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tr rtárit ,e}e-mei .kezdókiiek~ 

'•• Vr, d'aralJ, süt egye ti olyil:sak is az Arithm~ 
eleJe 2 di/;, Maaásáhól, a' mennyire szükség~ 
inagyaráztatthatnak; 's a' 'fentamenből a· . ta.: 
ni tó bü\rebben yjJágesod taati.k: a' kürülmé
nyekhez képest perlig megválasztva a' küvet
kezó.kből is ki hagyhat, leginkább kihagyható 
a' hol • van elől. · A' kép' jegye .J{. az ·utá
na t ett szánúnal. A' rüvirli t ó jegyek meglesz- . 

k , „ ' . 1 ne a vegen. . . . . . 
§. 1. Mind finomabbul hegyzett plajbász' 

nyoma áZ · űr - pontra vezet.; 's plajbász-vo
nás a• pont-iítra. A' pontnak aalami!Jen vala
lw1má1t 1t szár~u útja vrm ; tegye azt: hogy 

. abba11 maradva onnan a' pont 1i szamtl kü
fonbüző · úton mozdulhat meg~ . 

§. 2. 1-h akármely pontjától aRárn1ely pont~ 
jáig L nek benne maradva 1nt~het el a' pont, cle 
akárrriely pontjából L nek benne a' pontnak 
csak véges számu lÍtja vau: lÍgy L . linerínak 
(vonalnak) monrlatik; még 11c<lig c1(is.zeri'itteh; 
l1a erljik pontJáb~l sínes 2 ríél wbb útja; 's ha 
ez rn'agába viszszatér; kernek (vagy heriték
hek) mondatik. . 

§. 3. Ha a ponttól b pontig van egy•mM 
vonal • e ponttól i) pontigi bizonyos vonalhaz:' 
á tói b 's C· tói b eggytátm pontohnak m01i
dattnak; ·'1 minden a:zonegy a· ponttól 6 ponttal 
eggytávu pontoknak foglalatj a, (\ középből & 
ponttali gömbnd, 's a' ker, ha egészen gömb· 
be .esik, göm!Ji-ke;·nek mondatik • . 

§. 4. A' minek edj része se űr-darab, ha 
benne akármely pontjából si i.imtalan útja van 
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a' pontnak ': l·erJuek (vagy /l,p'lrell) ílltHldátik~ 
- avvagy te1·1rnk l ha ! fa horizontale vJanum.) 

• §. 5. A' mely n~rne k n.incs _oly darabja. t 
melynek a' tübhil'el csak l pontja legyen kü.a. 
züs: szaltgatlan•wk::...,mondatik ; 's a· s~akgat
Jan ter, ha nincs oly 3 darabja, hogy ugyan a• 
zon vonal akármely kettejének 1'üzhatára lc·1 
gyen , edJssr.eri'i teruek mondatik. 

„ ~- 6. Ha a' szakgatlan terhen mind(•n 
gümbi ker olyan , hogy az attól bézárt darab 
akármelyik ~zinével fedheti akármelyik szí-
nét, lapnak mondatik. , 

\. §. 7. Oly vonal, melynek akarmely pont-
jától akármely pontjáigi darabjához má~ egyen ... 
ló azon pontok közt nincs, egyennek monda ... 
tik. Vagy a' melynek akármely 2 pontja• 
nyugtával ~djik pontja se mozd;Ilhat. , . 

. §. 8. A' lap az egyenhül s pontbol l~ 
eredhet ('s . szintúgy 2 edjmást vágó egyenbtíl): 
minden egyeneknek, melyek azonegy pontról 
bizonyos egyennek minffcn pontjaira vannak, 
foglalatja lap' ha nem egyen. s~intugy min• 
den egyenek' foglalatja, melyek 2 edjmáat vá
gd egyenek pontjai közt vannak ; lap. 

§. 9.K. 1. Gömbi ker a' lapban, körnek mon ... 
datik: a közép-pontnak, ab s11gá1·mzk, c6 i't1-
net, . '1 eb egyen a' éb ív' hurjának 's a' fél-
kör' húrja kettézÓ14eJ. mondattnak. · 

§. 1 o. Ezeknek léte maga' helyen meg
mutattatik: itt csak feltétettnek. 

'-- 1. Minden ~ ponton van 2 felé végetlen 
egyen 's · csak edjetlen van. Az honnan az 
egyen nem visszatérő. · 

2. A'· lap kürös-kürül végetlen, egye.nlőül 
terjed~ az ül't 2 egyenlő részre osztja, 's min-

tltmh„z a' mi crlj ik felől van, \túl is egyen· 
ló ,·an. 

·. 3. A' véghetlcn lapnak al<árm~ly két pont
ján általi egyen egészen belé esik: 's mind 

0

a' kétfelől ( péld. az egyenen fül ül és ahíl) 
minden egycnl1híl lehet azon lapban. 

4. A' véghetlen lap akármely 2 pontjáni 
egyen által 2 egyc!lhi rés:t.rc oszlik, 's ra3un 
egyen küríil megfordulhat , 
5. Kt. A' lapban akárm~ly aó egyen a körül 
i...negfortfolhat, 's a' vége' ütja oly Jap-darabot 
zár~ mely akármely szinével ,ferlheti magát. 

6. A' lapban két, felé végetlen egyencn 
át kell menni-az edj felülrül túl menendő pont· 
nak.· 'S akármely k~r legyen, a' kivülrül bé 
vagy belülrül ki menendő pontnak, azon 
út kell merrni ; 'i ha llÓC edjszeríi vonal, 's e. 
az a és ó kü;1,t van, a ból ó ig a' pont nem 
meltet aóe ben mararlva , hogy e be ne érjen. 

7. A' keren belőli egyen legalább 2 pont
ban vágja a' kert ha ldnyujtatik. 

8. Ak;írmely a pont elmehet & pont~a, 
mao-ával vi ve aó egyent: azonegy lapban ert-

o I • 'I . . cl ve · vahu 1int czutan a lapra szava, mrn en 
ott' érttctik, mig majd folebb emelkedhetünk, 

A' lapban pedig következő rend lesz. El
sőben á' vonafrol; azút~Ín a' fé1·etrőt. A:r. el
sőre nézre lesz egyen egyennel, egJJ~tl l;,ii'rhl, 
kör lúit'rel. Az egyen pedig lesz elébb 2, aZll·· 

tán 3 , azután több. 
4 .Tegyzés Mikor itt fe~arlatik valam_i: '-zt 

véges számu olyan munk~kkal kell loadm, 
melyek küiül erlj ik sem egyéb, egyen vagy 
kör irásniil ; mintha a· tamtl~nak, csa~ cir
k&ilom 's lineázó adatnék kezebe. S 1gy az 
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Euclides 2 dik feI...adatát nélkíilüzend.;oek 
még a' 8 at hozd kell adni az emlitett · ~ 
~uunkáhaz. Azonban külünbüzik kiadni · vala
mit, vagy csak létét inutatn i meg, péld. meg
lehet mutatni, hogy van a' körnek 7 ede; da 
az elébb i~tt mJdon ki~rlni 1\em Jehet. Hogy 
~& ivnek van 'kiízepe, látsz-ik onnan, hogy ha 
edj pont a hol ó ig :s más pont 6 bői ·'1 ig me
nyen egyenl{i'űl az ívben, a' hol taJáJko~nak 
(6), ott a· közép; inert erljik út se i'ehet nagyobb 
a' másnál; dtl eze!l közepet kiadni is lehet~ 

. R-ET EGYEN. 
(mind azonegy lapban értve). 

§. 11. Ha mindenik kétfelé végetlen ül se. 
·dgja edjmást, parallelnek (alábbi okból eggy 
közinek) mondatik. A l~ B azt teszi, hogy A 
eggyközi B hez. 

:· - §. 12. 1-Ia 2 egyennek küzüse van: a:r. 
csak 1 p,on.t ]ehet, mert 2 ponton edjetlcn az 
egyen. 'S

0

ott alakul a' szög, oly alak, mely
nek ( K. 2. ) a liegyénel;., ac és QÓ .~zá:rriiua/J 

' . 
mondattnak; meuuyisége pedig néz.ti, arra vé~ 
tettve' hogy a' szárai közti iv mennyidje az 
egész (akármely sugárral irtt) kürnek. Innen 
.ha e&, 6e, eb, be ívek egyenlük, mindenik szög 
negyed kör, melyért is negyed vagy fe1·táf· 
szög; az ennél kisebb szüg liegyesnel~, a' . na
gyobb tompának, 'S' a' negyed szögnek ak(tr
mely szára a' másikra 1zegyeduögiueh vagy 
Jertájinak moi;i,datnak; c:aLa6 azt teszi, hogy 
~.a negyedszügi a6re. F perli~ fertáj' jegye. 

.... Jegyzes. Ha u Húg 5 kör, 's «> szög:::::: 
7 

f4;J.1ör;· "· a·' körnek 2 s~er an.nyidja mint, u 

21 3 

~z ó küré1tek; '$ a1 u~«irak közti ivelrnt értve, 's 
egyenlő sugárt véve, a' v s:lárai közti ív, 2:3 
~zo1· akkora mint az u szárai közti, (mely a 
szárak 's ívek közti terjekre is i~lik). 
§. 13. K. 3. Látni való: hogy a bol a!drl1ány 
egyen légyen, ·az egycnen fül üli szügek · üszete 
félkör, az-az 2 fertáj =2F; '.s alul szint~ 
1így ; minrl üszve 4F- ' 

§. 14. Megforditva: ha: facfca6=2F, akl~or 
fa és aó azonegy egy,mbe esnek. Mert ha 
uem, legyeu az fa ki nyujtása ae; úgy ufv 
:=2F==u·riitz, tehát ~::;=o lenne. Szintúgy a' 
ldny11 jtás alul nem eshetik. 

§. 15. Szintúgy látszik: hogy a' ca ki
nyujtása -f6 egyenen túl menyen. Mert viszsza 
j) .~ld. ae be nem térhet az iminti sZt!rint. 
§. 16. K.4. Innen u és v, 's z és y tüvi szö
gek abkulnak: a.' melyek is egyenliík; ll&'Y
mint u=v. és z=y. Mert akármelyik p~11.haz 
a<l:t.ssék a' másik ' valamelyike, lesz péld. ui-z= 
2F=vtz, . tehá~ ufz=vtz, és így tt:::;v. 

§. 17. Három egyen: vagy mindenik pár 
1J vagy csak 1 pár, vagy edj sem, kühnyíi 
]es~ látni, hogy több e•et nincs. Az utolsó 
esetben ~lesz: melynek oldalai 's szögei sze
rint, több nemei vagynak; ugyan is vagy van
nak egyenlő oldaÍai' vagy nincsenek; 's h.a 
vannak, vagy mind egyenlők, vagy csak ket
tü; sziigre nézt pedig vagy van negyedszüge 
vagy tompa szöge; vagy edjik si1tcs. A' ne
gyedszögii 6,. ban a' négyedszüggel sze11).hel
lő odal át-fogónak, 's a' más kettő héfogok-

. llak mondatnak. . 
·· · §. 18·. Két ~ egyenlőség.ének küzünien 

~ négy feltéte.Ie van J ('s hogy több nincs, meg• 

\. 



lehet mutatni)': nii.ndenkor ;3 hi1'<myl)s d<irah 
egyenlosége kivánt.atik nwg , <le 3 szüg nem 
elég, 's ) odal 's 1 szög se m in<len escthe11. 
Au~ár 2 oldal a' harmarlik ka l szembellü szögge~ 
aká1· 2 szög a' 3 dikkal S:lembellő odallal, 
akár 3 old~I, akár 2 szüg az edj ikk el szem
helló oldallal 1egyeut>k egyenlük ket 6 ban 
dljmáshoz: a' két 6 egyenlő; még pedig az első 
t:setben a' 3 dik oldal ~a' 3 rl ikhoz, 's ·~"' 
Nijruashoz fcltételszerint :-; oldalakkQI sze1n
hellő szögek ·egyenlük; 's a' 2 dikban 
a 3 dik szög a•' 3 dik.haz, 's az egyeu
lü szürrekkel szembelJü olrlalak egyonlük ~ 
a' · 13 . dÍkban uz egyenlö oldalakkal szemheHó
sziJgek egyenlük; 's a' 4 dikben a' :3 díl· 
szöggel szembellü oldal, a' 3 dik !Züggel szem· 
szembellö oldalhaz, 's a' 3 dik oldal a J dik
haz .egyenlők. 
Első eset. K5. Ha 'U~=ac, '·s 'l!~= Q;Ó, t~ ~ 
t.t.=u; fölül tétettvén 6,. aóc a' másikra, -úgy 
hogy a az l! ra' b a' m re 's e arrol felül es
sék a' hol ~ va11, l'\e egyen nem esik se kül
jebh se beljebb , mint 2(1.!, mert zr=u; 's e se 
esik se túl se beljebb [ponton, mert ac=2!~ 
tehát~ be esik; 's [ és m pontok ·küzt ed-
j et~en az egyen~ . , , 
Második eset. K6. J-Ia '2!il)=. ab, s u=u, cs. 
v=v; fülül ·tétettvén mint az imint ~ aóc a· 
másikra, a~ egyen nem eshetik 2([· cgyencn 
kül se belül,_ hasonlólag ~' egyen nem eshe
tik 18[ egyenen ise kül se belül; 's 'két e
gyennek két külön küzüs pontja nem lehet-
vén e és <.! öszve esnek. - l 
Harmadik eset. K1. Ha '2!~=ab, '2![=ac, 
~~ ::.có ; tétessék mint az ·mint 6. ~f~c a' má-
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~Ikra: ;s irattassek 'U kürül ~ [::..: ac sugárral 
kür' 's m körül !S·[=6c: sugárral kör: ezen 
két kül' 'vágja edjmást @:_ ben, de a· fölíil tett 
t ben is; 's ha e nem [re esnék, minthogy 
az 'll~ egyenc11 alól is szintúgy két rnyen 
pont volna; két küt· edjmást ~ poo tál ~übb.~~ 
vágná; melynek lchet l en sé g,~ , alább m1kot a 
hürröl kö1·rel leénrl szó, et ül független mutat-:
tatik mell' 's ha tetszik itt is e mondathatik. 

tl ' - "k "" A' uegyedih eset a' · 2 <likká lesz, m1 or 
alább m egmutatatik, hógy ha 2 s;1,üg = 2 
szüghez a' 6 ban, a' 3 dik is = a' 3 rlikhaz, 

&. 18. K8. Ha a' 6i aJjáni szogek egyenlük. 
a' ~zembelló oldatok egyenlők. Mert té~e.ssék 
.~ 1!1a[ magára úgy hogy 'l( es~ék ~re 's 
!B az ·x ra, !S[ egyen se l ül nem eshetik W! 
egyenen se belól, mert u=u; szi!ltugy 11[ 
nem eshetik m[ egyenen se ki vül se belül. Te
hát a' j dik eset szerint a' két/~ egyenlü. M.eg
fnrditva (K9.) htt 'l![=m<.!, lÍgy u=t: az-ar. 
a' sze.mbellü szügek egyenlük. 1'\:1e1;t legyen 
~az 'l!mküzepe (6.); ~'Um@:::=6~~[a' 3 dik 

·eset szerint. , 
• §. 19.KtO. Ha oly 3 egym van, melynekket

tejének üszet~ > a' h armadiknál, · p.ehl. a z 
edjik =. 'Uf, a' más =~e, a' mik~r is '21~tmc 
::::Wl)tct: a~kor 'l! kü'rül 'l!f sugarral, s m 
körül ~e sugárral kürek irattván, ezen körek 
'l!m felett (·s szintlÍgy alatta) vágják edjmást, 
;s a' vágás-pontra 2{ hol 's QJ hói vont egyenek 
6, ot aUfotnak. Mert t belől esik a' m, közép
pont' körén mertmf.<~c; 's~ perlig azon kü~ 
rün kívül e;ik, mert mc<m~; tehát (6) a' f hol 
1) ue menó pont az emlitett körön át-megy; az 
pedig az '2(~ egyenen kivül esik, mert ha abba 
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~snék, o~t a
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'2 sugár-vég taláJko7.\'án;' öszetüii 
.::=WS lenn é feltét ellen · · 

· .De mcgforditva: h~gy a' 6 aká~mely 2 
oldala, üszete ) a' 3 rliknál; ezután leénd. 
. , !fa az el.ébbi~en 2(@:= m[' a' [). eggys%fÍ.
ru, 1 ,h~ ?1mdemk :: '2ím, eggyoldalú mely 
eggys1.aru is. 
§: 20:1{11. ,":a?!~ .re föÍülis alnl_is eggyszár~ 6. 
tetetik: a teteJeken vont ecryen ketcé váoja 
'l!R1 egyent :, m~rt 6, '2{@:~ =~~@:~, mer: 3 
odal = 3 odalhoz; 's ~ 'l{@:~ a' m@:~ re~~ kü
riil reá forclulhatván, 'e magában marad 's c2( 

· esik e~ re. 
§. 21. Az honnan ~~ L 'l(~; t ehát ~ b.-;i, 

L emeltetik, ha e bői kör iratván '2{ és ~ 
pontokról az elébbi vitetik végbe. ' · 

. • ~üt n~ind a' 2 c~l~a lehet edjfelül is ten
m '!1md a 2 eggyszaru Ci ot, lía ne.m eggyol.: 
dalu. 
• Kt2. Ha {([=...m[, ..:....mID; alább ineglátszik 

hogy ~m L 'U?2). 
§. 22. Kl3 . .Al{ármelytpontt<H cbL-Umlezz. 

h.a t akármely túl-felőli pont legyen' e küriil 
cf sugárral kür iratik, 's ez '2{ és ~ pontban 
":á~j~ a~ e~yent, és 'l{Q) re alul cggyszárlÍ ~ 
'21~[ tetetik. ·Mert e körül f pontnak túl kell 
Jf pontba menni, 's onnan megint innén t ba 
iérni viszsza. Továbbá 6,'l!c~ szintúgy mint 
az elébb ::: 6~ct), 's a' b néli s~ügek egyenlük. 
. §. 23. ~~4 i Ha '2ím=:~~~ 's 'U@:re e~iryszárú ~ 
:U~~ tétetik; szintúgy 6 '2{~~ = [~l) Jé vén, 
1'mi szög ·,s '2![ ív is ~ egy~nló részr" oszlik. 

§. 24. Akármely egyenre 's pontra 'lim[ lun; 
:::::szügtétetik; ha azon pontból az egyenreil,)'2( 
tétetvén, 'll körül 'l!{f, 's~ küriil 0\! sugárok-
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• kal 'körök iratván, a' dgás pontjára ~ bői 
~gyen vonatik. Mert azon vágás' pontjára '2C ból 
is egyen vonatván, ~z eléhbihez egyenlő 6: ered. 
. §. '..!5. Kt5. Ha 2{~@= szög =~'2!~; úgy 
~[ 1I 2l 93 lcénd. Mert le~r~.n 2( [ nt>k k üzep.~ 
~, 's forduljon e k~irül ©~WB úgy, hogyl (E 
balra fél kürt irva [ pont '2C ba jüjjün: akkor 
~)-.pe Ie~z a' mozgó '2C, 's 'l!~ •pe1tig [@=ihe, 
Q:©. az ~~be. Tehát ha .vágás volna az eJéb
bi W!~~ ben (kinyujtva értve), tlÜ is vol• 
na, 's 2 .küÍöli egyeí1'\ek 2 pontja volna kü-
zns. , 

§. 16.~ K46. Alábbi . ~r.erint akármely~ ~ 
pontrol 11 lesz [© az • W! hez; ha akármely 
'2C és @ p ontok legyenek ebben, (f2! hoz 'l!~ 
's ~@= hez f:~ egyeniüvé, tétettnck. Süt Kl 7. 
p~pi_ros~n .ha az, egyennck valamely pontjá
rol iv uatik ~ t~l az cgyenig, mely legyen 
'2![, 's m<Ís pontj~tól ugyanazon sugarral irt 
iv ~;;!) = '!([; a' [~ 11 WS lesz; a·· mikori s 
~t 's [)i ~ ek és egyenl ők. 

Az elübbíben ~ mondatik az '2( mili belső
vel szembellö kÜlsöneh, 's u és u átelleniekneh 
szin~gy! v és v, és az e ggyfefoli u és v Aé; 
6elsónek mondattnak: 's látni való; hogy e
zen h árom közül, a' két belső' üszete =2F ~ 's 
az átelleniek egyenliik, 's a' · kü lsó = a' belső 
szembellőhez; akár111elyik a' más kettővel e-
gyütt tan. . . ' 

§. 27. KtS. Ha a~· kűJsd' v< u:::::v+.znél - ,.....;, . 
úgy@=~ nem vágja W3 egyent. Ha vágná,' ~bői 

az~© ben mind tovább menő ptJntnak 'ím> be 
~ . 

kelletvén jöni; ;;!)~ egyenen át kellene jüni; 
<f ben nem lehet, mert tígy az egyen visz

~ 

\ 
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szatev& 'Tolna._, se nds pontba, m~rt dgy 2 
pontja volna küzüs :.! P.gyennek. 

§. 28. Innen ha 6, lesz, a' kiilsó > a' 
belső . u nál: mert akár - ·akár kisebb volna, , , 1 vagas nem enne. 

Látszik az is (Km) , hogy a' .z hez túl 
egyenlő tüv~ szög szintugy > k; és igy a' ó. 
akármely oldala kinyujtattván, a' külső s~ög > akármelyiknél a' két belső szembelló kö ... 
zül. 

Az honnan a' 6 akármely 2 szögei ösze
te < 2 F. Mert $fq=::2F; tehát ha z helyibe 
akár u akár A tétetik, ~ nél kisebb tétettvén, 
az öszet ( 'J.Jl. 

Az hunuan edj pontról az egyenre nem 
lehet 2 L; mert . oly .6. lenne, melynek 2 szö
gei öszete -:::::2F volna. Továbbá a' hegyes szög• 
nek elibe esik a' L; mert ha túl esnék, oly 
~lenne, melyb.en edjik szög= F a,,másik //!. 

§. 29. K20. Ha ca La&, az átfogo c6 mind 
nó, 's u szög mind apad. Mert ha eb nem >ca, 
vagy= vagy ca > eb ; az első nem lehet, mert 
akkor u=F, 's a' .6. l szöge =-2F volna; sem 
a'· 2 dik nem lehet; mert legyen eb ==ca, lenne 
ca'b szög= cba, tehát 2 tompa a' f::l cab nek 
2 szöge. · 

Hasonlólag · d>c6; m1ert különben vagy = 
vagy cl< eb; legyen cf=cb; mindenik ·esetben 
2 tompa szög lenne a'. 6,. ban. · 

Az u szög ·pedi'g mint külsője a, 6, c6f 
nak > ", mely mind ·tovább is lÍgy van ;1 süt 
meglátszik alább , hogy minden megadható
nál kisebbre apad. 

Innen két negyedszögi ~ ok egyenlök, 
ha edjikben a• béfogo ·s az átfogó, a' másik
ban lévókhez egyenlők~ 

(, 
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§. 30. K21. · lnnenr a' ().akármely 2 ol
dala, öszete >a· 3 diknál. Mert vagy a' 2 ol
dal küzzül valamelyikkel szembellik F vagy 
tompa szög, vagy nem: ha nem, úgy mind a' 
kettővel hegyes szembellik, lehát a' La' két 
hegyes elibe esvén, a>c 's 6) d; és igy 
a+h)c+d. Ha peclig (K22) 6Lc,úgya>c, 
és így ·a+ b) e. 'S ha (K23.) a tompa, 6 he
gyes; légyen f L d; akkor A> e+ d, tebát 
.A+B> ·d. Így A.+d/B, mertA./B. 

§. 31. K24. Innen e+ e < a+g+f, 's 
u+~>v+y. Mert "+g > c+d, 's d+f>e; 
tehát a+g+d+J>c+d+e, és így a+g+f 
>c+e. Továbbá lt) "' 's $/y, tehát u+~>-· 
v+y. 

§. 31. T~vábbá nagyobb szöggel nagyobb 
oldal 's nagyobb oldallal nagyobb uzög szem
bellik. 

Mert legyen elébb ( K25.) a' nagyobb 
szüg a "::::::,F, azután a tompa, 's végre a he
gyes: az első 's 2 dik esetben nyilván A> B; 
a.' 3 dikban (K26.) f Le a' 2 begyes elibe • A 
es B küzé esvén, légyen d=c; ezen d nem 

· végződik A ban; ~ert a -=.f> vo.f:na, sem azon 
túl, mert ekkor a=v' Ienrie, holott az a nál 
(fel-tét sz.), kisebb 6 > tJ'. 

§. 32. FüJebb volt, hogy ha 6, van, a• 
két belső szög' üszete < 2F; a' megfordítá
sa ennek , hogy f1;a a' két óelsó szög' öszete < '1.F, 6 lesr(í, az Euclide8 XI dik axiomája; 
mely itt is mint nála, csak feltétetik. Lásd 
Tentamen. 

Innen (K27.) ha ~©]I ~ ~, az átelleni 
szögek egyenlők. Mert különben valamelyik ' 
kisebb a' másiknál: legyen „<u; akkor mi-

2• 
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Tel ui-b=:: 2.F, lesz "+A <.'JF, tehát ~~és. 
'WS vágnák edjmást. Szinúgy ha u<", lesz 
tt+s <2F, mert v+s::.2F; tehát túl vágás 
lenne. 

Innen a' 2 belső' fü.:zete k+ v, :=: 2F; mert 
k+u~2F; 's a· külső uis :::v. 

Süt ha (K28) ~~ 1l ~~' 'l(f vágja ~~ e
gyent. Mert k+16+i:::2F; tehát k+h <2F. · 

. §. 33 K29. Innen a' ~mind a· 3 szögei
nek ~szete ·=2 F_· Mert ha a' tetej-é~1 az aljá"' 
hoz fi lesz; az atelleni szögek = . lévén, u+a 
+v=2F. 'S a' külsö k ia :::::: a· két belül szem
bellük' öszetéhez, mert k+v =.2F u+v+z; 
~ehát k=u+~. 

'S látni való ; hogy ha két 6 ban két 
szüg két szüghez . egyenlő , a• 3 dikak ' is ~-
gyenlök. · · 
. JYÉGY EGYEN. 

§: 34. Vagy 1an lI pár köztek, v~gy nincs: 
.ha mncs, ~rapezozdes lesz; ha van , vagy 
csak 1 pár van , (a.• mikoris trapezium lesz) , 
vagy tühb pár II van. Ha csak két pár U van, 
lesz eggykiizény (parallelogrammum) : és ak
kor va~y van negyedszüge, vagy nincs; ha 
van, vagy egyenlük a' s~üget béfogó oldalak 

l 
N , 

vagy DP~ ; ~z ~ s_o esetben quadratum (né-
gyeg) lesz, a mas1kban rectRngulum ( uegged
szögény), az hol a' q'1adratum is negyedszü
gény, 's csak a' negyedszüget béfogok' egyen
lóségébe különbözik. Ha pe'dig nincs negyed
szög, ha a' béfogok egyenlők rhomhus 's ha nem 
~gyenlók irhomboides; r:nindenik dűlény. 

K30. Ha 2 egyen vágatjából kör iratik: 
azon 4: pont, melyben a' kür az egyelieket 
Tágj~, negyeds~ögenyt ád. 

- 13. -

Mert mindenik pár tüvi ~ egyenlő 1 ·s 
izáraik a' sugárhoz e~yenlük; tehát a• 4 ~ 
szögei mind öszve = 4. 2F=4F+4v+4u, 
tehát 4 (u +v) == 4F, és u+v =F. Innen a' 
félköri szüg ·=F, 's az azon fölüli kisebb; 
az azon aluJi nagyobb. 

, Ha á' középpontnáli ~zög negyed , lÍgy 
ne~_yeg lesz, me~t akkor u =v. Ha pedi~ az 
e~Jik egye11;en d\~ffelé = de kisebb egyenek 
vetetn~k , ugy ha negyedszög van a: küzép
pontnal , rlwmbus lesz, 's ha .nem, rkom6oi
des. 

§. 35. K3f. Az eggyközényt az átló 2. 
egyenlő 6 ra osztja, 'i mind a' szembelló 
oldalak mind a' szembellő 'szögek egyenlük. 

Me,rt az át~Il~1:! szögek egyenlük Jéven, 
u=::;u, s t>=:v, s ~;;u old.ál küzös. a' 2 ~ban. 
'S hogy két átló két egyenlő részre vágja 
edjmást, a' tanulóra bízatik. 

§. 36. Ha ~© 11 és ='le~, akkor ~'21 
is 1I és ==~~- Mert ~ C!~-m=[~'2!; ú1ert 
~m='X~' 's ~~= magához' 's a' J<özbellö 
~üg =~ . 

Jegyzés. Ha 'l!~©~ nek felső szine feke
tének gonrloltatik, 's az alsó fehérnek, '.s ~~ 
nem = ~~; -6[~m csak úgy fedheti ~'U~ 
~ ot, ha annak fehér szine ennek fekete szi~ 
nére esik: a' mikor is ~~ nek közepe e kö
rül fordulva 6, (!.~~ folfelé, inig 1l). félkört 
irva <!be ér' m~ a' ~1( ra esik' mert v:::::v; 
de ha u=v, akkc.i, r 6~~·~ megfordulva [m 
körül mig ID az 'l( ba ér , fekete a' feketére 
esik. 1 

§. 31. K32. Ha csak 1 pár JI ;\ akkor a' 
más k.ét egyen vágja edjmást; melyből_ lesz 
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~ABC és b,. alJc; az holott is a atmyidja A 
uak, mint 6 a' B nek. 's . e a· C nek. 

Mert légyen a:2u ,, A=5u; 's Jegyen 
mindenik u végérül ( fülünnen kezdve) két 
eggyküzi, az edj~k C hez a' másik B hez : a' 
bány u van, annyi ~ered, rhely minden~~ 
= a' felsóhez, melynek oldalai u, ti. és v'; 
mert mindenikben az u oldalon fekvő alsó 
szüg külső a' belső szt>mbellőre nézt, 's a' 
felső belső a· külső szembellóre nézt. Azon
ban mindenűtt két pár n szembellő vágott
jai egyenlük lévén, a' hány u van a ban, an
nyi ti van b ben, ·s annyi v' van c·ben; 's a ' 
hány u van A ban, annyi tJ van B ben, 's an„ 
nyi v' van C ben. Az üszemérhetlénre lásd 
Tentamen. 

Innen a:A;::!J:B=.t:C; 's innen a-:A
a=h: B-h. Süt (K33.) ha két 6 ban két szüg 
=két szüghez; a' ~dik is =lé-vén a' 3 dik
haz, az edjmásnak megfelel<$ = szögekkel 
szembellő oldalak eggyméretiek. 'S az. ily ~ 
~kat hasonlóknak mondják: a' hasonlo' küzü,„ 
ni képzetét lásd Tentamen vagy Ar. eleje 2 
dik kiadás. · 

Mert (, rátétettvén Ara, 's az a végéről 
11 vonattván Chez; az így eredő ~=:;;ö,abc, 
mert k=$. Tehat A: a=B: h=:: C: e. 

§ 39. K34. A' negyedszögi 6, óan, a' 
negyedszög' hegyéről a' szembelló oldalra bo
csátott L által lett két új ~ edjmásboz 'i a1

" 

nagyhoz hasonló. . 
Mert mindenikben van F, 's az ·edjikben 

11 's a' másikban „ közös a' naggyal ; tellát 
·11,=u' 's ti==v'. 

§. 40. Az honnan a· két új 6 ban v' és u 
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!zügek szerint i: y=.y: '"-z' ; ·s az edjikben 
v', F 's a· nagyban v és F szögek szerint , 
„·: k =k: h , tehát .ez:::: il"; 's szintlÍg-y a' má-. 
~ik ban ul, F 's a' nagyban u, F s;1,erint 
h-z': /{::=A·: h, tehát K 2 =l"2-ih. Az honnan 
/i,2 + K2=/~2 ; IDP.ly is a' Pytkagords theoremá
ja; 's alább megmutattatik. hogy a' negyed
szüget befogokra épültt négyegekból kilehet 
rakni az átfogora épültt négyeget. 

* §. 40. K35. Innen !i-=a/ (t.2)~V2, 
melyet az Arithmetika csak végnélkül köze
lithet. 'S ha 1 helyi'be a, 2 helyibe b téte~ik, 
y:Va6, 's A=Vih. (K34.) 

,.. Meglehet mutatni: hogy 11a a' b val szem
belló nem negyedszüg, hanem tompa; akkor 
h 2)k2 +K2

; ha pedif',t hegyes szembellik 11: 
val, akkor /,, 2 (k 9 +K9• 'J;ehátha h2=k2 +.K2 , 

úgy h val negyedszüg s zembellik. 
* §. 41. K36. Szintúgy a• multiplicatz"o 's 

divisio is ürtanilag végbe mehet, mint elébb 
a' radix megadatott ( §. 10. jegyz. sz). 

Ugyan is akármely u szüg legyen, ha ·a' 
B végéről e hez 1I vonatik , lesz 1 : B=a : h ; 
tehát 6::: aB. 

'S ha lJ tett-egymértt, ;s elébb a a' pár
zandó, 's azután a' tetteggymértt 'tétetik le, 
' 1 I I "l ' I dó k I ' C"' · s enne { vegero , a parzan na es a io-
mértéknek végeit öszvckötö egyenhez II Vo· 
natik, B lesz a' nemztárs. 

§. 42. K37. Ha A: B= a: h 's AB s.zög: 
ah 1züghez: úgy A: C.::::: a: e, 's az é·ggynevú 
oldalakkal szembellö szögek egyenldk. 

Mert tétessék a az Ara , az r'!J szöggel 
együtt~ 's légyen az a végén k 1I e; lesz 
A.: a-=B: :c, tehát :e== B. a, melyhez 6 is a~ 

T 
r 

l 
l 
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feltétból =lévén; lesz tc=6. És így ~aAa: 
==. C::l a'hc; tohát A: a=C: (k=c), 's az irtt 
szügclie~yenlók~ · 

§. 43. Ha A: a=B: '1= C: e; az eggyne~ 
vii oldalakkal szembelló szögek egy~nlők. 

Mert letétettvén ' a az Ara, legyen az a 
végéről J 11 C; l~z :e :=.B.a =ÍJ, 's A=C•a-==.é. 

. ii · 4 
Tehát 6.axk== ~ahc. 

• Jegyzis. Két 6, hasonlatosságának 3 fel
tétele vaJa, melyek kü1.ül akármelyik bői kö· 
vetkezik: úgy mint akár két szög két szög ... 
hez legyen egyenlő; akár 3 oldal egg~rméreti, 
legy en a' másnak 3 oldalával·; akár két oht~l 
legyen a' másna'k két oldalával eggyméreti, 
egyenlő küzbefogott szöggel. Még van kettó 
( Tentamfln), tígymint ha edjiknek oldalai 
A, B, C 's a' másnak a, 6, e mind végetlen ki„ 
nyüjtva gondolttatnak, 's az eggynevüek vagy 
mi'nd TI ek; vagy mind L ~k edjmásra: akárA 
mely két oldal szöge az erljik 6 ban = ~1l 
azokkal eggynevü oldalak' szögéhez a ma.; 
sikbatio . 

§. 44. R38. Ha A: a=::-C:c_, 's cJI C; 
akkor e nek vége B ben van. Mett különben 
va1;y belől végzódnék, vagy ldvül: az els~ ' 
lehetlen, miett akkor A: a =C: e+ d; te hat 
c+d.-;C ·!!_, melyhez e a' lfeltc!tból ~ lévén 

A · 
t+ d~- e volna~ Szintú~y ntmi eshetik kívül. 

§. 45. K39. Az egyen több módokon _osz· 
tatik el n számú: részekre. Péld. legyen a& 
oaztanddó n péld. 3 r·észre: akármely szögre 
légyen at, tétessék rá akármely u elkezdve a tol 
t!djmásután n+1 szer; '1 az n+l diknek vé-

t1 

géról b re vont egyert P riS' njtassék még an· 
· nyira Je e ig; ·~ vonatta.~~ék egyen az n-t·· 

dik u végéréil e re; 's b:a6: ií I~sz. . 
.Mert legyen ~ n aó tehát lI 6; les~. 

P~ '1.P-:b: p, tehát ~.:..:...2b. Továbbá mivel alt B, 
lesz a: 11=j3: B ; az -az 2u: (11-t)u=:26: B, te.:. 
hát B .=( 11-1 )b, és nó=nó. . 

• .Mfi8 mód, K40. ) ... egyen szabadon v_otit 
of egyenen (n-1)u; 's Hol b felé tet~~
&ék f& ~v ugyan(n-l)sze&; bf kiadja x et af> nek 
ti erléül. Mert legyen k JI af; lesz A :u :::::( 1i-~) 
~=(11-t)v, tehát k= n~2.u; 's af:k=:rf1::t; 

' 11-1 
·at~a~ (n-2)ú: (n~'J )u .=y:r; tehát y: ~:a 

tt-1 
·n-i : t; és így y:d:(n~1;a:. és a~~nr. . 

•Innen K4t. ha a bol (11-t)u s,ugárral''s 
6 bői it sugárral frt k~ruk e Öen vágják e4jmást, 
'i cti=ae tétetik, a' bf áltál kijüvö :C · l1Í>: 11. 

Igy K.42~ ha_ m.t sugárral á ból ·~ & liól irt 
kürük vágják édjmást: onnan ~z els'ó u nak 
végeit (a' :l. oldalon), öszvekü'iö r..:a6: ;í §. 42 · 
s'zeri n't. . . . . . . . . 
. . §. 46. Több' égy_enek külünhüző . vonala.;. 

kat es keritekeket c'sinálhatnak' még . béfelé 
fördult szüggel is. Az egyéni kerhék 6 o~ra 
·osztható tübhkint kűzhűlról ís, átlókkal is; de 
megl~het m~tatni, hogy n,e~. kevesebb.re mint 
az . oldalszám kettő hiján. ·s hí. hasonló~ ok 
s'ziínúgy tétettnek edjmás utári, kürinyen lát
szik, hogy á' kerltékek is hasonlók ., 's a' szü· . 
gek inegfolelőleg, egyenlő~ les~nek. 

EGYEN A' KORREL. . 
§. 41. K43. l\z afi iv'közepe b 'a húrJa· kü· 

3 
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zepe, a' közép-pont, és az a' hová esilt- a· 
közép-pontról a' lnírra boc,sátott L azonegy 
egyenbe esnek. 

Mert az ab ivból 's ac és be egyenekból 
lévd' alak egyenlő a' ób ívből 's be, bt egye
nekból lévöhez: mert cba ráfordulván cbó re, 
úgy hogy a a' b be essék; ab ív 6b ívre esik 

' (egyenlőül származván), tehát a· két alak fe
di edjmást, eb egyelinek minden pontjának 
magába maradásával; ezen egyen. pedig vagja 
ab hurt; mert minden egyen 6e és eb közt 
kimenyen ~ aóc bóJ, 's sem ac s~m óc ol
dalakan nem mehet . . 

És így akármely ketteje Jegyen azon pon.;. 
toknak; az ezek által határozott egyen be e·si k 

. a' más kettő is. }ier.C: bt egyenbe esik a' négy, 
tehát azon kettő is. 

§. 48 • .' K44. Ebből az is látszik, hogy j\• 

húr küzepérüli L a· küzép-ponton megyál
tal. ~z honnan egy ennek kör~eJ l pontnál tühl> 
kiizösse nem lehet : mert (K44) legyenek ae 
egyennek a, & • e l»ontJai közösHk a' körrel ; 
akkor az a& és 6c hurak' közepeirül emelt 

· L ok a' közép-ponton menvén által, az- eg~ en"'. 
ról ZL vágná edjmást, holott a' két belső 2F 
vol~a. De· ha a-,&,c körnek pontjai: az ab, 6c hú
rak küzepeiról emelt Lak vágatja ~· közép-
pont. „ 

§. 49: K45. 'S innen az is látszik: hogy 
ha cfL46, 's f a' künel 's ab· egyennel „közös ;, 
több közös pontjuk nincs. Mert ha volna a· 
cf,tül edjik félól, , túl is volna, 's az eiyennek 
'1 körnek 2 pontnál több közösse. vola~a. 

Az a6 ilykor a' kürt érinteni mondatik ; 
• '1 ezen érintő 's · a' k~r között . nincs egyen. · , 

. . ,_ 

Mert legyen fb; ekkor "< f!, tehát a' e ról 
fb re bocsátott L, eleibe ,es1k v nek, .l~gyen 
d az ezen d süt e rül akarmuly pontJara ft 
nak ;ont egyen -< ~f nél~ tehát fb húr a' két 
Yégén kivül mind belül esik az íven. 

1 i\z honnan f ponton a' cf re lévő L R 

kivűl minden más „gyen vágja a' JiQ_rt vala
mely felől: megfordih'a is ha a6 erintó f po_nt
ban, . cf L a&;mert ~a más péld, ff volna Lcf; 
úgy fe ér'intó lévén , a~ vágná ·' kört vala
mely felő l. 

Látszik az is: hogy a pontról a' e küzép
pontu kvrre érintő lesz af' ha acre mint ket
tezőre fél kör· iratván, ez a' kört f be vlgja, 
mert akkor /\ afc ::. F. , . . 

§. 50. K46. Azon u szög, melyet az er1~-
- tó a' húrral csinál = z bez, melynek mennyi

sége az fb lnír' ívének fele. Mert legyen cfJibf, 
's e középpont, 's g az ív' küzepe. Akkor 
:;+v=F 's mivel u+v is ::=.F, Jesz u~z. 

§. 5i·.1{47_ Innen mivel u+z+v =a· fél kür
hez, 's u:=fél a, 's t·=fél (3, les~ z= félr; 
az-az a' köri s.züg' mennyisége azon ívnek fele 
melyen áll. Látszik az is, hogy p::==u. K4~. , 

• Az horrnan minden szögnek melynek sza
rai a' kettézó két végéi;t állnak, 's teteje a' 

' fél körbe esik, = F; 's megforditva is ha a' 
~züg .:-...... F, teteje a' fél köi:be esik; mert azon 
helól na"'yohb , 's kivül kit1ebb volna (§. 34). 

§. 52~K48. Ugyanonnan A, Bl<ét 11 húr e
gyenlő íveket vá_g el. Mert u=; "' 's u== fél a, 
's v= fél /3. 

'S (K49) akármely 4 oldalu ker legyen 
a' körbe, ·a· szem helló szögek' öszete = 2F. 
Mert u=fél (a.+13) é1 C1.::fél (y+ö). 

3• 
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De nem minc\en 4 szög' hegyei esnek kUr.· 
be, ha~1em abba esnek minden 6 szüghcgyei, 
~s azon 3 pont által - meghatárzott köl'ün ki~ 

· vüli pont abba nem esik. 
§. 52. K.50. ~ körül pedig kör irn'i~:on_

na~, a' hói akármely 2 oldalak' közepeiról 
~me.lt L ak edjmást vágják §. 32 bői; hogy 
pfdi.g af=f6=fc, Játszik onnan, hogy ~ abf= 
6bf; ~s ~ bfe=cfe, mer~ fb L ab 's ab::::6b., 's 

fb kö~ oldal; szintúgy t1il. · - -
Megforditva ha 2 szü.g vágatik k~tté; hogy 

a· ketté vágó egyenek' vágatjáhól' az olda
iakra bocsátott L ok egyenlők, 6. ok egyenlő
s$géból litszik; ·tehát oly kör friithatik, mely
nek a' Ll, mindenii,{ oldafa érintője. -
· · Az ·etébbit körül-irásnak az utohbit Aör
béirásnak mondják: megforditás a' körbe bé 
irni hizo_nyos 6 ot # '·s a' kür kó'rül ·írni; 's 
ezen .nevezetek ·a' több oldaluakra is kiter-
j~sztettnek. ~ , · ' 

§. 53. Ha valamely i iv a' körbt>n n szer 
van m.eg. , ezen ívhez edjmá8 · ufán küvétkezó 
~.gyenlő ív.ek . Inírjai n oldalú keritéket arlnak, 
melynek · nem c_sak oldalai hanem szögei is 
egyenlők; mer.t mindenik szüg. (12-:-:-'l)f íven 
~ll; ~eh.át =(n-2).kör== ~.Jl-4F, mert i=~ kör. 

2n n n 
Ha pedig a:nindenik ol,dal egyfelé nyujtatii:k k1,, 
minden kinyujtott egyennek a'küvetkezó oldal
~ali ~züge ·_ 2F;_(2F~4F); tehát az n .szá-„ 
munak Ö$Zetc 4F„ 
1 . , - . 

Az ily töbhszó'g rendesnek monda,tik: 's 
ennek körül irás_a , · ·a· a' kör béirása ,. szint
úgy eaik ·mil1t ( §. 52). 

. , 

• Jegy!lés. Akármit tegyen n, a' k~rnek van , 
11 ~de, meglehet mutatni: de csupa cirkalom
Jllm~l 's lineá7;óval (§. 10 jegyz. sz.) kiad~i; csak 
annyit tudtak Gaussig, a' mennyit Eucli<les 
tudott~ kiis 2re, 3ra, 5re, l5re, 's min
rlen oly számr~, _mely akármelyiknek ezek 
küziil '2 meli mérttezete (m egész + számot 
téve) tudta már a' kürt elosztani; _, 's Gaus1 
adott küz alakzatat, a' mely al_á illó sz.ámra _ 
lehet osztani, 's azon kivül nem; péld. 17 
olrlalu rendes tübb-szügüt csinált. 

Hat részre oszlik a\ kür, ha a' sugárhaz 
· = hlÍr vétetik: mert e:l a' 2 vé;éről a' küzép-· 
pontra Yont oldalakkal eggyoltlalu ~ ot ala 4 

kit. melynek mindenik szüge 60 gradus ha 
a' kür 360; melyh-en amaz 6 szor lévén meg, 
a' középnél 6 _: ~alakul, melyncl{ aljai a.' 

. sugárhoz .=: Jnírak. . · 
Tizre osztani a' kürt, (az honnan önként 

foly az 5 re _osztás) szolgál azon fülad.at, 
melyet a' régiek divina sectionak hivtak, 's így 
fejezték ki rectam extrema et meditu·atione 
~ecar.e (lásd Ten~.ame!i ).: · 

, KOR KO.RREL. _, .. 
§. 54. Két kü.r nem vághatja ecUmás,t 2 

pontnál többen, de érintheti 'l pontlJan, ugy 
i1 hogy e1tjik a.' másikan, kivűl úgy is bogy 

., bclól essék. 
l\1el"t ha 2 körnek 3· pontja közüs, 2 kü

zfü~)húr is lesz; melyeknek küze.peiról emelt 
Lak' vágatja úlind a' 2. kűr közép-pontja lesz 
§. 48 ) , a:t.~nban a' sug~ri.~. ugy~n, az i, t,ehá~ 

nem lehet 2 kür. Hapech g a · sngar · vegen a 
sugárra L tétetik; ·a' sugár akármint kinyuj4 

tassék, ezen eiyenben akárhól vett közép 4 

pontból a' ·sugár' végéfel irt kür csak aZO'lt 

, 1 
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JlOntban vágja az elébbi kört: m<>rt ha mt'g l'ág
ná, túl is vágni kelletvén „ 2 pontnál több 
közüsc volna 2 körnek. 

Hogy azonegy pontban érintő körek' kö
zép- pontjai nz él'intési ponttal egye·nbeo van.-
uak (Lásd 'J.'entamer1.) .. 

A' FERETROL. 
§. 55. K5t. Akármely ~ abc bői kilehet 

rakni föl akkora alju abfc eggyküzényt. Mert 
Jegyen b az ab közepe, 's onnan bf II ae, 's cf 1I 
a~; Je~z b6:::ab ==cf, tehát b&:::. cf; és a' szögek 
egyenJósége hozzá járultával 6 b6.e=::fce; és igy 
amazt levágva , erre lehet tenni. 

Azt is könnyű megmutatni, hoe:y ha ab 
=='l!©, az abfc eggyküzényból ·az 'l!~~~ rie
gyedszügényt kilehet rakni; 's szintúgy azt 
ia, hogy ha 4 egyen A, a, R, h „ olyan, hogy 
Aa=.Bh, azon eggyközényból, melynek A,a 
oldalai, azt . az eggyközényt, meJyn~k B, b · 
oldalai, ha az A és a tol befogott szög :;:: a' 
B ' és 6 tül béfogotthaz, kileh,et rakni (Lásd 
Tentamen.) 

~ Az honnan az irt szög lehetvén negyed 
szög, 's h egyen pedig a' föinérték, lesz B=Aa; 
mely szerint akármely ~ oly neg-yedszügén
,nyé válik, melynek magassága = 1 == fJ, 's 
hosz1za B, mely negyedszügényhez akárhány 
6. ot hoszára lehet hozzá arlni; 's e' szerint 
akármely egyeni keriték.ek ilyen alakuvá váf. 
toztathatván, szintúgy látható, mint két egyen 
edjmá„1 mellé ·tétettve, melyik mennyivel na~ 
gyobb. 

Jegyz.és. A' ( §. 40beu) hk=il" és Il.lí~--.'li(li-1') 
bóJ, ha az irtt s.zög. = F, 's elébb k:::A::::a, 
'a B= h, 's b=:;f, azután K-A-;;:.;a, '1 B:fl, 
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és 6= k-i tétetik: a~ át.fogó négyege ki
rakódik a' béfogok' négy.-gcihól. 

§. 56. K52. A.' fétete' felszámitlisa minden 
· egyeni kcritéknek a' negyedszögényén alapt1l : 

ez pedig ki jön, ha alja a' magassiÍgitVd 
mérttl'í'.tetik; még pedig úgy értre, hogy e
gyen cgycnncl rnérttezve mindig egyent ád, 
akárhányszori isniétléssel is; IJél<l. '!J =x4 , is 
egyen, 's ordinátának l'életve a: ahscz:ssríra 
Iiézt; 4 <lik rangu lineát árl: de ha p~ld. a" 
magasság p 's az alj ...:. „ (egész !zúmokat - -

q q ' 
téve p·, „, q, ·s a' méreteket eggy alsóra von:-
l'a), Jesz p • r = pr, az-az az eggytnértt az - - -·iJ q . qq 
egyenek fómértékénék p szer r (rj szor q) dja; 
rle C'gyszersminrl ugyanannyi<lja a~on negyerl
szwgény' férete a' férP.tek' fómértékériek, ha 
ennek azon négypg vétetik' melynek' 0 ldalil 
az egyenek' fómértéke. 

Mert osztassék az e~yenek' fómértéke q 
számu egyenlő részekre, 's legyen u erlj olyan 
rész: akkor azon négyegbcn; meJynek oldala 
:: Í :::=qu ; minden u nak végéről · (az aljhan 
á' magassághoz, a' 1IiagasságbaR az alj hoz) 
eggyküziek vo'natván ;· q szor q oly négyeg 
erecl, meiynek oldala u; 's ha edj oly né
gyeg; neve u', 's a'z egé!z négyeg U, úgy u' 
olyan, a' mit q. q szor tart magában l1. 

·A• negyedszögény' alja , pedig „u, "s a· 
magassága :...pu, tehát a' negyedszügény 
lesz pru'; az-~z pr szer tartja magában azt 
a· mit u magában az iminti szerint q. fJ szor 
tart. 
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Az ÖS2VC mérhetetlenség' esetére lasd 
'l'entamen. 

Jegyzes. 1. A~ telj-számitásbari a' 3 'lik 
nemzó is egyen, 's az cggymértt is egyen: 
de ott is a' telj annyl<lja azon kübnek 1nely~ 
nek oldala. az egyeni fómérték , mint a' 3 
nenizükbó~ származott egyeni eggymértt a~ 
egyenek fómértékének. 

2. Mind a· terji m~nd a' telji fére'tnek a' 
mérnükiik' nyelvére vont számitását láscl A~ 
rithmetz'ka elejé/Jen. . 

§~ 57~ A~ elé~biból látszik: hogy a' CS 
fétcte kijön, ha akármelyik oldala mérttez
teti k„ a· szembelló sziigliegyról bocsátot.t L fe 
lével; 's így akármely k er' férete ki jón, ha Cj 
okra oszlik; 's akármely négyszög ' fércte ki 
jün, ha az átló a' két szembelh> szÜghegyróJ · 
rábocsátott t.. ak öszete felével mérttezt:etik. 

A' trapéz' férete pedig= a. ( h+ !J), ha a· 
~ 

a~ két Ii fJ és B oldaiak' távja: mert áfüf.: 
val két /S ra oszli~, melyek közül .e<ljiknek 
h az alja,, 's a' ~ásiknak B, ma~as·Siága pe
dig mintl a' . k~ttőnek a; tehát amaz :::aó ~ 2, 
ez pedig a B : 2. . . 

De ( h + B) : 2 helyibe tétethetik gf, az-az 
a' két nem lI oldatok' küzepeit öszveköíü e'.. 
gyen is K5~. ~é~t a' B két végétli szögek közül 
vagy in'indef\!k hegfes, vagy valamelyik ne
gyed vagy tompa szög; legyen h nek minde·· 
nik végéről B're L, 's g kö'zepe ac' nek. A' 
két L egyenlő, mint küze avv-agy távja á" 
két lI nek; az-az ak~rmely po.ntjától az ed
jiknek legrövidebb út a' in'ásikhoz' mely 

, ia ·az azon pontról bocsatott L ; 's hogy akár 

rody ~:~ ilytn l.! ··~fft! U'ló. mutatja a~ útM 
által alakuló két "6; 's Zl

1 

pontnúli szög. is 
1wgyc<lszüg, · mert a: két belső ::::: 'JF.. 

Ekkor pedig az 1:/só esethen 11--=.'J~, ' r. 
t·=2li; mcrtc_:_a:21=d; tehát h+B:::::zb+b+ 
21„+21•, melynek fele k+6+/*::9f. ·Ezt·n 
rset azt is magúban foglalja, mikor mind a' 
két sz·ög ·tompa a' két J[ olrlalok' Nljikh1. 

A' 2 dih esetbe11 b+B=6+b+2ú, mrly
nek fele 6 + li=-gf. 

A' luirmadikhmi b+B:::6+~-2l6+!U , 
ID(•lynek fele 6-h + h-=gf. 

Jegyzés. De megjegyzcm1dó: hogy azon 
köznépi szabály, hogy akarmely négyszög' 
férete kijön, ha edjik szem helló pár oldal 
ö~zcténck fele a' másik pár' öszete' felével 
mértteztetik, nem küzünien igaz. Mert legyen 
p~ld (K 53. ) ac=:6b, 's legyen oly negyed:.. 
szögény, melynek alja gf 's magaosá;ra ac; 
annak férete :;;.::.. at. gf, ennek pcrli'g ac.gf , ':, 
ac> al. 'S annak a' 4ivel ezt se lehet meg
értetni, ezen két m:gyszögüt papirnshól ki 
vágván, mérő serpenyőbe kell tenni. 

>lő. 58. K54. A' rendes több-szög a' kü
zéppo'f.tból az oldalak' végeire vont r,ug.irok
kal annyi=:: 6 okra oszlik, a' · hány az olrlaJ1 

's mindenik~ férete ki 1ön, ha az ol<lal mc1·t
téztetik a' közép-pontból az oldalra bocsátott 
L nak felével; mely ha ·r' nek íratik, 's a· 
tübb-szüg' _oldalai' öszetc p, lész a' több
szüg férete ~pr' :2 mely Jegyen/, 's a' töhb
~r.ög oldalai !\Zárna legyen " , 'g a' kür' f ére
k Jegyen /,. 

Vét<·i~ék n . két akkorának, 's ujra ket
tózh·ss{oh: v{·g.n~l.kül: mind p mind .-' ( tcMt 
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. f is) vógnelkfU nő, de p m·m lt"het akármt·ly 
nagy. Mert ba+ab>6b 's cf>d; de bar' nem 
rnine is, f / leht>tne inal, laolott f mindig < k. Tehát p nek szejbecse van (Ar elejt>); · 
legyen. az 2r„r, (azt a' mivel ~„ nek mé1·tt~z
te tni kell, n .nek nevezvén). De f nek is 
~zintúgy széjbeése van; és- az C;.. ca&, mely~ 
nck ulja 2rn , magossága r , 's eclszer~mind 
k is széjbecsc. 1\'Iert uz elébhiben 11.i<t+ f/ 
l1> .{, 's p.ia+ f-f, tehát k-f is akármely 
kicsinél kisebb lehet, mert ia az n irt nijvé
sével akármely kit,sinél kisebb leénd. Másfe
JőJ (k.55) [),.caó-f is akármely kiciiinel ki
sebb lehat; me~t akármdy kicsi c.o= cb.z re 
nézt legyen fb H cú_; valamikor p) ab lesz; 'a 
akkor ae vagy =r'' vagy <r' vagy >r'; a' 
a' két · f'hő esetben nyilván c.o nál kis ebbel 
haladja meg f et 6. rn6, a' 3 dikban pedig 
valamikor .lei:,z r' >af, 's akkor b még köze
lebb esik & he2:. 

Tehát jnek szintúgy ~zéjbecse ~ a' kür
.féret, mint ~ cab .; és így (Ar. cl~je sz.) k=. 
1'~ 1t. 

'S már a' kérdés csak n ról van. Legyen 
(K54.) bb rendes hat-szüg' oldala, ez (§.53. 
:::1·, tehát (§. 40) d.:::V:. (r 2-r11 J-,·i::::l). To-

. 4 :l 

l 1ábbá ia ::r-ci, 's ib e::~; tehát ab = V(<ii'+ 
2 

r' ), 's azújr'=d lcsza/'(ca~-af');::V(r"-
4 
~i ), melyet folytatni akár meddig lehetvén·, 
4 
min<l p nck minrl r' nck mennyfoége 'tluírmely 
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kir.'iintH kisebb hlháYal kijü~„ én; hil ki jlfo 
jHHd. hogy , p>'J.r. 3,M'l, dc <'J.1·. 3,142, nk 
kol' 7r > tJ.r. 3, '141 de<21·. 3, 142. Kijön ugyan is 
a' kiilső tiihbsziig is; mert ci: C<t=:Ób: fg. 'S 
ezt folytatva, akárhány tizedi helyben ki jlil1 

• 1 • k 'tt , „ l , n, ,ne y a e ezove mertezve meg·adja a-
kám1inél kisebb hihá\1al a' kür' hoszát, me
lyen 2rn értetik. Köz életben 22: 7 az Archi
mcdus' számja a · 96 oldalu tül>bszüglnil na
gyobb n nél , cle a· hiba < i r.zereduéJ · lnC'rt 
négy tizedi helyet véve, kijön, ' liogy 
n>3,t4t5, ife <3,1416, 's (22 :7)>3, 
14t6>n, tolHit ( 22: 7)) n; nzonban 3, 14 1 < 
n <(~'l: 7) <3, 142; tel1át ( 2.2: 7 )-n <0,001 . 

Jeg!1zés. 1, Hn a' nagyobbik sugár R, 's 
r a' kisebbik: a' nagyobb kür·féret les7. R•n 
• . k' bb'l „ 1 , , s a 1sc 1 { r-1f ; te 1at n kettü közti gy il -
rü ~ (R 2 -1·2 )n= (R+r) (R-rpc. · . 

2. Innen .a·' Lunula J/gpocrutis (K5G) 1.a 
l:!.. ABC ben ALB; 's mindenik oldalra min t 
kcttézóre fél-kör · iratik; lesz C:? =A :?+IP· 
t rhát cin -::::: A !n + Jl"JT , illl-a'l .a' t' ru tct~ 
s~ 8~-

ftH kür = az Ara 's JJ rn tettek' ü~zetéhcz ; 
's Jcvonattván a+b, ma1·ad a'+IJ'=ABC, 

~· 58. Ha T ó ban az alj B, 'n a' ma
gassag A, és t ~ ban az alj 6. ·~ a' magassáa 

' "' T k . !'.'.) a: a 1eret~ . ne AB: 2 , 's t nck férett:~ 
nfJ: 2; 's ha B-==.nb, könnyű megmutatni, ho·gy 
A - .na. Az honnan T:nnab: 2 , :s t -:z:-..ab : 2; 
tehat. T:t:n"':t~nlma:ab. ,füs i-gy akár
m~ly1k. oldala Tnck legyen péld. 5 ·a kkora. 
mmt t n~k megfelelő oldala l a' T fercfr 2:; 
·nkkor1' ·rnint i\' t fér~tr. . 
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lntu;n a.kárm Ply 2 laasonL• kcr l1:gye.u; 
( ~~ cdjnF1S utáni Ö ok ·;lltal követke~tet\'e); 
a' melyikb~u ralamrly egyen 1' ak-kora mint 
a' másik hasonló fokvésii., annak fécetc ts• 
S:l;Ol' akkora, mint ezé. 

§. 59. 1(57, Innen ha aLb, 's A, B, C 
~ok hasonlok, 's " eggy fekvésű b vcl 's e 
vd: lnn A: B ==a~: h", 's A: e== a• :e~; to
llát ha A=tla•, lesz B= nl1a, ·s C::= nci, ~:s 
így mivel ( §. 40. j c3 =a' + IJ', Jc3z m:'l = 
m1 1 + "", , az·az C:::A + ll. 

Alhalma~ás a' Aöz tiletrt:. 

§. 61. Az első, eg!Jent r•omd; a' 2-dik, e· 
gycnl mérni, a' 3.dik 1irmalt, terjfJt ( viz
:,;ziure vonua) a' me:ioról papz'rrre tenm', '"s ezt 
má:;o/m' nagyobban is kise!J/Jen is, 's szitrnl:kel 
's je/eU.el i:; hiáhrazolni. 4rlik a' terjct fcl
os'.dtmi. 6-dik pupil·osrol a' mezőn, M adni tt!i 
'illctó róz.ckct. 

§~ 6~. Papiron vonatik az egyen 'lt pon
tol ~ pontig, i.lZ 2( és m }lOlltokhaz tett li
neázú . mell~tt: a' _ Jineázó pro bája pedig . a:t., 
ho'gy ha az '2( és m pontokkal egybe eső pont· 
jai a' lineázónak helyt maradnak: 's a' lineá
~ú ttíl fordittatik, 's ekkor is a' melletti vo
nal a1 elébbivel egybe esik. Oka látszik (§7) 
bol, 's világosit (k58). · 

A' mezőn pedig kisebb távra spárgával, 
kütéllel, Iáncczal; nagyobb tán·a, embf'l'ek
kel , karókkal , sőt sürüségben füsttel is vo
n;itik. A' kötél vagy Iáncz, minél kisebu suj
j 11, ' 1 n1inél inkább mcghúzQ(Hk, annál ín
Jcáb1J hüzclit; Wkélye~ c·gy~nfJn viz:lrKny u-

Ias. \' é~cs t;rt) nem LtÍzhatju. 
A' tübhi pedig azon nlupül: l_:ogy •' vi

Jágosság egyenesen jő ( bi~onyos kivétellel); 
tehát a' mely . pont elfedi m pontot a' szem 
dől 1 az a' szemmel S m Vfll cgycnben Van. 

.Oc mcgjcgyzenclclti: hogy mikor a' me
zt) nem lap i8, '..! pont közti cgyenre tett füg
gélyi lapnak a' föld' szinéveli vágatja jegyei;
tctik k;:pával, vagy elég küzel halmokkal, 
melyekbe s·zén vagy üveg rlar.1bok tétettnck , 
melyek nem rothadnak el. 

Emhenkct '2C tol ~ ig jobbra l'agy balra 
álfüva, dt;bh a· szem '2C tol ~ ig nézve a' ~ 
l1ez közelebbi <1 mbert m eleibe' uzon innl'll 
mást meg mást igazit. , 

A' karók függélyileg állittatnak: dc mi. 
nél vashgabbak, annál luitrább kell lenni a' 
szemnek , va~y mellett, különhen nagy mező 
fcdódik el, mint (k59) kimutatja. 
. Az cgyenre te.tt fiiggélyi lapnak a' fülel' 
szinévcli vága.tjat meghatározni sokszor szük
séges: pelrl: cdj hápa-hupás hegyeni !iürii er
dőben az alsó 's felsc) csöva közt határt kell 
vonni a' két szomszéd közt. Ezt sokként le
het megtenni. 

1 hen Csendes időben jó búzásu ki9 gü.i 
biig rostéJyn pléh kemence' fiistét szolM kürt
tt>l jobbra balra igazitva , mig alolról az '2L 
megetti szem az '2C és ~ csóvákat a' füsttel 
;tzonegy lapba látja; 's a' kemencét tovább 
vive új pont, ·~1 mcgtovábh annyi pont ha-

. tárzódik, a' hány szüJ:ségcs. Minrlen lrnmrn
cc állás helyibe CSÓ\' a állittatik, 's akármely 
Jcét csóván nézve is az azon tül vitt Jrnnum
r,c tÍj -r,soYCÍt c\rl . (k. 60 .) 
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Kemence nélköl is 2f é.'.3 ~ cs.ov~ra né".· 
vc, a· szem és ll közt oly a pont l1atárzó
rtik, mely 'll val 's ~ \'cl azon egy függélyi 
fapb~ esik, .'s a megé menve a' s:t.em, a és 
?l csó\'ákan nézye, azon túl új pontot hatá
roz, valakit jobbra balra igazgat\'a, a' ki 
hogy inkább lássék , kapát tart föl maga e
ltltt fehér kendővel, 's azzal jegyet vág alatt. 
A' hol szükség vágat a' siisütiégből, hogy lát· 
hasson, 's így minden ~ pontról · tovább me
nyen a' felső csóváig. 

Ha mágnes tó van: lÍgy tartva, hogy 
azon lévő jegyes egyen az 'lL val és R\ vel 

. nzon·f'gy függélyi lapba ei;sP.k, ugyan azon 
cgyenbc ll ponton tM 2{ és ~ közt 1íj pont 
határzódik; ·~ oda menve, a' mágnes-tő C· 

lt'bbi állásával új pont kcrr.stetik a' jcgyc!i 
('.~' yen' irányjában, 1

5 ez a' fel{)Ő csováig foly
taltatik. Ugyan is a' tó' két áltása eggyközi, 
's az új szüg =az clébhih~z, az honnan az 
débbi egyen az üjjal azonegy egyenbe esik. 

§. 6~. Egge1111ek mérése : vagy maga ~(~l 
cj.!ycn méretik, vagy függélyi vagy yizfekti 
nwnnyisége; pélrl_. ha vfafekti egyen re '2( 
és 18 1wntokról 'U'2L' 's m~· Lak, 2t'1l)' az 
'Um nek vizfekti mennyisége, mely :=:: -0 ha 
'2(18 függtlyi. Megjegyzenddő pedig, hogy 
gazdasági tf'kintetlien nem a' föld-szinti terj 
vétetik , hanem annak vizfekti mennyisége :
ugyan fa a' föld nagy su.gara miatt két füg
gélyi cgyc~n jó darab helyen is érzékileg egy· 
közi; 's ha negyedszügi és függélyi A ot , 
gondolunk~ melynek cdjik béfogója vizfek· 
tü, a· .másik függ~lyi, annyi egyen ló koro
nnjn élőfa · fé r-el n' vizfoktün , Jilint az ,\tfo-, 

_... ~ l 

,g<>n, ember is annyi álhat, több feJtht-tit;, ':.• · 
~gyu 's Hekér ,b több fér. , 

§. 64. l\faganak az egiry~nnek méresének 
több esetei vannak: vagy WD egyen valamely 
földszinti lapon van , vagy csnk 0 tan a· 
föld' szinén, 's 'lt felette vagy alatta van ~ 
nek. A~ elsőnek megint több esetei vannak: 
' 'agy v•m edj pont, az honnan 'U hoz is ~ 

· hez is mérni lehet, vagy csak edjikhez, vagy 
edjikhez se lehet mérni. 

§. 65. (k. 61.). Ha e tói '21 hoz is m hez is 
lehet mérni: vaµ-y ki 1cbet nyujtani 'l!c e. 
gyt·nt: mig ,1c=c'H. 's e~ egyent, mig c6=c~\, 
a' mikor is af>= 2'~ lesz: mert e nél a' 2 e
gyenló oldalak közti szíigek tóviek; vagy 
nem )ehet, 's ekkor akár ahíl akár fölül kis
mérték szerint tétettnf'k az oldalak. 

Ha csak 'U hoz lehet mérni, az '2!~ e
gyenben (k. 6~.) vétetik ~ pont, 's az 'Uc 
kinynjtásában éa::c'll, 's a' dD kinyujtásában 
<b=c[) tétettvén, ab <•gyenbt>n azon 6 ig kell 
menni, mig a' e és ~ a' 6 vcl cgyenben lesz, 
a' mikor is ~'l!c'.:n:~acb; tehát az a náli szüg 
= av. '2( náli-.sziigh~z, és így 6, 'l!c~=ac6, te· 
bát aó_'U~. Itt tehát cs•~k ú hoz .::: szli~ct 
kell csimílni. Ha csak ~m kerestetik, '2!0 
ból levonodik 'l(~. 

Mind a' . 2 esetben lehet a' kinyujtásokat 
kismérték szerint tenni le, ,s akkor a~ azon 
kismérték szerint adódik ki. Sót lehet fölül 
tenni mindenik mért oldalt magára, ·s akkor 
a' 2 dik esetben a"b" egyen' kinyujtásán azon 
l>'1 ig kell menni, mely e bői ~ vel cgyenben 
''an. , 

Ha edjikhcz se lehet menni ( k. U3.), '{, 



Yan azon egy lupon '21~ vel ~ f~ · \1 (l} \.'an 
v.on~' hogy m~ndcnikrúl lehet 21 ra és ~ I'~ . 
latm: a& nek b1zonyos m pontjára tétessenek 
le az '1

1 

náli u és v szügek '.§.24.); mely áJJ 
tal f es r pontok meghatároztaunak. 's ti 
annyidja '2!~ nek, mint bm u' óa nak.' Mert 
mm és mba 6. okhan x szi.ig küzüs' ·s ,,.+e 
~ u+.", tehát ól : b~:::: Ónt:::: óa; szinnígy 
fbm es 1!óal\ o )~ ban z+ x küziis 's u-ll 
~chát fó: '2!& =óm : 6a. És így .6f: 6m~ ór ~1! ~ 
s azonba~ ~ szOg k üzHs a' f6f es 'Uóm 6 ok
ban. Tehat fó: b'2!=fl: WB ::::óm: óa. 

J~gyzés .(k. 64) Irle tartozik a' víz sz.élén~k 's 
-valame~y pontnak a' liibtoli távjának . mérése. 
Az els~t ,lc!rnt ka.lappal fo mérni: ~~ leg-yen 
nz elso allas, <! a szem, $I) a' tulp, 's ~~ a' 
szemtúl it' kalap' széléni "gyen · ' Wl> egyen' 
kinyujtásába hatrálva a' kalap váhozatlan ál
lasával, mjg a' szemen 's kalap' széléni e~ven ~ 
1( ra megy; leGz b'l!-~'2!::: WS. Mert ~cb'Íi ~ 
C!IDm, mert cb~~m, 11=1.;, 's b=ri:>=.F. 

Helyt mararl va is Jehet változatlan ka
lap-lí.llással valdmcly tér felé fordulva valakit 
küldeni , a' ki probálja )egyet tenni oda a' 
11~1 . a' sze~tól a'. kulap' ~z~léni egyen vég
z.od1k. 

(1(65) Ugyan ebből látszik: hogy valamely téri 
~ pontnak 1! lábtoli (nem felette nagy) táv
Jat megmozdulás nélkül is meglehet · mérni; 
ha u :-,züg l•supán 3 oldal által meghatározva, 
J etétetil~ a' ~zemnek talptoli magasságára fö
lül , 's .~zen magasság kis mértékkel tétetvén le, 
az alJar-01 L \litetik, mig az u felső szárát 
vágja; ez Jc5z kis mtfr ték :;z,_1rint a' krn-
u~tt tá,·. • 

.Az u iizög pmlig 3 oldal áhal nu:g™l~ 
batik : ha rézből vagy türnütt fából :J keskeny 
lineázó alalm úgy tétetik ü!lzvc , hogy o a' 
szemnél legyen, 's at függélyileg áljon, 's oó 
a körül fordulha5son~ 's ac péld 100 ra osztau
sék, 's olyan részek tétessenek (tői is cf~ e
gyenre, sz~mnkkal jegyezve : lesz ac : e& = 
á'2!:'2!~. . 

„( K.66) Ha pedig ~ a' vizerányan fü líil 
van: hanyatán feküve, hogy az '2! náli szem 
a' talpnál függélyi if nak '2!m egyen be <'SŐ 
pontjátjegyeztegse meg; megadodhatik v==11' , 
's 'lfo és '" ~s v; által letétetik 6,all~, 's a' 
függélyi m~Y is k~jün. 

*Ha pedig ~ alol van (k. 67. ) ; iF füg
gélyinek 'l{~ egyen' kinyujtási\ba esó i pont
ját megjegyezve, " szög megadódhatik, 's a'H 
bdl az u ~s F+ v szügekkel {)..lesz,'::; WS 's (1

1 

függélyi ~~· is mcgadodik. 
§. 66. (k. 68) Ha ~~ függélyi egyen, 

péld. edj fa' mag,ossága: és hanyatán fekvő 
a' talpánál 1'a függélyi lécznek '1 pontján 
'U ra néz; lesz e&: 6a-::. e~: m'2!. 

Sintúgy ha ( k. 
1
69 j '21~ nek §S~ 's o& nek 

{)e az árnyai azo_negy idbm : 1t-=::::u' a' távol
nap' érzékileg f 1 sugáraiért. Tehát f>c: f>a= 
~[:"U~. 

Ha ( 7 O. ) edényben a' viz' szine csen-
des, 's a hol a' szem látja 2{ pontot: lesz 
bó: Í> .tl=b~: m1t ; mert az 2' bol b re eső sugár 
a' viz' szinévd = szöget csinál az ara visz
sza verödüttel (a' physica, szerint). 

Jegyzés. Lehet kis (mintegy harma<lfél 
ujjnyi) réz títlacskába (belől elóro váhwzt6-
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'\' Ízzel m rgní.gat\1a) higanyt tenni, Büt .széJben 
véirn tiy útlátczóval frdni. 

Az erdőszök a' fa magasságát pálczára 
függélyileg tett ~aumfreut3al mérik(k.71): ar. 
1101 b nél n.~gyerlszüg Jé vén, lesz eb: 6a =e~: 
m'lf . .M.inrl 6c mind 6a el-osztva számokkal 
jcgyeztetik;'s vagy 6c vüetik a' másikan varry 
tó taszittati k a' maga egyenében, mig a' sz;m 
e ből a és 'lC pontokat egyenbe találja. 

§. ~7. Vizfekti mennyisf~gc ']{~) egyennek 
( k.72 ) == a+b+c+ d, függélyi mennyisége 
pc<lig ~+'3+.r+o~ az hol a,!J,c,d vizarány• 
lag, a,~'/, o függélyileg állittattak Akármily 
legyen a' földszín' 2l és m pontokon áttett 
függélyi lapnak azzali vágatjának azone.gy 
vizfokti mennyisége van. 

§. 68. Valamely azonegy lapi bár több 
egyen bői álJó, sűt akármdv alaku vonalt a' 
mezőről papirr<t letehetni l~üvetkező mo<lon. 

1; LegJ:'en ( k.7:J ) ']{~(!~@: vonal, pélrl. 
patak part.Ja: ha azonegy af egyenre '.Ua,m&, 
(!e, ©b, @:e L ak tétetnek, 's aó, 6c, eb, be kis 
mérték szerint edjmásután Ietétettnck, 's a6 
re c)m' azután 6c l'e e~, 's lÍg-y tovább kis 
mérték su:rint letétettvén, az 'lf, m, ~ ... nek 
megfelelő pontol\ elég közel esnek, üszve 
kötve kimutatj{dc az alakat. ' 

Ha pedig (k. 7 4.) o tol f ig at, fi, im, mf 
egyenekből áll az a' vonal,- melyre az 'J(, ~' 
~, ©,@:,~ rőlL ak tétetnek, úgy a' f, i, m pon
toknáli szögek 3 oldal által lctétettnek. 

2. ( K. 75.) Ha Hói lehet láncczal mérni 
11, m, ~ ... pontokhaz: csak az 'l!fm' mm: ·s 
a' t. szögeket kdl 3 oldal .által letenni; sza
bad_, af, bf, d... egyenekct rgyerilőkn ck is 

/ 

vc11n i.- Azután _ .k icsibe IckeH tenni rendre ,~· 
fl( , fm . , . cgyenek('fs 's a' Végf: ikPt ÜSZ\ 'e 

J; cll ·kötni. Ha az 2liV , ~\! .. • olrlalakat fo 
meglehet mérni, úgy a' f náli szü~cJt' levé
tele nélk iil, csak a' ~ olrnt lcli et. 3 oli!al ál-
tal re'rulre letenni _ 

3. Ha nints oly f pont mitHi l'll ikhez 1í, re 
küzül: a' mely darabot num leh et ligy v emíi 
fel, olrlalakat kell mé_rni, ·~ a' sziigeket 3 o_I 
cfal által vMmi fel. A'.f. utolsó ~Zü f;{ pélrl. 2( , 
's az utolsó 2 oldal ~-'2! és '2(@: a ' ~ ·s ~ szv- ·· 
gck által megl1atároztatnak. A' laul a' szög 
3 dik oldalát bclől mérni nem lehet (k. 76 .) 
péld. ~ nél ., tővi szöbet_ kell venni; , 's ha 
valamely oldalhoz nem Jchct menni, a' fő .. 
lebbi mó<lok on Jchet m érni. 

4. k. 7 7 Ha valamely egy en i kcrrel vét el ik 
körül a' felveenddő : ezen kel' o_ldala k 's ;3 
oldal által felvett s'zügck áhal levételi k: 's 
arra azon Jds mérték szerint Ictétc tln ek po, 
's a'lC, azután af .és f5' 'sat. 

5. Vagy (k. 78.) a' i.~ rnenti<lőn l: crv.s:-:
tűl ~~ egyen vonat ik ~ melyre a:;-; olvas d 
térő pontokrtíl . L ak Lucsáttatván, l;i& 11Íér
ték s,zuint mc, ef, fc . .. ég e(t, f~, e~ .. . L. a { 
Jctétetvén, a' végpontok üszve küttet\·e a' J<~ 
veen<ldSt Ji:üzelitik. 

§. 69. Ha a' le\'ecndd ő t.: cr heg-y-olda
lon van: edj~zerübb eset, mikor a' Jwgy-ol 
~ial lap; a' mikor is (k. 79. ) '2(~ vizfrgtil,·r~ 
méretvén, szintúgy a' reá tett L ak t'[ , 
b©, e~, kis mérték szerint Jetéiettrn~k, 's a ' 
, -egeik iiszve küttetnek. Látni valc}, hogy ha 
n' lu:gy '](~ veJ, viz-szi nt vá~oil i k cl. 's n1. 
~ búl ·cz;en térre bocsátott L.: ~' p ont ra rs 

„ \ ~ 

·~ 
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nék, e~• volna az e~ vlz-fcktl mennyisége · 
's hw u' hegy' mfoden pontjának felel meg' 
a' téren uz, u.' hová azon pontróli függélyi e, 
slk. 

I{· 80. Ha perlig -um, ~~ viz.fektiek, <le 
szöget csinálnak, ·akkor lécekkel 3 oldal által 
tövi szöget kell mérni; 's a' többit az iminti 
szerint L:. ak által vinni véghez. 

fégyzés •. Jollehet ~· l~egy oldµhir\ annyi 
fa ter-el, mrnt uzon a teren, melyre így 
vonatik 1 do az ültetésbcn a' távokat ú()'y le.;. 
het venni, mint ha tér volim; mert ~· l 'iz
r~ktü béfogón inkúbh terjedne mint az olda
las átfogón. 

H9gy a' mennyiben .lehet egyaránt ré
szesüljön a' fa ·a' napban és légben (elhajol 
u.' kéi~el s~om~zédtól); vagy eggyoldalu 6_ szÖg
hegyuc ultetik, vagy 4 szögre• a' dicsért 

. (k k' . ' , quincun:c ocz am 5 ös) a' közepsönek ki-
sebb koron<.lt hágy, mindr-nik módban a' bel ... 
sók' élete zártabb a~ küls{)kénél. 

§. 69. Itt minden, olyas mérő-szerszám 
nélkül vitetett véghez: L is tühbként íratlia
tik csupa kötéllel is , de hogy a' nyfrok han 
110 k?rtuljon, ~zurlrns faggyuval kell meg
l:emu; ha 3 „ 4, 5 szerint bogok tétettnek, 
oly ~ lesz, melyhnn 51 =:3: + 42 , tehát az 
5 tel s~em~ellö sz?g fertály (§. 40 ). 

Kis muszert is fohet tühbént késziteni: 
(k. 81. ) cf L e&, ha be fefotti kis néző ó re 
's ac feletti f re mntat. Tükünel is lehet: h~ 
(k. 8~.) u= fel P, ·s pq tükör' szine ll fe
M van, és e& sugár ca ha verüdik vjssza ut 
.i~er,nhoz: ak~or. k•gyen tbc_~q, 's lesz t>+tt=F, · 
tcltat v=u, s 2t1~l\ és tfLc6. 

:u 

Söt ha (k. 83. ) d sugár ve1·c·i1iik e~ bu; 
akkor li=l• lévén , az fcf szög = 'lp. Má.3 
módu s~ürr~ mérő is van tükörrel. 

§. '70~ k.84 Hogy valamely pontja a' föld. 
szinnek mennyivel van fölebb vagy alább a' 
másnál ; azt is valam•mnyire köm~yü szerrel 
lehet mérni : valamely vi'zfekti laptm (akár 
viz akár higi.rny legyen) elnézve elébb a tol 
6 felé, azután ó től a fe!é, ha függélyi léce
ken elébb ·e azután e jegyeztetik valaki által, 
a' ki valamely jegyet fel 's alá addig viszen, 
mig ab vcl cgyonbc jön; legyen e.' a' e alatti 
·s e' az e alatti vont; a' mennyivel nagyobb 

· p~ld. ce' az ee' nél, annyi\ral alább van e' a~ 
e nél. · 

*'§. 71. A' kis mérték szer-int levett tcrj, 
ugyan a' siuint szárnittatik fel, 's abból a' 
kiadamldó részek kijüvén, célszerint adatt
nak ki. A' levett terj nemcsak 6. onként, ha 
nem trápézonként is számittathatik: de hibás 
az a' küianod , mely szerint az egész maga~
sággal mértteztetik az eggyk öziek' arit.me~ikai · 
küzepe: mert péltl. ( k.85. ) a' terj = föl 
a(h + h)' + fél a'(l/ + (/') = fél (ah+ ab'+ a'b' 
+a'll') , (melyet könuyü többre kiterjt~szteni), 
légyen ez, =(a+a') {~.±_~_'+~J; ebből n= 

fi, 

(a+a1)(6+b'+b11 ):2; mely ha a;;:.a', lesz 
afJ .f-;Jbt +-; rf7+ atf/I 
4.(b+b'+b" ) , mely is hogy 3 legyeri, le~:a 

h+ 2b'+ 6'' 
4b+4b'+4b"=3b+6h'+3b11

, tch~it b+h'' == 
26', 's hogy n=2 lenne~ '1+b'' .:::.=O volna • 
r(~ld. ha "= 1, ·:; 6=1 ' IJI-;::::. ! ' b11 = 3; lesz 
tz~3; dP. legyen b1

' .=.4 , ksz tt_:28 : 9. -

i 
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§. 72. A' mi az oszt.:is t illeti : mintlenki
rwk r•!szét cúlszerint kell ki adni. Péld. ha 
6,a6c (k. 86.) úgy· osztan<ldó , hogy edjik-
11ek 2 rész a' másnak 3 ju~son ·, be 5 re O!!iZ 

Jik, 's 6 aób az efaőjé lenne, de túl adó
dik ki ha ott szomszédos. Ez az osztás szül
lünck jó, de az eke meg nem fordulhat : er
re az iJiető részt kettfiben kell kiadni; pél<I . . 
(k. 87. ) l€gyen ~aób==~, 's az illető n~sz 
=a+ (3, és ~:::(ób.ef): 2; ekkor f ponton le
gyen fillób, 's Jesz ~bbf=:~. 

§. 73. A' ' kiadás künnyittetik, ha tübb, 
sz<Ímmal jegyzett ka1·ók a' rajznak megfeJe„ 
lóleg J1agyatnak a' mezőn, 's a ' mágnes' ál
lása fa kitétetik; 's minden a' muga szinével 
'.s az olyasak fölül szegle tbe kitett jegyekkel 
megkülönböztetnek. Megjc·gyzendő , lrngy a' 
szinfesték vékony legyen, 's az ecseti·őJ a' 
felesleges letürlüdjék, hogy martoson ne szá-
1·adjon. . 

§. 14. A' másolá5nak több ·módja van: 
ahlakon, vagy mandola olaj as (korpéÍval l<'tü
rölt) papíron; ezen uz alája tett rajz áLlá.tszva 
JerajzoJtatik, mely rajz átszurdoJtatvcÍn ru
hába kütütt sz~npor veretik-át; ez lefnvatik, 
p lajbászszal kihnzatik, vékony tussal kivo-· 
uatik, 's 1 kidörgoltetik gumn1i da~ricummal. 

Kisehbe ''agy nagyobba pcrlig ahhoz ké
szitott kfom órték szerint lelehet akár a' 6 
kat rendre 3 oJdalankint téve le, . ákár a• (k. 
78. ) szerint venni. 

Jegyzés. A· 6 t szögei és o\oalai közül 
:mnyibúJ , a' menny i azt meghatározza., fd
szá mitl'HÍ , tan it a' Trigonometria. 

-. 3f;t. -

· Kis lt.ipzet a' Tr,gonomvtrid„ol• 

§. 75 Ha az átfogó H~t, akármelyik 
oldal ( k. 88.) mondassék a' szembclló 's 
~zintugy az a' melletti szög' sinuaánr1h: süt 
a' sziig' sinuw elle11je is mondassék azon 
szij~· elenje' sinusána/;,. Mondassék továbbá ha 
i' + ö= F, a' i' si nusa a· o cosinusátlak, és 
sin A: cos 4 mondasnék tang .k nak. A• sinus
Dilk alább szélesebb értelem adatik. 

Innena=:sina=sin=(2F-a)=::cosh;~...;; sinb 
=cosa;-a=sin-a=-sina; és v+x= Fból 
a-x=F, mert tJ+a.=2F; tehátco&v=sinx, 
's C..Of, a=sin-.x:::: - sinx, és így cosv= -
cosa, sinra+b) pedig=sinp=sinc (k. 91. ). 

§. 76: Ha ~e átló (akár > akár .(ac) 
~· nek neveztetik: le~z §.37hol A==rsina, B:; 
rcosa;és(k.89 's no) y= Asinh=B'sina'=Bsina; 
tehát A sin 6 :::Bsina. Tehát A: B= sina: sinh. 

§. 11. (k.89.) C= 1lcos6+Bcosa, ';q (k. 
90. ) C=Acosb-Bcosa'=Acosb t Bcosa. 

Azonban sin r-=sin( a+ h): és C: B=sinc: 
sinh== Acos6 +Bc~sa : B; tehát sin (a+b)== 
sin a cosh +cos a sin /J. 

Innen mivel c='fJ'-h, sin c=sin (v-h) 's 
A:R::::.sina:sinh; leszC:B::::sin(v-6):sinb, 
és C==B sin ( v-h): 5ihh=Acosb+ Bcosa; tehát 
sin(v-h);sina cosb+cosasinb; meJy mivel 
sinv-==~ina, 's cosa = - cosv , lesz sint)cosb 
-cosvsinh. 

Továbbá cos(a+h)::::..[90-(a+h)] =sin r (90-a)-6]==sin (90-a) cos h - cos(90-a). 
sinb=cosa. co~h-sina sinh, szintugy cos( a-6) 
:::::f.Jin r 90-( rr.-6) ]=sin L (HO-a) + b] = cosa. 
cosh+ sina.sinh. · · 
Jegyzés . De a' körön al;úrmeJy +vagy;... títját 
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tegye eclj pontnak a; 's szinttígy f.J 1 mindig 
sin(a':i=6)..=sina cosb±.cosasinh, 's cos(u±b) 
=:cosacos6' -t- 6ina sinb (a' sinuson végpont 
távat értve a' kezdeténi . kettézótól, 's cosi
nuson a' sinustoli középpont-távot, 's a' si
nusokat alul 1o-1 's a· cosinusokat jobbra ...,. 
véve; melyből 'könnyen látszikt b'ogy sin-a 
== - sina, ·s c,os4--a azonegy; 's l1a m egész 
sziÍm, 's q negy~dkür, ±4mq±.anak sinusa 
's cosinusa az a' mi ± anak. 

Legyen elébb a és h is +, 's 11. fo " fa 
+, 1& mind u mind " legyen <q; "s a:::;nqtu, 
b-µq+v, 's µ ncmt;;> n, 's min<l 11 mind µ + 's <'l legyen, s ha11+f"~4, úgy n+µ, 
ha nl'm, tígy n+ f-t-4 l(•gyen 11. Lesz sin(ath )%:::'. 
sin(vqftttv),'s sin(a-h)::=sin f (1i~µ)q-}u --vl 
's rendre véve, atb ád v=O ra 3 esetet, 
v::=lre 2tüt, v=2re 3at, y:;:.3ra 2üt; a-6 
pedig ád Oq ra 4 et, tq ra 3 at, 2q rá 2 üt, 
3qra 1 et; 's mindenikre anak 1 h nek, ath 
nek 's a-h nek sinusát 's cosinusát ezen kis 
tábla a' fülebhi szerint mutatja ki. Ugyan is 
a' kür' nézéséből látszik : hogy ha 111 küz neve 
"nak v nek, utv nt:k, u-v nek; IPsz 

sin (qth) :.=cosk cos(qt/11=z-sin/i 
sin(2qth) =-sink cos(2q·tfi)=-cosh 
sin(3.qth) =.-cosh cospqtl1i)::sinli. 

Továbbá ha a' =-a , 's ll==.- b; akár mind 
a' 2 ív, akár az edjik akár o akár lJ legyen~; 
a7:.....{'Setek ezek a1-+-b1=: -(a-1-b), al-th= -
(a+h), h'ta'=-(ath),b'-a1 .=a-6, h'ta 
=a-h, b'-a·=--- (atb), a±:JJ'=?+b·,hta 
=:ath, h-a~-(a-6); mr.lyek, a' tahla sze
rint ren<lre próbálva, az irt alakba adják ki 
a' sinust; ,turlattván , hogy c;in-h=-siw, 
's cosA=cos-J. Példának ok~ért: . 

' 
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i.t<gyen a' két ir k••zúl a:l d.!lo .;.. , a'mz&aik + , -'1 légyen péld. lJ ív elől: l«-l'Z sin(-6ta) 
·= sin(h'ta); muly = sinu.cos6-cosa.si~-; '• 
ugyan ez ::.: Binh' costJt cos6' sina; me,!) 1in6' 

-= - sin 6, 's cos 6' =cos b. · 
'S átalán «, 6 h•c:ket téve, ai+~-h,ak '• 

a- J3 ilak esetei kijőnek, ha ca helyébe "~ éa 6 
közűl tétetik valamelyik (accentussal vagy a' 
nélkül); 's ezen 8 esetből ·a• küzbűl t_ett + 
vagy - , két annyit · csinál: melyelcból cs·ak 
a=.t-.6, éi; 6ta1::: -(a-b), 1

1 6-·a'=a+ 6 ma
radott ki. 

Mint~ogy ·pedig mindenik es~t a+h vagy 
a-6 vcl tevödött ki: elébb a nak ' 6 nl·k ·ÍÓ· 
lebbi becsei szerint sin (a+6) 's sin(a-6) nelc 
ott irt eseteit nz otti táblácska ldmutatván, .az 
a+~ 's a-~ sinusait S?.abály 81.Crint téve ki, 
eiszve kell hasonlitani , mint az imintti pél· 
dában. 

§. 78. A és B oldalak, 's a' szcrnbcJló, a 
-és b szögek küzül akármely 3 ból ki jön a· 
4 dik: mert A: B= sin a: sin /J (§. 76). Ugyan 
is l:ünyvek készitvck , melyekb~n a' sinusok 
~s a' t. felvet\'ék, '1 a· számitás logarithm 
által künnyittctik. 

· §. 19. K. 89. A, B, C ol_dala"kból, a' 0, 
két hegyes szögei közül , melyd{ legy"nelc a, 

-_ 1J, akátmf:lyik ki jün: péld. '!l= Á 2-x1 ::B' 
-(C-x)'; az honnan x=: (.t'tC'-B') :'JC. 
Te-hát mivel A :x-:= t: (sin 2.~ cos6) ~ . lesz cos6 
c::x: ./l==(A; + C' -B): ~AC . ..- -

§. 80. k. 91. Ha két oldal A~ B a' közbell6 ' 
szöggel adattnak meg: lesz B: A~ si 16: ainu=sin 
(a+c) :sin a = (sinncosc+cosasinc) :sina=taog 

· a~ co$c+ sinc: tanga (ha ·a' két bátulsóra párza:.. 
tik eo1a. Az honnan B .tanga=A.tan1•.COIC 

6 -
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+Áalnc; é8 innen tanga=Asinc : \ B- ,J,oac ·; . 
~S innen 'a' 3 dik olrlal is kijün. · , 

§. 81. A' negyedszögi t:.. han ha A B 
br.fogok, 's B átfogó: lesz B :-A~ sin.h: sino 
:::: cosa: sina=t: tan~! n (ha a' két hátuJsóra 
párzatik cosa). Tuhát tang a =A: B. Szintugy 
H:A:ti sina=t: cos6. Tehitt llsina=A= Hco16. 

lga~itá1 
1 

's rilágo1,1ú~. 

L11p 2. §. 9. Hogy a' ker, akár g ümhbel 
és lappal akár két gömbbel közü.s legyen, ~gy 
az~al a' mi a' 3 dik l_apon G ben iratik. meg
lehet mut"tai: addig perlig a ' körön uak az em
lített 5 beni érttetik A' Jap . és glimb akármely 
pontja körül magában fordulhat; 's vágatja két 
lapnak egyun,--két gömbnek pedig, 's lapnak 
és gömbnek, ~ pont vagy kür. 

Lap. 3. alul rend 14. 6 helyett kell e. 
Lap 5. §. 11. r. 4. esetben után 'ltell vagy 

koztis pont vagy - · 
Lap s, k. 1 ~. a· felső rendbe ma:> helyett 

J1ll ~~; '• o~ azelötti rendhe7. ada11ddó De ~' 
másodikra elég udj . 

...._ §. !14. A.' szüghez uintugy = szüg lesz· ha 
I J • • h I I 'k ' =sugarra irtt 1vrP, .; ur t•~tet1 . · 

Lap H. §. :u hcz nda11ddó Tehát B' =:: B, 
's A>B' lévén, A>B. 'S a' mPgfordith világo8 
mert ha A';> B, nem lehet sem a=b /sem a<6; 
mr.rt A vagy= vagy< B volna. 

1 

L11p 1'.l. §. 34. r. 2. nincs utrfo t~end1lii. 's 
n in~s 3nak központja, a' négyszög 

r .' 3. á "mikor-is utá11 tetmdö ha nine8 
3 nak központja, ,s :i' két nem 11 nek vágatja 

- n,m a• két n küzé 's valamelyikbe s~m esik. 
Lap 18. FcSJ. r. t ,l. ,& /t„/yelt jgl/, r4 

. Lap 19 .• §. 49.. 1.1égéhe'!.. ad1mddti a' 1l dik · 
bpboJ, akár §, 54 bó~. , 

Lap ~5 re Fülül. A' két ~ közepein Yont 
t·gyen n B; tehát k ét == részre vágja eb él C.4 
egyenekeL . 

l„ap '.lö. :Föl r. 14. «>.Cb Aelgdl Mll · w.ci 
Lap 2 7. Föl. r. ~ dc wtlÍn Adl a· kül,4' 

több-szög p' „. 3ban 2r. tö.rlötljék ia. 
r. 4. is helyett jeli p' 
· Világo.fitá1.A' p' férete p'. (r:i) > IJ 1 mel7 

;=2r1r.tr:2); t ehát "Jr n<p' 
l~ap :l 7 §. 58bau ocla kell irteni: hogy ha 

it.' óol~ hasonlok, a' Jnikor is féretjeik az egy 
foktü oldalak• quadrátumaival eggymeretick 
)észnek; 's onnan §. 59ben A: B =a•: !Ji 
· Lap 29re Ha péld-. {).. 2{~~ Pále, 's ~WSl) 
Péteré : mindeniknek birtoka . oly égre nyúlo 
pyramis, mt~lyn~k teteje a' föhl 1küzepe e; 's alji\ 
;a' C\ja; 's köz batáruk az égre nyujtott c'.2! és 
e~ egyenek kózti lap; 's a' mi ebböl a' föld
szinnd küzós, a·z a' föld-szini hi\tár. 

Akármely kiesi a' fóld 'szin~n, egész birto· 
kát senki se járhatja meg: bár e ponton - túl 
másé, 's kövekkel töltve is fcJfeM az t~get, míg 
más. birtokosokra bótlanánk, ~· maduak' ter• 
mé~zcti donatiojukba csak Jég-hajok által lehe
tünk osztozó atyafiakká. 

" Azonban a' föld•szinén hclöl is a' témetön 
kívül, vesznek-öszve a' szomszédok; , edjik a· 
pince falat teszi beljebb, másik a, bányába ha
tol tul. Mod van akármely belóli pontnak a' 

. fóldl szinén megfelelöt kimutatni, az honnan 
o~a esnék a' glóbis ha szabadon eshetnék; • • 
1zintugy a' küli pontnak megfelelö be)1öt kile
het mutatni : á,; obü bé-m„net' irányának a' 

t>• 



clflYonaJlal i ar;ög~ -nw~méretilé, ' • azutáu min
.den uj iránynak az elébbiveli szöge, '1 minden 
menet viz-szinre vonatván·, megmértten Cclje
gyeztcttnek; 's künn t:zen mérések szerént ke
restetik a' megfeleló pont . .A' megforditás kön
nyen látszik; 's a• hol valamelyfc.olóli több vas nem 
•avarja, a' mágnes könnyiti az irány' határo~ '.h~at . 

·Lap JO. Al. r . t t. 'lUB' hr}yett Aell 11'~' 
Lap :12. Föl. r. 8. im=6a Aelyett kcll 6m:&a . 
Lap ,33. Fől. r . 1. egyenre 11tán ke/Us a6rc 

r . 8. Iza~ adanddó: ha ac6.:F. Ha pedig eb is 
fordul e kórül, 3 oldallal adodik meg az análi &zög 

Lap 36 AJ. r. 8. Aa= adanddó : 's ezzel i~ 
lehet (mint §. 21) egyen végérül L t emelni 
- Lap 37. Fül. r. 3liat: ada11ddó : ~q t1íkör 
cbéfl azon lapra, melyen p iv van L körül for
ditattik,mig a' tükör' közepe felett u ·a és f 
pontokon füliil csó.n nézett tárgy , alá jün a' f 
·tépe . Az azeÍüttib~n a' tiilcőr fordul a' mú
azer-rel' 's az okmutat&ls ugyanaz, , ha A="· 
A' tiikür érez. 
§. 11. r . t2ben :2 Aelyetl 1.ell . ~ 

Lap 39„ FöJ. r . 10. sin= Aelgett kell 
1in v -sin ·· §-: 76ban átlo Aelgell AelÍ átfogo. · _ 

.- §. 1.1. 4 dik rendbe a• kü-vetkeztett~arc 
•• megelüzó járul. 

I,ap 40. Al .r.2. A helyett kell .6 
Al. a' -8 dik rertd Aelgihe Aell a: két .iY 

,.. , akár az cdjik , 's akár melyik legyen elól. 
§. 81 ból ki jün, mennyire van csmcrtt 

diamct~rü lég-lopta, ha a' szög melyet a' vé
geiröli egyenek a' szemnél csinálnak tudatik. 

· Jegy•és. 1. A' tan' eleje értelmes béveze
ttft kiván: '1 az a' jegyeket is megmagyaráz· 
•a~ja. A.' ki• Aritmeticábaniakan kivúl, ebben 

- 4-5 

e&f!k nincsenek megmon(hra. A' kt.r o!'lzlik 360 

~ra(lU&rí&. AAB az A és B szü,~c • . ~ teszi 
'21~ egyent kétfelé végf?tlen; ha pedig a' jegy 

· erljik betü felett van , csak azon tuli ,·égetlen 
kinyujtását teszi; ~ háromszög jcgyft, mely 
lehetne llármas (röviden ndrmi) '1 az eggyodalu 
Aármag,mint a' 4 's több-szög harendcs, nffgyeg, 
öteg, Aatag .. , rectangnlum negyeti , rhombus 
dült négyf'g, rhomboides dült m:gyen. 

II. A' 6 dik lapra. Legyenek A, B, C .a' A 
oldalai, 's á' szcmbcll& sziigek a, h, e; 's ezen 
~ neve ci, 's más legyen J3. 's 

t. Legyon 15 nak is edjik oldala =A , '• 
más ::: B; 's legyen elébb ·a =a: í3. ban A val 
azcmbcllóhez · ·a lc.:gyen n-::30, h :=:100; lelZ 
, ::50 , 's a' '6 melletti 80; tehát dejibc ' ~s,ik 
A tol 10 re a' L, 's onnan 10 re A hoz == at• ... 
foaó lehet G nak edjik oldala, 's /\ AB"=.10, 

" · 2. Legyen a= a' JS ban B vel ' szcmbell tf
. bP.z · 's á=30, h=50, r.=too; 's tétessék J3ban 

az A végére 30; a' tetejéróli L an túl éppen 
annyira :A lesz, 's B mint na-gyobb tovább 

'-- 30 nál kisebb szögre esik: tehát ri nem =~· · 
3. Ha e= a' l'3 bani Aval szembellóhez: )e„ 

g)'en e:= lO==a, 's h::::.1 '20, l'3 ban a' L ~n ,ual 
~3ó .{ az elébhi B vel nagyobb' s~iiget csmal. 

4. Ha 6, a szUgck vannak ~ ban i!5, a' . 3 
dik e; legyen elébb 41 = a' l'3 han cvel sze.m
bellóhez, molyen b , a , van s a ban A ol~alan 
6" e van ; tehát ha_ e nem =a, nem = a két 
D.. Szintúgy van, ha A .:: a' G ban lJ vel szem
~ell<íhez , melyen a , . e van, 's hi;\ e nem .:6, 
nem= a' 'J~. . 

5. Ha C :::: a' ~ ban 6 v~l szembellóhcz. 
melyen a, e van, vagY. az o val 11embellóhc•, 
n ~t yen & , e Tl'ln ; ~l'!;ntúg.y · van. · 

·~ 



IU. 1. A' t.1 dik Japon. egycne.kkel a' mul
l1i1llcatio , dit'i1io, 1·udú: quad,r. /riil~u'ílÚ6, •g•ii~ 
aámi cimcsitél, csupán ürtanilag vitetik fó. 
mérték 1íltal végbe•; 's a' „zánnazat tökéJlyet 
jón ki: ·sút ''. m számneveket téve, 's a ·,. b a
klirmely viSges egycneket; nemcsak a. ·A, ":·6'-

~ m. 2m " . 
és a•.· hanem V a, süt ( a/ a 1 űrtan által td'
.kéllyd adatnak ki . Az utobbit illetőleg: hk 
Va =e, 's Vc::::;:d 's úgy tovább az m dikig, 
1nely Jegyen g; ekkor V•Ítessék g~g, 's azután 
ez megint s~oroztassék g 1•nl, '3 úgy tovább 
•Z " dildg, a' mikor ,i1 g" lesz a' keresett. . 

!l. Ha a, 6. nem eiupa egyenül, hanem .vc-
g s mértten adatik is meg: az űrtan egyem\é , 
tudja tenni; péld. a' fő-mértéknek 2 harmad~t 
~C?!§ZÍ, azt 3 ra osztva ·s. i olyant v~l'e, akár-

. lllinyra tudván . az cgyent osztani, 's akárhány 
olyant venni; "s így n~egforditva akármely vé
gt!s. egyent más vég.cs egyenrc nézt meg is tud ... 
ván mérni. De kérdéa, ·van é mindég oly " és 
rn, ,hogy.a:::mi 's h-:=mu Meglehet mutatni.' hogy 
uá.mtalan sok esctckb~n nincs: 1

8 ha . akarmely 
mre né~t at::mu , 's b =1m+ (01 (u) „ 's akármely 

, m re megadatik ", akkof 6 az ara 1.1ézt mérai 1.- ·. 
tii mon<l~tik ; de Játszik , hogy ezen mél'.és vé
getlen, a~ m végnélküli nüY'ésével, 's az "' 
véanéllcüli apadásái~al_; 's hogyha, akármely 
r.n ;e A=1n." , ·~.B:==1,v+ (J.<v) a' két rnérctkép 
egyenlő~, a' midőn a' , helyett, ~ogy ~·alarnely 
m re mind co m.ind J.. =O ;, itt mindenik 0 haz 
v.;gnélkül küz~li~. , " 

:l. A' melyek \' égt~en öszvemérhetlenek, 
röviden ecljmá1ra né'.f.l öu:.vt1mt'rlu~tlenc/:nt1I, , 
·, a' mi a' . fómértté~ kel · végesen ö1zvemér
laetlen, 1·iivi<fon ötn~1ni,.ftdl•111"J mondattnak. 
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· (rtan által V a tök~llyel'"jön ki , ha • ~szv~
mhhetlen is, de csupa ~gyenüt adatik mf·,; 
~l.intúgy · ab , J1a lr:n: 2 m, melyne.k ha nem 
mértten csak eg}'enül adattnék i1 meg, a' fómér„ , 
tékre nézti megmérése űrtan által lehetsége~.-

4. Akármely végcJ1 cgyr,nek legyenek pe~ 
ch1 a, hi a' véges Ószvemérhetlt'nség• esetében 
mértten adattva is meg, 's ha 6 nem jón is 

, „: 'l"' kép alá: <1.!J, a: h, ab (melyhez tartozik 
<t.' radiz is), ;1kármely ~egadottnál kisebb hi
bával ki jön az űrtan által; megjegyezvén a:G 

:-- u&obbira; hogy meg lehet mútatni, hogy van 
oly 11 és m, hogy tJ:2 111<~<(n+t):2m; . "• 

11 

a-.;m ~~ m nevekcdésénl ·a· kcresetthez YéK
nélkül kü~elit. 

s. Azonban ha a' párzásban · a· fónt,;rtt 
kensttetik, a·.párzat oly 1?gyenbe jün ·ki, mely 
annyirlja a' fómértéknek mint a· tett-cggymértt 
a? p•Írzanddónak; de ha a' kérdés az, hogy 
menn.dd ! az ürtannnk megkell ~érni a' ki jöt
tett a' fpmértékre nézve, 's meg is turlja ten
ni; ~. 1ha péld. v~ i1 számilag i<ivántatik, meg 
méri a' ki jött f!gyent a' fd'mé.rtékre nézve, 
a' m<'nnyire kivan~\ttik. 

Mf'gjegyzenddő pedig: hogy a· fómértte -:. 
zéaben, 's a' ,nérttezé,ben nem vi'sgáJtatva 
miftfle a' fd'mérték, csak a~ nézetik mennyid-. 
jc a' fómértéknek. . 
· · 6. A• számitó-tan pe<lig li<l a, l> csak 
egyenül adatik meg, a' fölebbi származatokat 
ki nem tudja adni, mig mug nem m~retnek. 
'1 akkor is az eggymérttet is csak végnélkül 
közelíti, ha a' mérttezó tiszvemérhetlen: , dc a„ 
zonban mértl.en vc!ve által, nem csak· a' fó
Jebbielcet aJ;ár mely ~egadottmil .ldsebb hibával 
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'.lzámilag adja Jd , 'hanem ha ab .:::::: • .J, a' '1 li~- , 
csét a boi 's A hói akárminél kis f'bÜ hibával li i 
adja, mikor tük~llyc1 ki nem adhatja; 's uta-
na adhatj'1ki az űrtan is. , . 

1. M.egjegyzenddó : hogy ba a, p. ·-• vál· 
to,;atlanak, 's :r, g •• változók; 's :r nck re' a' 
széjbecse, melyet sohi\ f'lnem érve, hozzá a
kármi kicsinél küzclebh megy, 's y uak . y' a' 
ezéjbcr.sc; azon munkálatnak pedig, mely a, 
{J • •• z. y • • al tétetik; származata :z: , 's % rwk 
midőn z az z' ~s y · a~ y' (sat) széjb,•cscJcre 
küzelitnek, s' a' széjbecse; !l.' ugyan azon ntivvel 

· nevezettik a, ~ •. ·:e', y' •• • ra nézve, mint s az 
a, /3 • • • :e , g • • ra nézt. • · 

8. _A' "'ennyi·stfg, mehAoraság ~ilységre 
' mutató szókan, az azzal miJyzettekct szoká~ 
érteni: mekl.ora, onnan jiin , íni a · korn ~ '• 
.mivel ~z első erre nézti tiszta tárgyat a1. id 
(Yagy üd) adja, lehetne a' köJ.lYV szerint mi,id 
rüviden midnek mou,fani ; 's mivel minden a• 
zon képre ' vonatik, leh~t idény vagy iidé"!{· 
Láss a' kü.nyvben Wbbet a' bélyzetével együtt, a' , 
bul az eredetére nézve eggyéngnei is mo,idatik. 
_ . 9. 1\linden bizonyos '- nézetben egyun által 

képviseltethetik, ha ez '1z egyeni főmérték E 
nek annyidja mint az a' magáénak ; 's így léii
Hinbüzők is együtt léphetnek ·a· táblára : a' terj 
E magasságu nogyedszögénynek;·'s a' telj E ol
dalu négyeg véglapu téglányn'ak hoszszll, 's a' 
gürhe vonal az edjmást követő húrak öszszete' 
széj becse által ; szintÜgy id , Út, ~ró, Sf:besség sat. 
'S lesz péld. n6 annyid ja E nck mint az a és b 
bóli negyed9zügény az E . oldalu négyegnek; 's 
így ha. az c~gykénti mozgásban s ·a;t. út, t. az 
id, e a· St>bésség, ct kiadja az útat, 1: e az 
idct, s : t a', sebességet. Tübbct lása a' könyvben. 

' ' 
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