΰτω τό ΓΑ' καϊ προΰπιπτέτωΰαν όψεις 
ώς αί Β Γ, ΒΑ, Β Κ, ΒΑ. ού γάρ άν 
εί'ποιμευ, ώς αί άπό τού Β όμματος 
πρός τό ΚΑ προΰπίπτονΰαι όψεις \ ώς\ 

20 διά τώυ Γ, Α ΰημείων έλεύΰουται. 
ι) γάρ άυ τριγώνον τον ΒΑΑΚΓΒ ή 
ΚΑ μείζων άν ήυ τής ΓΑ' υπό
κειται δε καϊ ίΰη. ούκούν τό ΓΑ νπό πλειόνων όψεων 
δράται ήπερ τό ΚΑ. άκριβέΰτερον άρα φανήΰεται τό 

25 ΓΑ τον ΚΑ. 
7 · 

Έκαΰτον τών δρωμένων έχει τι μήκος άποΰτήματος, 
ον γενόμενον ούκέτι όράται. 

6. προοπίπτειεν ν. 7. και] del. m. rec. V. 12. δια-, 
ΰττ'ιμαοι m. rec. V. Post κειμένων add. άνίαοις m. rec. V.j 

13. %γγειον V, corr. m. rec. 14. όρώμεναν m. rec. V. 15.1 
t-γγειον V, corr. m. rec. 18. αί] om. p. 19. τό] corr. e i l 
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Nihil eoruni, quae cernuntur, simul totum cernitur. 
cernatur enim ΛΑ, oculum auteni sit B, a quo 

radii adcidant ΒΑ, ΒΓ, BK, BA. itaque quoniara 
radii adcidentes in distantia feruntur, 
continui non adcident ad AA [def. 1 ] . 
quare in AA quoque interualla orien-
tur, ad quae radii non adcident. 
ergo AA siniul totura non cernetur. 
uidetur autem simul cerni ; quia radii 
celeriter transcurrunt. 

2. 
Aequalium raagnitudinum in distantia positarum 

eae, quae propius positae sunt, clarius cernuntur. 
oculus sit B, cernantur autem ΓΑ, KA. oportet 

autem ea aequalia et parallela fingere, et propius sit 
ΓΑ. et radii adcidant ut ΒΓ, ΒΑ, BK, BA. neque 
enim contendere possumus, radios a Β oculo ad Κ Α 
adcidentes per puncta Γ, Α ituros esse. ita enim in 
triangulo ΒΑΑΚΓΒ recta Κ Α maior esset recta ΓΑ. 
at supposuimus, eas aequales esse. itaque ΓΑ a pluri-
bus radiis cernitur quam KA. ergo [def. 7 ] Γ Α 
clarius adparet quam KA. 

3. 
Omnia, quae cernuntur, longitudinem quandam 

distantiae habent ; ubi cum posita sunt7 non iam cer-
nuntur. 

τήν m. rec. V, τά ν. ώς] del. m. rec. V. 21. BJAKT p, 
et v, sed post Γ ras. 1 litt. 22. άν] del. m. rec. V. 27. 
Tij τ seq. ras. 1 litt. v. 28. ου] iv ω m. rec. V. γενο
μένου ρ et corr. m. rec. in γενόμενον Vv. 
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ι 

ε . 
Τά ίΰα μεγέθη άνιΰον διεΰτηκότα άνιΰα φαίνεται, 

25 καϊ μείζον αίεϊ τό έγγιον τον όμματος κείμενον. 

1. ΓΔ — 2. τό] add. m. 2 ν. 2. φημϊ δή] λέγω ν. 7. 
πρός — 8. όράται] om. ρ. 8. ίκείνω ν, sed corr. 10. γενο
μένου ν, et V, sed corr. m. rec. 13. διαστημάτων] μεγεθών 
m. rec. V. 16. Post ίΰα add. μεγέθη m. rec. V. 22. Post 

έΰτω γάρ όμμα μεν τό Β, όρώμ'ενον δε το ΓΑ. 
φημϊ δή, ότι το ΓΑ έν τινι άποΰτήματι γενόμενον 
ονκέτι δραθήΰεται. γεγενήΰθω γάρ 
τό ΓΑ έν τω μεταξύ διαΰτήματι τών 

5 όψεων, έφ' ον τό Κ. ούκονν πρός 
τό Κ ουδεμία τών άπό τον Β όψεων 
προΰπεΰεΐται [πρός ό δέ γε αί όψεις 
ού προΰπίπτονΰιν, εκείνο ονχ όράται]. 
έκαΰτον άρα τών δρωμένων έχει τι μή-

10 κος άποΰτήματος, ού γενόμενον ούκέτι 
όράται. 

δ'. 

Τών ίΰων διαστημάτων έπι τής αντής ευθείας 
όντων τά έκ πλείονος άποΰτήματος δρώμενα ίλάττω 

15 φαίνεται. 
έΰτω γάρ ίΰα τά Β Γ, ΓΑ, Α Ζ, όμμα δε τό Κ, 

άφ' ον προΰπιπτέτωΰαν όψεις αί Κ Β, Κ Γ, ΚΑ, ΚΖ' 
ή δε ΚΒ πρός όρθάς έΰτω τή Β Ζ. έπεϊ ονν έν όρθο-
γωνίω τριγώνω τω ΚΒΖ ίΰαι ειΰιν αί Β Γ, ΓΑ, Α Ζ, 

20 μείζων έΰτϊν ή μεν Ε γωνία τής Η γωνίας, ή δε Η 
γωνία τής Θ γωνίας, μείζον άρα φαίνεται τό μεν Β Γ 
τον ΓΑ, τό δε ΓΑ τον Α Ζ. 
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sit eniiii oculus B, cernatur autem ΓΑ. dico igi-
tur, Γ Α in quadara distantia positum non iam cerni. 
ponatur enim Τ Α in distantia [def. 1] radiorum uelut K. 
itaque ad Κ nullus radius a Β adcidet. uerum ad 
quod radii non adcidunt, id non cernitur [def. 3J. 
ergo omnia ; quae cernuntur, longitudinem quandani 
distantiae babent, ubi cum posita sunt, non iam cer-
nuntur. 

4. 

Longitudinum aequalium in eadem recta positarum ; 

quae e distantia maiore cernuntur, minores adparent. 
sint enim aequales ΒΓ, ΓΑ, 

Ζ AZ} oculus auteni sit K, a 
quo adcidant radii ΚΒ, ΚΓ, 
KA, KZ; Κ Β autem ad £ Z 
perpendicularis sit. iam quo-
niam in triangulo rectangulo 
KBZ aequales sunt ΒΓ, ΓΑ, 
AZ, erit LE>H, LH>&. 
ergo Β Γ maius adparet quam 
ΓΑ, Γ Α autem maius quam 
AZ. 

Magnitudines aequales inaequaliter distantes in-
aequales adparent ; et semper maior, quae oculo pro-
pior est. 

Δ Ζ add. τών άρα μεγεθών έπϊ τής αυτής ευθείας δντοιν τά έκ 
πλείονος άποΰτήματος δρώμενα έλάττω φαίνεται m. rec. V, 25. 
Ιγγειον V. 
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έβτω γάρ ί'βον το ΓΑ τω ΚΑ, 
όμμα δε έβτω τό Β., αφ ον προβ
πιπτέτωβαν όψεις αί ΒΑ, ΒΑ, Β Κ, 
Β Γ. ονκονν τό ΓΑ νπό μείζονος γω-

5 νιας δράται ήπερ τό ΚΑ' μείζον άρα 
φαίνεται τό ΓΑ τον ΚΑ. 

g'. 
Τά παράλληλα τών διαβτημάτων εζ άποβτήματος 

δρώμενα άνιβοπλατή φαίνεται. 
10 έβτω γάρ τό Β Γ τω Α Ζ παράλληλον διάβτημα, 

όμμα δέ έβτω τό Κ. λέγω, ότι τά ΒΓ, ΑΖ άνιβοπλατή 
φαίνεται, καϊ μείζον άει τό εγγιον διάβτημα τοϋ πορ-
ρώτερον. 

προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί Κ&9 ΚΑ, Κ Π, Κ Ν, 
15 ΚΒ, ΚΑ, και έπεζεύχ&ωβαν εν&εΐαι αί ΒΑ, ΠΝ, ΒΑ. 

έπεϊ ονν μείζων έβτϊν ή νπό ΒΚΑ γωνία τής νπό 
ΠΚΝ γωνίας, μείζων άρα φαίνεται καϊ ή ΒΑ ενΰεΐα 
τής Π Ν. διά τά αντά δ ή καϊ ή Π Ν ένδεια μείζων 
φαίνεται τής ΒΑ εν&είας. ονκέτι ονν όφ&ήβεται παρ-

20 άλληλα τά διαβτήματα, άλλ' εις έλαττον καϊ άνιβοπλατή. 
τά άρα παράλληλα τών διαβτημάτων έξ άποβτήματος 
δρώμενα άνιβοπλατή φαίνεται. 

οντω μέν, εί έν τω αντω έπιπέδω τό όμμα τω 
δρωμένω κέοιτο, εί δέ μετεωρότερον εΐη τό όμμα, όντως. 

25 έβτω γάρ τό Κ, καϊ ήχ&ω άπό τοϋ Κ έπϊ το νπο-
κείμενον έπίπεδον κάθετος ή ΚΑ, άπό δέ τοϋ Α έπϊ 
τήν Ζ Α ή Α Μ καϊ έκβεβλήβ&ω έπϊ τό Ο, καϊ πρόβ

ιο. Δ Ζ] Ζ corr. iu Ε m. rec. V. 11. Ante όμμα add. 
τά δε παράλληλα τά &Α, ΠΝ, ΒΔ Υ. 12. Ιγγειον Υ. 14. 
Κ3] # COIT . in Ζ m. rec. Λ7; item lin. 15, 16, 17. 16. μεί
ζον \. Ε Κ Λ] 3 Α τ. γωνία] in ras. γ. νπό (alt.)] 
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Β 

sit eniia Γ Α = KA, oculus autein sit B, a quo 
radii adcidant BA} ΒΑ, BK, ΒΓ. itaque ΓΑ ab angulo 
maiore cernitur quain KA. ergo ΓΑ maior adparet 
quani Κ Α [def. 4 ] . 

6. / f , ' . £ o) 
Lougitudines parallelae, quae e distantia cernuntur 7 

latitudineni iiiaequalem liabere uidentur. 
sint enira longitudines parallelae ΒΓ, Α Ζ, oculus 

autem sit K. d ico , ΒΓ} Α Ζ latitudinem inaequalera 
habere uideri, et latitudinein propiorem seraper raaio-
rem adparere longinquiore. 

adcidant radii Kg, ΚΑ, ΚΠ, KN, ΚΒ, KA, et 
ducantur rectae ΗΑ, ΠΝ} ΒΑ. iam quoniam est 

L SKA > ΠΚΝ, 
etiam recta &A raaior adparet quani 
ΠΝ. eadem de causa etiam recta 
Π Ν maior adparet recta BA. itaque 
longitudines non iam parallelae uide-
buntur, sed latitudinem diminuentes 
inaequalenique babentes. ergo longi-
tudines parallelae, quae e distantia 
cernuntur, latitudinem inaequalem 
habere uidentur. 

ita igitur, si oculus in eodem plano positus est ; 

quo id quod cernitur; sin oculus eleuatior est, b o c 
modo. 

sit enim K, et a Κ ad planum subiacens perpen-
dicularis ducatur KA, ab Α autem ad Ζ Α recta Α Μ 
et producatur ad 0 ) radii autem adcidant KB} KH, 

Π 
I 

κ ζ 

Om. ν. 17. μείζον ν. 18. μείζον ν. 
27. Post Ζ Λ add. κάθετος m. 2 ν. 

22. φαίνονται ν. 

ι; E n c l i d e e , edd. Heiberg et Mongo. VII. 
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πιπτέτωβαν ακτίνες αί ΚΒ, ΚΗ, ΚΖ, ΚΑ, ΚΝ, ΚΑ, 
καϊ έπεζενχ&ωβαν αί Κ Μ, Κ 8, Κ Ο. έπεϊ ονν άπό 
μετεωρότερον τοϋ Κ έπϊ το Μ έπέζενκται ή ΚΜ, κά
θετος άρα έβτϊν έπϊ τήν ΜΑ. ομοίως δή καϊ ή Κ 8 

5 ίπϊ τήν ΗΝ, ή δε Κ Ο έπϊ τήν ΒΑ. ορθογώνια άρα 
έβτϊ τά ΚΜΑ, Κ8Ν, ΚΟΑ τρίγωνα, καί έβτιν ή 
μέν 8Ν τή ΜΑ ί'βη' παραλληλόγραμμον γάρ το ΜΝ' 
έκατέρα δέ τών 8Κ, ΚΝ μείζων έβτιν έκατέρας τών 
ΜΚ, ΚΑ. μείζων άρα καϊ γωνία ή νπο ΜΚΑ τής 

10 νπο 8ΚΝ. μείζον άρα οφ%ήβεται και το ΜΑ τοϋ 
ΒΝ' ομοίως καϊ το ΖΜ τοϋ ΗΒ- ωβτε και όλη ή 
Ζ Α όλης τής ΗΝ μείζων φαίνεται, διά τά αντά δή 
καϊ ή ΗΝ τής ΒΑ. άνιβοπλατή άρα και οντω φαί
νεται τά μεγέδη. 

Τά έπϊ τής αντής εν&είας όντα ί'βα μεγέ&η πορρω-
τέρω αλλήλων τε&έντα άνιβα φαίνεται. 

έβτω γάρ ί'βα μεγέ&η τά Β Γ, Α Ζ, όμμα δέ έβτω 
τό Κ, και άπό τοϋ όμματος τοϋ Κ προβπιπτέτωβαν 

20 όψεις αί ΚΒ, Κ Γ, ΚΑ, ΚΖ' όρ&ή δέ έβτω ή νπό 
ΚΖΒ γωνία, ονκοϋν μείζων έβτϊν ή Σ γωνία τής Φ. 
ωβτε καϊ ή Α Ζ μείζων φανήβεται τής ΓΒ. άνιβα 
άρα φαίνεται τά ΒΓ, ΑΖ μεγέ&η. 

2. Κcorr. ex Κ Ζ m. rec. V. 3. Ante κά&ετος add. 
ή Κ Μ m. rec. V, idem post έοτίν (Im. 4) m. 2 ν. 4. ΜΑ] 
supra scr. Ζ m. 2 ν. 6. έστι] έοτιν Vv. 8. μείζον ν. 9. 
μείζον ν, corr. m. 2. 10. μείζον — 11. ΗΑ] om. Vv. 11. 
Ζ Μ] α Μ ρ. Η&] Π3 ρ. 13. καί οντω] om. Vv. 14. τά 
μεγέ&η] om. V; καί οντω τά μεγέ&η add. m. rec. 17. Supra J 
αλλήλων add. μή εφεξής άλλήλοις m. 2 ν. Post τε&έντα add. 1 
καί άνιοον διεατηκότα τον όμματος m. 2 ν. 21. μείζον ν. ι 

22. μείζον ν. 23. Post μεγέ&η add. τά άρα ί'αα μεγέ&η τά Ι 
έπϊ τής αντής ένδειας δντα πορρώτερον αλλήλων τε&έντα άνιΰα I 
φαίνεται m. rec. V. 
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> 

KZ, ΚΑ, KN, KA, et ducantur KMy K8, KO. iam 
quoniam a puncto Κ eleuatiore ad Μ ducta est KM, 

ad MA perpendicularis est. 
eodem modo etiam Κ 8 ad 
ΗΝ, Κ Ο autem ad ΒΑ per-
pendicularis est. itaque tri-
anguli KMA, K8N, KOA 
rectanguli sunt. est autem 
8N = Μ Α (nam ΜΝ parallelo-
grammuni est). et 8Κ > MK, 
KN > KA. itaque 

L MKA > BKN 
quare etiam MA maior ad-
parebit quam 8 Ν [def. 4 ] . 

similiter etiam Ζ Μ maior quam Η 8- quare tota Ζ Α 
maior adparet tota HN eadem de causa etiam HN 
maior quam BA. ergo sic quoque magnitudines lati-
tudinem inaequalem habere uidentur. 

7. 
Aequales magnitudines in eadem recta positae, si 

inaequaliter distant, inaequales adparent. 
sint enim magnitudines 

aequales ΒΓ, AZ, oculus 
autem sit K} et ab oculo Κ 
adcidant radii ΚΒ, ΚΓ, 
Κ Α, KZ; angulus autem 
KZB rectus sit. itaque erit 

ί Σ > Φ. 

quare etiam Α Ζ maior adparebit quam ΓΒ. ergo 
magnitudines BFy Α Ζ inaequales adparent. 

Π* 
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V · 
Τά ίΰα μεγέθη άνιΰον διεΰτηκότα ονκ αναλόγως 

τοις άποΰτήμαΰιν όράται. 
έΰτω γάρ τό Β Γ τω Α Ζ ί'ΰον καϊ κείΰθω αντω 

5 παράλληλον, όμμα δε έΰτω τό Κ, καϊ άπ αντον προΰ
πιπτέτωΰαν όψεις αί Κ Ζ Γ, Κ Β, ΚΑ, ων ή Κ Γ πρός 
όρθάς τή ΓΒ έΰτω. φημϊ δή, ότι ονκ αναλόγως φα
νήΰεται τά ΒΓ, ΑΖ μεγέθη τοις Γ Κ, Κ Ζ διαΰτήμαΰιν. 

έπεϊ γάρ όρθή έΰτιν ή νπό Α Ζ Κ, οξεία άρα έΰτιν 
10 ή νπό ΖΘΚ' ωΰτε και ή Θ Κ τής ΚΖ έΰτι μείζων, 

ό άρα κέντρω τω Κ, διαΰτήματι δε τω Θ Κ κύκλος 
γραφόμενος νπερπεΰεΐται τήν ΚΖ. γεγράφθω και έΰτω 
δ Ε Θ Η. καϊ έπεϊ τό ΘΑ Κ τρίγωνον μείζονα λόγον 
έχει πρός τον Θ ΕΚ τομέα ήπερ τό ΖΘΚ τρίγωνον 

15 πρός τον ΗΘΚ τομέα, εναλλάξ άρα τό ΘΑ Κ τρίγωνον 
πρός τό ΖΘΚ τρίγωνον μείζονα λόγον έχει ήπερ ό 
ΕΘΚ τομενς πρός τον ΗΘΚ τομέα, ΰννθέντι άρα 
τό ΖΑΚ τρίγωνον πρός τό ΖΘΚ τρίγωνον μείζονα 
λόγον έχει ήπερ ό ΕΗΚ τομεύς πρός τον ΗΘΚ τομέα. 

20 αλλ9 ώς τό ΖΑΚ τρίγωνον πρός τό ΖΘΚ τρίγωνον, 
όντως ή ΑΖ πρός ΖΘ, ώς δε δ ΗΕΚ τομεύς πρός 
τον ΗΘΚ τομέα, όντως ή νπό ΑΚΖ γωνία πρός τήν 
νπό Θ Κ Ζ. έν μείζονι λόγω άρα έΰτι καϊ ή ΑΖ πρός 
τήν Ζ Θ ήπερ ή Σ, Ρ γωνία πρός τήν Ρ γωνίαν. ώς 

25 δε ή Α Ζ πρός τήν Ζ Θ, ούτως ή Γ Κ πρός τήν ΚΖ' 
καϊ ή Κ Γ άρα πρός τήν Κ Ζ έν μείζονι λόγω έΰτιν 
ήπερ ή Σ, Ρ γωνία πρός τήν Ρ γωνίαν. καϊ έκ μεν 
τής Σ, Ρ γωνίας τό ΑΖ όράται, έκ δε τής Ρ γωνίας 

2. άνιοον] %αϊ άνιβον ν; supra add. καί -παράλληλα m. 
rec. V, παράλληλα m. 2 ν. Supra ουκ add. άπο τών ομμά
των m. 2 ν. 3. άποοτήμαοιν'] corr. in διαοτήμααιν m. rec. V. 
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8. 
Magnitudines aequales inaequaliter distantes secun-

dum proportionem distantiaruni non cernuntur. 
sit enim Β Γ — Α Z ; et ponantur parallelae ; oculus 

autem sit K, et ab eo radii adcidaiit ΚΖΓ, ΚΒ, KA, 
quorum Κ Γ ad Γ Β perpendicularis sit. dico igitur, 
magnitudines ΒΓ} Α Ζ secundum proportionem distan-
tiarum ΓΚ} Κ Ζ ηοη cerni. 

nam quoniam L AZK rectus est 7 L ΖΘΚ acu-
tus est. quare etiam Θ Κ > Κ Ζ. itaque circulus 

centro Κ, radio autem Θ Κ 
descriptus rectam Κ Ζ ex-
cedet. describatur et sit 
ΕΘΗ et quoniam est 
ΘΑΚ: ΘΕΚ> ΖΘΚ: ΗΘΚ, 
permutando erit 
ΘΑΚ:ΖΘΚ>ΕΘΚ:ΗΘΚ. 

jf componendo igitur 
K Z ΖΑΚ:ΖΘΚ>ΕΗΚ:ΗΘΚ 

est autem ΖΑΚ: ΖΘΚ = ζ / Ζ : ΖΘ, et 
ΗΕΚ : ΗΘΚ = L ΑΚΖ : L ΘΚΖ. 

itaque erit ΑΖ: ΖΘ> Σ + Ρ: Ρ. uerum 
Α Ζ : Ζ Θ = Γ Κ : Κ Ζ. itaque etiam 

ΚΓ: ΚΖ> Σ + Ρ : Ρ. 
et ex angulo Ζ + Ρ cernitur Α Ζ, ex Ρ autem angulo 

6. Λ Ζ Γ ] corr. ex ΚΖ m. rec. V. 8. διαοτήμααιν] om. ν. 
10. ΖΘΚ] e corr. ν. ^rtv ρ. μείζον ν. 11. postea 

ins. V. τω (pr.)] corr. ex τό m. rec. V. 13. &u v. 
14. τόν] corr. ex τ̂ 'ι» m. rec. Vv. 15. ^ναλάξ V. 21. 

srooe (pr.)] om. V, ττρθ£ ττ/ΐ> m. rec. 22. νπό] m. rec. V. 
ζ /ΛΖ] JKH V. 23. <?<mV Vv. 28. Ρ (alt.)j post ras. 1 

litt. v. 
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το ΒΓ. ονκ άνάλογον άρα τοις άποβτήμαβι τά ί'βα 
μεγέ&η δράται. 

Τά ορθογώνια μεγέ&η εζ άποβτήματος δρώμενα 
5 περιφερή φαίνεται. ^ 

έβτω γάρ δρ&ογώνιον το Β Γ 
[έβτώς μετέωρον] έζ άποβτήματος 
δρώμενον. ονκονν έπεϊ έκαβτον 
τών δρωμένων έχει τι μήκος άπο-

0 βτήματος, ον γενόμενον ονκέτι 
δράται, ή μεν Γ άρα γωνία ούχ 
δράται, τά δέ Α, Ζ βημεΐα μόνον φαίνεται, δμοίως 
καϊ έφ' έκάβτης τών λοιπών γωνιών τοντο βνμβήβεται. 
ωβτε όλον περιφερές φανήβεται. 

5 ι . 
Τών κάτω τον όμματος επιπέδων κειμένων τά πόρρω 

μετεωροτέρα φανεΐται. 
έβτω γάρ όμμα τό Β άνω τον Γ Κ έπιπέδον κεί-

μενον, « φ ' ον όμματος προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί 
0 ΒΓ, ΒΛ, ΒΖ, Β Κ, ών ή Β Κ κά&ετος έβτω έπϊ τό 

νποκείμενον έπίπεδον. λέγω, ότι το ΓΑ τον Α Ζ 
μετεωρότερον φαίνεται, τό δέ Α Ζ τον ΖΚ. είλήφ&ω 
[γάρ] έπι τής Ζ Κ τνχόν βημεΐον τό Ε, και ήχ&ω πρό$ 
όρ&άς ή ΕΙΙ. και έπεϊ αί όψεις πρότερον πρός τήν 

5 Η Ε προβπίπτονβιν ήπερ πρός τήν Ε Γ, προβπιπτέτω 
τή Η Ε ή μεν Β Γ κατά τό Η βημεΐον, ή δέ ΒΑ κατά 

7. έοτώς μετέωρον] m. rec. Υ. 10. γενομένου Υρ. 15. 
ι'] Υ, ια' mut. in ιβ' m. rec. 16. έπιπέδονα κειμένων** Υ 
(α, β, ω ιη. rec), κειμένων επιπέδων νρ. 17. φανεΐται] 
φαίνεται νρ, m. rec. Υ. 20. ΒΔ] Δ in ras. m. 2 ν. BKfor) 
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ΒΓ. ergo magnitudines aequales secundum proportio-
nem distantiarum non cernuntur. 

9. 
Magnitudines rectangulae, quae e distantia cernun-

:tur ; rotundae adparent. 
sit enim Β Γ rectangulum et e distantia cernatur. 

itaque cum omnia, quae cernuntur/ longitudinem quan-
dam distantiae habeant ; ubi cum posita sint, non iam 
cernantur, angulus Γηοη cernitur ; puncta autem Ay Ζ 
sola adparent. et eodem modo etiam in ceteris angulis 

»hoc eueniet. ergo tota magnitudo rotunda adparebit. 

10. ( t ^ c * < 

Planorum iufra oculum positorum partes longin-
kjuiores sublimiores adparebunt. 

sit enim Β oculus supra 
planum ΓΚ positus, a quo 
radii adcidant ΒΓ, BAy BZ, 
BKy quorum Β Κ ad planum 
subiacens perpendicularis sit. 
dico, Γ z / sublimius adparere 
quam Α Ζ et Α Ζ quam Ζ Κ. 
sumatur in Ζ Κ punctum 
aliquod Ey et perpendicularis 
ducatur EH. et quoniam 

radii ad Η Ε prius adcidunt quani ad ETy ad Η Ε 
adcidat Β Γ in puncto Hy ΒΑ in Α, Β Ζ in Μ. iam 

— ρ. 168, 8. φαίνεται] in ras. m. rec. V (fuit . . . κ ονκονν 
τών άπό τον . όμματος προς το . . έπίπεδον προσπιπτονσών ) . 

ων — ρ. 168', 6. Κ Ζ] om. ν. 22. Ζ Κ] Κ Ζ in lac. 
m . 2 ρ. 23. γάρ] om. ρ. 24. ή] τ$ Ζ Κ ή V. 
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1. έπεϊ ούν] bis ρ. 2. τό (pr.)] έβτι τό V. 4. ή ΛΤΛ 
m. 2 ρ. 6. ΖΔ] ΔΖ Υ. 7. ΖΚ] Κ in ras. m. 2 ν. 8. 
Post φαίνεται add. τών άρα κάτω τον (corr. ex τών) δμματοςϊ 
κειμένων καϊ τά έξης Υ. Mg. m. 1 V: ΤΤ. έκ δη τούτον φανε-ί 
ρόν έβτι (οτι add. m. rec.) τά επίπεδα έκ τον μέβου θεωρούμενα* 
κοίλα φαίνεται, τε&είβης γάρ τής όψεως κατά μέβον τον έπι-Λ 
πέδου έν τω μετεώρω φανερον το λεγόμενον προϋεκβλη&έντος] 
τον Γ Κ επιπέδου έπϊ τά αριστερά, ωΰτε καϊ εις τά δεξιά τά\ 
πόρρω προσέχειν καϊ εις τά άριΰτερά. εί γάρ μετεωροτέρα τά 
άκρα, δήλον, οτι το μέϋον κοίλον. 9. ια'] mut. in ιβ' τα... 

τό Λ, ή δε Β Ζ κατά το Μ. έπεϊ ονν το Η τον Λ 
μετεωρότερον, τό δε Λ τον Μ, άλλ' εν ω έβτι τό Η, 
έν τοντω το Γ. έν ώ δέ τό Λ. έν τοντω τό Α, έν ώ 
δέ τό Μ, έν τούτω τό Ζ, διά δέ τών Β Γ, ΒΑ ή ΑΓ 

5 φαίνεται, διά δέ τών ΒΑ, Β Ζ ή Ζ Α, διά δέ τών Β Ζ, 
Β Κ ή ΚΖ, ονκονν ή μέν ΓΑ τής Ζ Α μετεωροτέρα 
φαίνεται, ή δέ Ζ Α τής ΖΚ' τά γάρ νπό μετεωροτέρων 
άκτίνων δρώμενα μετεωροτέρα φαίνεται. 

ια'. 9 
10 Τών άνω τον όμματος επιπέδων κειμένων τά πόρρω 

ταπεινότερα φανεΐται. 
έβτω γάρ όμμα τό Β κάτω τον Α Ζ επιπέδου κεί-

μενον, άφ9 ου προβπιπτέτωβαν ακτίνες αι ΒΑ, Β Γ, 
Β Ζ, ών ή Β Ζ κά&ετος έβτω έπϊ τό ύποκείμενον έπί-

15 πεδον. λέγω, ότι τό ΓΑ τοϋ ΓΖ ταπεινότερον φαίνεται, 
διά δή τό προεκτε&έν θεώρημα ταπεινότατη τών άπό 
τοϋ Β όμματος πρός τό Α Ζ έπίπεδον προβπιπτουβών 
άκτίνων έβτϊν ή ΒΑ, ή δέ ΒΓ τής Β Ζ ταπεινότερα.] 
άλλά διά μεν τών ΒΑ, Β Γ άκτίνων τό Α Γ φαίνεται,^ 

20 διά δέ τών Β Γ, Β Ζ τό Γ Ζ. τό ΑΓ άρα ταπεινό-\ 
τερον τοϋ ΓΖ δράται. 
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quoniam Η sublimius est quam Λ, Λ autem quani M7 

ubi autem Η est, ibi est Γ, ubi Λ, ibi z / ; ubi M} 

ibi Z , per ΒΓ, Βz/ auteni z / Γ adparet, per BzJ, Β Ζ 
uero ΖΑ7 et i f Z per BZ, BK, sublirnius adparet 
Τ Α quam Z z / ; Z z / quam Z i f ; nam quae a radiis 
sublimioribus cernuntur, sublimiora adparent [def. 5 ] . 

11. c" * 

Planorum supra oculuni positorum partes longin-
quiores demissiores adparebunt. 

oculus enim sit Β infra pla-
num ΛΖ positus, a quo adcidant 
radii ΒΛ, ΒΓ, BZ7 quorum 
Β Ζ ad planum suppositum per-
pendicularis sit. dico 7 TA de-
missius adparere quam ΓΖ. 
propter tbeorema supra exposi-
tum ΒΛ e radiis a Β oculo 

B ad planum zJZ adcidentibus 
maxime demissus est, Β Γ autem demissior quam BZ. 
uerum per radios ΒΛ, Β Γ adparet z / Γ, ΓΖ autem 
per ΒΓ, BZ. ergo JV demissius quam Τ Ζ cernitur. 

\ 
Ν \ Λ 

rec. V. 10. έπίπεδον (corr. m. rec.) κειμένων V, add. β—α 
m. rec.; κειμένων επιπέδων vp. 11. φανεΐται] φαίνεται ρ et 
m. rec. V. 13. ΒΔ, ΒΓ] Β Γ, ΒΔ V. 14. ων — 16. θεώ
ρημα] m. 2 ρ, om. ν. ο>ν — 21. όράται] in ras. m. rec. V; 
a m. 1 fuit: ονκονν ταπεινότατη τών άπο τον Β όμματος προς 
το Δ Ζ έπίπεδον προαπιπτοναών άκτίνων έατϊν ή ΒΔ, καϊ άπώτε-
ρον φαίνεται το Δ' το Δ άρα ταπεινότερον φαίνεται τοϋ Γ, το 
δε Γ τον Ζ. Ιδ. ΓΔ] Δ Γ Υ. 20. τδ Γ Ζ ] om. ν Δ Γ] 
Γ m. 2 ρ. 21. Post όράται add. τών άρα άνω τον όμματος 
κειμένων καϊ τά ίί-ής V, τδ Δ άρα ταπεινότερον φαίνεται τον Γ, 
τό δε Γ τον Ζ mg. m. 2 ρ. 
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φ'. 

Τών εις τούμπροΰθεν μήκος εχόντων τά μεν εν τοις 
δεξιοΐς εις τά άριΰτερά δοκεΐ παρήχθαι, τά δε εν τοις 
άριΰτεροΐς εις τά δεξιά. 

5 έΰτω γάρ δρώμενα τά Β Γ, Α Ζ, 
όμμα δε τό Κ, άφ· ου προΰπιπτέ
τωΰαν όψεις αί ΚΓ, ΚΑ, ΚΒ, ΚΖ, 
Κ Η, ΚΑ. ούκοϋν τό Α παρήχθαι 
δοκεΐ εις τά άριΰτερά ήπερ τό Η. 

10 ομοίως δε καϊ τό Β εις τά δεξιά 
δοκεΐ παρήχθαι ήπερ τό Α. ωΰτε 
τών εις τούμπροΰθεν μήκος εχόν
των τά μεν έν τοις δεξιοΐς εις τά άριΰτερά δοκεΐ 
παρήχθαι^, τά δε έν τοις άριΰτεροΐς εις τά δεξιά. 

15 [ιγ'. 
Τών ίΰων μεγεθών ύπό τό όμμα κειμένων τάΙ 

πόρρω κείμενα μετεωρότερα φαίνεται. 
έΰτω γάρ ίΰα μεγέθη τά Β Γ, Α Ζ, ΚΑ ύπό τοΜ 

όμμα τό Ν κείμενα, καϊ άπό τού Ν όμματος προΰ-
20 πιπτέτωΰαν ακτίνες αί Β Ν, ΝΑ, Ν Κ. ούκούν μετεωρο-

τάτη έΰτιν ή Ν Β τών λοιπών άκτίνων ωΰτε καϊ τό Βέ 
ΰημεΐον. τό άρα Β Γ τού Α Ζ μετεωρότερον φαίνεταιΜ 
τό δε Α Ζ τού ΚΑ. τών άρα ίΰων μεγεθών ύπό roj" 
όμμα κειμένων τά πόρρω κείμενα μετεωρότερα φαίνεται Α 

25 ιδ'. 

Τών ίΰων μεγεθών άνω τού όμματος κειμένων τά 
πόρρω κείμενα ταπεινότερα φαίνεται. 

3. δέ] ό̂ ' ρ. 7. αί] λέγω οτι αί ν. 8. ΚΗ] ΚΝ V. 
9. Η] Ν V. 12. τονμχροσθε V. ίχώντων ν, sed eorr. 
13. δεξιοΐς — 14. τοις] om. τ. 18. ΚΑ] om. ν. 

; 
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12. 
Magnitudinum, quae ad partes anteriores uersus 

longitudinem habent, ea ; quae ad dextram posita sunt, 
ad partem sinistram cedere uidentur, quae autem ad 
sinistrain posita sunt ; ad partem dextrani. 

cernantur enim ΒΓ, z / Z ; oculus autem sit K} a 
Iquo radii adcidaut ΚΓ, KA} ΚΒ, ΚΖ, KH, KA. ita-
>que punctum z/ ad partes sinistras cessisse uidetur 
magis quam H. similiter autem etiarn Β ad partes 
dextras cessisse uidetur magis quam A. ergo magni-
tudinum ; quae ad partes anteriores uersus longitu-
dinem habent, ea, quae ad dextram posita sunt, ad 
partem sinistram cedere uidentur, quae autem ad 
sinistram posita sunt, ad partem dextram. 

Ί 13. * 
Magnitudinum aequalium sub oculo positarum 

ijpnginquiores sublimiores adparent. 
sint enim ΒΓ, ζ / Ζ , Κ Α 

magnitudines aequales sub oculo 
Ν positae, et ab Ν oculo radii 
adcidant BN, Ν Α, Ν Κ ita-
que Ν Β reliqurs radiis sub-
limior est; quare etiam punc-
tum B. itaque Β Γ sublimior 

^ adparet quam z / Z ; z / Z autem 
quam KA. ergo magnitudinum aequalium sub oculo 
positarum longinquiorcs subliniiores adparent. 

14. 

Magnitudinum aequalium supra oculum positarum 
longinquiores demissiores adparent. 

r • 

ljr 
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έΰτω ίΰα μεγέθη τά Κ Ν, ΑΖ, ΓΑ άνω τον όμ\ 
ματος κείμενα τον Β, καϊ 
άπο τον Β όμματος προΰ
πιπτέτωΰαν ακτίνες αί Β Ν, 

5 Β Ζ, ΒΑ. ονκονν ταπεινό
τατη έΰτιν ή ΒΑ' ωΰτε καϊ 
τό Α. ωΰτε καϊ τό μεν ΓΑ 
ταπεινότερον φαίνεται τον 
ΑΖ, τό δε ΑΖ τον ΚΝ. 

ιο ιε . 
r'Oua αλλήλων νπερέχει τών νπό τό όμμα κειμένωνί 

προΰιόντος μεν τον όμματος μείζονι τό νπερφαινόμελ 
νον φαίνεται μείζον, άπιόντος δε έλάττονι μείζον, 

έΰτω γάρ μείζον τό ΒΓ τον Θ Ζ, καϊ όμμα κείΰθΛ 
δ τό Κ άνω τών ΒΤ\ <r)Z+ και προΰπιπτέτω άκτ\ς διά\ 

τον Θ ή ΚΑ. ονκονν τό ΒΓ τον Θ Ζ μείζον φαίνεται 
τω ΒΑ' ί'ΰον γάρ έφαίνετο τό Θ Ζ τω Α Γ, επειδή νπό 
τον αντον όμματος καϊ τής ΚΑ άκτΐνος έωράτο. πάλιν 
δή μετακείΰθω τό όμμα έπϊ τό Α, καϊ διά τον Θ 

0 προΰπιπτέτω άκτις ή ΑΝ. ονκονν πάλιν τό ΒΓ τ ο ί 
Θ Ζ μείζον φαίνεται τω Β Ν. έλάττονι άρα φαίνεται 
νπερέχον τό ΒΓ τον Θ Ζ άπιόντος τον όμματος ήπερ 
προΰιόντος. 

ΐζ'. 

δ "Οΰα αλλήλων νπερέχει κάτω τον όμματος κειμένονί 
προΰιόντος μεν τον όμματος έλάττονι μείζον το νπερ-
φαινόμενον φαίνεται, άπιόντος δε μείζονι μείζον. 

3. Β] m. rec. V. 7. z/ — τό] om. ρ ν. ωστε ν.αί] 
m. 1 V, γ.αϊ διά τοϋτο m. rec. 9. Post ΚΝ add. τών άρα 
ίΰων μεγεθών %αϊ τά έξης m. rec. V. 13. άπιόντος] -ον- ίη 
ras. V. 17. τω (pr.)] τό τ. ίοον] m. rec. V, comp. m. 1. 
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I 

sint KN, ΑΖ, Γ Α inagnitudines aequales supra 
oculuni Β positae, et a Β oeulo radii adcidant BN, 
ΒΖ7 BA. itaque Β Α maxime est demissus; quare 
etiam A. ergo etiara Τ Α deinissior adparet quara AZ} 

ΛΖ autem quam KN. 

15. (' - j 
Magnitudinum sub oculo positarum, quae inter se 

excedunt, excedens oculo adpropinquante magis ex-
cedere uidetur, recedente uero minus. 

sit enim ΒΓ> ΘΖ, et oculus Κ supra ΒΓ, Θ Ζ 
ponatur, radius autem Κ Α per Θ adcidat. itaque Β Γ 

magnitudinem Θ Ζ mag-
nitudine Β Α excedere 
uidetur; adparebat enim 
Θ Ζ — Α Γ, quoniani ab 
eodem oculo radioque 
KA cernebatur. rursus 
igitur oculus ad Α trans-
feratur, et per Θ adcidat 

radius AN. itaque rursns Β Γ magnitudinein Θ Ζ 
magnitudine Β Ν excedere uidetur. ergo Β Γ oculo 
recedente minus excedere uidetur magnitudinera Θ Ζ 
quam oculo adpropinquante. *) 

16. 
Magnitudinum, quae oculo infra posito inter se 

excedunt, excedens oculo adpropinquante minus ex-
cedere uidetur, recedente uero magis. 

1) Praeter nostram figurarn, in qua m. rec. adseripsit τοντο 
aliam quoque dissimilem habet V. 

Ante Θ Ζ ras. 1 litt. v. 19. τό (pr.)] τό Κ ν. 21. Ante 
θ Ζ ras. 1 litt. ν. έλάττοινι ν, et V, sed corr. m. rec. 
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Γ θ κ ζ 

έβτω μεϊξον το Β Ζ τον Θ Κ, καϊ τοϋ Α όμματοί 
κάτω κειμένον προβπιπτέτω άκτϊς ή Α Γ διά τοϋ Θ 
ονκοϋν το Β Ζ τοϋ Θ Κ μείζον φαίνεται τω Β Γ. μετα-
κείβ&ω δή το Α όμμα επί τό Ν, καϊ προβπιπτέτω 

ό άκτίς ή ΝΑ διά τοϋ Θ. ονκοϋν πάλιν τό ΒΖ τοϋ Θ Ά 
μείζον φαίνεται τω ΒΑ. προβιόντος μέν άρα τοϋ όμ
ματος έλάττονι μείζον φαίνεται νπερέχον τό ΒΖ το\ 
Θ Κ, άπιόντος δέ μείζονι. 

ιζ · 
10 "Οβα αλλήλων υπερέχει τοϋ όμματος έπ εν&εία< 

τω έλάββονι μεγέ&ει όντος, προβιόντος τε και άφιβτα-
μένον τοϋ όμματος τω ί'βω αίεϊ δόξει τό νπερφαινό
μενον τοϋ έλάββονος νπερέχειν. 

νπερεχέτω γάρ τό ΒΑ τοϋ 
15 Θ Η τω Β Γ, καϊ έπιζενχ&εΐβα 

ή ΓΘ έκβεβλήβδω, καϊ έότω 
τό όμμα έπϊ τοϋ Ζ. ονκοϋν ή 
άπό τοϋ Ζ άκτϊς προβπίπτονβα 
κατά τήν Ζ Γ ένεχ&ήβεται. 

20 πάλιν δή μετακείβ&ω τό όμμα 
έπϊ τοϋ Κ. ονκοϋν διά τά αντά ή άπό τον Κ όμματος 
άκτϊς προβπίπτονβα κατά τήν Κ Γ ένεχ%ήβεται. τω αντά 
άρα νπερέζει τό ΒΑ τοϋ Θ Η καϊ προβιόντος τον όμματος 
καϊ άφιβταμένον. 

25 ιη. 
Τό δο&έν νψος γνώναι, πόβον έβτίν. 
έβτω γάρ, ό δει έπιγνώναι νψος, πόΰον έβτϊ, τί 

Β Γ, καϊ προβπιπτέτω άκτϊς ήλίον διά τοϋ Β ή ΒΑ 

4. δή] δέ ν. προοπιπτέτω] -οτι- in ras. V. 7. IXaxxov tJ 
11. μεγέθη ν. δντως ν, sed corr. 15. Θ Η] Θ Η Vvj 

ΘΝ ρ. 16. ΓΘ] Γ in ras. m. 1 V. 23. Θ Η] Θ Η V v . * 
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sit Β Ζ > ΘΚ, et oculo Λ infra posito radius ΑΓ 
per Θ adcidat. itaque Β Ζ magnitudinem Θ Κ raagni-

tudine Β Γ excedere 
jJ uidetur. iam oculus 

Λ ad Ν transferatur, 
et per Θ adcidat ra-
dius NA. rursus igi-
tur Β Ζ magmtudi-
nem Θ Κ magnitu-
dine Β J excedere 

uidetur. ergo oculo adpropinquante magnitudo ex-
cedens Β Ζ minus excedere uidetur magnitudinem ΘΚ, 
recedente uero magis. 

17. 

Magnitudinum, quae oculo in eadem recta posito, 
in qua est magnitudo minor 7 inter se excedunt, ex-
cedens, siue adpropinquat siue recedit oculus, semper 
eodem spatio minorem excedere uidebitur. 

excedat enim BA magnitudinem ΘΗ magnitudine 
ΒΓ, et ducta Γ Θ producatur, oculus autem in Ζ 

t positus sit. itaque radius a Ζ adcidens per Ζ Γ feretur. 
' iam rursus oculus ad Κ transferatur. itaque eadem 
j de causa radius a Κ oculo adcidens per Κ Γ feretur. 

ergo BA eodem spatio magmtudinem ΘΗ excedet, 
siue adpropinquat siue recedit oculus. 

18. 

Datam altitudinem cognoscere, quanta sit. 
sit enim Β Γ altitudo, quae quanta sit ; cognoscere 

oporteat, et per Β adcidat radius solis ΒΑ. ΓΑ igi-
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ονκονν ΰκιά έΰται ή ΓΑ. έλαβον δή τι γνώριμοι 
μέγεθος το ΚΖ καϊ ένήρμοΰα νπο τήν Α γωνία] 

• παράλληλον τή Β Γ. ονκονν 
έΰτιν, ώς το Α Γ προς το Γ Β, 

δ όντως το Α Ζ προς το Ζ Κ. και 
γνώριμος 6 λόγος δ τής Α Ζ πρός 
ΖΚ' γνώριμος άρα καϊ ό τής 
Α Γ πρός ΓΒ. και έΰτι γνώρι
μος ή Α Γ ΰκιά' γνώριμον άρα και τό Γ Β νψο$ 

J 

10 ιθ'. 

Μή όντος ήλίον τό δοθέν νψος γνώναι, ήλίκοί 
έΰτϊν. 

έΰτω γάρ, ό δει έπιγνώναι νψος, πηλίκον έΰτϊν 
τό Β Γ, καϊ κείΰθω κάτοπτρον τό ΚΑ, όμμα δε έΰτα 

ΐδ τό Α, καϊ άπ' αντον προΰπιπτέτω άκτίς ή Α Θ κα\ 
άνακεκλάΰθω ώς ή ΘΒ έπϊ τό Β πέρας, και άπό τον Λ 
όμματος κάθετος ή Α Ζ. ονκονν ί'ΰαι εϊΰιν αί πρόί 
τω Θ γωνίαι άλλήλαις' τούτο γάρ δείκννται έν τοΐί 
Κατοπτρικοΐς. άλλά καϊ ή πρός τω Γ τή πρός τω Ζ 

20 ί'ΰη έΰτϊν όρθή γάρ έΰτιν έκατέρα αντών. λοιπή άρλ 
ή πρός τω Β λοιπή τή πρός τω Α ίΰη έΰτϊν. ώΰτι 
όμοιον άν είη τό ΒΓΘ τρίγωνον τω ΑΖΘ τριγώνω 
έΰτιν άρα, ώς ι) Θ Γ πρός ΓΒ, ουτω^ ή Θ Ζ πρός ΖΑ< 
τής δε Θ Ζ πρός Ζ Α λόγος δοθείς έΰτιν καϊ τής Θΐ\ 

2δ άρα πρός Γ Β γνώριμος ό λόγος έΰτϊν. γνώριμος m 
ή ΘΓ' γνώριμον άρα και τό Γ Β νψος. 

2. ένήρμοσται ν. Ante Α add. προς τω m. rec. V. 4 
ΓΒ] Β Γ ρ. 8. έοτιν Vv. 9. σ-αιά' γνώριμον] in ras. m. 1 "Vl 

Post νψος add. το άρα δοθέν νψος Ιγνωσται πόοον έοτΛ 
πι. rec. V. 13. εστί ρ. Ιδ. Supra ΛΘ add. τω ν.ατόπτρ\ 
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tur umbra erit. sumpsi igitur magnitudinein aliquara 
110tam Κ Ζ et eam in anguluni z / magnitudini Β Γ 
parallelam aptaui. itaque est ΑΓ: Γ Β = ζ / Ζ : Ζ Κ. 
et ratio ζ / Ζ : Ζ Κ nota est; quare etiam ratio ΑΓ-.ΓΒ 
nota. et umbra Α Τ nota est. ergo etiara altitudo 
ΓΒ nota, 

19. 
Sine solis usu datam altitudinem cognoscere, 

quanta sit. 
sit enim Β Γ altitudo, quae quanta sit ; cognoscere 

oporteat, et speculum. collocetur ΚΛ, oculus autem 
sit z / ; et ab eo radius 
adcidat ζ / Θ et inflectatur 
ad terininum Β ut ΘΒ, 
et ab oculo z / perpendi-
cularis sit z / Z . itaque 
anguli ad Θ positi inter 
se aequales sunt; hoc enira 
in Catoptricis denionstra-
tur. uerum etiam 

/ . Γ = Ζ ; 

nam uterque rectus est. itaque qui relinquitur angulus 
ad Β positus angulo ad z / posito aequalis est. quare 
ΒΓΘ ~ ζ / Ζ Θ . itaque ΘΓ: ΓΒ = ΘΖ : Z z / . uerum 
ratio Θ Ζ : Z z / data est: quare etiam ratio ΘΓ:ΓΒ 
nota est. et ΘΓ nota est. ergo etiam altitudo Γ Β 
nota est. 

m. rec. V. 16. ώς — πέρας] del. m. rec. V, supra scr. άχρις 
oh αναβάλει τω πέρατι τον Β Γ μεγέθους τω Β m. rec. 18. τω] 
τό ν. 24,'Ante λόγος add. ό m. rec. V. έοτι ρ. 25. 
έΰτί ρ. 

Eucl idee , odd. Heiberg et Menge. VII. 12 
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κ . 
Τό δοθέν βάθος έπιγνώναι, πηλίκον έΰτϊν. 
έΰτω γάρ το βάθος, ο δει έπιγνώναι, πηλίκον έΰτϊν, 

το ΚΒ, καϊ κείΰθω όμμα τό Α, καϊ προΰπιπτέτω άκτϊς 
δ ή ΑΑΚ εις τό βάθος, καϊ ήχθω 

άπό τον Α παρά τήν Β Κ ή Α Ζ. 
έπεϊ παράλληλος έΰτϊν ή ΒΚ τή Α Ζ, 
καϊ έμπέπτωκεν ή Α Κ, τάς εναλλάξ 
γωνίας τάς νπό Β Κ Α, ΑΑΖ ίΰας 

10 άλλήλαις ποιεί, είΰϊ δε καϊ αί κατά 
κορνφήν αί πρός τω Α ίΰαι άλλή-
λαις' καϊ ή λοιπή άρα γωνία τ ή 
λοιπή ί'ΰη έΰτϊν. ίΰογώνιον άρα έΰτϊ 
τό ΒΚΑ τρίγωνον τω ΑΑΖ τρι-

15 γώνω. έΰτιν άρα, ώς ή ΑΖ πρός 
Ζ Α, ή ΑΒ πρός ΒΚ. δοθεϊς δε δ τής Α Ζ πρός Ζ Α 
λόγος' δοθείς άρα καϊ δ τής Α Β πρός Β Κ λόγος, και 
έΰτι δοθεΐΰα ή ΑΒ' δοθεΐΰα άρα καϊ ή Β Κ. 

κα . 
20 Τό δοθέν μήκος έπιγνώναι, πηλίκον έΰτϊν. 

έΰτω γάρ, ό δει μήκος έπιγνώναι, πηλίκον έΰτϊν, 
τό Β Γ. κείΰθω δή όμμα τό Α, άφ' ον προΰπιπτέτω
ΰαν ακτίνες αί Α Β, Α Γ, καϊ άπό τον Ζ ήχθω παρά 
τήν ΒΓ ή Ζ Κ. ονκονν έΰτιν, ώς ή Ζ Κ πρός ΚΑ, 

2δ ή Β Γ πρός ΓΑ. γνώριμος δε ό τής Ζ Κ πρός ΚΑ 
λόγος' γνώριμος άρα καϊ δ τής Β Γ πρός ΓΑ λόγος, 
καϊ γνώριμος ή ΓΑ' γνώριμος άρα καϊ ή Γ Β. 

'ό. εστίν] έστι Vp. 4. Κ Β] corr. ex Κ Γ ν. προσ-
πιπτέτο ν. δ. το βάθος] mut. in τό πέρας τον βάθονς m. 
rec. V. 6. Supra παρά add. ήτοι παράλληλος m. rec. V. 
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20. 
Datam profunditatern cognoscere, quanta sit. 
sit enim Κ Β profunditas, quae quanta sit, co-

gnoscere oporteat, et oculus ponatur Ay radius auteni 
AAK ad profunditatem adcidat, et a J rectae Β Κ 
parallela ducatur AZ. iam quoniam Β Κ rectae Α Ζ 
parallela est, et Α Κ in eas incidit, angulos alternos 
LBX^/, AAZ inter se aequales efficit. uerum etiam 
anguli ad Α uerticem positi inter se aequales sunt; 
Iquare etiam reliquus angulus reliquo aequalis est. 
itaque trianguli BKAy AAZ aequianguli sunt. quare 
lest ΑΖ : Ζ Α = ΑΒ : ΒΚ. uerum ratio ΑΖ : ZA 
Idata est; quare etiam ratio Α Β : Β Κ data. et Α Β 
Idata est. ergo etiam Β Κ data est. 

21. 
Datam longitudinem cognoscere7 quanta sit. 

j ^ sit enim Β Γ longitudo, quae 
quanta sit, cognoscere oporteat. 

g- iam Α oculus ponatur, a quo 
radii adcidant ABy ATy et a Ζ 
ducatur Ζ Κ rectae Β Γ par-

\ allela. est igitur 
ΖΚιΚΑ = ΒΓ: ΓΑ. 

~ Γ uerum ratio Ζ Κ : ΚΑ nota est; 
itaque etiam ratio Β Γ: ΓΑ nota est. et ΓΑ nota 
est. ergo etiam ΓΒ nota est. 

7. Post έπεϊ add. ουν m. rec. V. 9. ΒΚΛ] Β e corr. m. 1 V. 
10. δέ] corr. in δή ρ, δή Vp. 13. έΰτϊ] εστίν ν. 14. τό] 

τώ ν„ Β ΚΑ] corr. ex Β ΚΑ m. rec. V. 21. μήκος] in ras. m. 1 V. 
' έατίν] comp. V, icxi ρ. 22. ζ/] e corr. m. 1 V. 23. Supra 

παρά add. παράλληλος m. rec. V. 24. Z/f(alt.)] in ras. V. 
12 * 
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χβ'. 
Έάν εν τω αντω έπιπέδω, έν ω το όμμα, κύκλου 

περιφέρεια τε&ή, εν&εΐα γραμμή ή τον κύκλον περι
φέρεια φανεΐται. 

5 έβτω γάρ περιφέρεια ή Β Γ, όμμα δέ τό Α έν τω 
αντω έπιπέδω όν τή ΒΤ περιφέρεια, άφ* ον προβ
πιπτέτωβαν όψεις αί 
ΑΒ, ΖΑ, ΑΓ. ονκ
ονν, επει τών δρωμέ-

10 νων ονδέν άμα όράται, 
ονκ άν φαίνοιτο ή ΖΒ 
περιφέρεια, τά δέ Ζ, Β πέρατα, δόζει άρα ή Ζ Β 
περιφέρεια εν&εΐα είναι, ομοίως δέ καϊ ή Ζ Γ. όλη 
άρα ή ΒΓ περιφέρεια εν&εΐα δόξει είναι. 

15 κγ'. 
Σφαίρας όπωβοϋν δρώμενης νπό τον ενός όμματος 

έλαττον αίεϊ ήμιβφαιρίον όφ&ήβεται, αντό δέ τό όρώ
μενον τής βφαίρας νπό κύκλον περιεχόμενον φαίνεται, 

έβτω γάρ βφαίρα, ης κέντρον έβτω τό Κ, όμμα δέ 
20 έβτω τό Β, καϊ έπεξεύχ&ω ή Β Κ, καϊ πρός όρ&άς 

αντή ήχ&ω διά τοϋ Κ ή ΓΚΑ, καϊ έκβεβλήβ&ω τό 
διά τών Β Κ, ΓΚΑ έπίπεδον ποιήβει δή έν τή βφαίρα 
κύκλον. ποιείτω δή τόν ΓΑ ΑΝ, περϊ δέ τήν.ΚΒ [διά-\ 
μετρον] κύκλος γεγράφ&ω, καϊ έπεζεύχ&ωβαν αί ΚΖ,\ 

25 Ζ Β, ΒΑ. Α Κ, Α Ζ. ονκοϋν έπεϊ δρ&αί είβιν αί νπόΐ 

4. φανεΐται) corr. ex φαίνεται m. 1 V. δ. τό] τώ ν. 6.1 
ΰν] in ras. m. 1 V. 9. έπεϊ] έπϊ ν, et V, sed corr. 12. τά\ 
δέ] mut. in άλλά μόνα τά m. rec. V. 17. άεί ρ. 19. $στω\ 
(alt.)] del. m. rec. V. 21. τό] m ras. Υ. 22. ΓΚΔ] corr.l 
ex Δ m. rec. V. 23. ποιείτο ν. τόν] τό ν. ΓΔΛΝ) Νί 
nmt. in Ζ m. rec. V, Ζ add. m. 2 ρ. διάμετρον] m. rec. V.l 

2δ. ΒΑ] corr. ex ΒΔ V. 
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22. 
Si in eodeni p lano ; in quo est oculus, arcus cir-

culi positus erit ; arcus circuli recta linea esse ad-
parebit. 

sit enim Β Γ arcus, oculus autem Α in eodem 
plano positus, in quo est arcus ΒΓ, et ab eo radii 
adcidant ΑΒ, ZA, ΑΓ. quoniam igitur eorum ; quae 
cernuntur ; nibil simul totuni cernitur [prop. I ] 7 arcus 
Ζ Β ηοη adparet, termini autem Ζ, Β adparent. itaque 
arcus Ζ Β recta esse uidebitur. et similiter arcus ΖΓ. 
ergo totus arcus Β Γ recta esse uidebitur. 

23. 
Quomodocunque sphaera ab uno oculo cernitur, 

semper minus hemisphaerio cernetur, ipsaque pars 
sphaerae, quae cernitur, cir-
culo comprebensa adparet. 

sit enim spbaera ; cuius 
centrum sit K, oculus autem 
sit B, et ducatur BK, et 
ad eam perpendicularis per 
Κ ducatur ΓΚΑ, et pla-
num per ΒΚ, ΓΚΑ pro-
ducatur; circulum igitur in 
sphaera efficiet. efficiat igi-
tur ΓΑΑΝ, et circuni 
KB circulus describatur, et 
ducantur ΚΖ, ΖΒ, BA, 
AK, AZ. itaque quoniam 

L KZBy BAK recti sunt, quia in semicirculis sunt ; et 
KZf Κ Α radii sunt ; ΒΑ, Β Ζ in uno puncto sphaeram 
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KZB, BAK διά τό έν ήμικνκλίοις είναι καϊ εκ κέν
τρον τάς ΚΖ, ΚΑ, καθ* εν ΰημεΐον έφάψονται, αί 
ΒΑ, ΒΖ τής ΰφαίρας' αί άρα άπο τον Β όμματος 
προΰπίπτονΰαι ακτίνες κατά τάς Β Ζ, ΒΑ πεΰοϋνται. 

5 καϊ έπεϊ έκάΰτη τών πρός τω Θ γωνιών όρθή έΰτι 
διά τό παράλληλον είναι τήν ΓΑ τή Ζ Α, και ί'ΰη ή 
Ζ Θ τή ΘΑ, έάν δή μενούΰης τής Θ Β τό ΘΖΒ τρί
γωνον περιενεχθεν εις τό αντό πάλιν άποκαταΰταθή, 1 

όθεν ήρξατο φέρεΰθαι, ή τε ΒΖ περιφερόμενη καθ' εν Ι 
10 έφάψεται τής ΰφαιρικής επιφανείας κατά τό Ζ, και ι 

κύκλος έΰται γεγραμμένος διά τών Ζ, Α ΰημείων. ωΰτε 
νπό κύκλον άν περιέχοιτο τό δρώμενον τής ΰφαίρας, I 
δ γε έλαττόν έΰτιν ήμιΰφαιρίον' τό γάρ Ζ Α έλαττόν I 
έΰτιν ήμικνκλίον. ωΰτε και τό νπό τΐ]ς όψεως περι-1 

15 εχόμενον έλαττόν έΰτιν ήμιΰφαιρίον. 

κδ'. 
Τον όμματος προΰιόντος έγγιον τής ΰφαίρας έλατ-t 

τον έΰται τό δρώμενον, δόξει δε μείζον δράΰθαι. 
έΰτω γάρ ΰφαΐρα, ης κέντρον έΰτω τό Κ, καϊ άποΜ 

20 τον Α όμματος έπεζεύχθω έπϊ τό κέντρον ή Α Κ, καϊ 
διά τον Κ πρός δρθάς ήχθω ή Β Γ, περι δε τήν Α Κ 
κύκλος γεγράφθω, και έπεζεύχθωΰαν αί ΑΝ, ΝΚΑ 
Α Α, Α Κ. ονκονν δρθαι έΰονται αί πρός τοις Α, Ν 
γωνίαι διά τό έν ήμικνκλίω ειναι' καθ' εν άρα έφ-

5. Θ] e corr. m. 1 τ. 8. εις τό] εις ν. 9. φέ-] in 
ras. V. Post έν add. ΰημεΐον ρ et m. rec. V. 13. δ γε] 
nmt. in και m. rec. V. έΰτιν] mut. in ϊΰται m. rec. V. τό 
— 15. ήμΐΰφαιρίον] mut. in ή γάρ Ζ Α διάμετρος ονΰα τον 
κύκλον τον διαιρονντος το δρώμενον τής ΰφαίρας έλάττων έΰτϊ 
τής Δ Γ διαμέτρον οϋΰης τής ΰφαίρας m. rec. V. 13. Ζ Α] 
Ζ Ν V, Ν supra scr. m. 2 ρ. 14. έΰτι ρ. περιεχόμενον] 
δρώμενον ν et supra add. m. 1 ρ. 17. ϊγγειον V. 22. Δ Ν] 
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contingent. quare radii a Β oculo adcidentes per Β Ζ, ΒΑ 
cadent. et quoniam singuli anguli ad Θ positi rocti sunt ; 

quia ΓΑ rectae Ζ Α parallela est ; et ΖΘ = ΘΑ, si 
manente Θ Β triangulus ΘΖΒ circumuolutus ad idem 
punctum rursus restituitur, unde ferri coeptus est ; 

Β Ζ circumuoluta uno loco superficiem sphaerae con-
tinget, scilicet in Z ; et circulus per puncta Z ; Α de-
scriptus erit. itaque quae cernitur pars sphaerae, circulo 
comprehensa erit; et minor est hemisphaerio; Ζ Α enim 
nrinor est semicirculo. ergo etiam quod uisu com-
prehenditur, minus est liemisphaerio. 

24. 
Oculo ad sphaerani adpropinquante, quod cernitur ; 

minus erit ; uidebitur autem plus cerni. 
sit enim sphaera, cuius 

centrum sit K, et a Α 
oculo ad centrum ducatur 
AK, et per Κ perpendicu-
laris ducatur ΒΓ, et cir-
cum Α Κ circulus descri-
batur ; ducanturque ΑN} 

NK, ΑΑ, AK. itaque 
anguli ad Α, Ν positi recti 
erunt, quia in semicirculo 
sunt. in uno igitur puncto 
AAy Α Ν sphaeram con-
tingunt. itaque radii a Α 
oculo adcidentes per ΑΑΊ 

corr. ex Λ Ν m. rec. V. 23. Post Λ Κ add. NJ m. 2 V, del. 
m . rec. 
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άπτονται αί Α Α, ΑΝ τής ΰφαίρας. αί άρα άπο του Α 
όμματος προΰπίπτουΰαι ακτίνες κατά τάς Α Α, ΑΝ 
πεΰοϋνται. πάλιν δή μετακινείΰθω τό Α όμμα έπι 
τό Ρ, καϊ περι τήν ΡΚ κύκλος γεγράφθω, καϊ έπε-

5 ζεύχθωΰαν αί ΡΖ, ΖΚ, ΡΣ, ΣΚ. ούκούν αί ΡΖ, ΡΣ 
καθ9 εν εφάπτονται τής ΰφαίρας. και αΐ γε άπό τού Ρ\ 
όμματος ακτίνες προΰπίπτονΰαι κατά τάς ΡΖ, Ρ Σ πε-
ΰούνται. ωΰτε όράται νπό μεν τής Ρ γωνίας τό Ζ Σ, Ι 
ύπό δε τής Α τό ΝΖΑ' μείζον δε τό ΝΖΑ τού Ζ Σι 

10 έΰτιν. φαίνεται δε έλαττόν μείζων γάρ έΰτιν ή Ρ{ 

γωνία τής Α γωνίας, τά δε νπό μείζονος γωνίας ορώ-1 
μενα μείζονα φαίνεται, μείζον άρα φαίνεται τό ΖΣ\ 
τού ΝΖΑ, έΰτι δε έλαττόν. 

κε . 

15 Σφαίρας διά τών δύο ομμάτων δρώμενης, έάν ή 
διάμετρος τής ΰφαίρας ίΰη ή τή ευθεία τή διεΰτώΰη 
άπό τών ομμάτων, ήμιΰφαίριον αυτής δφθήΰεται. 

έΰτω γάρ ΰφαίρα, ής διάμετρος ή Β Γ, και άπό\ 
τών Β, Γ ήχθωΰαν πρός δρθάς αί Β Ζ, ΓΑ, και άπόί 

20 τού Ζ ήχθω παρά τήν Β Γ ή Ζ Α, καϊ κείΰθω έν όμμα 
έπϊ τού Ζ, τό δε έτερον έπι τού Α, άπό δε τού Α] 
κέντρου ήχθω παρά τήν Β Ζ ή Α Κ. ούκούν έάν 
μενούΰης τής Α Κ τό Β Κ παραλληλόγραμμον περι-
ενεχθεν εις τό αυτό πάλιν άποκαταΰταθή, όθεν ήρξατο 

25 φέρεΰθαι, τό περιγραφέν ύπό τής ΒΑ ΰχήμα κύκλος 
έΰται, ός γε διά τού κέντρον έΰτι τής ΰφαίρας. ωΰτε , 

4. Ρ Κ] Ρ ρ, Κ Ρ ν. 8. δρ-] in ras. m. 1 V. 9. τό ί 
ΝΖΑ (pr.)] τον ΖΑ ν; τό Ν Ζ, add. ΣΑ m. 2, p. τό ΝΖΑ 
(alt.)] τον Ζ Α ν; τό ΝΖΑ, supra add. Σ m. 2, ρ. lOf 
έατιν (pr.)] ίατι ρ. μείζον ν. Ρ] e corr. ρ. 13. Ν Ζ Α] ι 
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z / iV cadent rursus igitur z / oculus ad Ρ trans-
ponatur, et circum PK circulus describatur, ducan-
turque P Z , ZK, ΡΣ, ΣΚ. itaque P Z ; ΡΣ in uno 
puncto sphaeram contingunt, et qui ab Ρ oculo ad-
cidunt radii, per P Z ; ΡΣ cadent. quare ab angulo Ρ 
cernitur ΖΣ, a z / autem NZA-: est autem ΝΖΛ> Ζ Σ. 
uidetur autem minus esse; nam / _ P > z / ; et quae ab 
angulo maiore cemuntur, maiora adparent [def. 4 ] . 
lergo Ζ Σ maius uidetur esse quani ΝΖΛ, est uero 
minus. 

25. 
Ubi sphaera ambobus oculis cernitur, si diametrus 

sphaerae rectae ; quam oculi inter se distant, aequalis 
est ; hemisphaerium ceraetur. 

sit enira sphaera, cuius 
diametrus sit Β JT; et a J5; Γ 
perpendiculares ducantur BZ} 

ΓΛ, et a Ζ rectae Β Γ parallela 
ducatur ΖΛ, et alter oculus 
in Z ; alter in Λ collocetur, a 
centro autem z / rectae Β Ζ 
parallela ducatur AK. itaque 
si manente z / Κ parallelo-

Z χ Α grammum Β Κ circumuolu-
tum rursus ad eundem locum 

restituitur, unde ferri coeptum est, figura &BA de-
scripta circulus erit ; qui per centrum sphaerae pro-

iVZ, add. Σ Λ m. 2, ρ. 'έοτιν Vv. 20. Supra παρά scr. 
ήτοι παράλληλος m. rec. V. Β Γ] post Β ras. V. Ζ Λ] 
corr. ex ΖΔ m. rec. V. " 21. Δ κέντρου] κέντρου Δ ρ. 22. Supra 
παρά scr. παράλληλος m. rec. V. έάν] in ras. m. 1 V. 26. 
Off γε] ς et γ in ras. m. 1 V. ώατε] ω- in ras. m. 1 V. 
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το ήμιΰφαιρίον τής ΰφαίρας μόνον δφθήΰεται νπό τών\ 
Ζ, Α ομμάτων. 

κς'. 

Έάν τό τών ομμάτων διάΰτημα μείζον ή τής δια-
5 μέτρον τής ΰφαίρας, ήμιΰφαιρίον μείζον τό δρώμενονϊ 

τής ΰφαίρας δφθήΰεται. 
έΰτω γάρ ΰφαίρα, ής κέντρον τό Κ, τών δε δμμάΑ 

των διάΰτημα το Β Γ μείζον όν τής διαμέτρον τής 
ΰφαίρας, καϊ διά τον Κ και τής Β Γ έκβεβλήΰθω έπίλ 

10 πεδον καϊ ποιείτω έν τή ΰφαίρα κνκλον τον ΑΖΝλ 
καϊ προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες καθ9 έν άπτόμεναι αί ΒΑ\ 
ΓΖ. ονκονν έκβαλλόμεναι ΰνμπεΰοννται άλλήλαιςΐ 
επειδή ή Β Γ τής έν τή ΰφαίρα διαμέτρον μείζων έΰτί.Ι 
ΰνμπιπτέτωΰαν δ ή κατά τό Θ ΰημεΐον. ονκονν έπεα 

15 άπό τον Θ ΰημεΐον αί Θ Ζ, ΘΑ καθ9 έν έφαπτόμεναα 
προΰπεπτώκαΰιν, έλαΰΰον άν είη τό Ζ ΝΑ ήμικνκλίονΊ 
αί γάρ Θ Ζ Κ, ΘΑ Κ γωνίαι δρθαί είΰιν. τό άρα λοιλ 
πόν τής ΰφαίρας μείζον ήμιΰφαιρίον δράται νπό τών\ 
ΒΑ, ΓΖ. 

20 κζ'. 

Έάν τό τών ομμάτων διάΰτημα έλαΰΰον f] τής δια4 
μέτρον τής ΰφαίρας, τό δρώμενον τής ΰφαίρας έλαΰΰον 
ήμιΰφαιρίον δφθήΰεται. 

έΰτω γάρ ΰφαίρα, ης κέντρον τό Κ, τών δε δμ-
25 μάτων διάΰτημα το Β Γ έλαττόν όν τής διαμέτρον τήΛ 

ΰφαίρας, καϊ διά τον Κ καϊ τής Β Γ έκβεβλήΰθω έπί
πεδον καϊ ποιείτω έν τή ΰφαίρα κνκλον τον ΖΗΝ. 

5. ήμισφαίριον ν, et ρ, sed corr. 10. ποιείτο ν. lll 
άκτΐνος ν, sed corr. εν] ον σημείον ν, σημείον add. m. rec. V. 
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17. Post γάρ add. νπό m. rec. V. tloi p. 25. ίλαττον] 
-rr- in ras. m. 1 V. 27. ποιύτο ν. τόν] corr. ex τό V. 

ductus erit. ergo nemisphaeriurn tantum sphaerae ab 
oculis Z ; Λ cemetur. 

26. 
Si distantia oculorum diametro sphaerae raaior est7 

quae cernitur pars sphaerae, maior erit nemisphaerio. 
sit enira sphaera, cuius centruin sit Ky oculorum 

autem distantia sit Β Γ maior diametro sphaerae, et 
per Κ et ΒΓ pla-
nura producatur et in 
sphaera circulum ΛΖΝ 
efficiat , radiique ad-
cidant ΒΑ, ΓΖ in 
uno puncto tangentes. 
productae igitur inter 
se concident, quoniam 
Β Γ diametro sphaerae 

maior est. concidant igitur in puncto Θ. itaque quo-
niam a puncto Θ rectae Θ Ζ , Θ Α in uno puncto 
contingentes adciderunt, Z i V z / semicirculo minor est; 
nam anguli ΘΖΚ, ΘΑΚ recti sunt. ergo pars reliqua 
sphaerae, quae a ΒΛ, Τ Ζ cernitur, liemispliaerio 
maior est. 

27. 
Si distantia oculorum diametro sphaerae minor est, 

quae cernitur pars sphaerae, minor est heinispliaerio. 
sit enim sphaera, cuius centrum sit K, distantia 

autem oculorum sit Β Γ minor diametro sphaerae, et 
per Κ et ΒΓ planum producatur et in sphaera cir-
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ήχ&ωβαν δέ άπό τών Β, Γ ομμάτων κα& έν έφαπτό-
μεναι αί ΒΖ, ΓΝ καϊ βνμπιπτέτωβαν άλλήλαις κατά 
το Θ' βνμπεβοϋνταιγάρ, 
έπειδήπερ άνιβοί είβιν 

δ ή τε ΓΒ καϊ ή τής 
ΰφαίρας διάμετρος, ονκ
ονν αί άπό τον Θ βη

μεΐον προβπίπτονβαι 
προς τήν βφαίραν έλατ-

10 τον ήμιβφαιρίον περι-
λήψονται' το άρα ΖΗΝ 

έλαββον ήμιβφαιρίον 
έβτϊν. ωβτε το νπο τών 
Β, Γ ομμάτων δρώμε-

1δ νον έλαββον άν εί'η ήμιβφαιρίον. 

κη. 

Κνλίνδρον δπωβονν δρωμένου νπο τον ενός όμμα-
τος έλαττον ήμικνλίνδρον δφ&ήβεται. 

έβτω γάρ κνλίνδρον τον περϊ τήν βάβιν κύκλον 
20 κέντρον το Κ, και άπο τοϋ Ν όμματος %\%%ω έπι το Κ 

ή ΝΚ, και διά τοϋ Κ προς όρ&άς αντή ή%%ω ή ΒΓ, 
περι δέ τήν Κ Ν κύκλος γεγράφ&ω, καϊ έπεζεύχ&ωβαν 
αί Ν Ζ, Ζ Κ, ΝΑ, ΑΚ. ονκοϋν δρ&αϊ αί προς τοις 
Ζ, ζ/* κα& έν άρα εφάπτονται αί Ζ Ν, ΝΑ, καϊ αϊ γε 

2δ άπό τοϋ Ν όμματος φερόμεναι ακτίνες κατά τάς ΝΖ, 
ΝΑ πεβοϋνται' ωβτε τό Ζ ΛΑ μόνον δφ%ήβεται. άλλά 
το ΖΑΑ έλαττον έβτι τοϋ ΓΑ Β ήμικνκλίον τό άρα 
ΖΑΑ έλαββον ήμικνκλίον όφδήβεται, τοντέβτιν δ κύλιν-

4. έπειδήπερ — 6. διάμετρος] mut. rn. rec. in επειδή έλάβ
βων έβτϊν r) Β Γ τής διαμέτρου τής βφαίρας V. 19. του] corr 
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culuni ΖΗΝ efficiat. ducantur autem ab oculis Β, Γ 
rectae ΒΖ, Γ Ν in uno puncto contingentes et iuter 
se concidant in Θ; concident enim, quoniani Γ Β et 
dianietms spbaerae inaequales sunt. itaque rectae a 
puncto Θ ad sphaeram adcidentes minus hemisphaerio 
comprehendent. quare ΖΗΝ rninus heniispbaerio est. 
ergo quae & Β, Γ oculis cernitur pars, minor est berui-
sphaerio. 

Quomodocunque cylindrus ab uno oculo cernitur ; 

minus semicylindro cernetur. 

quare Ζ Λ Α arcus solus cernetur. ueruui Ζ ΛΑ rainor 
est semicirculo ΓΑΒ. itaque TJAA minor semicirculo 
cernetur, hoc est cylindrus ipse; nam per totam super-

28. 

sit enim Κ centrum cir-
culi basim cylindri com-
prebendentis, et ab oculo Ν 
ad Κ ducatur NK, et per Κ 
ad eam perpendicularis du-
catur Β Γ, circum Κ Ν autein 
circulus describatur, ducan-
turque NZ, ZK, NA} AK. 
recti igitur sunt anguli ad 
Ζ, Α positi. quare ZNY Ν Α 
in uno puncto contingunt, 
et radii ; qui ab Ν oculo 
feruntur, per NZ, Ν Α cadent. 

ex τό m. 2 V, om. ρ. περί] παρά comp. ρ. 22. περί] 
παρά comp. ρ. 27. έΰτιν ν. 28. ημικυκλίου] ήμικνλίνδρον 
V, fortasse recte. 
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δρος' ομοίως γάρ τή βάΰει κατά πάΰαν έπιφάνειαν 
τον κνλίνδρον δείξομεν. ωΰτε όλον τον κνλίνδρον 
τον ήμίΰεος έλαττόν φαίνεται. 

κθ'. 

5 Τον δε όμματος έγγιον τεθέντος τον κνλίνδρον^ 
έλα66ον μεν έΰται τό περιλαμβανόμενον νπό τών όψεων\ 
τον κνλίνδρον, δόξει δε μείζον δράΰθαι. 

έΰτω γάρ κνλίνδρον τον περί τήν βάΰιν κνκλονΧ 
κέντρον τό Κ, και άπό τον Β όμματος έπϊ τό Κ κένλ 

10 τρον έπεζεύχθω ή Β Κ, διά δε τον Κ πρός όρθάς ήχθωΐ 
ή ΓΑ, και περί τήν Κ Β κύκλος γεγράφθω, καϊ έπε-\ 
ζεύχθωΰαν αί Β Ν, Ν Κ, ΒΑ, Α Κ. διά δή τά πρότερονί 
τό ΑΖΝ έλαττόν έΰτιν ήμικνκλίον, καϊ ομοίως τή βάΰει] 
όλον τον κνλίνδρον έλαττόν ή τό ήμιΰν δραθήΰεταιΛ 

15 προΰήχθω δή τό όμμα καϊ έΰτω τό Φ, καϊ περί τήν 
Φ Κ κύκλος γεγράφθω, και έπεζεύχθωΰαν αί Φ Ρ, ΡΚ,ν 
Κ Σ, Σ Φ. ούκονν αί άπό τον Φ ακτίνες προΰπίπτονΰαι 
κατά τάς Φ Ρ, Φ Σ πεΰούνται, αί δέ γε άπό τού Β 
κατά τάς ΒΑ, ΒΝ' μείζον άρα τό ΝΖΑ τού ΡΖΣ. 

20 δοκεΐ δε μείζον φαίνεΰθαι τό ΡΖΣ τού ΝΖΑ' μείζων 
γάρ ή Φ γωνία τής Β γωνίας, ωΰτε καϊ τού κν
λίνδρον έλαττόν μέρος δφθήΰεται, δοκεΐ δε μείζον 
δράΰθαι. 

1. έπιφάνιαν ν. 2. Ante δείξομεν ins. τό αυτό συμβαίνον > 
m. rec. V. 3. ημίσεως V, sed corr. 5. δέ] del. m. rec. V. 

ϊγγειον V. 9. Κ (alt.)] e corr. m. 1 V. 12. διά — 14. 
δραθήσεταί] mg. m. 2 V, om. v. 14. η] om. p. 20. Posfc 
NZA ras. 1 litt. V. μείζον ν. 21. Ante Φ ins. προς τω 
m. rec. V. Ante Β ins. προς τω m. rec. V. 
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ificiem cylindri eandem rationem exstare demonstrabi-
mus ? quae in basi. ergo e toto cylindro minus di-
midio adparet. 

29. 
Oculo autem cylindro adpropinquante pars cylindri, 

quae radiis comprehenditur ; minor erit, maior autem 
pars cerni uidebitur. 

sit enim Κ centrum circuli basim cylindri com-
Iprehendentis, et ab oculo Β ad centrum Κ ducatur 

BKy per Κ autem 
perpendicularis duca-
tur ΓΑ, et circum 
Κ Β circulus descri-
batur, ducanturque 
BN7 NK, BAy AK. 
itaque propter ea, 
quae antea dicta sunt, 
AZN minor est semi-
circulo, et eadem ra-
t ione ; qua ex basi, 
etiam e toto cylindro 
minus dimidio cerne-
tur. iam oculus ad-

^propinquet et sit Φ ; 

circum Φ Κ auteni 
•irculus describatur, ducanturque ΦΡ, PK, ΚΣ, ΣΦ. 
taque radii a Φ adcidentes per ΦΡ, Φ Σ cadent, qui 
.utem a Β adcidunt, per BAy BN. quare NZA > ΡΖΣ. 
ddetur autem ΡΖΣ maius adparere quam NZA\ 
•am i Φ > Β. ergo pars minor cylindri cernetur, 
idetur autem cerni maior. 
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Κώνον κνκλον έχοντος τήν βάΰιν νπο τον ενός 
όμματος όρωμένον έλαΰΰον ήμικωνίον δφθήΰεται. 

έΰτω γάρ κώνον βάΰις κύκλος, ού κέντρον το Κ, 
5 καϊ άπό τον Β όμματος ήχθω έπϊ τό κέντρον ή Β Κ, 

καϊ διά τον Κ πρός δρθάς τή ΚΒ ή ΝΑ, περί όε 
τήν ΚΒ κύκλος γεγράφθω, καϊ έπεξεύχθωΰαν αί Β Ζ, 
Ζ Κ, ΒΑ, Α Κ. ούκούν όρθαί είΰιν αί πρός τοίς Ζ, Α( 
γωνίαι' καθ9 έν άρα εφάπτονται αί ΒΑ, ΒΖ, καϊ αί 

ΐυ γε άπό τού όμματος ακτίνες προΰπίπτονΰαι κατά τά\ 
ΒΑ, Β Ζ πεΰοννται. έΰται δή δρώμενον τό ΖΡΑ( 
έλαΰΰον όν τον Ν ΡΑ. άλλά τό Ν ΡΑ ήμικύκλιόν έΰτιν\ 
τό άρα ΖΡΑ έλαΰΰον έΰτιν ήμικνκλίον. ωΰτε και τό 
δρώμενον τον κώνον έλαΰΰον έΰτιν ήμικωνίον δμοίω$ 

15 γάρ καϊ έπϊ τών λοιπών κύκλων τών έν τ ή τού κώνοΈ 
επιφάνεια δείξομεν. 

λα. 

. Τού δε όμματος έγγιον μετατεθέντος έν τω αύτΛ 
έπιπέδω έλαΰΰον μεν έΰται τό νπό τών όψεων περι-

20 λαμβανόμενον μέρος, δόξει δε μεΐξον δράΰθαι. 
έΰτω γάρ κώνον βάΰις κύκλος, ον κέντρον έΰτω 

τό Κ, όμμα δε έΰτω τό Α, και άπό τού Α έπϊ τό Κ 
έπεζεύχθω ή Α Κ, και πρός δρθάς αντή ήχθω διά τού Κ 
ή ΓΚΒ, γεγράφθω δε περι τήν Α Κ κύκλος, καϊ έπε-

25 ζεύγθωΰαν αί ΑΖ, Ζ Κ, ΑΑ, Α Κ. μετακείΰθω δή 

8. Δ] Δ ώς ήμικυκλου ν. 9. Β Ζ] corr. ex Δ Ζ m. 1 V1 

10. Post του ins. Β m. rec. V. 11. Z P J ] ΖΔ ν. 12. 
ΝΡΛ (alt.)] Ν postea ins. V. έΰτι Vp. 13. ημικυκλίου] 
pr. κ in ras. V. 15. έν τγ~\ in ras. m. 1 V. 18. δέ] del, 
m. rec. V. Ζγγειον V, sed corr. m. rec. 22. έπϊ] in ras. 
m. 1 V. 23. έπιξενχθω Y, sed corr. 24. ΓΚΒ] ΚΓΒ Τ 
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30. 

Ubi conus circulum basiin habens ab uno oculo 
icernitur, minus heiniconio cernetur. 

sit enim cireulus, cuius centrum K, basis coni, et 
La Β oculo ad centrum ducatur BK, et per Κ ad Κ Β 

perpendicularis ΝΑ, circum 
ΚΒ autem circulus describa-
tur, ducanturque ΒΖ, ZK, 
ΒΑ, AK. anguli igitur ad 
Ζ, Α positi recti sunt; quare 
ΒΑ, Β Ζ in uno puncto con-
tingunt, et radii ab oculo 
adcidentes per Β Α, Β Ζ ca-
dent. cernetur igitur ZPA, 
quod niinus est quam NPA. 
uerum NPA semicirculus est. 
itaque ZPA semicirculo rai-
nus est. ergo etiam ea 

pars coni , quae cernitur, hemiconio minor est; idem 
,-enim etiam de ceteris circulis superficiei coni demon-
j6trabimus. 

31. 

Oculo auteni in eodem plano in locum propiorem 
transposito pars a radiis comprebensa minor erit ; 

nidebitur autem maior pars cerni. 
sit enim circulus, cuius centrum sit K, basis coni ; 

oculus autem sit Α, et ab Α ad Κ ducatur AK, et 
ad eam perpendicularis per Κ ducatur ΓΚΒ, circura 
Α Κ autem circulus describatur, ducanturque Α Ζ, 
Ζ Κ, ΑΑ, Α Κ. iam oculus Α ad Ν transponatur, 

Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. VII. 13 
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τό Α όμμα έπϊ τό Ν, καϊ περι τήν ΚΝ κύκλος γε-
γράφ&ω, καϊ έπεζεύχδωβαν αί Ν Ρ, ΡΚ, Ν Σ, Σ Κ. 
ονκονν αί από τον Α όμματος ακτίνες προβπίπτονβαι 
κατά τάς Α Α, Α Ζ πεβοϋνται' ωβτε φανεΐται τό Ζ ΦΑ. 

5 δια τά αντά δή καϊ αί άπό τον Ν 'ίμματος ακτίνες 
προβπίπτονβαι κατά τάς Ν Ρ, Ν Σ πεβοϋνται' όφϋ-ήβεται { 

άρα τό ΡΦΣ. μείζον δέ τό Ζ ΦΑ τον ΡΦΣ. φαίνεται 
δε έλα66ον' μείζων γάρ ή πρός τω Ν γωνία τής πρός 
τω Α γωνίας. 

10 λβ'. 

Κώνον κύκλον έχοντος τήν βάβιν, εάν άπό τών Ι 
βνναφών τών άπό τοϋ όμματος πρός τήν τοϋ κώνον ι 
βάβιν προβπιπτονβών άκτίνων ενδεΐαι διαχδώβι διά Ι 
τής επιφανείας τής τοϋ κώνον πρός τήν κορνφήν αντοϋ, ] 

15 διά δ} τών άχ%ειβών και τών άπό τοϋ όμματος πρός I 
τήν βάβιν τοϋ κώνον προβπιπτονβών επίπεδα έκβλη&ή, 
επί δε τής κοινής τομής τών επίπεδων τό όμμα τε&ή, Ι 
τό όρώμενον τοϋ κώνον ί'βον διά παντός όφδήβεται I 
τής όψεως έπι παράλληλον έπιπέδον τω προνποκειμένφ Ι 

20 έπιπέδω νπαρχούβης. 
έβτω γάρ κώνος, ον βάβις μέν ό ΓΑ κύκλος, κο-Ι 

ρνφή δέ τό Β βημεΐον, όμμα δε τό Κ, άφ' ον προβ
πιπτέτωβαν ακτίνες αί ΚΑ, Κ Γ άπτόμεναι κατά τ ά Ι 
Γ, Α, καϊ έπεζεύχ&ωβαν άπό τών Α, Γ βημείων έπίΐ 

25 τήν κορνφήν τοϋ κώνον αί Α Β, Γ Β, και διά μέν τών 

5. καϊ αϊ] corr. ex ν.αί m. 2 Υ. 7. ΖΦΔ] Ζ ΦΑ ρ ν efcl 
e corr. V. 8. μείζον ν. 9. τω] τό ρ ν. 11. ν,όνον Υ, | 
sed corr. 14. έπιφανίας ν. 15. άχ&ειβών] -ει- e corr. V. 

16. Ante επίπεδα ras. 2 litt. Υ. 19. παράλληλον] comp. \ 
Υ ρ ν , omnibus litteris scriptum add. m. rec. Y. 24. z/, Γ ] J 
Γ, Δ ρ. 25. αϊ] in ras. Y. 
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et circum Κ Ν circulus describatur, ducanturque 
NP, PK, ΝΣ, ΣΚ. 
itaque radii ab Α 
oculo adcidentes per 
AAy Α Ζ cadent; cer-
netur igitur ΖΦΑ. 
eadem de causa etiam 
radii ab Ν oculo ad-
cidentes per NPr Ν Σ 
cadent; cernetur igi-
tur ΡΦΣ. uerum 

ΖΦΑ> ΡΦΣ. 
uidetur autem minus 
esse; nam 

LN> A. 

32. 

Si in cono circulum basim habenti a punctis con-
tactus radiorum ab oculo ad basim coni adcidentium 
per superficiem coni ad uerticem rectae ducuntur, et 
per rectas ita ductas radiosque ab oculo ad basim 
coni adcidentes plana ducuntur, oculusque in communi 
planorum sectione collocatur, pars coni; quae cernitur, 
semper eadem manebit, si uisus per planum plano ab 
initio supposito parallelum egreditur. 

sit enim conus, cuius basis sit circulus ΓΑ, uertex 
autem Β punctum, oculus uero sit K, a quo adcidant 
radii KAy Κ Γ in punctis Γ} Α taugentes, et a punctis 
A} Γ ad uertiQem coni ducantur AB7 ΓΒ, per ΓΒ, Γ Κ 
autem planum ducatur, et per Α Β, Α Κ similiter aliud 
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ΓΒ, ΓΚ έπίπεδον έκβεβλήΰθω, διά δέ τών Α Β, Α Κ 
ομοίως έτερον έπίπεδον έκβεβλήΰθω. ονκονν ΰνμ-
πεΰεΐται {τά επίπεδα]" αϊ τε γάρ ΓΒ, Α Β ΰνμπίπτονΰι 
καϊ αί ΓΚ, ΚΑ. ΰνμπιπτέτωΰαν ονν τά επίπεδα, καϊ 

5 έΰτω αντών κοινή τομή ή Β Κ. λέγω, ότι, όπον άν 
έπϊ τής Β Κ τεθή το όμμα, ί'ΰον τον κώνον τό δρώ
μενον φαίνεται. 

κείΰθω γάρ έπϊ τής ΒΚ τό Ζ όμμα, καϊ ήχθω 
διά τον Ζ παρά μεν τήν ΚΑ ή Ζ Ν, παρά δε τήν 

10 ΓΚ ή Ζ Σ. ονκονν αί Ζ Ν, Ζ Σ τής τον κώνον 
επιφανείας κατά τά Ν, Σ εφάπτονται" τά γάρ έν 
τή Β ΓΑ τον κώνον επιφάνεια τών παραλλήλων 
κύκλων τμήματα όμοια έΰτιν. τά άρα έν τή ΒΑ Γ 
τον κώνον επιφάνεια διαΰτήματα δρώμενα ίΰα φαίνεται. 

15 έπεϊ γάρ ί'ΰη έΰτϊν, ήν περιέχονΰιν αί ΖΣ, ΖΝ, γωνία 
τή περιεχόμενη νπό τών ΚΑ, ΚΓ, ί'ΰον άν φαίνοιτο 
τό ΣΝ διάΰτημα τού κώνον τω Α Γ διαΰτήματι. ώΰθ' 
όπον άν τό όμμα τεθή έπι τής ΚΒ ευθείας, ί'ΰον άεϊ 
φανεΐται τό δρώμενον. 

20 λγ'. 

"Ιΰον δε άεϊ τον Ι'μματος άπό τον κώνον απέχοντος 
μετεώρον μεν τον όμματος τεθέντος έλαΰΰον φαίνεται 
τον κώνον τό δρώμενον, ταπεινότερον δε μείζον. 

έΰτω γάρ κώνον κορνφή μεν πρός τω Α ΰημείω, 
25 βάΰις δε δ ΒΓ κύκλος, καϊ ήχθω ή ΚΘ παρά τήν ΒΑ, 

1. έχεβλήσθω, supra scr. β, Υ. 3. τά επίπεδα] supra 
scr. V, renou. m. rec. 5. άν] δ' άν Vvp. 8. Ζ] postea 
ins. m. 1 V. 9. Supra παρα (pr.) add. ήτοι παράλ7.ηλος m. 
rec. V. Supra παρά (alt.) add. παράλληλος m. rec. V. 10. 
ΓΚ] in ras. V. 13. iexi p. 16. ΚΓ] KN p. 17. τω] 
corr. ex τό m. 1 Y. 18. άν] corr. ex α m. 2 V. 25. ό] 
ό περϊ τήν Υ. 
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planuin. concident igitur; nam et ΓΒ, Α Β et Γ Κ, ΚΑ 
concidunt. concidant igitur plana, et communis eorum 
isectio sit BK. d ico ; ubicumque oculus in Β Κ ponatur, 
Ipartem corri, quae cernatur, aequalem adparere. 

ponatur enim in 
Β Κ oculus Ζ , et per 
Ζ rectae KA par-
allela ducatur ZN} 

rectae autem ΓΚ par-
allela ΖΣ. ZN, ΖΣ 

igitur superficiem 
coni in 1V; Σ con-

tingunt; segmenta 
enim circulorum par-
allelorum in Β ΓΑ 
superficie coni posita 
similia sunt. itaque 

distantiae, quae in ΒΑΓ superficie coni cernuntur, 
aequales adparent. nam quoniam angulus rectis ΖΣ} 

Ζ Ν comprehensus angulo rectis ΚΑ, Κ Γ comprehenso 
aequalis est, distantia Σ Ν in cono distantiae Α Γ 
aequalis adparet. ergo ubicumque oculus in recta KB 
ponitur, pars, quae cernitur ; semper aequalis adparebit. 

33. 

| Oculo uero semper idem spatium a cono distante ; 

si sublimis oculus ponitur, pars coni , quae cernitur, 
minor adparet, si demissior, maior. 

[ sit enim coni uertex ad punctum A, basis autem 
circulus ΒΓ} ducaturque K& rectae Β Α parallela, et 
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καϊ κείβθω τό όμμα έπϊ τον Θ. φημϊ δή έλαΰΰον 
δφθήΰεΰθαι τον κώνον τό δρώμενον τεθέντος τον όμ
ματος έπϊ τον Θ ΰημεΐον ήπερ έπϊ τον Σ. έπεξενχθω-
ΰαν γάρ άπό τον Α ΰημεΐον έπϊ τά Θ, Σ ΰημεΐα αί 

5 ΑΘ, ΑΣ καϊ έκβεβλήΰθωΰαν έπϊ τά Ν, Α. ονκονν 
έ%ί τε τον Ν καϊ έπϊ τον Α ΰημεΐον τεθέντος τον 
όμματος άνιΰα φαίνεται τά δρώμενα τον κώνον, καϊ 
έλαΰΰον μεν φαίνεται τό προς τω Ν, μείζον δε τό 
πρός τω Α. ΐΰον δε τό μεν πρός τω Ν τω πρός τω Θ1 

10 τό δε πρός τφ Α τω πρός τω Σ, ώς έν τω προ αντοϋλ 
έδείχθη. τον άρα όμματος πρός τω Θ ΰημείω όντος 
έλαΰΰον φαίνεται τό δρώμενον τον κώνον ήπερ πρόά 
τω Σ. 

λδ'. 

15 Έν κύκλω έάν άπό τον κέντρον πρός δρθάς τιΜ 
άχθη τω τον κύκλον έπιπέδω, έπι δε ταύτης τεθή τό\ 
όμμα, ίΰαι αί διάμετροι τον κύκλον φαίνονται. 

έΰτω γάρ κύκλος, ον κέντρον τό Κ, καϊ άπό τού Κ 
πρός δρθάς άνήχθω τω έπιπέδω τού κύκλον ή ΚΒ, 

20 το δε όμμα κείΰθω έπι τον Β, και διάμετροι ήχθωΰαν 
αί ΓΑ, Α Ζ. φημϊ δή τήν Α Γ τη Α Ζ ΐΰην φαίνεΰθαι. 
έπεξεύχθωΰαν γάρ αί ΒΑ, Β Ζ, Β Γ, ΒΑ. ούκούν δύο 
αί Β Κ, Κ Ζ δνΰϊ ταΐς Β Κ, Κ Γ ίΰαι είΰιν έκατέρα 

2. δφθήΰεται ρ, ώφθήβεται ν. ώρώμενον ν , sed corr. 
3. Σ] om. ν. 5. Λ] corr. ex Δ m. 2 V. 9. τω (sec. 1 j 

τδ ν. τώ (tert.)] τό ρ ν, et V, corr. m. rec. 10. τω Λ\ 
τω] τδ Λ τό ν. τω (tert.)] τό ρ ν. 11. τω] τό ν. ΰη
μεΐον ν, et V, sed corr. δντως ν. 12. έλάααων V, sed 
corr. 15. άπό τον κέντρον] in ras. m. 1 V. 19. τώ] τό ν. 

20. τον] οηι. ρ. 23. Ante BK(alt) eras. Γ Υ. ' ΚΓ] 
corr. ex ΚΔ m. rec. V. 



OPTICORUM RECENSIO THEONIS. 199 

loculus in Θ ponatur. dico igitur, partem minorem 
,coni cerni oculo in Θ posito quam in Σ. ducantur 
[enim a Α puncto ad Θ, Σ puncta ΑΘ} ΑΣ et ad 

Ν, Λ producantur. 
itaque partes coni, 
quae cernuntur, oculo 
in Ν posito et in Λ 
puncto inaequales ad-
parent, et quae a"b JV 
cernitur, rainor ad-
paret, maior autem, 
quae ab Λ cernitur 
[prop. 3 1 ] . uerum 
quae ab Ν cernitur, 

aequalis est ei, quae a Θ cernitur, quae autem 
ab Λ cernitur, ei. quae ab Σ, ut in propositione prae-
icedenti demonstratum est [prop. 3 2 ] . ergo pars coni, 
quae cernitur, minor adparet oculo ad Θ punctum 
«posito quam ad Σ. 

34. 

Si in circulo a centro ad planum circuli perpendi-
cularis recta erigitur, in eaque oculus ponitur 7 dia-
eietri circuli aequales adparent. 

sit enim circulus, cuius centrum sit K, et a Κ ad 
planum circuli perpendicularis erigatur KB, oculus 
autem in Β ponatur, ducanturque diametri ΓΑ, AZ. 
dico igitur, adparere Α Γ= Α Ζ. ducantur enim ΒΑ, 
ΒΖ, Β Γ, ΒΑ. itaque duae rectae Β Κ, Κ7, duabus 
Β Κ, ΚΓ aequales sunt singulae singulis. uerum etiam 
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έκατέρα. έστι δέ καϊ ή Ρ 
γωνία τή Σ ΐση' ίση άρα 
καϊ ή Β Ζ βάσις τή Β Γ 
βάσει, διά τά αυτά δή καϊ 

5 ή ΒΑ τή ΒΑ έστιν ί'ση. 
δύο δή αί Α Β, Β Ζ δνσϊ 
ταΐς ΓΒ, Β Α ί'σαι είσίν. 
έστι δέ και ή Α Ζ τή ΓΑ 
ΐση' γωνία άρα ή νπο ΑΒΖ 

10 γωνία τή νπο ΓΒΑ ίση 
εστίν, τα δέ νπο ίσων γω
νιών δρώμενα ίσα φαίνεται, 
ί'ση άρα ή ΓΑ τή Α Ζ φαί
νεται. 

Ιό λε. 
Και έάν ή νπο τον κέντρον άναχ%είσα μή προΑ 

δρ&άς ή τω έπιπέδω, ί'ση δέ τή έκ τον κέντρον, Ί'σαά 
αί διάμετροι φανήσονται. 

έστω κούκλος, ον κέντρον το Κ} και άπο τον Κ μτ§ 
0 προς δρϋ-ag άνήχ&ω τω έπιπέδω ή Κ Β, ί'ση δέ έστΜ 

τή έκ τον κέντρον τον κύκλον, καϊ έπεξεύχ&ωσαν άπο 
τοϋ Β σημείον αί ανταϊ τοις πρότερον. ονκοϋν έπεϊ 
ί'σαι άλλήλαις είσίν αί Α Κ, Κ Β, ΚΖ, δρ&ή άν εί'η ή 
περιεχόμενη γωνία νπο τών Ζ Β Α. διά τά αντά δή 

ό καϊ ή νπο ΑΒΓ όρ&ή άν εί'η' ί'σαι άρα έσονται άλλΛ 
λαις. τά δέ γε νπο ίσων γωνιών δρώμενα ί'σα φαί
νεται, ί'ση άρα ή Α Ζ τή Α Γ φαίνεται. 

2. Σ] Σ γωνία ρ. 3. Β Γ] corr. ex ΒΔ m. rec. V. 5. 
ΒΔ] corr. ex ΒΤ m. rec. V. 10. ΓΒΑ] ΓΑΒ ρ. ll .j 
ε'στί ρ. 17. Post έπιπέδω add. τοϋ κύκλου m. rec. ml 

18. Ante αί add. καί ούτως m. rec. V. 19. Post ftrro 
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1) Litteris Ρ et Σ mire significaiitur anguli ΒΚΓ, BKZ. 
in figura etiam in angulo BKZ littera Τ posita est in ρ ν 
(om. V). 

add. γάρ ρ et m. rec. V. 20. Post έπιπέδω add. του κύκλου 
m. rec. V. 24. Supra ZBJ add. Β m. rec V. τά] -cc 
snpra 8cr. V. 2δ. και] om. v. 2G. yt] om. p. 

V_ Ρ = Σ;*) itaque etiam ΒΓ = ΒΖ. eadem de causa 
jetiam Β Α = ΒΑ. itaque duae ΑΒ, ΒΖ duabus Γ Β, 
ΒΑ aequales sunt. ueruni etiam Α Ζ —ΓΑ; quare 
\Ι Α Β Ζ = Γ Β Α. quae autem ab angulis aequalibus 
cenruntur, aequalia adparent [def. 4 ] . ergo Γ Α rectae 
l z /Z aequalis adparet. 

35. 
Etiamsi recta e centro erecta ad plamim perpen-

Idicularis non es t ; diametri aequales adparebunt, si 
modo radio aequalis est. 

sit circulus, cuius centrum 
Β sit K, et e Κ erigatur KB 

ad planum non perpendicu-
laris, radio autem circuli ae-

| qualis s i t ; et a Β puncto 
I eaedem rectae ducantur, quae 

antea. itaque quoniara 
AK= ΚΒ = KZ, 

rectus erit L ZBA. eadem 
de causa L ΑΒΓ rectus erit; 

itaque L ZBA = ΑΒΓ. quae autem ab angulis 
aequalibus cernuntur, aequalia adparent [def. 4 ] . ergo 
mdZ rectae Α Γ aequalis adparet. 
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Άλλά δή ή AZ μήτε Ιβη έβτω τή εκ τον κέντρου 
μήτε προς όρ&άς τω τοϋ κύκλον έπιπέδω, ί'βας δέ γω
νίας ποιείτω τάς νπο ΑΑΖ, 
ΖΑΓκαϊ Ε Α Ζ, Ζ Α Β. λέγω, 

δ ότι καϊ όντως αί διάμετροι 
ί'βαι φανηβονται. επει γάρ 
ί'βη έβτϊν ή Α Α τ ή ΑΤ, 
κοινή δέ ή Α Ζ, και γωνίας 
ί'βας περιέχονβιν, βάβις άρα 

10 ή Α Ζ βάβει τή Ζ Γ ί'βη 
έβτιν καϊ γωνία ή νπο ΑΖΑ 
τή ύπο Α Ζ Γ. δμοίως δ ή 
δείζομεν, ότι και ή νπό 
ΕΖΑ τή νπό ΑΖΒ έβτιν 

1δ ί'βη. όλη άρα ή νπό ΑΖΒ όλη τή νπό ΕΖΓ έβτιν 
ί'βη. ωβτε αί διάμετροι ί'βαι φανηβονται. 

λς'. 

Έάν δέ ή άπό τοϋ όμματος πρός τό κέντρον προβλ 
πίπτουβα τοϋ κύκλον μήτε πρός δρϋ·άς ή τω τοϋ κνκλοιΜ 

20 έπιπέδω μήτε ί'βη η τή έκ τοϋ κέντρον μήτε ί'βας γωνίας 
περιέχονβα μετά τών έκ τοϋ κέντρον, μείζων δέ ή έλάβ
βων τής έκ τοϋ κέντρον, άνιβοι αί διάμετροι φανοϋνται. 

έβτω γάρ κύκλος, ον κέντρον τό Α, καϊ άπό τοϋ -Bl 
όμματος έπϊ τό κέντρον τοϋ κύκλον εν&εΐα ήχ&ω ή ΒΑ 

25 και έβτω μήτε πρός όρ&άς τω έπιπέδω μήτε ί'βη τή 
έκ τοϋ κέντρον τοϋ κύκλον μήτε ί'βας γωνίας περι
έχονβα μετά τών έκ τον κέντρον. λέγω, ότι αί διά
μετροι τοϋ κύκλον άνιβοι φανηβονται. 

7. ϊϋτ\\ είοι τ. 11. έοτί ρ. ΑΖΑ) ΕΖΑ ρ. ΐΜ 
ΕΖΑ] Ζ e corr. V. νττό] άπό ν. Ιδ. ζ/ΖΒ] ζ/Β Ζ V, corr. 
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I Iam uero AZ ne sit radio aequalis neue ad pla-
num circuli perpendicularis, sed efficiat L Λ Α Ζ = Ζ Α Γ, 
ΕΑΖ = Ζ Α Β. d i c o ; sic quoque diainetros aequales 
adparere. nam quoniain Α Α = ΑΓ} et Α Ζ communis, 
aequalesque angulos comprehendunt, erit Α Ζ = Ζ Γ 

-et L4ZA = AZr. similiter demonstrabimus ; esse 
etiam [_EZA = AZB. itaque totus l_AZB = EZT. 
ergo diametri aequales adparebunt. *) 

36. 
Sin recta ab oculo ad centrum circuli adcidens 

jneque ad planum circuli perpendicularis est neque 
radio aequalis neque cum 
radiis angulos aequales com-
prebendens ; sed radio uel 
maior uel minor, diametri 
inaequales adparebunt. 

sit enirn circulus, cuius 
centrum sit A, et ab oculo 
Β ad centrum circuli recta 
ducatur Β Α et sit neque 
ad planum perpendicularis 
neque radio circuli aequalis 
neque cum radiis aequales 

angulos comprehendens. d i c o ; diametros circuli in-
aequales adparere. 

1) Litteras figurae dedi ex V v , in ρ nostris ita respondent, 
ut pro Α, Β, Γ, d, Ε, Ζ sint Κ, Ζ, A, J, Γ, B. 

m. rec. 18. έάν dl ή] in ras. 21. μή&ν V, sed corr.; 
μεΐξον ν. 
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ήχθω γάρ ή μεν ΓΖ διάμετρος προς όρθάς ονΰα 
τή ΑΒ, ή δε Α Κ άνίΰονς ποιονΰα γωνίας πρός τή 
Α Β, καί έπεζεύχθωΰαν αί Β Γ, ΒΑ, Β Ζ, Β Κ, έΰτω 
δε πρότερον ή ΒΑ τής Α Κ μείζων, ονκονν μείζων 

5 έΰτϊν ή περιεχόμενη γωνία νπό τών ΓΒΖ τής περι
εχόμενης νπό τών ΚΒΑ, ώς έν τοις θεωρήμαΰιν άπο-
δείκννται. τά δέ γε νπό μείζονος γωνίας όρώμενα 
μείζονα φαίνεται' μείζων άρα ή ΓΖ τής Α Κ φαίνεται, 
έάν δε ή ΒΑ τής Α Κ έλάΰΰων ή, μείζων φαίνεται ή Α Κ 

10 τής Γ Ζ. 

"Εΰτω κύκλος, ον κέντρον τό Α, όμμα δε τό Β, άφ9 

ού ή έπϊ τον κύκλον κάθετος αγομένη μή πιπτέτω έπϊ 
τό κέντρον τό Α, αλλ9 έκτος, καϊ έΰτω ή Β Γ, καϊ έπε-
ζεύχθω άπό τον Γ έπϊ τό Α ή ΓΑ, έτι δε άπό τού Α 

15 έπϊ τό Β ή ΒΑ. λέγω, ότι παΰών τών διά τον Α 
διαγομένων ευθειών καϊ ποιονΰών πρός τή ΒΑ γω
νίας έλαχίΰτη έΰτϊν ή νπό τών ΓΑ Β. διήχθω γάρ 
ευθεία ή ΑΑΕ, καϊ ήχθω άπό τον Γ έπϊ τήν Α Ε 
κάθετος έν τω έπιπέδω ή ΓΖ, καϊ έπεζεύχθω ή ΒΖ' 

20 καϊ ή ΒΖ άρα έπϊ τήν Α Ε κάθετος έΰτιν. έπεϊ ονν 
όρθή ή νπό ΓΖΑ, ή νπό ΑΓΖ άρα έλάΰΰων έΰτϊν 
όρθής' μείζων άρα ή Α Γ πλενρά τής Α Ζ. ή ΒΑ άρα 
πρός τήν Α Ζ μείζονα λόγον έχει ήπερ πρός τήν ΑΓ. 
αλλ9 ή ύπό τών ΑΓΒ γωνία καϊ ή νπό τών ΒΖΑ 

25 είΰιν όρθαί, καί είΰιν αί ΓΑ, Α Ζ άνιΰοΐ' καϊ λοιπή 

4. μείζων (pr.)] μείζον ν. μείζων (alt.)] μείζον ν, μεί- in 
ras. V. 6. Post τοις add. προτέροις m. rec. V. άπο-
δείκννταί] mut. in άποδέδεικται m. rec. V. 7. μείζωνος ν, 
sed corr. 11. λζ' Vpv. κέντρον] m. rec. V, comp. m. 1. 

12. άγωμένη V, sed corr. 16. ποιονΰών] -ΰών e corr. m. 
rec. V. Post ras. 1 litt. V. 17. τών] del. m. rec. V, 
seq. ras. 2 litt. v. 18. τήν] τό ν. 22. μείζον ν. Α Γ] 
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ducatur enim diaraetrus Γ Ζ ad Α Β perpendicu-
laris ; Α Κ autera cum Α Β angulos inaequales efficiens, 
ducanturque ΒΓ, BA, BZy BK; sit autem prius 
Β Α > Α Κ. itaque L Γ Β Ζ > Κ Β Λ, ut in propositio-
nibus 1 ) demonstrabitur. quae auteni ab angulo maiore 
cernuntur, raaiora adparent. itaque ΓΖ niaior ad-
paret quain AK. sin est Β Α <AK} Α Κ maior ad-
paret quam ΓΖ. 

Sit circulus, cuius centruni sit A, oculus auteiii 
sit B} a quo quae ad circulum perpendicularis ducitur, 
in Α centruin ne cadat ; sed extra ; sitque ΒΓ, et 

ducatur a Γ ad Α recta 
ΓΑ, praetereaque ab Α 
ad Β recta BA. d ico ; 

omnium rectarum ; quae 
per Α ducantur et cum 
Β Α angulos efficiant ; 

mininium anguluin ef-
ficere ΓΑ, scilicet 
L ΓΑΒ. ducatur enim 
recta AAE, et a Γ ad 
Α Ε perpendicularis in 

plano ducatur F Z ; et ducatur BZ-, itaque etiam Β Ζ ad 
Α Ε perpendicularis est. iam quoniam L ΓΖΑ rectus 
iest ; i ΑΓΖ minor est recto; quare Α JT> AZ. itaque 
Β Α : Α Ζ > ΒΑ : ΑΓ. anguli autem ΑΓΒ et ΒΖΑ 

1) Significantur lemmata, quae sequuntur. 

corr. ex yiS v. ' 24. τών (utrumque)] del. m. rec. λΓ. 25. 
ΓΑ] Γ in ras. Y. 
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άρα ή ύπό τών ZAB τής νπό τών ΓΑ Β έΰτι μείζων, 
ομοίως δή δειχθήΰεται, ότι και παΰών τών διά τον Α 
διαγομένων ευθειών και ποιονΰών πρός τή ΑΒ ευθεία 
γωνίαν έλαχίΰτη έΰτϊν ή νπό τών ΓΑ Β. 

δ 'Ότι ή Ζ Β τή Α Ε έΰτι πρός όρθάς, δείξομεν όντως, 
έπεϊ ή ΒΓ τω τον κνκλον έπιπέδω έΰτϊ πρός όρθάς, 

καϊ πάντα άρα τά διά τής Β Γ επίπεδα έκβαλλόμενι* 
τω τον κνκλον έπιπέδω έΰτι πρός όρθάς. έν δε τών\ 
διά τής Β Γ έκβαλλομένων επιπέδων έΰτϊ τό ΒΓΖλ 

10 τρίγωνον καϊ τό ΒΓΖ άρα τρίγωνον τω τον κύκλοιλ 
έπιπέδω έΰτϊ πρός όρθάς. έπεϊ ούν δύο επίπεδα τό τα 
τον Ε Α κύκλον καϊ τό τον ΒΓΖ τρίγωνον τέμνονΰιν* 
άλληλα, καϊ τ ή κοινή αυτών τομή τή ΓΖ πρός όρθάα 
έΰτιν ή Ζ Α έν τω τού κνκλον έπιπέδω' κάθετος γάρί 

ΐδ ήκται ή ΓΖ έπϊ τήν ΕΑ' και ή Ζ Α άρα τω τον ΒΓΆ 
τρίγωνον έπιπέδω έΰτϊ πρός όρθάς. ωΰτε καϊ πρόα 
πάΰας τάς άπτομένας αυτής ευθείας καϊ ονΰας έν τω 
τού ΓΖΒ τρίγωνον έπιπέδω έΰτϊ πρός όρθάς' ή ΑΖ 
άρα τή ΖΒ έΰτι πρός όρθάς. άνάπαλιν άρα ή ΒΖ 

20 τή ΕΖΑ διαμέτρω έΰτϊ πρός όρθάς. 

"Εΰτω δύο τρίγωνα τά Β ΓΑ, ΒΖΑ όρθάς έχοντΑ 
τάς πρός τοις Γ, Ζ γωνίας, καϊ ή ΒΑ πρός Ζ Α μεί
ζονα λόγον έχέτω ήπερ πρός τήν ΓΑ. λέγω, ότι μεί
ζων έΰτϊν ή νπό ΖΑΒ γωνία τής νπό ΓΑ Β γωνίας. 

2δ έπεϊ γάρ ή ΒΑ πρός τήν ΖΑ μείζονα λόγον έχει ήπερ \ 
πρός τήν ΓΑ, καϊ άνάπαλιν άρα ή ΖΑ πρός τήν ΑΒ* 

1. τών (utrumque)] del. m. rec. Υ. έΰτιν Vv. 3. PoaJ 
τί] ras. 1 litt. V. 4. τών] del. m. rec. V. 5. λη' Vpv, 
del. in v.. Post οτι ins. δέ m. rec. V. έστιν Vv. 6. 
εστίν Vv. 8. τών] corr. ex τώ m. 2 Y. 9. έκβαλλόμενονί 
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recti sunt, et ΓΑ, AZ inaequales. itaque etiam 
L ZAB > ΓΑΒ. similiter demonstrabimus, omnium 
rectarum, quae per Α ducantur et cuni recta Α Β 
angiilos efficiant, minimum angulum efficere ΓΑ, 
scilicet i ΓΑΒ. 

Ζ Β ad Α Ε perpendicularem esse ; sic demonstra-
bimus: 

quoniam Β Γ ad planum circuli perpendicularis est ; 

etiam omnia plana, quae per Β Γ ducuntur, ad pla-
num circuli perpendicularia sunt. inter plana autem 

iper Β Γ ducta etiam triangulus ΒΓΖ est; quare etiam 
triangulus Β ΓΖ ad planum circuli perpendicularis est. 

iiam quoniam duo plana, et circuli Ε Α et trianguli 
ΒΓΖ, inter se secant ; et ad JTZ communem eorum 
sectionem perpendicularis est Ζ Α in plano circuli 
( Γ Ζ enim ad Ε Α perpendicularis ducta es t ) ; Ζ Α 
etiam ad planum trianguli ΒΓΖ perpendicularis est. 
qiiare etiam ad omnes rectas eam tangentes et in 
plano trianguli ΓΖΒ positas perpendicularis est. ita-
que Α Ζ ad Ζ Β perpendicularis est. ergo uicissim 
Β Ζ ad ΕΖΑ diametrum perpendicularis est. 

Sint duo trianguli ΒΓΑ, BZA angulos ad Γ ; Ζ 
positos rectos habentes ; et sit Β Α : Ζ Α > ΒΑ : ΓΑ. 
,dico ; esse L ΖΑΒ > ΓΑΒ. nam quoniain est 

ΒΑ:ΖΑ>ΒΑ:ΓΑ, 

'πίπεδον V, corr. m. rec. έοτίν Vv. 11. εστίν V v . 14. 
'ώ του] -ω τ- in ras. V. 15. τω] τό ν. 10. εστίν Υ ν. 

18. τριγώνω ν, -ον in ras. V. έατίν Υ. Δ Ζ] Δ Ε ρ. 
19. Ιστιν Vv. 20. έατίν V v . 21. λ&' Vpv, in ν del. 
22. Ante ΖΑ ing,- τήν m. rec. V. 23. μείζων] μείζον ν. 25. 

ΐάρ] om. ν. 26. ΓΑ] Α c corr. V. Α Β] Α ν corr. V. 
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έλάββονα λόγον έχει, οϋ έχει ή ΓΑ προς ΑΒ' ωβτε 
ή ΓΑ πρός Α Β μείζονα λόγον έχει ήπερ ή Ζ Α πρός 
Α Β. πεποιήβ%ω ονν, ώς ή ΓΑ 
πρός ΑΒ, όντως ή Ζ Α πρός 

δ έλάββονα τής Α Β τήν ΑΑ' 
ίβογώνια άρα έβτϊ τά τρίγωνα 
τά Β ΓΑ, Α Ζ Α. ωβτε ί'βη 
έβτιν ή νπό ΓΑ Β γωνία τή 
νπό ΖΑΑ. μείζων άρα ή νπό 

10 ΖΑΒ γωνία τής νπό ΓΑ Β. 

"Εβτω κύκλος ό Α ΓΒΑ, καϊ διήχ&ωβαν δύο διάΐ 
μέτρου αί ΑΒ, ΓΑ τέμνονβαι άλλήλας πρός όρ&άς^ 
όμμα δε έβτω τό Ε, άφ' ον ή έπϊ τό κέντρον έπι\ 
ζενγννμένη ή ΕΖ πρός δρ&άς μέν έβτω τή ΓΑ, πρό$ 

15 δέ τήν Α Β τνχονβαν γωνίαν περιεχέτω, καϊ έβτω ί 
Ε Ζ έκατέρας τών έκ τον κέντρον μείζων, έπεϊ ονί) 
ι) ΓΑ έκατέρα τών Α Β, Ε Ζ έβτι πρός όρ&άς, καί 
πάντα άρα τά διά τής ΓΑ επίπεδα έκβαλλόμενα τω 
διά τών ΕΖ, ΑΒ έπιπέδω πρός όρ&άς έβτιν. ήχ&ω 

20 ονν άπό τον Ε βημεΐον έπι τό νποκείμενον έπίπεδΜ 
κάδετος' έπι τήν κοινήν άρα τομήν πίπτει τών επι
πέδων τήν Α Β. πιπτέτω ονν και έβτω ή ΕΚ, κα\ 
διήγβω διάμετρος ή Η Θ, καϊ κείβ&ω τή διαμέτρω τον 
κύκλον ί'βη ή Α Μ και τετμήβ&ω δίχα κατά τό Ν. 

3. πεποιείσ&ω ν. 5. AJ] corr. ex ΑΒ m. 1 V. 
εστίν Υ Υ. 7. Β ΓΑ] Α corr. ex Δ m. rec. V. 9. μείζον ν] 

10. ΖΑΒ] Β ο corr. m. rec. Λ7. 11. μ' Vpv, del. ν. Ant» 
δυο eras. cci V. 17. έστιν Υ Υ. 20. Post σημείου add. ii! 
media linea — Vv. 23. ΗΘ] corr. ex Ε Θ Υ. 24. PosJ 
Α Μ del. προς όρ&άς ρ. 
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'etiam e contrario est Ζ Α : ΑΒ < ΓΑ : Α Β. quare 
\ Γ Α : Α Β > Ζ Α: ΑΒ. fiat igitur ΓΑ:ΑΒ = ΖΑ: ΑΑ, 

[quae minor est quam Α Β. itaque trianguli Β ΓΑ, 
Α Ζ Α aequiauguli simt; quare L ΓΑΒ = Ζ Α Α. ergo 
VzAB> ΓΑΒ. 

Sit circulus ΑΓΒ Α, et ducantur duae diametri 
LAB, ΓΑ inter se ad angulos rectos secantes ; oculus 
autem sit E, a quo quae ad centrum ducitur EZ, 
ad Γ Α perpendicularis si t ; cum Α Β autem quemuis 

angulum contineat ; et Ε Ζ utroque radio maior sit. 
iam quoniam Γ Α ad utramque ΑΒ, Ε Ζ perpendicu-
laris est ; etiam omnia plana, quae per Γ Α ducuntur ; 

ad planum per ΕΖ, AB ductum perpendicularia sunt. 
i a m a b . E puncto ad planum subiacens pcrpendicularis 
ducatur; cadit igitur in Α Β cominuncm planorum 

Euclidee, edd. Heiberg ct Mengo. VJI. 14 
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καϊ άνήχθω άπό τον Ν τΐ] Α Μ προς όρθάς μετέωρος 
ενθεΐα ή Ν&, καϊ έΰτω ή Ν& τΐ] ΕΖ ί'ΰη" το άρα 
περϊ τήν ΑΜ γραφόμενον τμήμα καϊ έρχόμενον διά 
τοϋ & μεΐξόν έΰτιν ήμικνκλίον, έπειδήπερ ή iV# μείζων 

δ έΰτϊν έκατέρας τών ΑΝ, Ν Μ. έΰτω το Λ Σ Ε Μ, καϊ 
έπεζενχθωΰαν αί &Α, &Μ. ή άρα προς τω Ε γωνία 
ή περιεχόμενη νπο τών Λ&Μ ί'ΰη έΰτϊ τή προς τω Ε 
ΰημείω τή περιεχόμενη νπο τών έπιζενγννονΰών το Ε 
καϊ τά Γ, Α ΰημεΐα. έκκείΰθω τ ή νπο τών ΕΖ, Ζ Η 

10 ί'ΰη ή νπο τών ΑΝ, ΝΟ, καϊ άφηρήΰθω ί'ΰη τ ή Ε Ζ 
ή ΝΟ, καϊ έπεζενχθωΰαν αί ΑΟ, ΜΟ, καϊ περι-
γεγράφθω περϊ το ΑΟΜ τρίγωνον τμήμα κνκλον το 
ΑΟΜ. έΰται δή καϊ ή προς τω Ο ΰημείω γωνία ί'ΰη 
τή νπο τών ΗΕΘ. έτι κείΰθω τ ή νπο τών ΕΖΚ ίΰη 

15 ή νπο τών Α Ν Π, καϊ έκκείΰθω τή Ε Ζ ί'ΰη ή Ν Π, 
καϊ έπεζενχθωΰαν αί ΑΠ, Π Μ, καϊ περιγεγράφθω 
περϊ το ΑΠ Μ τρίγωνον τμήμα κνκλον. έΰται δή\ 
καϊ ή προς τω Π ΰημείω ίΰη τή νπο ΑΕΒ γωνίαλ 
έπεϊ ονν μείζων έΰτϊν ή προς τω & τής προς τω Οχ 

20 γωνίας" ή μεν γάρ προς τω Ε ίΰη έΰτϊ τή προς τω Σ 
γωνία, ή δε προς τω Σ μείζων έΰτϊ τής προς τω Ο Ι 
γωνίας" τρίγωνον γάρ τον ΑΣΟ έκτος έΰτιν καϊ ήί 
προς τω % άρα μείζων έΰτϊ τής προς τω 0' καί έΰτιν\ 
ή μεν προς τω & ί'ΰη τή νπο ΓΕΑ, ή όε πρός τω Ol 

25 τ ή νπό ΗΕΘ, μείζων άρα φανήΰεται καϊ ή ΓΑ τής 
Η Θ. πάλιν ή μεν πρός τω Ο γωνία τή νπό ΗΕΘ; 

3. άρχόμενον V, corr. m. rec. 4. μείζων^ μείζον ν. 6. 
Ε Λ] ΖΑ ρ. τω] in ras. V, τό ν. 7. έστιν Υχ. 9. έζ-^ 
κείΰθω] ϊτι κείΰθω e corr. ρ. Ζ Η] Η e corr. ν. 11. ΑΟΎ. 
Ο e corr. ν. ΜΟ] corr. ex ΜΟ ν. περιγραφθώ V, secl 
corr. 12. Post τό (pr.) 1 litt. eras. ν. 13. ΑΟΜ] Ο e corr. v.J 
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τώ] τό ν, et V, corr. m. rec. 18. τώ] τό ν. ΑΕΒ] 
corr. ex ΑΕΒ m. rec. V. 19. μείζον ν. τώ Cpr.)] τό ν. 

τής] e corr. V. 20. έατίν Vv. Καϊ γάρ άμφότερσ,ι έν 
τω αντω τμήματί είοι mg. m. 2 ρ. 21. μείζον ν. 22. έστι ρ. 

23. μείζον ν. έατίν Vv. τής] corr. ex τήι m. rec. V. 
τω (alt.)] τό ν. 24. τω (utrumque)] τό ν. 25. μείζον ν. 
2G. Η Θ) II e corr. ρ. τώ] τό ν. 

sectionem. cadat igitur et sit EK, ducaturque dia-
metrus ΗΘ, et diametro circuli aequalis ponatur AM 
seceturque in Ν in duas partes aequales, et ab Ν 
ad Α Μ perpendicularis subliiuis erigatur recta Ν 3, 
sitque N3=EZ. seginentum igitur circura Α Μ 
descriptum et per 3 ueniens maius est seuiicirculo, 
quoiiiain N8 utraque ΑΝ, NM maior est. sit ΛΣ3Μ, 
ducanturque 3Λ, 8M. itaque angulus ad 8 positus, 
qui rectis A8, 8Μ comprehenditur, angulo ad Ε 
punctum posi to , qui rectis ab Ε ad Γ, Α puncta 
ductis coinprehenditur, aequalis est. ponatur 

i ANO = EZH, 
sumaturque Ν Ο = EZy et ducautur AO, MO, et 
circuin triangulum AOM describatur segmentum cir-
culi AOM. erit igitur etiam angulus ad Ο punctum 
positus angulo Η Ε Θ aequalis. praeterea ponatur 
L ΑΝΠ = EZK et ΝΠ=ΕΖ, ducanturque ΑΠ, 
ΠΜ, et circum triangulum ΑΠΜ describatur segmen-
tum circuli. erit igitur etiam angulus ad Π punctum 
positus angulo Α Ε Β aequalis. iam quoniam L 3 > Ο 
(nam L 3 = Σ, sed i 27 > 0 ; quia angulus externus 
est trianguli ΑΣΟ-, itaque etiam L8>0), uerum 
i 8 = ΓΕΑ, i Ο = ΗΕΘ, maior adparebit 
Γ Α quam Η Θ [def. 4 ] . rursus 10 = ΠΕ Θ, 

14* 
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έΰτιν ί'ΰη, ή όε πρός τώ Π τή νπό ΑΕΒ' μείζων δε 

ή Ο τής 77. μείζων άρα φανήΰεται ή Η Θ τής Α Β 

ευθείας. 
Μή έΰτω δή μείζων ή άπο τον όμματος έπϊ το 

5 κέντρον έπιζενγννμένη τής έκ τον κέντρον, άλλά έλάΰ

ΰων έΰται δή περϊ τάς διαμέτρονς τουναντίον ή γάρ 

τότε μείζων τών διαμέτρων νυν έλάΰΰων φανήΰεται. 

ή δε έλάΰΰων μείζων, έΰτω κύκλος ό ΑΒΓΑ, καϊ δι-

ήχθωΰαν δύο διάμετροι τέμνονΰαι άλλήλας πρός όρθάς 

10 αί Α Β, ΓΑ, ετέρα δέ τις διήχθω ή Η Θ, όμμα δε τό Ε,. 

άφ' ον ή έπι τό Ζ κέντρον έπιζενχθεΐΰα έΰτω ή ΕΖ\ 

έλάΰΰων ονΰα έκατέρας τών έκ τού κέντρον, πρόςχ 

όρθάς δε τή ΓΑ έΰτω ή ΕΖ, καϊ κείΰθω τή τον κν-ϊ 

κλον διαμέτρω ίΰη ή Α Μ και τετμήΰθω δίχα κατάί 

15 το Ν, και άνήχθω άπό τού Ν πρός όρθάς ή Ν Ε ίΰη 

τή ΕΖ, καϊ περιγεγράφθω περϊ τήν ΑΜ καϊ τό S 

ΰημεΐον τμήμα κύκλον τό A&M' έΰται δή έλαΰΰον ήμιΛ 

κνκλίον, έπειδήπερ ή Ν& έλάΰΰων έΰτϊ τής έκ τον§ 

κέντρον. έΰται δ ή ή πρός τω Ε ΰημείω γωνία ή περι-1 

20 εχομένη νπό τών Λ&Μ ίΰη τ ή πρός τω Ε, περί-

εχομένη δε ύπό τών ΓΕΑ. έτι κείΰθω τή νπό τών 

ΕΖΗ ίΰη ή νπό τών ΑΝΟ, και άφηρήΰθω τή ΕΖ 

ίΰη y) Ν Ο, και περιγεγράφθω περϊ τήν Α Μ καϊ τό Ο 

ΰημεΐον τό ΑΟΜ τμήμα, ή δή πρός τω Ο ΰημείω γω-

25 νια ή περιεχόμενη νπό τών ΑΟΜ ίΰη έΰτϊ τή πρός ι 

τω Ε τή περιεχόμενη νπό τών Θ Ε Η. έτι κείΰθω τή 

νπό τών ΑΖ, ΖΕ ίΰη ή νπό τών ΑΝ, Ν Π, καϊ 

1. μείζον ν. 2. μείζον Υ . 3. ευθείας] γωνίας Υ, ευθείας 
γωνίας ρ γ. 4. μ' Υ ν, μα' ρ. 7. μείζον ν. 11. iiti-
ζευχ&ήΰα ν. 18. εστίν Υ Υ . 19. τω] τό Υ . 22. ή] om. ν. 

24. τμήμα] τμήμα κνκλον ρ. 25.'ή] supra scr. m. rec. Υ. 
έΰτϊν Υ γ. 
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LII—AEB, et L Ο > 77. ergo etiam 77 Θ maior 
adparebit recta Α Β [def. 4 ] . 

Iam recta ab oculo ad centrurn ducta radio maior 
ne sit ; sed niinor. tum de diametris contrarium eueniet; 
nam quae diametrus antea maior erat, nunc minor 
adparebit, minor auteni maior. sit circulus ΑΒΓΑ, 
ducanturque duae diametri ΑΒ, Γ Α inter se ad angu-
los rectos secantes, alia autem quaeuis sit Η Θ, oculus-

que sit E, a quo quae ad Ζ centrum ducitur, sit Ε Ζ 
utroque radio minor, perpendicularis autem sit EZ 
ad Γ Α, et ponatur Α Μ diametro circuli aequalis 
seceturque in duas partes aequales in N, et ab Ν 
^perpendicularis erigatur N3 rectae EZ aequalis, cir-
cumque Α Μ et punctum 3 segmentum circuli de-
scribatur A3M; erit igitur semicirculo minus, quo-
niam N3 radio minor est. itaque angulus ad 3 
punctum positus, qui rectis Α3, 3Μ comprehenditur, 
angulo ad Ε posi to, qui rectis ΓΕ, Ε Α comprehen-
ditur, aequalis erit. ponatur praeterea i ANO = Ε ΖII, 
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άφηρήβ&ω ή ΝΠ ί'βη τή ΕΖ, και περιγεγράφδω περι 
τήν Α Μ και το Π τμήμα κύκλον το ΑΠΜ' έβται δ ή 
ή προς τω Π γωνία ή περιεχόμενη νπο τών ΑΠ Μ 
ΐβη τή προς τω Ε γωνία, περιεχόμενη δέ νπο τών 

5 ΑΕΒ. έπεϊ ονν έλάββων ή προς τω Β τής προς τω Ο, 
ί'βη δέ ή μέν προς τω Ο τή προς τω Ε, περιεχόμενη 
δέ νπο τών ΘΕ, ΕΗ, ή δέ προς τω 3 τή προς τω Ε, 
περιεχόμενη δέ νπο τών ΓΕΑ, έλάββων άρα φανήβεται 
ή ΓΑ τής ΗΘ. πάλιν επει έλάββων ή προς τω Ε. 

10 περιεχόμενη δέ νπο τών ΘΕΗ τής προς τω Ε, περι
εχόμενης δέ νπο τών ΑΕΒ, έλάββων άρα φανήβεται 
και ή Η Θ τής Α Β. 

Τών αρμάτων οι τροχοί δτέ μέν κνκλοειδεΐς, δτέ 
15 δέ παρεβπαβμένοι φανοννται. 

έβτω γάρ τροχός, ον διάμετροι αί Α Ζ, Β Γ. ονκ
ονν όταν μεν ή άπό τον όμματος εις τό κέντρον 
νεύονβα πρός δρ&άς ή τω έπιπέδω ή ίβη τή έκ τον 
κέντρον, ί'βαι αί διάμετροι φανοννται, ώς έν τω προ 

20 αντον &εωρήματι άπεδείχ&η' ωβτε δ τροχός δ τον άρ
ματος κνκλοειδής φαίνεται τούτων υπαρχόντων, παρα-
φερομένον δέ τον άρματος καϊ τής άπό τον όμματος 
νενούβης εις τό κέντρον άκτΐνος μήτε πρός δρ&άς ονβης 
τω τον τροχον έπιπέδω μήτε ίβης τ ή έκ τον κέντρου 

25 αντον άνιβοι αί διάμετροι φανοννται δμοίως διά τό 
προ αντον δειχ&έν' ωβτε παρεβπαβμένος άν φαίνοιτο 
δ τροχός. 

3. ή (pr.)] supra scr. ιη. 2 V. ή (alt.)] addidi; om. V p v . 
8. φανήβεται] -νήΰεται in ras. m. 1 V. 11. ΑΕΒ] AEB 

ρ τ (A deformatum est in V) . 13. λξ'] μα' V v , μβ' ρ. 15. 
παρεαπαμένοι Υ. 16. διάμε-] in ras. m. 1 V. 18. y] corr. 
ex εί m. 1 τ. r?)] corr. ex τον V. 
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et sumatur Ν Ο = Ε Ζ, circumque Α Μ et Ο punctum 
describatur segmentum AOM. itaque LAOM— ΘΕΗ. 
jpraeterea ponatur L ΑΝΠ = AZE, et sumatur 
Ν Π = ΕΖ, circuinque Α Μ et Π describatur segrnen-
tunt circuli ΑΠΜ. erit igitur L ΑΠΜ= ΑΕΒ. iam 
quoniam L 3 < 0 et L Ο = ΘΕΗ, L 8 = ΓΕΑ, 
minor adparebit ΓΑ quam ΗΘ. rursus quoniain 
L ΘΕΗ < AEB, minor adparebit ΗΘ quarn AB. 

Rotae curruum modo circulares moclo oblongae 
adparebunt. 

sit enim rota, cuius diametri sint ΑΖ, ΒΓ. ita-
ique ubi recta ab oculo ad centruiu ducta ad planum 

perpendicularis est uel radio 

perpendicularis est neque radio eius aequalis, diametri 
inaequales adparebunt rursus propter propositionem 
ante demonstratam [prop. 36] . ergo rota oblonga 
adparebit. 

37. 

Γ 

Β 
perpendicularis est uel radio 
aequalis ; diainetri aequales 
adparebunt, ut in proposi-
tione praecedenti*) demon-
straturn est. quare cum baec 
ita sunt ; rota currus circu-
laris uidetur. sed curru 
praeteruecto ubi radius ab 
oculo ad centrum cadens ne-
que iam ad planuin rotae 

1) H. e. per propp. 34—35. itaque fortassc propp. 34, 35, 3G 
in unam coniungenctae erant. 
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λη'. 

Έάν μέγε&ός τι πρός όρ&άς ή τω ύποκειμένω έπι
πέδω μετέωρον, τε&ή δέ το όμμα έπί τι βημεΐον τοϋ 
επιπέδου, καϊ με&ιβτήται τό όρώμενον έπϊ κύκλου περι-

δ φερείας, ί'βον άεί τό όρώμενον όφ&ήβεται. 
έβτω όρώμενον τι μέγε&ος τό Α Β μετεωρότεοον 

τοϋ επιπέδου, όμμα δέ έβτω τό Γ, και έπεζεύχ&α ή 
ΓΒ, καϊ κέντρω τω Γ, διαβτήματι δέ τω Γ Β κύχλος 
γεγράφ&ω 6 ΒΑ. λέγω, ότι, έάν έπϊ τής τοϋ κύκλου 

1 0 περιφερείας με&ιβτήται τό Α Β, άπό τοϋ Γ όμματος 
ϊβον άει όφ&ήβεται. έπεϊ γάρ ή ΑΒ έβτιν όρ&ή καϊ 
ποιεί πρός τήν Β Γ όρ&ήν γωνίαν, πάβαι άρα αί άπό 
τοϋ κέντρου τοϋ Γ πρός τό ΑΒ μέγε&ος προβπίπτουβαι 
άλλήλαις ί'βας γωνίας ποιοϋβιν. ί'βον άρα τό όρώμενον 

Ιό όφ&ήβεται. ομοίως δέ καν άπό τοϋ Γ κέντρου μετέω
ρος άχ%·ή εύ&εΐα, καϊ έπ αντής τό όμμα τε&ή έπϊ 
παραλλήλου όν τω όρωμένω μεγέ&ει, και μεχακινήται 
τό μέγεθος, ί'βον άει τό όρώμενον φαίνεται. 

/10·'. 

2 0 Έάν δέ τό όρώμενον πρός ορ&άς ή τω ύποκειμένφ 
έπιπέδω, με&ιβτήται δέ τό όμμα έπϊ κύκλου περι
φερείας, ί'βον άεί τό όρώμενον φανήβεται. 

έβτω όρώμενον μέν τό ΑΒ μετέωρον όν καϊ πρός 

1. λη'] μβ' Υ Υ , μγ' ρ . 3 . τό] τώ ν . τοϋ — 4 . περι-] 
d i m i d . e r a s . V . 4 . P o s t περιφέρειας a d d . κέντρον έχοντος τό 
όμμα ρ . 6 . μετεορώτερον V , μετέωρον ρ ; μετεωρώτερον ν , sed 
c o r r . 8 . κέντρω] c o m p . V v . 10. περιφερείας] c o m p . Vv. 

1 2 . τήν] o m . ν . 1 3 . κέντρου] i n r a s . m . r e c . V . 1 6 . A n t e 
άχθη r a s . 2 l i t t . V . έπί] s u p r a s c r . m . 1 p . 1 7 . μεγέθη ν, 
s e d c o r r . μετακεινήται V , s e d c o r r . ; μετακινείται ν , e t ρ , 
s e d c o r r . 1 9 . λθ'] μγ' Vv, μδ' ρ . 2 1 . έπιπέδω] o m . ν. 
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38. 
Si raagnitudo ad planum subiacens perpendicularis 

subliruis erecta est 7 et oculus in aliquo puncto plani 
ponitur, magnitudo autern, quae eernitur, secundura 
ambitum circuli niouetur, niagnitudo, quae cernitur, 
semper aequalis cernetur. 

cernatur magnitudo aliqua Α Β plano subliraior, 
oculus autera sit Γ, ducaturque ΓΒ, et centro Γ, 

radio autem ΓΒ circulus 
describatur BA. dico, si Α Β 
per ambitum circuli mouea-
tur, semper eam aequalem 
a Γ oculo cerni. nam quo-
niani Α Β perpendicularis 
est et ad Β Γ angulum rec-
tuui efficit, omnes rectae, 
quae a Γ centro ad magni-
tudinem Α Β adcidunt, angu-

los inter se aequales efficiunt. ergo quod cernitur, 
aequale cernetur. similiter etiam si a Γ centro recta 
sublimis erigitur, et in ea oculus ponitur ad magni-
tudinem, quae cernitur, positione parallela collocatus, 
et magnitudo niouetur, quod uidetur, semper aequale 
adparet. 

39. 
Sin quod cernitur, ad planum subiacens perpendi-

culare est, oculusque per ambitum *circuli niouetur, 
quod cernitur, semper aequale adparebit. 

cernatur Α Β sublime positum et ad planuni sub-

21. Post περιφερείας add. κέντρον έχοντος τό ΰημεΐον, καθ' 
3 ΰνμβάλλει τό μέγεθος τώ έπιπέδω ρ. 
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δρθάς πρός τό νποκείμενον έπίπεδον, ομμα δε έΰτω 
το Γ, καϊ κέντρω μεν τω Β, διαΰτήματι δε τω Β Γ 
κύκλος γεγράφθω 6 ΓΑ. λέγω, ότι, έάν τό Γ μεθ
ιΰτήται έπι κύκλον περιφερείας, ί'ΰον άεϊ τό Α Β 

5 φανήΰεται. τούτο δε φανερόν έΰτιν πάΰαι γάρ αί 
άπό τού Γ ΰημεΐον πρός τό ΑΒ προΰπίπτονΰαι ακτίνες 
πρός ί'ΰας γωνίας προΰπΐπτονΰιν, έπειδήπερ ή πρός 
τω Β όρθή έΰτιν. ί'ΰον άρα τό δρώμενον φανήΰεται., 

10 Έάν δε τό δρώμενον μέγεθος μή πρός δρθάς η Ttd 
νποκειμένω έπιπέδω, μεθιΰτήται δε έπϊ κύκλον περιλ 
φερείας, άνιΰον άεϊ δφθήΰεται. 

έΰτω κύκλος δ Α Θ, και είλήφθω έπι τής περιΐ 
φερείας αυτού ΰημεΐον τό Α, και άνεΰτάτω μή πρόΛ 

15 όρθάς τω κύκλω ευθεία ή Α Ζ, όμμα δε έΰτω τό Έ\ 
λέγω, ότι ή Α Ζ, έάν έπϊ τής τον κύκλον περιφέρεια^ 
μεθιΰτήται, ποτε μείζων φανήΰεται, ποτε έλάΰΰων. 

ήτοι δ ή ή Α Ζ μείζων έΰτϊ τής έκ τού κέντρον ή 
ίΰη ή έλάΰΰων. έΰτω πρότερον μείζων, και ήχθω διά 

20 τού Ε κέντρον τή Α Ζ παράλληλος ή Ε Γ, και έΰτΜ 
ίΰη τ ή Α Ζ ή Ε Γ, και ήχθω άπό τον Γ ΰημεΐον έπϊ 
τό νποκείμενον έπίπεδον κάθετος ή ΓΗ και ΰνμ-
βαλλέτω τω έπιπέδω κατά τό Η ΰημεΐον, καϊ έπι-
ζενχθεΐΰα ή Ε Η έκβεβλήΰθω καϊ ΰνμβαλλέτω τή 

25 περιφέρεια κατά τό Α, καϊ ήχθω διά τον Α τ1| 

5. τούτω ν. έΰτι ρ. 6. τό] corr. ex τώ m. rec. V. # 
μ'] με' ρ, μδ' ΥΎ. 11. δε] δε το (τω ν) δρώμενον νρ. 12. 
Post όφθήβετοα add. ν,ατά παράλληλον θέΰΐν τή αρχής μετα-
βαϊνον mg. m. 2 ν. 14. ΰημεΐον ν. 17. Post ποτέ (pr.) 
del. μέν ρ. μείζον χ. 18. ήτοι δή] ή δέ e corr. ν, ήτοι 

\ 
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iacens perpendiculare, oculus 
auteni sit Γ, et centro B, 
radio autem Β Γ circulus de-
scribatur ΓΑ. d i co , si Γ 
per ambitum circuli rnouea-
tur, Α Β semper aequale ad-
parere. et boc manifestum 
est; omnes eniro. radii a Γ 
puncto ad Α Β adcidentes 
angulos aequales efficiunt, 

quoniam L Β rectus est. ergo quod cernitur, aequale 
adparebit. 

40. 
Sin magnitudo, quae cernitur, ad planum subiacens 

perpendicularis non est, per circuli autem ambiturn 
mouetur, semper inaequalis cernetur. 

sit circulus Α Θ, et in ambitu eius sumatur 
punctum A} et ad circulum non perpendicularis eri-
gatur recta AZ, oculus autem sit E. dico, AZ, si 
per ambitum circuli nioueatur, modo maiorem rriodo 
minorem adparere. 

aut igitur Α Ζ radio niaior est aut aequalis aut 
,minor. primum sit maior, et per* Ε centrum rectae 
Α Ζ parallela ducatur ΕΓ, et sit Ε Γ= Α Ζ, ducatur-
que a puncto Γ ad planum subiacens perpendicularis 
ΓΗ, quae cum plano in II concurrat, et ducta EII 
producatur coucurratque cum ambitu in A, per Α 

di Vp. ή] del. punctis ν. μείζον ν, sed corr. έοτΐ Vp. 
ij] add. m . 2 V. 19. μείζον ν, sed corr. 20. J Ζ] m. 2 v. 
21. rfj] m . 2 v. 22. inntibov V, corr. m. 1. 23. Ιπι-

\ζενχ&ήαα ν, sed corr. 
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Ε Γ παράλληλος ή Α Β, καϊ έβτω ή ΑΒ τή Α Ζ ί'βη, 
λέγω, οτι ή ΑΒ παβών των έπϊ τής τοϋ κύκλου περι^ 
φερείας με&ιβταμένων εύ&ειών έλάββων φανήβεται, 
έπεζεύχ&ωβαν γάρ αί ΓΖ, ΕΖ, Β Γ, ΕΒ. έχομεν δΐ 

5 έν τω παρακειμένω τω λζ' &εωρήματι, ότι παβών τών 
διά τοϋ Ε βημείου αγομένων εύ&ειών καϊ ποιονβών 
προς τή Ε Γ γωνίαν έλαχίβτη έβτϊν ή υπό ΓΕΑ\ 
έπεϊ ουν ή ΓΕ τή Α Β παράλληλος έβτιν, άλλά κα\ 
ίβη, καϊ ή Ε Α άρα τ ή Γ Β ί'βη τε καϊ παράλληλος έβτιν\ 

10 παραλληλόγραμμον άρα έβτϊ τό Β Ε. διά τά αυτά δί 
καϊ τό Ζ Ε παραλληλόγραμμον έβτιν. καϊ έπεϊ δεί 
δεΐζαι, ότι έλαββον φαίνεται τό ΑΒ τοϋ Α Ζ, δήλον, 
ότι πρότερον δει δεϊ%αι, ότι ή ύπο ΒΕΑ γωνία έλάβ
βων έβτϊ τής υπό ΖΕΑ γωνίας, έπεϊ ουν δέδεικται, 

15 ότι παβών τών διά τοϋ Ε βημείου διαγομένων εύ&ειώΒ 
καϊ ποιουβών πρός τή ΓΕ γωνίας έλαχίβτη έβτϊν η 
υπό ΓΕΑ, έλάββων άρα έβτϊ καϊ τής υπό ΓΕΑ ή 
νπό ΓΕΑ. έκκείβ&ω τω τοϋ κύκλου ήμικνκλίω ί'βον 
τό ΚΑ Α, καϊ είλήφ&ω αύτοϋ τό κέντρον τό Ν, καϊ 

20 κείβ&ω τή νπό ΓΕΑ ί'βη γωνία ή νπό ΚΝΜ, τή δε 
νπό ΓΕΑ ίβη ή νπό ΚΝΟ, καϊ κείβ&ω τή Α Ζ έκα-
τέρα τών ΟΝ, ΜΝ ί'βη, καϊ διά μεν τοϋ Μ τή ΚΝ 
ί'βη καϊ παράλληλος ήχ&ω ή ΜΠ, καϊ έπεξεύχ&ω ή 
ΠΚ' παραλληλόγραμμον άρα έβτϊ τό Ν Π καϊ ί'βον 

3. -ς με-] in ras. V. 4. δέ] δή ν. 7. πρός] supA^ 
scr. ρ. γωνίας ρ. 8. άλλά — 9. έατιν] om. ν. 9. έβτι ρ.! 

10. έατίν Υ Υ. 11. έατι ρ. δει] in ras. V, corr. ex δή\ 
m. 2 ν. 12. οτι] om. ν, ώς comp. m. 2. έλάααων Υ, corr. 
m. rec. 13. δει] corr. ex δή m. 2 ν. Ιλαααον ν. 14. 
έατίν Υ Υ. 17. ϊλαααον ν. έατίν Υ Υ. 18. τώ] corr. ex το' 
πι. 2 ν. 19. τό (pr.)] corr. ex τώ πι. 2 ν. το (tert.)] τώ ν. 

22. μέν] clel. m. 2 ν. 24. έατίν ΥΥ. 
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autem rectae Ε Γ parallela ducatur AB, sitque AB = AZ. 
dico, Α Β omiiibus rectis, quae per ambitum circuli 
moueaiitur, miiioreni adparere. ducantur enim ΓΖ, 

ΕΖ, ΒΓ, EB. co-
gnouimus autemiii 
propositione theo-
remati X X X V I ui ο 
adnexa [p . 204 , 
11 s q . ] ; oninium 
rectaruni per Ε 
ductarum et cuni 
Ε Γ angulum effi-
cientium minimum 
angulum efficere 
AE, sc. L ΓΕΑ. 
iani quoniain ΓΕ 
rectae Α Β parallela 

est, uerum etiain aequalis, etiain EA rectae ΓΒ et 
aequalis est et parallela-, Β Ε igitur parallelogrammum 
est. eadem de causa igitur etiam Ζ Ε parallelogrammum 
est. et quoniam demonstrandum est, Α Β nrinus ad-
parere quam Α Ζ, manifestum est prius demonstrandum, 
esse l_BEA <ZEA. iam quoniam demoristrammus, oni-
nium rectarum, quae per Ε punctum ducantur et cum 
ΓΕ angulos efficiant, minimum angulum efficere EA, 
sc. L ΓΕΑ, est L ΓΕΑ < ΓΕΑ. ponatur ΚΑ Α semi-
circulo circuli aequale, et sumatur centrum eius N7 

ponaturque !_ΚΝΜ= ΓΕΑ, KNO = ΓΕΑ, ct pona-
tur Ο Ν = Μ Ν = Α Ζ, per Μ autem rectae Κ Ν 
aequalis et parallela ducatur ΜΠ, et ducatur ΠΚ; 
ΝΠ igitur parallelogrammurQ est et parallelogramrao 



222 OPTICORUM RECENSIO THEONIS. 

και όμοιον τώ Β Ε. πάλιν διά τοϋ Ο τι] Κ Ν ί'βη καϊ 
παράλληλος ήχ&ω ή Ο Ρ, και έπεξενχ&ω ή ΡΚ' το ΡΝ 
άρα παραλληλό
γραμμον ί'βον τ ε 

5 καϊ όμοιόν έβτι 
τω Ζ Ε. καϊ έπε-
ξενχ&ωβαν αί δια
γώνιοι αί ΡΝ, 
Π Ν ωβτε και ή 

10 νπό ΚΝΠ γωνία 
τής νπό ΚΝΡ 
γωνίας έλάββων 
έβτϊν. καί έβτιν 
ή μέν νπό ΚΝΠ ί'βη τή νπό ΑΕΒ, ή δέ νπό Κ Ν Λ 

15 ίβη τή νπό ΑΕΖ' έλάββων άρα ή νπό ΑΕΒ τής 
νπό ΑΕΖ. ωβτε καϊ τό ΑΒ μέγε&ος τοϋ Α Ζ μεγέΛ 
&ονς έλαββον όφ&ήβεται. 

ομοίως δή δείξομεν, ότι ή ΒΑ τής Ζ Α έλάββωνΛ 
έβτι τής Ζ Α ί'βης τε καϊ έλάββονος τής έκ τοϋ κέν-\ 

20 τρον νπαρχονβης. 
άλλά δ ή έβτω ή Α Ζ τή έκ τοϋ κέντρον ί'βη, καϊ 

κατεβκενάβ&ω πάντα τά αντά τοις πρότερον, καϊ κείβ%ω\ 
τω τοϋ κύκλον ήμικνκλίω ί'βον ήμικύκλιον τό ΘΚΑ,\ 
και είλήφ&ω αύτοϋ τό κέντρον τό Ν. καϊ έπεϊ ή Α Ζ 

2δ ί'βη υπόκειται τή έκ τοϋ κέντρον τοϋ κύκλον, ί'βη άρα 
έβτιν ή Α Ζ τή Θ Ν. καϊ κείβδω τή μεν νπό ΓΕΑ 
γωνία ί'βη ή νπό Θ Ν Κ, καϊ ήχ&ω τή ΘΝ παράλληλος 

5. έβτιν Vv. 7. διαγώνιαι ρ. 
m. 2 ν. 13. έβτϊν] έβτϊ ρ. 
ηι. 2 ν (κείαενον). 10. ί'βη] om. ν. έλάββων άρα] 
Άαί ν. ΑΕΒ] ΑΕΒ έλάββων έβτϊ ν. 17. έλάββων V, sed, 

11. ΚΝΡ] corr. ex ΚΐΛ\ 
14. ή δέ — Ιό. ΑΕΒ] mg. Ι 
. ν. έλάββων άοα] ώβτε 
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Β Ε aequale et simile. rursus per Ο rectae Κ Ν 
aequalis et parallela ducatur OP, ducaturque ΡΚ] 
\PN igitur parallelogramraum est parallelogramnio Ζ Ε 
aequale et simile. et ducantur diagonales PN, ΠΝ 
itaque L ΚΝΠ < KNP. est autem L ΚΝΠ = AEB, 
\KNP = AEZ. quare L ΑΕΒ < AEZ. ergo etiam 
magnitudo Α Β cernetur minor rnagnitudine Α Ζ [def. 4 ] . 

iam similiter demonstrabinms, esse Β Α < ΖΑ, ubi 
ΛΑ radio uel aequalis est uel etiam minor. 

surque Κ3 = ΘΝ, et ducatur ΕΘ, ponatur autem 

lorr. 18. Ζλααοον v, sed corr. 19. ίοτίν Vv, mg. όφ&ή-
~>εται m. 2 v. 21. με' Vv. 23. τό] τω ν. 25. τ^] corr. 
ίχ τ/fe V. 26. νπό) νπό τό Vvp. ΓΕΑ] c corr. V. 27. 
<τη] ι- in ras. V. 

iam uero z / Z 
radio aequalis sit, 
eademque omnia 
coraparentur ;quae 
antea, et ponatur 

Α semicirculus ΘΚΑ 
semicirculo circuli 

aequalis, centrumque 
eius sumatur N. et 
quoniam supposuinms, 
Α Ζ radio circuli ae-
qualem esse, erit 

ΑΖ = ΘΝ 
ponatur igitur 

i ΘΝΚ = ΓΕΑ, 
ducaturque KS rectae 
Θ Ν parallela, suraa-
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ή Κ 3, xca τΐ] ΘΝ άφηρήΰθω Ι'ΰη ή Κ 3^ καϊ επεξενχθω 
ή 3Θ, τή δε νπό τών ΓΕΑ ί'ΰη κείΰθω ή νπο τών 
ΘΝΑ, καϊ τη Θ Ν παράλληλος ήχθω ή Α Ο, καϊ ί'ΰη 
τή Θ Ν άφηρήΰθω ή Α Ο, καϊ επεξενχθω ή ΟΘ' παρ-

5 αλληλόγραμμον άρα έΰτϊν έκάτερον τών ΘΑ, ΘΚ, καί 
έΰτιν ίΰα τε καϊ όμοια τοις Ε Ζ, Ε Β. ωΰτε καϊ ή μεν 
νπό Θ ΝΑ γωνία ί'ΰη έΰτϊ τή νπό ΓΕΑ, ή δε νπό 
ΘΝΚ ίΰη έΰτϊ τή νπό ΓΕΑ. έλάΰΰων δε ή νπό ΓΕΑ 
τής νπό ΓΕΑ' έλάΰΰων άρα καϊ ή νπό ΘΝΚ τήί 

10 νπό Θ ΝΑ. [καί] έπεζενχθωΰαν αί διαγώνιοι αί 3Νί 
ΟΝ' έλάΰΰων άρα καϊ ή νπό ΘΝ3 τής νπό Θ Ν Οι 
ί'ΰη δε ή μεν νπό ΘΝ3 τή νπό ΑΕΒ, ή δε νπό ΘΝΟ 
τή νπό ΑΕΖ' έλάΰΰων άρα και ή νπό ΑΕΒ τήα 
νπό Α Ε Ζ. έλαΰΰον άρα δφθήΰεται τό Α Β μέγεθοΛ 

15 τον Α Ζ μεγέθονς' όπερ έδει δεΐζαι. 
άλλά δ ή έΰτω ή ΑΖ έλάΰΰων τής έκ τον κέντρο ν 

τον κνκλον, και κατεΰκενάΰθω τά αντά τοις πρότερον^ 
καϊ κείΰθω τω τον κνκλον ήμικνκλίω ί'ΰον τό Θ Μ, 
καί είλήφθω τό κέντρον τον κνκλον τό Ν, καϊ άφηρή-

20 ΰθω άπό τής Θ Ν τή Α Ζ ίΰη ή Ν3, καϊ κείΰθω τ ΐ 
μεν νπό ΓΕΑ γωνία ίΰη ή νπό ΘΝΚ, τή δε νπό 
ΓΕΑ ί'ΰη ή νπό ΘΝΑ, καϊ έΰτω ί'ΰη έκατέρα τών 
Ν Κ, ΝΑ τή Α Ζ, και ήχθω διά μεν τον Κ τή Ν 8 
ίΰη καϊ παράλληλος ή Κ Ο, καϊ επεξενχθω ή Ο 8, διά 

25 δε τον Α τή 3Ν παράλληλος ή ΑΠ, και έπεξενχθΜ 
ή Π3' παραλληλόγραμμον άρα έΰτϊν έκάτερον τώνι 

Κ3-) 3 Α, καί έΰτι τό μεν Κ 3 τφ Ε Β ί'ΰον τε καϊ 

3. ΘΝΑ] inut. in ΘΝΑ m. rec. V, Θ Ν ρ et add. Δ m. 2 v.j 
Θ Ν] corr. ex Θ m. rec. V. Δ Ο] Α Ο V. 4. Δ Μ 

Α Ο Υ. 5. ΘΔ] Δ Θ ρ, ΘΑ V. 6. τοις] τΐ} ρ. ή μεν] 
om. ν. 7. Θ ΝΔ] ΘΝΑ Υ. εστίν Υ Υ. ' 8. εστίν Υ Υ. 

10. Θ ΝΔ] ΘΝΑ Υ. ν,αί] om. Υ Υ. 14. έλάσσων ρ. 
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i ΘΝΑ — ΓΕΑ, ducaturque Α Ο rectae Θ Ν parallela, 
kumaturque AO = ΘΝ, et ducatur Ο Θ ; itaque utvuni-
que ΘΑ, Θ Κ parallelogramniuni est et parallelogrararais 
ΕΖ, Ε Β aequalia et siinilia. quare etiam L ΘΝΑ = ΓΕΑ, 
ΘΝΚ=ΓΕΑ. ueruin L ΓΕΑ < ΓΕΑ. itaque etiam 
U ΘΝΚ< Θ ΝΑ. ducantur diagonales 8 Ν, Ο Ν ita-
que etiam L ΘΝ8 < ΘΝΟ. uerum L ®N8 = AEB, 
ΘΝΟ = AEZ. itaque etiam L ΑΕΒ < AEZ. ergo 
magnitudo Α Β lninor magnitudine Α Ζ cernetur; quod 
erat demonstrandura. 

iam uero Α Ζ radio circuli minor sit ; eaderaque 

(comparentur, quae antea, et semicirculo circuli aequale 
ponatur ΘΜ, sumaturque centrum circuli Ny et a 
ΘΝ auferatur N8 rectae Α Ζ aequalis, ponaturque 

LΘΝΚ= ΓΕΑ, L ΘΝΑ = ΓΕΑ, et sit NK=NA=AZ, 
ducaturque per Κ rectae N3 aequalis et parallela KO, 
et ducatur 03, per Α autem rectae 3Ν parallela ΛΠ, 
et ducatur Π'3\ utrumque K8, 3Α igitur parallelo-

M 

10. μ?' Vv, μζ' ρ. τής] corr. ex τήι m. 2 V. 
τώ ν. 25. τή] corr. ex τής V, τής ρ ν. 2G. 
1 litt. ν. 27. iWv Vv. 

i V. 18. τό] 
2G. Post ή ras. 

15 Eucl ides , edd. Heibcrg ct Mcngc. VIL 1 
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όμοιου, τό δε 3 Α τω ΕΖ' ωΰτε καϊ γωνία ή νπό 
ΘΝΚ ί'ΰη τή νπό ΓΕΑ, ή δε νπό ΘΝΑ τή νπό ΓΕΑ. 
μείζων δε ή νπό ΓΕΑ τής νπό ΓΕΑ' μείζων άρα 
και ή νπό ΘΝΑ τής νπό ΘΝΚ. έπεζενχθωΰαν αί 

δ ΝΟ, ΝΠ' και ή νπό 3ΝΟ άρα τής νπό 3ΝΠ έλάΰ
ΰων έΰτϊν. ίΰη δε ή μεν νπό 3ΝΟ τ ή νπό ΑΕΒ, 
ή δε νπό 3ΝΠ τΐ} νπό Α ΕΖ' έλάΰΰων άρα καϊ Ί) 
νπό ΑΕΒ τής νπό Α Ε Ζ. καί βλέπεται νπό μεν τής 
ΑΕΒ τό Α Β μέγεθος, νπό δε τής νπό Α ΕΖ τό ΑΖ.\ 

10 έλαΰΰον άρα δφθήΰεται τό ΑΒ μέγεθος τον Α Ζ με-
γέθονς' όπερ έδει δεΐζαι. 

μα. 
"Εΰτι τις τόπος, ον τον όμματος μένοντος, τον δε\ 

δρωμένον μεθιΰταμένον, ί'ΰον άεϊ τό δρώμενον φαίνεται! 
15 έΰτω γάρ δρώμενον μεν τό Β Γ, όμμα όε τό Ζ, άφ* 

ον προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί ΖΓ, ΖΒ, και περι-ί 
ειλήφθω τό ΖΒΓ τρίγωνον κύκλω τω ΑΒΖ. λέγω,ί 
ότι τό ΒΓ μεθιΰταμένον έπϊ τής τον γραφέντος κύκλον 
περιφερείας ί'ΰον άεϊ δραθήΰεται. μετακείΰθω γάρ τό\ 

20 Β Γ έπϊ τον ΓΑ, και έπεζεύχθω ή Α Ζ. ούκούν ίΰη 
εΰτϊν ή ΒΓ περιφέρεια τή ΓΑ περιφέρεια, ί'ΰη άρα 
καϊ ή Ρ γωνία τή Σ γωνία, τά δε νπό ίΰων γωνιών 
δρώμενα ίΰα φαίνεται, ί'ΰον άρα φαίνεται τό ΒΓ τω ΓΑ. 

2. νπό (sec.)] ν- in ras. m. 1 V. 3. μείζων (utrumque)l J 
μείζον ν. ΓΕΑ] τήν ΓΑ ν (inter Γ et Α ras. 1 litt.). 9. '• 
νπο ΔΕ Ζ] ΔΕΖ ρ. 12. μα'] μη' ρ; μζ' V et ν χη. 1; με' j 
ν m. 2. 13. μένωντος ν, sed corr. Ιδ. Post Ζ eras. Δ Ύ. 

17. ΖΒΓ] Β Ζ Γ ρ. 18. ίπί] ί- in extr. lin. ν. 21. τγβ 
τής V. περιφέρεια] -ΰ add. m. rec. Υ. 22. Post ή eras. 
η Υ. τή] τής ρ. γωνία] γωνίας ρ. ίσον άρα φαίνεται 
τά δε νπο ίσων γωνιών δρώμενα ίΰα φαίνεται ν, corr. m. 2 lit-1 
teris αβγ adpositis. νπό] νπό τών ρ. 23. τό] τω τ. ΓΔ] 
Γ supra scr. m. 1 Υ. 
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graramum est ; et Κ 8 parallelogramrao EB et aequale 
lest et simile, &Α autem parallelogranimo EZ, quare 
etiam L ΘΝΚ = ΓΕΑ, i ΘΝΑ = ΓΕΑ. ueruin 

L ΓΕΑ > ΓΕΑ. itaque etiam L ΘΝΑ > ΘΝΚ. 
[ducantur ΝΟ, ΝΠ. itaque etiam L ΞΝΟ < ΕΝΠ. 
luerum L HNO = AEB, [_ ΗΝΠ= AEZ; quare etiam 
L ΑΕΒ < AEZ. et ab angulo AEB magnitudo Α Β 
|cernitur ; a AEZ autem Α Ζ. ergo lnagnitudo Α Β 
•ninor adparet magnitudine Α Ζ; quod erat demon-
•trandum. 

41. 
Locus est ; unde oculo manente, mota autera magni-

(tudine, quae cernitur, liaec semper aequalis adparet. 1) 
cernatur enim ΒΓ, 

oculus autem sit Z, a 
quo radii adcidant Ζ Γ ; 

ΖΒ, triangulusque ΖΒΓ 
circulo ABZ compre-
hendatur. dico, si Β Γ 
per ambitum circuli de-
scripti moueatur, sem-
per eam aequalem cerni. 
transponatur enim Β Γ 
ad ΓΑ, et ducatur Α Ζ. 
itaque arcus Β Γ arcui 

ΓΑ aequalis est. quare etiam L Ρ' = Σ. quae autem 
ab angtdis aequalibus cernuntur, aequalia adparent 
[def. 4 ] . ergo Β Γ magnitudini ΓΑ aequalis adparet. 

ι 1) In figura litteras Ρ, Σ permutauit v, pro Σ in Vp 
est O. 
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μβ'. 

"Εβτι τις τόπος, ον τον όμματος με%ιπταμένου, τον 
δέ όρώμενον μένοντος, άεϊ ί'βον τό όρώμενον φαίνεται, 

έβτω γάρ όρώμενον μέν 
5 τό ΒΓ, όμμα δε τό Ζ . άφ' 

ον προβπιπτέτωβαν ακτίνες 
αίΖΒ, ΖΓ, και περιειλήφ&ω 
τοΒΖΓ τρίγωνον τμήματι 
κύκλον τω Β Ζ Γ, καϊ 

10 μετακείβ&ω τό Ζ όμμα επί 
τον Α, καϊ μεταπιπτέτω-
βαν αί ακτίνες αί Α Β, 
ΑΓ. ονκοϋν ίβη ή Ρ γωνία τ ή Σ' έν γάρ τω αντω\ 
τμήματι είβι. τά δέ νπό ί'βων γωνιών δρώμενα ί'βαϊ 

15 φαίνεται, ί'βον άρα το Β Γ διά παντός φαίνεται τοϋ 
όμματος με&ιβταμένον έπϊ τής Β ΓΑ περιφερείας. 

μγ . 
"Εβτι τις τόπος, ον τοϋ όμματος με&ιβταμένον, τοΛ 

δέ δρωμένον μένοντος, άνιβον τό όρώμενον φανεΐται. 
20 έβτω γάρ όρώμενον τό ΚΑ, ένδεια δέ ή ΒΓ βνμ-

πίπτονβα τή ΚΑ προβεκβαλλομένΐ], καϊ είλήφ&ω τής 
Α Γ καϊ τής ΓΚ μέβη άνάλογον ή ΓΖ, καϊ έπε-
ξεύχ&ω ή Ζ Κ και ή Ζ Α, περι δε τήν ΚΑ τμήμα 
γεγράφ&ω δζεΐαν έχον τήν Φ γωνίαν έφάψεται δ ή 

25 τής ΒΓ εύ&είας, έπείπερ έβτϊν, ώς ή ΑΓ πρός τήν 
ΓΖ, όντως ή ΖΓ πρός τήν ΓΚ. κείβ&ω ονν τό όμμα 
έπϊ τοϋ Β βημεΐον, καϊ προββεβλήβ&ωβαν αί Α Β, ΒΚ,\ 

1. μβ'] μ&' Υ ρ , ν m. 1; μζ' τ m. 2. 2. -θιβτα-) in 
ras. Υ. 11. τοϋ] mut. in τό m. rec. Υ. μεταπιπτετωοαι V, 
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42. 

Locus est ; uiide oculo nioto, lnagmtudme auteni, 
quae cernitur, manente haec seniper aequalis adparet. 

cernatur enim ΒΓ, oculus autem sit Z ; a quo 
radii adcidant ZBy ΖΓ, triangulusque ΒΖΓ segmento 
circuli ΒΖΓ coraprehendatur, et oculus Ζ ad z / trans-
ponatur, radiique rursus adcidant AB} Α Γ est igitur 
1£ Ρ = 27; nam in eodem segmento sunt. quae autem 
ab angulis aequalibus cernuntur, aequalia adparent 
[def. 4 j . ergo Β Γ seniper aequalis adparet, si oculus 
in arcu ΒΓΑ mouetur. 

43. 
Locus est 7 unde oculo nioto , niagnitudo autem ; 

Iquae cernitur, manente baec inaequalis adparebit. 

B cernatur enim KA, 
recta autem sit Β Γ 
cuin ΚΑ producta 
concurrens, et me-
dia inter Α Γ, Γ Κ 
proportionalis suma-
tur ΓΖ} ducanturque 
ZK, ZA} et circum 
Κ Α segmentum de-
scribatur angulum 

acutum Φ compreherjdens; continget igitur rectam ΒΓ, 
quoniam est ΑΓ: Γ Ζ = ΖΓ: ΓΚ. iam oculus in Β 

/ 7 

\ 

C \ 
\ \ 

4Π C \ (1/ κ Δ 

corr. m. rec. 12. cci (pr.)j om. p. 13. Ρ] post ras. 1 litt. V. 
14'. tlGi) supra -OL ras. V. 17. μγ'] v' V p , ν m. 1; μζ' ν 

m. 2. 20. το] τώ ν. 24. ό&ΐαν] in ra.s. V. lyjtnv ν, 
-ον in ras. V. 27. παοαεΥ.βεβλήο&οΜαν ρ. 
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έπεζενχ&ω δε ή ΣΑ. ονκοϋν ϊ'6η ή Φ γωνία τή Σ 
γωνία' εν γάρ τω αντω τμήματι είΰιν. καί έβτιν ή Σ\ 
τής Β γωνίας μείζων καϊ ή Φ άρα γωνία τής Β 
μείζων έΰτίν. τοϋ άρα όμματος έπϊ τον Ζ όντος μείζον 

5 φανεΐται τό ΚΑ ήπερ έπϊ τοϋ Β. 

μδ'. 

Τό δ' αντό ΰνμβήόεται, καν παράλληλος ή ή γραμμή I 
τω όρωμένω μεγέ&ει, εφ' ι)ς τό όμμα με&ίβταται. 

έβτω γάρ παράλληλος ή Β Γ τω όρωμένω τω Α Ζ , | 
10 καϊ δίχα τετμήΰ&ω ή Α Ζ κατά τό Κ, πρός όρ&άς δέ 

άνήγβω ή ΚΝ. κείΰ&ω ονν τό όμμα έπϊ τοϋ Ν, κα\\ 
έπεζενχ&ωόαν αί ΝΑ, ΝΖ, περϊ δέ τήν Α Ζ τμήμαΐ 
γεγράφ&ω, δ δένεται τήν Φ, Α γωνίαν. επει ovvl 
διάμετρος έβτιν ή ΚΝ, και πρός δρ&άς άπ' άκραΛ 

15 ήκται ή Κ Ν τ ή Β Γ, ή ΒΓ άρα εφάπτεται τοϋ ΑΝΖ 
τμήματος. μετακείΰ&ω δή τό όμμα έπι τοϋ Γ, καϊ\ 
προββεβλήΰ&ωΰαν αί ΓΖ, ΓΑ, έπεζενχ&ω δέ ή ΡΖλ 
ονκοϋν ί'βη ή Φ, Α γωνία τή Ρ γωνία, ή δέ Ρ τής Σ 
γωνίας μείζων έότίν' μείζων άρα και ή Φ, Α τής Σ. 

20 τά δέ νπό μείζονος γωνίας δρώμενα μείζονα φαίνεται' 
μείζον άρα φανεΐται τό Α Ζ τοϋ όμματος έπϊ τοϋ Ν 
κειμένον ήπερ έπι τον Γ. τοϋ άρα όμματος έπϊ τής 
Β Γ με&ιβταμένον παράλληλον ονβης τή Α Ζ άνιβον 
φαίνεται το ορωμενον. 

2. είσι ρ. 3. Ante Β ras. 1 litt. Υ. άρα] in ras. Υ. 
4. iexi ρ. 5. Ιπί) supra scr. m. 1 Υ. Β) e corr. V. 6. 

μδ'] να' Vp, ν m. 1; μη' ν m. 2. 7. rf) supra scr. Υ. 10. 
δε άνήχ&ω] διανοίχ&ω ν. 13. Α] postea ins. Υ. 15. Κ Ν] 
Κ e corr. m. rec. Υ. 16. τοϋ] mut. in τό m. rec. vt 
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'puncto collocetur, et adcidant AB, BK, ducatur autein 
[ΣΑ. itaque L Φ = Σ; nam in eodem segmento sunt. 
•et L Σ > Β; quare etiam {_ Φ > Β. ergo ΚΑ maius 
adparebit oculo in Ζ posito quam in B. 

44. 

Idem autem eueniet etiain, ubi recta, per quarii 
loculus niouetur, magnitudini, quae cernitur, parallela est. 

sit enim Β Γ magnitudini, quae cernitur, Α Ζ par-
'allela, et in Κ recta Α Ζ in duas partes aequales 
'secetur, perpendicularis autem erigatur KN. oculus 

igitur in Ν collocetur, 
ducanturque ΝΑ, NZ} 

circum Α Ζ autem seg-
mentum describatur, 

quod angulum Φ + Α 
capiat. iam quoniam Κ Ν 
diametrus est, et ad KN 
perpendicularis in ter-

mino erecta est ΒΓ, segmentum ANZ contingit ΒΓ. 
iam oculus ad Γ transponatur, et adcidant ΓΖ, ΓΑ, 
ducaturque P Z . itaque i Φ + Α = Ρ. ueruin L P > 
quare etiam L Φ + Λ > Σ. quae autem ab angulo 
maiore cemuntur, maiora adparent [def. 4 ] ; quare Α Ζ 
maius adparebit oculo in Ν posito quam in Γ. ergo 
si oculus per Β Γ magnitudini Α Ζ parallelam mouetur, 
quod cernitur, inaequale adparet. 

17. προβεβλήΰ&οιααν Vpv. 19. έστι ρ. 20. μείζονα] 
μείξωνα ν. 
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r 

με. 
"Εΰτι τις τόπος κοινός, εν ω τά ίΰα μεγέθη άνιΰΐν 

φαίνεται. 
έΰτω γάρ ίΰη ή ΒΓ τή ΓΑ, καϊ περϊ μεν τήν Β Γ 

5 ήμικνκλίον γεγράφθω τό ΒΖΓ, περϊ δε τήν ΓΑ τμήμαΐ 
μείζον ήμικνκλίον, και έπεζενχθωΰαν αί Ζ Β, Ζ Γ, ΖΑ.\ 
ονκονν ή έν τω ήμικνκλίω γωνία μείζων έΰτι τής έν\ 
τω μείζονι τμήματι. τά δε νπό μείζονος γωνίας δρώ
μενα μείζονα φαίνεται" μείζων άρα ή Β Γ τής ΓΑ\ 

10 φαίνεται" ήν δε καϊ ίΰη. έΰτιν άρα τόπος κοινός, έν 
ω τά ίΰα μεγέθη άνιΰα φαίνεται. 

μς'. 

"Εΰτι τις τόπος κοινός, άφ' ον τά άνιΰα μεγέθη ίΰα\ 
φαίνεται. 

15 έΰτω γάρ μείζων ή ΒΓ τής ΓΑ, και περϊ μεν τήν 
Β Γ μείζον ήμικνκλίον τμήμα γεγράφθω, περϊ δε\ 
τήν ΓΑ όμοιον τω 
περϊ τήν Β Γ, τοντ-
έΰτι δεχόμενον γω-

20 νίαν ίΰην τή έν τω 
ΒΖΓ, έπεζενχθωΰαν 
όε αί ΖΒ, ΖΓ, ΖΑ. 
ονκονν έπεϊ ίΰαι 
είΰιν αί έν τοις δμοίοις τμήμαΰι γωνίαι άλλήλαις, ίΰαι 

25 είΰι και αί έν τοις ΒΖΓ, ΓΖΑ τμήμαΰι γωνίαι άλλήΛ 
λαις. τά δε νπό ίΰων γωνιών δρώμενα ί'ΰα φαίνεται) 

1. με'] νβ' V, ν m. 1; μθ' τ m. 2; νγ' ρ. 6. μείζων νΐ 
7. εστίν ν. 8. μείζονι] μείζωνι ν, secl corr. 9. μείζων Ι 

μείζον ν. 12. μϊ'] νδ' ρ; νγ' V et τ m. 1; ν' ν m. 2. 13. 
ίσα] supra scr. m. rec. V. 15. μείζον ν. 
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45. 

Locus est communis, ubi lnagnitudines aeqnales 
inaequales adparent. 

sit enim ΒΓ=Γζί, et circum Β Γ seuiicirculus 
describatur ΒΖΓ, circum Γ Α autein segineiituni serni-

circulo maius ; du-
canturque ΖΒ, ΖΓ, 
ZA. itaque angulus 
in semicirculo posi-
tus angulo in seg-
mento maiore posito 
maior est. quae, 

autem ab angulo maiore cernuntur, niaiora adparent 
[def. 4 ] . itaque Β Γ maior adparet quam ΓΑ\ eadera 
autem aequalis erat. ergo locus est communis, ubi 
magnitudines aequales inaequales adparent. 

46. 

Locus est communis ; unde magnitudines inaequales 
aequales adparent. 

sit enim ΒΓ>ΓΑ, et circum Β Γ segmentum 
describatur semicirculo maius, circum ΓΑ autem seg-
mentum illi simile, h. e. quod angulum angulo in ΒΖΓ 
posito aequalem capiat, ducanturque ΖΒ, ΖΓ, ZA. 
quoniam igitur anguli in segmentis similibus positi 
inter se aequales sunt, etiam anguli in segmentis 
ΒΖΓ, ΓΖΑ positi inter se aequales sunt. quae autem ab 
angulis aequalibus cernuntur, aequalia adparent [def. 4J. 
oculo igitur in Ζ puncto posito Β Γ magnitudini ΓΑ 
aequalis adparebit; eadem autem maior est. ergo 
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τον άρα όμματος τιθεμένον έπϊ τον Ζ ΰημεΐον ί'βη άν 
φαίνοιτο ή ΒΓ τΐ] ΓΑ' έΰτι δε μείζων, έΰτι τις άρα 
τόπος κοινός, αφ ον τά άνιΰα μεγέθη ί'ΰα φαίνεται. 

μζ'. 
6 Είΰί τίνες τόποι, έν οίς τά άνιΰα μεγέθη δύο εις 

ταύτό ΰνντεθέντα ί'ΰα έκατέρω τών άνίΰων φαίνεται, 
έΰτω γάρ μείζων ή Β Γ τής ΓΑ, και περϊ τάς Β Γ, 

ΓΑ ημικύκλια γεγράφθωΰαν καϊ περϊ όλην τήν ΒΑ< 
ούκούν ί'ΰη ή έν 

10 τω ΒΑΑ ήμικν-
κλίω γωνία τή έν 
τω ΒΚΓ' όρθή 
γάρ έΰτιν έκατέρα 
αυτών, ί'ΰη άρα 

15 φαίνεται ή Β Γ 
τή ΒΑ' ώΰαύτως 
δε καϊ ή Β Α τή ΓΑ τών ομμάτων έπϊ τών ΒΑΑ, ΒΚΓί 
ΓΖΑ ήμικνκλίων κειμένων, είΰί τίνες άρα τόποι, έν 
οίς τά άνιΰα μεγέθη δύο εις ταύτό ΰνντεθέντα ί'ΰα 

20 έκατέρω τών άνίΰων φαίνεται. 

μη . 
Ενρεΐν τόπονς, άφ* ών τό ί'ΰον μέγεθος ήμιΰν φα-

νεΐται ή τέταρτον μέρος καϊ καθόλον έν τω δοθέντι 
λόγω, έν ώ καϊ ή γωνία τέμνεται. 

25 έΰτω γάρ ευθεία ή ΑΖ, καϊ περϊ τήν Α Ζ γΜ 
γράφθω τμήμα τνχόν, καϊ έγγεγράφθω εις αντό γωνία 

2. φαίνειτο ν, corr. m. 1. τις] in ras. m. 1 V. . 4. μξΜ 
νε' ρ; νδ' V, m. 1 ν; να' m. 2 ν. 6. αυντιθύντα ρ. 7. μείζον ν 
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locus est comniunis, unde magnitudines inaequales 
aequales adparent. 

47. 
Loca sunt, ubi lnagnitudines inaequales duae con-

iunctae utriuis niagnitudinurti inaequaliuni aequales 
adparent. 

sit enim ΰ Γ > ΓΑ, et circum Β Γ, ΓΑ semicirculi 
describantur ; iteni circuia totam BA. itaque angulus 
in semicirculo BAA positus angulo in semicirculo Β Κ Γ 
posito aequalis est; nam uterque rectus est. itaque 
Β Γ magnitudini ΒΑ et rursus Β Α magnitudiiii ΓΑ 
aequalis adparet oculis in semicirculis ΒΑΑ, ΒΚΓ, 
ΓΖΑ positis. ergo loca sunt ; ubi raagnitudines in-
aequales duae coniunctae utriuis magnitudinum iu-
aequalium aequales adparent. # 

48. 
Loca inuenire, unde magnitudines aequales dimidiae 

adpareant uel quarta pars uel omnino secundum da-
: tam rationem, secundum quam angulus secatur. 

(Δ 
recta enim sit AZ, ei circum Α Ζ segmentum 

[ quoduis describatur, in eoque angulus Κ inscribatur, 

8. γεγράφθω ρ. 11. τη] τήν ν. 12. ΒΚΓ] post Β 
I ras. 1 litt. ν. 15. Β Γ] Γ ο corr. V. 21. μη'] νζ' ρ; 

νε' V, m. 1 ν; νβ' m. 2 ν. 22. ών] ού ν. 
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3. ίβτίν ν. 6. μ&'] νξ' ρ ; νς' Υ, m. 1 ν ; νγ' m. rec. ν, 
8. τελευτέον Υ. 13. Μ] supra scr. m. 1 Υ. 14. μετεο-

ρωτάτη Υ, corr. m. rec.; μετεοροτάτη ν. 23. δόξει] mg. 
m. 1 Υ. 

ή Κ, τή δέ AZ ί'βη έβτω τ] Β Γ, και περϊ τήν Β Γ 
περιγεγράφ&ω τμήμα, δ δένεται τήν τής Κ γωνίας 
ήμίβειαν. ονκοϋν ή Κ γωνία διπλαβία έβτϊ τής Α 
γωνίας, διπλαβία άρα φαίνεται ή ΑΖ τής Β Γ τών 

δ ομμάτων έπι τών ΑΚΖ, ΒΑΤ περιφερειών κειμένων. 

μδ'. 

Τών ί'βω τάχει φερομένων καϊ έπϊ τής αντής εύ&είας 
όντων προβιόντων μεν προς τό όμμα τό τελενταϊον 
προηγεΐβ&αι δόξει, παραλλαξάντων δέ τό μεν προ-

10 ηγονμενον έπακολον&εΐν, τό δέ έπακολον&ονν προ-
Ύ]γεΐ6&αι δόξει. 

φερέβ&ω γάρ ίβοταχώς τά Β Γ, Α Ζ, ΚΑ, και άπΐ 
roy Μ όμματος προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί ΜΓ, Μ Ζ, 
ΜΑ. ονκοϋν μετεωροτάτη έβτι και δεξιωτέρα τών άπο 

15 τοϋ όμματος άκτίνων προβπιπτονβών ή ΜΓ' τό άρα 
Β Γ δόξει προηγεΐβΰαι. παραλλαξάντων δέ τών Β Γ. 
Α Ζ, ΚΑ καϊ έπι τών Ν Π Ρ, ΣΤ γενομένων προβ
πιπτέτωβαν ακτίνες αί ΜΝ, ΜΠ, Μ Σ. ονκοϋν παβών 
τών άπό τοϋ όμματος άκτίνων προβπιπτονβών δεξιω-

20 τέρα έβτιν ή ΜΣ, άριβτερά δέ μάλλον ή ΜΝ' ώβτι 
και τό μεν ΣΤ προηγεΐβ&αι δόξει, έπακολον&εΐν δΐ 
τό Ν3. τό μέν άρα Β Γ προηγονμενον έπι τοϋ Ν£ 
γενόμενον δόξει έπακολον&εΐν, τό δέ Α Κ έπακολον&οϋι 
έπι τοϋ ΣΤ γενόμενον δόξει προηγεΐβ&αι. 
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sit autein Β Γ — AZy et circum Β Γ segnienturxi de-
scribatur, quod parteni dinridiarn anguli Κ capiat. ita-
que 1 Κ = 2 Α. ergo Λ Ζ duplo maior adparebit 
quam Β Γ oculis in arcubus ΑΚΖ, ΒΑΤ positis. 

49. 

Magiiitudinibus aequali celeritate niotis et in eadeni 
'recta positis ad oculum adcedentibus ultima prae-
(cedere uidebitur ; praetergressis autein praecedens sequi, 
jsequens praecedere uidebitur. 

aequali enim celeritate moueantur BTy ΑΖ, KA, 
et ab Μ oculo adcidant radii ΜΓ, MZ, ΜΑ. ΜΓ 

igitur e radiis ab 
oculo adcidentibus 
maxime sublimis est 
et ad partes dextras 
positus; quare Β Γ 
praecedere uidebi-
tur. praetergressis 
autem ΒΓ,ΑΖ, ΚΑ 
ad Νg, Π Ρ, ΣΤ 
radii ΜΝ} Μ Π, Μ Σ 
adcidant. ex onmi-

bus igitur radiis, qui ab oculo adcidunt, maxime ad 
partes dextras positus est ΜΣ, ad sinistras autem MN\ 
quare Σ Τ praecedere uidebitur, Ν3 autem sequi. 
ergo Β Γ magnitudo praecedens, cum ad Ν 3 per-
uenerit, sequi uidebitur, Α Κ uero scquens, curu ad Σ Τ 
peruenerit, praecederc uidebitur. 
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ν'. 

Έάν τίνων φερομένων πλειόνων άνίΰω τάχει ΰυμ-
παραφέρηται έπι τά αυτά καϊ τό όμμα, τά μεν τω 
όμματι ίΰοταχώς φερόμενα δόζει έΰτάναι, τά δε βρα-

δ δντερον εις τουναντίον φέρεΰ&αι, τά δε %άττον εις 
τά προηγούμενα. 

φερέΰ&ω γάρ άνίΰω τάχει τά Β, Γ, ζ/, Ό Τ J 
και βραδύτατα μεν φερέΰ&ω τό Β, τό 
δε Γ ίΰοταχώς τω Κ όμματι, τό δε Α 

10 &άττον τού Γ, άπό δε τού Κ όμματος 
προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί ΚΒ, Κ Γ, 
ΚΑ. ούκούν τού όμματος ΰνμπαρα- 7Γ 
φερομένου τοις Β, Γ, Α τό μεν Γ κατά 
τήν ΓΚ άεϊ φερόμενον έΰτάναι δόζει, τό δε Β ύπο\ 

Ιό λειπόμενον εις τουναντίον δόξει φέρεΰ&αι, τό δε Αί 
έπεϊ %άττον τού Γ φέρεται, δόζει εις τούμπροΰ&εν\ 
πλειον γάρ άπό τού Γ άποΰτήΰεται. 

να. 

Έάν τίνων φερομένων διαφαίνηταί τι μή φερόμε4 
20 νον, δόζει τό μή φερόμενον εις τουναντίον φέρεΰ&αί 

φερέΰ&ω γάρ τά Β, Α, μενέτω δε τό Γ, και άπό 
τού Ζ όμματος προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί ΖΒ, Ζ Γ, 
ΖΑ. ούκούν τό μεν Β φερόμενον έγγιον έΰται τού Γ, 
τό δε Α αποχωρούν πορρώτερον. ωΰτε δόζει τό Γ 

2δ εις τουναντίον φέρεΰ&αι. 

1. ν ' ] νη' ρ; νξ' V, m. 1 ν; νδ' m. 2 ν. 2. ονμπαρΑ* 
φέρειται ν, corr. m. 1. 3. τό] corr. ex τώ V. τώ] τό ν. 

4. φερόμενοι Υ, sed corr. ό. φαίρεο&αι ν. 9. ίοωταχώς 
V, sed corr. m. 1. 11. ΚΒ] Β Κ seq. lac. 1 litt. ν. 14. Γ Κ] 
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50. 

Si coinpluribus magnitudinibus inaequali celeritate 
motis in partes easdem etiara oculus ntouetur, quae 
eadem celeritate mouentur, qua oculus, stare uide-
buntur, quae niinore, in partes contrarias moueri, quae 
maiore, praecedere. 

moueantur enim inaequali celeritate Β, Γ, A, et Β 
minima celeritate moueatur, Γ eadem, qua oculus K, 
Α maiore quani Γ) ab oculo autera Κ radii adcidant 
KBy ΚΓ, KA. itaque si oculus in partes easdem 
mouetur, in quas By Γ ; z / ; niagnitudo Γ, quae ad Γ Κ 
semper mouetur ; stare uidebitur, Β autem ? quae re-
manet, in partes contrarias nioueri uidebitur, Α uero, 
quoniam celerius mouetur quam Γ, praecedere; magis 
Inim a Γ remouebitur. 

51. 

Si motis magnitudinibus aliquot interlucet aliquid 
non motum ; hoc in partes contrarias 
moueri uidebitur. 

moueantur enim Β, A, maneat autem 
Γ, et a Ζ oculo radii adcidant ZB, 
ΖΓ, ZA. itaque Β magnitudo cura 
mouetur, magnitudini Γ adpropinqua-
bi t ? Α autem, quae recedit, longius 

distabit. ergo Γ in partes contrarias moueri uidebitur. 

Γ 8eq. lac. 1 litt. v. 16. έπεϊ] iitl ν. ΰ&τττον ν. 18. vcc'] 
ν&' ρ; VT\ V , m. 1 ν ; νε' m. 2 ν. 19. μή] in ras. m. 1 V, 
om. p. 23. ϊγγειον V. 24. άποχωρονν] άποχωρείτο) V. 

25. εις] om. ρ. 
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νβ'. 

Τον όμματος έγγιον τον δρωμένον προΰιόντος δόζει 
τό δρώμενον ηνζήΰ&αι. 

όράΰ&ω γάρ το Β Γ τον όμματος έπι τον Ζ κειμένου 
δ νπό τών Ζ Β, Ζ Γ άκτίνων, 

και μετακείΰ%ω τό όμμα έγγιον -^. 
τον Β Γ και έΰτω έπι τον Α, 
και δράΰ&ω τό αντό νπό τών 
Α Β, Α Γ άκτίνων. ονκονν 

10 μείζων ή Α γωνία τής Ζ γω
νίας, τά δε νπό μειζόνων γω
νιών δρώμενα μείζονα φαίνεται' δόζει άρα ηνζήΰ&αί 
τό ΒΓ τον όμματος έπι τοϋ Α όντος ήπερ έπι τον Zj 

νγ'. 

Ιό Τών ΐΰω τάχει φερομένων τά πόρρω δοκεΐ βρα\ 
δντερον φέρεΰ&αι. 

φερέΰ&ω γάρ ίΰοταχώς τά Β, Κ ώς έπϊ τά Ζ μέρηί 
καϊ άπό τον Α όμματος ακτίνες ήχ&ωΰαν αί Α Τ, ΑΑ< 
Α Ζ. ονκονν τό Κ έλάΰΰονας έχει τάς άπό τον Α 

20 όμματος ακτίνας ήγμένας ήπερ τό Β' έλαττόν άρί 
διάΰτημα διελενΰεται καϊ πρότερον παραλλάΰΰον τήν 
Α Ζ όψιν δόζει ταχντερον φέρεΰ&αι. 

νδ'. 

Τον όμματος παραφερομένον τά πόρρω τών δρω-
2δ μένων καταλείπεΰ%αι δό%ει. 

1. νβ'] ξ' ρ; ν&' V, m. 1 ν; ν=>' πι. 2 ν. 2. ϊγγειον VJ 
3. riv&IG&cu V, sed corr. 6. εγγεων V. 9. Ante z/W 

ras. 2 litt. τ. 10. μείζον ν. 11. μειζώνων V, sed corrv 
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52. 

Magnitudo, quae cernitur, oculo ei adpropiiiquante 
aucta esse uidebitur. 

oculo eniin in Ζ posito cernatur Β Γ a radiis ZB, 
ΖΓ7 et oculus raagnitudinein Β Γ propius transpoiiatur 
sitque in z / , et eadem magnitudo a radiis AB7 Α Τ 
cernatur. itaque /_ z / > Z . quae autem. ab angulis 
maioribus cenmntur, maiora adparent. ergo Β Γ oculo 
in Α posito raaior esse uidebitur quam iu Z . 

53. 

Magnitudinuiii aequali celeritate motarura remotio-
res tardius moueri uidentur. 

-Ϊ7 4 Ρ raoueantur enim aequali celeri-
\ / tate Β, Κ ad partes Z, et ab Α oculo 

\ | / radii ducantur ΑΓ, ΑΑ, AZ. ifca-
& \ / que Κ radios ab Α oculo ductos 

\ / minores habebit quam B. ergo 
distantiam minorem permeabit et, 
cum uisum Α Ζ prius transgrediatur, 

celerius moueri uidebifcur. 

54. 

Ubi oculus praetermouetur, res, quae reraotiores 
cernuntur, remanere uidebuntur. 

13. δντος] corr. ex όμματος V. 14. νγ'] ξα' ρ; £' V, m. 1 ν; 
νξ' ητ. 2 ν. 18. Α Γ] seq. ras. 1 litt. V, corr. ex ΑΒΓ τ. 

21. ν.αί — 22. φέρεο&αι,] οιη. V. 21. παραλλάαβων ν ρ. 
23. νδ'] ρ, | α ' V, νη' in ras. m. 2 ν. 

Eacl idog, edd. Heiberg ot Mengo. VII. 1(5 
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έΰτω γάρ όμμα τό Β, άφ* ον ή%%ωΰαν ακτίνες ο 
Β Γ, ΒΑ, Β Ζ, δρώμενα δε τά 
Κ, Α. ονκονν τον όμματος 
παραφερομένον προς τοις Γ 

5 μέρεΰι &άττον παρελενΰονται αί 
όψεις τό Κ ήπερ τό Α. δόζει 
άρα τό Κ νπολείπεΰ%αι, τό δε 
Α εις τουναντίον φέρεΰ&αι, 
τοντέΰτιν ώς έπι τά πρός τω 

10 Ζ μέρη. 

νε . 
Τά αυξανόμενα τών μεγε&ών έγγιον δοκεΐ τώ όα 

μάτι προΰάγεΰ&αι. 
έΰτω γάρ δρώμενον τό ΓΒ νπό τών ΚΒ, Κ, 

16 άκτίνων, καϊ ηύζήΰ&ω τό Β Γ τω ΒΑ, και άπό τον 1 
όμματος προΰπιπτέτω άκτίς ή ΚΑ. ονκονν μείζων I 
νπό ΑΚΓ γωνία τής νπό ΒΚΓ γωνίας, τά δε νΑ 
μείζονος γωνίας δρώμενα έγγιον φαίνεται, έγγιον άΛ 
δόζει είναι τό ΓΑ ήπερ τό Β Γ. 

20 νς'. 
ΓΌΰα μή έν τω αντω άποΰτήματι κείται μή παρ 

άλληλα κείμενα τών άκρων μή κατάλληλα κειμένων τοΙ 
μέΰων μηδε έπ* εν&είας όντων, τό όλον ΰχήμα δπ 
μεν κοίλον, δτε δε κνρτόν ποιεΐ. 

25 δράΰδω γάρ τά Β, Γ, Α τον όμματος έπϊ τον 1 

5. μέρεΰιν Vv. 7. τό δέ] corr. ex τον δέ V. 11. νε\ 
W Ρ, W V, ν&' in ras. m. 2 ν. 12. 'έγγειον V. 14. Γψ 
Ε Γ ρ. 15. ηνξείο&ω ν, sed corr. 16. μεΐξον ν. 15 
'έγγιον (pr.)] ϊγγειον V, μείζονα ρ, om. ν. φαίνεται] om.r 
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oculus enim sit B, a quo ducantur radii ΒΓ, ΒΑ, 
ΒΖ, cernantur autern Κ, Α. itaque ubi oculus ad 
partes Γ praetermouetur ; uisus magnitudineni Κ prius 
transgredientur quam A. ergo Κ remanere uidebitur, 
Α autem in partes contrarias moueri ; b . e. ad partes 
ad Ζ positas. 

55. 

Magnitudines auctae oculo adpropinquare uidentur. 
Γ Β enirti a radiis KB, 

Κ Γ cernatur, et Β Γ magni-
tudine Β Α augeatur ; et ab 
oculo Κ adcidat radius KA. 
itaque LAKT>BKF. quae 
autem ab angulo raaiore 

cernuntur, propiora uidentur. ergo Τ Α propius esse 
uidebitur quam ΒΓ. 

56. 

Quae uec parallela sunt nec in eadem distantia 
posita extremis nec mediis respondentibus nec in 
eadem recta positis ; totam figuram tum concauam tuiri 
conuexam efficiunt. 1) 

cernantur enim Β, Γ, Α oculo in Κ posito, radii-

1) Cum Graeca sensu careant, Latina in hoc quoque uestigia 
eorum eequi coguntur. 

Ζγγιον (alt.)] ϊγγειον V. Ante ϊγγιον (alt.) add. τά δε μεί
ζονα 'ίαντών οΐόμενα τον όμματος έπανξ,άνεο&αι δο'ΛονΟΐ' καϊ 
τα αυξανόμενα άρα τών μεγε&ών δόζει προοάγεοΰαι τω δμματι ρ. 

20. νζ'] |<5' ρ , ξγ' V v (γ del. πι. 2 ν). 23. μηδέ] μηδ' ρ. 
1G* 
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κείμενου, καϊ προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί ΚΒ, ΚΓ^ 
ΚΑ. ονκοϋν το όλον βχήμα κοίλον άν δόξειεν είναι, 
μετακινείβΰω δή πάλιν τό όρώμενον καϊ εγγιον κείβδω 
τοϋ όμματος, ονκοϋν το ΑΒΓ δόξει κνρτόν είναι. 

5 νξ'. 

Τετραγώνον υπάρχοντος έάν άπό τής βνναφής τών 
διαμέτρων πρός όρ&άς τις άναχ&ή τω τοϋ τετραγώνον 
έπιπέδω, έπϊ δε ταύτης τεΌ-ή τό όμμα, αϊ τε πλενρα\ 
τοϋ τετραγώνον και αί διάμετροι ί'βαι φανοϋνται. 

10 έβτω γάρ τετραγώνον τό ΓΖ, 
καί διάμετροι ήχ&ωβαν αί ΓΖ, 
ΚΑ, καϊ άπό τον Θ πρός όρ&άς 
ήχ&ω τω έπιπέδω ή ΘΒ, τό δέ 
όμμα κείβδω έπϊ τον Β, και προβ-

15 πιπτέτωβαν ακτίνες αί Κ Β, ΒΑ, 
Β Γ, Β Ζ. ονκονν δύο αί Ζ Θ, Θ Β 
δύο ταΐς Γ Θ, Θ Β ί'βαι είβίν. είβϊ 
δε και αί γωνίαι αί περιεχόμεναι 
νπ' αντών ί'βαι, τοντέβτιν αί πρός 

20 τω Θ' ί'βη άρα καϊ ή ΖΒ βάβις 
τή ΒΓ βάβει. διά τά αντά δή και 
ή Κ Β τή ΒΑ ίβη έβτϊν. δύο δή αί ΖΒ, Β Γ δνβ\ 
ταΐς ΚΒ, Α Β ί'βαι είβϊν έκατέρα έκατέρα' καί είβιι 
αί διάμετροι ΐβαι' ωβτε καϊ αί πρός τω Β γωνίαι ί'βαι 

25 έβονται. τά δέ νπό ΐβων γωνιών δρώμενα ί'βα φαίνετοΙΙ 
ί'βαι άρα φανοϋνται αί τε διάμετροι καϊ αί πλενραϊ τοί 
τετραγώνον. 

2. άν] scripsi; om. Vvp. 3. ϊγγειον V. 5. νξ'] | e ' ρ 
ξδ' V, m. 1 ν; ζα' m. 2 τ. 8. έτΐϊ δέ] έτΐύ δή ν. ταύτης 
αΰ seq. lac. 3 litt. ν. 9. ί'αοι ρ. 15. Β Δ] Β e corr. y 
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Β 

transpouatur oculoque adpropinquet. ergo ΑΒΓ con-
[uexa uidebitur esse. 

57. 

Dato quadrato si in puncto sectionis diametrorum 
Irecta ad planum quadrati perpendicularis erigitur ; in 
leaque oculus collocatur, et latera quadrati et dia-
laetri aequales adparebunt. 

sit enim Γ Ζ quadratum, ducanturque diametri 
ΓΖ} KA, et in Θ ad planum perpendicularis erigatur 
ΘΒ, oculus autem in Β ponatur, adcidantque radii 
ΚΒ, ΒΑ, ΒΓ, BZ. itaque duae ΖΘ, ΘΒ duabus 
ΓΘ, Θ Β aequales sunt. uerum etiam anguli ab iis 
comprehensi, h. e. qui ad Θ positi sunt, aequales sunt. 
ergo etiam ΖΒ = ΒΓ. eadem de causa etiam Κ Β = ΒΑ. 
quare duae ΖΒ, ΒΓ duabus Κ Β, Α Β singulae singulis 
aequales sunt; et diametri sunt aequales; quare etiam 
anguli ad Β positi aequales erunt. quae autem ab 
angulis aequalibus cernuntur, aequalia adparent. ergo 
et diametri et latera quadrati aequalia adparebunt. 

16*. Θ Β — 17. ΓΘ] om. ν. 17. Θ B'\ corr. cx Θ Γ ν. 
22. ΚΒ] e corr. ra. 1 ν. iari ρ. 23. Δ Β] ν et m. rec. 

corr. ex Δ Γ V, Δ Θ ρ. 20. « ] ται ν. 

Jque adcidant ΚΒ, ΚΓ, KA. itaque tota figura con-
«aua uidebitur. iam rursus magnitudo, quae cernitur, 



246 OFTICORUM RECENSIO THEONIS. 

Τής δε άπο τών ομμάτων έπι τήν ΰνναφήν τών 
διαμέτρων μήτε προς όρ&άς ονΰης τω έπιπέδω μήτε 
ίΰης έκατέρα τών άπο τής ύνναφής προς τάς γωνίας 
τον τετραγώνον αγομένων μήτε ίΰας γωνίας περιεχονβης 

5 μετ αντών αί διάμετροι άνιΰοι φανοννται. ομοίως 
γάρ δείζομεν τά όνμβαίνοντα, κα&άπερ και έν τοις 
κνκλοις. 

2. μήτε (pr.)] μή ρ. 4. ίΰας] corr. ex ίαης m. rec. Ύ. Ια 
fine: τά πρό οπτικών Ενκλείδον φίλε τέλος είληφε ενδοκοϋντος^ 
ω δόξα ρ. 
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Sin recta ab oculo ad punctum sectionis diametro-
rum ducta neque ad planum perpendicularis est neque 
utrique rectae, quae a puncto sectionis ad angulos 
quadrati ducuntur, aequalis neque cum iis angulos 
aequales coraprehendit, diametri inaequales adparebunt. 
faam eodem modo , quo in circulis, rei rationem de-
monstrabimus. 





SCHOLIA 
IX 

OPTICOBUM RECENSIONEM 

THEONIS. 



I 



A d praefationera. 

1. Τουτέΰτι κατά ΰυνέχειαν ρ. 14$, 18—19] ού τούτο 
έοικε λέγειν το κατά ΰυνέχ,ειαν ήγουν βυνεχώς καϊ 
έχομένως άεί' είη γάρ άν εναντίον τω έν διαΰτήματι 
φέρεΰ&αι καϊ έκ διαστημάτων ταύτας ύπάρχειν' λέγει 5 
δε κατά ΰυνέχειαν το έφεζής μεταπίπτειν καϊ μή πε-
πλανημένως, άλλά κατά μετάβαΰιν προϊούΰας καϊ με&-
ιΰταμένας. 

2. "Εφερεν αιτίας ρ. 148, 22 ] ήγουν αίτιάματα ώς 
μή κατά λόγον λεγόμενον αίτιώμενος αυτό. 10 

3. Οίον γωνίαι ρ. 1 5 4 ; 2 ] κάντεύ&εν όρα τό έν 
διαΰτήμαΰι τάς όψεις φέρεΰ&αι, νόει δε ταύτα τά 
διαΰτήματα βραχύτατα όΰον οίον τέ έΰτι μάλιΰτα, όΰον 
ταΐς πρός τω όμματι γωνίαις εγγίζει πορρώτερον 
ψού όμματος άεϊ μείζω γίνεται . . . . κέντρου γάρ τού 15 
όμματος νοουμένου ανάγκη τάς όψεις κωνοειδώς φέρε-
ΰ%αι και προϊούΰας μάλλον αλλήλων ΰχίξεΰ&αι, ό καϊ 
δήλον αίτιον γίνεΰ&αι τού πάν μέγε&ος έχειν τι διά
ΰτημα, άφ' ού ούχ όράται. μέχρι μεν γάρ έγγιον όν 
φεΐξον ή τού τών όψεων διαΰτήματος, όράται, έπειδάν 20 

1. ν 1. 2. ν 1. 3. ν1. 

14. Ante πορρώτεοον septem litterae, quas oxtricare no-
queo. 15. 'όματοξ v 1. Ante -/Αντρου comp. incertum (i£ 
άνάγν.τις?). 16· άνάγν,ή] comp. ν 1. 
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δέ πορρώτερον γενόμενον μείζονι έαντον διαβτήματι 
τών όψεων έντύχη, ήδη μηδαμώς αντον τών όψεων 
εφαπτόμενων διά τό παρεμπεπτωκέναι τω διαβτήματι 
αντών ονχ όράται. 

δ A d definitiones. 

4. Τά νπό μείζονος γωνίας δρώμενα μείζονα φαί
νεται ονχ έαντών, άλλά μείζονα δηλονότι, η εί έωράτο 
νπό οξείας γωνίας' οίον ώς εν νποδείγματι έβτωβαν 
δύο τρίγωνα ί'βα τά Β ΓΑ, Β Κ Α, μείζων δε έβτω ή 

10 τον Β ΓΑ τριγώνον πρός τω Β γωνία, παρ' ό ή τοΰ 
ΒΚΑ πρός τω αντω βημείω. λέγω, ότι τό Β ΓΑ τρί
γωνον νπό μείζονος γωνίας όρώμενον, παρ' δ τό ΚΒΑ, 
μείζον φαίνεται τον ΚΒΑ διά τό τήν νπό ΓΒΑ γω
νίαν είναι μείζονα τής νπό ΚΒΑ. ή τό μείζονα έν-i 

Ιό ταν%α τό βνγκριτικόν άντι άπλον κείται ώς είναι τό 
μείζονα φαίνεβ&αι άντϊ τον μεγάλα φαίνεβ&αι, ώβπερ 
τό εναντίον τά νπό έλάββονος γωνίας θεωρούμενα 
μικρά φαίνεται και τά νπό ί'βης ί'βα. 

5. Μετεώρους μεν απλώς 
20 ακτίνας τάς μακράς ονομάζει και 

νψηλάς, μετεωροτέρας δέ τούτων 
αυτών πάλιν τάς μακροτέρας τε 
και νψηλοτέρας' οίον ώς έν νπο
δείγματι έβτωβαν τρία μεγέ&η 

2δ αλλήλων απέχοντα ίκανόν διά
βτημα τά Β Γ, Α Ζ, ΚΑ, καϊ προβπιπτέτωβαν έπ' 

4. V 2 (ad def. 4). δ. V 2 (ad def. δ). 

1. Post γενόμενον del. . . . τών διαβτήματος γενόμενον ν 1. 
6. σχόλιον V 2 . 7. δηλονότι] supra scr. m. 1 V 2 . Ιδ. 

ΰνγγριτιν,όν V 2 . 
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αυτά όψεις αί Β Ν, ζ / Λ 7 , ΚΝ. λέγω, ότι ίΰων 
μεγε&ών τούτων υποκειμένων καϊ άπό τού Ν ΰημεΐον, 
κα& ο έΰτι τό όμμα, τών άκτίνων προΰπιπτονΰών 

I μετεωρότερα έΰτϊν ή μεν Β Ν άκτϊς τής ΑΝ, ή δ ε Α Ν 
τής ΚΝ, καϊ ομοίως άν τούτο νπήρχεν, εί καϊ έτεραι 5 
πλείονς αυτών ήΰαν. 

6. Τοντέΰτιν όταν τό αντό διά πλειόνων γωνιών 
| όράται' τότε γάρ έκ τών όψεων ακτίνες ανταΐς έρει-
I δόμεναι διά πλειόνων άν λέγοιντο όράν τό δρώμενον. 

A d prop. I. 10 

7. Αεί γάρ τό δρώμενον άπόΰταΰίν τινα έχειν πρός 
τό όμμα' οντω γάρ καϊ δρα&ήΰεται, ώς, εί γε μηδεμίαν 
άπόΰταΰίν έχει, ούχ όρα&ήΰεται. 

A d prop. II. 

8. Ού γάρ άν είποιμεν ρ. 150, 17] εί γάρ έλεύ- 15 
ί ΰονται διά τών Γ, Α, γίνεται τρίγωνον έχον δύο νπο-
\ τεινούΰας, ων ή έκτος νποτείνονΰα μείζων γίνεται τής 

εντός, νπετέ&η δε ίΰη. 

9. Μή δορνβείτω γάρ ημάς τούτο, όπως τό μεν 
' Β ΓΑ τρίγωνον έπϊ πλέον ήνέωκται κατά πλάτος, τό 20 
|Ι δε ΒΚΑ ΰτενώτερόν έΰτι. πρώτον μεν γάρ τού ΰτοι-

χειωτον ζητονντος ί'ΰα καϊ παράλληλα νοεΐν τά φαι-
) νόμενα, είπερ τό ΒΚΑ τρίγωνον κατά πάντα εφήρμοζε 
| τω Β ΓΑ τριγώνω, ούκ άν ήΰαν δύο, άλλ' ώς έν 
! έφαίνοντο} άλλ' ούόε παράλληλα' νύν ό' όντως, ώς 25 

G. V* (ad def. Ί). 7. Μ'Ilqru(Ft). 8. V*q. 0. V*. 

12. γάρ Υ.νί] ν.αϊ γάρ Ru, γάρ r. 17. έγ.τός] e corr. V 2 . 

i 
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έχει, τεθέντων βνμβαίνει τήν έκθεβιν εφάρμοζε ιν αύτοιςΛ 
καϊ γάρ παράλληλα τέ είβι τά τρίγωνα, καϊ το ΒΚΛ 
τρίγωνον πλεονεκτεί τω μήκει τών Β Κ, ΒΑ γραμμών! 
καί έβτι διά ταντα ί'βον το ετερ 

5 10. Επειδή, όβαι άν ακτίνες έπϊ το ΓΑ προβ-
πέβωβιν, έξώτεραι έβονται τον ΚΑ μή προβπίπτονβαι 
αντω' ωβτε νπο πλειόνων δράται τό ΓΑ. 

11. Άλλά δηλονότι μέχρι τών Κ, Α περάτων έλ-Α 
θοϋβαι βτήβονται και έφ' έαντάς άνακλαβθήβονται . . . I 

10 βτηρίζονβιν, άλλ' ώς θ..τι επει έγγύτερόν έβτι τόΙ 
Β ΓΑ τρίγωνον, καί πλείονες όψεις τούτω προβπεβοϋνταιϊ 
καϊ ακολούθως άκριβέβτερον δραθήβεται, τοντέβτι μάλΑ 
λον η τό έτερον δραθήβεται. 

12. Πλειόνων όψεων ρ. 156, 2 3 ] εί δέ νπό πλει\ 
Ιό όνων όψεων, και νπό πλειόνων γωνιών. 

Ad prop. III. 

13. "Ιβως εί'ποι τις άν, ώς, επειδή ον μόναι am 
ΒΓ, ΒΑ προβπίπτονβιν ακτίνες πρός τό ΓΑ μέγεθοςλ 
άλλά καϊ άλλαι πλείβται μεταξύ τών Γ, Α, ότε άφιβταλ 

20 μένον τον ΓΑ μεγέθονς ον πίπτονβιν αί Β Γ, ΒΑ 
ακτίνες, προβπεβοννται αί μεταξύ τον μέβον προβπεβοϋ-
βαι ακτίνες, λέγομεν ονν πρός τόν οντω άπορήβαντα, 
ότι, εί καϊ πρός μικρόν άφεβτηκότος τον ΓΑ μεγέθονς ον 
προββαλοϋβιν αί Β Γ, ΒΑ ακτίνες, άλλ' αί μεταξύ τον 

25 μέβον, και έπι πλεΐβτον άφεβτηκότος τον τοιούτον μεγέ-
θονς ονδ' αί μεταξύ τοϋ μέβον προβπεβοϋνται διά τό 
πλατύνεβθαι τό μεταξύ τών τοιούτων όψεων διάβτημα 

10. V M ^ R q s t (ad ρ. 156, 23). 11. V 2 . 12. R 1 !] 
13. R(MAFqrstu, Vat. m. 2). 

8—10 ηοη intellego. 17. είποι] Mqr, εί'τιτ] RFrt. 
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άφιΰταμένον τον μεγέϋ-ονς όντος ώριΰμένον παντός 
μεγέ&ονς. 

14. Τών γάρ διαΰτημάτων ή μάλλον άποΰτάΰεων 
προχωρονΰών έΰται μεταξν διάΰτημα, ον αί άποΰτάΰεις 
διά το απ* αλλήλων άποΰχιΰΰήναι ονχ άψονται. 5 

A d prop. ΙΥ . 

15. "Εΰτω τρίγωνον όρ&ογώνιον το ΚΒΖ όρ&ήν 
ιέχον τήν προς τω Β, ίΰαι δε έΰτωΰαν αί Β Γ, ΓΑ, Α Ζ, 
καϊ έπεζενχθωΰαν αί ΓΚ, Α Κ. φημϊ δή, ότι ή Μ 

τής Ν μείζων έΰτϊν, ή δε Ν 10 
τής Η. ήχθω γάρ άπό τον Γ 
τή Α Κ παράλληλος ή ΓΑ. 
έΰτιν άρα, ως ή Α Γ πρός 
ΓΒ, όντως ή ΚΑ πρός 
τήν Α Β. ίΰη δ ε ή Α Γ τή 15 
ΓΒ* ίΰη άρα και ή ΚΑ 
τή Α Β. και έπεϊ όρθή έΰτιν 
ή πρός τω Β, μείζων ή ΓΑ 
τής ΑΒ, τοντέΰτι τής ΑΚ' 
ωΰτε καϊ γωνία ή Μ μείζων 20 

έΰτϊ τής Ο. άλλά ή Ο ίΰη έΰτϊ τή Ν' εναλλάξ γάρ είΰιν 
καϊ ή Ν άρα τής Μ έλάΰΰων έΰτϊν. πάλιν άπό τον Α 
τή Ζ Κ παράλληλος ήχθω ή ΑΠ' φανέρόν δή, ότι ή Ρ 
μείζων έΰτιν ορθής, ωΰτε πάλιν ομοίως δείζομεν, ότι 
ή ΠΑ μείζων έΰτϊ τής ΠΚ' ωΰτε καϊ γωνία ή Ν 25 

14. ΒΛ 15. V(Vat .qr) ; ad ρ. 158, 20. 

1. όριΰμενου IL. 7. όρθογώνιον] ±?ν V. όρθήν] J_ V. 
19. τ%(ρι\)] τή V? 21. Ante τής ras. 4 litt. V. έναλάξ V. 
22. Μ] e corr. m. rec. V. έλάοοοιν] comp. corr. ex μείζων 

m. rec. V. 23. Ante Ρ eras. η V. 
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24. Post έπεϊ add. ου (ονν) R. 

τής Σ. άλλ' ή Σ τΐ] Ε έΰτιν ίΰη' καϊ ή Ν άρα τής 3 
μείζων έβτίν. 

16. "Εΰτω ίΰα διαΰτήματα έπι μιας ευθείας τά Α Β, 
Β Γ, ΓΑ, καϊ άνήχθω τή Α Α προς όρθάς ή Α Ε, ί'φ' 

5 ής κείΰθω όμμα τό Ε. λέγω, ότι μείζον φανήΰεται 
τό μεν Α Β του Β Γ, τό δε Β Γ του ΓΑ. προΰπιπτέ
τωΰαν γάρ ακτίνες αί ΕΒ, Ε Γ, ΕΑ, καϊ ήχθω διά\ 
του Β ΰημείου τή ΓΕ ευθεία παράλληλος ή ΒΖ διά 
τό δεύτερον τού έκτου, λοιπόν έΰται ίΰη ή ΑΖ τή 

10 Ζ Ε. μείζων δε ή Β Ζ τής Ζ Α διά τό μείζονα γωνίαν 
νποτείνειν μείζων άρα και τής Ζ Ε. μείζων άρα καΙ\ 
ή Θ γωνία τής Κ. άλλά τ ή Κ ίΰη ή Α διά τό ειναιϊ 
εναλλάξ" μείζων άρα ή Θ καϊ τής Α. μείζον άρα\ 
δφθήΰεται τό ΑΒ τού Β Γ. δμοίως διά τού Γ άχθεί-\ 

15 ΰης παραλλήλου τή Α Ε τής ΓΗ δειχθήΰεται τό Β Γ, 
ότι μείζον φανήΰεται τού ΓΑ. 

17. Αιά τό τήν Α Γ ύποτείνειν καϊ τήν Μ μείζοναϊ 
ούΰαν και τής ΑΚ τής ύποτεινονΰης τήν Ο, ή δε\ 
μείζων πλευρά τήν μείζονα γωνίαν ύποτείνει. 

20 ή δε εις τάς παραλλήλους ευθείας έμπίπτουΰα τάς 
εναλλάξ γωνίας ίΰας άλλήλαις ποιεί. 

Αά prop. VI . 

18. Κάθετος άρα έΰτϊν ρ. 162, 3 — 4 ] πώς ή ΚΜ 
κάθετος έΰτιν έπι τήν ΜΑ, δείξομεν ούτως' έπεϊ άπό 

16. ν 1 in mg. sup. (ad ipsam prop. 4 add. ετέρα τούτοΑ 
άνω άπόδειζις); est opt. uet. prop. IV. 17. q (acl schol. nr. 15 
p. 255, 20 et 21). 18. R, q fol. 109 (add. ξήτει έν τω ξ' θεω-
ρήματι) (M^Arsu, Vat. m. 2). 
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τον Κ έπϊ το νποκείμενον έπίπεδον κάθετος ήκται ή 
ΚΑ, καϊ προς πάβας άρα τάς άπτομένας αντής ενθείας 
καϊ ονβας εν τω νποκειμένω έπιπέδω ή ΚΑ όρθάς 
ποιήσει γωνίας, έπεϊ ονν έπϊ τήν Ζ Α κάθετος ήκται 
ή Α Μ, καϊ προς τήν ΑΜ ή ΚΑ όρθήν ποιήβει γω- δ 
νίαν. έπεζενχθω άπο τοϋ Α καϊ έπϊ το Α ή ΑΑ' καϊ 
προς άρα τήν Α Α ή Α Κ όρθήν ποιήβει γωνίαν. έπεϊ 
ονν τρίγωνον έβτιν όρθογώνιον τό ΚΑ Α όρθήν έχον 
τήν νπό ΚΑ Α γωνίαν, τό άρα άπό τής ΚΑ νπο-
τεινονβης τήν όρθήν γωνίαν ί'βον έβτι τοις άπό τών 10 
ΚΑ, Α Α. πάλιν έπεϊ τρίγωνον έβτιν όρθογώνιον τό 
ΑΜΑ όρθήν έχον τήν νπό ΑΜΑ γωνίαν, τό άρα άπό 
τής Α Α ί'βον έβτϊ τοις άπό τών Α Μ, ΜΑ. τό άρα 
άπό τής ΚΑ ί'βον έβτι τοις άπό τών ΚΑ, Α Μ, ΜΑ. 
άλλά τοις άπό τών ΚΑ, Α Μ ί'βον έβτϊ τό άπό τής ι δ 
ΚΜ' τρίγωνον γάρ έβτιν όρθογώνιον τό ΚΑ Μ όρθήν 
έχον τήν νπό ΚΑΜ γωνίαν. τό άρα άπό τής ΚΑ 
Ιβον έβτϊ τοις άπό τών Κ Μ, ΜΑ, και διά τό μη τοϋ 
πρώτον τών Στοιχείων ή νπό ΚΜΑ γωνία ορθή έβτιν 
όπερ έδει δεΐζαι. 20 

19. Μείζων άρα και γωνία ή νπό ΜΚΑ κτλ. 
ρ. 162 ; 9 ] ότι δέ ή νπό ΜΚΑ τής νπό ΕΚΝ μείζων 
έβτϊν, δείζομεν τοϋτον τόν τρόπον έπεϊ όρθογώνιον 
έβτι τρίγωνον τό ΚΑΜ όρθήν έχον τήν νπό ΚΑ Μ 
γωνίαν, όξεΐά έβτιν ή νπό ΚΜΑ' ωβτε αμβλεία ή νπό 2δ 
ΚΜ&. άμβλνγωνίον ονν τριγώνον τοϋ Κ&Μ ή Κ3 

19. Rq (M'AFrsu, Vat. m. 2). 

9. νπό] corr. ex άπό R. τής] τοϋ II. ΚΑ) Κ e corr. R. 
12. ΑΜΑ (alt.)] q, MAA RM. 14. τής] q, τοϋ li. 17. 

τής] τοϋ II. 18. Κ Μ] ΚΑ R. 23. τοϋτον τόν τρόπον] Rr; 
ούτως q. 24. τρίγωνον έατι q. 20. Κ Ξ Μ] ΚΜ3 q. 

Eucl ideB, edd. Ileiberg et Mcngo. VII. 17 
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νποτείνει τήν πρός τώ Μ άμβλεΐαν γωνίαν μείζων 
άρα ή Κ8 τής ΚΜ. έπεϊ ονν τρίγωνα είΰιν όρθο-
γώνια τά Κ8Ν, ΚΜΑ όρθάς έχοντα τάς πρός τοις 
8, Μ γωνίας, τό άρα άπό τής ΚΝ ίΰον έΰτι τοις άπό 

5 τών Κ8) 8Ν, ομοίως καϊ τό άπό τής ΚΑ ίΰον τοις 
άπό τών Κ Μ, ΜΑ. καί έΰτι τά άπό τών Κ 8, 8 Ν 
μείζονα τών άπό τών ΚΜ, ΜΑ' ή γάρ 8Ν τή ΜΑ 
ίΰη έΰτϊν ώς παραλληλογράμμον τον ΜΝ ονΰα άπ-
εναντίον, ή δε Κ 8 τής Κ Μ μείζων, καϊ τό άρα άπό\ 

10 τής Κ Ν τον άπό τής ΚΑ μείζον ωΰτε καϊ ή Κ Ν] 
τής ΚΑ μείζων, έδείχθη δε καϊ ή Κ 8 τής Κ Μ μεί-Α 
ζων ί'ΰη δε ή 8Ν τή ΜΑ' έάν άρα τήν ΜΑ έπϊ τήνι 
8Ν έφαρμόΰωμεν, εντός πεΰειται τό ΚΜΑ τρίγωνονί 
τον Κ8Ν τριγώνον, καϊ διά τό κα τον α τών ΣτοιΛ 

15 χείων μείζων έΰται ή νπό ΜΚΑ τής νπό 8KN' όπερί 
έδει δεΐζαι. 

Ad prop. VII . 
20. Γεγράφθω γάρ περϊ τό τρίγωνον κύκλος, κα 

έκβεβλήΰθωΰαν αί ΚΑ, ΚΓ έπ 
20 ευθείας έπϊ τά Ν, 8. καϊ έπεϊ 

αμβλεία δείκννται ή νπό Ζ ΑΝ 
ώς έκτος ούΰα, ή άρα άπό τον Α 
τή Ζ Α πρός όρθάς αγομένη 
έΰται ώς ή Α Α. πάλιν έπεϊ άμ-

25 βλεϊα δείκννται ή Γ ώς έκτος 

• 

20. V(Vat.q, ρ in textu post prop. VII); alia demonstratie 
est prop. VII; cfr. opt. uet. 

5. ίΰον ίϋτϊ τοις q. 6. και — 7. ΚΜ, ΜΑ] om. q. 71 
3 Ν] & Μ q. 10. μείζων q. 13. έντος πεαεΐται] ίμ\ 
πεαεΐται q. 18. γάρ] om. ρ. κύκλος] κύκλο V, corr. m. rec. 

23. όρθάς] comp. m. rec. V, ut p. 259, 1. 
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4. λήματος V, corr. m. rec. Pro 8—11 Μ'Κιΐ: ϊν τιοι 
τών αντιγράφουν (μετά τήν πρόταοιν add. Ru) %χει ή τοΰ θεο)-
ρήματος ^-κθεαις ν.αϊ δεΐξις όντως (υντω Ru); iid. codd. ad 
πορρωτέρω . . . τεθέντα add. γρ. ν.αϊ (om. liu) μή εφεξής άλλή-
λοις τεθέντα xui άνιαον διεΰτην.ότα τον όμματος άνιβα φαίνεται. 

12.· ϊατω δνο ί'οα MKFu. 19. αί — Η] ταΐς ΕΒ, ΕΓ 
εύ&είαις ενθεΐαι α'ι Β7,, ΓΗ MRFu. 22. είοί q. 23. ή] 
τ0 MRFu. Δ ΓΚ] Α ΓΗ Fu. έστιν] om. MRFu. 

17* 

ούΰα, ή άρα άπο τον Γ προς όρθάς αγομένη έΰται ώς 
ή Γ Μ. τούτων δε ούτως εχόντων δειχθήΰεται ή Ζ ΑΝ 
περιφέρεια μείζων τής 8 Β περιφερείας έκ τον παρα-
κειμένον λήμματος τον έν τω δ' θεωρήματι τον γ' 
βιβλίον τών Σφαιρικών ί'6ας γάρ περιφερείας άφαιρον- 5 
0ΐν αί κάθετοι, ωΰτε καϊ γωνία ή Σ μείζων έΰτι 

\ψης Φ. ωΰτε καϊ ή Ζ Α μείζων φανήΰεται τής ΓΒ. 

21. Τό αυτό θεώρημα έν τιΰι τών αντιγράφων 
ενρηται οντως' τά ίΰα μεγέθη έπι τής αυτής ευθείας 
%ντα και μή εφεξής άλλή?.οις κείμενα άνιΰον διεΰτη- 10 
κότα τον όμματος άνιΰα φαίνεται. 

έΰτωΰαν δύο μεγέθη τά ΑΒ, ΓΑ έπϊ τής αυτής 
ευθείας τής ΑΑ μή εφεξής άλλήλοις όντα καϊ άνιΰον 
διεΰτηκότα άπό τον όμματος τον Ε, και προΰπιπτέτω
ΰαν ακτίνες αί ΕΑ, ΕΑ, και έΰτω μείζων ή ΕΑ τής 1δ 
Ε Α, και όρθή ή νπό Ε Α Α. λέγω, ότι ή ΓΑ τής Α Β 
μείζων φανήΰεται. προΰπιπτέτωΰαν ακτίνες αί ΕΒ, ΕΓ, 
καϊ περιγεγράφθω περι τό ΑΕΑ κύκλος ό Α Ε Α, και 
προΰεκβεβλήΰθωΰαν αί Ε Β, Ε Γ εύθεΐαι έπϊ τά Ζ, Η, 
Μίϊ άνεΰτάτωΰαν άπό τών Β, Γ ΰημείων ταΐς Α Β, ΓΑ 20 
πρός όρθάς γωνίας αί Β Θ, ΓΚ. έπεϊ ονν αί Α Β, ΓΑ 
ίΰαι είΰιν, άλλά και αί Β Θ, ΓΚ, ώς δείξομεν, και 
γωνία ή νπό ΑΒΘ γωνία τή νπό Α ΓΚ έΰτιν ίΰη, 

! 21. q, similiter Μ'ΙίΓιι (τό η' άλλως Μ 1 ) ; est oj>t. uet. 
p r o p . VII. 
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και βάβις άρα ή άτά> τοϋ Α έπι τό Θ τή άπο τοϋ Α 
επί το Κ ί'6η έβτϊν ώΰτε καϊ περιφέρεια ή ΑΖΘ 
περιφέρεια τΐ] ΚΑ έβτιν ί'βη. ή ΚΑ άρα περιφέρεια 
τής Α Ζ μείζων έότίν. πολλω άρα μείζων τής Α Ζ 

5 ή Η Κ Α. άλλ' έπϊ μεν τής Α Ζ βέβηκεν ή νπο ΑΕΖ 
γωνία, έπι δέ τής ΗΚΑ περιφερείας βέβηκεν ή νπο 
ΗΕΑ γωνία' γωνία άρα ή νπο ΗΕΑ τής νπο ΑΕΖ 
μείζων έΰτίν. άλλ' νπο μέν τής νπο ΑΕΖ ή Α Β 
ενθεΐα δράται, νπο δέ τής νπο ΗΕΑ ή ΓΑ' μείζων 

10 άρα δράται ή ΓΑ τής Α Β. 
ότι δέ ή Β Θ ί'6η έΰτι τή ΓΚ, δείζομεν οντως\ 

έπεϊ ή ΑΒ τή ΓΑ ί'6η έΰτί, καϊ κάθετοι έπι τήν Α Α 
αί ΘΒ, ΓΚ, παράλληλοι είΰιν αί Β Θ, ΓΚ ενθεΐαι' 
προ6εκβληθεΐ6αι παράλληλοι έπονται, προόεκβεβλήόθω-

1δ ΰαν καϊ έότωόαν αί Θ Ο, Κ Π, καϊ είλήφθω τό κέντροί 
τον κύκλον καϊ έβτω το Ρ, και άπό τοϋ Ρ έπϊ μέν 
τάς ΘΟ, ΚΠ κάθετοι ήχθωόαν αί ΡΝ, PS, έπι δϊ 
τήν Α Α πρός δρθάς η Ρ Σ. ή ΡΣ άρα δίχα τήν Α Α 
κατά τό Σ τεμεΐ. άλλά καϊ ή ΑΒ τή ΓΑ υπόκειται 

20 'ίΰη' και λοιπή άρα ή Β Σ τή Σ Γ 1'6η έΰτίν. άλλξ 
και ή Β Σ τ ή Ν Ρ ί'βη έΰτίν, καϊ ή Σ Γ τ ή Ρ 3 ί'βη 

1. άπό (pr.)] corr. $χ νπό R. 3. ίση εστίν MRFu. ή] 
τ ή Fu. 4. τής (pr.)] hinc fol. eodem uerso F, add. τον Θ. 

έοτί Fu. 7. ΗΕΔ (alt.)] Η BJ Fu. 8. νπό (alt.)] om. 
MFu. 9. νπό (pr.)] έπί Ru. νπό (alt.)] om. Μ. ΓΔ] 
ΓΔ ενθεΐα MRFu. 10. όραται] om. MRFu. ΑΒ] Αί 
Οραται MRFu. 11. έΰτί] om. MRFu. 12. έστι] om. MRFu 

13. rX(pr.)] Κ Γ Μ, et corr. ex ΓΔ u. είοι q. r^(alt.)j 
Κ Γ MRFu. 14. προσεκβληθεΐααι — 18. δίχα] διήχθω πάλΐΊ 
διά τον κέντρον τον Ρ προς όρθάς τή ΑΔ ή Ρ Σ, καϊ δίχα άρο 
MRFu. 19. απόκειται u. 21. και (pr.)] om. u. εστίν, 
om. MRFu. ίση έατίν (alt.)] παραλληλόγραμμα γάρ τά Β Ρ, ΡΙ 
και ή ΝΡ άρα τή Ν& ίση MRFu. 
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1. α'ι — 2. ίοον] ως δεδειν,ταΐ' ίαον άρα MRFu. 2. διά] 
ί περί MRFu. 3. ίοαι είΰιν MRFu. 4. ΒΝ] α corr. Itu. 
ji 11. Θ Ζ] τήν Θ Ζ ρ. Δ Κ Ζ] e corr. q, ΚΔΖ Vp; ΚΔ, ΖΔ 
I RFu et eras. pr. Δ Vat. 12. γωνίαν] om. ρ. 13. ΚΖ] 

την ΚΖ Χ). 14. είναι] έστι ρ. 

έΰτϊν. καί είΰί πρός όρθάς ταΐς Θ Ο, ΚΠ' αί Θ Ο, Κ Π 
ί άρα ίΰον άπέχονΰιν άπό τον Ρ, καϊ διά τοϋτο καί 

είΰιν ίΰαι. ωΰτε καϊ αί ήμίΰειαι αντών αί Θ Ν, Κ 8 
! Ιΰαι είΰιν, ων αί Β Ν, Γ'3 ΐΰαΐ' και λοιπαϊ άρα αί 
! Θ Β, ΚΓ ίΰαι είΰιν. 5 

A d prop. VIII. 

22. Έν τω ια' θεωρήματι τον γ' βιβλίον τών Σφαι-
i ρικών ενρήΰεις έξωθεν ΰχόλιον, ό ΰνμβαλεΐταί ΰοι εις 
ι τήν παροϋΰαν δεΐξιν. 

23. "Ιΰη δε ή ΑΖ τή ΒΓ' ώς άρα ή ΒΓ πρός 10 
| ΘΖ, όντως ή νπό ΑΚΖ γωνία πρός τήν νπό ΒΚΓ 
Ι γωνίαν. ώς δε ή Β Γ πρός τήν Θ Ζ, όντως ή Κ Γ 

πρός Κ Ζ διά τό τριγώνον τον ΚΒΓ παρά μίαν τών 
ι πλενρών ήχθαι τήν Θ Ζ και ίΰογώνια είναι τά τρίγωνα. 

24. 'Τπερπεΰεΐται τήν ΚΖ ρ. 164, 1 2 ] ώς άπό 15 
ι μείζονος διαΰτήματος γραφόμενος, όπερ έΰτϊν ή ΘΚ' 
\ μείζων γάρ αντη τής ΚΖ' ωΰτε νπερπεΰεΐται τήν ΚΖ 
| ώς έλάΰΰονα τής Κ Θ. 

25. Οντως ή Γ Κ ρ. 164, 25] διά τό ίΰογώνιον 
I είναι τό ΒΓΚ τω ΘΖΚ καϊ έχειν άνάλογον τάς πλεν- 20 

ράς, ώς τήν Β Γ πρός τήν ΓΚ, τήν Θ Ζ πρός τήν ΖΚ. 

22. "V^q (ad Sphaericorum Theodosii III, 11 in iisdera codd. 
] in mg. exteriore legitur lemma hoc: ϊατω τρίγωνον όρθογώνιον 
l το ΑΒΓ, ν.αϊ ήχθω τις ή ΑΔ. όεΐξαι, οτι ή ΒΓ πρός τήν ΒΔ 

μείζονα λόγον %χει ήπερ ή νπό ΑΔΒ γωνία προς τήν ΑΓΒ). 
23. W a t . F ( p q u R ) . 24. q. 25. ν 1. 
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ωΰτε και εναλλάξ, ώς τήν Β Γ προς τήν Θ Ζ, τήν ΓΚ 
προς τήν Ζ Κ. άλλ' ώς ή Β Γ προς τήν Θ Ζ, καϊ ή 
ΑΖ προς τήν ΘΖ' ίΰη γάρ ή ζ / Ζ τή Β Γ ώς άρα 
ή ΑΖ προς τήν ΘΖ, όντως ή ΓΚ προς τήν ΚΖ. 

6 26. Ώς γάρ αί γωνίαι, oV ών δρώνται τά δρώμενα, 
έχονΰι προς άλλήλας, όντως καϊ τά δρώμενα διά τών 
γωνιών προς άλληλα έχειν φαίνονται, ώς άρα λοιπόν 
ή Σ Ρ γωνία έχει προς τήν Ρ γωνίαν, όντως έχειν 
φαίνεται καϊ τδ Α Ζ προς το Β Γ. ή δε γωνία ή Σ Ρ 

0 προς τήν Ρ γωνίαν έλάττονα λόγον έχει ήπερ τό άπό-* 
ΰτημα τό Κ Γ πρός τό Κ Ζ. καϊ τό Α Ζ άρα πρός τό 
Β Γ μικρότερον φαίνεται παρά τό ΚΓ πρός τό Κ Ζ. 

Ad prop. Χ . 

27. "Ηχθω γάρ διά τον Η ΰημεΐον τή Β Κ παρ-
δ άλληλος ή ΗΕ. έπεϊ ονν αί όψεις πρότερον πρός τήν 

IIΕ προΰπίπτονΰιν κατά τά Η, Α, Μ ΰημεΐα ήπερ 
πρός τήν ΚΓ, καί εΰτι μετεωρότερον τό II τον Α, τό 
δε Α τον Μ, και διά μεν τον II ΰημεΐον ή ΒΗΓ 
φέρεται άκτίς, διά δε τον Α ή ΒΑ Ζ, διά δε τον Μ 

0 ή Β ΜΑ, μετεωρότερα ή μεν Β Γ τής Β Ζ, ή δε Β Ζ 
τής ΒΑ. 

28. Τό ι έν άλλω οντως' έΰτω γάρ όμμα τό Β 
άνω τον ΓΚ έπιπέδον κείμενον, άφ' ον όμματος προΰ
πιπτέτωΰαν ακτίνες αί Β Γ, ΒΑ, Β Ζ, Β Κ, ών ή Β Κ 

δ κάθετος έΰτω έπι τό νποκείμενον έπίπεδον. λέγω, ότι 
τό ΓΑ τον Α Ζ μετεωρότερον φαίνεται, τό δε Α Ζ 

26. MVat. lRu(F). 27. VYat.(q). 28. q. 

7. λοιπόν] λόγον Vat.1. 9. ή (pr.)] εί Vat.1. 10. Ρ] 
Ο u. ήπερ] είπερ Vat.1. 12. ΚΖ] Δ Ζ Μ. Ιδ. τήν] ·/· V. 
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τοϋ Ζ Κ. είλήφθω γάρ έπι της Ζ Κ τνχόν βημεΐον 
\τό Ε, καί ήχθω προς όρθάς τΐ} Ζ Κ ή Ε Η. καϊ έπεϊ 
\αί όψεις πρότερον προς τήν ΗΕ προβπίπτονβιν ήπερ 
προς τήν Ε Γ, προβπιπτέτω τή Η Ε ή μέν Β Γ κατά 
1 τό Η βημεΐον, ή δέ ΒΑ κατά το Α, ή δέ ΒΖ κατά 5 
τό Μ. επει ονν το Η τον Α μετεωρότερον έβτι, τό 
δέ Α τον Μ, άλλ' έν ώ έβτι τό Η, έν τοντω τό Γ, 
έν ω δέ τό Α, έν τοντω τό Α, έν ω δ\ τό Μ, έν 
\τοντω τό Ζ, διά δέ τών Β Γ, ΒΑ ή Α Γ φαίνεται, διά 
\δέ τών ΒΑ, ΒΖ ή Ζ Α, διά δέ τών ΒΖ, ΒΚ ή ΚΖ, 10 
ονκοϋν ή μέν ΓΑ τής Α Ζ μετεωροτέρα φαίνεται, ή 
δέ Α Ζ τής ΖΚ' τά γάρ νπό μετεωροτέρων άκτίνων 
δρώμενα μετεωροτέρα φαίνεται, τών άρα κάτω τοϋ 
όμματος κειμένων και τά έξης. 

A d prop. X I . 15 

29. Πάλιν έάν άγάγης παράλληλον εν&εΐαν διά 
.τοϋ Γ, φανερόν έβται άπό τών βημείων. 

A d prop. XI I . 

30. Τοϋτο ώς άπό τοϋ ζ' φανερώτερον γίνεται. 

A d prop. X I V . 20 

31. 'Αντίβτροφον' έκεΐ μεν γάρ νπό τοϋ όμματος 
ετέθη τά μεγέθη, νϋν δέ άνω τοϋ όμματος. 

A d prop. X V I . 

32. 'Αντίβτροφον, ώς εί νοηθείη τό βχήμα μετα-
ψιθέμενον άνω κάτω. 25 

> . 29. VVat.q. 30. VVat.q. 31. V 1 . 32. V 1 . 

4, 5 Γ ] Β e corr. q. 21. νπ6] VTCOTBQOV? V 1 . 
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Ad prop. X I X . 

33. Έπϊ τό Β πέρας ρ. 176 , 16] μετακινουμένου 
δηλονότι ή του ένόπτρου ή του δρώντος' ού γάρ κατά 
πρώτην τυχόν έπιβολήν τής όψεως κατ7 εμφαόιν όρα-

δ θήΰεται παρά τής όψεως εν τω κατόπτρω τό άκρον 
τού ύψους. 

34. Ούτως γάρ ενορώμεν τω έΰόπτρω, έως ού τό 
άκρον έν αύτω τού δοθέντος μεγέθους ίδωμεν. 

35. Έν τοις Κατοπτρικοΐς ρ. 176, 18] φηόϊ γάρ 
10 έκεΐΰε δ Ευκλείδης ούτως' άπό τών επιπέδων ένόπτρων 

καϊ κυρτών καϊ κοίλων αί όψεις έν ί'ΰαις γωνίαις άνα-
κλώνται. 

αρμόζει δε αύτω και τό έν τοις όροις τών Κατ
οπτρικών είρημένον' ένόπτρου τεθέντος έν έπιπέδω 

15 και τά εξής. 
Ad prop. X X I . 

36. Έναρμόζω γάρ έν τω μέΰω διαΰτήματι τών 
άκτίνων μέγεθος άει έναρμόζων, έως ού διά τών άκρωνϊ 
αυτού ίδω τά άκρα τού δοθέντος μεγέθους. 

20 A d prop. X X I I . 

37. Ουδέ γάρ άμα βλέπει όλον, ίνα ΰυναίΰθηταιϊ 
ώς περιφερούς τού δρωμένου. 

33. Vat. m. 2, rs. 34. VVat.RFp (qrstu). 35. V 2 . 
36. VVat.pr(q). 37. RF, Vat. m. 2, u(t). 

5. παρά] περί r. τό άκρον] r, om. Vat.s. 6. υι/>ον?]Ι 
όψεως r. 7. βχόλιον add. ρ. όντως] οντω ptR. ίβόπτρωΑ 
κατόπτρω ρ. 8. εν] corr. ex i m. 2 V. είδωμεν V. 18.1 
άεϊ] om. Vat.r. εναρμόζων] om. r, lac. relicta. 19. είδω V. 

21. όλον] ώς F, om. Vat. 22. περιφερούς] περιφερείας Vat. 
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Β 

τό Κ, και έπεζεύχδωβαν ενδεΐαι αί ΚΒ, ΚΑ, Κ Ε, 
ΚΖ, ΚΗ, Κ Θ, Κ Γ. έπεϊ ονν ή Κ Β εύδεΐα νπό τής 10 
ύπο ΚΑΒ γωνίας δράται, ή δέ ΚΑ νπό τής νπό 
ΚΑ Α, ή δέ Κ Ε νπό τής νπό ΚΑ Ε, μείζων άρα φα
νήβεται ή μέν ΚΒ τής ΚΑ, ή δέ ΚΑ τής ΚΕ. δμοίως 
καϊ έκ τον έτερον μέρονς ή μεν ΚΓ μείζων φανήβεται 
τής Κ Θ, ή δέ Κ Θ τής Κ Η επει ονν τό αντό βνμ- 15 
βαίνει, όπερ άν καί, εί εύδεΐα νπέκειτο ή περιφέρεια 
ή Β Γ, βννέβαινε, τό τάς ί'βας δηλαδή άνίβονς φαί-

38. MR(F, Vat. m. 2, Aqu). 

1. άλλως τον κγ' ή όεΐζις Μ, άλλοις το κβ' q. έάν] έάν 
γάρ .Vat. 1—3. om. Aq. 2. ή — 4. ν.νκλον) m. rcc. Μ. 

8. κείσ&ω] ίίλήφθω q. 10. εί] q, om. MR. ή Ε Γ περι
φέρεια q. περιφέρεια] γωνία MFK. 

38. Έάν εν τώ αντω έπιπέδω. έν ώ καϊ το όίΐαα. 
κύκλον περιφέρεια τεδή, ή τον κύκλον περιφέρεια 
ένδεια γραμμή φαίνεται. 

έβτω κύκλον περιφέρεια ή Γ Β έν τω αντω έπιπέδω 
κειμένη, έν ω καϊ το όμμα τό Α, άφ' ον όμματος 5 
προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί ΑΒ, ΑΑ, Α Ε, Α Ζ, Α Η, 
Α Θ, ΑΓ. λέγω, ότι ή ΒΓ κύκλον περιφέρεια εύδεΐα 
φαίνεται, κείβδω τής περιφερείας τό κέντρον και έβτω 
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νεΰθαι καϊ μείζονα τήν πορρωτέρω ευθείαν παρά τήν 
εφεξής, ευθεία διά τοϋτο ή ΒΖΓ φαντάζεται περι
φέρεια. 

δυνατόν δε τοϋτο δείκνυ6θαι και έπϊ τής κοίληά 
5 περιφερείας. εί γάρ το Κ ύποτεθείη το όμμα καί 

ΰημεΐον τυχόν τό Α έκτος τής του κύκλου περιφερείας! 
είτα άπό του Α πρός τήν κυρτήν περιφέρειαν τον 
κύκλου εύθεΐαι αί Α Β, Α Α, Α Ε, Α Ζ, Α Η, Α Θ, Α Ρ 
και ακτίνες άπό του Κ όμματος έπι τά Β, Α, Ε, Ζ\ 

10 II, Θ, Γ ΰημεΐα, τών πρός τήν κυρτήν ουν περι\ 
φέρειαν προΰπιπτουΰών ευθειών έλαχίΰτη και κατά 
φανταΰίαν ώς καϊ κατά άλήθειαν ή μεταξύ τού τε 
ΰημείου και τής διαμέτρου όραθήΰεται, τών δε άλλων 
άεϊ ή έγγιον τής έλαχίΰτης τής άπώτερον έλάττων 

15 όράται, δ δή ΰνμβαΐνον όράται, καϊ είπερ ή ΒΖΓ 
περιφέρεια ενθεΐα ύποτεθείη και κάθετος έπ' αυτήν 
ή ΑΖ' όθεν διά τοϋτο καϊ φανταΰίαν ευθείας άπο-
ΰτελεΐ ή περιφέρεια, καϊ μάλιΰτα εί άπό πλείονος φαί-
νοιτο διαΰτήματος, ωΰτε μή ΰνναιΰθάνεΰθαι ημάς τής 

20 κνρτότητος. 
διά τοϋτο και οί μή πάντως άποτεταμένοι κάλοι 

έκ πλαγίον μεν δρώμενοι άΰχάλαΰμα έχειν δοκοϋΰιν, 
νποκάτωθεν δε ευθείς είναι, καϊ αί ΰκιαι δε τών κρί
κων έν τω αντω έπιπέδω κειμένων, έν ώ και τό όμμα, 

25 εύθεΐαι φαίνονται. 

1. καί — πορρωτέρω] om. lac. rel. Vat. τήν (alt.) — 2. 
διά] q, τής έφ' ης το (dein. ras. Μ, spat. 2 litt. R) έστι MFRu., 

6. τής περιφερείας του κνκλον MR. 9. τά] supra scr. B|J 
Β] corr. ex Κ R. 10. τών] hinc etiam r. ονν] q, om.1 

MR. 11. καί] om. r. 15. ο — όράται] postea ins. q. 16. 
περιφέρεια] γωνία R, om. Μ, γωνία τον κύκλου r. 21—25. 
om. Α. 22. Scr. έ γ χάλασμα. 
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A d prop. X X I I I . 

39. Ποιήΰει δή ρ. 180, 2 2 ] διά τό πρώτον τών 
Σφαιρικών. 

40. Έφάψονται αί ΒΑ, ΒΖ ρ. 182, 2 ] έΰχαται 
ονΰαι αί ακτίνες τών όρώντων τήν ΰφαΐραν. 5 

41. Καϊ έπεϊ έκάΰτη κτλ. ρ. 182 , 5 ] έκάΰτην τών 
προς τω Θ γωνιών όρθήν ΰννάξονΰιν είναι άλλοι μεν 
ΐΰως άλλως, εγώ δε τούτον τον τρόπον, έπεϊ έκαΰτον 
τών Κ Ζ Β, ΚΑΒ ήμικνκλίον έΰτιν, ή ΚΖΒ περιφέρεια 
ϊίΰη έΰτι τή ΚΑΒ περιφέρεια, ών ή ΚΖ ί'βη τή ΚΑ' 10 
ΐΰαι γάρ εύθεΐαι αί Κ Ζ, ΚΑ έκ τού κέντρον ονΰαι 

\τον Ζ ΓΑ κύκλον νποτείνονΰιν αύτάς' λοιπή άρα ή 
ΖΒ περιφέρεια τή ΑΒ περιφέρεια ί'6η έΰτϊν. ωΰτε 
και ευθεία ή Ζ Β τ ή ΒΑ ί'ΰη έΰτϊν. έπεϊ ονν δύο 
ψρΐγωνά έΰτι τά ΚΖΒ, ΚΑΒ τάς δύο πλενράς τάς 16 
\ΖΚ, Κ Β ταΐς δύο πλενραΐς ταΐς Α Κ, Κ Β ί'ΰας έχοντα 
καϊ τήν βάΰιν τήν ΖΒ τή βάΰει τή Α Β ίΰην, και τήν 
γωνίαν τήν νπό ΖΚΒ τή γωνία τή νπό ΑΚΒ ίΰην 
ε\ει. πάλιν έπεϊ δύο τρίγωνα τά ΖΚΘ, ΑΚΘ τάς 
ώύο πλενράς τάς Ζ Κ, Κ Θ ταΐς δύο πλενραΐς ταΐς 20 
Α Κ, Κ Θ ί'ΰας έχοντα και τήν γωνίαν τή γωνία, καϊ 
τήν βάΰιν τήν Ζ Θ βάΰει τή ΘΑ ίΰην έξει. και έπεϊ 
ενθεΐα τις διά τον κέντρον ή ΚΒ εύθεΐάν τινα μή 
διά τον κέντρον τήν Ζ Α δίχα τέμνει, και πρός όρθάς 
αντήν τεμεΐ. 25 

39. VVat.u. 40. VVat.KF. 41. Mll(Vat. m. 2, Frs). 

δ. αϊ αχτίνες] om. Ε. 8. τόν] ItF, om.MVat. 9. ΚΛΒ' 
ΚΖΛ ΜΕ. 10. ίοη— χεοιφερεία] Ε, om. V. 17. καί (pr.)' 
μέν Μ. 23. κέντρου] Κ EF. ' 21. κέντρου] κ Η. ΖΛ 
ΛΖ 8. 25. τέμντ] r. 
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42. Αιά τό παράλληλον ρ. 182, 6 ] παράλληλος διά 
τον κη τον α τών Στοιχείων. 

43. Άπερ έξ ανάγκης φνόικής έπι τών δρωμένων 
γίνεται, ταντα καϊ oV αποδείξεων πιΰτώόαΰθαι βον-

δ λόμενος δ γεωμέτρης τών θεωρημάτων παραμνθίας άπο 
τών γραμμών κομίζει κνκλονς αναγραφών έν ταΐς άπο 
τών ομμάτων άποπεμπομέναις άκτΐόιν και επίπεδα διά 
τών όψεων έκβάλλων και έτερα τοιαύτα ποιών, ονχ 
ότι, ταντα μεν έάν γένηται, έβται αληθής ή τοιάδε 

10 αύτον πρόταόις, καϊ καθ' όν αυτός φηόι τρόπον θεω-
ρήΰονόι τό τοιόνδε 6χήμα αί όψεις, έάν δέ μή γένηται, 
ψενδής' ή γάρ άν, εί τοντο όντως εΐχεν, έν τή πιθα-
νότητι τών αποδείξεων έκειτο άν ή τούτων ενρεΰις 
μόνον, άλλ' ούκ έν τή φύΰει τών δρωμένων, και γρα-

ΐδ φομένων μεν τών κύκλων ή τών επιπέδων έκβαλλο-
μένων έωράτο άν το όρώμενον, ώς δ Ευκλείδης φηΰίν, 
μή γινομένων δέ τούτων ούκ άν εθεωρείτο τοιούτον, 
ώς εΐναι μάλλον αυτό διά τήν άπόδειξιν όντως έχον 
ή διά τήν φύΰιν. τό δέ ούχ ούτως έχει, άλλά όπερ 

20 εξ ανάγκης φνόικής ύνμβαίνει πάόχειν ταΐς όψεΰι προβ-
βαλλούΰαις τω τοιωδε όχήματι οίον κνλινδροειδεΐ τ) 
κωνοειδεΐ ή όφαιροειδεΐ έπϊ πλέον άφιΰταμέναις η 
προΰεγγιζούΰαις αύτω, τοντο δή βονλόμενος άπο-
δεικνύειν δ γεωμέτρης παραμνθεΐται τήν άπόδειξιν διά 

42. FVat. 43. V 2 ad prop. 24, ρ in textu inter propp. 23 
et 24. 

1. παράλληλος] om. F. 2. %η — Στοιχείων] %α' των 
Ενκλείδον F. 4. γίνωνται ρ. βονλόμενος] βούλεται ρ. δ. 
τών &εωρ7}μάτων] supra scr. V. 6. κομίζων ρ. 7. άκτϊσι ρ. 

13. τούτων] τών τοιούτων ρ. 20. προββαλούσαις ρ. 
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επιπέδων τε καϊ κύκλων καί τοιούτων τινών, ίνα κατά 

}πάντα ΰύμφωνον αυτήν ποιήΰϊ] τοις εν τΐ] γεωμετρία 
ΰτοιχείοις και παραΰκενάΰη τον άκροατήν μετά πολλής 
lort μάλιΰτα ηδονής έγκύπτειν τοις θεωρήμαΰιν, ώΰπερ 
Ιάμέλει καϊ επί τής αριθμητικής έΰτιν ίδειν αυτόν ποι- 5 
ίοϋντα και γεωμετρίας και τών άλλων μαθημάτων, ότι 
\μεν γάρ δύο τετραγώνων αριθμών εις μέΰον άνάλογόν 
έΰτιν αριθμός, τοϋτο αληθές έΰτιν, άλλ' ού δει τοϋτο 
μόνον απ αυτής είδέναι τής αίΰθήΰεως, ϊν όντως 
εΐπω, άλλά καϊ δι αποδείξεως άΰφαλεΰτέραν έχειν την 10 
περί αύτοϋ γνώΰιν. ομοίως δε καϊ τοϋτο αληθές έΰτιν, 
Υότι, έάν δύο εύθεΐαι τέμνωΰιν άλλήλας, τάς κατά κορν-
\φήν γωνίας ί'ΰας άλλήλαις ποιήΰονΰιν, και φανερόν 
άπό τής αίΰθήΰεως, άλλ' ούκ άπόχρη πρός έπιΰτήμην 
τό όντως είδέναι μόνον, άλλ' έχειν τοϋτο ομολόγου- 15 

Iμενον έκ τίνων προτέρων καϊ γνωριμωτέρων' τοϋτο 
δέ έΰτιν ή άπόδειξις. ό αυτός τοίννν λόγος έΰτι και 
έπι τούτων, ότι φνΰικώς έχει ή όραΰις όντως όράν τά 
όρώμενα, ώς ό Ευκλείδης φηΰίν, ίνα δε και έπιΰτήμην 

ψντών έχωμεν, πρός κατάλη-ψιν άκριβεΰτέραν παρα- 20 
λαμβάνονται έν ταΐς άποδείξεΰιν αυτών κύκλοι και 
επίπεδα και άλλα τοιαύτα. 

χρή όε είδέναι, ώς τούς κύκλονς καϊ τά επίπεδα, 
όταν μεν όρώμεν αυτά τά ΰώματα οίον ΰφαΐραν ή 
κνλίνδρον, νοητώς δει άναγράφειν ή έκβάλλειν, όταν 25 
όε έν έπιπέδω, αίΰθητώς ώς ενταύθα. 

' 4. έγγνπτειν V. G. μαθηματικών ρ. 7. μέαον] sic 
Vp. 10. δι'] όιά ρ. 13. ποιήσυνσι ρ. 15. άλλ'] άλλά ρ. 

24. οίον — 25. κνλίνδρον] ins. ead. man. V. 
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Ad prop. X X I V . 

44. Αί PZ, ΡΣ κα& έν εφάπτονται ρ. 184, δ ] 
εφάπτονται άρα διά το έν τω ιζ' τον γ' τών Στοιχείων 
πόριβμα. 

5 A d prop. Χ Χ Υ Ι . 

45. Όμμάτων διάΰτημα το Β Γ ρ. 186, 7 ] χρή δέ 
νοεΐν, οτι ή διάΰταΰις τών ομμάτων παράλληλος έβτι 
τή διαμέτρω τον κύκλον. 

46. Τοντέβτιν έπιξενχθειόών άπο τον Κ έπι τά 
10 Β, Γ ΰημεΐα ευθειών. 

47. "Ελαββον άν εί'η ρ. 186, 16] εί γάρ τεθείη το 
όμμα έπι τον Θ, διά τό κγ' τών "Οπτικών έλαττον ήμι
βφαιρίον όφθήΰεται νπό τον ενός όμματος. 

48. Τό Ζ ΝΑ ρ. 186, 16] τοντέΰτιν τό νπό τον 
15 κύκλον διοριξόμενον τον περϊ τήν Α Ν Ζ. 

Αά prop. X X V I I I . 

49. "Ον τρόπον έπϊ τον κγ' καϊ κδ' έδειξεν, όντως I 
και έπϊ τών δύο τούτων τον κη καϊ κθ', πλήν έκεΐ I 
μεν έπϊ όφαίρας, ώδε δέ έπϊ κνλίνδρον. 

20 A d prop. X X X . 

50. Κύκλον έχοντος τήν βάβιν ρ. 192, 2 ] ουχί, I 
διότι έΰτι τις κώνος μή έχων κύκλον τήν βάβιν, τοντο I 
φηοΊν, άλλά τήν φύΰιν τον κώνον παραΰτήΰαι βον-1 
λό μένος. 

44. Vat.RFu. 45. Vq. 46. VVat.q; quid sibi uelit, 
nescio. 47. Vat.RF. 48. VVat.q. 49. V'q. 50. R | 
(Vat.AFq). 

3. iv τω] supra scr. R. 14. τό] supra scr. ra. rec. V. 15. I 
περί] comp. ν, παρά q. ΛΝΖ] ANZ Wa t .q . 17. οντω q. [ 
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I 12. ταπεινώτερον Vat.s. δε (pr.)] om. Vat. 14. rj] 
o m . V. 15. παράλληλος] — 11, όρθή s. 16. ενθεΐα] om. lit. 

18. γάρ] om. Mt. λα'] V, λγ' m. rec. 20. τών] τον Η. 

51. Και έπϊ τούτον και τού μετά τοϋτο δμοία ή 
I <δεΐξις πλήν επί κώνον. 

Αά prop. X X X I I . 
52. Τω προϋποκειμένω έπιπέδω ρ. 194, 19] τούτ

ε ς τΐ] βάβει τον κώνον. δ 

53. Ούκοϋν ΰνμπεΰεΐται ρ. 196, 2 ] επειδή κατά το 
αυτό άκρον άνω μεν κατά το Β, κάτω δέ κατά το Κ 
ΰννάπτονται. 

Αά prop. X X X I I I . 

54. "Ελαΰΰον φαίνεται ρ. 196, 22] γρ. μείζον μεν 10 
: έΰται τοϋ κώνον το δρώμενον, έλαττόν δε φαίνεται, 

ταπεινότερον δέ έλαΰΰον μεν έΰται, δόξει δε μείζον 
ι φαίνεΰθαι. 

55. Τοντέΰτιν ίνα έπϊ τίνος ευθείας το όμμα ή, 
ήτις παράλληλος έΰτι τή άπό τής κορνφής τοϋ κώνον 1δ 
πρός τήν περιφέρειαν αύτοϋ αγομένη ευθεία. 

56. "Ιΰον δε τό μεν πρός τω Ν κτλ. ρ. 198, 9] 
|ι έάν γάρ, καθώς είρηται έν τω λα θεωρήματι, άπό 
ι του Ν όμματος προΰπέΰωΰιν ακτίνες πρός τήν τοϋ 
j κώνον περιφέρειαν ώς αί Ν Τ, Ν Φ, και άπό τών Τ, Φ 20 
ι έπϊ τήν κορνφήν τήν Α έπιζενχθώΰιν εύθεΐαι ώς αί 
II ΤΑ, ΦΑ, τό διά τών Ν Τ, ΤΑ έπίπεδον καϊ τό διά 

τών Ν Φ, ΦΑ κοινήν τομήν ε\ει τήν ΑΝ, έφ' ής έάν 
τεθή τό όμμα ώς κατά τό Ν καϊ τό Θ, ίΰον άεϊ τοϋ 

51. V 1 . 02. VRVat.u. δ3. VRVat.M 1 qtu. 54. 
; V a i R M ^ t . δό. VR(Vat.qrstu). 5G. VR(Vat.MAqrstu). 
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κώνον το δρώμενον δφθήΰεται διά το λα θεώρημα' 
ομοίως καϊ ετΐϊ τής ΑΣ. 

Μ prop. X X X V . 

δ7. Όρθή άν είη ρ. 200 , 23] εΐΐε\ γάρ ίΰη έΰτιν 
5 ή ΚΑΒ γωνία τή ΚΒΑ, ή δε ΚΖΒ τή ΖΒΚ, δύο 

άρα αί ΒΑ Κ, ΑΖΒ δύο ταΐς Ζ Β Κ, ΚΒΑ ίΰαι είΰιν: 
ωΰτε αί τέΰΰαρες αί Β Ζ Κ, Ζ Α Β, Α Β Κ, ΚΒΖ δύο 
τών Α Β Κ, ΚΒΖ, τοντέΰτι τής ΑΒΖ, διπλαΰίονές 
είΰιν. άλλά αί τέΰΰαρες δύο δρθαΐς ίΰαι είΰιν" εν τω 

10 τριγώνω γάρ είΰι τω ΑΖΒ. ωΰτε ή ΑΒΖ γωνία 
ορθή έΰτιν. 

58. Έΐΐεϊ γάρ αί τρεις ίΰαι είΰϊν αί Α Κ, Κ Ζ, Κ Β. 
δ άρα κέντρω τω Κ, διαΰτήματι δε τω ΚΑ κύκλος 
γραφόμενος ήξει καϊ διά τών Β, Ζ. ωΰτε ορθή ή VTCQ 

15 ΑΒΖ' έν ήμικνκλίω γάρ. 

59. . δ γάρ είΰιν ώς τής ύπό ΑΒΖ διαιρονμένης' 
έπεϊ ώς έν τριγώνω τρεις είΰιν. διά τοϋτο και δύο 
δρθαΐς ίΰαι' ώΰτε ή νπό ΑΒΖ δρθή έΰτι, διότι ό 
εφάνηΰαν έν τω τριγώνω, και αύτη ώς δις λαμβανο-

20 μένη δρθή έΰτιν. 

60. Αί διάμετροι ίΰαι ρ. 202 , 5 ] δήλον δέ, ότι 
ού πάΰαι πάΰαις αί διάμετροι ίΰαι φανήΰονται, άλλά 

57. VR(Vat .MFAqrs tu) . 58. VR(Vat .MFqrtu) ; 
eodem pertinet, quo nr. 57. 59. V 1 (ad τέοοαρες lin. 7), 

60. V(Vat.pqr). 

1. διά — θεώρημα] om. Α. λα'] mut. in λβ' m. rec. V, 
2. ομοίως — ΑΣ] om. s. 5. ΚΒΔ] ΚΒΓ V, ΚΔΒ R. 6, 

Δ ΖΒ] Δ supra scr. V. ΚΒΔ — 11. έΰτιν] om. Α. 12. 
γάρ] om. t. Post ίβαι ras. 2 litt. V. 14. των] τοϋ R, 

15. Δ Β Ζ] Δ Ζ dirempt. spat. 1 litt. R. 22. παοαις αϊ 
in ras. V. 
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61. RFM 1 . ^ 62. 1U. 63. VR(Vat.MFqrstu); ad 
ρ. 204, 1: ήχ&ω γάρ ή μέν Γ Ζ ν.τλ. 

2. τής] ρ, et corr. m. rec. ex τήν V. 9. λήμμα] Vq, 
om. tcett. 10. δέ] om. Mt. ν.ε-ΛημένΎ) V, sed corr. 20. 
δη] e corr. V. 22. ΒΛ) Β e corr. V. ' όρ&ή] ίση 11. 23. 
δρ%ά έατί] compp. V, ίσα είσί R. 

Eucl idee , edd. Heiberg ot Menge. YJI. 18 

μία μια, οίον τή Ε Γ ή ΛΒ' αύτη γάρ μόνη δύναται 
ί6ας γωνίας περιέχειν μετά τής Α Ζ ταΐς περιεχομέναις 
ύπο τής Α Ζ καϊ ΕΓ' τοντο δε διά τό μή είναι πρός 
όρδάς τω νποκειμένω έπιπέδω τήν Ζ Α. 

A d prop. Χ Χ Χ Υ Ι . 5 

61. Αιήχδω γάρ ρ. 204, 17] μή πρός όρδάς ονΰα 
δηλονότι τή ΓΑ. 

62. Ή ΓΖ ρ. 204, 19] ονΰα δηλονότι τον κύκλον. 

63. Αήμμα. 
πώς δέ χρή πρός όρδάς άγαγεΐν τή κεκλιμένη 10 

£νδεία πρός τό έπίπεδον μίαν εύδεΐαν έν τω τοϋ κύ
κλον έπιπέδω; ού γάρ και έτέραν δννατόν νποκείβδω 

γάρ τό ΰχήμα, και άπό 
τοϋ Β έπι τό έπίπεδον 
κάδετος ήχδω ή ΒΑ, καϊ 15 
έπεξεύχδω ή Α Α. φα-
νερόν, ότι ή Α Α έν 
τω τοϋ κύκλον έπιπέδω 
έβτϊν. ήχδω ονν άπό 

• ό ϋ Α τή Α Α πρός όρδάς ή ΑΜ' ήξει δή έν τω αύτω 20 
έπιπέδω, έν ω και ή Α Α, τοντέΰτιν έν τω κύκλω, 
επεϊ ονν ή ΒΑ ορδή έβτι πρός τό τοϋ κύκλον έπί
πεδον, καϊ πάντα άρα τά διά τής ΒΑ επίπεδα όρδά 
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εΰτι πρός τον κνκλον. έν δε τών διά της ΒΑ επι
πέδων έΰτϊ το ΒΑΑ τρίγωνον καϊ το ΒΑΑ άρα τρί-\ 
γωνον ορθόν έΰτι πρός τό τον κνκλον έπίπεδον. καϊ\ 
τή κοινή τών επιπέδων πρός όρθάς ήκται ή Α Μ έν 

5 τω τον κνκλον έπιπέδω" ή ΑΜ άρα πρός τό ΒΑΑ. 
έπίπεδον όρθή έΰτιν. καϊ πρός πάΰας άρα τάς άπτο-\ 
μένας αντής, ονΰας δε έν τω ΒΑΑ έπιπέδω, όρθή έΰτινι 
ή ΜΑ. ωΰτε καϊ πρός τήν Α Β όρθή έΰτιν. 

64. Καϊ αύτη μεν ή άπόδειξις, εί μήτε πρός όρθάα 
ίο ή Ε Α τή ΓΑ διαχθή' τότε γάρ άπό τον Γ έπι τήν\ 

Α Ε ευθείαν δννάμεθα κάθετον άγαγεΐν τήν ΓΖ, καί 
όντως ή άπόδειξις προχωρεί, εί δε ή ΕΑ κάθετοΑ 
έπϊ τήν ΓΑ διαχθή, δειχθήΰεται πάλιν ή νπό ΒΑΙλ 
γωνία τής νπό ΒΑ Ε έλάττων τούτον τον τρόπον έπεϊ 

Ιό ή Β Γ όρθή έΰτι πρός τό νποκείμενον έπίπεδον, κα& 
πάντα άρα τά δι αυτής επίπεδα τω αύτω έπιπέδωχ 
πρός όρθάς έΰται. ωΰτε και τό Β ΓΑ τρίγωνον rc5w 
Ε Α κύκλω πρός όρθάς έΰται. έπεϊ ονν τό ΓΑΒ τρίΑ 
γωνον τω κύκλω πρός όρθάς έΰτι καϊ τή κοινή αύτώνλ 

20 τομή ή ΕΑ έν ένι τών επιπέδων, ή ΕΑ άρα και τω 
ΑΒΓ τριγώνω πρός όρθάς έΰται' και πρός πάΰας άραϊ 
τάς άπτομένας αντής ευθείας και ονΰας έν τω νποΑ 
κειμένω έπιπέδω τω ΑΒΓ όρθάς ποιήΰει γωνίας, άπ-1 
τεται δε αυτής και ή ΒΑ' καϊ πρός άρα τήν BAi 

2δ όρθήν ποιήΰει γωνίαν. όρθή άρα ή ύπό ΒΑΕ' οξεία 

64. R(Mtu); ad ρ. 204, 11: &>τω κύκλος, ου κέντρον το Α κτλί 

1. τών] corr. ex τώ m. rec. V. έπιπέδω V, corr. m. 
rec. 3. ορθόν] ίΰον R. 4. δρθάς] ίΰας R. 7. δέ] om. R. 
δρθή] ί'ΰη R. 8. έΰτι R. 12. εί] ή Ru. ή (alt.)] om. u. 

13. διδαχθή u. 19. τω] τω Ε Δ u. 23. τω ΑΒΓ] supra 
scr. R. 
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18* 

ψε ή νπό Β Α Γ. έλάττων άρα ή νπό ΒΑ Γ τής νπό> 
ψ Α Ε. 

65. Άνάπαλιν άρα ρ. 206, 2 6 ] επειδή είπεν άνά-
νπαλιν άρα ή Ζ Α προς τήν Α Β έλάΰΰονα λόγον έχει, 
ού έχει ή ΓΑ πρός ΑΒ, ίΰτέον τοϋτο, ότι έπι μεν 5 
κής ταντότητος τών λόγων πάντα ΰώζεται και τό εν
αλλάξ και τό ΰννθέντι καϊ τό διελόντι και τό άνα-
βτρέψαντι και τό άνάπαλιν, οίον ώς τόδε πρός τόδε, 
ί>ντως τόδε πρός τόδε' εναλλάξ ώς τόδε πρός τόδε, 
όντως τόδε πρός τόδε' πάλιν ώς τόδε πρός τόδε, όντως 10 
κόδε πρός τόδε' ΰννθέντι ώς τόδε πρός τόδε, όντως 
'τόδε πρός τόδε' ομοίως καϊ έπϊ τών άλλων, έπϊ δε 
τής έτερότητος τών λόγων πάντα μεν τά άλλα ΰώζεται, 

wo δε άναΰτρέφαντι και τό άνάπαλιν ονκέτι, οϊον έπεϊ * 
τόδε πρός τόδε μείζονα λόγον έχει ήπερ τόδε πρός 1S 
τόδε, εναλλάξ τόδε άρα πρός τόδε μείζονα λόγον έχει 
ήπερ τόδε πρός τόδε' ομοίως και έπι τοϋ ΰνν&έντι 
και διελόντι. έπϊ δε τοϋ άντιΰτρέψαντι και τοϋ άνά
παλιν ονκέτι, άλλά τό εναντίον γίνεται οντως' τόδε 
πρός τόδε μείζονα λόγον έχει ήπερ τόδε πρός τόδε' ανά- 20 
πάλιν τόδε άρα πρός τόδε έλάττονα λόγον έχει ήπερ τόδε 
πρός τόδε, ώς ώδε ειπεν' ταϋτα δέ ό Ήρων διαρ&ροΐ. 

66. Τό γάρ αντό ή ΖΑ πρός τό έλαΰΰον μείζονα 
Λόγον έχει ήπερ πρός τό μείζον τό Α Β. 

6δ. VR(Vat.MAqu). GG. VRCFquVat.1). 

6. πάντων R. 7. τό (pr.)] mut. in τω R, τω V. τό (sec.)] 
τώ R, et V, sed corr. τό (tort.)] τω V et corr. ex τό R. 9. 
εναλλάξ — 11. τόδε (sec.)l om. R. 13. τής] τής τών V. 

14. τό (pr.)] corr. ex τω ν. ονκέτι] -έτι in ras. V. 22. 
ώς -r- διαρ&ροΐ] om. Α. ' ώ?] V, om. RMu et lac. rel. Vafc. 

"Ηρων] VVat., om. Mu et iac. rel. R. 23. Supra scr. διά 
tb (τοϋ m. rec.) £' τοϋ ζ' Ενκλείδου V. 
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67. Προς δέ τήν ΑΒ τυχοϋΰαν ρ. 208 , 1 4 ] καϊί 
προς αυτήν γάρ όρθάς ποιεϊν ου δύναται, επειδή, εάν\ 
εύθεια δύο εύθείαις τεμνούβαις άλλήλας προς όρθάςΐ 
έπϊ τής κοινής τομής έπιβταθή, καϊ τω δι* αυτών έπι-\ 

5 πέδω προς όρθάς έβτιν υπόκειται δέ αύτω μή ούβαι 
πρός όρθάς έν τω λζ'. 

68. Και πάντα άρα κτλ. ρ. 208, 17] διά τό δ' καϊ\ 
τό ιη' τών Στερεών τοϋ α' βιβλίου. 

69. Έπι τήν κοινήν άρα ρ. 203 , 21] έχομεν γάρ\ 
ο έν τοις Στερεοΐς θεώρημα" έάν έπίπεδον πρός έπίπεδονϊ 

ορθόν Ύ], καϊ άπό τίνος όημείου αυτών έν ένι τών\ 
επιπέδων έπϊ τό έτερον έπίπεδον κάθετος άχθή, έπϊΐ 
τής κοινής τομής πεόεΐται τών επιπέδων. 

70. Ή Ν'3 μείζων ρ. 210 , 4 ] διότι ί'βη ύπετέθηΐ 
5 τή Ε Ζ τή ύποτεθείόη μείζονι τών έκ τοϋ κέντρου! 

καϊ έάν ή ΕΖ μείζων, καϊ αύτη ώς ί'βη ταύτη. 

71. ΊΙ Ν Ο ρ. 210, 11] ή Ν Ο γάρ έκτος πεΰεΐταΛ 
τοϋ ΑΣ Μ τμήματος' ή γάρ Ν3 τής Ν Ρ μείζων έΰτίνί 
έπι γάρ τής Ν3 έΰτι τό κέντρον τοϋ κύκλου τοϋ ΑΣ'Ϊ 

0 μείζων γάρ έβτι τής ΑΝ. έπεϊ γάρ έν κύκλω τ Α 
Α&Μ εύθεΐά τις ή Ν3 εύθεΐάν τινα τήν Α Μ δίχαΐ 
καϊ πρός όρθάς τέμνει, έπι τής Ν3 άρα έότϊ τό κέν
τρον τοϋ Α3Μ κύκλον. υπόκειται δέ ή Ν3 μείζων* 
τής έκ τοϋ κέντρου, επειδή καϊ ή Ε Ζ, καϊ άει ή εγγιον 

δ τοϋ κέντρου τής άπώτερον μείζων. 

67. VR(MFVat .Aqru) . 68. VRVat.q. 69. V l f 
(Vat.MAFqu). 70. V 1 . 71. VR(MFVat.qru). 

6. έν] ώς έν Α. 8. ιη'] η R. 10. Στερεοΐς] om. lajJ 
rel. Vat. θεωρήμαβιν Fu. 11. αντών — τών] in ras. V. 

13. τών επιπέδων πεαεϊται Α. 19. έπί] έπεϊ r, et V, seJ 
corr. Ν3] 3 in ras. V. 21. ΕΖ] Ζ in ras. V. 
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72. W a t . 73. χ m. 2, Ο m. 1 in textu inter έπι- et 
-ξενγννμένη ρ. 212, δ (del. m. 2 et in mg. coll.). 74. RVat.; 
cfr. p. 216, 4 not. crit. 75. Rur(M !Ft). 70. VfltVat.M 1 

AFqut). 

3. διαγομένων] corr. ex διαγωνίων V. 5. ή πρός] Ο, 
έπεϊ χ. 6. έοτι] δέ'ί χ. 7. ΗΕΘ] τών Ε ΘII χ. 9. 
τον κέντρον τοϋ κνκλον] τοϋ Q κέντρον R. 11. FJ R, om. ru. 

12. τεθή] μετατεθτ) u. 13. μετακινείται Ru. τον] om. u. 
19. ώφθήσεται V, sed corr. 

72. "Ετι κείΰθω τή νπό τών ΕΖΚ ρ. 2 1 0 ; 14] ή 
γγάρ νπο τών ΕΖΚ έδείχθη έλάττων παΰών τών διά 
ϊτοϋ Ζ διαγομένων καϊ ποιονΰών προς τή ΑΒ γωνίας. 

73. Μείζων δε ή Ο ρ. 212, 1] τριγώνον γάρ τον 
ΑΡΤΙ έκτος έΰτι, και ή προς τω Ο άρα μείζων έΰτι 5 
τής προς τω Π. καί έΰτι ή μεν προς τω Ο ίΰη τή 
ψπό ΗΕΘ, ή δε προς τω Π ίΰη τή νπο ΑΕΒ. 

Μ prop. X X X V I I I . 

74. Του όμματος έπϊ τον κέντρον τον κνκλον 
ψειμένον. 10 

75. "Ομοίως δέ, καν άπό τον Γ κέντρον πρός όρθάς 
άναΰταθή ενθεΐα? έπι δε ταύτης τό όμμα τεθή, και 
μετακινήται τό δρώμενον μέγεθος κατά τής τοϋ κύκλον 
περιφερείας παράλληλον όν τή ευθεία, έφ' ής τό όμμα, 
ίΰον άεϊ τό δρώμενον δφθήΰεται. 15 

Ad prop. X L . 

76. Αέγω, ότι ή ΑΒ κτλ, ρ. 220 , 2 ] τοντέΰτιν 
όταν ή Α Ζ τήν θέΰιν έν τω κύκλω ταύτην ΰχοίη, 
έλάττων δφθήΰεται ήπερ, ότε\ήν άναΰτάΰα μή πρός 
δρθάς. 20 
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77. Αήλον, ότι πρότερον δει δεΐξαι ρ. 220, 12] ει\ 
γάρ τοϋτο δειχθή, ότι έλάΰΰων ή νπό ΒΕΑ γωνίαι 
της νπό ΖΕΑ γωνίας, γνώριμον τό ζητονμενον ώς\ 
διά τών όρων. 

5 78. Άλλά δή έΰτω ρ. 222, 21] έπεϊ είπεν, ότι' ήτοιϊ 
όε ή ΑΖ μείζων τής έκ τοϋ κέντρον ή ίΰη ή έλάΰΰων, 
νπέθετο δέ αντήν μείζονα και έδειξε τό Α Β μέγεθοςΐ 
τον Α Ζ έλαΰΰον, νϋν νποτίθεται τήν Α Ζ ίΰην τή έκ\ 
τον κέντρον καϊ δείκννΰι πάλιν τό ΑΒ μέγεθος έλαΰΰον\ 

10 τον Α Ζ μεγέθονς, έν δε τω εφεξής υποτίθεται τήν\ 
Α Ζ έλάΰΰονα τής έκ τοϋ κέντρον καϊ πάλιν δείκννΰΛ 
τό ΑΒ μέγεθος έλαΰΰον τοϋ Α Ζ μεγέθονς. 

79. "Από τής Θ Υ ρ. 224 , 20] έπεϊ γάρ έλάΰΰωνϊ 
νπετέθη τής έκ τοϋ κέντρον, ή δε Θ Ν έκ τοϋ κέντρον 1 

15 μείζων θέλει είναι τής Ζ Α τής έλάΰΰονος. 

Ad prop. X L I . 

80. 'Slg έπϊ τών άΰτρων. 

81. Τό αντό δε ΰνμβήΰεται, καϊ εί τό όμμα έπϊ 
τον κέντρον τοϋ κνκλον μένει, το δε όρώμενον έπϊ\ 

20 τής περιφερείας μεταβαίνει. 

(S2. "Εΰτι τις τόπος, ον τοϋ όμματος μεθιΰταμένουλ 
τών δε όρωμένων ίΰων μενόντων καϊ πρός όρθάς τω 

77. Υ 1 . 78. Υ 1 . 79. Y x q . 80. YRYat.FM x ptu. 
81. RYat .M^. 82. Υ mg., signo # post prop. 41 ( i l 

cod. μξ'; prop. 42 in cod. μθ' est) insertum; in fine est: ξήτει 
το θεώρημα εις το κατεναντίον, est enim in pag. pr. folii 
sequentis. idem theor. habet q in textu post prop. 43, quae 
in q est v' (μθ' m. 2), numero μη' signatum (v' m. 2); ad 
prop. 41 (μξ' q) add. ζήτει μη'; prop. 42 est μθ', μη' m. 2. — 
De re cfr. opt. uet. prop. 46, ubi u. fig. 
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83. V. 

νποκειμένω έπιπέδω, ποτέ μέν ί'βα, ποτέ δέ άνιβα 
φαίνεται. 

έβτω ί'βα μεγέθη τά Α Β, ΓΑ προς όρθάς όντα τω 
νποκειμένω έπιπέδω. λέγω, ότι έβτι τις τόπος, ον τοϋ 
ψμματος μεθιβταμένον, τοϋ δέ όρώμενον μένοντος, τά 5 
[ΑΒ, ΓΑ ποτέ μέν ί'βα, ποτέ δέ άνιβα φαίνεται, έπε-
ξενχθω ή ΒΑ και τετμήβθω δίχα κατά τό Ε, και ήχθω 
πρός όρθάς αντί] ή Ε Ζ. λέγω, ότι, έάν έπϊ τής Ε Ζ 
τό όμμα τεθή, τά Α Β, ΓΑ ί'βα φαίνεται, κείβθω γάρ 
έπι τοϋ Ζ, καϊ προβπιπτέτωβαν ακτίνες αί ΒΖ, Ζ Α, 10 
ΖΓ, Ζ Α. ί'βη άρα ή ΒΖ τή Ζ Α. άλλά καϊ ή ΑΒ 
τή ΓΑ νπόκειται ΐβη' δνο δή αί Α Β, Β Ζ δνβΐ ταΐς 
ΓΑ, Α Ζ ί'βαι είβίν καϊ γωνίας όρθάς περιέχονβιν' 
βάβις άρα ή Α Ζ βάβει τή ΖΓ ί'βη έβτϊν. ωβτε καί 
ψωνία ή νπό ΒΖΑ τή νπό ΑΖΓ ί'βη. ωβτε τά ΑΒ, 15 
ΓΑ ί'βα όφθήβεται. μετακείβθω δή τό όμμα και έβτω 
τό Η. λέγω, ότι άνιβα όφθήβεται. προβπιπτέτωβαν 
ακτίνες αί ΗΒ, Η Α, Η Γ, Η Α. μείζων άρα ή Β Η 
τής Η Α. άφηρήβθω ονν άπό τής ΗΒ τή ΗΑ ί'βη 
(] Β Θ, και έπεζενχθω ή Α Θ. ίβη άρα γωνία ή νπό 20 
ΒΟΑ τή νπό ΓΗ Α. άλλ' ή νπό Β ΘΑ τής νπό ΑIIΘ 
μείζων έκτος γάρ' καϊ ή νπό ΓΗ Α άρα τής νπό 
ΒΗΑ μείζων, ωβτε και ή ΓΑ μείζων τής Α Β φα
νήβεται. 

Ad prop. XLII I . 25 

83. Έφάψεται δή ρ. 228, 24] έάν γάρ τρεις ενθειαι 
άνάλογον ωβιν, τό νπό τών άκρων ί'βον τω άπό τής 
μίβης, καϊ διά τοϋτο διά τό λδ' τοϋ γ' τής Έπιπέδον 
εφάπτεται. 
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84. Άλλως τό ν'. 
έΰτω δρώμενον μέγεθος το ΚΑ, ενθεΐα δε πλαγία 

έΰτω ή Β Γ, καϊ προΰεκβεβλήΰθω έπ' ευθείας τΐ] Α Κ 
ή Κ Γ καϊ ΰνμβαλλέτω τή ΒΓ κατά το Γ, καϊ είλήφθω* 

5 τών Α Γ, Γ Κ μέΰη άνάλογον ή Γ Ζ, καϊ έΰτω το όμμα 
τό Ζ, καϊ μετακεκινήΰθω τό όμμα τό Ζ καϊ έΰτω έπϊ\ 
τής αντής ενθείας τό Β. 
λέγω, ότι τό νπό τών 
Ζ, Β δρώμενον άνιΰον 

10 φανήΰεται. έπεζενχθω
ΰαν εύθεΐαι αί Κ Ζ, 
Ζ Α, ΚΒ, ΒΑ, καϊ γε
γράφθω περϊ τό ΚΖΑ 
τρίγωνον τμήμα κνκλον τό ΚΖΑ, καϊ κείΰθω τή ύπόί 

15 τών ΓΒΑ γωνία ίΰη ή νπό τών Γ Κ Η, καϊ έπεζεύχθωΛ 
ή Η Α. έν κύκλω άρα έΰτι τό Α Κ Η Β. έπεϊ ονν\ 
μείζων ή ύπό ΚΖΑ τής νπό ΚΗΑ' έπιζενχθείΰης γάρ* 
τής Ο Κ φανερόν τούτο" ίΰη δε ή νπό Κ Η Α τ ή νπο\ 
ΚΒΑ, έπειδήπερ έν τω αύτω τμήματι έΰτιν, καϊ ή| 

2ϋ ύπό ΚΖΑ άρα τής νπό ΚΒΑ μείζων έΰτϊν. 
έχομεν γάρ' τών έν τοις κύκλοις τετραπλεύρων ai 

άπεναντίον γωνίαι δνΰΐν δρθαΐς ίΰαι είΰιν ωΰτε καϊ 
τό άντίΰτροφον έάν τετραπλεύρον αί άπεναντίον δνΰϊν 
δρθαΐς ίΰαι ώΰιν, έν κύκλω έΰτι τό τετράπλενρον, ώς 

25 δείξομεν. έπεϊ ονν ή νπό Γ Κ Η ίΰη τή νπό Γ Β/Ά 

84. V mg., q (prop. 43 in V est v'); cfr. opt. uet. prop. 41 
άλλως. Lin. 21 sq. pertinet ad ΔΚΗΒ lin. 16, quo signo λ" 
refertur in Vq. 

11. al] q, ni. rec. V . 15. ΓΒΔ] e corr. m. rec. V, 
ΤΔΒ q. 16. τό] q et corr. ex τω m. rec. V. 20. τής] q 
et corr. ex τήι V. 
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κοινή προβκείβθω ή νπό ΗΚΑ' αί νπο ΓΚΗ άρα 
ΗΚΑ ταΐς νπο ΗΚΑ, ΗΒΑ ί'βαι. άλλ' αί νπο 
ΓΚΗ, Η ΚΑ δνβϊν όρθαΐς ίβαι' καϊ αί νπο ΗΚΑ, 
ΗΒΑ άρα δνβϊν όρθαΐς ί'βαι είβίν. ώβτε καϊ αί λοι-
παί. ότι δέ, έάν τετραπλεύρον αί άπεναντίον δνβϊν 5 
δρθαΐς ί'βαι ώβιν, έν κύκλω έβτι τό τετραπλενρον, δέ-
δεικται έν τω νπομνήματι. 

Αά prop. X L V . 
85. Τ ό αυτό τω νβ'. 
έβτι τις τόπος κοινός, έν ώ τοϋ όμματος τεθέντος 10 

τά ίβα μεγέθη άνιβα φαίνεται. 
έβτω ί'βα μεγέθη τά Α Β, Β Γ, καϊ ήχθω άπό τοϋ Β 

πρός όρθάς ή ΒΑ καϊ έκβεβλήβθω. λέγω, ότι καθ' 
όποιονοϋν τής ΒΑ μέρος τεθή τό όμμα, τά Α Β, Β Γ 
Ιβα φαίνεται, καί έβτι αύτόθεν δήλον. μετακείβθω 15 
δή τό όμμα καϊ έβτω τό Ε. λέγω, ότι άπό τον Ε 
άνιβα φαίνεται, προβπιπτέτωβαν γάρ ακτίνες αί Α Ε, 
Ε Β, Ε Γ, καϊ γεγράφθω περϊ τό ΑΓΕ τρίγωνον κύκλος, 
καϊ έκβεβλήβθω ή Ε Β έπϊ τό Η. έπεϊ ονν ί'βη ή ΑΒ 
τή Β Γ, μείζων δέ ή ΓΕ τής Α Ε, μείζων άρα καϊ 20 
γωνία ή νπό τών Α Ε, Ε Β τής νπό τών Β Ε, Ε Γ. 
μείζων άρα φανήβεται ή ΑΒ τής Β Γ. ώβαύτως δέ, 
καν μεν έπϊ τής Β Ζ τεθή, ί'βα φαίνεται, έάν δε έπϊ 
τής Β Η, άνιβα. ομοίως δε καϊ έπϊ τών άλλων τοϋ 
ν,ύκλον μερών χωρϊς τής πρός όρθάς έάν τεθή τό όμμα, 25 
άνιβα φαίνεται. φ 

85. Vq (post 45, νβ' V) (V in mg. inf.). 

2. αί] comp. V, seq. ras. 3. ai] in ras. V. 9. τό] e 
corr. m. rec. V. 17. αί] q, om. V. J Ε] q et corr. ex Α Β 
m . rec. V. 26. £?fm τό ίϊίώυημα οπιθίν V. 
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86. "Οτι δέ δννατόν τέμνεβ%αι το ήμικύκλιον νπο 
τον μείζονος τμήματος καϊ πον, όντως έβται δήλον 
έβτωβαν ί'βαι αί ΑΒ, ΒΓ, καϊ περιγεγράφ&ω ήμικύκλιον 
περι το Α Β το Α Θ Β, καϊ βννεβτάτω προς τή Β Γ 

5 καϊ τώ Β βημείω γωνία οξεία ή νπο ΓΒΑ, προς δέ 
τω Γ ί'βη τή Β ή Γ, και βνμπιπτέτω κατά το Α, καϊ 
άπο τον Α έπϊ το κέντρον τον ΑΘΒ, ο έβτι το Ε, 
έπεζεύχ&ω ή Α Ε, καϊ κείβ&ω τή Β Ζ περιφέρεια ί'βη 
ή Ζ Θ, και έπεζεύχ&ωβαν αί Α Θ, Θ Ε. έπεϊ ονν ή Θ Ε 

10 τή Ε Β ί'βη, κοινή δέ ή ΕΑ, και γωνίας ί'βας περι-
έχονβιν, έπεϊ καϊ ή Θ Ζ περιφέρεια τή Ζ Β έβτιν ί'βη, 
ί'βη άρα ή ΘΑ τή Α Β. ή δέ Α Β τή ΑΓ' ωβτε δι 
κέντρω τω Α, διαβτήματι δέ τω Α Θ γραφόμενος κύκλοςι 
τεμεΐ το ήμικύκλιον καϊ διά τον Β έλεύβεται. 

15 A d prop. X L I X . 

87. Έκ τον θεωρήματος φανερώτερον γίνεται τ ω Ι 
βνμπίπτειν αυτά. 

86. VR(Vat.Aqru, in textu t). 87. VR(FVat.qt). 

1. δννατόν] Wa t . , δύναται R. 3. αί] om. VR. καί] 
om. R. 4. τό (pr.)] τά RVat., et V, sed corr. τό (alt.)] 
om. VR. 5. ή] eras. Y. 12. ωοτε] ατε post lac. Vat.j 

13. Δ) supra scr. Yat. τώ Δ Θ] R, τ ωδ& Vat., τω γδ& el 
corr. m. rec. V. 
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89. Οίον πλοίων. 

Ad prop. LI . 

90. rSlg έπϊ τοίχων. 

A d prop. LIII. 

91. Τών ίΰω τάχει φερομένων τά πόρρω δοκεΐ 

βραδύτερον φέρεΰθαι. 
φερέΰθω γάρ δύο ΰημεΐατά Α,Β 10 

έπϊ παραλλήλων ευθειών τών ΑΑ, 
Β Ε δμαλώς' τάς ί'ΰας άρα έν ί'όω 
χρόνω διελεύΰεται. έΰτωΰαν ούν 
ίΰαι αί ΑΑ, ΒΕ, καϊ προΰ
πιπτέτωΰαν ακτίνες άπό τοϋ Ζ 15 
όμματος αί ΖΑ, ΖΑ, Ζ Ε. έπεϊ 
ούν έλάττων έΰτϊν ή ύπό ΑΖΑ 
γωνία τής ύπό ΒΖΕ, έλαττόν 

άρα τό ΑΑ διάΰτημα τοϋ Β Ε φανήΰεται. ωΰτε δόξει 
τό Α βραδύτερον φέρεΰθαι τοϋ Β. 20 

88. VVat.(q). 89. VRFp. 90. VRF. 91. VR 
(Vat.Mqru, in textu post prop. 53 F et add. numero ν'ζ' t). 

1. ίππων] ίπώ Vat. G. τοίχων] τνχων V, corr. m. rec. 
8. ν.ρείττων αυτή ή άπόδειξις FR. ίαω] ίοο V, sed corr. 
τάχι V. 12. όμαλώς] om. Η. 17. ΑΖά] V, Ζ Α Μ et 

postea add. Δ R. 19. άρα — 20. Β] om. Μ. 

88. Φερομένων ώς ίππων τυχόν άπο τών αριστε
ρών έπϊ τά δεξιά. 

A d prop. L. 
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A d prop. LIV. 
92. "Εΰτω δρώμενα τά Α, Γ έπϊ παραλλήλων δντα 

τών Α Β, ΓΑ ευθειών, λέγω, ότι τδ πόρρω τό Α 
καταλείπεΰθαι δόξει. έΰτω γάρ 

5 όμμα τό Ε, α φ ' ου προΰπιπτέτω
ΰαν ακτίνες αί Ε Γ, Ε Α, Ε Α, 
ΕΒ. έπεϊ ούν μείζων έΰτϊν ή 
ύπό ΓΕΑ τής ύπό ΑΕΒ, μείζον 
άρα καϊ τοϋ Α Β τό ΓΑ φανή-

10 ΰεται. υπολείπεται άρα τό Α' 
δοκεΐ γάρ βραδύτερον φέρεΰθαι. 

92. VR(Vat.qrtu). 

2. έπϊ παραλλήλων] ίπ ενθείας V. 
ενθειών Vat. 9. τον] ή τό, ή eras., V. 
Post Α eras. Δ V. 

3. ενθειών] ίβωνϊ 
τό] τον V. 10.1 



CATOPTEICA. 



Όψιν εΐναι ευθείαν, ής τά μέΰα πάντα τοις άκροις 
έπιπροβθεΐ. 

Τά δρώμενα άπαντα καθ' ευθείας δράβθαι. 
Ένόπτρον τεθέντος εν έπιπέδω καϊ θεωρουμένου] 

5 τίνος ϋψους, δ προς όρθάς έβτι τω έπιπέδω, γίγνονταν 
άνάλογον, ώς ή μεταξύ τοϋ ένόπτρου καϊ τοϋ θεω-\ 
ροϋντος ευθεία προς τήν μεταξύ τοϋ ένόπτρου και τοϋ\ 
πρός δρθάς ϋψους, ούτω τό τοϋ θεωροϋντος ύφος 
πρός τό πρός όρθάς τω έπιπέδω ύφος. 

10 Έν τοις έπιπέδοις ένόπτροις τοϋ τόπου καταληφλ 
θέντος, έφ' όν ή κάθετος πίπτει άπό τοϋ δρωμένουλ 
ουκέτι δράται τό όρώμενον. 

Και έν τοις κυρτοΐς ένόπτροις καταληφθέντος τοϋλ 
τόπου, δι ου άπό τοϋ δρωμένου εις τό κέντρον άγεταα 

15 της βφαίρας, ουκέτι δράται τό όρώμενον. τό δ' αυτό 
καϊ έν τοις κοίλοις βυμβαίνει. 

Έάν εις άγγειον έμβληθή τι και λάβτ] άπόότημα ώΛ 
μηκέτι δράΰθαι, τοϋ αύτοϋ αποκτήματος όντος έάν\ 
ύδωρ έγχυθή, όφθήβεται τό έμβληθέν. 

20 α. 
Άπό τών επιπέδων ένόπτρων καϊ κυρτών καϊ κοί\ 

λων αί όψεις έν ί'βαις γωνίαις άνακλώνται. 

"Οροι ιη, όροι κατοπτρικών m. rec. ν. 1. Supra εν&εΐαν 
ής scr. νποκείσ&ω m. 2 V, mg. m. 1: κατά κοινον το νπο-
κείσθω. ης] corr. ex εις ν. 5. έστιν Vv. γίνονται Μ. 



Uisum rectam esse ; cuius partes raediae omnes 
extremis officiant. 

Omnia, quae eernantur, secundum rectas cerui. 
Ubi speculo in plano posito altitudo aliqua ad 

planum perpendicularis spectatur, proportionera habet, 
tit recta inter speculum et spectantera ducta ad reetarn 
inter speculum et altitudinem perpendicularem duetara, 
ita altitudo spectantis ad altitudinem ad planum per-
pendicularem. 

In speculis planis eo loeo occupato, in quem recta 
ab eo ; quod cernitur, perpendicularis cadit, illud non 
iam cernitur. 

Etiam in speculis conuexis eo loco oceupato, per 
quem recta ab e o ; quod cernitur, ad centrum sphaerae 
ducitur, illud non iam cernitur. idem autem etiam in 
speculis concauis euenit. 

Si res aliqua in uas coniecta et tam longe remota 
erit, ut non iam eernatur, si eadem distantia manente 
aqua infusa erit, res in uas eonieeta cernetur. 

1. 
Α speculis uel planis uel conuexis ucl concauis 

radii sub angulis aequalibus refringuntur. 

6. τοϋ (alt.)] m. rec. V. 8. οντω] οντω καί Μ. υψος] 
con;. ex vtyovg m. 2 ν. 13. τον] c corr. τη. 15. ορατοα] 
ύράτΒ ν, sed corr. 19. iyyv&fj] έν.χε&ή Μ ν, et V, corr. m. 
rec.; iyxi&fj τώ άγγείω m. 20. a\ om. M. 
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1. Post Β add. ν.αϊ πι. rec. Υ. 2. Β Κ] Β Ε Μ. 5. Antf 
Γ Κ add. τήν Μ, m. rec. V. Α Κ~\ τήν Α Κ, Α Κ e eorr., Μ; 
τήν add. m. rec. V. 6. νπέκειτο] mut. in υπόκειται m. rec. V. 

7. Post άρα add. έΰτϊν ιπ. rec. V. 8. τρίγωνα] om. M. 9. 
β' V. 10. ΑΚΓ] corr. ex Α Κ m. rec. V. 15. το Ν Μ — 
18. ίΰή] eras. V, m. rec.: τό Ν Μ. καϊ έπεϊ ίΰη έΰτιν ή νπο 
ΜΚΒ γωνία τή νπο ΝΚΔ, άλλά καϊ ή νπο ΓΜΚ τή νπο ΑΚΝ' 
εφάπτεται γάρ ή ΜΝ' όλη άρα ή νπο ΒΚΓ τή νπο Δ ΚΑ ίΰη 

έΰτω όμμα τό Β, ένοπτρον έπίπεδον τό Α Γ, όφις 
δ' άπό τοϋ όμματος φερέΰθω ι) Β Κ καϊ άνακεκλάΰθω 
έπϊ τό Α. φημϊ δή τήν Ε γωνίαν ίΰην είναι τή Ζ. 
ήχθωΰαν κάθετοι έπϊ τό ένοπτρον αί Β Γ, Α Α. ονκ-

5 οϋν έΰτιν, ώς ή ΒΓ πρός Γ Κ, ή Α Α πρός ΑΚ' τοϋτο 
γάρ εν τοις όροις νπέκειτο' όμοιον άρα τό ΒΓΚ τρί
γωνον τω ΑΑΚ τριγώνω. ί'ΰη άρα ή Ε γωνία τ ή Ζ 
γωνία' τά γάρ όμοια τρίγωνα ίΰογώνιά έΰτιν. 

έΰτω δή κνρτόν έν-

10 οπτρον τό ΑΚΓ, ό-ψις δε 
ή Β Κ ανακλώμενη έπϊ 
το Α. λέγω, ότι ίΰη έΰτιν 
ή Ε, Θ γωνία τ ή Ζ, Α. 
παρέθηκα έπίπεδον έν-

15 οπτρον τό ΝΜ' ίΰη άρα 
έΰτϊν ή Ε γωνία τή Ζ. άλλά καϊ ή Θ τή Α' έφ-ί 
άπτεται γάρ ή Μ Ν. όλη άρα ή Ε, Θ όλη τ ή Α, Ζ\ 
έΰτιν ίΰη. 

έΰτω δή πάλιν κοίλον ένοπτρον τό Α Κ Γ, όψις δεί 
20 ή Β Κ ανακλώμενη έπϊ τό Α. λέγω, ότι ή Ε γωνία 

ίΰη έΰτϊ τή Ζ. παρατεθέντος γάρ επιπέδου ένοπτρον"1 

ίΰη γίγνεται ή Θ, Ε γωνία τή Ζ, Α' ίΰη δε καϊ ή Θ 
τή Α' λοιπή άρα ή Ε τή Ζ ίΰη έΰται. 
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sit oculus B, speculura planuin ΑΓ, radius autera 
ab oculo feratur Β Κ et ad Α refringatur. dico, 

esse i Ε = Z. ducantur 
ad speculuin perpendicu-
lares Β Γ, Α Α. erit igitur 

ΒΓ: ΓΚ= ΑΑιΑΚ-
hoc enim in definitionibus 
suppositum erat. itaque 
trianguli ΒΓΚ, AAK si-

miles sunt. quare erit [_ Ε = Ζ ; similes enim tri-
•nguli aequianguli sunt. 

iam conuexum sit speculum ΑΚΓ, radius autera 
Β Κ ad Α refractus. dico, esse LE-\-®=Z + A. 
adposui speculum planuni NM. itaque i Ε = Z. 
uerum etiam L Θ = A\ Μ Ν eniin contingit. ergo 
LE + Θ = A + Ζ. 

iam rursus concauum speculum sit ΑΚΓ, radius 
autem Β Κ ad Α refractus. 
dico, esse LE=Z. adposito 
enim speculo plano fit 

L@ + E=Z + A. 
uerum etiam [_ Θ = Α. ergo ; 

qui relinquitur ; i Ε = Ζ . 

Ιατίν. 17. Ε, Θ] Θ, Ε in ras. Μ. 10. γ' Υ ν. 20. Β Κ] 
ΒΕ Μ. Ε γοινία) mut. in νπό ΒΚΓ γοινία m. rcc. V. 

21. ifciv V. Ζ] mut. in νπό Δ ΚΑ m. rec. V. 22. Θ, Ε] 
mut. in νπό ΒΚΜ ra. rec. V. Ζ, Λ) νπό Δ ΚΝ m, m. rec. V. 
*ccl ή Θ τή Α] r) νπο ΓΚΜ τή νπό Α ΚΝ ν,οά m, m. roc. V. 

23. ή Ε — ϊβται] ή νπό ΒΚΓ τή νπό Δ ΚΑ ί'οη έσνίν m, 
m. rec. V. 

• ucl ides , edd. Heiberg et Menge. VII. 19 
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β) 

Πρός όποιον άν τών ενόπτρων προβπέβη όψις ίβας 
ποιονβα γωνίας, αντή δι' έαντής άνακλαβθήβεται. 

έβτω ένοπτρον έπίπεδον το Α Γ, όμμα δε τό Β, 
5 όψις δε ή ΒΚ προβπεπτωκέτω ίβας ποιονβα γωνίας 

τήν Ε, Ζ τή Θ. λέγω, ότι ανακλώμενη Ί) ΒΚ έφ\ 
έαντής ήξει, τοντέβτιν έπι τό Β. μή γάρ, αλλ* εί 
δννατόν, ήκέτω έπϊ τό Α. και επειδή αί όψεις έν ίβαις 
άνακλώνται γωνίαις, ί'βη έβτιν ή Ε γωνία τ ή Θ. 

10 έδείχθη δε καϊ ή Ε, Ζ γωνία τή Θ ί'βη. καϊ ή Ε, Ζ ] 
άρα γωνία τή Ε γωνία έβται ί'βη, ή μείζων τή έλάβ-
βονί' όπερ έβτιν αδύνατον, ή άρα Β Κ δι' αντής άναΛ 
κλαβθήβεται. ή δ1 αυτή άπόδειξις άρμόβειεν άν έπΙ\ 
τών κνρτών καί τών κοίλων ενόπτρων. 

15 / . 

Πρός όποιον άν τών ενόπτρων προβπίπτονβα όψιΛ 
άνίβονς ποιή γωνίας, ούτε oV έαντής άνακλαβθήβεταΛ 
ούτε έπϊ τής έλάββονος γωνίας. 

έβτω έπίπεδον ένοπτρον τό Α Κ Γ, όψις δε ή Β Κ·. 
20 προβπιπτέτω μείζονα ποιοϋβα γωνίαν τήν Ζ τής Θ, ΑΜ 

λέγω, ότι ή Β Κ ανακλώμενη ούτε αντή δι έαντής 
άνακλαβθήβεται ούτε έπϊ τήν Θ, Α γωνίαν. εί μ\ν 

1. β'] δ' Vv. 2. προβπέβοι Μ. Dein add. ή m, m. 
rec. V. 6. τήν — Θ] τάς ύπό ΑΚΒ, ΓΚΒ m, m. rec. V. 

ΒΚ] ΒΕ Μ. 8. ήκέτω] ικέτω Μ. όψις ν, corr. m. 2., 
9. Ε] νπό ΑΚΔ m, m. rec. Υ. Θ] νπό ΓΚΒ m, m rec. V.', 
10. Ε, Ζ (pr.) — Θ] νπό ΑΚΒ τή νπό ΓΚΒ τη, m?rec. \ f 
Ε, Ζ (alt.)] νπό ΑΚΒ m, m. rec. V. 11. Ε] νπό ΑΚΔ π£ί 

ία. rec. V. γωνία %βται] έβτιν m, m. rec. Υ. έλάττονι Μ. 
12. έβτιν] om. Μ. Β Κ] Β Ε Μ. δι' αντής] δψις έφ' 

εαυτής m, m. rec. V. αντής] mut. in έαντής m. 2 ν. 13. 
άρμόβειεν] άρμόβειε καί m, m. rec. V. άν] Μ, ora. Vmv. 
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2. 
A d qualecunque speculum radius adciderit aequales 

efficiens angulos, secundum se ipsum refringetur. 
sit Α Γ speculuni planuni, oculus autem B, radius 

uero Β Κ adcidat aequales angulos efficieus Ε + Ζ = Θ. 
dico ; Β Κ refractum per se ipsuin uenturum esse ; h. e. 
^ χ ρ ad B. ne ueniat en im ; sed ; 

si fieri potest, ad Α ueniat. 
et quoniam radii sub angulis 
aequalibus refringuntur [ p r o p . l ] ; 

erit i Ε = Θ. uerum etiam 
L Ε + Ζ = Θ. quare etiam 

L Ε + Ζ = Ε, maior minori; quod fieri non potest. 
ergo Β Κ secundum se ipsum refringetur. eadern 
autem demonstratio in speculis conuexis concauisque 
conueniet. 

3. 
I Ad qualecunque speculum radius adcidens inaequa-

les angulos effecerit, neque secundum se ipsum re-
fringetur neque ad mino-

A TT^T^) Γ rem angulum uersus. 
sit planum speculum 

ΑΚΓ, radius autem Β Κ 

\ adcidat efficiens 
χ ί Ζ > Θ + Α. 

dico ; Β Κ refractum neque 
secundum se ipsum neque ad angulum & + Α uersus 

Ιδ. γ'] ε' V V . 17. 71:0177] ποιεί Μ, et ιπ, scd corr. 19. 
BK]'BE M. 20. Ζ] νπό 'AKB m, ra. rec. V. Θ, Λ] νπο 
ΓΚΒ m , m . rec. V. 21. ΒΚ] BE M. 22. τήν Θ, Λ γω
νίαν] τής νπό ΒΚΓ γωνίας πι, m. rec. V. 

19* 
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γάρ ήξει επί τό Β, έΰται ή Ζ γωνία τΐ] Θ, Α ί'ΰη' 
όπερ άτοπον υπόκειται γάρ μείζων, εί δε διά τον Α, 
ίΰη έΰται ή Ζ γωνία τΐ} Θ' έΰτι δε μείζων, ή άρα 
Β Κ άνακλαΰ&ήΰεται έπι τήν μείζονα γωνίαν τήν Ζ* 

5 δννατον γάρ άπό τής μείζονος τή έλάΰΰονι ίΰην άφαιρε-\ 
θήναι. έΰτι δε ή αντή άπόδειζις έπϊ τών κνρτών καιι 
κοίλων. 

δ'. 
Αί όψεις έπι τών επιπέδων ενόπτρων καϊ κνρτώνΐ 

10 άνακλώμεναι οντε ΰνμπεΰοννται άλλήλαις οντε παρ-
άλληλοι έΰονται. 

έΰτω έπίπεδον ένοπτρον τό Α Γ, όμμα δε τό ΒΛ 
όψεις δε άνακλώμεναι αί Β ΓΑ, ΒΑ Ε. λέγω, ότι α& 
ΓΑ, Α Ε οντε παράλληλοι είΰιν οντε ΰνμπεΰοννται έπΐί 

15 τά Α, Ε. έπεϊ γάρ ίΰη έΰτϊν ή Ζ γωνία τ ή Θ, ή δε Κ 
τή Μ, μείζων δε ή Ζ τής Κ διά τό έκτος είναι ένΐ 
τω ΒΑ Γ τριγώνω, μείζων άν είη καϊ ή Θ τής Μ. ονκ 
άρα παράλληλος ή ΓΑ τή Α Ε έΰτιν, ονδε ΰνμπίπτονΑ 
ΰιν έπϊ τά Ε, Α. 

20 έΰτω πάλιν κνρτόν ένοπτρον τό Α Ζ Γ, όμμα δΐ 
τό Β, όψεις δ} άνακλώμεναι αί ΒΖΑ, ΒΗΕ. λέγω, 
ότι αί Ζ Α, Ε Η οντε παράλληλοι είΰιν οντε ΰνμ-

1. Ε, ϊοται] JB Α V m. 1, ~β εΌται m, m. rec. V; ΒΕ β 
corr. Μ, ΒΚ Ύ. Ζ] νπό ΑΚΒ m, m. rec. V. Θ, Α] νπό, 
ΓΚΒ m, m. rec. V. 2. εί δέ — 3. μείζων] om. Μ. 3. 
$ΰτϊ] ϊοτιν Vv. 4. Β Κ] ΒΕ Μ. τήν μείζονα — Ζ ] τής 
μείζονος γωνίας τής νπό ΑΚΒ m, m. rec. V. 5. ίοην] ίαον ν, 
et V, corr. m. rec. G. Ιατιν Vv. 8. δ'] ς' ν et in ras. V. 

15. Ζ ] μεν νπο ΒΓΖ ra, m. rec. V. Θ] νπο Δ ΓΑ m , 
ιη. rec. ν. Κ] νπό ΒΑ Γ πι, m. rec. V. 16. Μ] νποί 
ΕΑΗ m, m. rec. ν. μείζων] e corr. ν. Ζ] νπό ΒΓΖ m , 
πι. rec. V. Κ] νπό ΒΑ Γ m, m. rec. V. έν τω] τον m , 
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IrefractuiQ iri. nam si ad Β uenerit, erit L Ζ = Θ + Α; 
Iquod fieri ηοη potest; supposuiinus enim Z > Θ -J- Α. 
Isin per Α uenerit, erit i Ζ = Θ ; est autem Ζ > Θ. 
lergo 5 i C ad angulum maiorem Ζ uersus refringetur; 
[fieri enim potest, ut a maiore angulus minori aequalis 
auferatur. eadem autem deinonstratio in conuexis 
concauisque ualet. 

4. 
Radii in speculis planis conuexisque refracti neque 

inter se concurrent neque paralleli * erunt. 
sit planum speculum 

ΑΓ, oculus autem B7 

radii autem refracti Β ΓΑ, 
BAE. d i co , ΓΑ, AE 
neque parallelos esse ne-
que concurrere ad Α, Ε 
uersus. nam quoniam 

\i Ζ = Θ, L Κ = Μ, uerum L Ζ > Κ, quia in tri-
angulo ΒΑΓ extrinsecus positus est ; erit etiam 
L Θ > Μ'. ergo ΓΑ neque rectae Α Ε parallela est ; 

p e c concurrent ad Ey Α uersus. 

rursus conuexum sit speculum Α ΖΓ, oculus 
autem B, radii autem refracti BZAy BIIE. d ico ; 

ZAy Ε Η neque parallelos esse neque ad E} Α uersus 

m . rec. V. 17. ΒΑΓ] ra. rec. V, ΒΚΓ v, m. 1 V. XQL-
γώνον m, m. rec. V. &v\ αρα M. UV είη~\ αρα έοτί m, 
m . rec. V. Θ] νπό Δ ΓΑ m, νπο ΑΓΑ m. rec. V. Μ] 
νπό ΕΑΗ m, νπό ΑΑII m. rec. V. 19. Post Δ add. ο: V, 
άΧΧήλαις m, m. rec. V. 20. £' Vv. Post ϊοτω add. <5r/ m, 
m . xec. V. Λ Ζ Γ ] Μ, Α&Γ v, m. 1 V; Α Η Γ m, m. rec. V. 

21. B Z J ] Ζ add. m. rec. ν; ΒΔ Ζ Μ. Β / / Ε ] Ιί add. 
m . 2 ν. 
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1. Η Ζ ] Ζ Μ. 2. Post εκάτερα add. κατά τά Θ, Κ ΰη-
μεϊα καί m, m. rec. V. Post ίση ras. 1 litt. V. Κ — 3. Α] 
μεν v-Jtb ΒΖΘ γωνία (om. V) τή νπο Δ Ζ Κ, ή δε νπο ΒΗΘ 
τή νπο ΕΗΚ m, m. rec. V. 3. είη — 7. έΰτϊν] μείζων δε 
ή νπο ΒΖΘ γωνία τής νπο (ΒΖΘ—νπό postea add. m) ΒΗΘ, 
είη άν %αϊ ή νπο ΔΖΚ μείζων τής νπο ΕΗΚ m, m. rec. V. 

4. έΰτιν ν. 5. μείζον ν, corr. m. 2. έΰτϊν Vv. 6. μεί
ζονα ν, corr. m. 2. 8. Ζ Δ] Δ Ζ m. 9. ε'] η' Vv. 10. 
το κέντρον] τον κέντρου m, m. rec. V. 11. θής] θεΐς V, 

» 

πεβοϋνται έπϊ τά Ε, Α. επεξενχθω γάρ ή Η Ζ ενθεΐα 
καϊ έκβεβλήβθω ί'φ' έκάτερα. έπεϊ ί'βη έβτιν ή Κ, Θ 
τή Α διά το έν ίβαις άνακλάβθαι γωνίαις, εί'η άν\ 
μείζων ή Α, Μ τής Κ. ή δε Κ τής Ν, & έβτι μείζων* 

& ή δε Ν, & τής Ο, 77 μείζων αντή γάρ ή Ε ί'βη έβτι 
τή Ο, Π' μείζων άρα ή Α, Μ τής Ο, 77. πολλω άρά 
ή Α, Μ τής Ο μείζων έβτιν. ονκ άρα βνμπεβοϋνταά 
αί ΖΑ, ΗΕ εύθεΐαι ούδε παράλληλοι είβιν. 

ι 

ε . 
10 'Εν τοις κοίλοις ένόπτροις έάν ή έπι το κέντρον 

ή έπϊ τής περιφερείας ή έκτος τής περιφερείας θής τα 
όμμα, τοντέβτι μεταξύ τον κέντρον καϊ τής περιφερείας! 
αί όψεις άνακλώμεναι βνμπεβοϋνται. 

έβτω κοίλον ένοπτρον τό ΑΓΑ, κέντρον δε τήά 
15 βφαίρας τό Β, καϊ κείβθω τό όμμα έπϊ τοϋ Β, καΆ 

προβπιπτέτωβαν άπό τοϋ Β όψεις πρός τήν περιφέρειαν. 
αί ΒΑ, Β Γ, ΒΑ. ί'βαι άρα είβιν αί πρός τοις βη-\ 
μείοις τοις Α, Α, Γ γωνίαι' ήμικνκλίον γάρ είβιν. αί 
άρα όψεις άνακλώμεναι 6V έαντών άνακλαβθήβονται 

20 αί ΒΑ, Β Γ, ΒΑ' τοϋτο γάρ δέδεικται. ώβτε βνμλ 
πεβοϋνται κατά τό Β. 

έβτω πάλιν κοίλον ένοπτρον τό ΑΓΒ, όμμα δε τό Bf 
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concurrere. ducatur enim recta 77 Ζ et in utraraque 
.partem producatur. quoniani i Κ + Θ = Α, quia 

radius sub angulis aequali-
bus refringitur, erit 

LA + M> K. 
est autein 

LK>N+ 3, 
Ν + S > Ο + 77; 

nam & = Ο -f- 77. itaque 
Λ + Μ > 0 + 77. multo 
igitur magis Λ + Μ > Ο. 

ergo rectae Z z / , Η Ε neque concurrent neque parallelae 
sunt. 

5. 
In speculis concauis si oculum in centro uel in 

ambitu uel extra ambitum ; h. e. inter centrum et 
ambitum, collocaueris, radii refracti concurrent. 

r sit speculum concauum Α ΓΑ, 
centrum autem spbaerae B, et 
iii Β oculus ponatur, adcidant-
que a Β ad ambitum radii BA, 
Β Γ, ΒΑ. anguli igitur ad 
Α, Α, Γ puncta positi aequales 

sunt; semicirculi enim sunt. itaque radii refracti 
secundum se ipsos refringentur ΒΑ, ΒΓ, BA^ hoc 
enim demonstratum est [prop. 2 ] . ergo in Β concurrent. 

rursus speculum concauum sit Α ΓΒ, oculus autem 

corr. m. rec. 12. τοντίατιν Vv. 14. Α ΓΛ] ΑΒΓτη, m. 
rec. V. τής αφαίρας] om. m, del. m. rec. V. 17. αί (pr.) — 
BJ] om. M. 22. &' Vv. Post ίατω ad<l. όή m. 2 m. 

ΑΓΒ] ΑΒΓ M. 
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κείβθω δε έπϊ τής περιφερείας αντον, καϊ άπο τον Β 
προβπιπτέτωβαν όψεις αί Β Γ, ΒΑ άνακλώμεναι έπϊ 
τά Α, Ε βημεΐα. επει μείζον τό Α Γ Β τμήμα τοϋ Β Γ 
τμήματος, μείζων ή Ζ γωνία τής Θ γωνίας, και ή Η 

5 άρα τής Κ μείζων, αί άρα Ζ, Η τών Θ, Κ μείζονς 
είβίν. λοιπή άρα ή Α τής Μ έλάββων πολλω μάλλον 
άρα τής Ν. βνμπεβοϋνται άρα αί ΓΑ, Α Ε κατά τό & 
ομοίως δειχθήβεται, καν έκτος τής περιφερείας πίπττ] 
τό όμμα, ώς έπϊ τοϋ εξής θεωρήματος. 

ίο g'. 
Έν τοις κοίλοις ένόπτροις έάν άνά μέβον τοϋ κέν

τρον και τής περιφερείας θής τό όμμα, ότέ μεν βνμ
πεβοϋνται αί όψεις άνακλώμεναι, ότέ δέ ον βνμπεβοϋνται. 

έβτω ένοπτρον κοίλον τό Α Γ, κέντρον δέ αύτον 
15 τό Α, όμμα δέ κείβθω τό Β μεταξύ τοϋ κέντρον καϊ 

τής περιφερείας, όψεις δέ αί ΒΑ, Β Γ άνακλώμεναι έπϊ 
τά Η, Ζ, καϊ έκβεβλήβθωβαν αί όψεις έως τοϋ έν
οπτρον αί Α Θ, Γ Κ. ή Α Θ δή τής Γ Κ ή μείζων έβτϊν 
ή ί'βη ή έλάββων. εί μέν ονν ί'βη έβτϊν ή Α Θ όψις 

20 τή ΓΚ όψει, ί'βη έβτϊ καϊ ή ΑΓΘ περιφέρεια τή ΓΘΚ 
περιφέρεια, ωβτε καϊ ή Μ γωνία τή 3' αί γάρ τών 
ί'βων περιφερειών γωνίαι ί'βαι είβϊν άλλήλαις. καϊ αί 
Μ, Α γωνίαι άρα ταΐς Ν, 3 είβιν ί'βαι διά τήν άνά-

1. δέ] om. Μ. 3. Post έπεϊ add. ονν m, m. rec. V. 
μείζων ν. Deinde add. έστιν m, m. rec. V. Β Γ τμήμα

τος] κνκλονματος Μ. 4. Post μείζων add. εστίν m. 2 m. %αί 
— 5. μείζων] διά τά αντά δή %α\ ή ΚΗ (corr. in Κ τής Η) 
μείζων έατίν m. 4. Η] mut. in Κ m. rec. supra scr. διά τό 
πρώτον V; Η διά τής α' Μ ν. δ. άρα (pr.)] del. m. rec. V. 

Κ (pr.)] mut. in Η m. rec. V. Post μείζων add. έστι m. 
rec. V. Ζ, Η] Ζ Ε Μ, et V, corr. m. 1; ZK m, m. rec. V. 

τών] τής Μ. Θ, Κ] mut. in Θ, Η m. rec. V. 6. είΰί Μ. 
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Β, ponatur autem in ambitu eius, et a Β radii ad-
cidant ΒΓ, Β Α ad puncta Α, Ε refracti. quoniam 

si extra ambitum ceciderit oculus, ut in propositione 
sequenti. 

In speculis concauis si inter centruni et ambitum 
oculum collocaueris, radii refracti tum concurrent, tum 
non concurrent. 

sit speculum concauum ΑΓ, centrum autern eius A, 
et oculus Β inter centrum et ambitum collocetur, radii 
antein sinfc ΒΑ, Β Γ ad Η, Ζ refracti, et radii ad 
speculum producantur Α Θ, Γ Κ. itaque Α Θ aut maior 
est quam ΓΚ aut aequalis aut minor. iam si Α Θ = ΓΚ, 
erit etiam arc. ΑΓΘ = ΓΘΚ. quare etiam i Μ = 3\ 
anguli enim arcuum aequalium inter se aequales sunt. 
quare etiam L M + Α = Ν + 3 propter refractionem 

Post έλάΰΰων adcl. έΰτϊ m, m. rec. V. 7. τής Ν] ή Λ 
τής Ν έλάΰΰων έΰτϊν m, m. rec. V. 8. Post ομοίους add. δέ m, 
m . rec. V. πίπτει VM, et vm, sed corr. 10. ς'] ι Vv. 

11. μέσον] μέΰον ΑΙ. 17. Η, Ζ] Ν, Ζ ν; Ζ, / / Μ. έως] 
supra scr. Μ. 18. δή] om. ΑΙ. 10. έλάττων ΑΙ. 20. έΰτϊν 
Vv. ΑΓΘ] ΑΛΘ ΑΙ. ΓΘΚ] e corr. ν. 22. περι
φερειών — 23. ίΰαι] γωνιών περιφέρειαι ταΐς II, Α ίΰαι είΰιν Μ. 

23. Ν] e corr. ν. 

Γ 
segraentura ΑΓΒ segmento 
U r n i a i u s est, erit L Z > Θ. 
quare etiam i f > Κ [prop. 1] . 
itaque Ζ + Η > Θ + Κ. 
quare, qui relinquitur, 
L Α < Μ. multo igitur 
magis Α < Ν. ergo ΓΑ, 
Α Ε in Β concurrent. simi-
liter demonstrabitur etiam, 

6. 
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κλαβιν. καϊ λοιπή άρα ή Ο τή Π ί'βη έβτίν. μείζων 
άρα ή Ρ τής Ο. έπεϊ γάρ ή Ρ γωνία τής Π μείζων 
έβτι διά το εκτός είναι, ή δέ Π τή Ο ί'βη, και ή Ρ 
άρα τής Ο μείζων έβτϊν. κοινή προβκείβθω ή νπο 

5 ΟΡΖ. βνμπεβοϋνται άρα αί Γ Ζ, Α Η ώς έπϊ τά Η, Ζ. 
το δ' αυτό έβται, καν μείζων ή Α Θ όφις τής ΓΚ' 
μείζονες γάρ έβονται αί Α, Μ γωνίαι τών Ν, 3, ή 
δέ Π τής Ο μείζων έβται καϊ ή Ρ τής Ο. έάν δέ ή 
4du εύθεϊα έλάββων ή τής ΓΚ, διά τά αντά μείζων 

10 έβται ή Ο γωνία τής Π. έβτι δέ και ή Ρ τής Π 
μείζων, ονδεν άρα κωλύει ίβϊ]ν είναι τήν Ρ τή Ο ι) 
έλάββονα τής Ο, καϊ μή βνμπίπτειν τήν Α Η τή ΓΖ.Ι 
φανερόν δέ, ότι, κάν τε μείζων ή ή Α Θ περιφέρεια 
τής ΓΚ, έάν τε ίβη, ή βύμπτωβις τών άνακλάβεων ι 

15 ούτε έπϊ τής περιφερείας τοϋ κύκλον ούτε έκτος ον 
μή γίνηται, άλλ' εντός μόνον. 

Γ' 
Τά ύφη καϊ τά βάθη άπό τών επιπέδων ένόπτρων\ 

άνεβτραμμένα φαίνεται. 
20 έβτω νψος μεν τό Α Ε, ένοπτρον δέ έπίπεδον τό 

Α Α, όμμα δέ τό Β, όψεις δέ αί Β Γ, ΒΑ άνακλώμεναι 
έπί τά Ε, Κ. ούκοϋν φαίνεται έκβληθειβών τών όψεων 
έπ' ευθείας τό μεν Ε τό άνω έπι τον Θ κάτω όντος, 
τό δε Κ κάτω όν έπι τοϋ Ζ τοϋ άνω όντος. ωβτε ! 

25 άνεβτραμμένα έβτϊ τ ή φανταβία. 
1. έοτί Mm. 3. έοτίν Υ Υ. 4. έοτί Mm, coinp. τ. 5. 

ΟΡΖ] ΡΟΖ Μ. Deinde add. ομοίως τω προ τούτου δεωρήματι 
άποδείν,ννται Ym. αί] αί άρα Μ. 6. ϊοταϊ] έοτι Μ. 8. 
ϊϋταί] έοτί Μ. 9. Γ Κ] ΓΑ Μ. 10. Ιοχαϊ] έοτίν Μ. Ιοτι] 
ε'οτιν Υ Υ. 12. έλάττονα Μ. Α Η] Α Κ Μ. 17. ζ'] ta' V Y . 

22. φαίνεται] om. m. 23. τό (pr.)] φαίνεται τό m. 24. 
δν] όν τοΰ Ο m, m. rec. Υ. τον (alt.)] del. m. rec. V, om. m. 

όντος] όντος τον Θ m, πι. rec. V. 25. έοτίν Vv, είοί m. 
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[prop. 1] . itaque etiam, qui relinquitur, i Ο = 77. 
quare L Ρ > Ο (nam quoniam L Ρ > Π, quippe qui 
extrinsecus positus s i t ; et i 77 = Ο, erit etiam 

L Ρ > Ο), communis adiicia-
tur L OPZ. ergo ΓΖ, AH 
ad Η, Ζ uersus concurrent. 
idem autem fiet; etiam si 

ΑΘ > ΓϋΓ; 
nam L Λ + M> Ν + 3 et 
L Π> O, P > 0 . sin 

ΑΘ < ΓΚ, 
eadem de causa erit L Ο > 77. 
uerum /. Ρ > 77. itaque nihil 

obstat ; quo minus sit i P= Ο uel P < 0 ; ita ut ^ 7 7 ; Γ Ζ 
ηοη concurrant. manifestum est autem ; siue arcus 
Α Θ arcu ΓΚ maior sit siue aequalis ; punctum, ubi 
radii refracti concurrant, neque in ambitu circuli 
neque extra eum fore ; sed intra tantum. 

7. 

Altitudines et profunditates in speculis planis sur-
sum deorsum uersae adparent. 

sit altitudo AE, speculum 
autem planum AA, oculus autem 
B, et radii ΒΓ, Β Α ad Ε, Κ 
refracti. itaque radiis in di-
rectum productis Ε punctum 
superius in Θ adparet inferiore, 
Κ autem inferius in Ζ superiore. 

quare sursum deorsum uersae uidentur. 
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έβτω πάλιν βάθος μεν το Ε Α, ένοπτρον δε 

πεδον τό Α Γ, όμμα δέ τό Α, 

όψεις δε αί Α Γ, Α Β άνακλώ

μεναι έπι τά Ε, Ζ. ομοίως τών 

5 όψεων έκβληθειβών έπϊ τά Θ, Κ 

φανεΐται τό μεν Ε κάτω όν έπι 

τοϋ Θ άνω όντος, τό δε Ζ άνω 

όν έπϊ τοϋ Κ κάτω όντος. 

10 Τά ύψη και τά βάθη άπό τών κυρτών ενόπτρων 

άνεβτραμμένα φαίνεται. 

έβτω ύψος τό Α Ε, ένοπτρον δε κυρτόν τό Α Α Γ, 

όψεις δε αί ΒΑ, Β Γ άνακλώμεναι έπϊ τά Ε, Θ. δέ-

δεικται, ότι ού βυμπεβοϋνται. τά δε λοιπά ομοίως 

15 τοις έν τοις έπιπέδοις. 

έβτω πάλιν βάθος τό Α Ε, ένοπτρον δε κυρτόν τό 

Α Γ, όμμα δε τό Β, όψεις δε άνακλώμεναι έπι τά Ε, Θ 

αί ΒΓΕ, ΒΑΘ. τά δε λοιπά καθάπερ έν τοις έπι-

πέδοις. 
20 θ'. 

Τά πλάγια μήκη άπό τών επιπέδων ενόπτρων, ώς 
τή άληθεία έχει, ούτω και φαίνεται. 

ί. ιβ' Υ Υ. Ε Α] Α Ε m. 2. δε τδ J\ om. m. 4. 
Ante ομοίως add. ονκονν m. rec. V. ομοίως — 5. έκβληθει-
σών] ονκονν έκβληθεισών ομοίως τών όψεων έπ ενθείας m. 

5. Ante έπϊ add. έπ' ένδειας m. rec. V. 6. δν] corr. ex 
ών m. 2 ν. 7. άνω] άνάΊ Μ. 8. δν] δν τον Ε m, m. 
rec. V. Post δντος add. τον Θ. τά άρα νψη καϊ τά βάθη 
άπο τών επιπέδων ενόπτρων ανεστραμμένα φαίνεται m. 9. 
η] ιγ' ΥΥ. 12. ΑΕ] ΑΘ Mm. 13. ΒΑ] in ras. V, ΒΓ m. 
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rursus profunditas sit EA, speculum auteni pla-
num ΑΓ, oculus autem A, et radii ATy Α Β ad Ε, Ζ 
refracti. similiter radiis ad Θ, Κ productis Ε punctuni 
inferius in Θ superiore adparebit, Ζ autem superius 
in Κ inferiore. 

Altitudines et profunditates in speculis conuexis 
,B sursum deorsum uersae ad-

parent. 

sit altitudo AE, speculum 
autem conuexura ΑΑΓ, radii 
autem ΒΑ, Β Γ ad E} Θ re-
fracti. demonstratuui est ; eos 
non concurrere [prop. 4 ] . 
reliqua auteni ut in planis. 

rursus profunditas sit AE, 
speculum autem conuexum 
ΑΓ, oculus autem B, et 
radii ad Ε, Θ refracti ΒΓΕ, 
ΒΑΘ. reliqua auteni ut in 
planis. 

9. 
Longitudines obliquae in speculis planis, sicut re 

uera se babent, ita adparent. 

ΒΓ1 ΒΔ m. 14. οτι] δή οτι m, m. rec. V. 15. τοις (pr.)] 
om. Mv. Post ίπιπεδοις add. άποδεδειγμένοις m, ένόπτροις 
άποδεδειγμένοις m. rec. V. 16. ιδ' Vv. ΑΕ] Α Μ, ΑΘ ιη. 

18. Β Δ Θ] Β corr. ex Δ \. τά — έπιπέδοις] ν.αϊ ή άτίδ-
δειξις προβήοεται δμο'ιως τοις iv τοις ίπιπέδοις άτΐοδεδειγ-
μίνοις m. Post ίπιπεδοις add. ένόπτροις m. rec. V. 20. 

ιε' Vv. 22. τή] ή Μ. 
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έβτω όμμα τό Β, μήκος δε πλάγιον τό ΑΕ, έν
οπτρον δε τό ΑΓ. ονκονν άνα-
κλαβθειβών τών όψεων φαίνεται 
το μεν Α επί τό Α, τό δέ Ε 
έπϊ τό Γ, καί έβτιν οντω τή 
φανταβία, καθάπερ και τ ή αλή
θεια έχει, τό εγγιον εγγιον, τό 
άπώτερον άπώτερον. Β. 

ι . 

10 Τά πλάγια μήκη άπό τών κνρτών ένόπτρων, καθ-
άπερ έβτιν αληθώς, καϊ φαίνεται. 

έβτω μήκος τό Ε Α, όμμα δέ τό Β, ένοπτρον δέ 
κνρτόν τό Α Γ, όψεις δέ άνακλώμεναι έπι τά Ε, Α. 
τά δέ άλλα τά αντά. 

15 ια. 

Τά νψη και τά βάθη άπό τών κοίλων ένόπτρων, 
όβα μέν έβτιν εντός τής βνμπτώβεως τών όψεων, 
άνεβτραμμένα φαίνεται καθάπερ έν τοις έπιπέδοις καϊ 
κνρτοΐς ένόπτροις, όβα δέ έβτιν έκτος τής βνμπτώβεως, 

20 καθάπερ έβτιν, καϊ φαίνεται. 
έβτω κοίλον ένοπτρον τό Α Γ, όμμα δέ τό Β, όψεις 

δέ άνακλώμεναι αί ΒΑ, Β Γ, βνμπτωβις δέ αντών έπϊ 
τό Ζ, νψη δέ τό τε Α Ε καί τό Κ Ν, καϊ τό μεν Κ Ν 
εντός τής τον Ζ βνμπτώβεως, τό δέ Α Ε έκτος τής 

25 βνμπτώβεως. ονκονν έκβληθειβών τών όψεων καθάπερ 
έν τοις έπιπέδοις καί κνρτοΐς ένόπτροις φαίνεται το 

2. δε τό] δε έπίπεδον τό m. άναηλασ&ησών ν. 7. 
τό (alt.)] τό δέ m. 9. L'] ts' Vv. 12. έστω] ϊστω πλάγιον m. 
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sit oculus B, longitudo autein obliqua AE, spe-
culum autem ΑΓ. itaque radiis refractis Α in A, 
\E in Γ adparet ; et sicut re uera se habet ; etiam uide-
ftur esse, propius propius, longinquius autem longin-
quius. 

10. 

Longitudines obliquae in specnlis conuexis, sicut 
re uera sunt ; ita adparent. 

longitudo sit Ε Α, oculus 
autem Β, speculum autem con-
uexum ΑΓ, et radii ad Ε, Α 
refracti. reliqua uero eadem 
sunt. 

11. 

Altitudines et profunditates in speculis concauis, 
iquae intra concursum radiorum sunt, sursum deorsum 
luersae adparent ; sicut in speculis planis conuexisque, 
quae autem extra concursum sunt ; sicut sunt, ita 
fetiam adparent. 

speculum concauum sit ΑΓ, oculus autem B, radii 
autem refracti ΒΑ, Β Γ et concursus eorum in Z , alti-
tudines autem Α Ε et Κ Ν, Κ Ν intra concursum in Ζ, 
Α Ε autem extra concursum. itaque radiis productis, 

14. τά δέ — αντά^ ν.αϊ ή άπόδείξις φανερά" δμοία γάρ 
έΰτι τη έν τοις έτΐίπεδοις ένόπτροις m. 15. ια ] ιζ' Υ ν. 

17. με'ν] μή Μ. εντός] έκτος Μ. ονμπτώΰεως] πτώαεως, 
eupra scr. ανμ, m. 20. ϊατιν] ϊοτι Μ. 22. σνμπτωϋίς] 
ΰνμπτώοεις Υ ν. 23. τό (pr.)] τοϋ m. :'4. τον] om. m. 

Ζ ] ins. m. 1 V. 25. τών δψεων] om. Mm. 20. έν-
όπτροις] ένόπτροις τών όψεων m, ένόπτροις έφαίνετο Μ. 
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μέν Κ έπϊ τον Μ, το δέ Ν έπϊ τον Α' ωβτε άνεβτραμ
μένα φαίνεται, πάλιν έπϊ τον έκτος τής βνμπτώβεως 
νψονς φαίνεται το μέν Α έπϊ τον Η, το δέ Ε έπϊ 
τον Θ, ώς έχει, όντως φαίνεται. 

5 πάλιν βάθος μέν το Α Ε καϊ ΚΘ, ένοπτρον δέ 
κοίλον το Α Γ, όμμα δέ τό Β, όψεις δέ άνακλώμεναι 
καϊ βνμπίπτονβαι κατά τό Ζ . ονκονν έκβληθειβών 

Γ 

τών όψεων ομοίως τά μεν Κ, Θ φαίνεται άνεβτραμμένα, 
τό μεν Κ κατά τό Γ, τό δέ Θ κατά τό Α, καθάπερ 

10 έν τοις έπιπέδοις καϊ κνρτοΐς ένόπτροις, τά δέ Α, Ε, 
καθάπερ καϊ έβτιν, τό μέν Ε κάτω κατά τό Α, τό δέ Α 
άνω κατά τό Γ. 

Φ'. 
Τά πλάγια μήκη άπό τών κοίλων ένόπτρων, όβα 

15 μέν εντός τής βνμπτώβεως κείται τών όψεων, καθ-

1. τοϋ (utrumque)] τό Μ. αντεστραμμένα Μ. 3. τον] 
τό Μ. 4. του] τό Μ. ώς] ώστε ώς m, ώς ονν Μ. ουτω?] 
οντω m, οντω καί Μ. 5. ιη Vv. πάλιν — 12. Γ] καί 
έπϊ τών βαθών ομοίως ή αντή έστιν άπόδειξις m. 6. Α Γ] 
Α Δ Μ. 9. Γ] Δ Μ. 11. ϊστι Μ. Α) Η Μ. 13. ιβ'] 
ιθ' Λτν. 15. κείται] θεωρείται Μ. τών διρεων κείται m. 
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sicut in speculis planis conuexisque, Κ in Μ adparet, 
Ν autem in A. quare sursum deorsum uersae ad-

II 

parent. rursus in altitudine extra concursum posita Α 
in Η adparet, Ε autem in Θ; quare, sicut est, ita 
adparet. 

rursus profunditas sit Α Ε et K®: speculuin autem 
concauum ΑΓ, oculus autem B, et radii refracti et 
in Ζ coucurrentes. itaque radiis productis similiter 
puncta Κ, Θ sursum deorsum uersa adparent, Κ in 
Γ, Θ auteni in A} sicut in speculis planis conuexisque, 
Α, Ε uero, sicut sunt, Ε inferius iu A} Α autem 
superius in Γ. 

12. 

Longitudines obliquae in spcculis concauis, quae 
intra concursum radiorum positae sunt ; sicut sunt ; ita 

Eucl ides , edd. Ileiberg et Menge. VII. 20 
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άπερ έβτιν, οντω και φαίνεται, όβα δ' εκτός, άντε-
βτραμμένα. 

έβτω γάρ μήκη μεν πλάγια τά ΕΑ, Θ Κ, κοίλον δέ 
ένοπτρον τό Α Γ, όμμα δέ τό Β, όψεις δέ άνακλώμεναι 

5 καϊ βνμπίπτονβαι κατά τό Η αί Β Α Α, ΒΓΕ, και τό 
μέν Θ Κ πλάγιον μήκος έβτω εντός τής βνμπτώβεως 
τής Η, τό δέ Α Ε έκτος, ονκονν τά μέν Θ, Κ κατά 
φύβιν φαίνεται, καθάπερ έν τοις έπιπέδοις καϊ κνρτοΐς 
ένόπτροις, τά δέ Ε, Α άντεβτραμμένα' τό μεν γάρ Α 

10 έπϊ τοϋ Α φαίνεται, τό δε Ε έπι τοϋ Γ. 

ιγ'. 

Αννατόν έβτι διά πλειόνων ένόπτρων επιπέδων Ι 
ίδεΐν τό αυτό. 

έβτω, δ δει όφθήναι, τό Α, όμμα δέ τό Β, ένοπτρα \ 
15 δέ τρία τά ΓΑ, Α Ε, Ε Ζ. ήχθω δή κάθετος άπό τοϋ Β | 

έπι τό ΓΑ ένοπτρον ή Β Γ, ί'ΰη δέ ή ΒΓ τή Γ Σ, και 
πάλιν άπό τοϋ Α έπϊ τό ΕΖ κάθετος ή ΑΖ, καϊ τή 
Α Ζ ίβη ή ΖΘ, και άπό τοϋ Θ έπϊ τό Α Ε ένοπτρον 
κάθετος ήχθω ή Θ Κ, και έβτω τή Θ Κ ίβη ή ΚΑ, I 

20 καϊ άπό τοϋ Α έπϊ τό Σ έπεζεύχθω ή Α ΜΈΣ, άπό I 
δέ τοϋ Μ έπϊ τό Θ ή ΜΡΘ, έπεξεύχθωβαν δέ και I 
αί Α Ρ, Β 3. έπεϊ ονν ί'βη έβτϊν ή ΒΓ τή Γ Σ, καϊ I 
όρθαϊ αί πρός τω Γ γωνίαι, δύο δή αί Β Γ, ΓΦ δνβϊ I 

6. Η] Ν Υ. Β Α Α] ΑΒ, ΑΑ Μ. 7. τά] τό m. 9. τά] 
φαίνεται γάρ τό μεν Θ κατά τό Α, τό δε Κ κατά τό Γ, τό τα. 

άντεατραμμένον m. 11. ιγ'] κ' Vv. 12. έβτιν ν. 16. 
ί'αη — τή] καϊ τή ΒΓ ί'ση ϊστω ή m. 17. από] έπί Υ. τον] 
corr. ex τό Υ. Α] postea ins. m. τό] τήν Μ. Ε Ζ] Ζ Ε 
ένοπτρον m. κάθετος ήχθω πι. 18. ί'ση ίστω m. ζ /Ε] 
in ras. m. 19. ίστω] om. m. ή (alt.)J ϊστω ή m, τή ν. 

20. έπιξενχθω Μ. Α Μ Β Σ] ΑΜΣΞ Μ. 21. τό] τόν Μ ν, 
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etiam adparent, quae autera extra sunt ; sursum deor-
sum uersae. 

sint enim longitudines obliquae EA} ΘΚ, speculum 
autera concauum ΑΓ, oculus auteni B, et radii re-

sursum deorsum uersa; Α enim in Α adparet, Ε 
autem in Γ. 

Fieri potest, ut idem compluribus speculis planis 
ceraatur. 

sit Α id, quod cerni oportet, oculus autem sit B, 
et tria specula ΓΑ} AE} EZ. iam a Β ad Γ Α spe-
culum perpendicularis ducatur ΒΓ} sitque ΒΓ=ΓΣ} 

et rursus ab Α aaEZ perpendicularis AZ,etZ@ = AZ, 
et a Θ ad Α Ε speculum perpendicularis ducatur ΘΚ, 
et sit ΚΑ = ΘΚ, et ab Α ad Σ ducatur ΑΜ3Σ, 
ab Μ autem ad Θ recta ΜΡΘ, et ducantur etiam 
AP, Β&. iam quoniam ΒΓ*= ΓΣ, et anguli ad Γ 
positi recti, duae ΒΓ, ΓΦ duabus Σ Γ, ΓΦ aequales 

2? 

fracti et in Η con-
currentesjB^z/, ΒΓΕ, 
et lougitudo obliqua 
Θ Κ intra Η con-
cursum sit ; Α Ε au-
tem extra. itaque Θ,Κ 
secundum ueritatem 
adparent, ut in spe-
culis planis con-
uexisque, Ε, Α uero 

13. 

et V, sed corr. 
om. Mm. 

23. τώ] τό mν. Γ Φ] ΓΞ m. δνοίν Vv, 

20* 
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ταΐς Σ Γ, Γ Φ ίΰαι είΰιν έκατέρα έκατέρα, καϊ γωνία 
ή νπό ΒΡΦ όρθή ονΰα γωνία τή νπό ΣΓΦ όρθή 
ονΰη ίΰη έβτιν, καϊ αί λοιπαϊ γωνίαι ταΐς λοιπαΐς 
γωνίαιζ ίΰαι έΰονται, ύ φ ' ας αί ίΰαι πλενραϊ νπο-

5 τείνονΰιν, ή μεν προς τω Β γωνία τή προς τω Σ^ ή 
δε 3 γωνία τή Τ. αλλ* ή Τ τή Ν έΰτιν ίΰη' κατά 
κορνφήν γάρ' ωΰτε ίΰη έΰτϊ καϊ ή Ν γωνία τή & 
ή άρα Β 3 όψις άνακλαΰθήΰεται έπϊ τό Μ. πάλιν 
έπεϊ ίΰη έΰτϊν ή Θ Κ τή ΚΑ, καϊ όρθαϊ δε αί πρός 

10 τω Κ, ί'ΰη έΰτϊν ή Ο γωνία τή Π. ανακλάται άρα ή 
αντή όψις ή Β&Μ έπϊ τό Ρ. διά τά αντά δή καϊ 
έπϊ τό Α διά τό ίΰην είναι τήν νπό Ζ ΡΑ γωνίαν τΐ] 
νπό Ε Ρ Μ ομοίως ταΐς λοιπαΐς άποδείξεΰιν. δρα άρα 
ή άπό τοϋ Β όμματος όψις τό Α διά τών τριών έν-

15 όπτρων όντων επιπέδων τών ΓΑ, Α Ε, Ε Ζ. 

ιδ'. 

"Εΰτι δε καί, δι' όΰων άν τις έπιτάξϊ] ενόπτρων 
επιπέδων, ίδεΐν τό αντό' δει δε κατά τον αριθμόν τών 
ενόπτρων πολνγωνον ίΰόπλενρον τε καϊ ίΰογώνιον 

20 ΰννίΰταΰθαι δνΰϊ πλείονς έχον πλενράς τών ενόπτρων. 
έΰτω γάρ, ό μεν δφθήναι δει, τό Α, όμμα δε τό Β, 

καϊ επεξενχθω ή Α Β, καϊ άπό τής Α Β άναγεγράφθω 
πολνγωνον ίΰόπλενρον τε καϊ ίΰογώνιον δνο πλενράς 

1. Σ Γ, ΓΦ] ΓΣ, ΣΦ Μ. ΓΦ] Γ3 πι. 2. ΒΓΦ] 
f ΒΓΕ m. όρθή et όρθή] ante θ ras. 1 litt. V. ΣΓΦ] 

Σ Γ Ε τα. 3. έστι Mm. γωνίαι] γωνίαις Μ. 4. νπο-
τίνονοιν V. 5. τω (pr.)] corr. ex τό πι, τό ν. τω (alt.)] τό ν. 

6. &] Φ m. Τ (alt.) — ίση] Τ γωνία τή Ν ίαη έστι m. 
7. έβτιν Υ Υ. 3] Φ τα. 9. δέ] om. m. 10. τώ] τό ν. 
Κ] Κ γωνίαι m. 11. Β Ε Μ] Β Ε Μ. 14. Β] e corr. m. 
τριών] γ Μ. 16. ιδ'] ν,α' Υν. 17. 'έβτιν Υ. έττιτάξτ]] 
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sunt singulae singulis, et L ΒΓΦ rectus angulo ΣΓΦ 
recto aequalis est, et reliqui anguli reliquis aiigulis 
aequales erunt, sub quibus latera aequalia subtendunt, 

L Β = Σ, 8 = Γ. 
uerum L Τ = Ν] 
nani ad uerticem 
positi sunt; quare 
etiam i Ν = fi 
itaque radius Β Β 
ad Μ refringetur. 
rursus quoniam 

ΘΚ= KA, 
y; et anguli ad Κ po-

siti recti sunt ; erit 
i Ο = Π. itaque idem radius Β Ε Μ ad Ρ refringitur. 
eadem de causa etiam ad Ay quia ; ut in reliquis demon-
strationibus, demonstrari potest, esse i ZPA — EPM. 
ergo radius oculi Β tribus speculis planis ΓΑ, AE, EZ 
cernit A. 

14 

Licet autem etiam, quotcunque speculis planis 
iubemur, idem cernere; oportet autem secundum nume-
rum speculorum polygonum aequilaterum et aequi-
angulum construere latera habens duobus plura speculis. 

sit enim Α id ; quod cerni oportet, oculus autem B, 
et ducatur ABy et in Α Β polygonum aequilaterum 
et aequiangulum construatur latera habens duobus 

έπιτάζειεν Mm. 18. αντυ· δει] δέ Μ. δέ] δή Mm. 
αριθμών mv. 10. τε] supra scr. m. 20. %χων ν. 22. 

y.ccl άναγεγράφθοι άπυ τής Α Β πι. 23. τε] supra scr. m. 
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πλείονς έχον τών ενόπτρων καϊ έΰτω τό ΑΒΑ πολν-
γώνιον, καϊ ειλήφθω τό κέντρον τοϋ κνκλον τοϋ γρα-
φομένον περϊ τό πολνγωνον τό Θ, καϊ άπ* αύτοϋ 
έπεζενχθωΰαν αί Θ Γ, Θ Ε, ΘΑ, ΘΒ, ΘΑ έπϊ τάς γω-

5 νιας, καϊ προΰκείΰθωΰαν ένοπτρα επίπεδα πρός όρθάς 
ταΐς έπεξενγμέναις. έπεϊ ονν ίΰη έΰτϊν ή Ζ Α γωνία 
τή ΝΚ' όρθή γάρ έΰτιν έκατέρα' ών ή Ν τή Α ίΰη 
έΰτϊν, λοιπή άρα ή Ζ τή Κ ίΰη έΰτϊν. ωΰτε ή άνά-
κλαΰις τής Β Γ όψεως έπϊ τό Α έΰταΐ' διά γάρ ίΰων 

10 γωνιών αί άνακλάΰεις γίνονται, ομοίως δε δειχθήΰονται 
καϊ αί πρός τοις Α, Ε ΰημείοις γωνίαι ίΰαι αί πρός 
τοις ένόπτροις. ή άρα άπό τοϋ Β όμματος όψις ανα
κλώμενη καϊ προΰπεΰονΰα πρός πάντα τά ένοπτρα ήζει 
έπϊ τό Α. 

15 ιε. 

"Εΰτι δε καϊ διά κνρτών ενόπτρων καϊ διά κοίλων 
ίδεΐν τό αυτό. 

έΰτω γάρ, ό δει ίδεΐν, τό Α, όμμα δε το Β, καϊ 
ομοίως άναγεγράφθω πολνγωνον ίΰόπλενρον τε καϊ 

20 ίΰογώνιον τό Α Β ΓΑ Ε, καϊ πρός τοις Γ, Α, Ε ΰημείοις 
έΰτω ένοπτρα επίπεδα, α φ ' ών όράται τό Α, καθάπερ 
δέδεικται, καϊ προΰκείΰθω τούτοις κοίλα ή κνρτά έν-

1. ϊχων ν, sed corr. τών] τών έπιταχθέντων τα. καί 
— πολυγώνων] το ΑΒΓΔΕ τα. 2. γραφομένον] οτα. τα. 3. 
περί] έπϊ Μ ν. πολνγωνον — αντον] ΑΒΓΔΕ πολνγωνον 
περιγραφομένου ν.αϊ ϊβτω το Θ καί άπό τον Θ κέντρον πρός 
τάς τον ΑΒΓΔΕ πολνγωνον γωνίας τα. πολνγωνον] πολν-
γώνιον Μ, et Υ, sed corr. 4. αί] ενθεΐαι αί Μ. ΘΑ, Θ Β, 
Θ Γ, ΘΔ, Θ Ε τα. έπϊ τάς γωνίας] om. m. 6. έπιζενγμέναις 
Υ ν; Θ Γ, Θ Δ, Θ Ε τα. 7. Ν Κ] Κ Μ, Κ Ν τα. 9. Δ ϊαται] 
δκ Μ. 12. όμματος] Υ, om. Mmv. 13. προσπεσονβα] προα-
πίπτονσα τα. 15. ιε'] κβ' Υν. 16. ενόπτρων — κοίλων] 
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plura speculis, sitque ΑΒΑ po lygonum, suinatur 
autem Θ centrum circuli circum polygonum descripti, 
et ab eo ducantur ΘΓ, Θ Ε, ΘΑ, Θ Β, ΘΑ ad angulos, 

speculaque plana ad rectas 
ductas perpendteularia ad-
ponantur. iara quomam est 
LZ + A = N-r-K (nam 
uterque rectus est), quorum 
[_N=A, erit etiain /. Ζ = ϋΓ. 
quare refractio radii Β Γ &άΑ 
fiet; sub aequalibus enim 
angulis refractiones fiunt. et 

similiter demonstrabiinus ; etiam angulos ad Α, Ε puncta 
positos ad specula aequales esse. ergo radius oculi Β 
refractus et ad omnia specula adcidens ad Α ueniet. 

Licet autem etiam 
idem cernere. 

15. 
peculis conuexis concauisue 

sit enim Α id, quod 
cerni oportet ; oculus autem 
B, et eodem modo poly-
gonum aequilaterum et 
aequiangulum construatur 
ΑΒΓΑΕ, ad puncta autem 
Γ, Α, Ε specula sint plana ; 

unde cernitur A, sicut de-
monstratum est [prop. 14] , 

ΐ) κοίλων Ινότιτοων m. 19. άναγεγοάφ&οι όαοίως m. 20. 
ΑΒΓΔΕ] corr. ex Α ΒΔ Ε m. 1 V. 21. άφ] έψ' Μ, όΥ m. 

22. και] om. Μ. 
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οπτρα κατά τάς άφάς τών όψεων, ονκονν ί'βη έβτϊν 
ή μέν Ζ τή Θ* ή δέ Κ τη Α' όλη άρα ή Κ Ζ ί'βη έβτϊ 
τή ΘΑ. άνακλαβ&ήβεται άρα ή όψις άπό τον κνρτοϋ 
ένοπτρον τον Γ έπϊ τό Α καϊ άπό τον Α έπϊ τό Ε 

5 καϊ άπό τον Ε έπϊ τό Α. φανερόν ονν, ότι καϊ κυρ
τών ή κοίλων όντων απάντων καϊ αναμεμιγμένων έβτιν 
ίδεϊν τό αντό. 

ι* . 

Έν τοις έπιπέδοις ένόπτροις έκαβτον τών όρωμένων 
10 κατά τήν άπό τοϋ όρώμενον κά&ετον όράται. 

έβτω ένοπτρον έπίπεδον τό ΤΑ, όμμα δέ τό Β, 
όρώμενον δέ τό Α, καϊ έβτω κά&ετος ή άπό τοϋ όρώ
μενον έπϊ τό ένοπτρον ή ΑΓ. ονκοϋν έπεϊ νπέκειτο 
έν τοις φαινομένοις, ότι καταληφ&έντος τοϋ τόπον 

1δ τοϋ Γ ονχ όράται τό Α, τό Α άρα όφ&ήβεται έπ* 
ένδειας τή ΑΓ. άλλά δή καϊ έπ' εν&είας τή ΒΑ όψει' 
κατά τό Ε άρα' νπέκειτο γάρ ήμΐν τό εν&ν, ον τό 
μέβον τοις άκροις έπιπροβδεΐ' ωβτε ένδεια έβται ή ΑΕ 
καϊ ή Β Ε. 

20 ιξ'. 

Έν τοις κνρτοΐς ένόπτροις εκαβτον τών όρωμένων 
κατά τήν άπό τοϋ όρωμένον εις τό κέντρον τής βφαί
ρας άγομένην εν&εΐαν όράται. 

έβτω κνρτον ένοπτρον τό ΓΑ, όμμα δέ τό Β, όψις 

2. Ύ] (pr.)] eras. ν. ίση — 3. ΘΑ] ολτ} τή Α Θ ί'οη έβτιν m. 
2. έβτιν V Y . 5. xca(alt.)] om. Mvm. 6. καί] rj m. άνα-

μεμιγμένον m, sed corr.; αναμεμιγμένων ν, sed corr. 8. ις'] 
κγ' Vv. 10. τον] τών Μ. 13. νπέκειτο] υπόκειται m. 14. 
φαινομένοις] όροις m. 16. Α Γ] ζ /Γ Mm. ΒΑ] ΒΑ Mm. 

17. κατά] μετά Μ. αρα] om. m. νπέκειτο] νπόκειται m. 
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iisque adponantur in punctis contactus radiorum spe-
cula concaua conuexaue. itaque /. Ζ = <9; Κ — Α. 
itaque [_ Κ -\- Ζ — Θ -\- Α. quare radius ab speculo 
conuexo Γ ad Α refringetur, a Α auteni ad Ey ab Ε 
autem ad A. ergo manifestum est, etiam speculis 
conuexis concauisue omnibus et mixtis fieri posse ut 
idem cernatur. 

16. 

In speculis planis orauia, quae cernuntur, secunduin 
rectam ab eo ; quod cernitur, perpendicularem cernuntur. 

sit ΓΑ speculuni planum, ocu-
lus auteni B, cernatur autem A, 
et ab eo , quod cernitur, ad spe-
culum perpendicularis sit Α Γ. ita-
que quoniam in phaenomenis sup-
positum est ; loco Γ occupato 11011 
cerni Α, Α in recta Α Γ producta 
cernetur. uerum etiairi in radio 

Β Α producto cernitur. ergo in Ε cernitur; supposui-
mus enim, rectum esse ; cuius partes mediae extremis 
officerent; quare AEy Β Ε rectae erunt. 

17. 

In speculis conuexis omnia, quae cernuntur, secun-
dum rectam ab eo, quod cernitur ; ad centrum sphaerae 
ductam cernuntur. 

sit ΓΑ speculum conuexum, oculus autem B, radius 

τό iv&v] iv&v m. ον] tlvui ov m. 18. IGXUI] ίατιν Μ. 
Α Ε] ΒΕ ra. 19. ΒΕ] ΔΕ πι. 20. ιξ'] κό' Vv. 24. 

Stytig ν, sed corr. 
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όε ή ΒΑ ανακλώμενη έπϊ τό Α, καϊ δράΰθω τό Α, 
κέντρον δε τής ΰφαίρας έΰτω τό Ζ, καϊ επεξενχθω ή 
Α Ζ, καϊ έκβεβλήΰθω ή ΒΑ όψις έπϊ τό Ε. ονκονν 
έπεϊ νπέκειτο έν τοις φαινομένοις, ότι καταληφθέντος 

δ τοϋ Γ τό Α ονχ όράται, δφθήΰεται άρα έπ' ενθείας 
τή Α Γ κατά τήν ΰνμβαΰιν τής ΒΑ όψεως και [άπο] 
τής Α Γ έπι τοϋ Ε, καθάπερ έπι τοις έπιπέδοις. 

ιη. 
Έν τοις κοίλοις ένόπτροις έκαΰτον τών δρωμένων 

10 κατά τήν άπό τον δρωμένον εις τό κέντρον τής ΰφαίρας 
άγομένην ενθεΐαν όράται. 

έΰτω κοίλον ένοπτρον τό ΓΑ, όψις δε ανακλώμενη 
ή ΒΓ έπϊ τό Α δρώμενον, τής δε ΰφαίρας κέντρον 
έΰτω τό Ε, καϊ άπό τον Α έπι τό Ε επεξενχθω ενθεΐα 

15 καϊ έκβεβλήΰθω. ονκονν έπεϊ νπέκειτο έν τοις φαινο-
μένοις, ότι καταληφθέντος τοϋ τόπον τοϋ Α τό Α ονχ 
όράται, ωΰτε φαίνεται έπ* ενθείας τή Α Ε, δφθήΰεται 
άρα κατά τήν ΰνμβολήν τής Α Α ενθείας καϊ τής Β Γ 
όψεως κατά τό Ζ . 

20 ιθ'. 
Έν τοις έπιπέδοις ένόπτροις τά δεξιά άριΰτερά 

φαίνεται και τά άριΰτερά δεξιά και τό είδωλον ίΰον 
τω δρωμένω, καϊ τό άπόΰτημα τό άπό τοϋ ένοπτρον 
ίΰον έΰτϊν. 

1. Α (alt.)] i iE m, J £ Μ. 4. νπέκειτο] υπόκειται m. 
φαινομένοις] οροις m. 5. ονχ όράται το Α m. 6. τή] 

τής Υ ν. τήν] om. Μ. άπό] om. m. 7. έπϊ (alt.)] έν Mm. 
8. ιη'] κε' Υτ . 12. ΓΑ] ΑΓ Μ, ΓΔ ομμα δε το Β m. 14. 

ενθεΐα] ενθεΐα ή Α Ε m. 15. υπόκειται έν τοις όροις m. 17. 
φαίνεΰθαι Μ et e corr. m. 2 Υ. τή] τής YMvm. 19. κατά] 
ήτοι κατά m. 20. ιθ'] κ?' ΥΥ . 22. ίδωλον Υ. 23. τό (pr.)] 
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autem ΒΑ ad Α refractus, et cernatur A, centrum 
autem sphaerae sit Z, et ducatur AZ, producaturque 

radius Β Α ad Ε. itaque 
quoniam in phaenome-
nis suppositum est ; Γ 
loco occupato non cerni 

z A, in recta Α Γ producta 
cernetur, ubi ΒΑ, Α Γ 
concurrunt ; scilicet in 
E} sicut in planis. 

18. 
In speculis concauis orania, quae cernuntur ; secun-

dum rectam ab eo ; quod cernitur ; ad centrum splmerae 
ductam cernuntur. 

sit ΓΑ speculum concauum, 
radius autem Β Γ ad Α, quod 
cernitur ; refractus ; sphaerae 
autem centruin sit E, et ab Α 
ad Ε recta ducatur et pro-
ducatur. itaque quoniam in phae-
nomenis suppositura est ? loco 

Α occupato non cerni A, ita ut necessario in Α Ε 
producta adpareat ; in puncto concursus rectae Α Α 
radiique Β Γ cernetur, b . e. in Z . 

19. 
In speculis planis partes dextrae sinistrae adparent ; 

sinistrae autera dextrae, imagoque ei, quod cernitur, 
aequalis, et distantia a speculo aequalis est. 

supra ecr. m. τό (alt.)] ο απέχει τό εΐδούον m. 24. εστίν] 
ίβτϊ τω αποστήματα, ο απέχει τό όρώμενον ιη. 
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έΰτω έπίπεδον ένοπτρον το Α Γ, όμμα δε τό Β1 
όψεις δε αί ΒΑ, Β Γ άνακλώμεναι έπϊ τά Ε, Α, όρώλ 
μενον δε έΰτω τό ΕΑ, και άπό τών Ε, Α έπϊ τό ένΑ 
οπτρον κάθετοι ήχθωΰαν αί ΕΖ, ΑΘ και έκβεβλήΰθω! 

δ ΰαν, έκβεβλήΰθωΰαν δε καϊ αί Β Γ, ΒΑ όψεις καϊ ΰνμΑ 
πιπτέτωΰαν ταΐς καθέτοις κατά τά Κ, Α, και έπεξενχθιΛ 
ή ΑΚ. ονκονν φαίνεται τό μεν Ε έπι τον Κ, τό δε Λ 
έπι τον Α' τοϋτο γάρ προεδείχθη. τά άρα άριΰτερά 
δεξιά φαίνεται καϊ τά δεξιά άριΰτερά. καϊ έπεϊ ΐΰλ 

10 έΰτιν ή νπό τών ΚΓΖ γωνία τή νπό τών ΖΓΕ, καί 
είΰιν όρθαί αί πρός τω Ζ, ίΰη άν είη και ή Ζ Κ τή 
ΖΕ. διά τά αντά καϊ ή ΑΘ τή ΘΑ. ίΰον άρα τα 
άπόΰτημα, ό απέχει άπό τον ένοπτρον τό ΕΑ, τω, σ 
απέχει τό είδωλον τό ΚΑ. και ίΰον τό δρώμενον τό 

ΐδ ΕΑ τω είδώλω τω ΚΑ διά τό ίΰην είναι τήν μεν ΕΖ 
τή Ζ Κ, τήν όε Α Θ τή ΘΑ, κοινήν δε και πρός όρθά$ 
τήν Θ Ζ. 

κ . 

Έν τοις κνρτοΐς ένόπτροις τά άριΰτερά δεξιά φαιί 
20 νεται καϊ τά δεξιά άριΰτερά^ καϊ τό άπόΰτημα άπό τοΜ 

ενόπτρον τό είδωλον έλαΰΰον έχει. 
έΰτω ένοπτρον κνρτόν τό Α Γ, κέντρον δε τής 

ΰφαίρας τό Θ, όμμα δε τό Β, όψεις όε αί ΒΑ, Β Γ 

2. δρώμενον — 3. Ε Δ] om. m. 4. κάθετος V, corr. 
m. 2. δ. Β Γ, ΒΑ] Ε Ζ, Β Γ, ΒΑ Μ. 6. ταις] τοις Μ, ταΐς 
ΔΑ, ΕΚ m. 10. τών ΚΓΖ] ΓΚΖ m. τών (alt.)] om. m. 

ΖΓΕ] corr. ex ΞΓΕ ν; ΒΑ Ε, ŝupra scr. ΓΖ , Μ. 11. τω] 
τό ν. ί'αη] ίση άρα Mvm. άν είη] ϊσται m. 12. καί] 
δή καί m. ΘΑ] corr. ex ΘΑ m. 2 Υ, corr. ex ΔΑ Μ. 13. 
ο (alt.)] ω vm et supra scr. m. rec. V. 14. τό (quart.)] τω Μ, 
et V, sed corr. 15. είδώλω] όρωμένω Μ. 16. Δ Θ] ΘΔ m! 

18. κ] κζ' ΥΎ. 20. άπο — 21. ίχεϊ] δ απέχει τδ είδωλον 
άπδ τον ενόπτρον, ϊλασσόν έστι τον αποστήματος, ον απέχει τί 
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sit Α Γ speculum planuni, oculus autem B, radii 
autera ΒΑ. Β Γ ad Ε, Α refracti, cernatur autern EA, 
[et ab Ε, Α ad speculum perpendiculares ducantur 
ΕΖ, Α Θ et producantur, producantur autem etiam 

Α Κ 

Ζ 

-
Β 

radii Β Γ, ΒΑ et perpendicularibus concurrant in Κ, Α, 
jet ducatur Α Κ. Ε igitur in Κ, Α autem in Α ad-
[paret; b o c enim antea demonstratum est [prop. 16] . 
lergo partes sinistrae dextrae adparent, dextrae autem 
Lsinistrae. et quoniam i ΚΓΖ = Ζ ΓΕ, et anguli ad Ζ 
Jpositi recti sunt, erit etiam ZK—ZE. eadeni de 
-causa etiam Α Θ = ΘΑ. ergo distantia, qua Ε Α a 
ispeculo abest, aequalis est distantiae, qua iraago KA 
[abest. et quod cernitur EA, aequale est imagini KA, 
Iquia ΕΖ = ZK, ΑΘ=ΘΑ, et ΘΖ communis et 
kerpendicularis. 

20. 
In speculis conuexis partes sinistrae dextrae. ad-

parent, dextrae autem sinistrae 7 et imago minorem 
liabet distantiam a speculo. 

sit Α Γ speculum conuexum, centrum autem 
sphaerae Θ, oculus autem B, et radii ΒΑ, Β Γ ad Α, Ε 

όρώμενον, 'καΐ τό εί'δωλον VKUGGOV IGTI τον όροιμενον m. 23. 
Β] Β, όρώμενον όε τό ά Ε, m. ΒΑ, Β Γ] Β Γ, ΒΑ τη. 
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άνακλώμεναι επί τά Α, Ε, δρώμενον δέ τδ Α'Ε, καϊ 
άπο τον Θ κέντρον ήχθωΰαν έπϊ τά Α, Ε αί ΘΑ, Θ Ε, 
και έκβεβλήΰθωΰαν αί όψεις έπι τά Ζ, Η, και επεξενχθω 
τό Ζ Η είδωλον. ονκονν τό μεν Α φαίνεται έπϊ τον Η, 

5 τό δε Ε έπι τοϋ Ζ. τά άρα δεξιά άριΰτερά φαίνεται 
και τά άριΰτερά δεξιά, λέγω, ότι μείξων έΰτιν ή Ε Α 
τής Α Ζ. ήχθω γάρ διά τον Α εφαπτομένη τής περι
φερείας ή ΡΑ Κ. έπεϊ ονν αί ΒΑ, Α Ε πρός τήν περι
φέρειαν ΐΰας ποιοϋΰι γωνίας διά τήν άνάκλαΰιν, έφ-

10 άπτεται δε ή Κ Α Ρ, δίχα άν είη τετμημένη ή νπό τών 
ΕΑΖ γωνία, και αμβλεία έΰτιν ή Κ γωνία' μείξων 
άρα ή ΕΚ τής ΚΖ' πολλω μάλλον ή ΕΑ τής ΑΖ. 
έλαΰΰον άρα απέχει τό είδωλον τό Ζ Η άπό τοϋ έν
οπτρον, μεϊξον δε τό δρώμενον τό Ε Α. 

15 κα. 

Έν τοις κνρτοΐς ένόπτροις τό είδωλον έλαΰΰον έΰτι 
τών δρωμένων. 

έΰτω γάρ κνρτόν ένοπτρον τό Α Ο Γ, όμμα δε τό Β,ι 
όψεις δε άνακλώμεναι αί ΒΑ, Β Γ έπϊ τά Α, Ε. ονκ-

1. τά] m, τό VMv. δρώμενον — ζ/Ε] om. m. 2. ΘΔ] 
Θ e corr. Mm. 3. αϊ] ai Β Γ, ΒΑ τα. Ζ, Η] Η, Ζ τα. 4. 
τον] τό Μ. 5. τον] τό V? 6. οτι] δ ή οτι τα. μείζον Υ. 

7. Α] corr. ex Η τα. έφαπτομένον Μ. 7Γεριςρερεία?]| 
οφαίρας τα. 8. Α Ε] Ε Υ. τήν περιφέρειαν] τή περιφέρεια τα.ϊ 

9. ποιονΰΐν Υ Υ. γωνίας ποιοϋΰι τα. 10. τεταγμένη Υ. 
τών] οτα. τα. 11. ΕΑΖ] ΑΕΖ Μ. καί] νπο τής ΚΑ , 

ενθείας τα. έΰτιν — γωνία] δε ή νπο Ε Κ Α, οξεία δε ή νπδϊ 
ΑΚΖ τα. μείζον ν. 12. μάλλον] άρα μείζων τα. Ε Λ] Ι 
corr. ex Ε Δ Υ. 13. Ζλαττον Μ. Ζ Η] Ζ Ν ν. 14. μεΐζονί 
— ΕΔ] ήπερ τδ ΕΔ δρώμενον τα. Post ΕΔ add. ώς έζής\ 
τοϋτο δείκννται Μν. 15. κα'] κη ΥΎ. 16. έν — 17. όρω-Ι 
μένων] και ομοίως δειχθήΰεται, οτι καϊ τδ Δ Ε δρώμενον μεΐζόνϊ 
έΰτι τον ΗΖ είδωλον τα. 16. έΰτιν ΥΥ. 19. ΒΑ, ΒΓ]Ϊ 
Β Γ, ΒΑ τα. 
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dextrae adparent. dico, esse 'ΕΛ > AZ. ducatur enim 
per Α arcum contingens PAK. iam quoniam BA} Α Ε 
ad ambitum aequales angulos efficiunt propter re-
fractionem, KAP autem contingit, L EAZ in duas 
partes aequales diuisus erit. et [_K obtusus est. quare 

ΈΚ> KZ. itaque multo magis EA> AZ. ergo 
imago Ζ Η minus a speculo distat; sed quod cernitur 
EAy maius est. 

21. 

\ In speculis conuexis imago minor est e o ; quod 
'«rnitur. 

I sit emmAOr speculum conuexum, oculus autem B, 
et radii ΒΑ, Β Γ ad Α, Ε refracti. itaque Ε Α a 

refracti, cernatur autem AEy et a Θ centro ad Α, Ε 
ducantur ΘΑ, ΘΕ, et radii producantur ad Z 7 H, et 
Iducatur imago ZH. itaque Α in Η, Ε autem in Ζ 
adparet. ergo partes dextrae sinistrae, sinistrae autem 
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1. ένοπτρον] ένόπτρου τοϋ ΑΟΓ τα. 2. ΑΒΓ] Α ίη 
ras. V. 3. τά] τό Μ. 4. ή (alt.)] om. YMvm. μέλλουσα^ 
lacun. Μ. £ ] rtiut. in EJ τα. 2 V. 5. ϊοτιν ή] ϊοται ή\ 
αντή τή τα. 7. ν,εκίίο&ω Μηι. 8. άρα] άρα έοτίν τα. Η] 
νπό ΒΖΓ τα. Θ] νπο ΒΖΑ γωνία m. ^ 9. Θ] νπό ΒΖΓ, 
postea add. γωνία, τα. μείζον ν, μείζοιν έοτί τα. ΝI] Vv, 
νπό ΒΑΖ τα, Ν Μ. ή δέ — 12. περιφέρεια] καϊ ή νπό ΒΖΑ 
άρα (supra scr. m. 1) γωνία μείζων έοτϊ τής νπό ΒΑΖ' όπερ 
έοτίν αδύνατον τα. 10. Η] Ν Μ ν. ΝΙ] Ν V?M. μεί
ζον ν. 11. I] Ν Μ. μείζον ν. τής] τον Μ. 12. έκ
τος] εντός Μ. 14. ομοίως] μ V. δέ] οτα. Μ. έκτος 
πεοεϊται τον Γ τα. 16. τής — ΚΒΑ] οτα. τα. 17. ίοον — 
18. ένόπτρω] μείζων γάρ ή νπό ΚΒΑ τής νπό ΑΒΓ %αί m. 

ονν άπό τον κνρτον ένοπτρον θεωρείται το Ε Α έν 

γωνία τή νπο ΑΒΓ. παρακείβ&ω δή ένοπτρον έπί

πεδον το Α Γ άπτόμενον τών όψεων κατά τά Α, Γ. 

ονκοϋν ή όψις ή μέλλονβα ίδεΐν τό Ε άπό τον έπι-

5 πέδον ένοπτρον ονκ έβτιν ή ΒΑΕ' ον γάρ ποιεί γω

νίας ί'βας πρός τω έπιπέδω ένόπτρω. ονδε μήν κλα-

β&ήβεται μεταξύ τών Α, Γ κεκλάβ&ω γάρ, εί δννατόν, 

καί έβτω ή ΒΖΕ όψις. ίβη άρα ή Η γωνία τή Θ{ 

διά τήν άνάκλαβιν. ή δέ Θ μείζων τής ΝΙ, ή δέ Μ 

10 τής Η' ωβτε καϊ ή Μ τής ΝΙ μείζων έβτϊν' όπεα 

αδύνατον, αντή γάρ ή I μείζων τής Μ έβτιν ί'βη 

γάρ έβτιν όλη τή πρός τή περιφέρεια, έκτος άρα άνα\ 

κλαβ%ήβεται τοϋ Α. κεκλάβ%ω και έβτω ή Β Κ Ει 

ομοίως δε καϊ ή ΒΑΑ πεβεΐται έκτος, τό άρα ΕΑ 

15 νπό μείζονος γωνίας θεωρείται άπό τοϋ έπιπέδον έν\ 

όπτρον τής περιεχόμενης νπό ΚΒΑ ήπερ άπό τοϋ\ 

κνρτοϋ. ί'βον δέ έδείχ&η φαινόμενον έν τω έπιπέδα 

ένόπτρω. φανερόν ονν, ότι άπό τοϋ κνρτοϋ ένόπτρου 

τό εί'δωλον έλαββον φαίνεται τον όρωμένον. 
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speculo conuexo sub angulo ΑΒΓ spectatur. adpona-
tur igitur speculum planum Α Γ radios tangens in Α, Γ. 
itaque radius, qui Ε a speculo plano cernat, non est 
BAE\ neque enim angulos aequales ad speculum pla-
num efficit. neque uero radius ille inter A} Γ re-
fringetur. refringatur enim ; si fieri potest, et sit 

Λ 

radius BZE. itaque propter refractionem erit LH= Θ. 
[est autem L Θ > Ν -{- I, Μ > Η. quare etiam 
i W > Ν + / ; quod fieri non potest; nam Z . / > i W ; 
lest enim toti angulo ad ambitum posito aequalis. ergo 
radius ille extra Α refringetur. refringatur et sit BKE. 
similiter autem etiam BAA extra cadet. itaque Ε Α 

[a speculo plano sub maiore angulo, scilicet i KBA, 
Iquam a speculo conuexo spectatur. demonstrauimus 
autem, id in speculo plano aequale adparere [prop. 19]. 
ergo manifestum est, in speculo conuexo imaginem 
minorem adparere eo ; quod cernitur. 

1 18. φανερόν] φαμέν Μ. ονν] om. ιη. 
comp. m. 

Eucl ides , edd. Heiberg ct Menge. VII. 

10. ϊλαττον Μ, 

21 
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κβ'. 

Έν τοις κνρτοΐς ένόπτροις άπο τών έλαΰΰόνων 
ενόπτρων έλάΰΰονα φαίνεται τά είδωλα. 

έΰτω ΰφαΐρα μείξων μεν ή Α Γ, έλάΰΰων δε ή Ε Α 
5 περϊ τό αυτό κέντρον τό Θ, όμμα δε τό Β, καϊ επε

ξενχθω ή ΒΑ Θ, καϊ άπό τής ΰφαίρας άνακεκλάΰθω 
όψις ή Β ΓΑ. λέγω, ότι ή άνακλαΰθηΰομένη όψις άπό 
τής έλάΰΰονος ΰφαίρας έπϊ τό Α οντε διά τον Γ πε-, 
ΰεΐται οντε έκτος τοϋ Γ. πιπτέτω γάρ πρότερον, εΛ 

10 δννατόν, διά τοϋ Γ, και άνακεκλάΰθω άπό τής έλάΰ-\ 
ΰονος ΰφαίρας έπϊ τό Α καϊ έΰτω ή ΒΕΑ, καϊ έπε-\ 
ξεύχθω άπό τοϋ Θ έπϊ τό Γ και έκβεβλήΰθω έπι τό Κ.Ι 
δίχα δή τεμεΐ ή ΘΓΚ τήν νπό τών Β ΓΑ γωνίαν διά\ 
τό τήν Β ΓΑ ΐΰας ποιεϊν γωνίας πρός τή περιφέρεια* 

15 διά τήν άνάκλαΰιν. διά τά αυτά δε και ή άπό τοϋ Θ 
έπϊ τό Ε έπιξενγννμένη και έκβληθεΐΰα δίχα τεμεΐ τήν\ 
νπό ΒΕΑ. τεμνέτω καϊ έΰτω ή Θ Ε Ζ. έπεϊ μείξωνί 
έΰτιν ή περιεχόμενη νπό τών Β Γ Α τής νπό Β Ε ΑΙ 
και ή ήμίΰεια τής ήμιΰείας μείξων έΰτιν ή νπό ΒΓ]Λ 

20 τής νπό Β Ε Ζ. έΰτι δε και έλάΰΰων όπερ αδύνατον, 
ούκ άρα ήξει διά τοϋ Γ ή ανακλώμενη όψις άπόί 
τής έλάΰΰονος ΰφαίρας. 

1. κβ'] κθ' Vv. 4. μείζων ν. 6. Β Α Θ] Β e corr. m, 
ΒΘΑ Μ. τής] τής Α Γ τα. 8. τής] om. Μ. έλάττονος Μ, 
ΧΊΓ m. 9. γαρ] supra scr. m. 10. έλάβΰονος] ε λ m. II.1 

επεξενχθω — 12. Γ] έπιξενχθεϊσα {-α e corr.) ή Β Γ m. 12. 
καί] om. m. 13. τών] om. Mm. 14. τό] supra scr. m. 

ΒΓΔ δψιν m. 15. δέ] δή Μ. 16. καί] εν&εΐα καί m. 
έκβληθεΐσα] έκβαλλομέμη m. 17. έπεϊ] καϊ έπεϊ m. μεΐ-; 

ξον ν. 18. περιεχόμενη] om. m. τών] om. m. Β ΤΔ j 
γωνία m. 19. ή νπο ΒΤΚ τής ήμιβείας τής νπο ΒΕΖ m. 

ή (alt.) — 20. ΒΕΖ] om. m. 20. ϊβτιν Vv. έλάττων M.j 
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22. 
Ιη speculis conuexis a minoribus speculis minores 

adparent iniagines. 
sit sphaera maior ΑΓ, niinor autem Ε Α circum 

idem centrum Θ positae, oculus autem sit B, et du-
catur ΒΑΘ, et a sphaera refringatur radius ΒΓΑ. 

dico, radiuni, qui 
a minore sphaera 
ad Α refringatur, 
neque per Γ ca-
dere neque extra 
Γ. prius eniin, 
si fieri potest, 
per Γ cadat et a 
sphaera minore 
ad Α refringatur 
et sit ΒΕΑ, et 
a Θ ad Γ du-
catur recta et 

k d Κ producatur. ΘΓΚ igitur angulum ΒΓΑ in 
jduas partes aequales secabit ; quia ΒΓΑ propter re-
fractionem aequales angulos ad ambitum efficit. eadem 
autem de causa etiam recta a Θ ad Ε ducta producta 
angulum ΒΕΑ in duas partes aequales secabit. secet 
et sit ΘΕΖ. quoniam i ΒΓΑ > ΒΕΑ, erit etiam di-
raidius dimidio maior, h. e. L Β Γ Κ > ΒΕΖ. uerum etiam 
minor est; quod fieri non potest. ergo radius a mi-
nore sphaera refractus per Γ ηοη ueniet. 

21. ή ftipLg ανακλώμενη m. 
· , ελ m. 

ή] om. VMv. 22. έλάττονος 

21* 
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νποκείΰθω δε πάλιν τά αυτά, καϊ ή άπο τής έλάΰ
ΰονος ΰφαίρας ανακλώμενη όψις ή ΒΕΑ έκτος πιπτέτω 
τον Τ, καϊ τεμνέτω ή ΒΕ τήν μείζονα ΰφαΐραν κατά 
τό Ζ. ή δή άπό τον Ζ 

5 ανακλώμενη όψις ή ΒΖΚ 
ον ΰνμπεΰεΐται τή ΓΑ' 
τοϋτο γάρ δέδεικται. τή 
άρα Ε Α ΰνμπιπτέτω κατά 
τό Κ. ή άρα ΒΖΚ όψις 

10 ανακλώμενη άπό τον μεί
ζονος ενόπτρον όρζ< τό Κ, 
καϊ ή αντή ή Β ΕΚ ανα
κλώμενη άπό τοϋ ελάΰΰο-
νος ενόπτρον ορά τό 

Ιό αντό Κ' τοϋτο δε επάνω 
έδείχθη αδύνατον, μεταξύ 
άρα πεΰειται τών Γ, Α ή 
ανακλώμενη όψις άπό τοϋ 
έλάΰΰονος ένοπτρον έπϊ τό 

20 Α. ομοίως δε δειχθήΰεται 
καϊ ή άπό τοϋ έτερον μέρονς τό αυτό ποιοϋΰα. νπό 
έλάΰΰονος άρα γωνίας θεωρείται τής πρός τω Β γιγνο-
μένης άπό τον έλάΰΰονος ένοπτρον ήπερ άπό τον 
μείζονος, έλαΰΰον άρα φαίνεται τό είδωλον άπό τον 

2δ έλάΰΰονος ένοπτρον. 

κγ'. 
Έν τοις κνρτοις ένόπτροις τά είδωλα κνρτά φαί

νεται. 

1. δέ] δή τα. έλάττονος Μ, ελ τα. 3. μείζονα] Α Γ m.| 
4. Ζ (utrumque)] Ν τα. δ. ΒΖΚ] ΒΖΕ Μ, BNS m. 8. 

Ε Δ] corr. ex Ε Α τα. 2 V, Ε Δ σνμπεαεΐται ή Ν3 τα. 9. Κ] 
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rursus eadem supponantur, et radius a minore sphaera 
refractus ΒΕΑ extra Γ cadat, Β Ε autem maiorem 
sphaeram in Ζ secet. itaque radius a Ζ refractus 
BZK rectae Τ Α ηοη concurret; hoc enim demonstra-
tum est [prop. 4 ] . rectae igitur Ε Α concurrat in K. 
radius igitur Β Ζ Κ a maiore speculo refractus Κ 
cernit, et idem radius BEK a minore speculo refractus 
idem Κ cernit; hoc autem fieri non posse supra [p. 322 ] 
demonstratum est. ergo radius a minore speculo ad Α 
refractus inter Γ, Α cadet. et similiter demonstrabi-
mus ; etiam radium ab altera parte refractum idem 

(facere. sub minore igitur angulo ad Β effecto a minore 
speculo cernitur quam a maiore. ergo imago a speculo 
minore minor adparet. 1) 

23. 
In speculis conuexis imagines conuexae ad-

parent. 

1) Ιη Y praeterea est haec figura 
add. αΰτη έΰτϊν ή υποκείμενη κατή. . . 

\Π τα. ΒΖΚ] ΒΖΕ Μ, ΒΝ3 τα. 11. Κ] 3 τα. 12. αύτη] 
om. m. 7?(alt.)] om. Mm. ΒΕΚ] B E S m. 13. έλάττονος 
Μ, comp. m. 15. Κ] & τα. επάνω] άνωτέοοι τα. 19. έλάτ-
τονός Μ, comp. τα. 20. όμοιους] μ V. ot'J om. m. 22. 
έλάττονος Μ, comp. m. τω] corr. ex τό m, το ν. γινομένης 
Mm. 23. έλάττονος Μ. 25. έλάττονος Μ. 20. κγ'] λ' Vv. 



326 CATOPTRICA. 

2. Ε Α] ΕΑ Μ. 3. εαυτής] αντής Μ. 4. είβιν Vv. αΐ] 
corr. ex ε ν. πορρωτάτω τον μέβον m. 5. κατά] κατά τό m. 

ή Ε Ζ] corr. ex ή Έ& ν, ένταν&α μέγιβται μέν είβιν αί Α Α, Β Γ, 
έλαχίβτη δε ή ΕΖ m. 8. κδ'] λα Vv. 9. τον κέντρου]\ 
το κέντρον Μ. 12. ί'βη] ίβη έβτϊν m. 14. λοιπαί] ΒΑ καϊ\ 
ΒΑ όψεις έπϊ τό Β ήξονβιν m. 16. κε'] λβ' Vv. 18. &ής]\ 

έβτω κνρτον ένοπτρον το Α Γ, όμμα δέ τό Ε, όψεις 
δέ άνακλώμεναι αί Ε Α, Ε Γ έπι τά Α, Β, ή δέ Ζ Ε 
ανακλώμενη δι' έαντής έπϊ τό Ε. ονκονν τών όψεων 
μέγιβται μέν είβι τω μήκει αί πορρωτάτω, έλάχιβται 

5 δέ αί κατά μέβον, ώβπερ ή Ε Ζ. φαίνεται άρα τον 
ένοπτρον εγγιον μάλλον τό Ε, πορρωτάτω δέ τό Β 
και τό Α. ωβτε όλον κνρτον φαίνεται. 

κδ'. 

Έν τοις κοίλοις ένόπτροις έάν έπι τον κέντρον τό 
10 όμμα τε&ή, αντό μόνον φαίνεται τό όμμα. 

έβτω κοίλον ένοπτρον τό ΑΓΑ, κέντρον δέ αντον 
τό Β, όψεις δέ αί ΒΑ, Β Γ, ΒΑ. ονκονν ί'6η ή Ε 
γωνία τή Ζ. ήξει άρα ανακλώμενη ή ΒΓ όψις έπϊ 
τό Β. ομοίως δέ και αί λοιπαί. αντό μόνον άρα 

15 όράται τό Β. 

κε . 

Έν τοις κοίλοις ένόπτροις έάν έπϊ τής περιφερείας 
&ής τό όμμα ή έξω τής περιφερείας, ον φαίνεται τό 
όμμα. 

20 έβτω κοίλον ένοπτρον τό Α Γ Β, καϊ τό όμμα κείβ&ω 
έπϊ τής περιφερείας αντον τό Β, όψεις δέ προβπιπτέ
τωβαν αί ΒΑ, Β Γ καϊ άνακεκλάβ&ωβαν. ονκονν μεί
ζων έβτιν ή μεν ΜΘ γωνία τής Κ, ή δέ Ε Α τής Ζ . ι 
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sit Α Γ speculum conuexurri ; oculus autem E, et 
radii ΕΑ, Ε Γ ad Α, Β refracti, Ζ Ε autem secundum 

se ipsum ad Ε refringatur. ra-
diorum igitur maximi longitu-
dine sunt, qui maxime remoti 
sunt, minirai auteni medii , ut 
EZ. quare Ε speculo propius 
adparet ; remotissima autem Β 
et A. ergo totum conuexum ad-
paret. 

24. 

In speculis concauis si in centro oculus ponitur, 
ipse oculus solus adparet. 

sit ΑΓΑ speculum concauum, 
centrum autem eius B, et radii 
ΒΑ, ΒΓ, BA. itaque L Ε = Ζ . 
radius igitur Β Γ refractus ad Β 
ueniet [prop. 2 ] . et similiter 

etiam reliqui. ergo ipsum Β solum cernitur. 

25. 

In speculis concauis si in ambitu uel extra ambi-
tum oculus ponitur ; oculus non adparet. 

sit ΑΓΒ speculum concauum ; et oculus Β in am-
bitu eius ponatur, radii autem adcidant ΒΑ, Β Γ re-
fringanturque. itaque L Μ + Θ > Κ, i Ε + A> Ζ . 
quare radii ΒΑ, 5 Γ ad oculum Β ηοη refringentur; 

TS&fj Μ. τό ομμα (alt.)] τυμμα V. 20. ΑΓΒ] ΑΒΓ Mm. 
121. τό] y.al Ιβτω τό m. 22. μείζον ν. 23. Ε Α] Α Ε ιη. 
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ωΰτε ονκ άνακλαΰθήΰονται αί ΒΑ, Β Γ όψεις έπϊ το Β 
όμμα. εις τό όμμα δε εί άνεκλώντο, ίΰαι άν αί γωνίαι 
πρός τοις Α, Γ εγίγνοντο. δειχθήΰεται δέ, καν έκτος 
της περιφερείας γένηται τό όμμα, τά αυτά ΰνμβαίνοντα, 

δ τοντέΰτι τό μή δράΰθαι τό όμμα διά τό τάς άνακλάΰεις 
μή γενέΰθαι έπ* αυτό. 

χζ'. 

Έν τοις κοίλοις ένόπτροις έάν έκβαλών διαμέτρον 
τής ΰφαίρας έκ τον κέντρον πρός όρθάς άναγάγης και 

10 εις τό έτερον μέρος θής τό όμμα, ονδεν τών έν τω 
αντω μέρει, έν ώ τό όμμα έΰτϊν, δφθήΰεται, τοντέΰτιν 
οντε τών έπϊ τής διαμέτρον οντε τών έκτος τής δια
μέτρον. 

έΰτω κοίλον ένοπτρον τό ΑΓΑ, διάμετρος δε έΰτω 
ΐδ τής ΰφαίρας ή Α Α, και τή Α Α πρός όρθάς άνεΰτάτω 

άπό τον κέντρον τον Ζ ή Ζ Γ, όμμα δε έΰτω τό Β, 
όψις δε ή Β Ε. ονκονν ή ΒΕ ανακλώμενη ονχ ήξει 
οντε έπι τό Β οντε έπϊ τό Ζ* έν γάρ ίΰαις γωνίαις 
ανακλάται, ήζει άρα ώς ή Ε Θ. ομοίως δε και εάν\ 

20 εντός έμπέΰη τό όμμα, όπον τό Θ, ή έπι τής διαμέτρον, 
όπον τό Μ, άνακλώμεναι αί όψεις αί Θ Κ, Μ Ν ήζον-\ 
ΰιν ώς αί ΚΑ, Ν ο ν κ άρα όράται ονδεν τών έν\ 

1. όψεις] om. m. 2. εις — εί] εί γάρ εις το ομμα ιη.Ι 
δέ] scr. γαρ. άν] om. VMv. αϊ] om. Μ. αί — 3.| 

εγίγνοντο] εγίγνοντο αί προς τοις Α, Γ σημείοις γωνίαι · ονκ είοα 
δε ίΰαι. ονδ' άρα αί ΒΑ, Β Γ δψεις έπϊ τό Β όμμα άνακλώνΑ 
ται πι. 4. γένηται] τεθή m. δ. τουτέστιν ΥΥ. διά —J 
6. αυτό] υπό πασών τών ανακλωμένων όψεων εί μή ύπό μόνης 
τής διά τοϋ κέντρου ήγμένης m. 6. γίνεσθαι Μ. 7. κζ'Λ 
λγ' Υ Υ. 10. εις] mut. in έπϊ Μ. 12. οϋτε (pr.)] οντε τι mJ 

διαμέτρου] 0-^6 Μ, ut saepe. Ιδ. καί] κέντρον δε τό ζΐ 
καϊ άπό τον Ζ m. 16. άπό — Ζ] om. m. 17. όψεις vJ 
et V, sed corr. m. 2. 20. έμπέσει Υ, τεθή m. 
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si enim ad oculum refringantur, anguli ad Α, Γ positi 
aequales fiant [prop. 2 ] . deinonstrabimus auteni, etiam 

si oculus extra ambitum sit ; eadem adcidere, h. e. ut 
oculus non cernatur, quia refractiones ad eum non 
fiunt. 

26. 

In speculis concauis si ducta diametro sphaerae e 
centro recta perpendicularis erigitur, et in altera parte 
oculus collocatur, nihil eorum, quae in eadem parte 
simt, in qua oculus, cernetur, b . e. neque eorum, quae 
in diametro, neque quae extra eam sunt. 

sit ΑΤΑ speculum con-
cauum, diauietrus autem 
sphaerae sit AA, et e cen-
tro Ζ ad' Α Α perpendicu-
laris erigatur ΖΓ, oculus 
autem sit B, et Β Ε radius. 
Β Ε igitur refractus neque 
ad Β neque ad Ζ ueniet; 

sub aequalibus enim angulis refringitur. itaque cadet 
ut ΕΘ. similiter etiam si oculus intra ceciderit in Θ 
uel in diametro in M ; radii ΘΚ, Μ Ν refracti cadent 
ut ΚΑ, Ν3- ergo nihil eorum, quae in eadem parte 

Λι 

Α 
1 A 

ζ 
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τώ αντω μέρει, όπον έΰτι το όμμα, οντε τών έπϊ της 
διαμέτρον οντε τών έκτος τής διαμέτρον. 

<• 
Έν τοις κοίλοις ένόπτροις έάν έπϊ τής διαμέτρον 

5 τεθή τά όμματα Ι'ΰον απέχοντα τοϋ κέντρον, ονδέτερον 
τών ομμάτων δφθήΰεται. 

έΰτω κοίλον ένοπτρον τό ΑΓΑ, διάμετρος δε ή Α Α, 
κέντρον δε τό Ζ, πρός δρθάς δε ή Ζ Γ, όμματα δε 
τά Β, Ε ί'ΰον απέχοντα τοϋ κέντρον, όψις δε ή Β Γ. 

10 ούκοϋν ανακλώμενη ήζει έπϊ τό Ε' έν ί'ΰαις γάρ γω-
νίαις ανακλάται, άλλη δε ουδεμία ήξει ανακλώμενη 
άπό τον Β έπι τό Ε. εί γάρ ήξει ώς ή Β Θ, έπε
ζενχθωΰαν αί Θ Ε, ΘΖ' δίχα άρα τμηθήΰεται ή νπό 
ΒΘΕ νπό τής ΖΘ, καϊ άνάλογον έΰται ώς ή Β Θ 

15 πρός Θ Ε, ή Β Ζ πρός ΖΕ' όπερ αδύνατον ή μεν γάρ 
Β Θ μείζων έΰτϊ τής Θ Ε, ή δε Β Ζ ί'ΰη τή Ζ Ε. ουδε
μία άρα ήξει ανακλώμενη άπό τοϋ Β έπϊ τό Ε. μία 
άρα όψις μόνον άνακλαΰθήΰεται έφ' έκατέρον τών Β, Ε 
ομμάτων, καϊ ούκ δφθήΰεται τό Ε' ον γάρ ΰνμπεΰεΐται 

20 ή ΒΓ έκβαλλομένη τή ΒΑ έπϊ τά Γ, Α μέρη, έφαίνετο 
δε έκαΰτον κατά τήν ΰνμβολήν μόνον τών δρωμένων 
ούδε ή ΕΓ ού μή ΰνμπέΰη τ ή Ε Α έπϊ τά Γ, Α μέρη' 
έν γάρ τοις κοίλοις ένόπτροις έκαΰτον τών δρωμένων 
κατά τήν άπό τοϋ δρωμένον εις τό κέντρον τής ΰφαίρας 

25 άγομένην ευθείαν όράται. 

1. εστίν Vv. οντε] οντε τι m. 3. κ£'] λδ' Vv. 5. 
τά δμματα] τδ ομμα Μ. 9. τά Β] e corr. Μ. τον] τον Ζ m. 

11. ανακλώμενη — 12. ηζεί] om. Mvm. 12. ή] postea 
add. m. 14. ΒΘΕ] ΒΘΕ γωνία m. Ζ Θ] Ζ Θ ενθείας m. 

Ζσταϊ] έστιν Μ. 15. ΘΕ] τήν ΘΕ Mm. Ζ Ε ] τήν ΖΕ 
Mm. 16. εστίν Vv. Ζ Ε ] Ε Ζ Μ. 18. μόνον] om. Mm. 
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sunt 7 in qua oculus, cernetur neque eorum, quae in 
diametro, neque quae extra eani sunt. 

In speculis concauis si in diametro ponuntur oculi 
aequaliter a centro distantes, neuter oculorum cernetur. 

sit ΑΓΑ speculum concauum, diainetrus autem 
ΪΑΑ, centrum autem Z, et Ζ Γ perpendicularis, oculi 
autem Β, Ε a centro aequaliter distantes ; radius autem 

[itaque LB0E a Ζ Θ in duas partes aequales seca-
bitur, et erit Β Θ : Θ Ε = Β Ζ : ΖΕ-, quod fieri ηοη 
Ipotest: nam ΒΘ> ΘΕ et Β Ζ = Ζ Ε. itaque nullus 
radius refractus a Β ad Ε ueniet. unus igitur solus 
iradius ad utrumque oculum Β, Ε refringetur, nec 
[cernetur E. neque enim Β Γ producta rectae Β Α ad 
partes JT; Α uersus concurret, omnia autem ; quae cer-
nuntur, in concursu tantum adparebant [prop. 1 8 ] . 
mec Ε Γ rectae Ε Α ad partes Γ, Α uersus concurret; 
in speculis enim concauis oinnia, quae cernuntur, se-
cundum rectam ab eo , quod cernitur ; ad centruni 
tephaerae ductam cernuntur. 

27. 

Γ 
Β Γ refractus igitur ad Ε 
ueniet; sub aequalibus enim 
angulis refringitur. sed 
nullus alius refractus a Β 
ad Ε ueniet. nam si ueniat 
ut ΒΘ, ducantur ΘΕ, ΘΖ. 

I ίκατερον] scr. ίν.άτερον. 20. μέρη] -η e corr. m. 
ψκαστον] ίν.άτερον m. 22. ΕΓ] Ε Γ έκβαλλομένη m. 
πέσει ν, σνμπεσεΐται Μ. 

21. 
συμ-
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κη . 
Έν τοις κοίλοις ένόπτροις εάν τήν εκ τον κέντρον 

δίχα τεμων καϊ προς όρθάς άγαγών θής τά όμματα 
ΐβον απέχοντα τής έκ τον κέντρον, θής δε ή ανά μέΰον 

5 τής διαμέτρον καϊ τής πρός όρθάς ή έπ' αντής τής 
πρός όρθάς, ούδέτερον τών ομμάτων φαίνεται. 

έΰτω κοίλον ένοπτρον τό ΑΓΑ, διάμετρος δε ή Α Α, 
κέντρον δε τό Κ, καϊ ή πρός όρθάς ή Κ Γ δίχα τε-
τμήΰθω κατά τό Π, πρός όρθάς δε αντή έΰτω ή ΕΠΖ, 

10 καϊ όμματα τά Β, Θ μεταξύ κείμενα τής τε διαμέτρον 
τής Α Α καϊ τής Ε Ζ έν παραλλήλοις ταΐς Ε Ζ, Β Θ 
ίΰον απέχοντα τής Κ Γ, όψις δε έΰτω ή ΒΓ ανακλώ
μενη έπϊ τό Θ' ίΰας γάρ ποιεί γωνίας πρός τ ή περί 
φερεία διά τό παράλληλον είναι τήν ΖΕ τή Β Θ καϊ 

15 ίΰην τήν Β Ν τ ή Ν Θ. καϊ έπίξενχθεΐΰαι αί Κ Β, 
Κ Θ έκβεβλήΰθωΰαν, έκβεβλήΰθω δε καϊ ή Γ Β έπϊ 
τό Φ. καϊ έπεϊ μείξων έΰτϊν ή ΒΓ τής Β Κ, μείξων 
έΰτϊν ή Ρ γωνία τής I. ωΰτε καϊ ή ύπό ΓΒΘ μείξων 
τής νπό Θ Β Κ, τοντέΰτι τής νπό Β Θ Κ. ούκ άρα 

20 ΰνμπεΰεΐται ή ΒΓ τή ΚΘ. ούκ άρα δφθήΰεται τό Θ' 
κατά γάρ τήν ΰνμβολήν φαίνεται τών Β Γ, Κ Θ. 

έΰτω πάλιν τά αντά τή επάνω, τά δε Β, Θ όμματα 
έΰτωΰαν έπϊ τής δίχα καϊ πρός δρθάς τεμνούΰης τήν 

1. κη] λε' Vv. 3. δίχα] πρός όρθάς ονΰαν τή διαμέτρω 
δίχα m. άγαγών] άγαγών ευθείαν m. τά] corr. ex τό 
m. 1 Μ. 4. ίΰον] μεταξύ τής τε διαχθείΰτ\ς καϊ τοϋ κέντρου 
ί'ΰον m. θής — 5. όρθάς] om. m. 6. πρός όρθάς] διαχθεί-
ΰης m. φαίνεται] φανεΐται m. 8. ή (pr.)] om. m. ή ΚΓ 
δίχα] τή Α Α ή ΚΓ καί m. 9. κατά] ή ΚΓ δίχα κατά m. 

πρός — ϊΰτω] καϊ διά τοϋ Π διήχθω τή ΚΓ πρός όρθάς πχ, 
αυτή] αυτής VMv. 10. κείμενα] κείΰθω m, ήγμένα Μ. δια

μέτρου — 11. ΕΖ (pr.)] ΕΖ καϊ τοϋ Κ κέντρου m. 13. ίΰας] 
corr. ex ίας m. 2 V. 14. είναι] om. Μ. 15. Β Ν] Β Η m. 
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28. 

In speculis concauis si radio sphaerae in duas 
partes aequales secto et recta perpendiculari ducta 
oculi a radio sphaerae aequaliter distantes collocantur, 
siue inter diametrum et perpendicularem siue in ipsa 
perpendiculari collocantur, neuter oculorum adparet. 

sit ΑΓΑ speculum concauum, diametrus autem 
AA, centrum autem K, et perpendicularis Κ Γ in 77 
in duas partes aequales secetur, et ad eani perpendi-

cularis sit ΕΠΖ, oculi au-
tem Β, Θ inter diametrum 
Α Α et Ε Ζ in parallelis 
ΕΖ, Β Θ positi aequaliter a 
ΚΓ distantes, radius autem 

φ K Δ sit Β Γ ad Θ refractus; 
aequales enim angulos ad ambitum efficit ; quia Ζ Ε 
rectae Β Θ parallela est, et Β Ν = Ν Θ. et ductae 
ΚΒ, Κ Θ producantur, producatur autem etiam ΓΒ 
ad Φ. et quoniam ΒΓ> BK, erit / _ P > J. quare 
etiam L ΓΒΘ > ΘΒΚ, h. e. L ΓΒ Θ > B&K itaque 
ΒΓ, Κ Θ ηοη concurrent. ergo Θ ηοη cernetur; ad-
paret enim in eo puncto, ubi ΒΓ, Κ Θ concurrunt 
[prop. 18 ] . 

rursus eadem sint ; quae supra, et oculi B} Θ in ea 
recta sint, quae radiuni in duas partes aequales et 

τή] τήν Ύ. Ν Θ] Θ Μ, ΗΘ m. 10. έκβεβλήο9ο>\ ix-
βεβλείο&ω ν. ν.αϊ] om. Μ. Γ Β] β Γ Μηι. 17. μύξων (utr.)] 
μ?#οι/ ν. 18. Ρ — / ] νττό ΓΒΘ τής νπο ΚΒΘ m. ΓΒΘ] 
ΒΘ Μ, β θ Γ π ι . , μίί£ον ν, om, m. 19. ΘΒΚ] ΒΚ Μ, 
ΚΒΘ m. τοντέστιν V, comp. ν. ΒΘΚ] ΚΘΒ μείξων 
έατίν τη. 22. Vv. Ζατω] Ιοτω dr'j τη. τή] τοις m. 

23. ϊοτωααν] om. Μ. τεμνονσης τήν] τεμονοης τής Μ. 
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έκ τοϋ κέντρον έπϊ τής Α Α. έπεϊ ονν ί'βη ή μέν Β Γ 
τή Β Ζ, ή δέ ΓΘ τή Ζ Θ, παράλληλος άν είη ή Β Γ 
τή Ζ Θ. ονκ άρα βνμπεβεϊται ή Β Γ όφις τή έκ τον 
κέντρον έπϊ το όρώμενον, τοντέβτι τή Ζ Θ, έπϊ τά Θ, Γ 

δ μέρη. ωβτε ον φαίνεται τό Θ όμμα' κατά γάρ τήν 
βνμβολήν έφαίνετο τών Β Γ, Ζ Θ. 

έβτω πάλιν τά αντά, τής δέ διχοτομίας ανωτέρω 
κείβ&ω τά όμματα τά Β, Γ ί'βον απέχοντα τής έκ τον \ 
κέντρον τής Ζ Α. φημι δή φαίνεβ&αι τά Β, Γ και τά 

10 δεξιά άριβτερά και τά άριβτερά δεξιά και τό εί'δωλον 
μείζον τοϋ προβώπον καϊ τό άπόβτημα άπό τοϋ έν-\ 
όπτρον έχον μείζον τό εί'δωλον. έβτω γάρ ή ΒΑ οψις\ 
ανακλώμενη, και έπεζενχ%ωβαν άπό τοϋ Ζ κέντρον έπϊ 
τά Β, Γ αί Ζ Β, Ζ Γ, καϊ έκβεβλήβΌ-ω ή ΒΑ. επει ονν\ 

1δ διχοτομία έβτϊ τό Ν, μείζων έβτϊν ή ΒΖ τής ΒΑ καϊ 
ή Κ γωνία τής Ε. ί'βη δέ ή Κ τή Α' μείζων άραϊ 
και ή Α τής Ε. βνμπεβοϋνται άρα αί ΖΒ, ΓΑ έκ-\ 
βλη&εΐβαι. βνμπιπτέτωβαν κατά το Π. διά τά αντά 
δή καϊ αί ΒΑ, ΖΓ βνμπεβοϋνται κατά τό Θ. όφ&ήβεταιI 

20 άρα τό μεν Γ έπϊ τοϋ Θ, τό δέ Β έπϊ τοϋ Π, καϊ 
φαίνεται τά μεν δεξιά άριβτερά, τά δέ άριβτερά δεξιά.Χ 
άλλά μήν καϊ μείζων ή Θ Π τής ΒΓ' παράλληλοι γάρϊ 

1. έπί] om. m. τής] τά Μ. ίση] ίση έατίν τα. 2. 
τή (utr.)] τής Μ. Post. δε clel. τό ν. Ζ Θ] ΓΖ τα. 4. τουτ
έστιν V, comp. ν. Ζ Θ] ΖΘΕ Μ. 6. τών] corr. ex τω 
τα. 1 V. 7. %%' τα, λζ' Vv. 11. άπό] ό απέχει τό εί'δω
λον τα. 12. ϊχον] corr. ex Ιχων ν, om. m. τό εί'δωλον] τον 
αποστήματος, ον απέχει τό πρόσωπον τα. Ιδ. έστι] εστίν Vv. 

Ν] ΗΜττα. μείζον ν. ΒΖ] ΖΒ Mm. 16. Κ(pr.)] νπό 
ΒΑΖ τα. Ε] νπό ΒΖΑ τα. ή Κ (alt.) — 17. Ε] τή μεν 
ί'πό ΒΑΖ ή νπό ΓΑΖ, τή δε νπό ΒΖΑ ή νπό ΓΖΑ, όλη άρα 
ή νπό ΒΑΓ όλης τής νπό ΒΖΓ μείζων έστι τα. 16. τή] corr.j 
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Γ 

\ 

perpendiculariter secat, h. e. in AA. iam quouiam 
ΒΓ=ΒΖ, ΓΘ = ΖΘ, Β Γ et Ζ Θ parallelae erunt. 

itaque radius Β Γ ηοη con-
curret rectae e centro ad id ; 

quod cernitur, ductae ; h. e. 
ΖΘ, ad partes Θ, Γ uersus. 
ergo oculus Θ ηοη adparet; 
adparebat enim in eo puncto ; 

ubi ΒΓ, Ζ Θ concurrerent. 

rursus eadem sint, oculi autem Β, Γ supra punctum, 
ubi radius in duas partes aequales secatur, positi sint 
aequaliter a radio Ζ Α distantes. dico, Β et Γ ad-

parere, et partes dextras si-
nistras, sinistras autem dextras, 
et imagineni facie maiorem 
maioremque a speculo distan-
tiam habentem. sit enim BA 
radius refractus, et a centro 
Ζ ad Β, Γ ducantur Ζ B, 
ΖΓ, et producatur BA. iam 
quoniam in Ν in duas partes 

aequales secta est AZ, erit BZ>BA et LK>E. 
uerum L Κ = A\ quare etiam [_ Α > Ε. itaque ΖΒ, 
ΓΑ productae concurrent. concurrant in 77. eadem 
de causa etiam ΒΑ, Ζ Γ in Θ concurrent. ergo Γ 
in Θ cernetur, Β autem in 77 ; et partes dextrae 
sinistrae adparent, sinistrae autem dextrae. iam uero 
etiam ®Π> ΒΓ\ sunt enim parallelae. ergo imago 

ex δή Μ. μείζον ν. 20. τοϋ (pr.)] corr. ex τό Μ. 22. μην] 
om. Μ. Θ 77] Π Θ m. 
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1. είσι Mm. 2. μείζον ν. 3. V m, λη' Vv. 41 
δεξιά φαίνεται m. 5. ε'λαττον Μ. μέσον] μέσω Vv l 

7. τοϋ ένοπτρον το Ζ m. 8. Α Ζ Δ] Α Δ V, seci corrl 
m. 1. 9. τή ΒΑ ίση m. 11. ΒΖΚ] ΒΖΕ Μ. άπα 
— ΚΕ] om. m. έπεζενχ&ω ή ΕΚ m. 12. Β] Γ mJ 

τον] corr. ex τό Μ. Κ] Ε Μ. 13. Γ] Β m. κα/1 
φαίνεται καί m. 14. φαίνεται] om. m. 18. %λατΆ 
τον Μ. 20. Β Γ (alt.)] Β Γ καί m. ονκονν] όκονν V, corrJ 
m. 1. 

είβιν. τό άρα είδωλον φαίνεται, μείζον καϊ μείζον 
άπέχον τον ένοπτρον μείζων γάρ ή ΜΑ τής Α Α. 

εάν δε έξω τής διαμέτρον τε&ή τά όμματα, τά δεξιά 
φαίνεται δεξιά και τά άριβτερά άριβτερά καϊ τό εί'δω-

5 λον έλαββον τον προβώπον και έν τω άνά μέβον τον 
προβώπον καϊ τον ένοπτρον. 

έβτω γάρ όμματα τά Β, Γ, κέντρον δέ τό Ζ τον 
ένοπτρον, και τή διαμέτρω πρός όρ&άς έβτω ή Α Ζ Α, 
καϊ ταύτη πρός όρ&άς ή Β Γ, και ί'βη τή ΒΑ έβτω 

10 ή Α Γ, καϊ όψις 7] ΒΑ ανακλώμενη έπϊ τό Γ και διά, 
τοϋ κέντρον αί Β Ζ Κ, ΓΖΕ, καϊ άπό τών Ε, Κ ή Κΐ£ 
έπεζεύχ&ω. ονκονν τό μέν Β έπι τοϋ Κ φαίνεται, τό 

δέ Γ έπι τοϋ Ε. τά άρα δεξιά δεξιά καϊ τά άριβτερά 
άριβτερά φαίνεται καϊ τό ΕΚ εί'δωλον έλαββον τοϋ Β D 

15 προβώπον παράλληλος γάρ έβτιν ή ΕΚ τή ΒΓ' και 
άνά μέβον τοϋ ένοπτρον και τοϋ προβώπον φαίνεται! 
τό εί'δωλον. 

άναγομένον δέ τοϋ προβώπον έτι έλαββον φαίνεταΑ 
τό εί'δωλον. έβτω γάρ τό ΜΝ πρόβωπον τό αυτό τω! 

20 Β Γ άφεβτηκός άπό τοϋ Β Γ κείμενον ομοίως, ούκοϋν 



CATOPTRICA. 3 3 7 

maior adparet, et eadem inagis distans a speculo; 
nam Μ Α > Α Α. 

sin extra diarnetruni ponuntur oculi, partes dextrae 
dextrae adparent; sinistrae autera sinistrae, et imago 
facie minor interque faciem speculumque posita. 

oculi enim sint B, Γ, speculi autem centrum Z, 
let ad diametruni perpendicularis sit AZA, ad eam 

Δ 

\ 

autem perpendicularis ΒΓ, et sit Β Α = Α Γ, ΒΑ autem 
hradius ad Γ refractus; et ΒΖΚ, ΓΖΕ per centrum 
Iductae, ab Ε, Κ autem ducatur KE. itaque Β in K, 
[Γ autem in Ε adparet. ergo partes dextrae dextrae 
[et sinistrae sinistrae adparent; iraago autem Ε Κ facie 
Β Γ minor; ΕΚ enim rectae Β Γ parallela est. et 
linter speculum faciemque iraago adparet. 

Euc l ides , cdd. Heiberg et Menge. VII. 22 
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ή άπό τον Μ επί το Ζ κέντρον έπιξενχθεΐΰα καϊ έκ-ι 
βληθειΰα άνώτερον πεΰειται τον Κ ώς το Α, ή δε άπο 
τον Ν έπϊ το Ζ άνώτερον τον Ε ώς το Θ. φαίνεται ι 
άρα το Μ Ν ώς το ΘΑ. καί έΰτιν έλαΰΰον το ΘΑ\ 

5 τον ΕΚ και έγγιον τοϋ ένοπτρον. 

κθ'. 

Αννατόν έΰτιν ένοπτρον καταΰκεναΰθήναι ωΰτε έν 
τω αντω φαίνεΰθαι πλείω πρόΰωπα, τά μεν μείξονα,Ι 
τά δε έλάΰΰονα, και τά μεν έγγιον, τά δε πορρώτερον,] 

10 καϊ τών μεν τά δεξιά δεξιά, τά δε άριΰτερά άριΰτερά, 
τών δε τά άριΰτερά δεξιά, τά δε δεξιά άριΰτερά. 

έΰτω γάρ έπίπεδον το Α Μ. ονκοϋν έν τοντω\ 
γένοιτ' άν κνρτά μεν ένοπτρα οία τά Α Ο Γ, ΘΡΚ, 
κοίλα δε οία τά ΓΑ Ε, ΖΤΙΘ, επίπεδα δε οία τά ΕΖ,\ 

15 Α Μ. τεθέντος ονν τοϋ προΰώπον, όπον τό Ν, φαίνεται 
άπό μεν τών επιπέδων ίΰα τά είδωλα καϊ ίΰον άπ-\ 
έχοντα, άπό δε τών κνρτών έλάΰΰονα καϊ έλαΰΰονι 
απέχοντα, άπό δε τών κοίλων παντοδαπώς, καθάπερ] 
δέδεικται. 

2. ώς τό] έως τοϋ m. Λ] om. Μ lac. rel. 3. iV] | 
Ε Μ. ώς] έως VMvm. τό (alt.)] V, et ν seq. ras.J 
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τοϋ Mm. Θ] Θ. καί ίπφνχθω rj Θ Λ τη. 4. τό (pr.) — Θ Λ] 
τά Μ, Ν κατα τά Θ, Λ τη. ελαττον Μ. δ. ΕΚ] ΕΜ Μ. 

6. κ&'] λ&' Vv , λα' τη. 8. προΰωπων Μ. 10. τών] m, 
τω Vv , τά Μ. τά (pr.)] om. Μ. τά δέ] τω δε τά Vv. 

11. τών — άριΰτερά (alt.)] om. VMv. άριΰτερά δεξιά] δεξιά 
άριΰτερά τη. δεξιά άριΰτερά] άριΰτερά δεξιά τη. 12. ονκ
ονν] καί Mm. 13. γένοιτ' αν] γενέΰ&οι τη. κνρτά] κοϊλα τη. 

14. κοΐΐα] κνρτά τη. τά (pr.)] supra scr. m. Ιδ. Λ Μ] 
Κ Μ τη. οτιον τό] άνωθεν τοϋ τη. Ν] Η V, Η Μ ν τη. 

16. είδωλα] ίδωλα V. 17. έλάΰΰονα] έλάττονα Μ. ΙΧαοΰαν] 
Ιλαττον Μ. 18. κα^άηερ] καϊ κα&άπερ Μ. 

22* 

facie autem retracta etiam mirior imago adparet. 
sit enim MN eadem facies ac 5 Γ , sed Ά ΒΓ remota, 
et similiter posita. recta igitur ab Μ ad centruiu Ζ 
ducta producta supra Κ cadet uelut iii A, recta autem 
ab Ν ad Ζ ducta supra Ε uelut in Θ. itaque MN 

lat ΘΑ adparet, et ΘΑ < EK speculoque propior. 

29. 

Fieri potest , ut speculum coristruatur eius modi, 
ut in eodem complures facies adpareant, aliae raaiores, 
aliae mmores , et aliae propiores, aliae longinquiores, 
et aliarum partes dextrae dextrae, sinistrae autem 
.sinistrae, aliarum partes sinistrae dextrae, dextrae 
Butem sinistrae. 

sit Α Μ planuni. in eo igitur construi possunt 
conuexa specula ut ΑΟΓ, ΘΡΚ, concaua autem ut 
ΓΑΕ, ΖΗΘ, plana autem ut ΕΖ, AM. facie igitur 
jin Ν posita in planis speculis imagines aequales 
aequaliterque distantes adparent [prop. 19], in conuexis 
autem minores minusque distantes [propp. 2 0 — 2 1 ] , in 
concauis autem uarie, ut denionstratum est [propp. 
14 -28] . 
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λ'. 

Έκ τών κοίλων ένόπτρων πρός τόν ήλιον τεθέντων 
πνρ εφάπτεται. 

έβτω κοίλον ένοπτρον τό ΑΒΓ, ήλιος δέ ό Ε Ζ, 
5 κέντρον δέ τον κατόπτρον τό Θ, καϊ άπό τίνος βημεΐον 

τον Α έπιζενχ&εΐβα μεν έπϊ το Θ κέντρον ή Α Θ έκ-
βεβλήβ&ω έπϊ τό Β, προβπεπτωκέτω δε ή Α Γ άκτϊς 
καϊ άνακεκλάΰ&ω έπϊ τό Κ. άνακλαβΰήβεται δή επάνω 
τον Θ κέντρον ή γάρ γωνία ή πρός τή περιφέρεια 

10 ή Π έλάββων έβτι τής πρός τή περιφέρεια λοιπής τής 
νπό ΒΓΑ. και έβτω ή ΑΒ περιφέρεια ί'βη τή Β Γ, 
και άπό τον Α άλλη τις άκτίς προβπιπτέτω ή ΑΑ. 
φανερόν ονν, ότι ανακλώμενη ή Α Α άκτις πεβεΐται 
έπϊ τό Κ διά τό ί'βην είναι τήν Α Β περιφέρειαν τή 

15 Β Γ. ομοίως δέ δειχ&ήβεται, ότι παβαι αί άπό τον Α 
προβπίπτονβαι πρός τό ένοπτρον καϊ ί'βας άπολαμβά-
νονβαι εις τό αντό βνμπεβοϋνται τή Β Θ άνώτερον 
τοϋ Θ. 

έβτω πάλιν κοίλον ένοπτρον τό ΑΒΓ, ήλιος δέ <5 
20 ΑΕΖ, καϊ άπό τίνος βημεΐον τοϋ Ε διά τοϋ Θ κέντρον 

έβτω ή ΕΘΒ, και άπ άλλων [δια] τών Α, Ζ αί Α Θ Γ, 
Ζ ΘΑ. ονκονν προδεδείχαμεν, ότι αί άπό τοϋ Ε ακτίνες 
βνμπεβοϋνται εις έαντάς διά τάς Π, Ρ γωνίας ί'βας 
ονβας' διάμετροι γάρ είβιν αί δε άπό τοϋ Ζ διά τάς 

1. λ'] μ' V v , λβ' m. 7. προσπεπτωκέτο ν. Δ Γ' 
ΔΓΚ Υ. 8. δή] δέ Μ. 10. έλάττων Μ. έατίν Υ Υ 

τής (pr.)] τή Υ. τής λοιπής τής Υ. 13. Α Δ] ΔΑ m_ 
πεσεϊταί] προσπεΰεΐται Μ. 15. ομοίως] Μ V. 16. πρός 

ακτίνες πρός m. ίβας περιφερείας άπολαμβάνονΰαι εκατέρω
θεν τον Β m. 17. αντό] om. Μ lac. rel. 19. μα' Υ Υ, 
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30. 

Ε speculis concauis aduersus solern conuersis ignis 
Idcenditur. 

sit ΑΒΓ speculum concauuni, EZ autem so l ; et 
entrum speculi Θ, et a puncto aliquo Α ad centrum Θ 

ducta Α Θ ad Β producatur ; 

adcidat autem Α Γ radius et 
ad Κ refringatur. refringetur 
igitur supra centrum Θ ; nam 
i 77 ad ainbituni positus mi-
nor est reliquo angulo ad 
ambitum posito, scilicet Β ΓΑ. 
et sit arcus Α Β arcui Β Γ 
aequalis, et a Α alius radius 
adcidat AA. manifestum est 
igitur ; radium Α Α refractum 

Κ cadere, quia arcus Α Β arcui Β Γ aequalis est. 
eodem modo demonstrabimus, omnes radios a Α ad 
speculum adcidentes et aequales arcus abscindentes in 
eodem puncto supra Θ posito cum recta Β Θ concurrere. 

rursus ΑΒΓ speculum concauurn sit, sol autem 
AEZ, et a puncto aliquo Ε per Θ centrum ducta 
sit ΕΘΒ, ab aliis autem Ay Ζ rectae ΑΘΓ, ΖΘΑ. 
antea igitur demonstrauimus, radios ab Ε ductos per 
ee ipsos refringi, quia i l l = Ρ [prop. 3 ] ; diametri 

λγ' m. 21. άλλων] -ων e corr. ν. διά] om. m. τών] 
lo^V. αί] ν.αϊ V. 22. ηροδεδίγαμεν ν. 23. εις] 
ίφ' Μ. τάς] -ς e corr. V, τής Μ. 24. διάμετροι γάρ 
είαιν] om. m. 
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Κ, Λ γωνίας, αί δέ άπο τον Α έπϊ τήν Α Γ διά τάς 
Ν, 3 γωνίας ί'6ας ονβας. οτι δε πάβαι άνταί εις 
έαντάς άνακλώνται, δήλον εκ τον γάρ κέντρον ονβαι 
ημικύκλια ποιοϋβιν, αί δέ τών ήμικνκλίων γωνίαι ί'βαι 

5 είβίν oV ί'βων άρα γωνιών αί άνακλάβεις γίγνονταΐ' 
εις έαντάς ονν άνακλώνται. πάβαι άρα βνμπεβοϋνται 
άπο πάντων τών βημείων έπι τάς διά τοϋ κέντρον καϊ 
έν τω κέντρω [ακτίνας], τούτων ονν τών άκτίνων 
έκ&ερμαινομένων περϊ το κέντρον πϋρ αθροίζεται, ωβτε 

10 ένταϋ&α βτύππιον τεδέν έξαφΰ-ήβεται. 

1. Κ, Α] πρός τω Α τα. γωνίας] γωνίας ί'οας οϋβας ομοίως 
άλλήλαις τα. έπϊ την ά Γ] οτα. ιη. 2. Ν, 3] πρός τώ Γ m. 

ίοας ούσας] ούσας ί'σας Μ, διάμετροι γάρ είσι παβαι τα. 3. 
έκ τον γάρ] έν. γαρ τον Μ, δια γάρ τον τα. ονβαι] ίονβαι τα. 

4. ημικύκλια] ήμικύκλιον Μ. ποιονβι Μ. τών ήμικνκλίων] 
τω ήμικνκλίω Μ. γωνίαι] γωνίαι αί γινόμεναι πρός τοις πέ-
ρασι τών διαμέτρων καϊ περιεχόμεναι νπ' αυτών τε τών δια
μέτρων καϊ τών περιφερειών τα. 5. είβί Mm. γίνονται Μ, 
γίνονται καϊ διά τοντο τα. 0. ονν] οτα. τα. 8. ακτίνας] 
deleo. 10. βτύππιον] καϊ νππιον Μ, supra scr. m. 2: ςύπιον. 

Ιη fine: Ενκλείδου κατοπτρικά V, τέλος τα. 
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enim suht; radios autem a Ζ ductos, quia L Κ = Λ, 
et xadios' a Α ductos per ΑΓ} quia [_ Ν = β. omnes 

auteni per se ipsos refringi, 
raanifestum est; nam cum e 
centro ducti sint, semicirculos 
efficiunt, et anguli semicircu-
loruin aequales sunt; sub aequa-
libus igitur angulis refractiones 
fiunt; itaque per se ipsos re-
fringuntur [prop. 3 ] . omnes 
igitur radii ab omnibus punctis 
in radios per centrum ductos 
et in centro cadent. his igitur 
radiis incalescentibus in centro 
ignis colligitur. ergo stuppa 
ibi posita adcendetur. 
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1. Θεωρουμένου τίνος ύψους ρ. 286, 4 ] ή πάλιν 
ετέρου τίνος ΰώματος προς όρθάς γωνίας ίΰταμένου 
τω έπιπέδω, έν ω καϊ τό ένοπτρον κείται. 

2. Της ΰφαίρας ρ. 286 , 1 5 ] είπε δε τό κέντρον 
τής ΰφαίρας καϊ ού τό κέντρον τοϋ ένόπτρου, επειδή 5 
ΰφαιροειδές έΰτι τό κυρτόν ένοπτρον. ώΰπερ ούν έπϊ 
νής ΰφαίρας έχει, ότι, όθεν άν νοήΰη τις έπ αυτήν 
ιν.βαλλόμενόν τι βάρος άπό τής επιφανείας τής ΰφαίρας, 
•κείνο τό βάρος διά τοϋ κέντρου έλεύΰεταΐ' νεύΰει γάρ 
άεϊ φυΰικώς πρός τό μέΰον, καθά καϊ τω Θεοδοΰίω 10 
άποδέδεικται έν τοις Σφαιρικοΐς' ούτω δή καϊ έπι τοϋ 
ΰφαιροειδοϋς ένόπτρου έάν πρός όρθάς γωνίας άπό 
τίνος όρωμένου άφεθή τις ευθεία, πρός τό κέντρον 
τοϋ ένόπτρου πεΰειται. 

3. Ούκέτι όράται ρ. 286, 12] ούκοϋν έν τοις έπι- 1δ 
πέδοις ένόπτροις έκαΰτον τών δρωμένων όράται κατ9 

εκείνο τό μέρος, καθ' ό ΰύμπτωΰις γίνεται έκβαλλο-
μένων τής τε όψεως καϊ τής άπό τοϋ δρωμένου καθ
έτου, ώΰπερ έπϊ τοϋ υποκειμένου υποδείγματος τό ζ/ 

1. ρ. 2. V J p . 3. Vpq. 

• 7. αυτήν] ρ, αυτόν V. 8. τί] ρ, om. V. 9. έν.εϊνο] V, 
i-κεΐ ρ. νευαει] dubiura et in V et in ρ. 12. οφαιροειδοΰς] 
V, σφαιρικού ρ. 15. αχόλιον add. m. 2 V. 19. υποκειμένου] 
α. nr. 4. Δ το] Vq, δέ ρ. 
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το όρώμενον έξω δοκεΐ έβω όράβ&αι έν τώ έβόπτρω 
κατά τήν βύμπτωβιν. 

4. Τον Ε καταληφ&έντος 
ονκέτι όράται το όρώμενον, 

5 δ κατά μεν το άλη&ές έξω 
οράται το Α, δοκοϋν δέ δρά-
βϋ-αι προς τή βνμπτώβει. 

5. Τον Ε καταληφ&έντος ονκέτι δράται το όρώ
μενον, ο έβτι τό ζ / , δ κατά μεν τό άλη&ές όράται 

10 πρός τω τόπω τω αντικρύ τον Β, φαινόμενον δέ πρός 
τ ή βνμπτώβει. 

6. Ουκέτι όράται ρ. 286 ; 15] ούκονν έν τοΐς κνρ
τοΐς ένόπτροις έκαβτον τών όρωμένων όράται κατ 
εκείνο τό μέρος, κα&' ό βύμπτωβις γίνεται έκβαλλο-

15 μένων τής τε όψεως και τής άπό τον όρωμένον έπϊ 
τό κέντρον έπιζενγννμένης εύ&είας. 

7. Ό δε Αρχιμήδης οντω λέγει, ότι ή Ζ γωνία 
τή Ε ή ί'βη έβτϊν ή έλάττων ή μείζων, έβτω πρότερον 
μείζων ή Ζ τής Ε' έλάττων άρα ή Ε. νποκείβ&ω ονν 

20 πάλιν όμμα τό Α, καϊ άπό τον όμματος πάλιν άνα-
κεκλάβ&ω έπϊ τό όρώμενον τό Β. έβται άρα ή Ε γωνία 
μείζων τής Ζ. ήν δέ καϊ έλάττων όπερ άτοπον. 

8. Άλλά καϊ ή Θ τ ή Λ ρ. 288, 16] ή ότι ή κερα
τοειδής γωνία άπάβης οξείας γωνίας έλάττων έβτϊν, ή 

4. V in mg. inf., pq. 
7. Vp (ad prop. 1) (q). 

5. V in mg. inf., pq. 6. Vpq. 
8. Vp(q). 

5. δ] om. q. 12. οχόλιον ρ, m. 2 V. 18. ή (pr.)] m. 2 V. 
ή (sec.)] m. 2. V. ή μείζων] m. 2 V. 19. μείζον Υ. 
24. οξείας] όξίας postea ins. m. 1 Y, om. ρ. 
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9. V x p . 10. V (ad prop. 4 part. pr.) (q). 11. V 1 (ad 
•kndem). 12. Vq 1 . 

I '2. Post IGXUI deest ή Κ, θ. άλλ'. 5. πλαγίως] V, πάν
τως ρ. 6. Θ] e corr. m. 2 V. 11. Ζαη] ίοη V? 10. Post 
mnv del. μείζων δε ή ΒΑ Υ. 18. Ante ουδέ add. αφ'ί V. 

ψάν άπό τοϋ κέντρον έπιζεύζωμεν επί τήν άφήν, όλη 
\τή νπό Κ, Α ίΰη έΰται ή τον ήμικνκλίον τή τοϋ ήμι-
Ικνκλίον ί'ΰη έφαρμοξομένον. λοιπή άρα ή Θ τή Α ί'ΰη, 

9. Άνέΰονς ρ. 290, 17] ήγονν όζεΐαν και άμβλεΐαν, 
ψπερ γίνεται πλαγίως είΰβαλλούΰης τής άκτΐνος. 5 

10. Έπεϊ ονν ή Θ τής Μ μείζων, κοινή προΰ-
κείΰθω ή Κ, Α. όνο άρα αί Θ, Κ, Α όνο τών Κ, Α, Μ 
Ιαείξονς. αί δε Κ, Α, Μ δύο όρθαΐς ί'ΰαΐ' αί Θ, Κ, Α 
ψρα δνο ορθών μείξονς. τάς δέ άπ' έλαττόνων ή 
ψνεΐν ορθών ΰνμπίπτειν. 10 

11. Σχόλιον. επειδή γάρ, όΰη έΰτϊν ή άπό τοϋ 
Υόμματος έπϊ τό ένοπτρον ενθεΐα, τοΰαύτη έΰτϊ καϊ ή 
\άντανακλώμένη άπό τοϋ ένοπτρον πρός ίΰας γωνίας 
ψντή διά τον όρον, έΰτι διά τοϋτο ή μεν ΒΓ τή ΓΑ 
ίΰη, ή δε ΒΑ τή ΑΕ, επειδή τό όμμα πρός τω Β 15 

Ιέΰτιν. άνιΰος δε ή ΒΓ τή ΒΑ' άνιΰος άρα καϊ ή ΓΑ 
\τή Α Ε. ονκ άρα ΰνμπεΰοϋνται διά τοϋτο διά τό τήν 
ψεν μείζονα είναι, τήν δε έλάττονα. ονδε έξέΰται 
ανξήΰαι τήν ΓΑ καϊ άγαγεΐν έως τοϋ Ε' τοΰαντη γάρ 
είναι οφείλει, όΰηπερ καϊ ή ΒΓ ενθεΐα ή άκτίς, το- 20 
,ΰαντης δε αντής υποκείμενης πρός τήν ΑΕ ον γενήΰεται 
ψνμπτωΰις. 

12. "Ιΰαι άρα είΰιν ρ. 2 9 4 , 1 7 ] κατά τό έφαρμόζεΰθαι 
τά ημικύκλια. 
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13. Μείζων ή Ζ γωνία ρ. 296 , 4 ] επειδή παντός 
κύκλον τμήματος αί γωνίαι ί'βαι είβιν οίον τμήματος 
τοϋ ΑΒΓ εάν τέμνωμεν δίχα τήν Α Β οίον κατά το Ν 
καϊ προς όρ&άς άναβτήβωμεν 

5 τήν ΝΓ, έφαρμόζονβιν αί προς 
τοις Ζ , Β γωνίαι, καϊ κατά τον 
τών εφαρμοζόντων λόγον και 
ί'βαι έβονται, επειδή καϊ τό ΓΝΒ 
εφαρμόζει τω ΓΝΑ. διά τά αυτά καϊ αί τοϋ ΓΒ 

10 τμήματος γωνίαι ί'βαι είβιν. επει ονν μείζων έβτϊν ή 
νπό ΖΒΓ γωνία τής νπό Γ Β Ρ, μείζων καϊ ή Ζ τής Θ' 
ίβη γάρ ή μέν Ζ τή νπό ΖΒΓ γωνία, ή δέ νπό ΓΒΡ 
τή πρός τω Γ. καϊ ταντα μεν ώς έπϊ τοϋ ρητοϋ. ότι 
δέ κα&όλον ή τοϋ μείζονος τμήματος γωνία οίον cbgj 

15 ή νπό ΓΑ Ζ μείζων έβτϊν τής τοϋ έλάττονος τμήματοςι 
γωνίας τής νπό ΕΖΘ, δείξωμεν οντως' έβτω γάρ ή 
υποκείμενη καταγραφή κέντρον 
όντος τοϋ Η. έπεϊ ονν αί τών 
ήμικνκλίων γωνίαι ί'βαι είβιν 

20 κατά τόν τών εφαρμοζόντων 
λόγον, ί'βη ή νπό ΚΑΘ τή 
νπό ΑΖΘ, ών ή νπό ΚΑ Γ 
έλάττων έβτϊ τής νπό ΑΖΕ' 
έπϊ έλάττονος γάρ περιφερείας 

25 βέβηκεν τής ΓΚ' λοιπή άρα ή 
νπό ΓΑ Θ μείζων έβτϊ τής νπό ΕΖΘ. όπον γίνεται) 
γάρ τό έλαττον, έκεΐ τό μείζον, ο) , έβτι δέ αύτό&εν\ 

13. V(q). Fig. pr. om. V. 

3. τήν~\ τόν V. 6. και] om. V. 26. γίνεται] / VJ 
27. ο)] h. e. οπερ %δει δεΐξαι. $6τι] sqq. om. q. 
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1) Huc refertur in Vq , sed pertinet ad λοιπή άρα 
b. 296, 7. 

• 14. V(ql). 15. V(q). 16. V(q J ) . 17. V(q). 

1. η] corr. ex εί m. 2 V. έν (tert.)] ε V. .*}. μείζοινος 
4. κέντρου] ιε V, t? m. 2. 7. γεινόμεναι V. 9. 

Λ] Α V. γεινομέναις V. 

έκ τοϋ έν τω γ' Εύκλείδον έν κύκλω ή μεν έν τω 
ήμικνκλίω καϊ τα έξης [III, 31] . 

14. Τοϋ γάρ μείζονος τμήματος ή γωνία, καϊ πάλιν 
εάν τήν άπο τοϋ κέντρον έπιζεύζωμεν έπϊ τά Γ, Α, 
κατά τά αυτά έΰται. 5 

15. Αί άρα Ζ, Η ρ. 296, 5 ] *) έάν γάρ άπο τοϋ 
κέντρον έπι το Α και Γ έπιζεύξωμεν, αί γινόμεναι 
προς τω Α τών ήμικνκλίων δύο γωνίαι, τοντέΰτιν αί 

άμα αί Η, Α, Ζ , ταΐς γινομέναις προς τω Γ τών 
ήμικνκλίων δύο γωνίαις, τοντέΰτιν ταΐς τριΰιν άμα 10 
παις Κ, Μ, Θ, ίΰαι είΰιν ών αί Η, Ζ μείζονες έδείχθη-
\ΰαν τών Κ, Θ' λοιπή άρα ή Α λοιπής τής Μ έλάττων 
Ιέΰτίν όπον γάρ τό μείζον, έκεΐ τό έλαττόν. 

16. Ή δε Π τής Ο ρ. 298, 7] έάν έπιζεύζωμεν άπό 
Μοϋ κέντρον έπι τά Α, Γ, ώς έν τω ΰχολίω τοϋ προ 15 
Ιτυτου [15] . 

17. Φανερόν δέ ρ. 298, 13] έπεϊ γάρ ίΰης ονΰης 
τής ΑΘ τή ΓΚ ίΰη έδείχθη και ή Π τή Ο, μείζονος 
δε ονΰης τής Α Θ τής ΓΚ έλάΰΰων έδείχθη ή Ο τής Π, 
έάν ή ΰύμπτωΰις έπι τής περιφερείας γένηται ώς κατά 20 
τδ Σ, ίΰη έΰται ή Σ Θ τή Σ Κ ή έλάττων ή Σ Θ τής 
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αδύνατον, πολλώ δε πλέον ονδε έκτος ΰνμπεΰοϋνται 
ώς έπϊ της β' καταγραφής" πολλω γάρ τό αδύνατον. 

5 18. Αύτη ή καταγραφή ον κατά τά άποδειχθέντα 
έΰτιν έκβαλλομένων τών όψεων καϊ τών δρωμένων, 
ούδε ή τοϋ βιβλίον, άλλά αύτη κατά τό έν τοις όροις 
έκβαλλομένων τών όψεων και καθέτων αγομένων άπό 
τών δρωμένων και έκβαλλομένων, καθό ή ΰύμπτωΰις 

10 γίνεται, δρωμένων τών δρωμένων. 

19. Αννατόν καί, ώς έχει ή καταγραφή, προβήναι 
τήν δεΐζιν. επειδή γάρ ανωτέρα έΰτϊν ή ΒΑ τήςΒΓ' 
έάν γάρ άνωθεν διά αυτών άγάγωμεν κάθετον, τά κατάι 

τής ΒΑ τά ανώτερα έΰτι τής καθέτον τό άπό τής\ 

15 ανωτέρας δρώμενον, ο έΰτι τό Α, τό άνώτερον έΰτιν.Ι 

20. Καϊ τοϋτο ομοίως τω άνωτέραν είναι τήν BJA 
τής Β Γ. εάν δε κατά τό έν τοις όροις έπϊ τών κνρΑ 
τών, ότε έκαΰτον τών δρωμένων έν αύτοΐς δράταιΐ 

1«. V(q); ad prop. 9. 19. V(q); ad schol. nr. 18. 20 
V(q); ad prop. 10. 

4. αδύνατον] sc. μείζον. 7. άλλά] om. q. 8. έν,βαλλοΜ 
μένων] q, έβαλλομένωνΎ. 12. ανωτέρα] άνωτερΎ, ανωτέρω q. 

14. ανώτερα] άνωτερ V, ανωτέρω q. 

ΣΚ' αί γάρ γωνίαι τον αντόν λόγον έχονΰιν ταΐς 
περιφερείαις, ως εν τω »' τών ΰτοιχείων [ 3 3 ] ' όπερ 
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21. V q 1 ; ad ρ. 312, 2. 22. V(q). 23. V(q'). 24. 
| ( q ) . 

9. ϊσω] iao V. 18. *ca(sec.)] ς V; fort. ί'ση. 19. ΚΘΖ] 
«cr. ΚΘΖ τή νπο Ε Θ Ζ. 20. ΔΘΖ] Δ supra scr. ιη. 1 V. 
*23 . ίσαί] ί'ση V. 

Μ Euc l idee , edd. Heiberg et Monge. VII. 23 

κα&ό ή βύμπτωβις γίνεται έκβαλλομένων της όψεως 
καϊ τής επί το κέντρον έπιζενγννμένης, άλλως έβται 
ή καταγραφή' δμοίως και έπι τών άλλων. 

21. Κατά το βχόλιον το έν τω α [ 8 ] . 

22. Όφ&ήβεται άρα έπ ένδειας ρ. 314, 5 ] επειδή 5 
[ τ ό Α αντό ονχ όράται έν τω έβόπτρω, άλλά τό είδω-

λον αντον, ό έβω πον τή νοήβει τον έβόπτρον όρώ-
Χμενον κατά τήν βύμπτωβιν όράται κατά τό Ε, επειδή, 
\εί έπ ένδειας είβιν αί όράβεις, τό Β έβω πον τοϋ 
• ένοπτρον όψεται, εί δέ έβω, ανάγκη άπό τοϋ όρώμενον 10 
Ι«#'9·£Γο'αΐ' εις βνμπτωβιν αντής φ&άβαι, ώς έβται τόπος 
\τοϋ έβω δοκοϋντος έν τω ένόπτρω φαίνεβ&αι. 

23. Καϊ επει ί'βη έβτϊν ρ. 316, 9] διά τό τάς μέν 
άνακλωμένας ί'βας είναι, έκβλη&είβης δέ τής Θ Γ τάς 

Μίατά κορνφήν ί'βας είναι. 15 

24. Καϊ ί'βον τό όρώμενον ρ. 316 , 1 4 ] έάν έπι-
ζεύξωμεν άπό τοϋ Κ και Ε έπι τό Θ, δύο αί ΚΖΘ 
δνβϊν ταΐς ΕΖΘ ί'βαι, και γωνία και γωνία, ωβτε και 
γωνία ή νπό ΚΘΖ ί'βη. έπεί ονν όλη ή νπό ΑΘΖ 
όλη τή νπό ΑΘΖ ίβη' όρ&ή γάρ έκατέρα' εξ ών αί 20 
προρη&εΐβαι ί'βαι, λοιπή άρα ή νπό Ε ΘΑ λοιπή τή 
νπό ΚΘΑ ίβη. έπεί ονν δύο αί ΚΘΑ δνβϊν ταΐς 

Γ ΕΘΑ ί'βαι, καϊ γωνία γωνία, καϊ βάβις ή Α Κ βάβει 
τή ΑΕ ί'βη. 
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25. Αίχα άν είη τετμημένη ρ. 318 , 1 0 ] έπεϊ ονν 
αί διά τήν άνάκλαβιν ί'βαι, εξ ών αί άπολαμβανόμεναι 
προς τ ή περιφέρεια νπο τής Κ Ρ ί'βαι διά το βχόλιον 
το εν τω α' [ 8 ] , λοιπή άρα ή νπο ΡΑΒ λοιπή τή νπο 

δ ΚΑΟ ί'βη. άλλ' ή νπο ΡΑΒ τή νπο ΖΑΚ ί'βη έβτιν 
κατά κορνφήν γάρ' καϊ ή νπο ΟΑΚ άρα ί'βη τή νπο 
Κ Α Ζ. 

26. Μείξων άρα ή ΕΚ ρ. 318, 11] έβτω τρίγωνον 
το Α Ζ Ε, και δίχα τετμήβθω ή Α γωνία τή Α Κ, καϊ 

10 έβτω αμβλεία ή νπο Α Κ Ε. λέγω, ότι μείξων έβτιν 
ή ΕΚ τής ΚΖ. ήχθω γάρ 
κάθετος ή Α Α, και περι τό 
τρίγωνον τό Α Ζ Ε κύκλος 
περιγεγράφθω, και έκβεβλή-

1δ βθωβαν Ί) Α Α και ή Α Κ. 
είτε δε οξεία είη ή Ζ είτε 
όρθή είτε αμβλεία, προβαίνει 
ή άπόδειξις. εί γάρ ί'βη έβτιν 
ή νπό ΚΑΕ τή ύπό Κ Α Ζ, 

20 ίβη καϊ ή ΕΝ περιφέρεια' 
μείξων άρα ή Ε Μ τής· Μ Ζ. μεΐξον άρα και τόί 
άπό ΜΕ τοϋ άπό ΜΖ, τοντέβτι τά άπό ΜΑ, ΑΕΛ 
τών άπό ΜΑ, Α Ζ. κοινόν άφηρήβθω τό άπό Μ Αϊ 
λοιπόν άρα τό άπό Ε Α τοϋ άπό Α Ζ μεΐξόν έβτινι 

2δ κοινόν προβκείβθω τό άπό ΑΑ' τά άρα άπό Ε Α, Α Α, 

2δ. V(q). 26. V(q). 

2. ίΰαι] ν.αί V. άπολαμβανόμεναι] άπολαμβανομένων αί VI 
4. Post τό ras. 1 litt. Υ. 6. κορνφήν] κορνφ' V. 7, 

ΚΑΖ] e corr. q, ΚΑΖ V. 9. τετμήσθω] τεαχθΎ\οθω V. 18.: 
εί] scr. έπεί? 20. ή ΕΝ] ΕΝ Υ. Post περιφέρεια a& 
dendum τή ΜΖ περιφέρεια. 
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τοντέΰτι το άπό Α Ε, μείζονα τών άπο Ζ Α, Α Α, τοντ-
έβτι τον άπο Ζ Α. μείζων άρα ή Α Ε ενθεΐα τής Ζ Α 
ενθείας. καϊ τέτμηται ή Α δίχα τή ΑΚ' έάν δέ τρί
γωνον ή γωνία δίχα τμηθή, τά τής βάΰεως τμήματα 

ί τον αυτόν έχει λόγον ταΐς τον τρίγωνον πλενραΐς' 5 
μείζων άρα καϊ ή ΕΚ τής Κ Ζ. έάν δε καϊ όρθή ή 

I αμβλεία είη ή Ζ, αύτόθεν ή άπόδειξις' έν τριγώνω 
\γάρ τω ΑΖΕ όρθήν ή άμβλεΐαν έγοντι τήν Ζ μείζων 
\ έΰται ή Α Ε τής Α Ζ. και τέτμηται ή Α δίχα τή Α Κ, 
ι έάν δε τριγώνον γωνία δίχα τμηθή καϊ τά έξής' μείζων 10 

άρα και ή ΕΚ τής ΚΖ. 

27. Και άμβλεΐά έΰτιν ρ. 318 , 11] επειδή ή άπό 
\τον κέντρον έπϊ τήν άφήν έπιζενγννμένη όρθήν ποιεΐ 

τήν νπό ΘΑ Κ, οξεία άρα ή νπό ΘΚΑ' αμβλεία άρα 
ή νπό Α Κ Ε. 15 

1 28. Ονκονν άπό τον κνρτον ρ. 318, 19] έάν γάρ τό 
κέντρον λαβόντές τής ΰφαίρας άπ' αντον έπιζεύξωμεν 
έπι τό δρώμενον και έκβάλωμεν ώς έν τοις προ αντον, 
θεωρηθήΰεται τό Ε Α έν γωνία τή νπό ΑΒΓ, ώΰπερ 
καϊ έν τοις προλαβοϋΰιν' τά γάρ δρώμενα πάντα έν 20 

0 γωνία όράται. 
29. "Οπερ αδύνατον ρ. 320, 10] έπεϊ γάρ ή πρός 

^ τω I ίΰη έΰτϊ τή νπό ΧΑ Ε διά τήν άνάκλαΰιν, ή 
πρός τω Μ άρα έλάΰΰων έΰτιν τής πρός τω I' πολλω 

4 ιιλέον άρα τής νπό ΓΑ Β. 25 

^ 27. V(q). 28. V(q). 29. V(q euan.). 

!;'ί 1. το] τά V. 15. Α Κ Ε] V, ΚΑ Ε ρ. 23. / ] e corr. V. 
ΧΑ Ε] Χ ponendum in parte sinistra speculi. 
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30. V q 1 (ad p. 320, 11 sq.). 31. V(q). 32. Vfa 1) 
33. Vq 1 . 34. V q l . 35. V(q'). 

11. ΘΓΕ] Ε e corr. V. -λορνφήν] κορνφς V. Ac 
ρ. 324, 20 in V adscribitur: ώς %ατα τήν καταγραφήν τήν νπο 
κειμ,ένην. 19. τό] om. q. βιβλίου] om. q. Post έπιπέδσ 
supra scr. Ενκλείδον m. rec. V, m. 1 q. 

30. Ό βνλλογιβμός οντω' τόδε τοϋδε έλαββον τόδε 
τωδε ί'βον τόδε άρα τοϋδε έλαββον. 

31. Αίχα δή τεμεΐ ρ. 322 , 1 3 ] εάν γάρ έφαπτο-
μένην άγάγωμεν διά τοϋ Γ, αί μεν νπό τής έφαπτο-

5 μένης καϊ τής Θ Κ γινόμεναι Ι'βαι* δρ&ή γάρ εκατερα' 
εξ ών αί άπολαμβανόμεναι νπό τών εφαπτόμενων και 
τών ανακλωμένων ί'βαι διά τό τάς άνακλωμένας ί'βας 
είναι, έξ ών τάς κερατοειδείς ί'βας διά τό βχόλιον τό 
έν τω α [ 8 ] . λοιπή άρα ή νπό ΒΕΑ1) δίχα τέμνεται. 

10 32. "Εβτι δέ και έλάββων ρ. 322, 20] επειδή ή μέν 
νπό ΒΓΚ ί'βη τή νπό ΘΓΕ' κατά κορνφήν γάρ' ή δε 
νπό ΘΓΕ έλάββων τής έκτος τριγώνον τοϋ Θ Γ Ε. 

33. Ή αύτη ρ. 324, 12] τοντέβτιν ή άπό τής μεί
ζονος βφαίρας' δννατόν γάρ και κατά πλείονας ακτίνας 

15 όράν. 

34. Τοϋτο δέ επάνω ρ. 324, 15] έν αντω άρα τω 
δεωρήματι άπό τών διχοτομιών τών γωνιών. 

35. Ονκοϋν τών όψεων μέγιβται ρ. 326 , 3 ] διά 
τό τοϋ γ' βιβλίον τής έπιπέδον [8]* ή έλαχίβτη γάρ n 

20 μεταξύ τοϋ τε βημείον καί τής διαμέτρον, τών δέ πρόί 
τήν κνρτήν περιφέρειαν άεϊ ή έγγιον τής μεταξύ τού 
τε βημείον και τής διαμέτρον τής άπώτερον έλάττωνί 

1) Debuit dici ΒΤΔ\ sed in Β Ε Δ similiter ratiocinanduni 
eet, et fortasse huius rei mentio excidit. 
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36. Ονκονν ί'ΰη ή Ε -ρ. 326, 12] πάΰαι γάρ αί άπο 
τον κέντρον ί'ΰας ποιοϋΰι γωνίας κατά τήν έφαρμογήν 
τών ήμικνκλίων. 

37. Ονκοϋν μείξων έΰτϊν ρ. 326 , 22] ώς μείζονος 
τμήματος ονΰα κατά το λγ' τοϋ γ' βιβλίον τής έπι- 5 
πέδον. 

38. 'Λνακλώμεναι αί όψεις ρ. 328, 2 1 ] έάν άπό τοϋ Κ 
έπιζενζωμεν έπι τό κέντρον, τοντέΰτι τό Ζ, έΰονται αί 
τών ήμικνκλίων ίΰαι κατά τήν έφαρμογήν ή νπό ΑΚΖ 
τή νπό ΖΚΑ. ωΰτε ή νπό ΑΚΘ έλάττων τής νπό 10 
ΖΚΑ, πολλω πλέον τής νπό Θ Κ Α. ομοίως καϊ έάν 
άπό τοϋ Ν έπιζενξωμεν έπι τό Ζ. ωΰτε άνακλώμεναι 
αί όψεις αί ΘΚ, ΜΝ ήξονΰΐν ώς αί ΚΑ, Νβ διά τό ε . 

39. Ανακλώμενη ήξει ρ. 330, 10] έπεϊ γάρ δνο αί 
ΒΖΓ δνΰιν ταΐς ΕΖΓ ίΰαι και γωνία γωνία, καϊ 15 
πάντα πάΰιν ωΰτε και ή νπό ΒΓΖ ίΰη τή νπό ΖΓΕ. 

I έπεϊ ονν όλη ή τοϋ ήμικνκλίον νπό ΑΓΖ όλη τή νπό 
I Ζ ΓΑ ίΰη, έξ ών ή νπό ΒΓΖ ίΰη τή νπό ΖΓΕ, λοιπή 

άρα ή νπό ΑΓΒ λοιπή τή νπό Ε ΓΑ ίΰη. ήξει άρα 
ή ΒΓ όψις έπϊ τό Ε. 20 

40. Αίγα άρα τμηθήΰεται ρ. 330, 13] έπεϊ γάρ ί'ΰη 
\ή τοϋ ήμικνκλίον τή τοϋ ήμικνκλίον, έ% ών αί νπό 
ΜΒΘΑ, ΑΘΕ ίΰαι διά τό πρώτον, δίχα άρα τέτμηται. 

41. Καϊ άνάλογον έΰται ρ. 330 , 14] διά τό γ' 
• τ ο υ ζ' βιβλίον τής έπιπέδον. 25 

[ 36. V t q 1 ) . 37. V(q») . 38. V(q) . 39. V(q) . 40. V(q) . 
41. V q 1 . 

.4. ώς] ώς iv V. 11. Θ ΚΑ] Θ ΚΑ V. 16. ΒΓΖ] Β 
supra ecr. m. 1 V. ΖΓΕ] Ζ Γ Υ. 17. ημικυκλίου] ιμη-
κυκλιου V. 24. γ'] q, ι' V. 
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7. τον] sc. τον άπό. 23. ΘΒΦ] ΒΘΦ, Β e corr.| 
m. 1. V. 

42. Αιά τοντο μία μόνη, επειδή, εί ήν καϊ άλλη, 
εικός ην οντάς βνμπεβεΐν. 

43. Ον γάρ βνμπεβεΐται ρ. 330, 19] επειδή παντός 
τριγώνον αί β γωνίαι δύο ορδών έλαττον ς. 

5 44. Καί έπεϊ μείζων έβτϊν ή Β Γ ρ. 332 ; 17] έπεί 
γάρ ή Γ Π ί'βη τή Π Κ, ή Γ Ν μείζων τής Ν Κ. ωβτε 
και τό άπό τον. κοινόν προβκείβδω τό άπό ΝΒ' τά 
άρα άπό τών άπό μείζονα, άλλά τοις μέν άπό ΓΝΒ 
ί'βον τό άπό Γ Β, τοις δέ άπό ΒΝΚ ί'βον τό άπό ΒΚ' 

10 ωβτε ή ΓΒ μείζων τής Β Κ. 

45. "&βτε και ή νπό ΓΒΘ μείζων ρ. 332 ; 18] έπεϊ 
γάρ τριγώνον τοϋ ΓΒΝ αί γ γωνίαι ταΐς τριβϊν γω-
νίαις τριγώνον τοϋ ΒΝΚ ί'βαι, έξ ών αί δύο ή πρός 
τω Ρ καϊ ή νπό ΒΝΚ μείζονς τών δύο τής τε πρός 

15 τω I και τής νπό ΓΝΒ, λοιπή άρα ή νπό ΚΒΝ λοι
πής τής νπό ΓΒΝ έλάββων όπον γάρ τό μείζον, εκεί 
τό έλαττον. 

46. Τοντέβτι τής νπό ΒΘΚ ρ. 332 , 19] ί'βη γάρ 
ή ΒΚ τή ΚΘ, επειδή δύο αί ΒΓΚ δνβϊν ταΐς ΘΓΚ 

20 ί'βαι καϊ γωνία γωνία. 

47. Ούκ άρα βνμπεβεΐται ρ. 332 , 19] έπεϊ γάρ 
μείζων ή νπό ΓΒΚ τής νπό ΒΘΚ, κοινή προβκείβδω 
ή νπό ΘΒΦ' αί δύο άρα τών δύο μείζονς. άλλ' αί 
δύο δνβϊν όρδαΐς ί'βαΐ' αί δύο άρα δύο ορδών έλάτ-

25 τονς. ωβτε αί νπό ΓΒΘ, ΤΘΒ δύο^ ορδών μείζονς. 

42. V(q 1 ) ; ad ρ. 330, 17. 43. Y(ql). 44. V(q). 45.1 
V(q). 46. V(q 1). 47. V(q). 
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48. Μείζων έβτιν ή Β Ζ ρ. 334, 15] διά τών άπο 
ώς εν τω λε'. 

49. Σνμπεβοννται άρα ρ. 334 , 17] κοινής προσ
κείμενης τής νπο Ζ Α Π. 

50. Παράλληλοι γάρ είβιν ρ. 334 , 2 2 ] έπεϊ γάρ 5 
δνο αί ΒΑΖ δνβϊν ταΐς ΓΑ Ζ ί'βαι, άλλά καϊ γωνία 
ίβη' ορθή γάρ εκατέρα' καϊ γωνία ή νπο ΑΒΖ γωνία, 
τή νπο ΑΓΖ ί'βη. έβτιν δε καϊ ή νπο ΑΒΑ ί'βη τή 
νπο Α ΓΑ' ώβτε λοιπή ή νπο Π ΒΑ λοιπή τή νπο 
Θ ΓΑ ί'βη διά το τέτραβιν όρθαΐς ίβας είναι τάς νπό 10 
ΠΑΒ ί'βη τή κατά κορνφήν. έάν δέ δνο τρίγωνα δνο 
γωνίας δνο γωνίαις ίβας έχη καϊ τά έξής' ίβον άρα 
τό Β Α Π τρίγωνον τω ΘΑΓ τριγώνω. κοινόν προβ-
κείβθω τό ΒΑΓ' τό ΠΓΒ άρα τω ΘΒΓ ίβον. καί 
είβιν έπϊ τής αντής βάβεως τής ΠΘ' παράλληλος άρα 15 
ή ΒΓ τή ΠΘ. 

51. Μείζων γάρ ή ΜΑ ρ. 33G, 2 ] έπεϊ ίβογώνιόν 
\έβτι τό ΠΑΜ τρίγωνον τω ΑΒΑ τριγώνω- αί μεν 
ψρθαϊ αντών ί'βαι, ή δε πρός τω Κ τή νπό ΠΑΜ 
κατά τά ήδη δειχθέντα' λοιπή άρα τή λοιπή ίβη' τών 20 
ιδε ίβογωνίων άνάλογον αί πλενραϊ αί περϊ τάς ίβας 
γωνίας, έβτιν άρα, ώς ή ΠΜ πρός ΜΑ, όντως ή ΒΑ 
πρός ΑΑ. καϊ εναλλάξ, ώς ή Π Μ πρός ΒΑ, όντως 

ή ΜΑ πρός Α Α. μείζων δε ή Π Μ τής ΒΑ' έδείχθη 
Μάρ' καϊ ή ΜΑ άρα τής Α Α. 25 

48. V q \ 49. V. 50. Y(q). 51. V(q). 

4. ΖΑΠ] ΖΔΤΙΥ. 7. ΑΒΖ] ΑΖΒ V. 8. ΑΓΖ] 
ΑΓΗ Υ. 10. τάς] hic aliquid excidit (. . . . ΐατι δε nca ή). 

12. ϊχτ[] ϊγει V. 13. v.oivbv ποοσχείσθω] bis V. 15. Π Θ] 
debuit Β Γ. ' 18. ΑΒΑ] ΑΒΓ Υ. 25. ΜΑ] ΜΑ Α Υ. της 
ΑΑ] τ% ΓΑΑ V. 
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52. Μείζων δε ή ΜΑ τής Α Α οντως' έπεϊ παρ
άλληλος ή ΒΑ τή ΠΜ, ίΰη ή προς τω Μ γωνία τή 
προς τω Α, επειδή όρθή ή πρός τω Α. έΰτι δε καϊ 
ή πρός τω Κ ίΰη τή νπό ΠΑΜ διά τό τήν μεν πρός 

6 τω Κ ίΰην είναι τή πρός τω Α, τήν δε πρός τω Α 
τή κατά κορνφήν ίΰογώνιον άρα τό ΠΑΜ τρίγωνον 
τω ΒΑΑ. τών δε ίΰογωνίων άνάλογον αί πλενραϊ αί 
περϊ τάς ίΰας γωνίας' έΰτιν άρα, ώς ή Π Μ πρός τήν 
ΜΑ, όντως ή ΒΑ πρός ΑΑ' καϊ εναλλάξ, ώς ή Π Μ 

10 πρός τήν ΒΑ, όντως ή ΜΑ πρός ΑΑ. μείζων δε ή 
ΜΑ τής ΑΑ' μείζων άρα και ή Π Μ τής ΒΑ.1) ομοίως 
και ή Μ Θ τής ΑΓ. 

53. Ονκονν τό μεν Β ρ. 336 , 12] επειδή έκαΰτον 
τών δρωμένων όράται κατά τήν ΰνμπτωΰιν έκβαλλοΑ 

15 μένων τής τε όψεως καϊ τής άπό τον δρωμένον έπϊ 
τό κέντρον έπιζενγννμένης, ωΰτε τον Β δρώντος τον Γ 
δρωμένον και τον Γ δρώντος τον Β δρωμένον ταντά 
γίνεΰθαι. 

54. Έλάΰΰων δε ή ΕΚ τής Β Γ έκ τον ίΰογώνιον 
20 είναι τό ΑΑΓ τω Α ΕΚ2) έκ τής κοινής γωνίας καϊ 

έκ τών ορθών διά τό παραλλήλονς είναι τήν ΕΚ καϊ 
τήν Β Γ. 

1) Errore permutauit ΜΑ, Α Α et Π Μ, ΒΑ. 
2) Debuit dici: dimidium ΔΕΚ. 

52. V(q); eodem pertinet. 53. V(q). 54. V(q); pertindl 
acl p. 336, 14 sq. 

4. τώ] corr. ex τό m. 1 V. 6. τή] τής Υ. κορνφήν] 
κορνφήςΎ. ΠΑΜ] ΠΑΝ Υ. 9. ΜΑ] corr. ex Μ Α 
m. 2 V. 10. ΜΑ] ΜΑ Υ._ 11. ΜΑ] ΜΑ Υ. 16. τον ΒΜ 
το Β Υ. 17. ταντά] ταντα Υ. 

Μ 
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δδ . Παράλληλος γάρ έβτιν ή ΕΚ ρ. 336, 1δ] πάλιν 
ι ομοίως ίβογωνίον δεικννμένον τον ΚΖΓ τριγώνον τω 
ι ΕΖΒ τριγώνω και μιας πλενρας μια πλενρα ί'βης τής 
, προς ταΐς ί'βαις γωνίαις. 

δ 6. Ή γάρ γωνία ή προς τ ή ρ. 340, 9 ] εάν γάρ 5 
ϊέπιζεύξωμεν τήν άπο τοϋ Γ έπϊ το Θ, Ιβη έβτϊν ή νπο 
\ΗΓΘ τή νπο ΘΓΒ' ήμικνκλίων γάρ. ονκοϋν ή νπο 
ΪΗΓΑ έλάββων τής νπο ΘΓΒ' πολλω πλέον τής νπο 
\ΑΠΒ. 

Αιά τί δέ ή ανακλώμενη μή έπϊ το κέντρον έπι- 10 
ϊξενγννται; επειδή αί όψεις έν ί'βαις γωνίαις άνα-
κλώνται, έλάττων δέ έμελλεν είναι ή πρός τω Π τής 
νπό ΘΓΒ, ανάγκη ονν τήν ί'βην τή πρός τω Π άπό 
τής μείζονος άφαιρεδεΐβαν τής νπό ΘΓΒ ανωτέρω πον 
ψιοιήβαι τήν άνάκλαβιν ώς έπϊ τό Κ. 15 

δ7. Φανερόν ονν, ότι ρ. 340, 13] έάν έπιζενξωμεν 
άπό τοϋ Θ έπϊ τό Γ καϊ έπϊ τό Α, έβται δήλον οντως' 
έπεϊ δύο αί ΚΘΓ δνβϊν ταΐς ΚΘΑ ί'βαι καϊ γωνία 

ι γωνία διά τάς περιφερείας, πάντα πάβιν ωβτε γωνία 
ή νπό ΚΑ Θ γωνία τή νπό ΚΓΘ ί'βη. πάλιν έπεϊ ή 20 
νπό Α ΘΑ ίβη τή νπό ΓΘΑ διά τό τάς ρη&είβας ί'βας 
γωνίας έκ τών τεββάρων ορδών τάς νπολοίπονς δύο 
ΐβας κατν,λιμπάνειν, δύο αί ΓΘΑ δνβϊν ταΐς ΑΘΑ 
ίβαι καϊ γωνία γωνία' ί'βη άρα ή νπό ΘΑΑ τή νπό 
Θ ΓΑ. έπεϊ ονν όλη ή νπό ΘΑ Β ίβη τή νπό ΘΓΒ' 25 
ήμικνκλίοον γάρ εφαρμοζομένων έ% ών ή νπό ΚΑΘ 
ίβη τή ϋπό ΚΓΘ, λοιπή άρα ή νπό ΚΑ Β ίβη τή νπό 
ΚΓΒ. άλλ' ή νπό ΚΓΒ ί'βη τή νπό ΑΠΙΓ ή άρα 

55. V(q'). 56. V(q). 57. V(q). 
Eucl ides , edd. Heiberg et Menge. VII. 2'i** 

,1 
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4. άλλω (pr.)] q, άλλο V. 

νπο ΑΤΗ ί'ΰη τή νπο ΚΑΒ. αλλ* ή νπο ΑΤΗ ίΰη 
τή νπο ΑΑΡ' καϊ ή νπο ΚΑΒ άρα τή νπο ΑΑΡ. 

58. Έπϊ τάς διά τον κέντρον ρ. 342 , 7] τοντέΰτι 
κατά τής Β Θ πάΰαι προς άλλω καϊ άλλω ΰημείω, ένι 

5 εκατέρωθεν ωΰπερ αί Γ Κ Α. 

58. V(q). 


