
 



Rare Book koom

- -

* 3*

" 4 "

/ 4 - 2

E Varg: VEE
ET-7

: SIE |

téz - |-||--

\::/:
8

|

 

 



A'

RosvÁsÁRHELYT -

182Mbenyomtatott

ARITIETIKA ELJÉNEK
RÉszINTRövIDITETT, RÉszINT BővITETT,

ÁLTALÁN JOBBITOTT, 'S TISZTÁLTTABB

• %

(34% - 4. /
/A szerző által

KIADÁSA

MAROSVÁSÁRHELYT,

nyomúlt az ev. ref. kollégyom” betüivel

Felső-Visti Kali Simon által 1843.

 





(* . . . . . . . . . " --------

:: Előszó.

3- 4 -30 %
2o ST3 2

Jollehet mintegy a nemzet”tavaszán az e

gész tollas seregből mindeniknekjoga van sa

ját nyelvén szólani –'s azon 'séni-legiónak is,

mely minden honi fábrikákból, hol a' könyv

tárok” 25 elemei tanittattnak, szűntelen omlik

ki, tűzi gyakorlatait elkell nézni: mindazál

tal hová-tovább a' virág hullást gyümőlcsöző

nyárnak kelletvén követni, a' belső élet-fáját

nedvétől fosztó jövésekkel, 's béültetésekkel

elfojtani minel kevesebbé kellene. De terje

désébenvan méga' ragadó korság;'s több íróké

szúl mint olvasö, 's többen olvasnak csak azért

hogy írjanak, 's tám olvasni is azért tanulnak,

, hogy írók legyenek– s csak hamar a Miner

o va” széken úlő napszámossainak hagyva a' tu

dományt, a' dics' mezejére szállnak ki; azho

lott gyúlnak az észlángok, s mint hajdan a'
s vér, omlik a' tenta mindenfelé; 's papiros-ne

messég váltja fel a' hajdoni tartósabb börreirt

tat, melynek a' kűllel belőlről egyebet nem,

de el kell venni a' hűséget, hogy ne legyen szük

*ség a nemesítő állatnál keresni–; 's mind a

kettőnek cimerét, a' pirulni nem tudó akár pa

pirosra akár börre, az emberi arczra szálló ke

rubnak kell írni,–

Szemérmes és szerény az erény; 's az igaz

ész, akár kicsi akárnagy, a' nyilván tettel sem

dicsekszik, nehogy előre kérkednék–tökélyt

nem igényel,'s magából bálványt nem csinálván,

mást irigység nélkűl méltányol–ki-méri kes

keny mezejét, 's azt csendesen miveli a' hon"

's emberiség” első 's alsobb rangu csillagai” ege

alatt : állandó, a' maga 's más idejét megki

méllő, a' bút 's kisérteket elüző munkásság

gal; mivétis cégér nélkűl adja a közre–nem
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IV. . . .

elegyedik a vakitó tolvaj-lámpák közé,

bár szokszor kicsi hóld saját világu napokat

olt ki–nem buzditásokra mozdul, sem a'vál

tozö szellőkkel szállingozó babér-levelekre,sem

a” divati kövek” emelkedésére; 's elmaradva

az” oszlop-vágyig nött koszoru-vágytól ragadott,

's a' szél-ró'sán támadt új irányra hajlo ész

lángoktól, csak annyit vár, hogy lelki esmérete

adja meg, hogy megtette a' mit tehetett. Va

lóban, vagy van tett vagy nincs; ha van, azaz

oszlop (a' mekkora), 's mire más? ha nincs

tett, nincs miért–;a' természetben maradnak

oszlopok, péld. kóro a' virágután,'s kellis a' ki

alutt észláng vagy gyertya felibe mást. péld.

mili fehér oszlopot tenni–'s bár az emberek”

helyibe is kövek helyett emberek állanának!

de így az a' ritka szerény, a' ki tudna írni, 's

nem találván elég okot, nem ír, hogy az-alatt

jobbat tehessen, (mert minden iró egyéb kö

telességből mellőz) 's más idejét sevegye el, ki

tünőbben állhatna a''sénik” kövekkel sürüdő te

metőjén. -

Ritka az igaz génie: századoknak oly el

me-virága, melynek magvairól csak csinálttak

lesznek–'s élet nélkűliek mint a' Raphael”

képe, haszintén a'halál ahhozmentishelyette

Ilyen a' pluralis nélküli szókhaz tartozó Sha

kespear, Paganini. –

Vagy oly forrás ez a' lelkek” országában,

mely végig nüvő nagy folyammal mind tága

sabb mezőket nyit.– ,

Vagy oly támadó új nap a' belső egen,

melynek a'jövő idők” mélyjébe hatnak sugárai.

Rendkivűli factumnak factoraiból áll, 's

csak edjik magára nem hozza a' factumat elé:

kisebb sereggel ugyan nagy generalis ármádát

vér, mint Socrates, Rousseau.; nagy Genera
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lis nagy erővel, Plato, Archimedes, Newton,'sat.

De a többet is az adta, a' ki a' keveseb

bet, 's amaz többről számol; 's ennek is állan

dö akarattal valami (bár alsobb rendű) sikere

lehet–Gutta cavat ... a' természet is csinál

fővény-szemekből követ;–jó fárol oltottcseme

teis teremhet, 's edj széllel jött magból nagy

fa nőhet, másról gyujtott gyertya is világol

hat kis körehen–'s a' patak is segit vinni a'

tengeri hajókat.– . . . . . . . . .

S sok féle az ész, mind termésére mindlak

helyére nézve: ritkább a' monoecia, közönséges

a' dioecia, mely csak mással közösen terem;–

némely sokkal szebben virágzik de termés nél

kűl, mint rendszerint a teljes virágok– né

melyelején más késön érő, 's jobb vagy roszabb

gyümőlcsű...'s vannak mindég virágzók 's ter

mők is– s némely burjánnak oly ereje van, ..

mely a'pompás virágnak nincs--'s kisebb el

meis tehet mit a nagyobb nem. ----------------

A' lakásra nézve: nagy vagy kicsi legyen

a' ház, fő dolog, hogy ki lakik benne; de a'

nagyban, ha hölni gyujtók által jól kivilágitta

tik, sok vendég mulathat, sőt sötéten is folián

toknak minden szalmájukkal adhat helyet–a'

kicsiben a' szegény gazda alig fordulhat meg,

de az ég kis lyukan is béjővén, legalább edj

igaz könyve lehet–'s kicsi tokban isaz óra azt

mutathatja, mit a' toronyban, haszintén nem

mondjais a'városnak–'s hegyek vannak med-

dő homokból is, 's alig emelkedő halmokban

kezdődhetnek kincs-erek– Deigaz, hogy a'

nagy siskak több pálinkamérget adnak, mint

szeszt az üveg-rétorták: 's azért valamelykönyve

nek megitélését legkevésbé vétnék el a' nagy

siskas birák, ha a' siskat cirkalommal (tehát

geometrice) mérnék meg, 's úgy elolvasni se
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kelletvén, legkényelmesebb volna; a' megholt

szerzőnekis csak kaponyáját kellene megsze

rezni, a'mikor azis nyilván meglátszván, hogy

a' lélek” 'sellérei mekkora dombokban laktak,

semmi kétség nem maradna. Rousseau ugyan

azelsőt (a'mikorGal nemvoltmég) babonának

mondotta; a' másikról Nápoleon mondotta, hogy

mikor a természet különöst készit, müvésze

tét ujjak nem tapogathatják ki–:

De tám amannak se volt az eszének elég

nagy a' háza, 's ennekis tám nem afféle kö

zönséges dombjai voltak. És így ha nincs ef

féle adat, a' munkát kell megnézni,'s az itéletet

megislehettenni; hogy különbenjó volna, ha a'

csont-váz kétséget nem hagyna.–Igya szám

irást feltalált Indusnak kaponyája porrá válván;

azt vagy méltánylani többé nem lehet,vagy

:b megkell itélni, hogy nagy kaponyája

volt.

Azonban az efféle bolondság sok ifjat előre

elcsüggeszt: de ezért bátran tanulhat, csak ha

kicsi a' feje, ne tőlcse csűrt kivánó szalmával.

A kaponyai nagy úregek iránti minden

tisztelet után, végre csak az a kérdés: mítvitt,

valaki, akár anyagilag, fővenyet, vagy téglát

avvagy szeglet-követ, akár épitészetileg, a' tan”

templomára?'s nem vihetett volna-e többet?

Az 1 ből 1 et, vagy ezeret ezerből adók,

egyenlők arra nézve, hogy mindenik oda adta

mindenét; 's csak az a különbség, hogy annak

a' ki többet adott, több volt adva – 's a' ki

legtöbbet adottis, az érzi leginkább mely ki

csit adott; Newton magát a' megmérhetlen

tenger” szélén néhány csigát kapott gyermek

hez hasonlitja? Hát más mihez hasonlítson?

Hiában igényel akárki többet minta' mi–hiá

ban kivánja letörpítni az oriásokat, 's leontani3

#
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a bálványt, hogy maga áljon helyébe–Senki

magasságát 1 singel se nevelheti, 's a' ro'sa

bokor a' tőlgyfát el nem érheti 's ez se virá

gozhat ro'sát–Legbiztosabb mód a' megnyug

vásra; magából nagyot nem csinálva, akármely

nagy nevek után megelégedni az évangéliomi

hív szolga névvel: ezen edj nevet kéri a' szer

zőis, ki a' kevéssel, a' mi keveset éppennem

kedvező körűlményei közt lehetett, szerezni

nem mulatta el; csupán az igazság” szereteté

től vitettve, a' nélkül,hogy irónak készültvol

113,-

Mind e' mellett is pedig, miután író lett,

kötelességének esmeri (minden lelki esmeretes

íróval együtt), mint edj itélő-szék elött meg

menteni magát 's megmutatni, hogy nem csak

semmivel terhelte elég sárban a' kimivelődés”

szekerét.–

A' szerző” mentsége következő.

Elsőben az, hogy megvénülve is helyesel

vén azon utat, melyre mégfiatalon csupa gon

dolkodás által ment; tisztálttabban reménylette

eléadni; bár a' késő ösztől csak úgy lehet asz

szu szöllöt várni, ha nyárban jég nem érte.

2szor az, hogy a' szerző, tanitó lévén, az

első kiadást részint könnyitenddőnek, részint,

bővitenddőnek látta; 's a' Tentamen nevű déák

munkájának legalább első darabjátvalamennyi

ben nélkülezhetőbbé kivánta tenni.

Hogypedignem csak a rendszer,hanem sok

egyebek szokatlanok, két oka volt: szem-beteg

ség 's tudatlanság. Ugyan is bizonyos szeren

csétlen esettel lett szem-baj miatt az orvosok

oly élet” nemét javalván,melyre szem nem kell;

a” szerző igen kevésmathesisi esmerettel,kény

telen volt, mig szeme erősűlt, csupán gondol

kodva tanulni.–

f
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é kaput nyitott: 2 dszor hogymint a'gyermek, mig

Az út-módon kivűl, az olyasbbak a' tar

talomban megkülömböztetvék.

Az igazsághoz tiszta szeretettel 's tani oku

lattal iranddö ellenvetéseket sz. közönséges ira

tokban köszönettel fogadja; haszintén az által

jobb útra világosittattnék is – oly esztelen

ón-hitt nem lévén, hogy tökélyt állitson mivé

ról, annyival is inkább, hogy a minden mun

káiban késöbben latott hibák mutatják,

hogy sok egyébtől vonattvael, edjikre sevolt

elég ereje.–

Végre engedelem légyen mindenről! 1ben

hogy a beszédes vénség kicsi udvarnak akkora

középpontnak nem tanulja tenni magát, szótá

rába nem téve a' (philosophiába tartozo) ent

magáról mint másról úgy beszél, sz. is mint

megvénúlve majd 2dikgyermek a' ként szoll;

3 dszor hogy a' nagy nevek közé nem illve, a'

temérdek.laistromot se szaporitja.

Vagy ér valamit, vagy nem: havan becse,

nem a' névadja–ha nincs, mirea' név? tett

adja a' névnek az életet, nem megforditva, 's

a” tett él név nélkűl is. Mindennek a' mi át

megy a' főldőn, nyoma van; 's minden nyo

moknak együtt marad ország-út neveis. Smi

re az Oceánban tudni, ez amaz csepp melyik

vőlgyről jött? ezen külön név nélkűlis ott van,

az egésznek oriási neve alatt.



Bévezetés.

§. 1. A' ki tudja honnan, hány 's micso

da világokból, mintegy aluva hozatott, idegen

helyt ébredve fel, azt kérdi: hol vagyok? mi

vagyok? 's mit kell tennem?

Körűlnéz véghetlen környében–'sjárat

lan az itt találttaktól tudakozódik–'s vi'sgálni

indúl. -

§. 2. Lát valamelyA tárgyat, 's valamely

B tárgyat, 's ha A nem B; különbözőnekmond

ja At Btől, 's Bt A tol, vagy másnak.

§. 3. Ha A valamely Cben van, Ct az A

helyének mondja. Ha Cmás Dben van, 's így

tovább ha péld. Ejön ki, 's E nincs másban:

ezen Et az A utolsó helyének mondja. Péld. a'

nap az ürben van, 's az idben is van, 's az ür

is az idben van; mely is utolsö hely.

§. 4. A' környben láttatik azonegykülön

böző helyekenis, 's különbözök azonegy he

lyen: azegész körny elgondolttattván,marad az

ür; 's minden képletet elgondolva, az én ma

rad; 's mind az űr mind az ürbeni,'s mind az

én mind az énbeni különbözők, 's a' külön

böző helyeken azonegy, 's az énben is azon

egynek léte és nem léte is, felsőbb helyben van;

mely idnek mondatik; mely is utolsó helye az

az úri világnak; 's az énnek is legalább edjik

utolsó helye.

Az ürnek's idnek milységeiről van a' Ten

tamenben 's valamennyire itt alábbis.

§. 5. Ha valamely A az idnek bizonyos

részében B vel van; erre nézt nem változottnak

mondatik azidnek azutáni azon részében, mely

ben ugyan A az említett Bvelvan: de haekkor

B nélkűl van, változásnak mondatik. Kérdés

támad; mi a' környbeni változások köztvál
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tozatlan felelet az ár, a mennyben csak ab

ban változik, hogy most ennek majd annak ad

hat helyet. Az én beni változásokra nézt az

én változatlan azonegy, s az id minden kűlső

's belső változásoknak óramutatója.

§: 6. Lát az én továbbá más ént, meg

mást...; 's az üri világtól különböző bel-világ

nyilik fel.

§. 7. Kérdeni jön továbbá: akármely vál

tozás, sőt akármi légyen, az miért van? az-az

előzte émegaztvalami,a' melyetennekszükséges

leg követni kellett? 's úgy látszik, hogy a'mi

van 's nem volt, ilyennek kellett megelőzni,

mely is oknak mondatik: és így minden váltó

zásnakis oka van, mely erőnek mondatik, és

ez külső 's belső, mint a' változás.

Jegyzés. A' változatlan öröktől fogva lévő

nek ily értelemben nincs oka: de a' nap és a'

sütése ugyan, nem lehetnek edjmás nélkűl, még

is mindenik sütést külön a' nap elözte meg.

§- 8. Mindent a' mi van, megesmérni, 's

minden változásokat utolsó okokra 's törvényre

vinni törökszik az én.

De ezen útjának elején kérdés támad: me

lyek azok az alap-igazságok, melyekhez kétség

nem fér? 's mimódon lehet ezekből következ

tetni? Ezt lehet Tan-tan nak mondani.

§. 9. Az alap-igazságok közt azis kérdés

be jőn, hogy az a' mit gondolatomtól függett

lennek látok, van-é a' gondolaton kivűl? 's a'

jelen-életem nem csak edj krápulás álom-é? mcly

ből a' gödörbe esve ébredek fel, örvendvehogy

csak láz-képzelet volt.

Jegyzés. Péld. hogy a világ szív nélkűl

mosolyga,'s a' szívetlentőlkinzott szívek sirtak–

eszeveszett futas fáraszta mindent el, 's a' ha

ladás” órája állott–'s mind kü'sde a' két óri
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ás Arimán és Ormuzd-s mint vérzék az időnek

fegyveres bajnoka alatt az örökkévalóság” ked

veltje a' fegyvertelen erény-'s hogy támadtak

a' számtalan árnyak mindenfelé,semmiből nőve

fel 's le kicsidűlve enyészve el–'s hogy ette

edjik árny a'másikat; egyenesen szakgatvavagy

csinoson készitve el rövid textusu hoszszu tüzes

kalanddal–mint a kicsi magvu csillag fárad az

egen, míg hoszszan tüzesülve a' naphoz jút.

"S mily bohó szinjáték vala: a'gonoszság

angyalnak öltözve igazában jádzotta azt magá

nál az angyalnál–'s a' csalárdság is törvényes

mester emberek általi ruhában igazabb volt a'

meztelen igazságnál–az eltakarö szemérem 2

szerkettő4nekisfige-levelet kivánván,hogyneis

jútna a' hovánem kell–;'s minden azt a' mi

ő nem,jobban szerepelte; a' fa-vágó könnyeb

ben bírván a' nyiretyüt mint a' fejsze-nyelet, 's

a” húsvágó könnnyebben szelvén 's mérvén a'

conust, mint a' másás csontokat–'s annyira

megkönnyűlt minden nehéz, hogy a' hegyis,

a” szülés” nehézsége után igen könnyet szült.

De minden felfordultság között, a' hiradó csen

getyüre, értelmetlen hagyva a játékar, leesett a

kortina: 's azután új toldalék-játékra, a' ki a

luttgyertyak fáklyákká, 's a'csengetyü vándort

kisérő harangá nővén, a' torony”komoly”szavá

val kialkal indultaka nézők, válási-zene kisérettel;

szívekre hullámzottak a' hangok–; 's végre

mikor az idő” gyermekét át-vette az örökkéva

lóság; nyögő sohajak törtek-ki–sötétebben

gombolyagtak a' fáklyák füstjei, láng-villámok

szakgatták az emelkedőfelhőket, 's könny-eső

vel dörgött-le a' föld–a' más világ” ajtaja meg

nyilt a' kopogtatásra, 's az azelöttire örökre

bé-zárodott.

2. Van ugyan, a' mi ha álom volna is ez
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az élet, nem csak az álom” valójára mutat, ha

nem ezen valóval az álomból is öszveköt: és er

ről valamint arról hogy vagyok,kétkednem nem

lehet; nyilnakis (mint alább is mondatik) a'

belső szemnyilással 's a' szív tisztulásával oly

hít-virágok, melyek még itt axiomákká 'sen

dűlnek–'s mostani axiomáink is ezelött nyil

tak. - * *

§. 10. A' tan-tannal az én, egész környét

magával 's minden én nel együtt, tehát a' kűl

és bel-világot vi'sgální indulván, igazász lesz;

's az Igaz lesz az első örök vágy; az igaznak

leánya leénd a' szép, 's a' kettőnek származata

a jó: az örökkévalóság élet-fájának, oszlopa,

virágzó koronája, 's mind tőkélyesülőgyümöl

cse, és így a'való igazász,szépész és jóász lesz;

oly háromságban, mely bizonyos értelemben

egy; 's az utolsóba megtestesűltt szépnek az

első adja a' csontulatat.

Ugyanis az igazász sötétben kezdvén ma

gában 's magán kivűl tapogatozni: hová-tovább

világosodik az éjj–'s majd a végesség” felle

geit belső hajnal aranyozza–láttatlan nap” fé

nye jelenik edjmáson – bel-tavasz” melege

érzik–'s mennyei virág nyílik azon nap felé

hajolva, melynek ereje hatja-át a' véghetlent,

's adja az életet mindennek–a melynek vilá

ga a' bel-világ” lámpája, melege pedig minden

ént edjmáshoz mind közelebb olvasztva, arra

felé indit, a' honnan azon világ, és melegjőn.

Ez azon eredeti szépség napja, melynek csak

homályos sugárzata minden szép–'s ez azon

közép-pontja a' belvilágnak, mely az onnan

eredett testvéreket edjmáshoz's együtt magához

viszsza vonja. "S ezen belső egyességre végnél

kűli törekvés a' jó, mely is az igazság” oszlo-

pán nyílt szépség” virágának termése; és a
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Jézsustól tanított szeretet: 's így az igaz, a

szép és jó maradó vágyai lesznek az örökké- - -

valóság” útazójának.–

Jegyzés. 1. Ugyan ez a bel-ég, mely az

ő napjának szülöttje, nyilvánlik a' kűlnapi ég

ben; 's megfelel edjik a' másiknak: az igaznak

a” kűl-világ csak véghetlen könyvet tart véghet

len iddel–; a belső szépnek külsőfelel meg;

's a' szeretetnek mintegy álom-vagy árny-képe

a' köz vonzódás–sőt az ének asymptotai kö

zeledéssel is edjé nem lehetésének az áthatlan

ság felelmeg; ugyan is (mint alább leénd) vég

nélkűl finomuló testülettel, mindenik én külön

egyénnek maradva, közelit végnélkűl edjmás

hoz; 's együtt is mind nagyobb haladással tö

kélyesűlve azedjedűli tökélyhez mind közelebb

mennek, de mindégvéghetlen távra maradva ,

mint az úrnek vége el-érhetlen.

'S végre más erők is mind a' két világban

tartják mozgási életben a' két eget; 's benn is

mint künn minden öntengelye körűl forogvafo

rog a' központ körűl

2. Fzen előlegiek után következik a'három

főpontról szólani. • „…”

§. 11. Elsőben az igazra nézve: legelső a'

ilan-tag; azután, mint a' historiában a helyet

kell tudni elébb: jollehet hogy Kain Abelt hol

élte meg, nem tudatik, hanem ha mindenütt a'

felelet–;'s a' dolog még is nagynak marad–

tám azért-is hallgattatik el az év” első napján

a” Kain név, hogy azután sohól se fordulva elé,

év-vezérűl légyen–A' kül-világ” helye az űr 's

a' legközelebbi bel-jelenetek” helye az én, 's

mind a' kettönek közhelye azid,jönekvi'sgálat

alá: még pedig elébb tisztán, minden benneki

változásoktól(tehát azokat eléhozó eröktől is)

el-vonttan; azután mind azon erőkkel, melyek
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ez amaz feltéttel lehetnek; végre azokkal me

lyek voltak, vannak,lesznek-; ugyan is a' je

len a'múlt” leánya, anyja a'jövendőnek; 's ezen

edjetlen szülött felsőbb lényi feladat a'jelen

ből– de ugyan az külőnbözőktől származhat

ván, jelenből a' mult nehezebb feladat.–

Innen lesz úrtam, üdtan, éntan; elébb tisz

tán, azután erőkkel párositva; 's ezis elébb

közönien (úgymint ez-amaz fel-téttel) 's azután

különien a” valóban lévőkre alkalmazva.

Az énben (tehát a' belvilágban) felsőbb erő

jelenik meg: képek lebegnek az én előtt, me

lyek közzűl némelyek mozditják; 's a' midőn

ezen képek vagya jelen határain belől vannak"

vagy túlunnam a' véghetlenből sugároznak, az

én felnyitjaazidő 's örökkévalóság kép-tárát–;

's ha a' szentek” szentéből aszépségmindszépü

lőbájfénye minden más erőket meggyőz,azaka

dályok'számitása következik,'s ha ez is győzel

met igér, azon belvilági felsőbb jelenet szüle

tik, mely akaratnak mondatik; mely a'terem

tői Légyen! szóban nyilvánlik, 's a' melyet Lőn

követ, ha a' számítás el nem vétődött, vagy

győzettlen más erők nem jőnek közbe; 's az

én nek az égtől adott szabadsági nemes levele

azon szükségességgelpecsétlődik, hogynemtehe

ti, hogy ne akarja a'jót. Ha a'szűletettcsecsemő

nek minden erő-csiráji, 's jövő körűlményei

megadattatnának, felsőbb lény, egész életét,

mint edj bujdosó csillag” utját, 's hogy mit fog

ekkor 's ekkor akarni, felszámithatná.–

§.12. Másodikpont : eredeli szép a minden

ségben nyilvanitott edjetlen , a' kihez minden,

mint edj szeretet-gyűrü a' fejéhez, az örökszent

kört zárni viszsza-tér–: midőn minden külön

ennek mind lét-szerinti mind örök vágyjainak

ösz-hangzati teljesűlése köz vágy, 's mindenik
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nek öröme és fajdalmas és mindenike leéad

vén,mindenik külön én megvéghetlenűl–;'s meg

születvén a' mit az idő annyi fájdalommal mé

hében hordoz-, megvilágosodik a' legfelsőbb

oltár– könnyekbe olvad-le a' menny–'s az

mijanszülöttnek neve: Szent egység: az angya

lok” éneke félbe szakad az öröm miatt, mikor

a' számtalan millió szívek azon egyvéghetlen

mellben vernek–'s minden ellenségek testvé

rekűl érkeznek az atyai karok közé.–

Addig folyjon a' jó Lethe! mig mosolyba

végződő sohajjal tekintveviszsza, tovább hala

dunk az örökkévalóság elönkbe nyíló gyönyö

rü vidékein –: kicsoda kivánna olykevésmen

nyeiért annyiizetlenséget 's poklot tartani meg?

kedveseinket viszsza emlékezés nélkűl is titkos

együtt-érzéssel megtalálhatjuk–'s az én, ha

bőlcsőjére vagy némely órájára nem emlékezik

is, ugyan az; 's a' hiányra mutató barátságis, tö

kélyesűlő életekkel végnélkűli terjedéssel nye

ródik meg.– -

Megfoghatlan Edjetlen! miként nevezhetni

azt, ki a' mindenben nyilvánlott, hogy a' min

den edjé légyen–Enje minden énnék!Fő En!

eredeti kútfeje az Igaznak, Szépnek, Jónak!

csak tűkör által láthatni–legszebb képea' nap,

's legjobb neve Atya–a' halandó, Istent mond:

csak gondolatja is örökkévalósági birtokú do

natióval nemesit; 's csak edj szóra nincsen, ki

alszik az egész mindenség világossága, 's sem

minek sincs értelme–azegésztermészet” szép

sége csak piperéje edj véghetlen halottnak, kít

az ég temetőgyertyákkalszámtalan millio árvák

sirása közt kisér,

De mikor az érzéketlen önzés” rút család

ja a' száműzött ártatlant jégmosollyal kiséri a'

pusztára; 's az edjedúl-hagyatott árva könnyes
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szemekkel nézve fel így sohajt, oh Atyám ! hol

vagy?mennyei zendülettelfelel az ég-főld–élén

kúl minden–zöldűl 's virágzik a' puszta–'s

megvilágosodik,midőn a' Véghetlen egy sohajtó

szívbe leszáll–'s a' világot potolja ki azon ed

jetlen tan, ki elött a' gonosz akármely dics

fények között reszket.––

"S eljön, hogy a' bel-mágnes ki mutassa

a' közAtyát–:nincs vonzás vonzó nélkúl; csak

edj élet kell még, hogy az itt már bimbozható

hit virágának megértt gyümőlcse legyen Van

Isten, 's az egész mindenség” véghetlen pusz

tája el nem veszthető örök éden légyen.–

A halál” angyala az, mely elébb az anya

főldi csics-téjtől választva el, minden új élettel

edj-edj fátyolt von-el a' soha egészen fel nem

fedhető eredeti szépség elől; ezen durva anyag

ban is (mint anya” méhében)készülő belső cse

csemő, oly finom, az álgyutól bánthatlan test

tel, 's oly érzékekkel születik, melyekről itt

képzetünkselehet-mint Sz. Pál mondja,melye

ket szem nem látott sat. . .; itt is több érzéki

van ötnél; péld. a' meleg” érzését edjik kezé

ben , azt különben mindenként használható

erős ember elvesztette, mint a' ki valamely

vagy mind a' két szemében a' világosság” erzé

sét elveszti–mennyi a' mit nem látunk csak

szobánk” falai közt, mivel az arra való érzék

nints meg.

Jegyzés. 1.A'szülesnek 'sszületésnek is fáj

dalmaivannak,elébb a'megelőzők(falsheWehe),

azután a' mellyel a' csecsemő megszületik: de

mind ezen fájdalmakkal is olcsó a' megszaba

dulás 's azutáni öröm; nékünkis fájt mikor e

zen életre születtünk, csak elfeledtük. Minden

testben finomabb belső alakul, melynek mind

könnyülő halál által kell új életre születni,vég
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nélkűli tökélyüléssel, az Isten” szine elött ima

tüzével égő seráfig.

A” mostani lét-alakban 9 honapig hordozza

az anya a főtéli gyermeket, a' mennyei csecse

möre nézt leg főlebb 9 év teszen 1 holnapot:

micsoda potentiaként növénd ezután, meglát

juk –Annyi igen hihető: hogy az elszikkadtt

aggtestből a'jó lélek gyönyörü leénd; 's azily

szépségre vágyni kötelesség: ésaz itt legszebb

testből is, az Isten képét elmocskoló lélek

nyomorékat 's megbélyzett ábrázatut szül. –

Az idő elött elholt csecsemőknek pedig ád az

örökkévalóság felnevelő dajkákat

2- De ha valahová, ide illik non ultra

crepidam: valamikor a' halandó az örökkévaló

ság titkai fátyolát elvonandó, álmába beszélő

lesz, az időből vett edjdarabig sántikáló ha

sonlatossággal. A' bel-nap” erejének első mivea'

kúl-nap lévén, mellyel a' magában láthatlan

világosság megtestesült, mondathatik: hogy ez

zel a' véghetlen, a' két napfelé sarkazott mág

nessé lett, 's mint az akárhány felé tört mág

nes, a' véghetlenhől az időben különbfélenyil

vánlókis két-sarkuak lesznek; 's ezek közt is

két olyan találkozhatik, melyek együtt tesznek

oly új fokozatu mágnest, mely újra különbfé

lékben nyilvánlik,'s ez ismételttetik végnélkűl.

Vagy a' hullámzat-tanból vétettvén valamenyi

re a” hasonlatosság, az mondatthatik: hogy a'

két nap” erő-sugárzatainak bizonyos találkozá

sával, oly kettős lény jelenik meg, mely már

testes szinülettel sugárzik; 's ha az egyesület

nek valamely fokozatán két ily lények, arra e

gészítik edjmást, hogy erő-sugárzataik bizonyos

találkozása, folytassa a' két naptól eredctt elé

hozást; ezek vonzódnak edjmáshoz, a' midőn e

52
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zen mind tovább ismételtt eset, a' kútfőtől

viszi a' teremtés” folyamát végnélkűl.

Azonban minden kettős lényben, a' ket

tőnek egyesületével mindenik fél szorosabban

vonattva a' másiktöl, eredetéhez viszsza-vágy

ra ébred: a' bel-napi 's ősi fő-rész a'

durvábbtól mind válva el, finomabbal marad,

's a' kevésbé tartott salak viszsza esik; és tó

vább az új finomban is a' főrész még finomab

bat érlelvén, a' durvább újra viszsza hull-'s

ez ismételttettvén végnélkűl, mind finomulö de

elnem enyésző testülettelmind inkább vonódunk

a” bel-naphoz, 's edjmáshoz, de mindig külön

maradva.–

3. Ezen a' 2-dikfő pontról szollo (12dik§)

hoz tartozik a' Hit-tan: áldanddók, valakik a'

hideg zivatarok közt kétségbe- esett árván buj

dosónak, a' mindenek felett jó Atyát megmu

tatták.–

4. Dehogy a'fönnebb említett hítvirágai,

inkább és szebben nyíljanak, 's itt és a jövő

életben meghozzák a' mit igérnek; még ittmeg

kell tenni,a' mit csak lehet: a'fenn írtt vágyak”

lehetségigi teljesítésével nyílik a' menny–: Plá

tó azt mondotta, hogy a' Mathesis nyitja fel

a” belső szemet az eredeti szépnek (az Istennek)

látására– s Jézus azt teszi hozzá, Boldogok a'

tiszta szívüek, mert azok meglátják az Istent;

soha szebbet 's igazabbat nem mondott senki.

De az elsőis igaz annyiban; hogy a' mathesisi

esmerettel néző mindenütt a' meddig el-ér, fe

neketlen mélységü bőlcsességet talái-(edjcsepp

vizet lehet a' világ tengeréhez, edj gyertyát a'

naphoz hasonlítani,de Newtont ehhez nem le

het); 's minél tovább haladva, annál többbren

detlenséget látván rendé világosodni ki a' csak

látszolagviszszásplánéták”módjára; mindinkább
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sejti, hogy csak megérthetnők, minden ellen

kezés hármoniába olvadna. -

"S e mellett a' mathesis ki is emelve eb

ből a' szűk honból, mintegy Jákob-lajtorjátté

ve az égre fel, kioltja annak nap-gyertyáit, 's

edj gondolattal mindent eltakaritva, a' világok”

minden lármájától csendes szent éjben, felsöbb

világosságot gyujtva,visgálja a' mindenség” vég

hetlen helyét–; 's kincs-bánya nyilván eleibe

ott a' hol a' kűl-világból semmi sincs, a' túli

érzékek még itt fejtődni kezdenek.–Végre

mintegy 2 dik teremtés-képpen viszszatéve a”

világokat, meggyujtott lámpáikkal újra indit

ja–. Azután viszsza szállva a' főldre, a' leg

kisebben is szintúgy találja meg a' láthatlan na

pot, mint a' nagy égben–'s mint edj ármá

dával menőnek külön ereje megoriásul–maga

sabb polczra elevenúl az élet; midőn a' min

den szegletből mindenfelől edjmásra hatölag

megszűnés nélkűl munkás erőkközt, a' véghet

len egészhez tartozni érezzük magunkat, 's e

gyütt lenni féreg... angyal... 's a' véghetetlen

mindennel–'s együtt vitettni azegésznek nagy

céljára, az örökkevalóság folyamában, az ed

jedűl változattlan maradó Felség” eleibe.–

Oh! de mind mondva is érezzük, hogy

csak gyermekileg gyügyögtünk: a' legszentebb

érzéseknek nincs is szava, 's a' mennyei mi

helyt a' főldi légre kijön, elhal–. Tartsa a'

belső templomban szentjeit, a' kinek van –

's mutassa tetteivel–.Szép volt, hogy a' Jeho

va nevet ritkán volt szabad kimondani–'s

szép a' nemzeteket 's világunk” elváltt részeit

egybefoglaló tenger-gyürünek gyémánt-feje

London Vasárnapja; innepi csend a' legmivelt

tebb nemzet” fővárossában–; korcsma, kártya,

táncz, szin... házak zárvák, : csak a' templo

2
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mok 's a' házokban Bibliák nyitvák–'s ugyan

ott Newton Istent emlitve, kalapot emelt 's

edj kis innepipauzát tartott.– …

§. 13. Az alsóbb rangu szép: közvetlen

vagy közvetve szép

Közvetlen szep, a' mi bár valamely kép

vonássalaz eredetire mutat: akár a szemetnyit

va, akár lát-csőt adva, akár az élet” napja”

levitelével fedve fel felsőbb ég” csillagait–a

kár a' szent fátyolan át-ható fényre emelve-ki

az agyagból repesni a' kérub rokonok felé–.

Szükséges ez: részint irányunkat eszünkbe

juttatni, részint arra eleveníteni; 's szükség a'

léleknek jelen-szállása” alkalmatlanságai közűl

ki-ki menni honi egébe, hogy lélekzetet véve

új tűzzel szájon le főldipályája” folytatására–

Legkisebb is ébreszthet túli világra: péld.

a' kedvesseink”sirhalmán le 's fel intő fűszál–

's a' felette zöldellőfa” leveleibe érkező mint

egy túlról súgo követ–.Hát az elfogyó szótár

ral néma szív” tolmálcsa a' mu'sika! mely a'

megszületni nem tudó érzést ki-hozza–'s a'

melynek némely Moxártivagy Háydni szavá

ra, a' túl-világ felé fordul a' lélek, mintha

odavalö rokoni szölítanák–'s mint mikor a'

tavaszi napfényre olvad a' téli ablak, a'záro fa

lak közűl szabad égre kivánkozik.–

A' szembe lángoló álgyukis azedjmásra on

tott romok közt, a bánthatlan istenit ébresz

tik fel: a' legnyilvánosabb végességben szület

vén a' véghetlenség érzése–.

A” sors” mostoha ostroma, a'jó lelket ed

jetlen tanujával, villám-vezetős fellegvárba e

meli, az honnan az egész világ ellen bátran,a'

dűhös viharra csendesen néz le–mig a' titkos

bűnnel kűl-fénybe zárkozott szív reszketaz ed

jetlen tanu előtt.–Ez mind másokban keresi

*.
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a' rútságát szépitő tükört; amaz magában istent

és mennyet talál –'s minden boruját elmúló

fellegzetnek nézi.–

Jegyzés. Kívételt mutat; a' ki (mintha

az volna a' természete) mint a vercse a' vérző

galamb felett, mást lenyomva érzi jól magát,

's csak akkor nyugtalan, ha alacson célját nem

éri–'s gyengének gúnyolja azt a' kinek nem

csak az fáj, ha mást bántani talál, hanem az

is, havalakit jótétel nélkűl bocsát-el : és így a'

rosznak lelki-esmérete jobbnak látszik.

Drága öltözet ez a' test, 's nincs a' kin fel

ne vétessék az árra; boldog a' ki csak főldi

ből fizet érte, 's a' ki a' lélek-árru fattyu porté

kák” piaczán meg nem csalódik–: nehéz fel

adat az élet–röviden világultt meg-szakadá

sa a' uagy éjnek–mintegy fekete hajak kö

zúl pirulókét arcczal–reggel rösa-szin remény”

harmatjával várvaa' napot, 's estve könnyel ki

sérve le–.Nincs a' ki magával számot vetveé

lete” estvéjén, a' nagy Biró képében ne büntes

se a' minden törvényes bizonyság nélküli vá

dolttat, azon különös Forumon, a' hól vádló,

biró, tanu,azonegyszemély–; de bukhatáson a

lapul a bíztosjárás, 's azéretlenség mint a pá

ris-alma, mikor érik elpirúl a' nap előtt.–

sőt a' meg-bánás” könnyei meny-csirájinak

nevelő essője–a' tövises vad fának pedig e

gész koronájának le kell vágattni, hogy szeliddé

olttassék; 's járuljon csak külső nyomorékságis

a' belsőhez, ott az elvégzett pokoli kép–.

A” kínokat égi csend” mosolyjával szenve

dett mártyrok vérökkel írva 's hősi halállal pe

csételve hagyták-meg a jó lelki esméretnek vi

lág feletti hatalmát–'s mind azok, kik mikor

azon országnak melyet Jézus kérni tanit,zász

lója a' legnagyobb áldozatu életfáról az egen
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lobog, a' halál' rém-teli mezején belső kéjjel es

tek el –.

"S hát a' halhatlan 's az élők közt követöt höl

találó Lucretia, a' kinek vére” nevelte a gyer

mek Romát főld - kereksége” oriásává–'s az

a” római nő, a' ki nem vihetvén a' tömlöczbe

éhségre itéltt öreg atyjához eledelt, szoptatva

táplálta–nem bel-templomí képek-é? csak kár,

hogy eltörtt üvegek védlen hagyván , a' bel-hi

ányt aranyos rámákpótolják.–

Nincs a' miben inkább érczhetni nemessé

günket, mint mikor az erény” tisztaságáért, az

igazságért 's a' mások boldogságáért áldozunk:

jollehet az utobbinak szinte csak a' szülékben,

különösön az anyákban láthatni nyomát, a'

kik magzatjaikat többnyire magoknál inkább,

sőt néha annyira szeretik, hogy a' mint szokás

mondani, meg-is eszik.–

Második parancs: ne csinálj magadnak fa

ragott képet! valaki bálványt csinál akár gyer

mekéből, akár szeretőjéből–akár a' földalatti

sárkánytól örzött kincsből–vagyakármit istenit

az Igazon, örök-szépen és Jón kivűl; azt

legelébb az ő bálvány-istene bünteti meg.--

Csak-ugyan az anyai érzést nem lehet a'

legkisebb állatban is belső részvét nélkúl lát

ni–valami szent van abban – éghelyetes a'

főldön.–

Közvetölegi szép, a' mi gyakorolja az ere

deti széphez repeső belső szárnyakat, szok

tatván szabadon mozogni a' felső sphaerákban

(belső gymnastika): ilyen a' távoliaknak közel

hozása, 's a' közelieknek hirtelen eltávitása.

A” elsőhez tartozik a' legkülönbözőbbeknek ész

revett hasonlatossága 's az ellenkezök” egysége,

a” 2 dik a' hasonlókban különbséget mutatva

a” közeliket mintegy eltávítja;sőt a' jelen-bájt
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vagy rémet tanit meszsze az időbe elé 's hát

ra tenni–; mennyivel kevesebb vétek volna,

hacsak edjCommando-szonk volna Fordulj! hogy

látnók a'szembe bájlónakhát-nyomorékságát.–

Az ily gymnastikához tartozik a” számiösz

sze-illet, ürben, idben, alakilag, 's színi, han

gi, 's más mozgásilag–a lét-nem 's meg-ér

tés” fokozata szerint–'s ezekhezjárúl még az

egész” minden részeinek bizonyos célra megfe

lelő egyezete.

§. 14. Dea'fönnebb írt szépség jogait bitól

ja azon világ” boszorkánya, kinek minden mil

liók udvarólnak: ámbroziával, 's üdvet súgó

aeol-lantról jövő zefirekjárják körűl–; haj

nali 's esti pirulö arczai közűl harmatozó sze

mekkel rogyog mint csillag az égről–'s onnan

a' légen le a' legalsobb mélységekre szálva,min

denné át-változik; 's akár a' légben repűljön,

akár a' jeges tengerben úszszon, akár a' földön

nyú'sögjön, vagy mászszon, mindenütt lángba

borult ima kiséri–;'s még a' növény-országon

is mintegy árny-vagy álom-képűl átmenve,majd

a' főldről báj-kapcsokkal fogodzva áll fel, 's

nőé válva mosollyal nézi a' lenyirtt haj-erővel

kezében, mig Sámsonnak szeme tolyatik–;

vagy tapasztalatlanokkal két ró'sa- levélre ö

rök vásári contractusokat irat–'s holtigkamat

landdó adosságlevelet pecsételtet égő veres

spanyol-viaszszal–; vagy Trojákat pusztitni

szedi az almákat számtalan Párisoktól, kikkö

zűl edjiknek sem adja Urania a' Newton almá

ját,melyről óltani is ritka kiván 's még ritkább

foganik; minden csak a másikról kivánván ól

tani, 's a' hajdoni fige-levelü almafáról; keres

ve az elveszett paradicsomot, 's az eset” kese

rü gyümőlcseit szedve–'s kerűlve a” viszsza

adatott élet-fát, mely a legnagyobb példával
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áldozatra hivú, 's pillanati lemondásért örök

életet ád.– -

Ugyan is azidőnek bálványa,a'Minerva leg

nagyobb ellensége, minden igaz széphez nagy

hozi tüzet magának vévő Istennő: melynek

tiszteletére füstőlnek a' jegek közzűl lángoló

Hekla-oltárok, 's áldozatúl égnek a' legszebb

remények.–

A” jelen báj, mint a' kö a' kisebb de kö

zel főldre nem a' napra esik, egész jövendőt

le-gyöz, 's ezen éji fényűSz. János-bogár a' lát

határ” napját ki-oltja : de rövid vakságot tart

hat; mert a' nap-fogyatkozás, 's a' kis éji fény

elmulnak, 's holtigi fogyatkozás maradhat.–

Semi sincs, a' mi az egész embert, kiben

az égfelé emelt főnek a' főldhez közelebb szív

alárendeltetett, úgy fel-fordítsa: az éjivilágu

változó hóld, apadó növő, sárgán esőt, pirosan

szelet hozó, 's a' kebleket kifosztók” 's mástol

vajok” lámpássa, írja az elsetétűltt kamarába edj

regényes pillanat alatt a' leg-rútabbnak is min

den Daguert meghaladó báj-képét; mennyei ze

ne köszönti a'boldogság-hozott isten-nőt– láz

beteg szív veri a' taktust, 's az okosság, mint

edj elrengetett gyermek, boldogul pańzál, mig

a” nap a' szűz jegyet el-érvén, az res holna

pokra ébred-fel.–

A' ifjuság edj álomjáró, irtoztató merede

kek szélein látva a' legszebb 's leg kevésbé

telő álmokat–. Ha valaha angyal angyallalta

lálkozik is; legmennyeibb kép a' főldőn: de

idővel az is elhagyja báj-színét; vagy hogy

megmaradjon a szép,megosztozik az ég a'főld

del; 's az elvett fél” helyén fakadtt könny-for

rással tartja holtig elevenen az eltüntt bol

dogság” emlék-virágait.–

De többnyire azon igen szép álmok a' sze

-
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relem' rövid poëzise” hoszszu prózájával telnek

bé: azon megforditott paradicsommal, melyből

kimenni nem szabad, 's melyben edjetlen a'

szabad fa, mind tiltott a' többi, 's mindenik

tiltott alatt kigyó van; az edjetlen szabad fán

pedig a királynejuk” sárkányi szabadság-koro

nával vigyáz árgusi szemekkel–

Rousseau aztmondja; hogy ha minden úgy

esmerné edjmást, a' milyen, nem volna szere

lem a' főldőn - ez minden szív-lángokat elhala

ványithatna– bár különben is az olaj 's

mécsbél rövid ideig tartva sótétben hágy.

Lehet ugyan minta' haldokló”napjait nyúj

tani; ritkitással újitva, 's mindég hagyva fenn,

még el- is véve, hogy legyen mit ajándékozni:

de a' szin-játéknak csakvége lesz; 's ha az el

ső felvonás után vígnak nézis ki, kisértetesen

változó jelenések jönek elé, 's a' pillanat”

szülöttje pillanat” halottja lehet; edj tekintet,

edj álom-látás, edj lehellet–'scsak a tükörből

a' Gratiák sugják béomló halmaik közűl a'szár

nyas istenke” szabadulását– minden örömek”

napja oriásuló árnyékokkal enyész–'s a' bú”

éjje jön; de nem az, melynek mint edj-szép

szerecsen hőlgynek kltetszöbben rogyognak csil

lagai, hanem az a' fekete ború, melyre a' féltés

rémitő villámokkal írja a'paradicsomböl kiüze

tés” sententiáját–. Ritka a' ki, ha ifjan a' kép

zeltt údvét nem érthette el, nem örvend azu

tán–: a' mintsz.Pál szerint nem képzeljük a'

mennyet, úgy nem képzeli az ifju a' mennyen

túli poklát.– De mindennek elrendeltetése

van : a' szöllőtő karóhaz fogodzva, aztis (mint

maga termésével fénylő) élő fává teszi–'s szé

pek a' koszorns anyák–'s az apa anya gyer

mekszépföldi háromság ha a'gyermekek lélek

ben és testben épck, virág-pótló gyümölcs.
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Azonban idejeis van mindennek:igen tul, meg

itélni,igen innen,szánni való bolondság: az első

kor” lázában semmit se számitó ész magával

együtt többeket szerencsétlenűl dőjt-be az

örvénybe–. Akármikor is érezze pedigvalaki

igen mennyben magát: vegye észre, hogy bű

báj-körben van ; 's lépjék külebb–nagyobb

hős, a' ki itt el tud futni, mint a' ki ellensé

ges táborral megy szembe. -

'S bár az éji bujdosónak, mikor a' ziva

tarra, két ablak (minden jalous-gatter nélkúl)

teljes fénnyel béfogadólag sűt-ki–jutna eszé

be, hogy benn oly cllenség lappang, mely ed

jedűl a' leg-számosabb tábor–'s minden kűlső

és belső kincsétől megfosztja, 's holtigi bilincs

be veti.– •

De hat-ezer évvel is ez elött úgy per'selő

dött el az esti lepke a' tűznél, akármint hajtsa

el a' veszélyét látó–. 'S hiába mondják azif

junakis: ne bizd el magad! ne menjtovább–

nincs oly rút, hogy közel széppé, s nincs oly

szép, hogy közel rúttá ne válhassék.–Hiába,

intik: nagy lejtő jön, köss kereket ! hogy a' K

és L cimű veszelmes fogadókat elkerűlve, az

edjedűl biztos M cimübe érj–: az első minden

kárt hozö Kákkal kináló korcsma; a' második

Léthéje az okosság” minden leczkéjének, mesz

szire vakitó fehér, 's benn a' legvakitobbfehér

L. korcsmáros edj báj-hanggal vegyűltt cseppel

mindent elfelejtet az elfelejtetön kivűl; bár

ezen Léthének is van mindég más L cimű Lét

heje.–Tele mind a' kettő, vigsággal csengve;

de nézd a' ki jövő nyomorékokat! A' Miner

va, Munka és Mérséklet cimű 3dikban innepi

csend–a'főld a' küszöbnél viszsza vonul, hol

a” Minerva” származása” módjára, törnek a' fők,

hogy épet szűljenek – itt az igaz bú-felejtető
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Lethe: a vendégségek közt el-éhűltt lélek itt

eledelt 's nektárt kap; 's szerény erő tartva

a' cirkalmat, nem előre képzeltt hanem mindég

kimért jelen sugárral írva, mindent megtehet a'

mit akar, semmit se akarván a' mit nem tehet.

De az időt elvesztőnek, ha a' századokat 0 a'

öszszitő szokási Codexnek adóba fizetné is, nincs

bémenetele; annyival kevésbé azon templom

tolvajnak, ki a' más” idejét vagy azért veszi el,

hogy csak a' másét, vagyhogy a magáét issem

minek tartja. Itt az idő-fösvénység gyüjti a'

kincset–fontoltt igérést, pontos telyesítéstpa

rancsolva, 's kerűlését az oly igéretnek, mely

nagyobb kötelesség” idejét venné el, sőt néha

választani kényszeritne,vagy Ananiás lenni,vagy

parolát szegni–sőt néha kettös holtigi pokol,

vagy rövidebb 's más nyíllal meggyogyulható

szív -seb közt, tenni a' fájdalmas de tiszta vá

lasztást–'s az emberek közt csak annyi mu

latást engedve, hogy Friedriknek a' ki aztmon

dotta, hogy csoda, ha valaki úgy vénúlhetmeg,

hogy ember- gyülőlő ne legyen, szava neismét

lődjék–'s csak annyit, hogy a' másnak hívés,

melynélkűl izetlen az élet, el ne veszszen–

tanítva, hogy magának se hidjen senki igen

sokat, 's hidjen másnak is a' mennyit csak lehet;

kisebb vesztés, határig csalódni is, mint senki

nek sem hinni–türjön mást-is, a' ki magát tűr

ni akarja– 's jók-is az emberek többnyire, mi

kor nincs hasznuk roszak lenni–'s mindenkor

jók, a' mikor roszak nem lehetnek.–

§. 15. Oh! bár annyi haszna lenne a sze

rencsétlenségnek, hogy mást lehetne meg-óvni

az által: de mindenik ugyanzon helyen dőlve

fel, szintúgy hiába prédikáll a' jóvő ifjuságnak

–Sőt hová-tovább a' megérkezettnek kell azút

ra indulótöl tanácsot hallgatni; 's hiába dug
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ta-bé füleitUlisses a'Syrenekre;most arra nyit

ják ki, 's a' tapasztalás” oráculuma” szavára

dugják bé.– A' tisztelni való öregei Spár

tának, az öregeket tisztelt ifjakból lettek–

De az V. dik parancs deválválódott : kö

szönjék meg a'szűlék, ha gyermekeik a' hajdo

ni verést a' 2dik gyermeknek hálául viszsza

nem adják.–Most nem kell a' szinpadon ke

resni Leart , Moort, hanem igen-is a' szinte

csak ott találtato több erények közt a' hálát,

éleszteni az áldozat” szünetlen oltott szent tü

zét.– A”hálára számitó nevelő,nem méltó reá: a'

hálátlan pedig méltó hogy a'gyermekek sárral

hajgálják, 's a' hólgyek jéghidegen taszitsák;

mertjóltévőt, tanítót, lévőés leéndőszüléket hút.

Azonban a' szülék” 's gyermekek közti

számítás oly végetlen sor: melyben a' hála-fi

zetés lefelé, 's a' hálátlaoság felfelé foly.

§. 16. A' mi a' 3dik poutot illeti (§.10.);

származik a' cél-tan, sőt céli-út-mód-tan. Men

nyi próbak tétettek olyrendezésre, mely a' köz

célra legegyenesebben vigyen: nagy fel-adat:

mióta nyargalnak-szét a' kitünés,gazdagság'sat.

mint furiák, égő fáklyá-kkal poklot gyujta

ni a' keblekben -'s a' szélvészszel rohanó lán

gok, tengereken át-ölelik a' földet–. 'Smikor

mehet ki a' civilizátia” cimeréből a (mintegv

eddigi kapuja a' kimiveltt országnak) földün

ket olyigen szerető, ezelőtt télben nyárban ,

most csak áloé módra virágzó fa, mely virág

zás nélkűl még bővebben terem?

Dússág és koldusság! két hideg-sarok, a'

mely körúlforgóanya síró családjávalbújdosik

annyi ezer évek csak az aranybálványt örizték

oly magas fellegvárban, hogy az inség” kiáltá

sa fel ne halljék–mozdulatlan csillag áll fe

lette, 's alatta minden téli nyűsgés közt a belső
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élet” üt-ere áll–'s jégvirág koszoruzza az oriás

halottat.– -

Itt az edj, a' mit kercsztyén 's pogány

együtt imád: mikor jön-el az a' Mozes, ki szét

törje az arany-bálványt? hogy az igaz Istent

imádva, az anyai mellről Mi Atyánk! indul

jon az égre.

§- 17. Minden pallérozott országban szebb

meg szebb útakat csinálnak: de az Isten' or

szágára még rosz az út; törés, dőlés könnyü–

's a' haladás nehéz. -

A” legelső; hogy kevesebb vétek legyen;

erre pedig a' kell 1ben hogy kevesebb 's csak

az legyen vétek, a' mi a' fő céllal ellenkezik,

ha szintén így sok erény-név bitorlás a'vétek

kel cserébejöne is. 2 dszor hogy a' lehetségig

minél kevesebb kisértetbe vitessenek az emberek,

(a Mi Atyánkban minden kérés méllé foga

dás-tétel értettvén). 3dszor azon országra kell

szemet nyitni, melynek jótét kérjük: felnyit

va az örökkévalóság” kép-tárát, 's a' min

den kép” Eredetijére mutatva, a' kié vagyunk

mindnyájon, 's a' ki maga is mindnyájunké.

$. 18. Nincs is már a' Kárpátnál a vllág”

vége, a' mióta a' könnyűltt útazás megteste

síti az eddigi (inkább helyt álló mint göz-sebe

sen futó) legszebb útazást; mellyel a századok”

nagyjainak, mintegy útsza-sori neveikkel cime

zett házaik nyitvák, mig mulatni tetszik, addig

fogadni bé–;csak a' mostani göz-útazásis lel

kesűljön ezen régi lassabb és sújosabbal.–Mínd

a' kettőre mútat, a' megavult alkotmányunkra

jövő új idők” hajnala; midőn a' gazdagabb fél

a' szegényebben kiván könnyíteni; 's a' köz ta

nulás is inkább kezd köz feladat lenni, hogy

a' külön gyertya-körek helyibe edj nap világol

jon mindennek.–
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IIála azon honiGénniusoknak! kiket az ég

adott századunknak; 's hála azok felett azon

atyaiUralkodónak, kinek kormánya alatt életre

jöhet, a' mivel azidőoly rég terhes, 's a'minél

kúl az életnek csak neve a' földón.–

§. 19 Lassu haladás ugyan a' végcélra a'na

gyobbnak látszó változás is: úgymint.

1 ben az ősiség” eltörlése,hogy minden bíz

toson szerezhessen es bírhasson; csak edj lé

pés a' leg ősibb bírtoknak az Adám apánkról

maradtt főldnekbírására: csak úgy lehetnemin

dennekmindene,habizonyos értelembe senkinek

külön semmije se volna, kivéve azon darab

földet, melyen megnyugszik, 's a' melyet sen

ki se perel.–

2dszor az öszszités is, (bár az osztályok

kal 's házasság által és egyébként szerzett bir

tokokkal új igazítást kivánna) edj lépés azon

felsőbb additióra, hol a' summa nagyobb az ad

dálttaknál alsóbb példa a' külön szőllő

szemeknek hordói öszete; defelsőbb emelet, a'

többekből egyűlttek” egyűlete. Minden égi test

az övéit táplálja; 's a' föld sem oly tejetlen

anya, hogy minden gyermekeit ki ne elégíthet

né, ha az igen keveset-dolgozva igen sokat, 's

az igen sokat dolgozva igen keveset evők, az

igen sokjukat megcserélnék, egésség-pótlási

nyereséggel: nynjtja keblét az anya a' felnyitó

kezeknek; 's az egész főldőn tartományra me

nő barázdák, kertelések sat. hány éhezőt nem

táplálnának? Bár az úr-asztali edj kenyér a'

részesülőket edj erkőlcsi egészszé táplálná! me

lyet az eredethez közelebbi keresztyének me

legebb szíve elevenítene: hogy a' mit a' szám

talan kenyérnem tehetett, az 1 tegye a csodát,

a' világot elégitve ki–; mikor a' falu innepi

leg menne a' mezőre, 's a' kék boltról függő
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lámpás alatt mintegy tenplomban a mindenna

pi kenyeröket tettel kérnék; mint a' teli hol

dan edj eleven folyam” hullámjai, rogyogvamo

zog a' mező–száll le az áldás–hálá-zenein

dul–'s ég és főld szembe mosolyognak– a'

míkor nem dajkák által, hanem egyenesen a'

forrásból táplálódnak az anya”gyermekei, 's az

annyiszor vérzett mellen, annyi ezer év után

kinyílik a' köz egésség” és szeretet” állandóro

"sája–mikor mindennek elege lesz,'s az annyi

méreg” kútfeje a' gazdagság 's szegénység (két

iker-nyomorék) magyarázást kiváno eszme le

énd–'s annyi mesterkedés után a' pátriárkai

ház-tartásra viszen az okosság és szív viszsza;

melyből csak a' Kain” gyilka (fegyveres tárok

ká növe) tartatott vala meg, hogy a' menny

dörgő éggel vetélkedő mezők téstvér-vér” zápo

rát oncsák.–

De bár addig is (közelítő lépésű), az e

gész mező edjbe olvasztva, együtt mivelttet

nék, ideig választott fő alatt: mindenki veit

birtoka szerént adva a' munkát, 's kapva illető

részét az oszttanddóból–Sőt lehetnének tovább

közelitve) köztárak, köz asztalak, közkereske

dés; sőt mezőnek kerteknek 's egész helység”

épitésének tervezete 'sat.

3dszor A' mi a' szolgálatat illeti: munka

és mérséklet a'jel-szó: 's minden rész az egész

nek 's annak minden részeinek kölcsönösön

szolgája, 's úgy és csak úgy lesz rész és egész,

úr külön és együtt, mint a'test a' tagokkal. Bár

a' világ” tituláris szótárában az edj köszönés

volna igaz: de ritka a' ki nem edjedűl mágának

(roszul számitó rendszerint önhittkevély, nem

alázatos)szolgája–pedigakaratja ellen is napszá

mosa 's leendé alázatos szolgája azon számos

urainak, kik majd a' megnőtt vacsora-csen
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getyü” szavára érkezve, megnézik mit készí

tett,-

Legnagyobb uraság, legtöbbnek szolgálhat

ni, 's szolgálni is–; 's legutolsõ a' világtólkü

lön” váltt, a' ki senki-másnak nem szolgál–Ki

szolgál többnek, mint a cháosból született di

cső nap? mely körúl viszont járnak az edjszers

mind ön tengelyeik körűl fordulok.– -

"S mint a' nap-systéma, az emberi test is

oly fői egész, bár sokszor a' szív rosz tanácsos:

's valamint ebben esztelenűl kivánná a' láb a'

szemtől, hogy tapodjon már ő is; szintúgy át

tett szerepekkel egész nemzet századokig helyt

nyü'sögne–; a' különbözök” jól rendeltt egy

sége, jóljádzott szép symphonia,–

Mutasson a' szem; 's a' mútatott útan me

njen a' láb 'sat.; kölcsönösön pótolván a'tagok

edjmás” szükségeit, még pedig a' lehetségig

mindenik azt adva a' másiknak a' mi nélkűl

ellehet, 's azt nyerve a'mire szüksége van. –

Igy a' kűlső életben is az edjik pénzt ád,

a' másik csizmát, 's edjik főldet a' másik mun

kát: csak ha birtoka valakinek valamely főld,

biztosabb as ideigi egyezkedés; különben ma

gáénak szokva meg, növő méltatlankodással

fognak érte szolgálni–; az egyezkedésre pedig

(mint a' ki-üthető folyónak) szabályzás kell,

viszsza élés lehetvén a' más”szükségével, 's vo

lenti non fit injuria nem illvén erszényét a'

tolvajnak átadöra.– A' kamatnak is korlátja

V3I1.

4dszer. De nem csak edjmásnak, hanem

együtt is az egésznek (ugyan a' részekre visz

sza térő) tökélyére fontolttan határzott terv

szerint ki ne kivánna annál többet adni, mínél

többjevan? Söt ki ne volna kész a' béke”szent

rendének védelmére vérét is oda adni, még
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pedig megválthatlanúl, kivévén a' sinlőt, 's azt

a' ki olyan szívet mint az ővé pénzen is ve

het.–

Mindenki abból áldozzék, a' mit néki a'

Gondviselés adott: két mivelenddő mező van,

a' főld és az ég; 's mindeniket mivelni kell

mindenkinek; de mindenkinek azt inkább, a'

mire ereje több. Sárguljón az igazász a' gyer

tyánál, mikor a napon pirúlt munkás pihen–

's világoljón ennek a' főldről ki a felsőbb él

letre–'s búzdítsa azon templom” égre emel

kedő tornya' építésére, mely egész nemünket

együtt tartsa–nem csüggedve el a' még sza

porodó különbőző nyelvekkel is.

5 dszer. A' mi a'nyelvet illeti: nyerésis van

a' több nyelvben;mert akármelynyelv a'nemze

ti géniusnakoly mive, melyhez képestakármely

tudos csinálmány természet-majmi ángol ker

tész–'s nem csak szók tanulódnak a' nyelvvel,

hanem oly eszmék ébrednek, melyeket más

nyelre át-tenni éppen úgy nem lehet, mint ha

edjik madár” nyelvét a' másikéra kellene fordí

tani. De másfelől edj köz nyelvben annyinye

rés volna, hogy a' szilárdabb gondolatokat át

tehetve, a'finomabb színületek” vesztéseszámba

se jőne, ha minden azon folyna, és jőne ki ;

a' mellett minden nemzet mivelhetvén külön

a' maga házi nyelvét is: nem telnék a' rövid

élet kúlcs-keresésben el, estve érkezve a tan”

temploma” ajtajához–; most már az edj deák

helyett mind többet kell tanúlni, midőn min

den nemzet a' magáét kivánja a' többi felibe

emelni.–

Csak az a' kérdés, melyik legyen az a'

köz-nyelv? mesterséggel készitetthez remény

bájoson lehet; kérdés, nem lélektelen kő-szo

bor lenne él Élőnek kell azon nyelvnek len

3
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ni: az pedig holtból csak úgy lehet, ha a' le

ányokat tanítanák rá,hogyaz anya” nyelve adja

kisdedeinek elevenen által; a' most élők köz

zűl kellene a' legmiveltebbet választani, hanem

kivánván mindeník a' magáét választtattni,azon

a' fokozaton állana, mint az ámerikaiak, kik

gyűlőlve az ángolt magát, nyelvét közzé tet

ték. Mind a' szép” mind az igaz” mezején rend

kivűli eredeti felsőségnek kell lenni vala

mely nemzet” munkájiban, hogy minden más,

darabonti holdja legyen.

Azonban ez a mostani külön-válás is az

edjre vihető út lehet: midőn a' nemzetek”

geniussainak külőn nevelt világosságaik edj

nappá olvadhat öszve.

§. 20 Addig pedig ugyan ezen célra, a'

most kezdő nyelv igyekezzék a' tanban a' do

log” értelmétől elfacsaró mű-szók helyett, mi

nél inkább arra mútatókat csinálni-; 's másfe

lől a melyekben a' tan” értelme nem nyér, 's

a' más nyelveni neveket úgy is megkell tanul

ni, oknélkűl nem nevelni az úgyis elég nagy

szótárt –

§. 21.Sz. az első kiadásban is, ('s annyi

val inkább ebben) a' képzeteket az elsőben ere

dőkből természetes párosulások által származ

tatva, úgy kivánta alkotni, hogy a' mathesis'

tárgyai 's munkálatai mind csaknem kézzel

fogható valók légyenek, 's a' tan” mostani ál

lásával is megegyezőleg mindenütt bíztoson ál

jon a' rendszer; 's édjszersmind a' műszókat

nem rabszolgailag "forditotta, hogy sokszoregye

bet sőt ellenkezőt kelljen érteni, hanem

a' mennyire tehette, a' mint alkotta a' képze

teket, a' neveket is arra mútatólag adta, kivé

ve a' mennyiséget; eredetére mutato oly nevet

nem találván,mely az értést ne nehezítse; u
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gyanis a' mennyiség az egyenlőségből 's rész

ből (mégpedig elválhatóból) eredvén (6.), eggyi

vagy eggyvény csak az egyenlőségbőli eredetre

mutatna, eggyváli igen különös volna; úrény,

műdény csak az első példányokra mutatnának;

mekkora annyi mint, mi a' kora? tehát mi id?

vagy mi üd? és így röviden lehetne míd vagy

műd az első kiadás szerint. Az abban 's a'

Tentamen'első darabjában lévőszók(kivéve né

melyeket péld. rangjel, félrang 's at) keveset

változtak.

Eggy egyenlőt tészen, 's a' megkülönböz

tetésért légyen szabad edjnek debreceni ábéce

szerint 1 ettenni;'s egytegyen idemet: eggyolda

lu /\,nem edj-oldalu. Bély nota,bélyzet defini

tio(196…).

Válhatlan rész (1) válható darab (2) .

Milység qualitas: onnan milyezni, milyzet,

milyzett, milye2vény vagy millvény (196).

A' szám bezárva mindenütt lapot jelent,

ha §. nincs ott, 's Tent. teszi Tentament.

Nézti respectivum: nézti egyenlőség (2)

nézti mennyiség ( 6. ) , nézti helycim (32).

Elvételi (vagy elvéti) milyzet-pár; téti positi

vum, tételleni negativum (11), ellenje Bnek

oppositum ipsius B.

Főmérték Unitas (15), szám-edj unum (5)

Egész szám numerus integer, törtt-edj fractio

vera (17).

Functioközkép,vagyGyöriszerintfüggvény).

Főbb munkálatok.

Idképezés (10 és Tent.), hozzá adás (2),

elvétel (10), elvételi milyzés (11 és 193), szám

lálás (4), mérés (8), főmértékzés azaz edji

milygés (16 és 196), tisztának tisztával eleggyé

foglalása (18), méret-képezés, fő-méretképezés

(19), öszezés additio, pót-zás subtractio” (13 és
3 is:
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14),eggymérttezés röviden mérttezés multiplica

tio) (20); párzás (divisio), nemei főmérttezés

és mertékzés (23); láncz-párzás (24), eggypót

zás,(15)eggypárzás(35), s onnan eggypári-sor

zás, 's eggypárzati (röviden eggypári) sorzás

(26); 's ezen aritmetika 's geometrica seriesek”

öszvekötése által, hely-cimzés (röviden cimzés)

az-az logarithm-adás, cimesítés, cimesbbittés, (ele

vatio) cimtlenebbités (röviden cimtlenítés) (ra

dicis extractio) (27…). Rendezés 's különböző

feltéti rakatok (115). A' szám-írás (numeratio),

öszve-számítás (additio), számi-kivonás, számi

mérttezés, többezés, osztás, cintilenzés (radixhu

zás). (77... és 131), Sorzás, 's ezek közt a'

nővet-sorzása valamely közképnek (233), a'

növet-íz-képezése, növet-képezése, (differentia

tio), alképezése (237), 's a' növetízképnek, nö

vetképnek, alképnek, főképezése (integratio)

239.). - -

( Széj-becsezés (limes-keresés) (33 és 203)

Kép-viselet-szabás (191) -

Főbb származatok és származtatók,

Téti-míd (positivum)'s tételleni (negativum)

(11); Oszszet (summa) (13), pót-zat vagy

pót-társ differentia), tett-öszszet (minuendus)

pótlanddó (subtrahendus), brepótja a nak(dif

ferentia ipsius a a' b) (14), szám (4); Eggy

pót-zat (arithm. prop.); eggypóti sor (15). Mé

ret (fractio) (8); eggyméret (proportio), az-az

ha a' méret-képek egyenlők (19). Fő-mérték

(unitas) (15). Főmértékzet, mellyel minden a'

számitásba jövő midnek valamelyik elvételi

milyzettel párositott főmérték adatik (196);

tiszta mid, tétedjű (reale), vagy ellenedjü(ima

ginarium) (16), 's a' kettő öszve-kötve elegy

nád (18); méret-kép,fő-méretkép (19 és 20),

eggyméret (proportiti) (19), eggymértt vagy

mérttezet (factum),főmértt az-az a' főmérték
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re nézve mértt, vagy mérttező (multiplicator),

tett mérték vagy mérttexenddő(mutiplicandus),

's a' főmértt's tett mérték nemzők (factores) (20)

Párzat (quotus); b repárzott a, vagyb re

párja a nak (bdivisum per a ). Nemei a'pár

zatnak a' főmérttexet,'s mértékzet (23).

Eggypárzat (quotorum aequalitas), (25);

: az eggyfőmérttexet (63.), eggymértékzet

44.

Párzati láncz (fractio continua)(25). Egyy

párzati (röviden eggypári) sor (26).

Elő-szám (numerus primus), 's ösave-állott

szám (numerus compositus) (54)

Az eggypöti 's egypári sorok” öszve köté

séből helycim röviden cim (logarithmus); cines

(numerus logarithmo respondens). e szer cis

mesb a nál, vagy cszer cimzett a, c szer cimt

lenzett (röviden cszer cimtlen) C; (amaz a ele

vatum ad c, ez radix exponentis c exC;fél

szer czímzett C vagy 2szer cimtlenxett vagy 2

szer cimtlen C (radix qnadrata éxC'sat. cimtle

nijel "(exponens radicalis), cimalj vagy cin

alap (basis logarithmica), (113.) Helycimző

(modulus)(27…és31.'s 173).Cimzeti jel exp. pot.

Akármely sorból pedig m dik öszeti vagy

póti vagy mérttezeti avvagy párzati 'sat. so

rok (152); 1, – - - . . . ból első

1

mérttezeti sor 1h v= (v+)v (154). A' sorban

a” sór-és vagy íz-kép (terminus generalis), sor

jel (exponens seriei),

Küzképből a' növet-sor, növet-ízkép, 's a'

növet-kép (differentiale), alkép (coëfficiens dif

ferentialis); melyeknek maga a' közképfőképe

(integrale) (233. 's 173) Eggyértekü (238).

Széj-becs mindenütt a' hol van (203.) Ren

dezet (permutatio) 's különböző rakatok (115)
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Hármas képviselet, melyben akármifélemid

az egyeni képviseletü számitás” teremébe lép

het (191),

Urtaniszók (258).

Lep, kúlvagy terj (superficies) (259).

Lapvagy ter(planum)(260), tér horizon

talét téve. Egyen (recta). Eggyközi (egyközú

helyett). Eggyközény terji vagy telji, és egyeni

vagy egyébi (262).

Tetény terji vagy telji.

A' tetény héányai a' szög közönien; mért

tezéssel lesz a' hasonló közönien; a' szögnek

a' folyó alak, ennek a'görbe 's az ormi szög,

fertáj vagy negyed szög, a' fertáji vagy ne

gyedszögi vagy negyedi (perpendicularis), 's en

nek a' szembeni kép 's űri egyenlőség (263... )

Bizonyos h dik fokozatbani érintés (tactus

ordinish ti); érintő(tangens),szinte-érő(asympto

ta); görbi sugár(radius osculi vel curvedinis);

érintény a' tangens” bizonyos mennyisége; é

rinti-cly (subtangens); sugárzány (normal),

sugár-alj (subnormal). (264).

Kigyózat (punctum flexus).

Hegyzet (cuspis)

Közép-pontozat vagy lefejlődő (evoluta),

sugársat vagy fejlet (evolvens) (265. )

Kettéző (diameter).

Fő-útak (abscisae), al-útak(ordinatae)214.

csúp(conus), csúp-szelet (conica sectio).Gyüpont

(focus). A' csúp-szeletnek nemei, a' két-karú,

viszsza-térő,'s négy karú: de mint sok egyéb

nek régi neveiket, mint más nemzetek, megtart

hatjuk. Több nevei vannak a'Tentamenben.

Alj (basis), ív, húris értettnek.

Béfogok (catheti), átfogó(hypotenusa),át

ló (diagonalis) - -

Negyedszögény (röviden negyedény); terji

vagy telji ( 268.),
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Terj-láb szelet, telj-láb- szelet 'sat.(97)

AVégyög vagy négyeg (quadratum).

Végtáv, kezdet-táv, középpont táv vagy

:* (sinus rectus, sinus versus. cosinus)
180),

) Erő-tani szók. (271.)

Megszűnő erő.

Eggykénti mozgás (uniformis), folytoni

erő, eggyként sebesűlt vagy lassult (unif ac

cel, ret) - -

Myúgpontos mozony (vectis közönien).

Függély (verticalis).

Súj-pont (272; 300;307).

Ingati közép, forgási hatály(308).

Jegyek magyarázatja.

> < különbsége > -- től (13);'s is „_nek

+–töl (11); 3 /-vas (33). -

Egyenlőség” jegyei=, re, (=,=),(=),

= , =( ( 2; 9; 10 ; 28; 32; 205); _s

(238). (A)x, x, y (a)mx, (a)x,(232 ); lg,

lag, Ég (32); 2 p (139). 9. a 32 lapon, h v,

6 v, 2v (154 lapon); «,*), D (a” 165 lapon).

1 l és L- esmcrtt jegyek; az első parallelt, a'

2dik pedig perpendicularist teszem.

• • • n annyit teszen; mint . 1. 2. 3... m.

Észrevett hibák igazítása.

Lap. Hiba. Igazítás.

3 lehet erg lehet Qer: g.

6 de azArcoléi : de az Arcoléi

13 fölülről

10-dik -

rendben is és

14 jégyen légyen

16ra lásd a” 193és 324lapokat
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Lap. Hiba. Igazítás.

18 a 2ikjegyz.

4 r. kimaradt ha csak az a kérdés,

hány?
20 IIután 2r. 10 *10

21 méretképben; méretképben,

23 tett-eggymétrt tett-eggymértt

24alolrol9r. főmértékzés főmérttezés

28 al. 4-dik r. eleibe Jegyeik ezek.

32 al.14 r. a* szer a° c szer

11 l

34 Z(= ar" Z(= ar”

38 lineával lineázóval

h.H.h h.H. a

54. § 532r. a (73

a --

6r. na” AV6

gma / na”

57 6p. 90 4/3

60 és 61 n–r –(n-r) Lásd Tartal.

62 t6u+1 6u:-1

64 röviden vnek röviden v nek

75 alolrul M" (7)

9's10 r. 474 /V

76 9r. ( : ) (69)

10r. 5 2

alolrol2 r. főmértteztettvén mértékeztettyén

78al.4 r.jobb a bal ,

al.6's10 r. balra jobbra

79f.4 r.jobbra balra

f.3 r. balra - jobbra

84. § 82ben a pontok lefelé letörlenddők
89 473254 473254

103 (.B | ... (B -

104 nem2–társi nemz-társi

106 Jegyz. azöszszet 1. az öszszet s



- -

KLI

... "

- -

Lap. = Hiba.

108 széj-cse

113 5r. p*=

6r. y**)=

123 10r. sorfőnek

130 al. 9r. ati- -2

: 2

1131 /N

138§1144r. avar

141 6r. lalamely

142 $120 2-ge(=

9 -

- N) . . .

XX . . . . .

- lamely -

- : - -

• - - - - - -

*Ígazítás. * : -

széj-becse te
*(= ”, ez is

P%= . . :

:: S., WT__„_ - - : :

fő sornak * ..
m :: ::

aen =ae *****

" *:

1445123 1r. a. a (=) a ars) * :
- -

145 9r. E. E E-E ,

151 5r. r, d,h r, h - .
• 0 4

16 k+am . ge: (ka).. egy -

164al. 7r. (Gv)*–() v)* (2Gv)*–(2) v)*

171 14r. 1+partp. 1+par . :

15r. (p–1)x* p(p-12"

–– - %

177al. 12r. - C - C,'s c(=lagC5

182 9r. yja Kja

183 3r. yja Yja -

185 al.2r. y sinu y*sin u. (Lásd XLM1

- 's 354.)

186 vagy y sinu

193 - 10r. - fejeziki

228 al. 9r. a:

231 1r. a*:2

257 1r, díg

3265 éritény

268 7r. páratlan

vagy y sinu

fejezni ki

95

. : 3 :3

dÍgy

érintény

páros

4 . -
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Lap ___ .. Hiba. Ígazítás.

XXI7r, terj telj

alolrúl 6r. 6 „33)

3693r. 6 93

279 2r. 3693 3653

285 IV V

5286 . V IV

299re Lásd 326..

A'd, J, *J*,2 fölebb kifelejtett jegyekre lásd
237..,826.

Az észre nem vett (hihetőleg sokkal több)

hibákat a' kegyes olvasó, megértve a' rend

szert, 's a' dolgon menve, maga is igazíthatja.

Több írási hibák, péld. lejendő, tejendő 'sat.

kisebb szerüek;:: a' Tartalomban

is igazitvák. - . :

A”185 dik lapon, a' fenn álló 's vizfektü

nyolczas alakoknak ott a rövidségért elhagyatott

okadata következő 3 's 4dik képpel.

Légyen a' képben, qK negyedkör, 's n -

egész szám, 's u legyen = uq+u', 's u'+v=g;

(mind u mind v s íveket téve).

IHa n=0; sin u = cos v, 's cos u= sin e

n=1; sin u = sin v,'s cos u=–cos •

n=2; sin u =–cosv,'s cos u =–sino

n=3;sin u =-sim v,'s cosu = cos e

"S így tovább akárhányszor 4gadódikaz n

, elébbi becseihez.'Sa'mint u nő0tól gig, v apad

. gtol 0ig : tehát sin u azalatt nő 0 tol 1ig, 's

cos u apad 1től 0ig: 's az első gban sinu i 's

cos uis ki ; a' 2dikgban sin u. 4 , cos u. -; a'

3dik q ban sin u-, 's cos u is -, a' 4dik gban

sin u. – . cos u. 4.

Tehát csak azt kell megmutatni: hogy az

első gban pi=cos p' p”, 's pb=sin p'p”.

Látszik; hogy pip's pbk fél-köri szögek :te

hát pi L_pp”, 's ebLpp”; és így pi=cos u 's

pb= sinu. Azonban sinu'=cosr,*s cosu"=sinc.
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Azután látott hibák.
--- : :

-

- - 1 r , ** , . .

A 31dik lapon-4: előtt –helyibe 4*-t kell.
All lt pl. " "

A'299-dik lapon :-*(2x) helyett (x-2):x. : *

A'354diklapon–())*helyett–(X) uj* kell. ,

A XVI lap.6dik rend.tan helyett tanu

XXXIII nyelre helyett nyelyvre

XXXVIII héányai helyett leányai. ,

Jegyzés. 1. A' 299dik lapon (mint meg

mondatott, el kellett volna maradni (326 sze

rint)gnek: ugyanis a' cycloist író kör (circu

lus genitor) sugara közönien 1 nek vétettvén,

lesz a' növetképe úgymint i =(x-2):x, 's a'

y–x en szabadon esettnek végsebessége

21-*(y–x) ( az említett kör-sugár vétettvén ~ 1

nek); 's végre r: 2 a' származat; mely is a'

mennyidje 1 nek, annyidja a keresett id azon

id-főmértéknek, mely az úti főmérték 's annál

fogva sebességi fórumérték által meghatároztatik.

Más kérdés: mikor a munkálat származa

tának a' főmérték változásátoli függése visgál

tatik (Tentam).

2. A 28's 31 lapokon származó potenti-, -

ákra nézve megjegyzenddő: hogy arra az in

diai szám-írás mutathatott; a' mennyiben *

. . . 1 1 1 , 1 1 1... ben ha 10 helyett rövi- .

den. a íratik, lesz az edjes helyet nem szám

lalva az első helynek balra a , a' 2diknak aa

'sat. a' becse; 's önként jön , a' felső végnél

küli eggypári sor alá a' helymutato eggypóti

sort is, 2 felé végnélkűl kinyujtani; 's lesz

. . . . aaa, azaz, a , 1 , 1 : a , v 1 : aa - ...

. . . . 3 , 2 , 1 , 0, – 1., –2. .. .. .. "

az holott szembe ötlik: hogy a felsősor”akár

mely 2 ízei” mérttezetének alatta, az azok a

latti eggypóti sor-ízek összete áll; 's nem csak

a” párzásra is alkalmazttatik, hanem ha az eggy
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póti korban 1 helyett d tétettvén ...2d, d, 0, -

-d, –2d... lesz, akkor is úgy van, 's lát

szik, hogy 1 nek helye 0szor akkora mint áz

as helye, 'sat.

Innen edj gondolat: hogy a és d akármit -

tehessenek, sorfőnek nevezttettvén a az eggy

páriban,d az eggypötiban; 's hogy mind a' két

sorban minden két közelebbi íz közé úgy té

tessék m számuíz,hogy a'felső sor eggypárinak -

's az ízenként megfelelő alsó eggypótinak

maradjanak; s még további lépés: hogy nem

csak bizonyos állandó a neki megfelelő állan

dó dvel tétessenek;hanem mind a mind dtétedjű

légyen, mégpedig a'tétedjüek részéről; s alkot

tassék az ellenedjüek” részéről is ilyen sor-

pár ellenedjü sorfőkkel, hogy a, d, "p, ”g

tiszta és a midek legyenek a' fők a' 4 sor

ban. Tulajdonképpen mind a' 4 sorfő (105's

184) határoztatik meg: mikor oly g találtta

tik, hogy Ti "g="1, és akármely "i íze legyen

a legalsó eggypóti sornak, h "i a' felette álló

ízet adja meg, ha *1 tétetik sorfőnek; akkor

önkényt jővén legfelső sorfőnek is h d t ven

ni; hogy akármely helycim h legyen, h h az

h nak cimesse legyen : sőt az edjszerüségért

d=1 nek tétettvén, születik a' természetesnek

mondott alkotvány, melynek alapja K1 =e.

De ezen meghatározásig is lehet közönien

szólani: csak az unum, numerus, unitas 's minden

azitt alkotott képzetekszerint érttessenek;péld.

B* ne egyebet tegyen, hanem csak azt a'

minek kszor akkora a' helycime mint a'B hely

cime; a' helycímen az első edjszerübb képben

is a' felső íz alatt állót, 's általán (28 és 31. sz.)

értve. -

A' szók közűl kimaradt féret közneve terj

nek és teljnek. Á' 183dik lapon al. 3 dik r...th “u

helyett h (-* –1.u) érttessék a' más lapon.
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Köz gyökere (a” tartalom szerint) az id

tan” és ürtan” élőfájinak, melyeknek közföl

de az id és ür.

§. 1. Az elme az elibe terjesztetteket szem

lélve; el-von, öszve tesz, hasonlit 's rendel: kör

nyét a lehetségig át-látandó, 's minden külön

bözőket egyitendő.A jelen célra származnak kö

vetkező eszmék. -

§. 2. Elvonás által ered a' rész, és a semmis

ha oly a vonatik gondolattal Aból el, a' miA

ból magáboli, 's nem A; mondatik a azA részé

nek, 'sA az ara nézt egésznek. Ha pedig a' gon

dolatba tett A, ugyan onnan elvonatik: semmi se

(röviden semmi) maradni mondatik(tulajdonkép

pen Ara nézve);'s ezen gondolati képzetbe,mely

ből A kizáratott, nem is bocsáttatik egyéb bé,

mig nyilván nem mondatik. Jegye0, neve zéro.

Csupa semmi, az-az hogy semmi se legyen való

ban, lehetlen: nézti semmi pedig (péld.üres er

szény, sőt fő vagy szív) valóban is van.

–Jegyzés 1. Ha a olyan részeAnak, hogy azt el

vonás által ugyan lehetgondolat” tárgyává tenni,

deAból gondolattal se lehet úgyelvenni,hogyott

ne maradjon: az ilyen rész elválhatlannak mon

datik. Péld. idpont, vagypontok az idben, ür

pont,vagypontok a' lineában,'s ez a' terjben,'s

ez is az ürben --- -

–2. Ha anak bizonyos része r, bnek bizonyos ré

szévelugyanazon: ezen r mondatik a ésb közösé

nek. -

-3. Ha a is b is része Anak, 's a ésb együtt ma

1
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ga az A; és vagynincs anak 's bnek közösük:vagy

a' mi közösük van,az, elválhatlanja anakisbnekis:

mondatik a is b is Anak darabjának.

–4. Ha A olyan, hogy akármely ilyen a darab

nak a' másik bvel közösük van: szakadatlannak

mondatik.

§. 3. Öszvetétel által lesz a hozadadás” mun

kálatja: ha 0haz adódni mondatik 8, és 8nem 0;

érttessék a' § 2-beli képzetbe 8 bé bocsátattni;

ha pedig 8haz (akár0 legyen 8akárnem) adód

ni mondatik 0, érttessék semmi se adódni; 'sigy

mind az elébbi mind az utóbbi esetben 8 vétes

sék származatul.

Ha pedig sem a sem 8 nem 0, 's valame

lyikhez adödni mondatik a' másik: vétessék az

származatnak, a' mi an kivül még 8t tartja ma

gában, 's csupán a és 8ból áll.

. A meg B tegye azon mnnkálat” származatát,

ha Ahoz B adödik.

§ 4. Hasonlitás 's elvonás által lessz az e

gyenlőség: ha At Btől, a' helytől megválva,

megkülönböztetni nem lehet;A egyenlőnek mon

datik Bhez. Péld. akármit magától megkülön

böztetni nem lehet;idpontot idponttól, óra” kez

detét a'végétől, ürpontot ürponttól, bizonyos i

det bizonyos idtől 'sat. helytől elvonva megkü

lönböztetni nem lehet. -

Jegye A = B.

Nézti egyenlőség, mikor A és B bizonyos va

lamire nézt (egyebet elvonva a' gondolatban)

meg nem különböztethető. Péld. 1 ezüst hu
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szas egyenlő 50 réz krajczárhoz, arra nézve, a'
mit azért és ezért adnak. •

§. 5. Ezen nézti egyenlőségnek nevezetes

neme a' darabi egyenlöség is: mely szerint ha

nem is 9 - g, lehet arra nézve egyenlő, hogy

darab darabhozegyenlő,elvonattva darabnak da

rabhozi állása, következő módon.

Ha A,B--- közül mindenik, darabja 9 nak,

's a, b--- közül mindenik, darabja gnak; 's A

- a, B= b--- mind rendre, mig az elébbi

rendben az utolsó az utóbbi rendbeni utolsóhaz

=; 's sem Qból sem gból nem maradsemmi fenn:

akkor 2 darabként egyenlőnek mondatik ghaz,

Jegye lehet -- g.

–Jegyzés, Ezen jegy” értelme következőképpen

szélesittetik ki. Ha sem az elébbi sem az utóbbi

rendben utolsó nincs, de akármely e darabja le

gyen Qnak, ugylehet mind az elébbimind az utób

bi sort alkotni, hogy mind a' mi Qból kimarad,

anak darabjához, mind az a' mi qból kimarad anak

darabjához -legyen: akkor is mondatik Q az g

haz darabként egyenlőnek; az elébbi esetben vé

gesnek, az utobbiban végetlennek mondattván a'

darabi egyenlőség. És már Q: g azt tegye, hogy

9 vagy=q,vagy Q és g közt véges avvagy vé

getlen darabi egyenlőségvagyon. Még ezután kö

vetkezik a'=jegy.

Péld. Két Augyan azon egyközük közt, ha

aljaik egyenlők, egymásból kirakható; 's megle

het mutatni, hogy akármely körre nézvevan oly

négyeg, melyből az úgy kirakható, hogy akármi

kicsi a adódjék meg, a körbőlis 's a' négyegből

is kisebb maradfenn:amaz véges,ez végetlen da

4 *
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rabi egyenlőség. A' hol lehet, mindenüt végest

kell mutatni.

§ 6. Öszvetétel által az egyenlőségből 's o

ból a' hozzáadás munkájával, ered a' szám, és a'

számlálás” munkálatja.

Ha u akármit tévén, elébb o tétetik, azután

o meg u, 's mindenikhez mely kijőn, megint u

adódik; 's vvel is ugyan ez vitetik végbe; és a'

következő kép szerint az u sorában o tétetik e

lől, 's a' v sorában is o tétetik elől, az elébbi

onak megfelelőleg; 's az u sorában o után kö

vetkező unak felel meg a' v sorában o után kö

vetkező v ; 's az akármely után következőnek

az u sorában, felel meg az amannak a' v sorá

ban megfelelő után következő, "e szerint

o, u, u meg u, u meg u meg u, ---

o, v, v meg v, v meg v meg v, ---

Mind az alsó mind a'felső sornak akármely

íze számnak neveztetik; a' felsőben ura az al

sóban vre nézve, mégpedig a felső sorban min

denik, külön névvel különböztetik meg, 's min

deniknek az alsó sorban is ugyanazon név ada

tik, a' mi a' néki megfelelőnek adatott, azzal a'

különbséggel, hogy a' felsőben ura az alsóban v

re nezve mondatik. Tudni illik o mondatik o

nevü számnak ura nézve, 's o nevü számnak v

re nézve is, u pedig 1 nevü számnak ura 's v,

1 nevü számnak vre nézve , u meg u, 2 nevü

számnak ura 's v meg v 2 nevü, számnak vre

nézve 'sat.- Röviden pedig, ha n számnevet te
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szen, n nevü szám ura nézve mondatik nunak,

's n nevü szám vre nézve mondatik nvnek.

Az u szintugy v neveztetik számedjnek (u

num),az alábbi unitástól megkülönböztetenddő.

A” számlálás”munkája”származata pedig igy

kérdezttetik: hány uf hány v ? 's a' felelet, ha

a' kérdés a' legelsőről van,ou,vagyov,azaz 1 sem;

haaz azutániról van, 1u vagy 1v sat--- -

Több unak mondatik az 1 u után akármely

ura nézti szám, ha u nem o. -

–Jegyzés 1. Szükséges azalábbiakra nézve meg

jegyezni: hogy ha unem o, o nem lehet más nevü

szám ura nézve csak o nevü; de ha oaak tétetik

v, mindenik szám vre nézve o lesz (§ 3.); tehát

o csak o nevü szám lehet nem ora nézve,'s akár

mely nevü szám lehet ora nézve.

2. 'S az is megjegyzenddő: hogy a' szám az itt

adott képzet szerint lehet nem mennyiség is a

mindjárt következő értelemben; hanem ha bizo

nyos elvonás által tétetik azzá,

3. A' szám” származása után több kérdésektá

madnak: melyek közül szembe ötlöbbek ezek:

Ha n és N számnevek, nu meg Nu bány u? le

gyen Mu (számnevet tévén M). -

Továbbá Mura hány u potolja ki mut?

"S hátha U=nu, NUhany u ?legyen mu(mszám

nevet tévén). "S ha mu teszen NUt, U hány u 2

s ha U teszen nut, nu hány U? Mely két utob

bi közül, az elsőben mből 's Nből kerestetik m ,

az utobbiban mből 's nből AV.

Péld. Ha 6 húszas teszen 2 forintot, 1 forint

hány húszas? 's ha 1 forint teszen 3 huszast, 6

huszas hányforint?

Látszik: hogy ezek a közönséges négy Spécies"

feladatai. -
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§ 7. A” rész és egyenlőség' leánya a'mennyi

ség, valaminek akármely két darabja” öszveha

sonlitása által : ha Anak vagy nincs darabja,vagy

akármely a és b darabjai olyanok, hogy a vagy

maga vagy valamely darabja + vagy bhez ma

gához vagy valamely darabjához; úgy A men

nyiségnek mondatik.

–Péld.Azid (vagyüd), ür,gömbnek henger

nek külje, a' ter(vagy lap, tér horizontale pla

numot téve), az egyen, kör, sróflinea,idpont,id

pontok, ürpont, ürpontok, a'zeró,'s azonegyne

müek (szorosan véve) akármint tétettve öszve,

mint azonegy sugaru kör”ívdarabjaiból akármint

alkotott egész, nem külőnben egyenekből'sat.

Jegyzés. Zerönak's az idpontnak, szintúgy az

ürpontnak nincs darabja. Az idpont annyira nem

semmi, hogy az idből mindig csak idpont van,

's soha kettő együtt nincs; mozgás benne nem

lehet de az Arcoléi hid” hőse, 's az észak”fagy

hozó lángjai,vagy a'Niagara”vízomlása, csakid

pontban fogva fel, maradhatnak a vásznan.

§ 8. A' nem-mennyiség is, elvonás által le

het nézti mennyiség: ha (t.i.) általa olyan ha

tároztatik meg, a' mi mennyiség; úgy az, erra

nézve mennyiségnek mondatik.

–Péld. Akármely gőrbe linea azon egyenrenéz

ve, melynek vége soha elnem éretik ugyan, de

akárminél inkább közelittethetik,ha a' görbének

edjik végétől a' másikig egymásután következő

húrjai , azon egyen edjik végétől a másikig

egymásután tétettnekle,'s minden ív”végei egy

máshoz mind közelebb vétettnek. Igy akármely

görbéket, ha nem mennyiségek is, mint néztie

ket, lehet egymáshoz 's az egyénhez hasonlítani,
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hogy melyik mennyivel nagyobb 'sat. Különben

két különböző sugaru körröl se lehet mondani,

hogy edjik nagyobb a' másiknál, mint mindjárt

kimutatja a nagyobb”képzete. Minden lepet(vagy

terjet)is hasonlölag lehet lapra vonni; mikor a'

nézti mennyiségről mint mennyiségről van szó,

mindig az érttessék, a' mire nézt az mennyiség.

Megjegyzenddő: hogya'guadratura circuli fel

adata, a' kör által az elébbi módon meghatáro

zott egyen” végének, tehát egy pontnak mega

dása, mégpedig bizonyos számu kör-irás 's e

gyenvonás által.

§ 9. B mennyiséghezjárulván A, az egyen

lőség” eszméje által származik a' nagyobb és ki

sebb, és az egyféle mennyiségek, (quant. homo

geneae) képzete; 's a' szám” eszméje által a' mé

rés” munkálatja. Ugyan is

1-ör Az elébbi azt a kérdést támasztja: hogy

B egyenlő-é Ahoz? 's ha nem az, van-é oly da

rabja Anak, mely r B?'s ha van, mivan még

Aban az irtt darabon feljül? Ha van, akkor A

nagyobbnak mondatik Bnél, 's B kisebbnek Anál,

A > B, vagy B< Aval jegyeztettve; 's A az

irtt darabon feljülivel meghaladni mondatik Bt;

's azon mennyiségek,melyek közül akármelyik,

ugyan azok közül akármely máshoz,vagy egyen

lő, vagy nagyobb vagy kisebb nála, eggyfélék

nek mondattnak. Egyen és terj nem ilyenek; 2

sing 's 10 ól ilyenek.

2-or A” szám” eszméje által az a' kérdés tá

mad : hogy szám-é B az Ara nézve? 's ha az,

micsoda nevü? 's ha nem, nincs-é oly 3-dik u,
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melyre nézt B is A is szám legyen? 's ha van,

micsoda nevü szám B, 's mi nevü szám A azon

egy ura nézt? Akármely olyu találtassék, mely

re néztBisA is szám legyen (akár legyen szám

B az Ara nézt, akár nem), ha megtudatik, mi

nevü szám B, 's mi nevü szám A azonegy

számedjre nézve: B az Ara 's A a' Bre nézt

megméretteknek mondattnak; 's akármelyik vé

tetik á' másikra nézt méretettnek, amaz mértt

nek 's ez mértéknek, 's a' munka származata

méretnek mondattnak. Ezen származatpedig kö

vetkezőképpen jelenttetik ki: képviseljenek 3 és

2 akármely számneveket, 's B legyen 3 u és

A legyen 2 u ; ekkor ha B mérettetik Ara nézt

(vagy röviden Aval), a'származat többként kér

deztettvén; ha ugy kérdezttetik, högy B men

nyidje ( vagy hányadja) Anak? vagy B micsoda

mérete Anak? (az az a' mértt a' mértéknek),a'fe

lelet az, hogy3 kettőde (nem3kettőd része);'s ha

ugykérdezttetik, hogy milyen mértt BazAranézt,

felelet 3 kettőd. Sőt ha A csak 1 nevü szám u

ra nézve azaz 1u ; akkor B az Anak 3 edjede

's ha B az ura nézt o nevü szám, 's A pedig

2 u, akkor B az Anak o kettőde.

–Jegyzés. De kiterjeszttetik a mérés”munká

ja azon esetre is, a' mikor nincs oly u, melyre

nézt B is A is szám legyen, következőképpen

Legyenek u, u”, u”--- oly számedjek, hogy

mindenik a' megelőzőnek fele legyen; 's legye

nek u, u', u' --- és m, m', m"---számnevek;

's legyen a < u, a'< u', a '<u”---, 's légyen

A a' mérték, melyre nézt B legyen a' mértt; és
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A legyen mu, 's ez m'u', 's ez m'u” legyen ---

Blegyen nu meg a,'s ez n'u'meg af, 's ez m'u”

meg a" --- Ekkor arra a' kérdésre, hogy

mennyidje B az Anak? a' felelet: m (m)ede, kö

zelebb n'(m')ede, n” (m") ede,---- deúgy hogy

Anak n (m)ede<B><Anakn'meg 1 (m”) edénél

's Anak n'(m)ede<<B:Anak n"meg1 (m”)edénél

Hogy milyen mértt B az Ara nézt? éppen az a'

felelet, csak hogy ede helyett ed mondatik.

Ilyenkor B és Al öszvemérhetleneknek mondatt

nak:'s a' mérés” munkája soha se végződhetik

bé; de végnélkül folyhat, 's akármely megadott

nál kisebb maradhat Bből fenn. Ilyen a'négyeg

oldala és átlója, 's számtalan mások.

2. Alább bizonyos milyzetek támadván, me

lyekkel a' mennyiségek öszvekötettnek: a' mé

rés” képe azokra is kifog terjesztettni.

3. A' mérés törsök anyja sarkalatos ezután

származandóid és ürtaniképzeteknekés munkála

toknak. -

§ 10. Oly 2 mennyiségekjöhetvén elé, me

lyeket hogy egyenlők-é,'s ha nem, melyik men

nyivel nagyobb a' másiknál, oly tisztán átlátni

nem lehet, mint két idet, vagy egyent: önként

jőn,minden mennyiségetily képrevonni,(mely

nek lehetsége (Tent) megmutattatik), 's követ

kező képzetet alkotni. -

Ha A r A', BEL: B, C-T- C°,--- 's A,B,

C”--- közül akármely kettő vétessék, péld. A

és C; A' vagy= C", vagy valamelyik - a' má

siknak darabjához: akkor A, B, C--- idképre

(vagy egyenképre) vonttaknak mondattnak,vagy

röviden idi vagy üdi avvagy egyeni mennyisé
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geknek. A' idképre vagy egyenképre vontt Al'sat.

A=B azt teszi, hogy A'="B".

Jegyzés. Az Arithmetika a' mennyiségetid

képre (vagyegyenképre) vonttan veszi által: a

zért üdi (vagy idi) vagy egyeni mennyiség-tan,

röviden ídi vagy idtan( az elébbi értelemben).

Idemutat azürtanban a'mérnökök"láb-ujj.szelete.

§. 11. A nagyobb és kisebb” képzetéből, el

vonás által lessz az elvétel” munkája: ha (t. i.)

A=vagy <B; 's Athoz= gondoltatik Bből el.

Szokássá vált, ugy mondani, hogy A vétetik B

ből el (jól érttendő). A' munka” származatának

vétetik az a' mi marad Bből az elvétel után,

mely ha A=B, akkor zéró.

Gyökere az id-tan előfájának (a' tartalom

szerint).

§ 12. Az elébbinek megforditásával az á

kérdés támad: mennyi az a' nagyobbikból, a

mit a' kisebből elvenni nem lehet? péld. ha

ezer forintot kell exequalni, 's csak száz van

miből; kilenczszáz marad elvétettlen.

Innen az elvétel” munkája kiterjesztetik ezen

esetre is; és akárA=B,akárA <B, akárA »– B,

haA lehetségig elvétettni mondatik Bből: a mun

ka' származatának vétessék a' két első esetben

az a' mi Bből marad, miután A belóle egészen

elvétetett, az utobbi esetben pedig azon része

Anak, mely miután Bhez = része vétetett Bből

el, elvétettlen marad.

§ 13.Az elvétel” munkálatjából,ha valamely



/

mennyiség lehetségig elvejendőnek tétetik, 's a'

másikpedig annak, melyből azon elvétel legyen,

származik az elvételi milyzet-pár:bizonyosmen

nyiség az elvejendőség” milységével, másik az

zal kötettvén öszve, hogy belőle légyen az el

vétel; melyért is ezen milyzés elvételinek (rövi

den elvétinek) neveztetik,

Mondassék az, melyből az elvétel essék,

tétinek (mintegy bizonyos célra tettnek gondol

tattva), 's a' másik tételleninek; jegye lehetvén

amannak is ennek –;'sjáruljon mégezenmily

zéshez következő határozás.

1-ör. Akármely a mennyiség légyen, mikor

az mondatik, hogy a tételleninek tétetik, érttes

sék az: hogyvalamikor téti mennyiséggel, péld.

»K 8val öszszeztettni mondatik, vétessék a lehet

ségig el 8ból; 's vétessék származatnak az a' mi

marad, tétileg ha téti Bből maradott,'s tételle

nileg ha tételleni alból maradott; az utobbi ma

radék azután is ( az eléjöhető öszszezés” eseté

re)tételleninek tartattván.

2or. Ha A téti mennyiség, 's B tételleninek

tétetik : A és tételleni B ellenieknek mondassa

nak; 's ha A=B, ugy A és tételleni B közül

akármelyik a' másnak ellenjének mondassék.

3or. Akármelybetü tehetvén akármely men

nyiséget akármely milyzettel; + a annyit te

gyen mint a; de– a ellenjét tegye annak, a'

mit a teszen: péld. ha az-2,akkor-a--2,'s

ha a=*2, akkor -a -= K 2, azaz 2; mert a'

•
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számi kifejezetnek, ha milyzete nem emlittetik,

milyzetünek érttetik.

4-er. A” téti 's tételleni mennyiségek, elvo

nás által adják a' +ot és–ot; úgymint ha a'

téti gondoltatik el, téti zéro, 's ha a' tételleni

gondoltatik el, tételleni zéro maradni mondatik.

§ 14. Innen az elleniek” szélesebb képzete e

red: ugymint haM és m oly milyzetek, hogybi

zonyosf feltét alatt, ha A tétetik M milyzettel,

's B pedig m milyzettel; a' származat a azon e

setben ha A=B, más esetben pedig a' szárma

zat azon csupa M milyzetü,vagy csupa m mily

zetü, a' mi ha nem volna, o lenne a' származat:

akkor az Mmel milyzett A 's az mmel milyzett

B ellenieknek mondattnak (f feltét alatt); 's itt

is valamelyik milyzet bizonyos célra vivőnek

gondoltathatván, 's a' másik azelleninek, az e

lébbi nevek 's jegyek megmaradhatnak; sőt le

hetne bizonyos esetekben céli 's célellenieknek

is mondani.
-

Péld. Bizonyosvégetlen egyenen, a'jobbfelőli

haladás vétethetik Knak, 's a' balfelőli – nak;'s

ffeltét az lehet, hogy bizonyos a ponttól kezd

ve mozogván bizonyos pont az emlitett egyenen,

jobbra,balra; származatnak a' mozgott pont”u

tolsó helyének a tol jobbra vagy balra lett hala

dása vétessék. Igy ha a pontjobbra ment 2 ölet

's balra 3 ölet: nyilván ha balra 1 öl nem volna,

o volna a' származat; 's most éppen ezen balrai

1 öl a' származat, ennyire lévén balra a mozgott

pont. Szintugy egy végetlen laptól egy pont

nak felfeléi távozása Knak, 's lefelé - nak, 's

származatnak a' laptól utoljárai fel vagy lefeléi
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-

távja vétetthetik. Van más képzete is az elleni

eknek (Tent).

Jegyzés. A' >és< a' milyzettől elvonva ért

tessék; szabad lévén ezen jegyzetet > és < is

felvenni: melyszerint 1 ncm >o, 's–1 ncm<o,

mert (§ 11) nem illik reá; hanem 1 -> o, 's–1

> –3, de–3> 2. Tudniillik ezen----3,–

2,–1, o, 1,2, 3--- sorban, mindenik íz ért

tessék akármelyjobbra utánalévőnél -nek(szó

val kevesebbnek); on tul -e és< együtt vannak.

§ 15. Az elébbi szerint milyzett mennyisé

gek öszvetétel által szülik az öszszezés munká

latját; melynek származata öszszezetnek. ( rövi

den öszszetnek) mondatik.

- Öszszeztetni mondattnak a és b ; ha

Mikor a és b közül edjik se o, 's a és b elleni

ek;f feltét alatt az emlitett módon vétetik a'

származat; 's ezen eseten kivül, a' hozzáadás

munkája ( §3.) vitetik aval 's bvel végbe, azzal

a” határozással; hogy a' származat, vagy számi

lag gondolttassék, hogy mennyidje valaminek;

vagy id (avvagy egyen) képileg gondolttassék,

mintha edjik egyennek kinyujtásába utánna té

tettnék a' másik; mely új egyen a kettőnek

öszszete, ha számilag kifejezvenem tudatnék is.

Jegyzés. 1. Akárhánynak öszszetének akár

mely kvali öszszete; azoknak kval együtti öszsze

tének mondatik.

2. 'Smegjegyzenddő még: hogy majdmég bi

zonyos milyzet-pár támadván, az öszszet bi

zonyos értelemben szélesebb értelmet nyér.

3.Akárhánynak öszszete akármelyrenddel a

zonegy öszszetet ád (Tent).
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§ 16. Mennyiségek”öszszete jegyeztetik kő

vetkezőképpen: ha A, B--- közül mindenik,

az irtt mödon akárhogymilyzettmennyiséget te

szen,'s+,–jegyek közül valamelyik van min

denik után mely nem utolsó: az egész jegyzet

tegye az utoljára kijövő öszszetet, ha elébb az

elsőnek 's utána következőnek öszszete vétetik,

's minden új öszszetnek a' következő mennyi

séggeli öszete vétetik, mig az utolsóvali öszszet

kijőn; mindenik az A,B--- közül úgy vétett

ve (ezen öszszezésben) a' milyenné azt az elötte

lévő+ vagy–jegy határozza; az első elött a

kár+ jégyen, akár ne legyen semmi,ugyan azt

teszi. A+B–Cmondatthatik igy ki. A megB

's ellen C, úgy hogy ezután A megB annyit te

gyen, mint A+B,'s --B=B.

§ 17. Az öszszezésnek leánya a' pót-zás:

úgymint miután Aból 's Bből kerestetett oly S,

hogyA +B = S legyen: kérdés támad, a' há

rom közül akármely más kettőből keresni a'3

dikat; péld Sből mint feltett öszszetből 's Aból,

keresni Anak azon társát, mellyel öszszezve S

jöjjön öszszetnek.

Ezen munkálat neveztethetik pót-társazás

nak (röviden pót-zásnak), 's S tett öszszettnek,

A pedigpótlandónak(vagypót-zandónak), 's B

póttársnak (röviden pótnak). Differentia ipsius

A ab S mondatthatik Srepót-társa(rövidenpót

ja)Anak, vagy Sre pót-xatt A, a”pót-zás”mun

kájának, ha Sre pót-zatik A, származatát értve.

-
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Jegyzés. Anak pötja Sre nyilván S-A, mert

Aval öszszezve S-A=S

§ 18. Két pót-zásból (az egyenlőség” hozzá

, járultával) ered az eggypót-zat : ha az elsőnek

pótja a” 2-dikra egyenlő a' 3-nak 4-rei pótjá

hoz.A'2-dikpedig, ha egyenlő a' 3-dikhaz, eggy

póti középnek mondatik.

§ 19.Többeggypöt-zat leánya az eggypótisors

ha (t.i.) mindenik íz eggypóti közép a' mege

löző 's következő között. Mindenik sor-iznek a'

következőrei pót-társa sorjelnek neveztetik, még

pedig eggypóti sor-jelnek. -

Jegyzés. A gondolat számtalan más törvény

nyelfolyhatósorokra,'s más nemü sorjelekreme

het: melyről alább. -

§20.Többeknek azonegyre nézti méréséből

származik a' köz vagyfőmérték;'s azerre nézti

mérés mondatik főmértékinek.

Arra menvén a'gondolat; hogy minden ösz

szezhetőkre nézve bizonyos közmérték állittas

sék meg, melyet a' mérés” származata” mondá

sában említeni se keljen; akármely más mérték

re nézti mérést is meghagyván, a” mérték” meg

említésével: azon közmérték, mint más mérté

kek közül (bár szabadon) választott, de azután,

mig nyilván nem változtatik, megtarttandó, mon

dassékfőmértéknek (Unitas), mely a' számedj

től (Unum)(I. 5) megkülönbözttetendő.

Ezen főmérték pedig oly változatlan tart-

tassék (mig nyilván egyéb nem mondatik);hogy

péld. ha az egyenek”főmértékének tétetik bizo
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nyos egyen E, ez még más egyenlővel se cse

rélttessék fel, csakhogy ugyanazonE kötetthetik

akár téti akár tételleni milyzettel öszve; de mind

- Enek mind - Enekfőmértéke - E legyen.

–Jegyzés 1. Mikor valamely számnév számedj

nélkül, vagyvalamely méret mérték nélkül em

littetik: az első esetben számedjnek, a' máso

dikban mértéknek a' főmérték, érttetik. Péld. Ha

2 láb tétetik főmértéknek; ekkor 3 teszen 1 ö

let; 's 3 kettőd teszi 2 lábnak 3 kettődét, azaz

másfél singet; ugyanez egyszersmind az ölnek

1 kettőde; amaz” főmértéki, ez másra nézti mé

retése ugyan azonnak.

2. A' főmérték által ered az elvontt mennyiség

is: a' midőn több különbféle mennyiségek is e

gyenlők lehetnek arra nézve, hogy mindeniku

gyanannyidja a' maga főmértékének; mely is

neme a'nézti egyenlőségnek.

3. A'főmérték adja az alább irandó módot a'

számitás egyszeritésére: a' midőn akármely kü

lönbféléket mind egyeni képviselők által lehet a'

számitásba bévinni, *

Ugyan ezt lehet tenni, az elébbi szerint a' fő

mértékek által minden a' számitásba jövőket el

vontt mennyiségekké tévén: 's ez is elég tiszta

lehet az öszszemérhetés esetében;amazazöszsze

mérhetlenség” esetében is világoson határzott.

4. A' főmérték adja az úgynevezett realet és

imaginariumat is: ha (t. i.) téti főmérték adatik

valamely mennyiségnek, mondassék tetetedjű

nek (reale), ha ellenedjü főmérték adatik, mon

dassék ellenedjünek (imaginarium). Es ez megint

új milyzet-pár, melyet lehet edjinek mondani:

mely szerint két milyzet-pár leszsz; az elvéte

li 's az edji. -

5. A' főmérték szolgál alapul (a' főmértéki
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mérés által) az alább származandó eggymértte

zés, párzás, cimesbités, cimtlenbités , cimzés

munkálatainak.

6. A' főmértékből ered az úgynevezett fra

ctio vera (törtedj), a' mi kisebb a' főmérték

nél,'s a' numerus integer, az-az a' mi szám a'fő

mértékre nézve: péld. ha 1 öl a' főmérték, 2

sing törtt edj, 1 öl,2 öl-- egész számok.

§ 21. Minden a számításba vitt mennyi

ség köttessék (célszerint) az öszszezésre nézve

téti vagy tételleni milyzettel öszve;'s az eléjő

hető főmértéki mérésre nézve adassék néki (cél

szerint)vagy teti vagy tétellenifőmértéke és igy

minden a' számitásba vitt mennyiség két mily

zettel bírönak vétessék; a' téti mennyiség, vagy

téti vagy tétellemi főmértékkel, 's a' tételleni

is, vagy téti vagy tételleni főmértékkel.

Jegyzés 1. A' milyzet-adás” szabályairól a

lább lejénd. -

2. Azigy milyzetteknek mind főmértéki mind

egyébre nézti mérésök" szélesült képzete”mind

járt alább szabályoztatik.

§ 22. A' különbözőleg milyzett mennyisé

gek” eredetével, az öszszet” fölebbi ( 13) kép

zete szélesül annyiban: hogy a' tétedjüek” ösz

szete az ellenedjüek” öszszetével, mindenik kü

lön tartattva, köttetik öszve.

Ezen öszvekötésnek 's őszvenem elegyítésnek

oka az, hogy az ész a különbözőket is őszve

foglalva, egy szabály alá vetni szereti; de az e

léjöhető főmértéki mérésre nézve öszvezavarni

ezeket nem lehet.

A 2
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Az ellenedjü mennyiség, 's szintúgy a' tét

edjü, tiszta mennyiségnek; a' tétedjü pedig el

lenedjüvel kötve öszve elegymennyiségnek mon

dattnak.

Jegyzés 1. Az ellenedjü mennyiség megkülön

böztethetnékveres tentával: itt jegyeztessék a'

mennyiség jegye elibe tett • al.

Péld. 2+ *3 tegyen tétedjü 2töt öszveköt

ve ellenedjü.3al.

2. A' főmértéki mérés” esetén kivül (melyről

mindjárt) akár téti akár tételleni főmérték a

dassék ennek,vagy annak,mind öszve lehet szá

mitni(Péld. ha 20forintom van,'s tetszik 17

nek belöle téti 's 3 nak tételleni főmértéket

adni: leszsz 17 -- *3 forintom, mely csak an

nyi forint mint az elött: de nem mindegy ha

főmértéki mérés kivántatik; ugyan-is az ész a'

feladathoz képest a' legedjszerübb megfejtésre

törekedvén, a' szerint adja a'főmértéket, 's ren

deli a' munkálatokat; vagy maga adja fel, hogy

ha ezvagy amaz főmértékadatik,bizonyos mun

kálatok' származata mi lejénd ?

§ 23. Ugyan az emlitett módon milyzett

mennyiségek eredetével, a' fölebb (9) irtt mé

rés képzete kiterjeszttetik a' milyzetekreis, hogy

a' mértt a' mértékre nézve még inkább meg

határozttassék. Az esetek következendők:

1-ször Mikor tiszta tisztával mérődik.

2-szor Mikor elegy mérődik tisztával;

3-szor Mikor tiszta avvagy elegy mérődik

elegygyel.

De mindenik eset, tisztának tisztávali mé

réseire fog szakgattattni: a' tisztának tisztávali

(* főmértéktől válttan.

„s
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mérésében pedig következő 3 kérdésekre tett

feleletek vétettnek a' munka” származatának

I. Mennyidje a'mértt a' mértéknek? (a'mily

zetet nem véve fel).

II. A' mértt a' mértékkel eggymilyzetüé aa

elvéti milyzetrenézt? vagy nem ?

Feleletüliródik II után: Eggy vagy Nem,

III. A' mértt a' mértékkel eggymilyzetü-é

az edji milyzetre nézt? vagy nem?

Feleletül iródik III. után Eggy vagy Nem

"S ezen lefelé irtt I, II, III utáni feleletek e

gyütt, a mérttnek a mértékre nézti méretképek

nek neveztettnek: 's ha a' mérték a' főmérték;

úgy a méretkép a mértt” főméretképének, 's

a” mérés főmértékinek mondatik. *

Tisztának tisztávali mérése e' szerint vilá

gos: a más két eset” méretképe alább szabá

lyoztatik. -

§ 24. Két mérésnek's az egyenlőségnek leá

nya az eggyméret: (u. m.) ha 2 és 3 akármely

számneveket képviselve, B=3u, A=2u, és

D=3v, C=2c; tehát B mérettvén Ara nézt

's D mérettvén Cre nézt, arra a kérdésre, mi

csoda mérete a' mértt a' mértéknek? 3 kettőde

(tehát ugyanazon) a' felelet; akkor Ara nézt

B 's Cre nézt D eggyméret (úgy értve, hogy

mérettvén egyenlő méret jőn ki). Mondathatik

úgy is ki, Anak B annyidja mint Cnek D. -

Szélesebb értelemben mondatik Ara nézt B

's Cre nézt D eggyméretnek - ha mérettvén B

„-*

-

2 -
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az Ara nézt 's D a' Cre nézt, egyenlő méret

képek jónek ki

Példa. Akár–2 mérődjék 3ra nézt, akár

*10 mérődjék –°15re nézt; egyenlők a' mé

retképek, melyek az I, II, III utáni felele

tekbe kijőnek. Ugymint

L. 2 harmada : melly is az első kérdésrei

felelet, midőn a' milyzettől elvonva,2 az 3nak,

's 10 a' 15nek 2 harmada:

II. Nem: midőn –2 és 3 's szintúgy +

10 és – *15 nem eggy elvéti milyzetüek.

III. Eggy : midőn –2 és 3 szintúgy *10

és –*15 eggy edji milyzetüek.

Tehát –2 az 3ra 's “10 az –*15re

nézt eggyméret. a

Jegyzés. Mikor ábrázatban vagy egyébben

proportio mondatik: az inkább számi öszszillet

vagy számi egyezet.

§. 25. Az eggyméretnek és a' főmértéki

mérésnek leánya az eggymérttezés” mukálatja:

ha (t. i.) Knak kra nézti méretképe,qnakfőmé

retképével azonegy: K az kra nézt gval eggy

mérttnek mondatik, az-az olyan mérttnek kra

nézt, a' milyen mértt q (mikor is a'mérték nem

emlitettvén, a' főmérték érttetik mértéknek).

A' munka neveztetik eggymérttezésnek(rövi

den "mérttezésnek; a' midőn knak mint feltett

mértéknek (röviden tett mértéknek) olyan mérte

adatik, a' milyen mértt q (a” főmértékre nézt

értve, melyértis főmérttnek mondatik).

A' főmértt q mondathatik mérttezőnek is,

's a tett mérték mérttezendőnek is; eggymért

tezöt 's eggymérttezendőt értve.
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A főmért 's tettmérték köznévvel mon

dattnak nemzőknekvagy szerzőknek: a' melyek

eggyütt nemzik vagy szerzik az eggymérttett.

Jegyzés. 1. Az kra nézt qvali eggymértt,

vagy k mérttezve qval, jegyezttetik k.gval;jobb

volna a' pontot a' betük” magassága” közepére

tenni: a' kimondása röviden gszer k, szabad

lévén ezen azt érteni.

2. Ha g (péld.) 2 harmad; nyilván knak 2,

harmada az eggymértt: tehát kt mérttezni 2

harmaddal, 's knak2 harmadát venni azonegy.

3. Két törvény fog alább a' mondattakból

következtettni: 1ben hogy ha a' nemzők eggy

jegyüek a' +–ra nézt, + az eggymért” je

gye, 's ha nem eggyjegyüek a' nemzők,–az

eggymértt” jegye. 2dszor hogy a' nemzők, ha

összezhetők, megcserélve is ugyanazon eggy

mérttet adják.

De egyik se lehetne közönséges törvény,

ha mikor a' tett mérték tétedjü, 's a' főmértt

ellenedjü, ezen esetre következő szabály nem

állittattnék: hogy ekkor a' tett mértekre néz

ti méretképben; a' II után ellenkező felelet le

gyen, mint a'főméretképben, az az a'főmértt

nek főmértékére nézti méretképében; ezen

kivűl pedig az eggymérttnek a' tettmértékre nézti

méretképe a' főméretképhez egyenlő legyen; és

az eggymértt ezen kivétellel érttessék.

Példa. Légyen elébb gs:–*4,'s k=2;

azután legyen gz2 's k=–4; ezen szabály

nélkűl, az első esetben az eggymért *8, a'

2dikban –*8 lenne, következő képek szerint.

Az első esetben –*4nek főméretképe (az

az az ő” főmértékére–1re nézti méretképe, 's

szintúgy *8nak 2re nézti méretképe bal felől:
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's a' 2dik esetben,2nekfőméretképe, 's–"8

nak–*4re nézti méretképejobb felől

I. 4edjede I. 2edjede.

II. Eggy II Eggy.

III. Nem III. Eggy.

Az írtt szabályszerint pedig leszsz bal fe

lől–*4nekfőméretképe (tehát az ő” főmértéké

re–1re nézti); 's jobb felől –*8nak 2re

nézti így. -

I. 4 egyede - - - - I. 4 edjede.

II. Eggy. - - - II. Nem.

III. Nem - - - - III. Nem.

Az hol a' szabály szerint II után ellenke

zik a' felelet jobbra, a' balra lévő főmértéki

méretképben II utáni felelettel; és – *8 2re

nézt–*4 eli eggymérttnek, ezen kivétel” oda

értésével mondatik (21); 's megcserélve is a'

nemzőket, - ugyan –*8 az eggymértt: mert

2nek a' maga főmértékére 1re nézti méretképe

egyenlő –°8nak –*4re nézti méretképé

hez.

4. Ha g vagy k vagy mind a' kettő, akár

mely elegy mennyiség volna is: alább mind a'

főméretkép, mind más nézti méretképek úgy

fognak szabályoztattni; hogy lessz oly K, mely

nek kra nézti méretképe egyenlő lejénd gnak

főméretképéhez, az írtt kivételi szabály ott is

megtartattván. - -

De a' nélkűlis rövidebben kilehet itt mind

járt terjeszteni az eggymértt”képzetét így: haA,

a tétedjü, 's B, b ellenedjü mennyiségek, és S

összete azAra nézt avali eggymérttnek, 's u

gyan az Ara nézt bveli egyymérttnek, s pedig

összete a' Bre nézt avali eggymérttnek's ugyan

a” Bre nézt bveli eggymérttnek: mondassék S
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az Aranézt, s's is a'Bre nézt,'s S+-sazA-l-Bre

nézt, a+bveli eggymérttnek. -

§. 26.Az eggymérttezés”leánya a' párzás”

munkálatja: ugyan is miután gbol 's kbol ke

restetett K; önként jön a 3 közúl akármely

kettőből keresni a 3dikat; tehát 1 Kból mint

feltett eggymértből 's edjik nemzőből ennek

oly párját keresni, mellyel együtt Keggymért

tet hozzák elé: azon nemző, melynek párjake

restetik, párzandónak mondathatik, vagy fő

nemzőnek; ennek társa pedig nemztársnak (vagy

amaz” párjának), 's K tetteggymétrtnek; és a'

munka párzásnak, 's a' származata párzatnak

is mondathatik.

Ha g a' párzandó, 'sK tett eggymértt;jegye

a származatnak vagy K:g, 's ha k a'pár

zandó, # vagy Ki ki; amaz Krapárzott qnak,

ez Kra párzott knak mondattván.

A két pont helyett jobb volna! vagy az

irási két ponttol lejendő különbségért.

Jegyzés. 1. Főlebb is, (§. 17) volt edj

társ kereső munka: de ott pót-társ itt nemző

társ kerestetik. -

2. A' párzásnak két neme van: mikor a'

tett mérték a' párzandó, 's a' fömértt kereste

tik, ezen munkálat főmérttezésnek mondatik;

's mikor a' tett mérték kerestetik (a' fömértt

tétettvén párzandónak) mértékzésnek neveztetik:
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a' származat az elsőben főmérttezetnek, az u

tobbiban mértékzetnek mondattván,

A' főmérttezésben olyan g kerestetik, mely

a” főmértékre nézve olyan mértt legyen, mint

a” tetteggymértt K a' párzandó kra nézve 1 a'

mértékzésben pedig olyan k kerestetik, mely

re nézt a' tetteggymértt K olyan mértt, a'

milyen mértt a'párzandó q (ezt a' főmértékre

nézt értve),

Tehát arra a' kérdésre, hogy K mennyid

je knak? Kra kell kt főmérttezni: (péld) 1 fo

rint mennyidje 2 garasnak? 1 forintra mint

tett eggymérttre kell főmérttezni 2 garast; 's

a” főmértt 10 azt is mutatja, hánynakjuthat 1

forintból 2 garas.

Arra a kérdésre pedig, hogy K minek

(péld) 2 harmada? 2 harmad mértékzendő tett

eggymértt Kra. Igy ha 1 forintra mértékezte

tik 3 edjed az az 3, kijön 20 xr. mely azt is

kimutatja, hogy ha 1 forint 3 felé oszlik, ed

jiknek mennyi jut.

2. A' főmérttezésben csak az nézetik:hogy

a” nemzőtárs milyen mértt a'főmértékre nézt.

3. Mikor ellenedjüre párzatik tétedjü, a'

( 21 ) szabály nélkűl a' főmértékzés 's mérték-

zés ellenkező származatot adhatnának: péld.

*8ra 2 főmérttezve. –”4, mértékezve pedig

*4 volna; mint a' mondottak szerént a' mé

retképek kimutatják; az emlitett szabály sze

rint pedig *8:2nek edjetlen becse *4.

§. 27. A' tetteggymérttre's párzandóra tett

párzása ugyanazonnak szüli a'párzati lánczat :

ugyan is legyen a : a", és mind mértékzés értett



vén legyen. /

c :A=a és * a : A = a +8_

- A

8:B=b - A: B= b +y

- 13

y:C= c AB:C= c// --ò

- - - - - --- - e ––

Megmutattatik, hogy

a –a :A _ a –

a 7TaTA - TETB - a7-Eb

- AT - ó"+y

- 13

*- =--

a/ --b " ~a7--

61+y: C b+c

B: U c/ --ò

-
- - -

–

Ha A=a, B=8, C=y..., lessz

a _ 1
---

a” a--1 -

() --1

o

§. 28. Két párzásból az egyenlőség” hozzá

járultával lessz az eggypárzat; ha

A :B=C:D; es ha B=C, ez eggypárzati

középnek mondatik,

Jegyzés. A' párzásnak két származatait,

úgymint a főmérttezetet és mértékzetet ( 23 )

meglehetne az otti jegyek által is különböz

tetni: mig minden különbféle nemnyiségek is

egyeni képviseletben jelenvén meg a számítás'
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teremében, a' párzatnak edjetlen becse lejénd :

• jollehet addig is edjetlen, a' menyiben a' mér

tékzet, (bár a' főmérték szerint akármely kicsi

vagy akármely nagy lehet), ugyanannyidja a'

főmértékének mindég, mint a'főmérttezet(Tent).

De péld. mikor alább 1 forintnak 2harma

da =nak mondatik 2forint-hoz ; nyilván 2 fo

3

rintra mértékzett 3 érttetik.”

Sőt az eggyméretnek is lehet az eggy

párzattól megkülönböztetőjegye; a' midőn nem

minden eggypárzat eggyméret, 's nem minden

eggyméret eggypárzat, az ( 21 ) szabálymiatt.

Péld. Ha A=2u., B=3u; C=2v, D=3v

akkorAra nézt B 's Cre nézt D eggyméret, 's

egyszersmind az Ara főmérttezett B 's a'

Cre főmérttezett D is, 2 harmad (főmértékre

nézt), akármit tegyenek u és v;mértékezve pe

dig ha A linea,linea, 's ha Cpénz, pénz jön ki

Azonban 20ra nézt *5, 's * 8ra nézt 2,

eggyméret: de 20ra párzott *5nek edjetlen

becse –*4, akár főmérttezttessék *5, akár

mértékeztessék; *8ra párzott 2nek pedig e

zen becse csak úgy jöneki, ha 2 a' *8ra az

(21 ) szabaly nélkűlfőmérttezttetnék, mértékez

ve pedigmind szabály nélkűl,mind a' szabállyal

akár mértékezve akárfőmérttezve, *4jönki.

2. Így ezen éggyméretben a szélsők”eggy

mérttje sem = a' belsőkéhez; mely a' mint

megmutattatik úgyvan az eggypárzatban.

§. 29. Több edjmást követő eggypárzati

középből ered az eggypárzati sor (röviden egy

párisor):ha a, b, c, d,-- sornak akármelyíze

eggypárzati közép, a' két szomszédja között.

Eggypárinak mondathatik azért, mert könnyen

megmutattatik, hogy mindeniknek azonegy a'

1



nemzőpárja a következőnek eléhozására; mely

nemző társ sorjelnek mondatik,mégpedigeggy

párisorjelnek.

§. 30 Az eggypári sor az eggypóti sorral

öszve kötve, szüli a' cimesbités”, cimtlenbités” és

cimzés” munkálatait, következő módon; (elébb

csak a' szorosabb, majd kiterjeszttendő értelem

ben). -

Legyen az eggypári sor”jele ar, 's azegy

1 " 9

póti sor”jele - (kegész számot 's nem zé

rot téve u.);'s terjeszttessék ki mind a' két sor

jobbra és balra végnélkűl; 's legyen az eggypá

riban jobbra artől kezdve Audik iz a, 's az eggy

- 1 -

pótiban ugyan jobbra -- től kezdve u dik

íz 1;'s neveztessék a az eggypári sor” feje

nek, 's 1 az eggypóti sor” fejének; az honnan

mintegy kétfelé nyujtják elé és hátra karjaikat

a'véghetlenbe;'s mondassék az eggypári sor a

fejünek;és irassékaz eggypári sorfő alá az eggy-

póti sorfő, tehát a alá 1; 's minden eggypári

sorbanjobbra következőizaláirassék az eggypó

tiban jobbra következő íz, 's szintugy balra,

hogy mindenik eggypóti soríz mintegy helyét

mutassa a' felette lévő eggypári soríznek; ily-

formán, ha 3 az u képviselőjének nézetik, 's

akármely vagy- egészszámottegyen n,addigis

mig megmutattatik hogy péld+ = a' főmér
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ték n harmadáhóz, úgy vétessék; és ha péld.
b és a mennyiségeket tesznek, bcannyit tegyen,

mint b. c. -

1 1 2 -

avar az :=1 47° 2'2' 222 - az aga: , ,

-2 - 1 1 2 3 4

--- 3 3 0 3 3 5=1 5 ***

"S akármit tegyen a, az a fejü sor” akár

melyizének az alatta lévőeggypóti sor-ízmon

dassék ara nézti helycimének (röviden ai cimé

nek)

"S ha – eggypóti sornak íze; akár a

akár „ , egészszám legyen n), és felette az eggy

pári sorban N áll: mondassék. N az ara nézt

,, f? ” a

- címünek, vagy az anál – szer cimesbbnek

A4

(minthogy anak cime 1); 's a az NVnél + SZG3

cimtlenbnek; – pedig Ninek ara nézti (rövi

Alt

den si) cimének; 's a' sorfő a mondassék cim

alapnak, vagy cim-aljnak, (avvagy cim-alnak)

A” ein az a' mi logarithmusnak mondatik,

mely itt csak tétedjü, mindjárt kiterjeszttendő.

20

3 - 92

My (=a7, a G= n : (=- ig N (ara

nézt) vagy fag NV.

A' (= jegynekjelentése az, hogy az elötte

lévőnek mindenik becse egyenlővalamelyik be
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cséhez azutána lévő kifejezetnek; melynek meg

látszik, hogy több becsei lehetnek.

Jegyzés Fenn az összezésben ( 13 ) A+B)

=S,'s (21) a'mértezésbenazkg=K;'s szintugy

itt (ha + =c), NV=a* lévén: mindenik eset

ben önként jön, a' három közűl akármelyik

kettöből keresni a'3dikat, (mint az első kia

dásban is megmondatott).

Az elsőből jön az összezés, pót-zás; a' 2dik

ból a' mérttezés, 's párzásnak két neme, a'

főmérttezés és mértékzés, a' 3dikból a' cimesbi.

tés, cimtlenbités, és cimzés.

A” származatok lehetnek a' fennebbi nevek

kel eggyütt: öszvet, pót-zat, mérttezet,párzat,

főmérttezett, cimesbzet, cimtlenbzet (vagy cimt

lenzet), és cimzet.

Potentia lehet röviden cimes, radix cimtlenõ

(röviden cimtlen), logarithm cim, 's a' megfe

lelő szám a' cim” cimese. A' 2dik potentia 2

szer cimesb (vagy 2szer cimes) vagy 2szer cim

zett), radix quadrata, 2 szer cimtlenb vagy 2

szer cimtlen).

Példa : a' nehézség visszáson függa' 2szer

cimzett távtol.

P* 2szer cimesb Pnél,(röviden 2szer cimzett P).

P cszercimtlenb Pnél, röviden cszer cimtlen P.

§. 30.További gondolat valamint a'tétedjü

az ellenedjüvel öszve köttetett( 17 ); két( 28 )

szerinti sorpárt is, edjiket a' tétedjüek” másikat

az ellenedjüek” részéről, kötni öszvc, követke

ző szabállyal.

1-ben A' sorfő edjikben se legyen 0; 's a'

tétedjüek” részéről, mind az eggypári mind az

annak megfelelő eggypóti sorban, téti és tét



|

edjű legyen; ebben éppen 1, amabban akár

mi, csak 1 ne legyen; neveztessék e nek; az

ellenedjüek” részéről pedig mind az eggypári

miud az annak megfelelő eggypóti sorban, a' fő

ellenedjü legyen; amabban éppen *1 (az az

ellenedjü 1), ebben akármely *g (az az ellen

edjü q ). -

2dszor. A'sor-jel az e sorában arnek, az “1

sorábau Xnek neveztettvén: akármely egész

számot tegyen u , mind a mind X olyan le

gyen; hogy (attol bézárólag) udik íz legyeu

a” sorfő.

3dszor a mindég tétileg 's tétedjüleg,Xpe

dig tétileg, vétessék: hogy lehet akármely ure

nézve tenni ezt, még pedig úgy, hogy akár

mint változtassék u.,azonegy eggypótisor-íznek

azonegy eggypári sor-íz feleljen, megmutattatik.

Jegyzés. Alább bizonyos tekintetből az e

megfog határoztattni, ámbár akármely téti és

tétedjű, mely >vagy<1, vétetthetnék enek, ál

landóul megtarttva: ugyan akkora' megelőzöktől

függetlenűl mutattatikmeg; hogy az "1 sorában

Audik ízig mind különböznek a' sor-ízek; a' 4u

diknek pedigmegfelelő eggypótiíz *4g röviden

*cnak neveztettvén; azis meglátszik, hogy a

kár hányadik "c: következzék az eggypóti sor

ban, ezen *aban is a' rendre következő ízek

nek, az eggypári sorban megfelelő ízek azon

renddel következnek, mint az első *aban.

S ugyan akkor megfog látszani: hogy az

*1 sorában tiszta mennyiség csak az első 's

akárhányadik 'gnak kezdete's vége felett van,

's a' többi mind elegy mennyiség: az első "g

felett (a” kezdete 's vége közt értve mindenik

gt) téti a' tétedjü 's az cllenedjü is; a' 2dik

felett tételleni a' tétedjü,'s téti az ellenedjű;

a' 3dik felett tétellenni a' tétedjü, 's az ellen
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edjü is; a'4-dikben pedig téti a' tétedjü tétel

leni az ellenedjü.

A” sorzat” képe ez.

1. –+ 1 (: * 2%' , , '62 és”.

47% 2

-=2_ - _ o _t__2_ ... ... Hitle
: : p. ; 4 °

” –– 1 - ..., *1 *1.X.
XX. | X x xx . *1

-2" -1" o z - 2g -, (rt 1) q..

” u. 14 | | A

És immár következő képzct alkottatik:

Ha van oly av és X, hogy M az a jelü sor

nak íze, 's M az Xjelü fornak íze; 's Nnek

helyét alatta álló – 's Minek helyét alatta álló
9

m*g e f 9 9

+%– mutatják: mondassék – az Mnek 's

3:

* 7. az Mnek, és –+---az NM hely

Alt At . At

cimének (röviden cimének);az utobbit úgy ért

ve, hogy ha NM=K, ezen K,magzatjaolynem

ző párnak, melyek közül edjiknek a tétedjüek

részéről %– másiknak az ellenedjüek” ré

38

széről : helycime.

Továbbá-nak megnek gn-- nanak (mint

14 14 | 14

cimeknek) mondassanakN,M,NVIM,cioneseiknek,

(az első az elsőnek, 2-dik a' 2diknak, 3dik a'

•
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3diknak); 's akármely h cim legyen, 9 h azon

h cimnek cimesét tegye. Ezen jegy az alább

eléadandó cim-tanban sokat világosit.

"S ha 9 k:=a, 's 9 kc=C; mondassékCaz

anál cszer cimesbnek (Cnek cime kc, cszer akko

ra lévén mint a nakcime k), 's a pedig cszer cimt

lenbnek Cnél, és c az Cnek a ra nézti cimének,

következőképen jegyeztettvén: C(=a*; a(=z

- C, c(=fagC; az(=jegy(28)szerint értettvén

Az elébbi helycim az lessz, a' mi log-nat

nak mondatik: jegye lehet lg; ha ass=10, akkor

fag a' log-vulg,'s jegye lehet Lg.

Ha a)=g azt teszi, hogy valamely becse

arnek egyenlő valamely becséhez gnak;lehet így

mondani: ha Cnek valamely cime cszer akkora,

mint valamely cime anak; az az ÍgC)=cfga; c:

mondatik Cnek ara nézti (röviden ai) cimének,

Cpedig cnek ara nézti (röviden ai) cimesének,

vagy anál cszer cimesbnek, apedig Cnél cszer

cimtlenbnek. -

Röviden mondatthatika cszer cimzett anak,

62

- C pedig cszer cimtlen Cnek, 's fagC, Cnek

ai ciméneh; IgC pedig C cimének;'s ha ez k,

úgy C az k cimesének; 's ugyan C az c ai ci

mesének; jegyeztethetve (92„a) cvel.

Jegyzés. Világos: hogy NM közűl akár

melyik sőt mindenik is lehet 1 is; 's a' felső

eggypári sorban csak edjetlen íz=1 , az alsó

ban számtalan. "S látszik az is; hogy edjik,

eggypárisorban sincs 0:tehát sem Nsem M, sem

NIMnemlehet 0; ésígy onak tulajdonképen nincs

cime; csak széjbecsileg lejénd (valamint : nak

's többilyennek); következő közönséges szabály

szerint.



De ezt még főlebb ( 9.) foganttatott kép

zet” meghatározásának kell megelőzni.

§. 31. Ottan az a' része Bnek, mely elébb

n azután n' nevű szám, végnélkűl változik, va

lamint a' számedj elébb u , azután u' . . . ; 's

könnyű megmutatni, hogy ezen számedj soha

0nem leszsz, de 0 raipótja akármelykicsinél ki

sebb lehet; és Anak n (m) de -- végnélkűl kö

zelit Bhez, Brei pótja akármely kicsinél kisebb

lehetvén.

Az honnan erednek legelébb a' váltózónak

's a' széj-becsnek (limes) eszméji.

1. Ha a köznevebizonyosmennyiségeknek,

melyek közűl akarmelyik tétessék, más edj

vagy több mennyiségek változattlan maradnak:

úgy 2: változónak, a'többi állandónak mondattnak

2. Véges mennyiségnek mondatik V, ha akár

mely u darabjára nézve van oly számnév nhogy

nu >V legyen. .

3 Ha a véges mennyiség vagy0; és 3 köz

neve oly véges edjmásután következő mennyi

ségeknek, melyek közűl az elsőt más, 's azt

megint más, 's mindeniket más-más követ; 's

a hoz egyenlő z nincs, de akármely a' zvelüsz

szezhető o adassék meg (zerón kivűl), van

oly x, melynek a rai pótja kisebb a nál: akkor

a mondatik xnek széj-becsének. Jegye lehet a

A-N a;kimondása lehet,xnek széjbecse a,vagy az

végnélkül közelg ahoz;sőt kiterjeszttetik ezen ne

vezetnek és jegynekértelme: a'midőn, hazmin

dég Ki vagymindig - ,(legalább bizonyos becsén

túl), és akármelyvele öszszezhetőnél, melynem

0, nagyobb lehet; mondatik az első esetben

35/-N oo , a' másodikban x ~-~\–oc.

Hogyvan széjbecs bizonyos feltét alatt: alább

megmutattatik. -

3



§.32. Ha bizonyos A..,s mennyiségekkeli

bizonyos munkálat” származata Z; és a'midőn

mindenik változö (ha van azon mennyiségek

közt) a' maga széjbecséhez végnélkűl közelg,

azonban Z/-\Z; akkor a' mely névvel nevez

tetik Z az Al... x re nézve, ugyan azon névvel

neveztetik Z” ugyan arra nézve, a' mi lessz, ha

A ... zben mindenik változó helyibe a' széjbe

cse tétetik.

Péld. Ha a állandó, 's a.x,y=Z,ésZ - Z',

a” midőn az A-vx' 's x/-\ y'; mondatik Z” is

a.x".y" nak.

Így ha a egyen, vagy egyéb, 's b egyen,

mégpedig b öszszemérhetlen a' főmértékkel, 's

+ - b, és Z(= an ; 's midőn – – b,akkor

4

Z - Z”;úgy Z(=a”.

Így (mint alább meglátszik) ha a v-N0;

1

leszsz : /~-~\ oo , és -= o az írtsza

bály szerint.

"S így leszsz alább lg0 = – co.

§. 33. A'fő idtani képzetek már alkotvák

a' gyökérről ezennel emelkedő élőfa koroná

jával sarjazánd a' többi: de az oszlop” felindu

lása elött, mind az eddigiek világosságára mind

ezutániak”, alapjára, tartozik még ide valami;

melyről a' tartalom útasit.

Oszlopa az idtan” élőfájának

(a'Tartalom szerint) -

Legelébb a' mérttezésnek 's párzásnak alapképei.

Elsőben csupa téti és tétedjü mennyiségek:

azután a két milyzet-párral akámint köttetve

öszve, vi'sgáltattnak.
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§. 33. Elébb a' mérttezésről.

A' főmértt vagy egész szám, vagy nem:

ha egész;vagy0vagy 1,vagyX-1; ha nem e

gész, vagy törtt 1 az az <1, vagy >1, de

nem egész szám ( 17 ).

- Mindenik esetben a' tett-mérték vagy 0,

vagy nem: tehát ezeu két esettel öszve köttet

vén mindenik azelébbiek közül,világos képek

kell kimutattvák (Tent.)

De legyen itt is vagykét eset: mindenikben

B főmértt, a tett-mérték,beggymért(20)

Legyen 1=3u, B=2u; a=3v, b=2v;

az hól a' főmértt tört - edj, 's ha a nem 0, az

eggymértt kisebb a' tett-mértéknél: 's meg

forditva, ha az eggymért kisebb a' tett mérték

nél, törtt - edj a' főmértt. -

Legyen 1=1u, B=0u; ass=1v, b= 0v=0

az höl a' főmértt 0, 's ha a ezer mérttfőld is, az

eggymértt0;sőt ha akármelyik vagy mindenik

nemző0, az eggymértt 0; 's ha az eggymértt

0,valamelyik, vagy mindenik nemző 0.

Ugymint legyen

1:= 3u; B-2u, aze0*3v, b=2v=0

"S 1=1u, B=0u=0;a:=0=1v, b=0v

Ugyan is 0 akármely nevű szám lehet 0ra

nézve, az-az ha 0 vétetik számedjnek; de nem

0 számedjre nézve csak 0 nevű szám lehet:

mely szerint ves0, hogy 3v=0=1v legyen,'s

Ou=0. és 2v=0=0v.(5)

Légyen továbbá 1s=1u; B=1u;a=1v,b= 1w

>k



az hól a'főmértt 1, 's az eggymértt eggyenlő a'

tett-mértékhez: 's ha az eggymértt egyenlő a'

tettmértékhez, 1 a' főmértt,

Légyen még 1-1u, B=3u, a:=:1v, b=3v

az hól a főmértt 5, 's az eggymértt 3v; mely

is, ha v nem 0, annyiszor tartja magában v tett

mértéket, mint a' főmértt az 1 et. Tudniillik ha

k számedj és nem 0, és K ezen kra nézve n ne

vű szám: mondatik n szer tartani kt magában;

viszont mikor nfelé osztattni mondatik K, oly

k kerestetik, hogy Kaz kra nézt n nevű szám

legyen.

Jegyzés. A' felsőpéldában, az hól1=3u 's

=2u, az eggymérttnek olyannak kell lenni,

a' mi2 nevű szám legyen azon vre nézve, a'

melyre nézt3 nevű szám az a: az honnan úgy

látszhatnék, hogy az a 3ra oszolván a' divisio

feltétetik; de itt még nem cél azon vt kiadni,

hogy a-3v legyen, s nincs is mindég, (péld)

ha a=2idpont volna; hanem csak az mondatik,

hogy ha van oly v, az arra nézt 2 nevü szám

eggymértt, 's hogy eggymértt legyen, úgy kell

lenni( 20 ).

§. 34. Másodszor a' párzásról.

Mindenik mérttezés” képe a'párzásé is, 's

mindenik párzás” képe mérttezés” képén alapúl.

Az esetek ezek:

A” tett-eggymértt vagy 0, vagy nem; 's a'

párzandó, a' mértékzésben (mikoris a' mértte

zés” képében2dik helyen áll)vagy egész szám,
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vagy nem; ha egész szám, vagy 0 vagy 1 vagy

) 1; 's ha nem egész szám, vagy <1 vagy)-1.

Ugyan a' párzandó a' főmérttezésben (mi

koris a' 3dik helyre esik), a' tett-eggymértt

vagy 0 lévén vagy nem, mindenik esetben

vagy 0 lehet vagy nem; 's ha sem a' tett.

eggymértt, sem a' párzandó nem 0, a' pár

zandóvagy kisebb vagy nagyobb a' tett eggy

mérttnél,

Mind ezekre nézve az ezt kimutatö mértte

zés” képei elkészittettvéu, bizonyitják,

1. Hogy midőn a' tett eggymértt 0; a'mér

tékzésben 's szintúgy a' főmérttezésben, ha 0 a'

párzandó, akármi lehet a' nemz-társ; ha pedig

a' párzandó nem 0, 0 a' nemztárs.

2. Ha a' mértékzésben a' párzandó =1; a'

nemztárs= a' tett- eggymértthez;hapedig a'fő

mérttezésben a'párzandó= a'tett eggymértthez,

's nem 0, úgy a nemztárs=1. -

3. Ha a mértékzésben a párzandó törtt 1;

a” párja > a' tett eggymérttnél; 's ha a' fő

mérttezésben a' párzandó > a' tett-eggymértt

nél, türtt-edj a' nemztárs. -

4. Ha a mértékzésben egész szám a' pár

zandó, 's a' tett-eggymértt nem 0, a' nemz

társ annyiszor van meg a' tett eggymérttben,

mint a' párzandóban az 1. Ha pedig a' fő

mérttezésben egész szám a' nemztárs; a' pár

zandó annyiszor van meg a tett - eggymértben,

mint a' nemztársban az 1.



5. Megmondatott (26) micsoda értelemben

azonegy a' főmérttezet és mértékzet; 's hogy

az egyeni képviselet által éppen azonegylejénd.

§. 35. Megmondatott az is az első kiadás

ban, hogy a' sokszorozás, osztás 's a' t. az

eszet félre ficzamitö rabszolgai fordítások; va

lamint hogy a' mondottak szerint mely ellen

kező a' mérttezés” edjszerű természetével azon

köz állítás; hogy ha a egyenes lineát teszen,

ararararnek 's art warraravar nek nincs értelme; mi

vel azt mondják, hogy arav terjet, avara teljet

teszen, 's a' spatiumnak 4 dimensioja nincsen.

Az írttakból nyilván látszik: hogy egyen

egyennel mérttezve, 's ezt akárhányszor ismé

telve mind egyent ád : az ürtan, akármely e

gyen tétessék főmértéknek, edjszerüen, (csu

pán cirkalommal és linéával) kimutatja (még

pedig a' nélkűl, hogy számilag kifejeztettnék)

nem csak az öszszetet, "pót-zatat, és párzatat,

hanem arret, aravaret, avaravav--- av et is, még ak

koris ha ar a főmértékkel öszszemérhetleu: mely

az ürtannak az idtan feletti szép tulajdona,

valamint az, hogy akárminek (péld; 2nek) ra

dix quadratáját szintúgy tőkéllyel kiadja, oly

esetekben is,melyekben az idtan azörökkévaló

ságon át csak végnélkűl közelíthet. -

Azonban ha edj téglánynak hoszsza H,

magassága a,széle h; H. h egyen a téglány al-

jának terjéretét, h. H. h egyen pedig a'

téglány”teljféretét mutatják, következő értelem

ben. H.h egyen annyidja ez egyeni főmérték

nek, a' mennyidje az emlitett terj-féret a' terj

főmértékének, ha ennek azon négyegvétetik,

melynek oldala az egyeni főmérték; 's H.h.at

egyen, annyidja az egyeni főmértéknek, a'

mennyidje a' téglány a' telj” főmértékének, ha



– 39 –

ennek azon köb vétetik, melynek oldala - az

egyeni főmérték. ,

Jegyzés. Légyen világosításul edj moz-tani

példa,a' mérttezésnek”'spárzásnak eléadott mód

ja szerint.

A” sebesség nézti mennyiség azonútra néz

ve, melyet a' mozony az id” főmértéke alatt

ir: tehát azon út érttetik, mikor a' sebesség

ről mint mennyiségről van szó; és igy ha U

az út”főmértéke, 's I az id” főmértéke; a' se

besség” főmértéke az, mellyel I id alatt U=1

út iródik; mivel ezen sebesség, mint az Izs- 1

alatt írtt útra nézti mennyiség, =-1.

Feltétetik azonban; hogy a' mozony akár

mely egyenlő idek alatt egyenlő útakat írjon.

Keresttessék bizonyosTid alatti útja S, 's le

gyen I-1=2u, T=.3u, 's írjon a' mozony

minden u alatt v útat; tehát az id” főmértéke

alatt 2vt írván, ezen 2v a' mozony” sebessége,

mely legyen C; T=3u alatt iródik 3v=S.

Tehát 1=2u, T=3u; C=2v, S=3v

nyilván a' mérttezés” képe, 's a' párzásé is;

ésS=C.T, %= C (mértékezve), 's

%=T(önértezve, a midőn minden 3 kettő

de a'főmértékének,tehát azidfőmértékééis le

het nemztárs).

Ha T=I=1; akkor

1=2u=1I,T=2u=11;C=2v=1U,S=2c=1U,
9 S - - P ,9 g p -

8 c=1=s=-=1 (azút” főmértéke Uranézt);

19 S ••------ - 9 9 p

s -=1 (az id” főmértékére nézt).

A' mérttézésnek's párzásnak 's az egyymé

retnek, alapképei a' két milyzetpárra nézve,

csupán tiszta mennyiségekkel.



§. 36. Minden eggyméretben két mérés van,

's mindenik mérésben a mértt 's a' mérték =

mindeniknek a' mostani célra csak a' milyzete

irassék; 's külön visgálttassék a romai szám

II utáni feleletre nézve, külön a' III utánira

nézve; mely osztán könnyen öszveköttetik.

Így minden esete az elvéti milyzetnek,

az eggyméret” négyizeire nézve a' K és - je

gyek közüli négy jeggyel kimutattatik.

Szintúgy ha a' tétedjü ezen §-ban . val, 's

az ellenedjü * val jegyeztetik: az edji milyzet

re nézve az eggyméret” mindenik esete, az ... és

* jegyek közüli négy jeggyel kimutattatik.

Mcly szerint az eggyméretnek a' milyzetre

nézve következő képei lesznek.

§. 37. Elébb az elvéti milyzetre nézve.

»K , KK - -, K - K -, - - - -

= = = = y - - K K , „_ K - K., - K. É. -

Mert az első, vagy mi vagy nem: az első

eset a' felső rendet adja, a' 2dik az alsót; 's

a” milyen az első, vagy a 2dik is olyan, vagy

nem; 's mindenik esetben a' 3dik vagy Ki vagy

-; és a mérés” szabálya szerint(20 ) a' IIdik

kérdésre azonegy felelet kivántattván a' há

tulsó mérésben, mint az elsőben, a' 4dik ezen
képek szerintjönki. t

§. 38. Másodszor az edji milyzetre nézve

következők az eggyméret” képei

e 9 - 9 . . : : ., 34 ... 4 - 99 | e

4 : : : 4 , , , 8 e á: , , 48

az hól szintúgy mint az elébb ezen esetekvan

nak, 's több nem lehet: mert az első vagy .

vagy*; az elsőeset a' felsőrendet adja, a'2dik



az alsót; továbbá a' milyen az első, vagy olyan

a” 2dik is, vagy nem: 's mindenik esetben, a'

3dik kérdésre (a” mérés” emlitett szabálya sze

rint) azonegyfelelelet kivántattván a' hátulsómé

résben, mint az elsőben, ezen képek szerint

jön ki a' 4dik.

Az honnan látszik, mind az elvételi mily

zet” két felsőbb rendében, mind az edji milyzet”

két alsó rendében: hogy ha a' két belső eggy

milyzetü, a' két szélsőis eggymilyzetű; 's ha

a' két első eggymilyzetü, a' két hátulsó is eggy

milyzetü;'sha nem eggy milyzetű a'két belső, a'

két szélső sem; 's ha a' két első nem, a' két há

tulsó sem.

Továbbá látszik: hogy a' legfelső rendben az

eggymilyzetübelsők4diknek - ot, a'nem eggy

milyzetüek - ot adnak; a' 2dik rendben pedig

az eggymilyzetü belsők 4diknek „-ot, a' nem

eggymilyzetüek - ot adnak; a' 3dik rendben

pcdig az eggymilyzetü belsők 4diknek tétedjüt,

a” nem eggymilyzetüek ellenedjüt adnak; a' 4

dik az-az legalsórendben végre, az eggymilyzetü

belsők 4 diknek ellenedjüt, a' nem eggymily

zetüek tétedjüt adnak.

2dszor. A' mérttezésre'spárazásra elég a'

3 felső rend, minthogy a' főmérték tétedjünek

vétetik; ha tetszenék ellenedjülegis venni, ak

kor a' 4dik rendre is szükség lenne. 1

De a' főmérték, bár tétedjüleg vétettve

is, vagy ki vagy - milyzettel adattván a' reá

nézt mérettendő főmérttnek (20.), a' tétedjű

főmértt” esetét a' legfelső rend, az ellenedjü fő

mérttét pedig a' 2dik rend mutatja: 's látszik,

hogy ha a' főmértt tétedjü, tehát 1re nézti a'

főmértéki mérés; mikor a' nemzők eggymilyze

tüek, s az eggymértt, 's - ha nem eggymily-

zetüek; 's látszik tovább a'2 dik rendből, hogy

4
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ha a' főmértt ellenedjü, tehát –1re nézt esik

a' főmértéki mérés, az eggymilyetű nemzők”

eggymérttje –, a'nem eggymilyzetüeké 4.

Edjetlen kivétel a' ( 21.) szabály miatt a'

* * * *, mikor elől–1 a' főmérték, 's még is

ha a' nemzők eggy-elvéti milyzetűek, Kot, ha

nem , "- ot adnak; de a' szélsők az utobbiban

eggymilyzetüek, az elsőben nem

Mutatja továbbá a' 3dik rend: hogy hatét

edjü a' főmérték, akár » akár – legyen, az

azonegy edji milyzetü nemzők tétedjüt, a' nem

eggy edji milzetüek, ellenedjü eggymérttet ad

nak.

Példa az elvételi milyzetnek az edjiveli ösz

vekötésével.

*2. *3=–6=–*2. – *3

–*2. *3=6;–*2. 3 =–*6

§. 39. Innen akármely tiszta mennyisége

ket tegyenek +a és +b az-az a és b; -ra.+ b=

+(a.b) az-az a.b; és (–a),(–b)=(a b); (fa).

(–b) pedig=–(a.b)=(–a)(+b); az az a' †,

–ranézteggyjegyüek+t,a' nem eggyjegyüek–t

adnak. -

Mert akármely tiszta mennyiségeket tegye

nek a' két nemzők a és b; vagy tétedjüek,vagy

ellenedjüek, vagy edjik tétedjü a' másik ellen

edjü; 's ha valamelyik előtt–jegy van; vagy

mind a' kettő elibe tétetett–jegy,vagy csak az

edjik elibe:

Ha a, b tétedjüek: vagy eggyelvéti milyze

tüek, vagy nem;'s ha mind a' kettő elibe–jegy

tétetik; az első esetben a felső rendbeli két

szélső, a' 2dik esetben a két belső, képek vált- -

ják fel edjmást; az hól mind a szélső képekben

azonegy K a' 4dik, mind a belsőkben azon

egy – a 4dik. Tehát–a.–b is csak az a

mi a .b.



Ha pedig csak az edjik elibe tétetik–jegy

úgy ha eggymilyzetüek voltak a és b ,-a és

b nem egy milyzetüekké válnak; 's ha nem azok

voltak, azokká válnak; tehát az elébbi a.b nek

ellenje,az-az–(a.b) az eggymértt.

Ha a, b ellenedjüek:úgyis vagy eggy elvéti

milyzetüek, vagy nem; 's ha minda kettő eleibe

–jegy tétetik; az első esetben, a'2dik rendbe

szélső képek, a' második esetben a' belsők vált

ják fel edjmást; a' hól mind a' két szélsőben

- , 's a' két belsőben - a' 4dik. Tehát itt is

(–a).(–b)= a.b. -

Ha pedig csak az edjik elibe tétetik–jegy;

úgy ha a, b eggyelvéti milyzetü volt, nem az

zá, 's ha nem azok voltak, azzá válnak: tehát

az elébbi a .bnek ellenje az-az– (a.b) az eggy

mértt.

"S még csak az az eset van, mikor edjik

tétedjű's a' más ellenedjü: ekkorpedig (21.sz.)

az eggymértt az elvéti milyzetre nézt úgy jön

ki,mintha a' nemzők tétedjüek volnának (42.);

tehát az első eset ide is alkalmazható.

§. 40. Innen a' párzásra is önként követ

kezik : hogy a' +,–ra nézt eggyjegyüek, mint

a' mérttezésben a'párzásban is +t, a' nemeggy

jegyüek–t adnak. Mert a' nemztárs az, mely

a' főnemzővel a' tett eggymérttet hozza elé

(23); tehát ha a' következő4 képben a'4dik

a' tett- eggymértt, 's a' belsők közűl edjik a'

fő nemző, 's a' másik a' nemztárs, az elébbi

ből nyilvános ezen képek szerint.

++++, +-+---, +–+–, +––+

Jegyzés. Hogy 2 és 3 akármely számokat

képviselve, 2szer 3 annyi mint 3szor 2; sőt

2szer 3u annyi mint3szor2u, 's mint (3szor2)

szer u, könnyü megmutatni: sőt az is megmu

3
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tattatik; hogy akármely mennyiségek (az ösz

szemérhetleneket 's milyzetteket sezárva ki) a

kármely rendben azonegy egymérttet, 's azon

egy öszszetet adják (feltéve mind a' két esetre,

hogy öszszezhetők)(Tent.).

A” méret-tan” elemei.

Ha a' mennyiségek méretűl adattnak meg;

kérdés támad: mi lessz, ha velek ez vagy amaz

vitetik végbe? 's hogy ez vagy amaz legyen,

mit kell tenni velek? Legedjszerübb eset:midőn

C=mu,B=nu, (n,m akármely számneveket té

ve, 1 et 's 0t is oda értve); tehát B, az Cnek n

(m)ede, méret Cre nézt (18)

§. 41. A' méret mértékzet: az-az Cnek n

(m)ede :, csak m ne legyen 0.

Mert légyen C=3u, és B=2u; akkor 2C

- , . 2 zor 2

-2szer 3u=3szor 2u; tehát := arra,

mely nyilván 2u; mert 3szor 2uban 3szor

van 2u. És így a méret mértékzet az írtt ér

telemben.

(0)

Egyszersmind Cnek2 harmada =:-* 32-12

(0) C p ---

két :-hoz: mert+= u (36) 's B=e2u.Mely

C p -

re nézve %-ban az úgy nevezet alsó 3 mutatja

ki az ut, azúgynevezet felső 2pedig azt, hogy

hány u vétetik. Az u neveztetik vét-edjnek,

vagy ha az alsó >1, vett-résznek), a' felső vé
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ssámnak, az alsó (tulajdonképen párzandó sőt

mértékzendő) vét-edjzőnek, mely a' vét-edjet

határozza.

Mikor nincs oda téve C, melyre az alsó mér

tékeztetik, hogy az u kijöjjön; Chelyett a'fő

mérték értetik. Azonban az alsó is lehet 1, az

az maga a'főmérték. Az alsó és felső a' méret

szeinek mondattnak.

Péld. 1 forintnak4ötöde =yertes 's ha

C-1 akkor - = -, s –=-- =2, mely

a”főmérték”2 edjede. Egyszersmind Cnek2 har

(0)

mada=c- vala =5 .2; tehát a' méret mér

tékzet is, mérttezetis az írt értelemben.

§ 42. Az elsó kérdés: miként változik a'

méret” becse a” méret” izeinek változásával? az

után miként változttassanak, hogy ugyanazon

becs legkiseb számokkal fejezttessék ki?'s mi

ként, hogy akárhány méret légyen, a'vett-rész

mindenikben egyenlő, tehát mind öszve-zám

lálható légyen, 's nyilván lássék, egyenlők-é,

vagy melyik nagyobb ? 's mennyivel? 's mivel

ekkor köz alsónak kell lenni, hogy leheta'leg

kisebbet megtalálni ? sőt kiterjeszttetik a'kér

dés azon esetre is, ha a' méretek különböző

egyébként öszszezhető dolgokéi. Továbbá kér

dés támad, bizonyos méretnek bizonyos mérete

(péld. 4 ötöde) mennyi? 's bizonyos méret bi
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zonyos méretnek,péld.: mennyidje : nek9

, 2C

•–– minek4 ötöde?

"S még tovább, ha megadott alsó által meg

határoztatik a' vett-rész: ennek mennyidjét

kell venni, hogy bizonyos mérethez =légyen?

's viszont ha megvan adva, mennyidjét kell a'

vett-résznek venni; mire kell Ct párazni, hogy

a' vett-rész kijöjjön? .

§. 43. Ha a' felső, 1 nél nagyobb egész

számmal mérttezttetik, annyiszor nagyobb lessz

a” becs, ha a' felső nem 0.

Mert legyen 5 akármelyszám” képviselője

5,2C

3

(0)

annyi mint 5. 2 szer , , azaz (5.2)szer

r 20
au, az-az 5szer 2u, tehát 5szer -5

Viszont ha a' felsőre egész szám páraztatik,

9 - - 2 -

a” becs annyiszor kisebb: mert: kisebb 5

5.2C .

szer ––nál.

§. 44. Ha az alsó mértteztetik 1 nél nagyobb

egész számmal, a becs annyiszor leszsz kisebb,

ha a' felső nem 0.

2(0) (0)

- " vett-rész–-- =u' lMert 5.3 ban a' Vett-r 5.3 24" L1G

„-5u ; mert C-ututu=5ut5ut5u'=:(35)u".
- (C)

Tehát :-=hu , mely5szervan 5szer2u
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ban; az az 2 szer 5u'ban; az az 5ut5ue=utu=

2u ban.

Viszont ha az alsöra egész szám páraztatik,

's egész szám jön ki(most tovabbnem terjedve);

annyiszor nagyobb a' becs: mert : nagyobb

5 *-nál
szer g-5 mu

§. 45. Ha pedig mind a' felső mind az alsó

azonegy egész számmal mérttezttetik; a'becsnem

váltózik.

- 5.2C , __ _, - (0)
Mert 5.3 ban a” vett-rész F-5 = u”,

(52)u" =2 szer 5u =2u.

Innen ha azonegy egészszám páraztatik mind

az alsóra mind a'felsőre; úgyseváltozik a' becs:

e-%= %
mert– =---

§. 46. Az elébbiből következik elébb az

eggy alsóra vonása több méreteknek ( avvagy

mértékzeteknek); másodszor a' méretnek leg

kisebb kifejezete. Az utobbira nézt annyi lát

szik, hogy minél nagyobb azonegy szám pá

raztatik a'felsőre isalsóra is, annál kisebb lessz

a' kifejezet, becs változása nélkűl; de még er

ről több leszsz.

A' mi a' köz alsót illeti: a' szabály”

rövidebb kimondásáért, a megadott méretek

hez gondolni kell edjet, melynek az alsója 1;

's mindenik méretnek, mindenik ízét mérttezni
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kell a' többi méretek”alsojibólieggymérttel: 's igy

mindenik méret helyibe egyenlő becsűjön;mert

a” többi méretek alsójiboli eggymértt egész

szám,'s mind az alsó mind a' felsőazzalmérttez

tetett; az alsó is köz, mert ugyan azon nem

zőknek eggymérttje, bár különböző rendben is

(44).

Péld. Legyen : és * ; adodjék hozzá a

9

szabályért. -

9.2.1C 's 1.3.4(C és 3.9,5C

9.1.3 1.3.9 39.1 ,

mely utolsóra nincs szükség: de mutatja, hogy

péld-: ; lessz

- 50 - p p y -

valamint 5C= –– , szintúgy egész szám is

lehet méret-alakuvá, 's jöhet egy szabály alá

más méretekkel.

Jegyzés. 1. Ha az edjik alsó a' másikban

bizonyos-szorvan meg; eza'rövidités lehet:legyen

– –– leszsz--=*: mel alsó

3 ~ 3,4 " -=:-* ; mely eggy aus

ju a' másodikkal. -

2. A' legkisebb köz alsóröl alább lejénd.

3. Ha a' méretek eggy alsójuakká lettek:

akkor nem csak öszve lehet számitni a' felső

ket, hanem azt is lehet látni, egyenlők-é a fel

sők; vagy ha nem egyenlők, a” kisebb felsőt

a' nagyobból le lehet vonni; a' köz alsotmind

az öszszetnek, mind a' pót-zatnak aláírva.



2c, 4c_(29+34)c, , 2g_4c_(29-34)e

paa.:+--==--=**** ---==--==--

§ 17. Ha nem azonegy dolog" méretjei, azé

vá lehet tenni így: legyen% % legyen. Daz

Cnek 7 hatoda, tehát D= e (44); 's akkor

a , tehát Dnek4 ötöde, Cnek 7 hatodának

4 ütöde; mely méret” méretjének mondatik, (bi

zonyos méretnek bizonyos mérete); 's megta

láltatik, ha -4% mértteztetik :- el; mert akkor

4 ötöde jönki g nak, az-azCnek 7hatodának

(21). *

§. 48. Melyre nézve a' méretek” mérttezé

se” mödja jő kérdésbe: legyen- mérttezendő

--del; leszsz 1=5u, + = 4u; %=5., 's

az eggymértt 4w; tehát elébb v azután 4t meg

------------ 9C 19 ---- 4. 20

találandók: (46. bol) -=:g, s 4s=:

Tehát az eggymértt” felsője a felsőkbőli 's

alsója az alsokbóli eggymértt. -

Ha C=1, úgy az eggymértt ::.

§.49. Ha pedigaz a kérdés: ag menyida

5
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• 4 -

je g nek? párazni kell az elsőre a' 2 dikat,

még pedig főmérttezni ( 24.); 's a' főmértt

3 g-=-szi, mert ezzel mérttezve a

2.5.4C- 29- 4C

ärzandó - ---

Parzandó -lesz: --=:
, mely a' tett

eggymértt.

Tehát a' nemztárs' felsője, a' tett eggymértt”

felsőjéből 's a' párzandó” alsójábóli eggymértt a'

levontt linea szerint, 's alsója a' tett eggymértt'

alsójából 's a' párzandó” felsőjéböli eggymértt,

Lehet: at 's %-at eggy alsóra von

ni; 's a' vett-rész egyenlő lévén, :- leszsz 5,2

olyan rész, :- pedig 3. 4; tehát amaz en

nek 5.2 háromszor 4ede; a' mennyidje a'fő

9 - 5 - 2

mérttéknekaz iminti--

Ha az a kérdés:* minek 4ötöde ak

kor is párazni kell, még pedig +-t mérté

kezni *-ra: 's leszsz 2c V: -

3 3

4 9 C - - -

: ; mert ez mérttezve - el adja mint azimint

20 p 20 „ , 2.5C

-* at; tehát ez (azaz : ),4 ötöde ::nek;
4



és így ez az, a' minek :,4 ötöde.

Így ha kérdés, 6 mennyidje ?3 nak; főmért

tezet lessz# ; 's haaza kérdés,6 minek2 edjedet!

mértékzet leszsz 3.

§. 53. Ha(mint soksor a' külső életben is)

megadatik az alsó több méretekre nézve, 's

kerestetik a' felső; péld. ha 7 adatik-meg al

sónak, 's a' kérdés az, hogy- nek mennyidje

_ 2C°

3

Felelet 2.7 harmada;'s ilykor- is felsőnek

2.70 20

mondatik;'s ekkoris -- -- 7 = -- Ugyanis

C C 2.7_2.7C_,2C .

7 nek (27) harmada=- - --=:=-- 9

... 2.7C _ . 2.7C -

S ... ___ *-*3 7js =- 3,7

§. 51. Ha pedig a felső adatik meg, 's az

alsó kerestetik: péld. mennyidje az Cnek, a mi

nek4 ötöde,= ag 4 az-az mit kell mértékez

ni Cre, hogy a' mértékzetnek 4 ötödét véve,

=:- legyen? Legyen a azon keresett párzan

- 9 4

dó (tulandonképen mértékzendő); s-g- legyen



p; leszsz sr = 3. Mert C: : :=: C :

34 52c „na.–4520 –20

Itt mind mértékzés érttetik; 's péld. Cre mér

3.4_52C ,
tékzett :=:-; mert akkor amaz főmértt,

mellyel ez mérttezve =C.

§. 52. A. mondottakból könnyen látszik:

hogy ha a' méret” izei nem csak egész-számmal,

hanem mérettel mértteztettnek is, vagy azokra

valamely méretpárzatik, mi leszsz; 's hogy ha

azon eggyel mértteztettnek, vagy azonegy pár

zatik a' méret izeire, nem váltózik a' becs.

"S ha a' felsőhez 's alsóhoz egyenlők adatt

nak, vagy belőlek egyenlők vétettnek el, mi

2

leszsz; az is könnyen látszik. Péld. –: =

23:53 | 2 | 2.3+52" , 2–1

5:5>5: mert ez = :-* :-*

… _2 35 ,3 ,_ _,
---- =-*: (de -- <- t.

<- de: –, s a

–Jegyzés. 1. Ha az alsö, péld. - sa felső

: 's a' méret Cnek méretje: a' vett-rész leszsz

5C 4

Cre mértékzett - az-az - ; mert ez :- el

, 4.5C - r 5C -

mérttezve te- 5451 - C. Tehát 4 nek mint

- -
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9 5C 2.5C

vett-résznek 2 harmada leszsz - - -=g-;

2C 4 - 2.5C

mellyis=- ra mértékzett #-hez mert---

- 4 4.2.5C° 2C

mérttezve 5 el=:-=;

–2. Az ilyen alaku méretre is illik a'mért

tezés” és párzás” (49 és50.)szabálya.

Péld. Legyen a' mérttező csupán a' főmér

6.11

75- 3
tékre nézve kifejezve G- : :)= ezzel

2.5C 6.1.1.2.5C

- 3.4 7.8.34

felsők eggymérttjét véve, 's arra mértékezve az

=mérttezve .'S ugyan ez jön a'

 

alsok eggymértjét: mert :mértezve: el,

6.2C 4 8 4,8 6.2C - 4.8
-- --

-

- - -- -*
: --

F5', 's - : : : ; és: 5% =

5.11.6.20

7.3.4,8

A” párzásra nézve is szintúgy kijön.

–3. Azelébbi esetben, ha a' mi mérttező volt,

párzandónak tétetik, s ez is Cnek mérete,'s

az elébbi mérttezendő, tetteggymértt: a' főmért

tezetleszsz=a” szabály szerint (%– :) :

(4 6 ) 2.8.5.7 _

--- --- vs=s: 5 mertt ezzel mérttezve

6,11C 6.1.1.2.8 5.70

9 - dó mell -- -----------------a párzandó, y 7.8 ; lesz 78.3.11.4.6

lvis- 252 _...
melyis= :-= a tett eggymértthez.
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4 Szintúgy ha A, B egyenes lineák, 's A=

2u, B=3u,vagy A az Bnek2harmada; azAra

2 - 2

főmérttezettB,= 5-i mert 3u mértteZVe #al

e= 2u. De ha B egyéb: akkor csak mértékezni

lehet A ra Bt; 's azt is csak úgy, ha Bnek fő

mérték adatik (17); valamint a' nélkűl Bvel

mérttezettA nak sincs értelme. Ha a'főmértéket

változtatni tetszik; miképpen változnak a' ki

fejezetek” becsei; 's bizonyos esetben mire néz

ve nem; kimutattatik (Tent.)

§. 53. Megforditva ha két méret egyenlő;

péld: - 2 egyenlővel kell mértteztettni a nak

hogy A jöjjön ki, mint a'nak, hogy A'jöjjön

ki.

„_na" - (n+1)a -

Mert legyen péld. A=: , s A= m~

lenne

A _(n+1)a, na” (n+1)a_na" 4.*-* +***

7K =-:-* :-* :- -ma "na"- " -

feltét ellen.

Jegyzés. Előszámnak mondatik az olyegészszám,

melly az 1 en 's magán kivül egész számra nézt

nem szám. Két különbözőegész számok, ha nem

szám mindenik az 1 en kivűl más azonegy egész

számra nézt, edjmásra nézti előszámoknak mon

dattnak.

Péld. 0 nem előszám, mert akármely egész

számot véve számedjnek, legalább 0 nevű szám

( 5. ); 1,2, 3, 5 előszámok; -3, és 8 edjmásra

nézti előszámok.

§. 54. Ha a és a'edjmásra nézti előszámok:

úgy :- nak becse kisebb számokkal nem fejez
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tetthetik ki; péld. hogy a' felső - <a legyen.

%=: és % a” legkisebb kifejezet;

az elébbi szerint asebg, 's a'='b'g.

Ekkor g egész-szám nem;mert akkor a és a

nem előszámok edjmásra nézt feltét ellen: tehát

g vagy törtedj, vagy egészszám e nek's törtt edj

znek öszszete; az első nem, mert akkor bg<b

's bg-ról volna; tehát bg=be+bt, 's b=be

--bit; az höl bt, b't egész számok; mert bg

egész szám, szintúgy be, tehát bt is; 's szint

úgyb't egész szám. -

Mert legyen

Tehát %-nely =% , ennél kisebb szá

mu kifejezet lenne, mert bt<b, 's blteb".

(73

§. 55. Ha:-= A *

ti előszámok: azonegy egész szám Kval kell

mértteztettni a nak, hogy A kijöjjön, mint a

nak hogy A' kijöjjön.

Mert K törtt edj nem; mert akkor aK-a

volna, 's nem a' legkisebb volna a' kifejezet

(az elébbi ellen); de egész szám enek 's törtt

edj tnek öszszete sem; mert akkor(mint az e

lébb) at egész szám, és <a. TebátK egész

szám, és nem 1, mert feltétel szerint Anem =a.

Jegyzés. 1. Minden egész szám, mely nem

előszám, öszve-állott számnak mondatik, azon

előszámokból, melyeknek egymássali mérttézé

séből elé áll: a' midőn ha az 1 en 's magán ki

vűl másra nézt szám, ez is vagy előszám,vagy

szám másra nézt, 's így mind szálva előszám

nemzőkre kell jöni.

Az öszve állott szám”előszámképének mon

datik az; melyben mindenik előszám, melyből

és a, a' edjmásra néz
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az öszve állott, annyiszor van mint nemző, a'

mennyiből elé állott, 's edj más előszám sincs:

a' nemzők” rendétől pedig az előszám- kép el

vonattan vétetik; úgy hogy péld. 100nak 2. 2.

5.5's 2. 5. 2. 5. és 5. 2. 2. 5 azonegy előszám

képének vétetik.

2. Két öszveállott számok is lehetnek edj

másra nézt elő számok: péld. 8 és 9 mindenik

öszve-állott szám, 's 1 en kivűl azonegy egész

számra nézt nem számok.

3. Két különböző elószámok edjmásra nézt

is azok: mert mindenik csak magára 's az 1 re

nézt szám; tehát különbözők lévén, csak az 1re

nézt számok.

§. 56. Akármely öszveállott saámnak edjet

len előszámképe ran.

Mert ha igaz akármely számról, mely nem

áll m számu előszám -nemzóknél többől, hogy

az ki nem tehető más előszám-képbe; igaz az

n+1 számu előszámokból állórol is: már pedig

megmutattatik, hogy igaz a' két előszámból ál

lórol, tehát igaz leszsz 3rol; igaz 3rol, tehát

4ról, 's úgy tovább.

I. Legyen I m számu előszámokból álló,

"s járuljon hozzá előszám v, 's legyen Iv; en

nek nincs más előszámképe, péld. Cp, mely

ben p előszámot teszen.

Mert ha Iv=Cp; akkor -=- ; tehát v és

különböző előszámok lévén, egymásra nézt

is előszámok; tehát valamely egész szám Knak

kell lenni, hogy cK=C, éspK=I legyen. Az

honnan K áll m–1 előszámból, különben p is

előszám lévén, I feltét ellen vagy több vagy

kevesebb előszámból állana m mél. TehátC= oK

is a számu előszámból áll; és így feltét szerint



nem kitehető másként, hanem úgy hogy e és

K benne legyen;Tehát Cpnek képe leszsz v Kp,

's IvnekpKv; mely két kép a' renden kül nem

különböz. -

II. Két előszámból állórol pedig igaz. Mert

legyen ab=B7, (n,b,q előszámokat 's b és g kü

lönbözőket téve): lezz-- ; tehátB=aK,

b= gK (§. 55.); és így feltét ellen b nem vol

na előszám. "

§. 57. Ha a,b .. különböző előszámok kö

- zűl mindenikre nézt szám N; úgyazoknak eggy

mérttjére nézt is szám.

Mert akkor az NV előszám-képében minde

niknek benne kell lenni: mert ha edjikben a

volna benne 's b nem; 's a' másikban b volna a

nélkűl, nem volna edjetlen az előszámkép.

§. 58. Hogy N=PK legyen (N,P,K egész

számokat téve), NVnek edjetlen előszámképének

az P edjetlen előszámképe képdarabja: mert

az N=-PK ba, Pnek Knak képeiket tévén, az

az NV képe leszsz, mely edjetlen.

Tehát a' P képébeni mindenik előszámnak

megkell lenni annyiszor az N képében, a hány

szor az a' P képében van.

§. 59. Az honnan ha a' legkisebb oly egész

szám N kerestetik, mely P, Q... egész szá

mok közül mlndenikre nézt szám légyen: azon

Nnek képében benne kell lenni mindenik elő

számnak, mely valamelyiknek P,Q-- közűl

képében van, még pedig éppen annyiszor, a'

hányszor megvan abban, a' melynél többszer

edjikben sincs; 's csak oly előszámnak kell len

ni, mely megvan valamelyikben.

Jegyzés. Ha nem volna bizonyos, hogy az

öszve állott számnak edjetlen előszámképe van;
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kétség volna: nem lennének é P, Q... más elő

számképekbe úgy kitehetők, hogy más kisebb

Nnek valamely előszámképében, mindenik a'

P, Q--új képei közűl benne legyen?

§. 60 Ha mindenik, bizonyos méretek kö

zűl, legkisebb számi kifejezetre vonatott, alsója

's felsője egymásra nézti előszámokká tététtvén:

akkor ha az alsóik különbözők, 's egy alsóra

kell venni; azon alsönak olyannak kell lenni,

mely szám legyen mindenik alsóra nézve.

• _ _ (

Mert ha a és a' edjmásra nézt előszámok: hoz -

+ csak úgy leszsz, ha A' az a' tól külön

böző alsó, hogy a és a' azonegy egész szám

Kval mértteztettnek; 's akkor A = a K, 's

- a aK

A'=a'K. a' mikoris--=-- •

9 a/ a'K

Itt pedig csak edjik alsó maradhat bizo

nyos esetben köz alsónak, a' mikor is K=1, 's

ekkor is minden különböző alsónak bizonyos

egész számmal kell mértteztettni, hogy egyenlő

becsű méret” alsója más legyen.

"S ha van oly egész szám, mely szám min

denik alsóra nézt; péld. N=a'K; akkor:- -

a aK

K)val mérttezvén a t, leszsz-5–57 -

Tehát csak a legkisebb oly Net kell keres

ni (§. 59 sz.), mely mindenik alsóra nézt szám

legyen.

2 5 4

–, 4.2.2

= H at

7 -

-
5TE leszsz M=3,2,2,

péld. :
:
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2.4 3 3,3 "

Így -77- 555 TE ***** nézt legkisebb köz

- 9 3 „ _ .._ 7.73.

alsó 7.7.2.2.5, 's péld. 5-5-5-helyibejön,

§. 61. Ha valamelyiknek alsója 's felsője

nem volnának edjmásra nézt előszámok; azok

ká kell tenni.(különhen nem a' legkisebb köz

- p 5.2.4. 2.4

alsó lejénd) : péld. ha 5-7 volna, 757

tétessék helyibe: melyis arra viszen, hogy a'

felsőben és alsóban is meglévő legnagyobb elő

számképmind a kettőből letőrlődjék, hogy edj

ugyanazon előszám se maradjon fenn és alattis,

a' mikoris a' felsőre és alsöra, a legnagyobb ol

lyan szám párazttatik, mely egész számot ád

nemztársnak. Pés Qra nézve tehát az ilypár

zandõ leszsz; ha oly előszámkép alkottatik,

melyben csak mindenikoly előszám leszsz,mely

mind a' kettőnek képében benne van, 's az ép

pen annyiszor, a' hányszor megvan abban, a'

melynél kevesebbszer edjikben sincs.

Péld. 2.2.3.5.2.5 és 7.5.2.5 re nézt lesz2.3.5.5

Jegyzés. A' másik módja az úgy nevezett

legnagyobb köz-osztó keresésénék; okával e

gyütt az első kiadásból a' rövidségért kimarad.

§. 62 De az elébbiek nyilván az előszámkép”

alkotására visznek: melyre nézve a' megadatott

számra kellettvén párazni az előszámokat alol

rul rendre fel; szükségvan minél tőbb könnyi

tésére a' munkának; melyre solgálnak bizonyos

jelek , a'melyekből előre lehet tudni, hogy a'

megadott szám némely előszámra nézt szám é

Jegyzés. Ha a' megmondandó módon ké

szült szám-sornakjobbfelőli elsője, Nnekjobb

felőli elsője alá iródik, 's mindenkor a' sornak

-
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bé irtt száma után balra következő, az N balra

következő száma alá iratik, az NV balfelőli u

tolsó helyéig; 's a' sornak mindenik külön szá

ma mértteztetik a' felétte lévővel; és ezen eggy

mérttek” öszszete szám az n re nézve, úgy Nis

szám az nre nézve; ha nem; nem.

Péld. Ezen sorok következők

. . . . 0 0 0 0 0 0 1-- (2re's 5re nézt)

. . .. 1 1 1 1 1 1 1 -- (3ra's9re nézt)

...-5-4 -6 54 6-5 -4 -6-- (7re nézt)

...1-1 1-1 1 -1 1 -1 1-- (11 re nézt)

.-4-5-12 43 12 -4 -3-12-- (13ra nézt)

...-3-1 5 9 6 4-3 -2 10 1-- (17re nézt).

"S így akár hányra ki lehet csinálni, követ

kező módon: irassék Nnek elsőjobbfelőli szá

maalá 1vagy n-1;'s minden m diknek(az elsőt

nem számlálva), alája az a' mi marad, ha 1 után

m cifra tétetik, s arra n páraztatik, vagy ha

ezen maradék r, irassék n-r az r helyett.

Ezen sorok” készitése akármely élőszám

nre edjpéldából meglátszik. Légyen péld. 7 az

előszám: 1:7 maradékúl 1 et hágy, 10:7 pedig

3at, 100:7 hágy 2öt, 1000:7 hágy6ot 10000

hágy4et, 100000 hágy5öt, 1000000 hágy1 et;

's azon túl a'maradékokmegint azon renddelkö

vetkeznek végnélkül--- Irassanak ezen mara

dékok, vagy a' hol a' rendért tetszik, a' mara

déknak 7rei pótja, N alá; az első az edjes alá,

2dik a tizes alá 's úgy tovább balra--

NV= 2 4 2 1 8 3 5 6 4 9 3 8 alá

% % % % : : : - - -: : : :

vagy 5 4 6–5–4–6 5 4 6–5–4–6

az holott is 1-7–6, 3=7–4; 2=7–5;

3. 10:7 hágy 3.3 maradékat, 9.100 hágy9.2öt

4 | | , 24/7
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"s úgy a' többi. Tehát ha a' maradékok” ösz

szete szám a' 7re nézve, midőn Nnek többi

reszei külön számok 7re nézve; könnyü átlát

ni, hogy az egész N is szám 7re nézve, és kü

lönben nem az.

Az alsó rendre nézve is látszik: hogy 8

szám 7 re nézt 86 hijján, 's 3.10 szám 7re

nézve 43 hijjáu, 9.100 szám 7 re nézt 5.9 hij

ján 'sat...'s ha N bizonyos számu 7 hijján szám

7 re nézve; úgy maga is szám 7re nézve: mert

ha ezen hiány kipótlödnék, szám volna 7renéz

ve, 's ha a' másik nem volna az, ezen pótlás

sal se volna. -

Igy a' hiányok öszszete itt a' többi mara

dékok” öszszetét 49 el haladja meg; mely szám

lévén 7re nézve, az egész N is szám 7re nézt.

Az alsóbb rend azért jóbb, hogy hamarébb

kezdődik a' sor újra.

Lehet venni páronként, hármanként, vagy

többenként nagyobb számokra, sőt bizonyos

törvény szerint elébb m azután pu --- helyeket;

's úgy írni alá a maradékokat, vagy hiányokat,

folytatva, mig valamely maradék újra elé áll,

az honnan tovább megint úgy foly; elé kellpe

dig állani valamely maradéknak; mert péld. 7

nél mindenkor kisebb marad, tehát legfőlebb 6

munkálat után kell jöni annak a' mi már volt.

Ha több helyekből álló képek vétettnek;

akkor csak az a része ennek mértteztetik az a

latta állö számmal, a' mi nem szám nre nézve;

péld. ha akármely ily képnek magában külön

gondolva becse p,'s alatta r áll, 's p: n, k t hágy

maradékul,csakk mértteztetik r el vagy(n–r) el.

§ 63. Hogy micsoda előszámokbol áll vala

mely szám N, azt következőképen lehet meg

tudni: ha páros N, legyen N:2=-P, ha Pis

páros, legyen P 2= Q; 's mind addigismételve,
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mig páratlan jön ki; akkor, 's szintúgy ha NV

nem páros, ugyan ezt kell tenni 3al ; 's azután

('s szintugy ha N nem szám 3ra nézt)5 el, 's úgy

tovább; mig kijőn; hogy melyik előszám és

hányszorjön az AV előszámképébe.

§ 64. Ha tudatnék hogy N előszám, úgy

ezen munka hiába nem tétettnék:de ennekkön

nyü esmertető jele még nem tudatik.

I. Ha N nem jönvagy6 -- 1 kép alá, nem e

lőszám. Mert V:6 csak 1,2,3,4, 5 közül

valamelyiket hagyja maradékul: ha 2töt hagyja

vagy4et; legyen az első esetben N=6p+2,

ez =2.3p+2= 2(3p+1), a 2dik esetben le

gyen N=2.3g+4, ez=2(3g+2); tehát ezen

két esetben N öszveállott szám. Ha 3 a' ma

radék, legyen W=23.k+3; ez =3(2k+1); te

hát NV ekkoris öszveállott szám. Ha 5 a' ma

radék; legyen N=6h -6–1; ez =6.(h+1)–1,

mely 6u–1 kép alá jön. Ha 1 a' maradék;

legyen N=6k+1; ez 6u+1 kép alá jön.

Tehát ha N:6 nem hágy maradékul 1 et

vagy5öt, nem előszám; 's akkor vagy 2vagy3

benne van az előszámképben, 2 is 3 is pedig

nem lehet, mert akkor 2,3 is benne volna. In

nem ha N' páratlan, 's az edjesen vett számok”

oszszete nem olyan, hogyvagy edjet téve hoz

zá, vagy elvéve belőle edjet, 3nak többese le

gyen (62.); N nem előszám: de megforditva

nem következik; péld.25=46+1, 's még sem

előszám.

II. Ha N nem többese sem n nek sem minél

kisebb számnak (1 en kivűl); 's N«nn;úgy N

bizonyosan előszám. Mert legyen N =ku, (egész

számokat tévén k és u); ekkor k->n, 's mivel

ku <nn; u<n; és N feltét ellen többese volna

(u <n) nek.
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Az eggyméret-tan és eggypárzat

tan” elemei.

§. Mikor A öszvemérhető Bvel; az eggy

méretnek (a milyzeteket nem véve) képe (19)

A=nu, B=mu; C=nv, D=md

az hó1 u, v akármely szám edjeket (5 és 8)'s n,

n akármely számneveket tehetnek (1 et 's 0 t

se zárva ki):

Látszik 1. Hogy A a Bnek n(m)ede, 's

szintúgy C a Dnek; tehát ha m nem 0, az4ra

főmérttezett B 's szintúgy a' Cre főmérttezett

%

D, =:= A: B=C:D, és A = : SZG2

Bhez, 's c=% szer Dhez, és így ezen eggy

méret eggy-főmérttezet
- 92

2. Viszont ha A:B=C:D= n ? tehát

93 49., -

A--szer B, 's C= :-szer D5 akkorA az

4999 ~ 4%)

Innek m(m) ede, 's szintúgy C a' Dnek; tehát

a' főlebbi kép elé áll.

3. Látszik az is: hogy B az Anak m(m)

ede, 's D ugyanannyidja lévén Cnek; D ki

jön, ha Cnek m(m) ede vétetik; az-az C mért

... 79 . /__._s

tezttetik :-el (mikor n nem 0); ezen - pe
%

dig a Bre főmérttezett A.TehátD=C(BA).

4. Hasonlólag akármelyik3 iziből azeggy
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méretnek kijön a' 4dik: ha (a' két elsőt mint

öszszezhetőket egymás'társának nevezve,'s szint

úgy a' két hátulsót), a” társatlan (a' milyen

nek kell kijöni) mérttezttetik azzal, a' mi ki

jön, ha mikor azon társatlan belső, a' másik

belsőre, 's mikor külső, a másik kűlsőre, fő

mérttezttetik ennek társa.

Péld. B=A. (D: C)

5. Ha az eggyméret nincs is a' felső edj

szerű képbe megadva; azzá lehet tenni: 's azon.

kivűl is D=C(B:A). Péld. legyen

2u 4u 74) •

A= -, B = = ; c = :-; leszsz b =

7g) 4u 2n. . 3,4,70

- -(5 : :-)=:=--

Mert A és B eggy alsóravonattva,'s szint

úgy C és ezen D; ha : röviden u nak, 's

7 -

:- röviden vnek neveztettnek; leszsz

A=(52)u!, B=(34)u ; C-=(52)v”,D=(34)v”

Tehát Ara nézt B, 's Cre nézt D eggyméret.

2u

Hogy pedig *-* –– (főmérttezést értve)

3.4 e - / 3.4. 20e

= 55- világos: mert 5.2 vel mérttezve

342u 4u

éppen :== -:--

Látszik az is miután A az nu, 's B az m u

kép alá vétetett; hogyBaz Anak, m(n) ede,



tehát annyidját” kelletvén venni Cnek, Cmért

teztetik – el.
27%

§ 66. A' (21.) szabály miatt"nem minden

eggyméret eggyfőmérttezet,'s nem minden eggy

főmérttezet eggyméret (26): de ha ezen túl a'

folyó $ végéigúgyvétetik, mintha ezcn szabály

nem tétetett volna;úgy minden eggyméret eggy

főmérttezet, (akárhogy milyzett, 's tiszta vagy

elegy mennyiség legyen akármelyik ize); sőt

akármelyiknek 3 első iziből kijőn a'4dik, ha

a” 3 dik mértteztetik a' 2dikra főmérttezett el

sővel (mindent a szabaly nélkűl értve itt).

Ugyan is legyen a ra nézt b, 's cre nézt d

eggyméret; könnyen látszik (19), hogy akkor

ónek is a ra nézti 's dnek ere nézti méretképe

eggy;'s azis megmutattatik alább, hogyvan oly

q és oly k, hogy gnak főméretképe (19)egyen

lő bnek a ra nézti méretképéhez, 's knak fő

méretképe egyenlő a nakb re nézti méretképéhez.

Tehát b- a.q, (mert b az a ra nézt eggymértt

val) (20.), 's d=c.g; és az-b. k 's c=d. k. És

így bre főmérttezett az-g,'s d=a'b refőmértte

zett a val mérttezett chez; és egyszermind a ra

főmérttezett b =lévén a' crefőmérttezett d hez;

az emlitett szabály nélkűl minden eggyméret

eggyfőmérttezet volna. De a' szélsők” eggy

mérttje ezen szabály nélkűl se volna minden

eggyméretben =a' belsőkéhez: -

Péld*8ra nézt 2 's 20ra nézt *5eggymé

ret (26): de 202=40, 's *5.*8=–40; jolle

het 20-*5–*4, 's *8=–*4el a szabály nélkűl

mérttezett 2hez, de *5.(–42) nem ="5(2.

–4); mert a' szabály nélkűl a' nemzők” rende

nem mindegy; péld. az utobbiban 2 mérttezve

7
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–*4el a' szabálynélkűl*8, 's–“4 mérttezve

2vel a'szabállyal is a' nélkűlis–*8.

1
Azonban 2re főmérttezett *8=–**-; mel

lyel ugyan a' szabály nélkűl mérttezett 20meg

adja a' 4diket az elébbi szerint.

§ 67. 'S már az irtt szabály” helyre állitá

sával visgáltatik az eggyfőmérttezet;még pedig

csupán öszszezhetökről szolva, minha péld.

mind egyenekről volna szó: az így következők

majd az egyeni képviselet által akármelykülönb

félék jöjjenek együtt béa' számitásba, könnyen

alkalmaztattnak. Igy pedig a' mértékzet és fő

mérttezet eggy, 's akármelyik a' két nemző kö

zül mérttezttessék a' másikkal, azoneggy az

eggymértt; különben nyilván ha a' tettmérték

pénz,pénz,ha linéa, linea jön ki eggymérttnek.

Példa a' nemzők” megcserélésével azonegy eggy

mérttre ; 's a' főmérttezettel azonegy mérték

zetre; a' (35) képek szerint, va- 's v' =

55 » * *

9 92 4 4
- p >- 3 - * A * -*-

3.5 vétettvén, * , -2u; 5 =3 :)

• 4 - - - 2

=3v, 2. (:) =2v; 1= 5u”, -=ta: 3 ~

- - 2 \ . * - -

-5 (:) -5v”, 4 (:) =4v, az hol a'felső

eggymértt= az alsó eggymértthez. Legyen már

2 » 9 P 4 9

a” tetteggymértt - , s a párzandó – ;'s el

- A/" r r 2 4 r

sőben főmértteztessék 5 ra - azután mér
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tékeztessék: abból is látszik ugyan, hogy azon

egy eggymérttnek csak a nemzőji cserélődnek

meg, de a' tisztább látásra legyen ez a két kép,

-n- 1 – -- 9 //-- 1melyben legyen U= 31 * IV - :: * U"== 5

- 2
9 "=- -

- sV=: ; leszsz

A p -- 4 - 2

1=(43)U,főmértt=(25)U; :- =(43) V, 5

- - 4

=(25)V;1=5U”, :=1t% mérték =5 V,

2

3 =4V*

Az hól fölül a' párzandó a 3dik, alul a ”

2dik helyen áll, 's(2.5)U=5V";azaz:=%

Melyszerint csupán eggypárzatról van szó;

mégpedig valamint másszoris (valamikor nyil

ván egyéb nem mondatik) olyan mennyiségek

ről van szómelyek közül akármelyik akármely

nevü szám lehet; péld. egyenes lineákról; az al

kalmazás külön esetekre könnyü lévén.

§ 68. Ha azAra párzott B=Cre párzott

Dhez; a' szélsők” eggymérttje= a”belsőkéhez:

's ha négy mennyiség olyan, hogy a szélsők”

eggymérttje = a' belsőkéhez; akkor az elsőre

párzott 2dik= a'3dikra párzott 4 dikhez.

Mert I. AkkorA=Bk,'s C=Dk; tehát

AD=BkD; 's BC=BDk; és BkD=BDk (44)

•
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-

:
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II. Ha Ap–nc: akkor %=%

A : B=C: D; 's akármely 2- eggymérttből

eggypárzat lehet.

Jegyzés. Innen ha a' szélsők” eggymérttje

nem =belsőkéhez, nincs eggypárzat; péld. 2:3

nem = 5:7, mert 2.7 nem = 3.5.

Továbbá IIból következő kérdés megfejté

se, 's ok-adása foly.

§ 69. Tudni illik edj aggypárzatból, mi

csoda más eggypárzatak, 's többől melyek kö

vetkeznek ? ag: a=bg: bböl mindenkor eggy

párzat leszsz következő változtatásokkal.

; tehát

A” belsőket megcserélve ag:bg=a:b

A” külsőket - - - b : 6q=a:aq

Az edjik külsőt edjikbelsővel bg:ag=b:a

's másik külsőt a'másbelsővel a : ag=b: bg

Akármely külsőt,és belsőt azoneggyelmért

tezve; péld.

aqr:ar=bq:b, vagy agr:az-bgr:b 'sat.

Melyszerint 45 : 6=5: -ból leszsz

45:18=5 : 2, az alsó eltünvén.

- Akármely külsőre 's belsőre azonegyet pá

C –

rozva; péld. % * 7. bq:b, vagyag =- bg :

- 'sat.

Mert mindenikben a' szélsők”mérttezete=



a' belsőkéhez; valamint a' következőben

+ aqrta: zita = tbg+b:rtb, vagy

+ aq+a:+aq=-Ebq+b: +bq, úgy értve,

hogy a' két rend közül mindenikben , aq és bq

azonegy + vagy–jeggyel; 's a és b is azon

eggyel vétessenek, noha a és bvétetthetnek kü

lönbözővel is attol, a' mellyel ag és bg vétettnek.

Alább meglátszik: hogy azeggyként cimzet

tekis eggypárzatban maradnak,

Jegyzés. Mind ezek közűl akármelyikből

következik az első: péld. -

aqr ars =bq:bből következik ag:a=bg:b(68)

Az utólsó kép a' kiség haladott tanulóra bizatik.

Péld.Ha A:B=B, C, akkor A-B B=B-C:C,

's innen A-B: B–C=B:C. De ebből is kö

vetkezikA B=BC(melyre szükségvan a'phy

sicában a'barometerrelimagasság mérésnél).Mert

legyen A:B=B:av, leszsz avar- - ,'s az eléb

biből Ac–Bc=BB–CB; tehát AC=BB; és

így C= BB - 2",

A

§ 70. ag: a=bg:b és

cr: c = dr.: d ből következik

agcr: ac= bgdr:bd (ugyan az elébbi okbul); 's

innen akárhányeggypárzat legyen:azelsők”eggy

mérttjére párzott 2dikak” egygymérttje= a 3

dikak”eggymérttjére párzott4 dikek” eggymértt-

jéhez. Mert ha igaz m számu eggypárzatrol, igaz

m+1 ről: mert az m számubol származott eggy
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párzat alá szintúgyirathatik az(m+1)dik.

p JE
§72. Legyen akárhány eggypárzat 4. = C =

B

A--C--E...

- - - lesz : 5%

bul).

§ 72.Légyen végre két eggypárzat:'s a ésb lé

gyenek mind a' kettőnek izei; de az elsőnek a'

más kétize közűl az, melyik elébb áll a'másik

nál legyen c, a' másik d; a' másikban ugyan az

a és b n kivüli két íz közül, a' melyik előbb

áll a' másiknál, legyen f 's a'másikg. Kérdés:

c, d, f,g, betükkel mikor és milyen eggypár

zat lehet? Mondassék a' két szélső, párnak,

szintugy a' 2 belső.

Az a és b vagy mindenikben párt tesznek;

vagy nem; ha nem, vagy edjikben sem, vagy

edjikben igeu, a' másban nem.

Ha mindenikben párt tesznek: úgy ab =

cd=fg; tehát (68) c:f=g:d (perturbatim).

Ha edjikben se tesznek párt; vagyminde

nikben elébb áll a mint b, vagy mindenikben ő

áll élébb mint a ; vagy az edjikben a áll elébb,

's a' másikban b: a' két első esetben c: d=

f:g (ordinatin); az utobbiban c: d=eg:f

"S ha csak az edjikben csinál párt a és b ; úgy

csakbnek bizonyos becsére van eggypárzat csu

pán c, d,f, g betükkel;

Mert ha, a, b edjikben se tesznek párt, 's

a mindenikben elébb áll mint b; úgy a edjik

ben sem utolsó; tehát csak az első 3 helyen le

het: ha az elsőn van, a felsőben az utolsónak d

nek kell lenni; mert ha b volna, a és b pár len

ne, a'más kettő közúl pedig az elébbálló, cnek

a'másik dneknevezttetik,tehát ad-bc;szintúgy a'

=% (ugyan azelébbiok



másikban áljon péld' a 'a' 2dik helyen, b a'

4diken leszsz, 's felől; tehát

fl=eg az elsőből pedig a –% , a 2 dikból

(7- fb Tehát%– az honnan +=- azaz
É d ~g d Tg

c: d =f:g b

Szintúgy ha b áll elébb; leszsza

d!

- –g,

c f

, az-az d: c =g:f, melyaz honnan -= É

ből (68) c:d=f:g

Az eseteket könnyü átnézni, valamint a kö

vetkezőben: a midőn a edjikben elébb, a má

sikban hátrább áll mint b. A'mikor is péld. áljon

a ez elsőben elébb, 's a' 2dikban hátrább; lesz

ő

ad-bc, és af=bg; tehát ass= % és a = g

p °? _g_ - Vy s -r 7- 4

Tehát 7 –F» az-az cd=gf.

Ha pedig péld. az elsőben a és b párt tesz

nek,'s a' másikban nem: leszsz ab= cd, ésvagy

af-bg, vagy ag-fb; tehát – , 's ugyan

bg fő ,
a Vagy=- vagy= g ; és ígyvagy cdb=>

bg:f,vagy cd :b=fb:g; az hol esak bizonyos

becsére bnek maradnak a feltett 4 betük ma

gokra; ha b =1 vagy=valamelyikhez a 4 kö

zül; péld. ha az elsőben b=f, leszsz cd fejfgf

tehát cd=fg; 's úgy kijőnek a' több esetek is.

Ha b=1; úgy az elsőből lessz cd1=gif,

Ar 1 -\ • - v 1 -

melyből c: Tif =f:g, a'2dikböl e-=fg.



– 72 -

A'hármas és többes (um)5 ötes 7tes--regulárol.

§ 73. Ha valamely dolog olyan, hogy ati -

nak mennyisége szerint határoztalik meg más

dolog” mennyisége: úgy ez attól függeni mon

datik. Ezen függés sokféle lehet: itt csak azvi's

gáltatik, a' midőn ha az a' mitől a'függőfügg

kszor akkora, a' függő vagy k szor vagy (1 : k)

szor akkora; az első egyenes függésnek, az u

tobbi viszszásnak mondatik. Szélesebb értelem

ben is egyenes mikor annak nővésével nő,'s

viszszás, mikor apad.

Péld. Két annyi sulyú vasnak két annyi az

árra; bizonyos elégséggel 2 annyi ember (12)

azaz fél annyi ideig éri meg'sat.

§.74 Tegyenek már az első betük bizonyos

dolgokat, melyek közűl mindeniktől függ bi

zonyos dolog; 's akár kicsi akár nagy betü te

gye azon dolognak, melyet azon betü jelent,

mennyiségét; 's légyen a'függő” mennyisége qp

ha az első betük által jelentett dolgok” men

nyiségei a,b,c ---: kérdés, hogy ha ezen dolgok”

mennyiségei A,B,C-- lennének, 's A=na,B=

mb, C=pc--; mi lenne a' függő” mennyisége

- Mivel n,m,p ---itt mint mérttezőkúgyértett

nek;leszsz 4 = 72 , péld, legyen 7 =- , leszsz

( )

2 p Q

A=*-a; tehát ha a mérttezve - al =A,

, 2 • . . "

ugy azAra főmérttezett a is=--- Szintúgy

-
4% –+ , p Ft :- --- (mind főmérttezésttért

ve)

" Tehát ha az első betűkkel jelentett mennyi

ségek nem a,b,c. ..., hanem na, b,c,- a füg
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gő leszsz nap= + qp, ha az elsőtől egyenes

a” függés; melyből, ha amazok” helyibe 1267,

J?A

mb,c.. tétetik, mngp= - - - - - leszsz a'

függő, ha itt is egyenes a' függés; 's ha na,

mb,pc. . tétetik, az itt is egyenes fűggés” e

A B

setében mmpp=„– - - - - leszsza”függő.

A B C e ABC. „„ „ - 9

- - - - - - pedig=-: 3 ugy értve mind a

felső, mind az alsó mérttezetet: hogy A és a

eggyfélék akármi azonegyre (akár a' főmértek

re akár másra) nézve, számi kifejezetbe gon

dolttassanak, szintúgy B, b és C, c . .; 's e

zen számi kifejezetek mérttezttessenek fölül

és alul, 's az alsó mérttezet főmertteztessék a'

A _B_ABfelsőre: 's i r éld _. .--- =-(53.

elsőre; 's igy leszsz péld (73 b ab (53)

Tehát ha a nek neveztetik a keresett, leszsz

ABC

22° -------- alóg qp, ha mindenik függés egyenes; ha

:

pedig valamelyik viszszás, péld. hogy ha b he

lyibe B tétettvén, a' függő : szer akkora

AbCp 13 9

aBc 9 II/1Grt 473- 5- » S

3

1 : m = 1 : –= - Az honnan látszik,

mit kell tenni akármelyikkel, a' hól a' függés

viszszás.

Az honnan következő a' szabály : csak le

leszsz, úgy a =

8
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kell páronként irni azokat a' melyektől a'füg

gés van, 's a' függöt edjedűl jobbra.

Péld. ha a ember d id alatt meg-ás b hosz

szu c szélü sánczat; A ember B hoszszu Cszé

lűt mennyi id alatt ás meg?

Ember ( ) A d id

Hosz b 3

Szélesség C (0)

Azután főlülről lefelé rendre kell kérdeni:

miként függd ?péld. az emberek” számától visz

száson függ, a' hosztól 's szélességtől egyenesen;

csak így téve a' kérdést: 2 annyi embernek 2

annyi idő kell é 'sat.

A” höl viszszás a' függés, mint Bnél mon

datik, ott át-húzva (B és b)t, B mellé ő, 's

- BCp

abc

ben, a" 2dikban3: ben,edj szoval abban a'

b mellé B iratik; azután az első esetben

mi leszsz, fölűl alul azoneggyel mérttezni, vagy

azonegyet párazni a' fölülire és alolira szabad

és kell is, hogy minél kisebbé váljék a' kife

jezet. Péld. ha B= : mérttezve 5el4marad,
-

de akkor fölűl is mérttezni kell; szintúgy ha

c=% , mérttezni kell 3al fölűl alul; szintúgy

ha péld. A vagy qp =100, 's alul valamelyik

=20, amaz helyibe 5 iratik, 's ez kivonatik,

vagy kivonattván 1 iratik mellé.

- Ezt mind az elébbi leirásnál lehet véghez

vinni: 's a' mi marad, az első lejtő sorban,

azokból egymérttet kell alkotni, szintúgy a'

2dik lejtő sorból; 's erre főmérttezvén amazt,

a' mi kijőn, az azzal mértezett qp leszsz az ar



– 75 –

Jegyzés. Ha csak a, A, qp van: akkor

• 9 A

Regula de tri; 's av= qp. a "

Péld. Ha 2 sing posztónak árra %–fo

11

rint– nek mi az árra? Sing 2 3 –+-

- -- - - F 11 -

forint: leszsz röviditve, 3 al mérttezve #-at S

-- - 7 - - - 7.11 ,

2 öt, 's 9 el -et s 2öt; 2:39 fo

rint = forint. % 2).

A társasági regulárol.

§ 75. Tegyenek bé nyereségre ketten: ed

jik P a' másik p pénzt, amazé nyerekedjék

I ezé é id alatt, 's a' köz nyereség legyen Q;

kérdés mi jút az elsőnek? mi a masodiknak?

Ez nyilván egyenes függés, miud a' bé tett

pénztől, mind a' nyerekedés idétől: tehát ha

az elsőnek nyeresége V r a' 2diknak n ; lesz

PT , 22 IT , ,
an = V. pi” tehát --- és így (68).

pi : PI=N : n; az honnan (69)

pi+PI:PI=(N+n= Q): N, avvagy

pi+PI:pie Q: n.

"S akárhány legyen, mindeniknek pénzét

mérttezni kell az idével (mind a' pénzt azon

egyrefejezve ki mind az ideket);'s az eggymért

tek”öszszetének annyidja akármelyikeggymértt,

mint az egész nyereségnek az azon eggymért

tet illető nyereség.

s 4 ) J-3 341s
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Mert ha igaz m számu ily eggymérttről,

igaz leszsz m+1számuről is; mert legyen S a

zon m számu eggymérttek összete, s az Set

illető nyereség R, 's valamelyik azon eggymér

tek közűl legyen F, 's az ezt illető nyereség

K; 's legyen az új eggymértt f, 's nyeresége

sr; leszsz

S : F=R : K, és

F : f=K : ar ; tehát ( ) -

S ;f=R : av, és S+f : f=R+w : ar.

Jegyzés. Ha mindenik pénz egyenlő ideig

nyert; akkor a' két elsőrepároztattván az id.

csak a' pénzek maradnak. A kár hasonlöul

ószlik.

A láncz-regulárol.

§ 76. A' különböző mértékek, pénzek”be

cseit szokták ezzel láncz sorban fólyó hasónlí

tás által meghatározni. Ha A,B,C,D bizonyos

dolgokat, 's a, a, b,b'c',- - - elvontt mennyi

ségeket tesznek; és

aA=a'B

bB_b/C -

cC='c'D; leszsz mértékezve

7 a” 1, 1,0 7 / -A= an gyoC_* blc D. Tehát Af= abc D;

(7) aő abc abc

és így kijőn A mennyidje Dnek csak azírt

képbe kell tenni, és mivel a'b'c'D re kell mér

tékezni abct, az a lejtő sorában és az a lej

tő sorában a' (74) röviditést kell tenni.

Látni való, hogy ez akármeddig folyhat,

's az is, hogy péld. aA=a Bből következik az

is; hogy A : B=a! : a ; mert mind aAramind

a Bre főmértteztettvén a , leszsz
7 7

a'B , . . , , , , %)

A= - s legyen péld *- -5 » tehát

-
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Q p

A=% , nyilván As-2u., B–3u kép leszsz,

's A az Bnek2harmada; 's az Ara főmértte
2

zett B=-=-= az a'ra főmérttezett a hoz.
–3 -

Péld. I.2arany-9Rf. II. 2veder bor-15for.

1 Rft.–20gar. 12 for.=3véka b.

20,9

5 aranyrol kérdetik, hány garas, leszsz 590

garas.

A másodikpéldában, 1 veder bornak be

Tehát 1 arany= ( 90) garas;'s hapéld.

15.3 „ „ 9 4* ' _ /

cse = 55 véka b. 's ha 12 vederről kérde

9 – (12153_45Y „
tik,leszsz=(:=:) véka b.

A' számirásról, 's a' számi öszszezésről, kivo

násrol, többezésről 's osztásról.

§ 77. Az úgy nevezet arabs számok csak

testét adják azon indiai szép gondolatnak; mely

1 nél akárhánnyal több számjeggyel, csupán a'

helyezés által akármely számnak tulajdon jegyet

ád következőképen. -

Zerónak jegye0volt; adassék edjen kezd

ve mindenik számnak a' melyikig tetszik, tu

lajdon jegy; ha tetszik azon végezve, a' me

lyen a' kezdet volt, az-az edjen; ha tetszik ket

tőnél... husznál . . . száznál . . . álva meg; 's

nevezttessék n nek a' 0al együtti számjegyek”

száma; mely ha csak 0 és 1 volna, kettőt ten

ne, 's a' szokott szám-irásban tiz. - -

Gondolttassék továbbá következő eggypári

sor, mely az 1 től kétfelé nyulik a' véghetlen

be; balra mind n szer nevekedve, 's jobbra



mind n szer apadva.'s gondolttassanak ezensor

izek alá a' * al jegyzett helyek, 's 1 alá jobbra

tétessék vonat.

1 1 1

. . . munn nn n 1 – -

17 777 71/273

• • • * 4 >> >> k * *** • 6 •

3

És akármelyiken ezen helyek közül

akármelyik a' fölebbi szám-jegyek közűl, tegye

a' maga” kúlönbeni becsét mérttezve a' felette

lévő sor-izzel; 's akárhány helyre tétessékszám

jegy, tegyék együtt, most nyert becseiknek

öszszetét.

Akármely és akárhány helyekre tétessenek

cifrák; az irtt becs nem változik: mertpéld. az

n alatti 0 nak becse 0n=0.

Tehát akármely nem 0 számjegyek közti

helyekre lehet cifrát tenni,'s ha tetszik a' balra

szélső számjegy elibe, 's a' jobbra szélső utan

szintúgy, akárhány cifrát lehet tenni becs-vál

tozás nélkűl, ha a' vonat helyt marad; mely

mindég az 1 alatt áll. /

Ha pedig a' felső sor egészen, az 1 alatti

hely utáni vonattal együtt, jobbra vagy balra

vitetik bizonyos számu helyekkel, 's az alsö

sor helytmarad különben,csak a vonat jött péld.

az 1 alá eső hely eleibe, akkor ha a' vonat

1 hellyel ment balra, mindenik számjegynek

mely nem 0, nszer nagyobb leszsz a' becse;

mert a' mi az 1 alatt volt, n alá, 's a' mi n

alatt volt, nn alá; 's mindenik n szer nagyobb

alá esik; ha két hellyel ment balra, minde

nik nn szer nagyobb alá esik; szintúgy látszik

akárhány helyre nézt. "S ha viszont innenjobb

ra gondoltatik a' mozgás, nyilván ha 1 hellyel

ment a' vonat, mindenik számjegy n szerkisebb

alá, 's ha kettővel, nnszer kisebb alá jön; 's
- | 4

- P • 34th,
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szintúgy látszik akárhányra.

Tehát ha péld nnn szer nagyobbitandó a'

becs, a' vonat balra 3 hellyel vitetik tovább;

- 's ha annyiszor kisebbitendő,3hellyel jobbra vi

tetik a' vonat. -

A felső sort pedig, a' vonat, n, 's a' he

lyek meghatározván; oda lehet gondolni, ha

felirva nincs is.

Melyszerint ha n-2; leszsz 110, 1=2+4

+1:2=..00110,10.,.., 's ha n=3, úgy 0,2=

2:3, 's szintúgy átlátható n nek akármely be

csére.

Hogy akármely n el lelehet akármely szá

mot irui: valamint hogy péld. n=10 vétettvén

a köz divat szerint; az ezzel irtt számot hogy

lehet leirni, az n-2(vagy3...) szerint ? vagy

megforditva: a' tanulóra bizatik.

Ha sohol sincs vonat; úgy érttetik hogy a'

végiről jobbra hagyatott el, miut elől a' +.

A' köz szám-irásban 10 mondatik tiznek,

100 száznak, 1000 exernek, 1000 000 az-az

nnn. nnn az-az ezerszer ezer, millionak, millio

szor millio, billionak, melyben n mint nemző2.

6 szor áll; 's a' melyben n mint nemző6m szer

áll, 's 1 után , 6m cifrával iratik, m tillionak

mondatván.

A” vonat előtt pedig balra az első hely ed

jesnek, a' balra következő tizesnek, azután szá

zasnak 'sat... 's a' vonat után jobbra az első

tizedesnek, azután századosnak 'sat. mondatt

nak. -

Azegész számkép tizi-képnek,'s a vonatu

tán lévő helyek tizedieknek mondattnak: ha

nincsen is vonat, a' végire lehet tenni, akár

hány cifrával utánna (ha tetszik).

Ha a' számjegyek a vonattol kezdve (jobbra

balra) hármasan irattnakkis közzel; könnyen ol



vasható: az ezerekhez téve vonatokat zavar;

inkább viszszafelé kell vonni.

Ha kérdetik; hogypéld 51 helből álló szám

(a” vonatat a' végire gondolva), melyből azAn

gol óriás Wallis edj éjjel setétben kihúzta a'

radix quadrátát, mennyire menyen? 51=6.8

+3, tehát az első hely száz octilios.

Az edj éves korában himlőben megvakult

Ángol Saunderson számjegyeit is esmerje a'

tanuló: hogy azokkal is az irtt módot látva, ne

keresse az ugynevezett arabs számjegyekbeu a'

valót.

§ 78. A' tixi kép” becse olyan méret, mely

nek felsője azon kép a' végire tett vonattal, al

sója pedig 1 annyi cifrával utánna, a' hány ti

zedi hely van a képben.

35 4 5 7

= ------------------ ---

Mert 35,457= +-+-+:+ , ;

,_ _35000 , 400
mely eggy alsóra vonattván, E:+ 7000

50 7 _ 35457

*************** ****- 1000 "

"S viszont ez =35,457; az-az azon méret,

melynek alsója 1, bizonyos számu cifrával,=

a” felsőjéhez, haabbana vonat úgy tétetik, hogy

annyi tizedi hely legyen, a' hány cifra az al

sóban van.

79. A' számi öszszezés vagy öszsze szám

lálás” módja következő: ( a' feladat az; hogy

több tizi képnek öszszetét kell tízi képbe kiad

Ill).

) 1. Irattassanak az öszszezendőkúgy, hogy

a” vonatak lefelé sorba essenek, szintúgy az ed

jesek, tízesek, százasok. . . tizedesek, száza

dosok. . . külön lejtő sorokba essenek; ha nem
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volna péld. tizedes, vonatat 's utána cifrát le

het gondolni. - -

2. Azután kezdődjék a' jobbra szélsőnél az

öszveszámlálása az azonfügélyisor” külön szám

jainak, mindeniket csak annyinak véve, a' mit

magára teszen; és ha azon a helyen 1nek a

volna a' becse, 's tiz a, a' mennyit 1 a' balra

következő helyen teszen,bnek neveztetik;'sösz

ve számláltattván a'jobbfelöli szélső függélyi

sorban a számok,mindöszve az a száma lett

szer tiz + m , (a' 9 et meg nem haladó számot

tévén m , 's p akár0t akár más számot): irat

tassék m az a sorába alol, 'sp adódjék a' szint

úgy öszveszámlálandó b sorhaz; 's ezen sorral

ugyan az vitessék végbe, mintha ezvolna az a

sor, 's új b a' balra következő; 's miuden új

sort új a sornak nézve, az irtt munka mind ad

digismételttessék, mig nem csak az új sor=0,

hanem az ahhoz menőp is 0, 's nem marad

balra a' 0an feljúli szám.

3. A vonat az öszszetbe is az öszszezttet

tek” vonatainak sorába esik: és a' jobbfelöliszél

sőn kezdve; nyilván mindenik sornak be

cse az öszszetbe van , 's azon kivűl egyéb

nincs.

Péld. 497 986,7

889 11 873,9 1120

1336 0,89

1861,49

A” munka kigyózva folyjon, jobbra alolról

kezdve felfelé, azután fölülről kezdve lefelé

probáúl; mikoris a' ki irttnak egyezése bizto

sit; ha hoszu sornak péld. 327 volna az öszsze

te32 tiz menyen által, 's ki-iródik (32). - .

Szokjékpedig a gyermek meg nélkűlmon

dani péld. 8ra téve a' krétát 8, 's mikor kigon

9
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dolta mennyi a' következővel, akkor téve9re

a” krétát mondani 17, 's úgy tovább; 's az új

sort a' künn maradtnál kezdeni.

Jegyzés. Hogy edjes-szám öszszete mennyi;

az öszve-adási tábla, mely az öszszezésre 's ki

vofásra nézve olyan, mint az ezen alapuló Py

thagoráse a' multiplicatióra 's divisióra nézve.

Segítő szabály a' nagyobbikat a' másikból tíz

re pótolni; péld. 7+5= (7-4-3)+2=12.

A” kivonásban ha péld. 12ből kell 5öt el

venni; tizre kell pótolni 5öt, 's 2öt azon pót

haz adni; 's ha 7 et kell elvenni, 7 nek tizre

pótja 3, mely a' 2vel leszsz 5.

§ 80. A' számi kivonás így megy véghez:

(a” feladat az, hogy azt a' mivel edj tizi kép”

becse a' másikat meghaladja, tizi képbe kell ki

adni).

1. Irattassék a' kivonandó a' másik alá az

elébbi szerint, mintha öszszezendők volnának:

's itt is szintúgyjobbról kezdve balra kell men

ni végig; de alól azt írva, mindenik kivonan

dó szám alá, a' mi ha ezzel öszszeztettnék, a'

felső szám irattnék az öszszetbe: vagy a' hol

az alsó nem nagyobb a' felette állónál, ebből

kivonattván, irassék bé a' mi marad; ha pe

dig nagyobb az alsó szám, balra kell menni, 's

az első nem 0 számjegyet 1 el kisebbitve, ab

ból kell nevelni a' felső számot következőké

pen; ha éppen a szomszédböl vétetik azon 1,

edj hellyeljobbra az tizet teszen; de ha mesz

szebbünnen jön, az első cifránál 10 leszsz, 's 1

elvétettve onnan, az megint tizet teszen az a

zutáni helyen, 's ott 9 marad; 's így ahárhány

cifránál 9 maradván, végre azon számhaz mely

ből az alsó, kivonandó, tizet ád.

A' vonat a' vonatok sorába esik; 's lát

szik, az első módban, hogy a' mi kijött, azal
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sónakpótja a felsőre; a' másodikban a felső

ből az alsóhaz részenként egyenlővétetik el.

Példa. 5002 59,4 Az elsőben a'vo

3987 45,37 natat a'végire, 's az …

TOT5 1703T utobbiban 4 után

- - cifrat kellgondolni

Azonban akár kivonjam a' ki vonandót, a

kár azt keressem, a' mivel öszszezve, a' felsőt

adja meg, mind egy: péld. 7 et 12ből 5, 's 5

meg 7=12, 's mintha a' két alsó rend öszszez

tettnék, 's fölül irattnék az öszvet, a' künn

maradt 1 meg 8haz még 1 kell, hogy fenn 0

irödjék, 's úgy tovább.

§ 81. A' többezés így megyvéghez:

1. A” 0 's az 1 mérttez (25) de nem töb

bez, sőt a' 0 kevesebbez. Legyen a' többező

elébb edjes szám 's » 1,péld. 6; 's a' többe

zendő legyen 974;keresttetik oly tízi kép, mely

=6 szor 974 hez.

Ez el-érődnék , ha 6szor irattva le 974 az

irtt módon üszszeztettnék; s ugyan ezjön ki,

ha a' helyett, hogy elébb 4 et 6szor leirva ösz

szezném, röviden kérdem, hogy 6 szor4 hány?

's azt írom bé, a' mit irnék ha öszszeztem vol

na, 's azt viszem által a' 6 szor 7hez, az az

6 szor leirtt 7 nek öszszetéhez, a' mit öszszez

ve vittem volna által. -

2. Ha pedig a többező több helyből áll,

péld. legyen 536=500+30+6; akkor 6szor

974 hez még kell 30szor 794, meg 500szor

794; az-az 3.10.794--5.100.794 az-az(3.794).

10+(5.797).100, Tehát 794et 3 szor kell ven

ni, 's vagy cifrát tenni utána, vagy a' 6szor

794 alá úgy irni, hogy balra edj hellyel hátrább

végződjék; 's még 794et 5szer kell venni, 's

vagy2 cifrát tenni utánna,vagy még edj hellyel
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hátrább végezni,'s végre a' három sort öszszez

ni kell,

Akárhány helyből áljon a' többező; látszik,

bogy akármely számával essék a' többezés, az

alatt végződik a' többezet.

3. Legyen már a' vonat akár hol: ha nem

a'többezendő”végén van; nem tőbbezés, hanem

mérttezés, 's a' méretek” mérttezése” szabálya

2305

alájőn. Péld. 23,05 mérttezve 0,479el= 100 ”

479 _2305479

1000T700 000

Az honnan látszik: hogy a' két tizi képet

úgy vévén, mintha a' végeken volna a' vonat,

a” mérttezővel többezni kell a' másikat;'s a' ki

jött többesben annyi tizedi helyet kell csinálni,

a' hány van a' mérttezendőben és mérttezőben

együtt, tehát 5 ezen esetben (80)

§ 82. Ha az a' kérdés: bizonyos szám D

mit tart magában d szer(d egész számot téve)?

AD mondatik oszttandónak d osztónak, 's az a'

mit D magában d szer tart, osztály-résznek.

Legyen péld. 3673 forint felosztandó9 em

ber között: következőképen megy véghez a'

munka. Ay -

9)3673(408+1 Ugymint 9et 3ba 0; 9 et 36

(49és80.)

36:. 9 ba 4szer; 4szer9=36, le

-TÖTT vonva marad 0; lehozva fö

0. lünnen a következőt, 9et 7

– be 0; 0szor 7-0, levonva ,

72 marad 7; lehozva mellé fö

–– lünen a' következöt, 9et 73

ba 8szor; 8szór9=72;me

lyet levonva, marad 1; és

jút edjnek 408 forint, 's még 1 forint9felé

oszttandó. Ugyan ez felel meg azon kérdésre,
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hogy 3673 forintból hányszor lehet elvenni9fo

rintot? a' felelet ekkoraz, hogy 408szor lehet

elvenni, tehát 408 embernek lehet adni kilencz

forintot, 's 1 forintfennmarad, (mert 1 kilenced

ember képtelen, bár ritka a' ki nem fractio).

Oka ezen munkának következő. Legyenek

D, d,g,r, tizi képek, b,c,d edjes számjegyek,

's a'jelen ügyben D, r, g után tett edjesszám

jegy nem többezetet tegyen, hanem tiziképileg

vétessék; péld Db legyen D.10+b, 's qc legyen

g.10+c, 's rb=r.10+b.

Ha D=vagy> g.d, de(g+1).d)>D; úgy

d megvanDb ben gc szer, 's töbször nincs, c vala

mely edjes számot téve 0tol 9ig (bézárolag).

Mert a” legkisebb becse Db=D.10+bnek, ha

b=0,'s a' legnagyobb becse D.10-1-9; az első

esetben Dbz=10szer Dhez, 's mivel d megvan

Dben gszer, tiz Dbenis megvan tizszer qszor;

tehát (g0 az-az g.10). d nem). Db. De másfelől

(g9 az-az g.1o+9)szernél többszer nem lehet d

a' Dbben: mert (g+1).d) D, 's ha csak edjel

nagyobbis, tehát (g+1)d-D+-1; úgyis(g+1).

10.d=:D.10+10, és Db nek legalább ekkorának

kellene lenni, hogy benne d töbszer legyenmeg

% szernél; már pedig Dbnek legnagyobb

ecse D.10--9.

Ugyan ebből látszik: hogy ha Dbol kivo

natik qszord, 's r marad, és a' következő

számjegy lehozatik, d az rb az-az r.10+b benis

9szernél többszer nem lehet meg; mert akkor

Dbben q.10+9szernél többszer lenne meg d.

Mely szerint ha c úgy vétetik, hogy Db

ben d meglegyen go szer, de többszer nem;úgy

ha Db mintegy új Dnek vétetik, D'nek nevez

tettve. 's utána újb tétetik b'nek neveztettve,

's qc is g” nak neveztetik: hasonlólag látszik;

hogy van oly edjes szám c, hogy D'b' ben d
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megvan gc” az-az gcc" szer 's többszer nem; 's

látszik, hogy ez megint új D vel, újbvel, új

cvel végig folyhat; és a' hány számhely van az

oszttandóban azután a' hól d legelébb megtalál

tatott, annyi hely jön az első q után.

§ 83. Hogy az osztás akármely megadott

nál kisebb hibával menjen végbe,a'holtökélye

sen nem lehet is; péld. hogy 1 ezerednél ki

sebb legyen a' hiba, 3cifrát, hogy 1 milliódnál

kisebb legyen, 6 cifrát ('s úgy tovább) kell az

osztandó után tenni; 's az osztást végezve, a'

maradék" elhagyásával, abban a' mi ki jött,

annyi tizedi helyet kell csinálni, a' hány cifra

1 , aa 2 =2000 –
az osztandõ után tétetett. Péld.TFOTÓK

2000 285--(o-1) (co<1 );
- - : 1 ----- ----7 000 / 1000 - 0, 285+ 1000

...„2 _2000000
S szintugy-- ~7000000 ~ 0,285714 --

(a<1)

1000000 "

ható, akár hány cifrával: 0,285 edj ezerednél,

0.285714 edj milliódnál kisebb hibával =:

Mely akármely számra alkalmaz

Megjegyzendő pedig az utobbiban hogy végre

éppen 2 maradván, havégnélkűl folytattni gon

doltatik, mind ez a képjön elé; 's ha 285714

röviden a nak 's 1 millio m nek mondatik; edj

jobbra végetlen eggypári sor támad, melynek

- (Z - 3 (// (Z

elsö ize - ,a' sorjel -,'s leszsz-, ---- ,
490) 4%) 4908 49097)

( /

97099091)

- - -, mely izek” öszszetének (az aláb
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biak szerint) széjbecse: -

Akárhány ilyen osztásban pedig szükséges

képpen valamikor olyannak kell maradni, a'

mi még maradék volt az előtt, ha nem elől,

azután.

§ 84. Ha az osztandóban tizedi helyek van

nak, 's az osztó egész szám: amazt úgy kell

venni, mintha a' végin volna a vonat ,

s az osztást végbe vivén, abban a' mi ki

jött annyi tizedi helyet kell csinálni, a' hányaz

oszttandóban volt; sőt az egész számmá lettosz

tandó után akárhány cifrát téve, az elébbi §

szerint lehet az osztást végbe vinni, csak a'szár

mazatban annyi tizedi hely tétessék, a' hány

volt az osztandóban, 's a' hány 0 tétetett.péld.

93 23 2300

: 1 --=-- : - - : - - : 1000,

2,37=: : 7 - : 10 7 -

§ 85. Ha tizedi hely van: edjik mód, az,

hogy a' melyíkben (a” tett-eggymértt és párzan

dó közűl) kevesebb a tizedi hely, cifrákkalpó

toltassék ki annyira: a' vonat helyt maradásával

a” becs nem változván (78) mind a ketten

(80 sz.), eggyalsójú méretekké válnak; és így

miután a' tett-eggymértt és a' párzandó eggy

számu tizedi helyüek; a' vonatat mindeniknek

végire gondolva, amaz osztandóvá, ez osztóvá

válik. Péld. 2,3: 6,94=2,30 : 694=%

694_250.100_230
100~100.694- 694 *

használni lehet, szembe ötlik. - -

Jegyzés. 1. Hogy az öszve számlálás a fő

lebbi öszszezés, a' kivonás a' pót-zás”, a többe

zés a mérttezés, az osztás a' párzás” képzete a

Iatt van, nyilvános. -

Hogy ekkora (S s3)t



, 2. A' kilencesekkeli próba mind a 4mun

kára, 's ennek hiánya, valamint az edjes szá

moknak azujji 's még más számitás általi töb

bezése” oka az első kiadásból a' rövidségért

kimarad: az utobbi ebből áll. Péld. 7 szer 9

hány? lekell így irni

7 9 Tizből 7et 3, 's tizből 9 et 1; 's

* 6 3 szor 1 hez (7–1)=(9–3)szer ti

3 N, zet kell adni. Tehát ha van kér

deztetik; leszsz

(10–N)(10–M)+ [M-(10–nypo-vin,

melyet továbbacska a' tanuló” magátol átláthat.

3. Az osztásnak probája,ha azosztályrész az

osztóval többezve megadja az osztandót.

Szintúgy ha a' többezet osztattván a'többe

zővel, kijött a' többezendő,jó a'többezés.

4. Szintúgy az öszszezés 's kivonás, pro

báji edmásnak,

§ 86. Használhatobb rövidisései a' többe

zésnek ezek: -

1. A”jobbfelőli cifrák” elhagyása:péld.3700

szor 94-37.100.94=94.37.100; tehát 94 szer

37 után kell tenni a' 2 cifrát, mellyel a' vonat

jobbra2 helyel vitetik(78).

370 szer 9400=37.10.94.100=37.94.10.100

mely annyi mint 37 szer 94után tenni 3 cifrát,

úgymint annyit a' hány van a többezőnek 's

többezendőnek végeiken együtt.

2. Ha a' cifrák közbül vannak; csak az u

tánoki 's elötti szám képpelvan baj: de minden

részleti többezetnek, az öszszezésben meg kell

helyi becsének adattni; és így akármely renddel

lehet véghez vinni a' többező”számaival a töb

bezendő számai” többezését.

7694 többezve 3004el; leszsz 4 szer 7694

--3 szor 7694,1000.
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7006többezve 3004el, leszsz4 szer 7000+

4.6 -- 3szor 7.1000 1000 -- 6 szor 3.1000

3 Ugyanabból, hogy csak a' hely-becs meg

tarttassék, akármely renddel folyhat a' többezés;

több módjai következnek a' többezésnek; de rö

viditésre szolgál ez: ha akár a többezőben akár

a' többezendőben a' tizi képnek valamely da

rabja többese más kép-darabnak, csak a kiseb

bikkel vitetik a' munka véghez, 's ezen többe

zet többeztetik azzal, a hányszor a kisebbkép

a' nagyobbnál kisebb. Péld. 96012.574=-574.12

+8.(574.12)1000.

4. Ha a' többező= n.m ; elébb n szer véve

a' többezendőt, s a'többezetet m szervéve annyi,

mint n szer m szer venni. Igy (4.7.9) N annyi

mint 9V többezve 7 el 's az többezve 4el.

5. Ha n=a+b; aV+bV=nV; 's így péld.

11.729=7290+729; 102. 729=72900+2.729.

- 6. Szintúgy hiányt véve 998. 345-=345000

–2.345.

7. Néha könnyebb n szer nagyobbal töb

bezni, 's olyankor n szer kisebbiteni kell.

Péld. 473.5=4730:2; mert 4730=473.5.2;

473.25=47300:4; mert 47300 = 473254.

473. 125 =- 473000 : 8 - , .

8. Igy az imintiekkel együtt, 7525V=55NW

+3.5.5.100V; mely kijő, ha Vután 2 cifra té

tetik, 's negyede ahoz adódik, a' mi lesz, ha ez

3 al többeztettvén, 2 cifra tétetik utána.

'S több effélét esetek szerint könnyü gon

dolni; Marothiban sok efféle van.

§ 87.Az osztásban használhatóbb röviditések :

1. Ha az osztó végin cifra van; akárhány

legyen, ki kell vonni, 's ugyan annyi helyet az

osztó”végin is át kell húzni;'s mintha a' kivontt

helyek nem volnának, úgy kell az osztást vég

hez vinni; de a' maradék mellé lekell hozni az

10
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osztandó végén kihuzattat;'s az leszsz az egész

maradék; 's ez potólja ki, ha alája iródik az

egész osztó, az osztály-részt.

Mert péld. legyen 7314 Rfrt oszttandó 300

felé; 7314:300=7300:300+-14:300 = 73:3--

14 ;300=72:3+-1:3-- 14:300-24--100:300--

14:300=24--114:300

2. Ha az osztandó is osztó is ugyan azon

számmal maradék nélkűl osztható; megkiseb

bűlnek a'számok; 's péld. 72:15= 3.24:35

-24: 5. -

3. Ha az oszttandónak valamely darabképe,

többesse valamely másnak; minthogy akár

mely renddel oszttassanak el a' kép-darabok,

mindegy, csak a' helyi becs taItassék meg : rö

vidités lehet; 4384ben 84=2.42; tehát 4384 :

21=2.100--2.2--100:21

4. Ha az osztó” képe 1, utána 1 vagy több

cifrával: a' hány cifra, annyi tizedi helyet kell

csinálni.

5. Többeket gondolni könnyü: péld. ha N

osztandõ 5 felé, 2Nbe 1 tizedi helyet kell csi

nálni; ha az osztó 25, úgy 4Nbe kell 2 tizedi

hely 'sat. -

§ 88.Ha az öszszezendők különböző szám

edjekre vannak kifejezve: a' legkisebb szám

edjüeknél kezdve jobbról kell a' mind na

gyobb szám-edjüekre menni, következő módon.

24 mása 79 font 30 lót Az höl a' lótok

9 mása 34 font 20 lót 1font 18 lototté

34 mása 14 font 18 lot vén, 1 font át-vi

tetik, 's a' fontok is 1 mását 14fontot tévén, a'

mázsa átvitetik. "Sígy akárhány sorrali bánás

világos.

§ 89. Ha kikell vonni; eztis jobbról kell

kezdeni,
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2 mása 9font ból

1 mását 17 fontot 's 2 harmad lötot

marad 0 mása91 font 31 's 1 harmad lot.

A' fontból 1 teszen 32 lótot, melyből eld

vétettvén 2harmad lót, marad 31 's 1 harmad

lót; tovább a' 2 másából 1 mása tétettve a'9

ből maradt 8fonthaz; a' munka nyilvános.

§90. Ha 2mását75fontot 30lotot kell többezni

6 al; leszsz jobbról

T5 mása 55 font 30Tót kezdve

ha csak annyi lót iratik, a' mi kisebb 1 font

nál, 's csak annyi font, a' mi kisebb 1 másá

nál. Á' többező lehet oly nagy, hogy a' lótok

is mására mennek; a' mikoris a' hány mására

mennek, a' másákhoz, 's a' mi font marad, a'

fontokhoz , 's a' mi lót. marad, a' lothoz men

jen.

Ha pedigpéld. 2 harmadát kell vennipéld.

2 mása 7 fontnak; elébb többezni kell 2vel, 's

azután osztani 3al; az osztás” mödja pedig

következő.

§ 91. Ha 19 mása 7 font21 lót3feléoszt

tandó: balról kell kezdeni; 19 mása 3alosztva

ád 6 mását, 's 1 mása a' fonthoz menvén, lesz

107 font, mely, 3 felé osztva, leszsz 35 font,

's 2 font a' lóthoz vitettve, leszsz 85 lót 3felé

osztva 28 -1 harmad lót.

§ 92. Ha péld. 8+2harmaddal kell mért

tezni Net; vagy8al kell többezni, 's2 harmad

dal mérttezve a' származatokat öszszezni; vagy

(8+2harmad= 26 harmad) át venni Nnek.

§ 93. Van oly osztály, hogy Net úgy kell

elosztani, hogy péld. edjiknek jusson 2 rész,

másnák 7olyan rész,'s másnak9;'s NVből sem

mi se maradjon. Legyen a az a' rész; leszsz

2a +7a+9a =18a =N, 's araszW: 18; az hon

nan kijön 2ar 'sat.
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De legyen hogy még edjnek jusson 2 har

mada, olyan résznek a' milyent kettöt kap az

első: legyen 2y az első része, tehát amannak

része2(y:3), 's ekkor2, 7, 9is mind 3 alsó

juakká tétettnek; s leszsz 2yból, 2.3(y:3), 's

ha y:3 röviden =u; leszsz 2.3u-1-7.3u+9.3u+

2u= V=56u; tehát ur V:56; 's az első kap 2.

3u t 'sat.

Jegyzés. Ez alkalmaztatik péld. ha a' csat

tanö por 3 suly-rész tiszta salétromból, 2 rész

hamu'sirból 's 1 rész kénből áll; mennyit kell

venni ebből 's amazokból, 1 fontra ?

§ 94. Sokszor van még edj más osztásra

szükség: péld. vásárnapon ment nszámu véka

a árrom, mszámu véka b árron, p számu c ár

ron:'s közép számot kell találni, azaz oly kö

zép árrut, hogy ha mindenik véka úgy ment

volna, ugyan anuyi pénz jött volna érte.

A” pénz= na+m6+pc; 's a' közép árr =

(na+mb+pc):n+m+p; mert ez többezve n+

m+pvel elé áll na+mb+pc. Még némely

Alkalmazás a köz életre.

I. Ha valamiből 1 ölnek árra 2 f 27 xr, mi

az árra 4 és (5:6) őlnek? Vagy4el többezni

kell 2f+-27 xrt, 's ugyan annak véve 5 hatodát,

az elébbihez kell adni; vagy (260+27)xrnak

kell (4.6+5) hatodát venni; mely is 147.29 xr

nak hatoda = 710+-fél xr = 11f+- 50+- fél xr,

II. Edj negyvenesből mennyijön bé, ha

kupája 10garason menyen, 's 1 vederért 6 kr.

's 10 vederre 1 kupa apadás az eladó” részére

számittatik? 's viszont a' béjött pénzből,kéres

tethetik a' kupa árra 'sat.

III. Ha Rhftból magyart kell csinálni, ötö

dét hozzá kell adni; ha magyarforintból kell

németet csinálni, hatodát kell levonni, azaz ne
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Rhf teszen n Mftot meg n Mftnak ötödét: n Mf.

pedig teszen n Rhftot n Rhftnak hatoda” hiján.

Mert n Rhf=„m, mert 1 Rhf 1 Mftnak 6

n6Mf, . 6mMf

5
ötöde;tehát n Rhf=

5 Mfani,nMf - 7 Mf+4+ -

5 5

A' 2dik esetben nMf= ring

mert 1 Mfaz 1 Rhfnak 5 hatoda; tehát nMf-es

r , 6nRhf nRhf

szinhf mely = *: 1 –% 1 , 's ez = nRhf–

az Rhf

6 "

Példa. Legyen elébb 291 Rhf, azután 712Mf:

's mindenik csináltassék azután viszsza: a'mun

kát következő képbe kell szokni; 's a' mi az

osztással fenn marad, azt is úgy kell írni kü

lön, mely ismindenkor tiz-krajtzárosok száma.

5) 291 6) 712 Az elsőben 291 Rhf

058 1 118 4 = 291 Mf meg291

6) 349 7 5) 593 2 Mftnak ötöde: mely

58 1 11s 3 is 58Mf+1 ötöde a'

–– ----------- Mftnak , mely is
1 tizes: tehát 291

Rhf –349Mft+1tizes; és ez teszen 349 Rhft+1

tizest, 349Rhftnak hatoda (az-az 58 Rhf 's 1

hatod Rht az-az 1 tizes) hiján; és így az eléb

bi”291 Rhf viszsza áll.

A második példában 712Mfteszen 712Rhf

tot 712Rhftnak hatoda hiján; tehát ennyit(u m)

118 Rhftot meg4Rhf:6az-az a' Rhf 4hatodát

az-az 4 tizest lekell vonni; a' levonást 4nél
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kezdve, a' már némettévált 712ből 1 et elvéve,

ez teszen 6 tizest, melyből 4et elvéve, marad 2

tizes; 8Rhft már 11 ből 3, 's így tovább menve,

712Mft=593Rhf+2 tizes; mely=593Mf+2ti

zes+593Mftnak ötödéhez, melyis 118 Mft 's

f - - - - - - - -

:az az 3 tizes; 's ezen 3 tizes a'2 tizessel

teszen 1 Mftot, melyet 8 meg3 haz adván, 's

folytatván , a' főlebbi elé áll.

Jegyzés. Az n ugyan tehet nem csak egész
4

számot; péld. legyen annt, leszsz ez=(%- +

21 " - - - - - 21 1

:) Mf, de könnyebb - helyet 5 + - et ven

ni,'s leszsz 5Rf =5Mft r=6Mf, melyhez

1 negyed Rhf=15xr hozzá adódik. Szintúgy

a' tizesekkel is úgy lehetne ok nélkül veszteni

azidőt: 1 tizes =1 ötöd Mft; s' - n -

1 Rhf_6Rhf_1Rhf_5Rhf 1Rhf

E-=ső-T5--3d-=g

. IV. Mivel4 ezüst (akárforint akár krajtzár

..) teszen tiz váltot; 1 ezüst 1 váltónak tiz ne

gyede, 's 1 váltó 1 ezüstnek 4 tizede (77.),

10V , -

's 1ezüst=:. s 1 váltó=: ; és így n? =

––, nv= 6

Az honnan n ezüstből váltó leszsz, ha ntöb

beztetik tizzel, 's a' mi ki jön, annak felinek

fele vétetik; tizszerpedig nagyobb leszsz n, ha

a' számképben a vonat edjel jobbra vitetik, 's
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ha nincs vonat, tehát a' végén volna, 1 cifra

tétetik utána.

Péld. 941 Ezüst=9410 fele”feléhez; a' fe

lezés pedig így leszsz4705

- 2352's fél; az hol 941E

=2352 's fél váltóhaz, ha forint, forinhaz, ha

akármi egyéb, ugyan afféléhez.

'S csináltassék ugyan ez viszsza: lesz ,

2352+ fél. Többezve 4el leszsz 4szerfél= 2,

4. mely4szer2hez adva=10,'s úgy

941,0 tovább, és a' végén 1 tizedi helyet

csinálva, elé áll a' 941 ezüst=2352's fél vál

töbaz, -

Legyen 4927váltó; leszsz ez=1970's 8ti

4 zed ezüsthez,'s a' 0,8 pedig

~T570,8 ha Mfvolt, 8szor5krajtzár.

Legyen 1váltó Rhft; leszsz 1.4-=4, 's4:10

=0,4; tehát 1 VRhf=0,4 Ezüst; melyetvisz

sza csinálva, 0,4 többezve tizzel leszsz4mely

nek felinek fele 1, és 0,4 Ezüst Rhf, az az4

ezüst susták - 1váltó Rhf.

Jegyzés. Tehát a' német forintnak magyar

ra, 's a' magyarnak németté változtatásában 5

és 6, a”váltö 's ezüstben 10és 4 a' szabályiszá

mok : annak első esetében ötödét hozzá adni,

a” másodikban 6 todát lekell vonni; ebben pe

dig 10 és 4 közűl edjikkel többezni, 's a'má

sikkal osztani kell; 's mikor több váratik, ak

kor kell a nagyobbal többezni.

V. 100tol a' kamatpéld. 6; hát nnek men

nyi a' kamatja? nyilván a' kamat egyenesen

függ a tökétől: tehát a' kamat-o .6; és igy

többezni kell n et 6tal,'s a' többezetbe két ti

zedi helyet kell csinálni. Péld. 132nek kamatja

7,92, mely ha Rhf volt,7f9susták 's 1,20kr.
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v

VI. Ha 6nak tökéje 100, mennyi 591 nek

a” tökéje? Itt is egyenes függés lévén, a' kere

sett tőke Epe, mely megint=59100felének

harmadához. ,

Ha a'kamat 100tól péld.3 := ", az alkal
7

- 2

mazás a' tanulóra bizatik.

VII. Ha a kérdés, n garas hányRhf? netfe

lezni kell, hogy sustákká váljon, 's 1 tizedi

helyet kell csinálni.

VIII. Toisierozásnak mondatik a' terjnek's

teljnek a' mérnökök” helyes (10.) nyelvéni

kiadása: a' szokottnál könnyebb 's kevesebb

gyakorlást kivánó a' következő. Főmérték a'

rud = 2ől, melynek 12öde a' láb, melynek 12

üde azujj (vagy hüvelyk), ennek 12öde az el

sőpercz, 's ennek 12öde másod percz 's úgy

tovább. 'S a' terjet kimutatja 2 egyennck, a'

teljet 3 egyennek mérttezete (38.), az ürtan

utmutatása szerint. Tehát itt csak az egyenek”

mérttezése idn kérdésbe: mely könnyen meg

esik a' (84) tizi képek”mérttezése módján,csak

azzal a' kűlönbséggel, hogy itt nem tiz hanem

12, 's 10 és 11 úgy vétettnek, mintha a' tizen

kétjegyi szám -irásbani jegyek volnának; 's az

ölszám rúd-számmá változtatik, a' rúd2 öletté

vén, 's 12 lábot tartván magában, mint a láb

12ujjat 's úgy tovább; a' vonat pedig a' csak

tizi képbe irtt rúd szám után tétetik; és a' rúd

vétettvén főmértéknek, valóságos mérttezés vi

tetik véghez, a' felsők mint (80) a' tizi kép

ben, úgy mértteztettvén, mintha a vonat a'

végeken volna, 's az eggymérttben annyi 12tö

di hely tétettvén,a' hány együtt a két nemző

ben van; a' mikor is az eggymért egyenes



linea, és a' terjet kimutatja, annyidja lévén az

a” linea a' főmértéknek, mely itt a' rúd, mint

a” terj azon négyögnek, melynek a' rúd az ol

dala; szintúgy ha telj kerestettvén, ezen egyen

3dik egyennel mérttezttetik, az eggymérttbe ki

jövő egyen annyidja a' rúdnak, mint a' telj a

rúd oldalú kóbnek (Tent.). -

Mindazáltal a mérnökök" köz-életi nyel

vére fordittatik által mindenik, következőké

pen: a' terji eggymértt jóbbról kezdve 2vel

többezttetik a' vonatig, 's a' vonat elött 4el;

a” telji pedig 4el a vonatig, 's 8 al a' vonat e

lőtt; mind a kétesetben a'12tők” számát(mint

a” tizekét a' tízi képekbe)balra vive által, csak

éppen a vonat után a' hatokat víve a' vonat

elötti eggymértthez.

Péld. Legyen edj negyedszögénynek

Hoszsza 2, 5 4== 4* 5 4” S edj fal” oldala

Széle 3. * 1 7 = 7* 5 7” azelébbi 9,8394

0,1 ) 1 4 vastagsága 0,2__

2,2108 1,74 768

7,4 0 8 4

. ~ 9,8 39 4 A telj-12*56,6"2v8v

a” terjben értve az ölön 1 öl oldalu négyeget , a'

lábon 1 öl alju lábszeletet, az ujjan 1 ől al

ju ujj szeletet 'sat, a' teljben pedig 1öl oldalu

négyeg az alj, 's a' magasság adja a nevet; mely

szerint a' terjben és a' teljben, amabban 6 terj

lábszelet, ebben 6 teljlábszelet, a terj-lábsze

letbeu 12 terj-ujj-szelet, 's a' telj-láb-szeletben

12 telj-ujj-szelet van, 's úgy tovább, mint az

ölben láb, lábban njj 'sat. A terj-szelet negyed

közény, a' telj-szelet téglány.

A vonat elött a' terjben azért kell 4 el, 's

utána 2vel, 's a teljben a vonat elött 8 al, 's

ánna 4el többezni: mivel 1 rúd oldalu né

14
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gyeg=a4D] ől, 's ennek 12öde == apa-apa
9

's ennek 12öde=: 'sat.Tehátmivel na

= 1 láb-szelet; a' mely szam éppen a' vonat

után van, annyi 12töde levén a' rudnak, a

zon számat 2vel kell többezni; szintúgy lát

szik jobbra tovább.

Az 1 rud oldalu köb pedig teszen 1 ól ol

dalu köbet 8at; tehát ennek 12öde=8 telj-öl

nek 12 ödéhez, az-az 4 hatodáhaz a' telj-ülnek;

melyből hasonlölag látszik.

ppen a” vonat után következőszám” eggy

mértjéből pedig azért kell a' hatokat vinniál

tal; mivel 6 láb-szelet teszen a' terjben terj-ü

let, a teljben telj-ölet.

Megjegyzendő: 1 ben; hogy akármekkora a'

vonat elötti szám, az tizi képbe iratik;

2dszor; hogy mihelyt a' mérttezés kezdődik, ki

kell pontokkal jelelni annyi 12tödi helyet, a'

hány van a két nemzőben együtt, 's a' vona

tat balra a' pontok” elibe kell tenni; 's ha va

lamelyik nemző” nagysága miatt a 12ök” átvi

telével azon pontok bételnének, 's mégvolná

nak is 12 ök, a' vonattol tovább nem vitettnek.

3dszor. A rész-eggymérttek pedig edj hellyel

balra mennek, a' vonatok ezekben függélyi

sorba tétettvén. Példa -

151, 11 Az hol 10.11=110=9.12+2;

1, 10 , tehát 9 átmegy 10.151=1510

126TT hez,'s lesz 1519, mely= 12.

151,11 126+-7hez; tehát elébb 2 iró

275-TŐTÉT dik bé, azután 7, de csak két

4 3 12ödi helylévén, 126 noha töb

111 • TÓTin bese 12nek egészen a vonate

- megy. A' többi a' fölebbiből megérttetik
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Jegyzés. Itt valósággal linea lineával mért

teztetett a'fölebbi képzet-adása szerint a' mért

tezésnek: a'főmérték1rúd=2öl,'s az-az esetvolt,

mint mikor péld-mértteztetik – del, az-az a'

főmérték 2 harmada a' főmérték” 4 ötödével;

és az jött ki a' mi mértteztetett, tehát linea;

's abbol hozatott ki a' terj és telj. Azür-tan az

öszszemérhetlenség” esetében is kiadja azegye

nek” mérttezetét,mihelyt a' főmérték meghatá

roztatik,még pedig egyenben, nem is lehetvén

egyéb. De mikor m mndatik; hogy linea lineával

mérttezve terjet ád, talám azt értik, nem a'

fölebbi képzetet adva a mérttezésnek, hogy ha

mind a' kettö azonegy számedjre nézve fejez

tetik ki, 's péld. ha az alj 200 láb 's a' magas

ság 10láb; a” negyedszögény” férete 200.10

edj láb oldalu négyeg; tehát nem linea lineá

val,csak azonegyre nézti számok mérttezetevé

tetik, 's az alkalmaztatik a' terj” számitására.

Különben micsoda oly képzet-adásszerint mely

minden mérttezésre iljék, leszsz a hoszból terj

Ha főmértéknek 1 láb tétetik, úgy ha tiz láb

a” mérttező, linea az eggymértt=2000 láb; 's

ha mindenik,ujjra nézt fejeztetik ki, ha a főmér

ték ugyan az marad, az eggymértt is az eléb

bi lesz.sz; de ha új a' főmérték, a' mérttező

10.12 új lévén, akkor az eggymértt 10.12.200.

12 ujj leszsz, tehát annyiszor nagyobb, a hány

szor a' főmérték kisebb.

IX. A' többes regulára: ha a' mérttezen

dő 200, a' mérttező 10 , 's a' főmérték 1";

akkor a'főlebbiek szerint az egymértt 2000"; mi

leszsz az eggymértt, ha a' mérttezendő 20', a'

mérttező 35', 's a'főmérték 1"=1";12?Az(74)

szabály szerint le irva: leszsz
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Mérttezendők 200 20 Egymértt 2000;
Mérttezők 10" 35' de a feladat szerint

Főmértékek 12 11

20 354 12” 20.35.12 2000

L ZS • _--_-, • ***- - --

eszsz motor - r--2000=

= 20.35.12 - 84000”.

\ Itt csak a főmértéktől viszszás a' függés:

a” rövidítést az első leirásnál is meglehet tenni.

Ha edj könyv 15 ívre menne, ha minden

sorban 40 betü, 's minden lapon 40 sor volna:

hány ív leszsz, ha a' sorban 37betü, 's a' la

pon 33 sor van ? -

Betű 40 37 15ív: ítt a' függés

Sor 40 33 mind viszszás: tehát

Leszsz ------------ .. 15ív:= 40.40.5 ív_, 8000ív
37.33 9 37.11 407

- 267 ,

=: 19-1- 407 IV: ,

XII. Ha Pálnak20 aranyja,3 honapig; Péternek

35,két honapig; Jánosnak7,öt honapig, társasá

gi egyesületben nyernek együtt 100 forintot:

kérdés mennyi a' Pál” nyeresége?

Legyen x: leszsz (76)(20.3+352.+7.5):20.3

0 1%)

- : - - 1 . : :----- -------- ---= 100f: ar; tehát ar - 100f 165 - 36+:

forint. Szintúgy kijön akármelyiké, 's ha még

edjiké ki jőn, az utolsóé megmarad.

A”4munka közönien, s abból az eggypári sor” ösz

szete, 's sorközelités" jele, -

§. 95 Ha (90) 31 forint + 15 garashaz

adatik 3 forint + 10 garas: 24 forint+25 ga

ras szintúgyöszszet, mint 25 forint + 5garas;

csak hogy ez kimutatja, hogy hány forint, 's

a' mi még van (kisebb 1 forintnál) mennyi. De

akár mit tegyenek a és b ; 21a meg 155 meg
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3a meg 10b, nyilván 24a meg 25b; 's ez közön

ségesen igaz, haszintén a mását, 's b fontot,

vagy egyebet péld. a mért– főldet, 's bölet

teszen is. -

Szintúgy ha a és b birtt, pénzt,'s– a,–b

(tétellenileg) adosságot tesznek; és–5a –7b+

9a+b öszszeztetnek : 9a–5a leszsz 4a, 's b–

7b=–6b (13.), 's az öszszet 4a–6b, akármicso

da pénzeket tegyenek a és b ; 's mihelyt meg

határozódik, hogy a mennyit 's b mennyit te

gyen; azonnal tudatik, hogy a'kibir9a+ o vel's

ados 5a-4-7bvel, bir 4a val 's ados 6b vel.

Söt ha a és b közül akármelyik vagy min

denik akár bírtt pénzt, akár adosságotteszen is:

akkor is igaz; hogy a' ki 9a–5a–7b+ bvel

van, az 4a–6b vel van. Mert ha a adosságot

teszen, 9a is adosság 's–5a vagyon, 's ez4a

adosságot teszen 'sat. -

Szintúgy ha a,b, c . . jobra balra tett úta

kat tesznek (12.) bizonyos egyenen bizonyos

ponttól kezdve; 's a' kérdés az: hogy a' moz

gott pont azon útak” végén, az első ponttól

mennyire vanjobbra vagy balra? A' jobbra tett

haladás tétinek, a' balrai tételieninek vétettvén;

az első kiadásban megmutattatik, hogy azútak

akármely rendben azonegy származatat adják,

és ez az útak” öszszete; ha a' jobbra tett útak

»K nak, 's a' balra tettek, - nak vétettnek.

§ 96 Tégyenek már a , b, c . , akármely

akármint (elvétilegés edjileg) milyzett (péld.)

egyeneket,'s n, m,p.. tegyenek akármelymértte

zőket: lessz na+ma=(n+m)a, 's na–ma=

(n–m)a, mint a rendre vett lehető esetek ki

mutatják; péld. legyen az–1 ól, az az balraí

ől, 's legyen n-2:3, és ms= 5:3; ieszsz–ma

=(53) jobbrai ól; tehát az öszszet az első
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esetben (2:3+-5:3) balra tett ől, 's a' máso

dik esetben az öszszet (5:3) jobbra tett ölből

elvéve (2:3) balrai ölet, leszsz (5,3–(23)

ől=1 öl jobbra, azaz (–2:3+5:3) ől.

Az honnan ez, más betüre is illvén, akár

mely öszve-rakott kép által jelentett mennyiség

jegye legyen is az: két más egyenlő betüknek,

's onnan többneköszszetéreis kiterjesztve; leszsz,

han, m,q,p, r... izfőmértteket (coefficiens) tesz

nek

na -- mb –pc +qd

-- ra – mb –gc

=(n+r)a+(m–m) b–(ptq)cfgd; a' holott

m-m=0elhagyathatik,–p–gpedig––(p+g);

és az ily közönséges álorcza alatti mennyisé

gek” öszszezése” szabálya nyilván ez: hogy vala

hol azizfőmérttek melletti ményiség-képegyen

lő, az leírattván, íz főmérttjének tétetik azazon

öszszezendőízekbeni izfőmérttek” öszszete.

§. 97 Legyen akármely ily alaku mennyi

ség – S; 's legyen más ily alaku = A; 's ke

resttessék A nak Srei pótja B: leszsz ez S–A

(14);mert A+S-A= S. Ez pedig megleszsz,

ha az A mindenik izének +jegye helyibe–'s

–helyibe + tétettvén, Sel úgy öszszeztetik:

mert úgy a' mi téti tétellenivé, 's a' tételleni

tétivé lévén, ha A ban a' téti=a'tétellenihez,

A=0 volt, 's most is az leszsz; ha pedigAnak

becse péld. téti 3ól volt,most tételleni 3 ől lessz;

'sat. Az öszszezésben öszve nem zavaranddóel

lenedjüekre is nyilvános. Tehát

5a –7b tcrepótja 3a+4b–dnek leszsz

t3a +-4b -Ed

2a –11b --c-- d

Igy 6forint vagyon +- 7forint adosság, az-az

6f –7f = 1fadosság = – 1f



- 103 - -

's 1 forint adosságra pótja 6 forint vagyonnak

7 forint adosság : ugymint

S= –1forint

A= tr6 forint

B= –1 forint–6forint =(–1–6)forint =–
7 forint. •

§. 98 Ha a' mérttezendőben a' tétedjüek”

öszszete A, 's az ellenedjüeké *B, 's a' mért

tezőben a' tétedjűek” öszszete a 's az ellened

jüeké *b; egyenlők jönek ki - akár A, "B

mérttezttessék a, *b vel, akár mind azon izek

kell külön melyeknek öszszete a+*b, mérttez

tessenek külön mind azon ízek,melyeknek ösz

szete A+*B, mindenik mérttezést a' fennebb

irtt modón téve, -

Mert légyenek péld. mind egyenek, min

den ízekfőmértékre nézt fejeztettve ki,'s köz

alsóra vonva; 's légyen m ezen köz alsó; 's le

gyenek A", A"... egész - szám felsők” azon

izekben, mclyeknek, dszszete A, 's B”,B"..

a” *Bbeli felsők, at, at ... az abeli felsök,

's b', b*... a' b beli felsők; leszsz elébb a vaj

mérttezve A nak minden felsőjit, osztán a"val..

a "A" --a"A". . . =(A+A”. . .) a (49.)

a”A”+a”A” . . . =(A+A”. . .) a”

* Az hol a'jobbfelőliek” öszszete= (a'+a"...)

(A'+A” . . . ) -

Hasonlólag B”, B”. . . mérttezve ala”...

val, 's öszszezve, (at a”. . .) ( B7 B...)jönki.

Szintúgy A7, A' . . . mérttezve b', b"...

vel, s öszszezve, (b"+b". ..)(A+A"...)jönki;

's végre B,B1* . . . mérttezve b', b*...vel, (ha

+b*"...).(B”+ B" ...) jünki.

Gondolttassék mindenik betü alám mint alsó;

's az elsőben az A minden izei a nak minden
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izeivel mérttezve 's öszszezve adják az a val

mérttezett A t, a” 2dikban jön ki a"B, a har

madikban *b.A , 's a' 4dikben "b. "B

A” h...anan a' mérttezenddőnek mindenik izét

mérttezni kell a' mérttezőnek mindenik izével;

s ezen részletes eggymértteket öszszezni. Péld.

(a+b)(a+b)=aa+at+abfbb=aa+2abfbb

(a–b)(a–b)=aa–ab–abtbb=aa-2abtbb

ab –*2–d

c +*3 --------------

abc-*2c-cd+*3n +2.3-3d

§. 99. Legyen Dre párzanddó d; a' nemz

társ akármely g lehet, ha pótlékúl a adó

dik.

Mertq 2: =”:= mérttezve dvel

megadja Dt.

Melyból következik: hogy ha az első és fő

tetteggymértten kezdve, akármely tett-eggymértt

Znek akármely izére párzattván dnek akármely

íze, ésxjövénki, Z–zdvel mint tett-eggymért

tel ugyan az ismételtetik, mind addig, mig

nemz-társoknak rendre péld. a,b, c jövénki, c

nél tetszik meg állani; akkor a btcaziminti g.

Mert a' tetteggymérttek rendre D, D–ad,

D–ad–bd, 's D–ad–bd– cd az utolsó,mely

nél péld. tetszik megállani; ez pedig= D–d

(a+b+c)=D–dg. Tehát D: d= a+b+c hozzáté

tettvén (D–dg):d,mely is nem 2-társipót min

den esetben; 's hogy ez mikor lehet, - vagy

A~-~ 0 legyen, úgy kell a' párzásokban az ize

ket választani: melyet a gyakorlott észre vehet;

a' nemző társ pedig a' póttal mlndégjó.
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Példa

afb) aa–bb(a–b 1-a) 1 (1-tartarar.t-U+ Ue

--aa--az ő i-1-pra: T-s

–ab–bb 2*

--a--bb star-Farav -

~(0) 22:47 1

Az elsőben aa: a=al, 's a(a+b)= aatab, 's

ennek pótja a' tett eggymérttre=–ab–bb, 's

most szabad ugyan –ab: ó t venni, de csak a'

cél késleltetik, mert–a jöne ki, 's a-a=0,

's a' pót (aa–bb):(a+b) volna; a' gyakorlott

szem meglátja, hogy–ab:a=–b, 's–b(atő)

pótnak 0 t hágy.

A” 2dikban 1 : 1= 1, 's 1.(1–a)=1–ar,

melynek pótja 1 re- ar; továbbá

ar: 1 =a;'s av(1–a)=ar–avar, melynek

pótja v re =avar, 's továbbá avar :1 = avar; 's

ez szembe tünő törvénnyel foly; úgy hogy a

kárhányarek mérttezeténél (melylegyen U) meg

lehet állani, 's az addigi sor” öszszeténekpöt

ja Uv:(1–a).

Ha a)> 1; könnyü megmutatni, hogy ezen

pót - oc, 's ha a < 1,akkor ezen pöt --> 0

Az honnan 1, ar, avar.... eggypári sor” izei

öszszetének (haar-<1) széjbecse 1:(1–2), 's

a(1-tartvar... )= a+aa+aara ...nek széjbecse

2 2 2.2a 2

a:(1–a);'s ha a =#-at : +:-- a(1-5)

=3a. S ide tartozik a' (87.) eset is.

Ha a =1; akkor 1: a=0 lévén 1:0nak(34)

szerinti becse leszsz.

Ha a – , úgy a' sorban mindenik íz, mely

ben a páratlan számmal van – , a' hól páros,

K ; 's akármelyiknél meglehet állani, a' pótlé

kát oda adva. 1

- 2
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Péld. ha ar= –1; leszsz 1:(1–x)= 1 : 2

=1–1+1–1...+1–(1:2)vagy1–1t1–1 - -

–1 +(1:2). -

§. 100.Hapedig1:(1–x)=1+xtxx... tUt

[UK : (1–x)|, mind a kétfelől a val mértttezte

tik,'s a Ux:(1–x) pót-zatikjobbra és balra;leszsz

a(1–9–aUx:(1–)] =a–aUx= ataxiraxx

- 1-X

. . . +a U; 's ha ezen eggypári sornak öszszete

s nek, s az utolsó aU röviden u nak neveztetik,

f/3-2/2X 7X–Z

leszsz s = -------- - (amannak felsője 's al

sója–1 el mérttezttettvén.

Jegyzés. 1. Ha az izek” száma n , az utol

só u, az öszszet 1 , a' sor-jel x, 's az első iz a;

a ból 's xből és nből kijön u , 's osztán s; söt

az alábbiak által, akármely 3ból ezen 5 közzül,

a' más kettö kitaláltatik.

- 2. Ha x< 1; úgy s ~-~ [a (1–)] lát

szik (105) bol. De lehet oly sor, melyben a'

sorjel változó, péld. mindég ugyan<1, de min

denik íz nagyobbal mérttezve adja a követke

- 1 1 1 1 1

zőt; péld. - :, : , --. sorban- a' követ

1, 2, 3 A

4 2 1 ,

kezőt -al mérttezve adja, - a következőt

3 9 p -

– el mérttezve, 's akármely –– kép alá jövő
4 //

/ 1

nt: 1 - TT

et. Az ilyen esetben, az első kérdés az, hogy

a sor közelitő é', az-az ha végnélkűl kinyulni

gondolttatik, az izei öszszeténekvan évéges széj

becse * 2dszor hogy ez mennyi?

1ZZ

el mérttezve adja a következő

A
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Ha a” sorjel mind nővén is bizonyos tört

edjnél kisebb marad; akkor nyilván van véges

széjbecs: mert ha azon törtt-edj volna is min

dég a' sorjel; az elébbi szerint volna véges széj

becs. -

De valamikor mind nő a' sorjel, ha (4 í

zeket értve) akármely sor-íz a 's ezen a t mért

tező sorjel x legyen, :- K. és nem 0; az

az ha atx>1, a” sor nem közelítő.

Mert ha az elebbi++-be ****+
té

tetik u helyibe; az azon uigi izeknek öszszete

1 leszsz, (a” mint kimutatja a munkálat” végbe

vitele); 's ha ugyan annyi íz vétetik a' kérdés

beni sorban; a'2 elsőíz éppen akkora,'s azután

mindenik nagyobb mint az ugyanannyiadik az

alkotott sorban ; tehát a' kérdésbeni sor” azon

izeinek öszszete » 1, 's ezt ismételve a' hány

szor tetszik, annyiszor nagyobb jön ki 1 nél.

1

Péld. azelébbisorban a' kép T» 's az el

* 92 - , -

ső sorjelt téve fel, a = ---, az iminti u =
n+1

1 77 f3 1
4- --1 ) : -------- -—- - 9

( 472 + n+1 ) n+1 , mely=: (mint a

munkálat kimutatja). Tehát az emlitett sor”

öszvete /~-~ oo. -

De több jelei vannak nem csak az ily tá

vozó hanem a' közelítő sornakis:melyek közzül

edjik a következő. Akármely2dik(rszámuízek)

öszszete neveztessékRnek, 's az rdik izvnek,

a” 2rdikíz Vnek. Feltétettvén, hogy az ízek

mind apadnak, 's mind fok, nyilván rV<R,

tehát 2r Vis <2R; de rv>R.

//]] p., 270
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Ha a' sor közelítő : akármelyret vehetni kell

olymeszszirőlakármelymegadott ora nézve, hogy

Re« a legyen, tehát R ~-~ 0; 's viszont ha R

/~-~\ 0, a' sor közelitő.

Ha pedig R A- 0; akkor 2R is – 0;

's ekkor (2r Ver2R) ~-~0. Tehát ha a'sor kö

zelítő, akkor 2rV/-\0. -

Viszont ha re ~-~\ 0; úgy a' sor közelítő:

mert rv) R; tehát Ris /~-~\0; és így a' sorkö

zelítő.

Péld. az elébbi sorban az ízkép (az-az az n

- r - 1 -

dik íznek képe) : ; 's n . - -= 1 , 's nem

f

/-\ 0, akármint nőjőn n; tehát a' sor nem

közelítő.

1- 1 1

Legyen 45 3 3 37" * * * * melyben az n

1 - , 1
*- -

% ,--n(n+1) ” S n(n+1)

han A-v oo ;tehát a'sorközelitő,'s mint alább

meglátszik, öszszete” széjbecse 1. Ebben az e

lébbi ax</1; de a' sorjel ebben is nő, sőt

-

– –dik íz ~ Ft A-\0,

~-~ 1; könnyen látszik, hogy nél a'

1

- n(n + 1)

n+1 ;'s eggyal

n+3

nt1

nvid

sorjel 's azutáni sorjel
n

n+2

sora vonva, az utobbi nagyobb; 's 1– :=--

2 -

- :- /~-~\0.

Jegyzés. De sok esetben valyon rv ~-~ 0?

's hogy mi a' közelitő sor”öszszete”széj-cse? még

ezután lehet szólani. Csak annyi mégitt meg

jegyzenddő; hogy a közelítő soroknális, tudn



-- 109 –

kell akármely íznél, két minél közelebbi határt,

melyek közt a'végetlen sor-fark” öszszetevan.

A 28dik laponi cimességről.

Melyszerintmég a' cimek csak tétedjüek;dex

lehet nem tétedjü is, sőt xnek több becsei is le

hetnek (mint alább” meglátszik). Ha a=0 véte

tik, akkor x csak 0, és0: 0nak becsei számta

lanok, melyek közt van 1 és0is; azután balra

mindenik íz lehet széjbecsileg (34.) oo is.Vé

tessék a következőben a nem 0 nak,'s olyannak,

hogy akármely - egész szám legyen"u, legyen

oly x, hogy az említett sorban u dik íz a le

gyen: nyilván az otti képben, a' hól 3 képvise
1

lője u nek: a=a;x(= as ; szintúgy 1=a*;

–1 . - - –2 ..

1 :x(=a T5,'s a'balra következő1xx(=as 'sat.]

Tehát ugyan az otti képzet szerint a =

1
-1

1 g- 0 T

l-a; a(= x;.'s a(= 1; a(= -* (1x);..

§. 101.Tegyen tovabbá b akármely mennyisé

get,(csak ha 0,balra 1 en túl ne nyuljék a' sor),

's legyen u-1; az eggypári sor” fejének b tétett

vén, ezen sorzat lessz

... 1 1 1

775 őő ~ -- 1 b bb bbb - - -

...–3 –2 –1 (0) 1 2 3

1 -1 1 1 1 ------

Az hól nyilván bb=b*, - -b"-* 'sat, "g

9 –2 1

b=-- bb, 's b = ((1 :bb) 'sat. Látszik, hogy

2 helyibe akármely szám téttetthetik0an feljül.
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§. 102Az honnan ha a nem 0, és 2, 3 a

kármely számokat képviselnek 0an kivűl: látszik,

hogy valamint főlebb ha A=2u 's B=3u volt,

mondatott (ha B vétetik mértéknek)A a' Bkét

harmadának, 's B azA három 2ödének (ha A

vétetik mertéknek); szintúgy itt ha N=x*, 's

a=x”, mondatik (ha a vétetik sorfőnek) N(=
2

9 -

a 's a(=--<N; ha pedig N vétetik sorfőnek,

- --

akkor a(=V° 's W(= a; és ezek közülmin

denik mondatik, ha oly xvan, hogy N-=x*, 's

a=x*;'s edjik sem , ha nincs. Tehát Nnekan

nyi különbözőbecse lehet, a'hánykülönbözőolyx

van;hogyx*=a legyen;de akármelyN=x° legyen,
2

– | 3

Nnek 's Nenek becse azonegy x=a. . :

Mert legyen akármely oly x; a felső kép

2

ben N=x* alatt cimül 2:3 áll; tehát N(=a*, 's

2 -

––

a(=pYNW (28 sz.)

'S ugyan ezen eggypári sorban, ha N=x*

vétetik sorfőnek: legyen u=2; tehát M alatt

(2:2)=1 áll, 's az-x* alatt 3:2 áll; tehátx(=
3

3 o

NT's N= - 3

:

-- • 13

Az honnan látszik: hogy -* W=x*, 's NT
2

-

93 3.

is=x3 tehát - NV=Ni- 2

Szintúgy ha N=1:x”, tehát N=a5, 's a(=
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• 2

5- -

- N; akkor is xs =N 2 . Mert ugyan az e

lébbi eggypári sorban vétessék sorfőnek ezen W,

's u legyen 2; az iminti x helyett 1 :x leszsz »

a” sorjel; mert (1. k)*=1:x*; 's következő sor

zat leszsz (az eggypári sorjobb és bal karjait

megcserélvén).

1 1 1

. . x* x2 x 1 x x x5 e é

- - - 3 -2 -1 o 1 - 1 * - - - -
2 2 2 2 2

–3 - – -

Az hol az elébbi a=x; (=V”,'sN(*-*,
1

Az honnan látszik: hogy v=W Péld..

–1–3

- a= a 3.

Vegyzés. Abból hogy ha N= xE2,'s a=x*
2

44 - - +z_

következik,hogyN(_z. : ; de abbol,hogyA*

B ha n és m egész számok is, még az se kö

7

vetkezik, hogy A)= (32.). Péld. 1 – 1),2 9

de–1 az 17-nek edj becséhez sem egyenlő,

ha 2 :2= nek vétetik, a' mint helyes is.

- 3

§ 102. (a)*=a Mert legyen x(=)-a ;

- 0 9

(-a)*= x ; s az elébbibőlis 7 - ka, -

3 –2 –2

Szintúgy(a) =ai"- Mert mind a ket

tő=1:x*

–3 –2

Szintúgy;((a)*=a* , Mert mind a kettő=1:x*;
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-3 -1 - 2

mert a = n = 1 :x, 's (1 x) = 1 x*.
- 8 –2 -2 - 2 –3 -

Szintúgy (-a) = a.–F az-azas”. Mert-a

ik, 's (1:x)–2-=x*; mert ha 1:x sorfőnek

tétetik, 's u= 1 vétetik, x* alatt ciműl–2 áll.

- 772 . 770

Jegyzés. De(-a)” csak(=~(a”), ha n

és m nem egymásra nézti előszámok (melyrőla

lább).

4 4

Péld. (1-1)* csak(=~(1*); mert aman

nak csak 2 becse lejénd , ennek pedig négy.

§. 103. d----= * Mert legyenx(=)

0 3.5 -

(a, 's y(=)-a; akkor y*** az-az (y*** =a;

5 5

tehát y*(=x, és y(= (x; de l'~xis (=y; mert
5

legyen a valamely - x; leszsza:5 (=x,'s az 5.s

(= a; tehát ezen az is az yak közt van.

Tehát akármelyx legyen 's akármely j;leszsz
2 25

x* = y*** Az honnan ai kitehető aiF el; 's mi

vel a'– jegyre is szintúgy megmutatható, a'

cimzettek" cimjei eggyalsóra vonattathatnak.

2_ 7 2+7

§. 104. a*~. a 3 = a'F;Mert az első -x*,

/ 24-y

az utobbi =x”. Tehát az eggymértt x*'s= aT

Tehát ab - ae = abte

2 7 - 3-7

Innen a T* ai = aT.Mert ezmérttezve

7 2

(az elébbi szerint) a Tal, kijön a3
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2 - 4_ 24

§ 105. (a3 ): =) a 35 . Mert legyen

- 53

(112) y; leszsz y* =x» 's x=(a;

3 2_ - 4

és 2 = a)2 = ai = y**=(y*** *****
p5 , ha y2 röviden pnek iratik. Ha pedig p*

sorfőnek vétetik; (110) leszszp4 =(p5) 5 az

2 4 24_, , , , , , ,

azy24)=(a5T)5- . De y24=a55Tehát * 3.5
- 2 4

(=(a ) 5

Tehát (a) =)ale De alább leszsz, hogy

(a)e sem egy (ae)”vel.

5 C

1

§. 106. - a =) a *. Mert L-a, =(a”) c ; ez

- b

pedig =)a a
***** ---- 2

§. 107. a* - 5* = (a)F * Mert legyen a
2

=x3 ,b=z3 ; leszsz a* ~ . b: T=x2s2=(xx)2.

Tehát ha ab=(x2)3 sorfőnek vétetik, akárme
2

Iyik (xx)2 leszsz (ab)3 .

Innen abc re 's onnan tovább akárhányrakö

0 C 0 -

vetkezik: valamint hogypa. - b... = - (ab.);

mert |-* arra az 1:c - -

§. 108. Az elébbiekből következik: hogy

ha a köz cim-alapnak tétetik (mint fenn a' fő

mérték): - -

1 ben. A' nemzők” cimjei” öszszetének ci

mese az eggymértt. Péld. ha p (=lag P, 'sq(=

fag Q; p+q(= lag PQ; tehát PQ cimese
13
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p+g nak, szintugy ha Q=P, leszsz P* cimese

2pnek, az az2 lagPnek.

2dszor. A' párzandó cimének a' tett-eggy

mértt'' cimérei pótjának cimese, a' nemzőtárs.

Péld. p–q cime P: Qnak.

3 dszor. A' cszer cimesbitendő Pnek c

szer vett cimének cimese, cszer cimesb Pnél.

Péld. cpnek cimese Pc .

4dszer. A' cszer cimtlenebbitendő Pnek

cimére párzott cnek cimese, cszer cimtlenebb

C

Pnél:péld. p: cnek cimese - P.

Mely szerint a' mérttezés öszszezéssé, a'

párzás pót-zássá, a' cimesbbités mérttezéssé, 's

a” cimtlenebbités párzássá fog könnyülni.

Söt mivel z fag P=fag (Pz ); leszsz haPz

=b; zlagP= {ag b; tehát x= (aqb

lagP

A kétíz”† egész számszori cimesbi

téséről, 's abból az öszszetiés póti

sorzásról.

§ 109. (a+b)* (ha n - egész szám, akármit

tegyen a és b),n+1 számu olyizek”öszszetével

kifejezhető, melyben az első iz a", 's akármely

m dik íz (az elsőt nem számlálva)=
n(n-1).n-(m-1

: 2 4 - - : :) a”-"b”; melyszerint (a+b)"=

n-- - - - - - - a „n(n-1)(n-2 „n.
(7) + (73 b++-a*-* t*:= ag 333. -

Ezt sokképen lehet megmutatni, az első

kiadásbeli legkönnyebb: de egyéb célra itt a'

(Tent.) beli adatik elé. -

I. (1 +a)(1+b)=1+a+b+ab; 's «1+a).

(1+0)/(1+c)=1+a+b+c+ab+ac+bc+abc;

az holott látszik, hogy az első íz 1, 's azután



-– 115 –

van mindenik betü külön, és azután mindenik

pár a' melyet lehet azon betükből venni, 'svég

re minden hármas csoport, mely lehet azon be

tükből. ***, -

Nevezttessék mes csoportnak röviden m zet

nek, ha bizonyos különböző dolgokból m szá

mu külön szakaszttatik; péld. a,b, c, d ...ből ab,

ac... cd két-zetek , acb... bcd háromzatok 'sat.

Ha m számu 1+a alakzatu nemzők” mért

tezetében elől 1 áll, azután a , b... különböző,

ugyan m számu betükből, elébb mindenik ed

jedűl, azután minden két-zet, háromzat - - -

mzet megvan, 's egyéb nincs: akkorhaaz m--1

dik olyan nemző járul is hozzá, a' mérttezet

leszsz 1 mindenik m-t-1 számu betűvel, 's azu

tán mindenik 2zet3zat...mzet, 's (m+1) zet,

mely m+1 dologból lehető. -

Mert legyen az(m+1)diknemző 1+p;az1 el

mérttezve,a'mérttezendőegészen megmarad;pvel

mérttezvén pedig elébb 1 et, azzal a , b... hez

hozzá jön p is; 's a, b ... közűl mindenik mért

tezvepvel, leszsz ap, bp..., tehát minden oly

2zet, melyben pvan, és így minden ezen mf-1

dolgokböl lehető 2zet meg leszsz; mert a' p

elöttiekből (feltét sz.) megvolt, mely megis ma

radott. Hasonlólag a' 2zetek 3zatok mérttezve

pvel megadják mind azon 3zatot 4zetet 'sa't.

a' melyben p van; 's így minden azon m+1

dolgokból lehető 1 zetek 2zetek 3zatok-- kijő

nek, az utolsó (m+1)zettel, mely leszszpnek

az mzethezi jótével. a

Az honnan ha arb= c---= x,'s m+1=n

vétetik:(1+x)”volna =1 --nx+Ax*+Bx? ....

+Pr”, ha A azn dolgok 2zetei” számát teszi, B

a” 3 zataiét... Mert ekkor ab=x*= ac:=abc'sat.

Tehát a' kérdés ide jön: hány 2zet vehetö

nből? hány 3zat?4zet....
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Legyenek megint a „b„c... ezen n számudol

gok: 's tétessék elébb mindeniknekjobbra utá

na, mindenik külön a' rajta kivűliek közül,

melyeknek száma n-1; ezzel születnek n(n–1)

számu két betüs egymástol mind különböző ké

pek, melyek azon n számú dolgoknak minden

2zetei , minden lehetőrendezetben. Mert legyen

akármelyik 2zet” bizonyos rendezetében péld. c

hátul delől: ez származottakkor,mikor cminde

nikneka többi közül, tehát dnekis után tétetett.

Ha pedig azon n számu dolgokból minden

mzetek (m aznnél kisebb számot téve) kijöttek

minden rendezetben; 's mindenik kép”végére té

tetik mindenik külön az azon képben nem lévő

betük közül, melyek n-m számmal vannak: ki

jönek az n dologból lehető minden (m-1)zetek

minden rendezetben. Mert akármely legyen e

zen (m+1)zetek közzül, 's legyen péld. k a'vé

gén: ez valamelyik az n dogokbóli m zet után

lévén, származott akkor, mikor azon m zet után

tétetni kellett k nak, mint azon n dolgokon ki

vúl az n dolgok közülinek. -

Tehát ha az m zetek” száma p volt, az(m+1)

zetek” száma u.(n-n). leszsz: és így a' 2 zetek”

száma n(n-1) lévén ( a' mint megvala mondva,

minden rendezetben értve), leszsz a” 3zatok”

száma n.(n-1).(n-2), 's a' 4zeteké n(n-1)(n-2)

(n-3) 's úgy tovább, minden rendezetben.

Az honnan a' főlebbi célra csak azt kelltud

ni akármely m számu dolognak hány különbö

ző rendezete van; az pedig könnyen metalálta

tik. Mert a, b nek két rendezetevan ab és ba ,

's ha c hozzá jön, mindenikbe vagy elöl tétett

hetik, vagy a és b közé, vagy hátul: tehát a két

kép közzül mindenik hármat szűl; így f3

dolognak 1.2.3 különböző rendezete lehet. Ha

pedig m dolognak 1.2.3.m rendezete van, mi-1
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nek 1.2.3... m(m+1)van; mert az mf1dik,min

denik rendezetében az m dolognak, vagy elől

tétethetik, vagy a' közökbe,vagy hátul, tehát

a” közök”száma edjjel lévén kevesebb a dolgok

nál, mindenik képból mt1 kép leszsz.

Tehát mivel a dolognak főlebb n(n-1) volt

minden 2zete”minden rendezeteinek száma; a'

csupa 2zetek” száma 1. 2szer kevesebb, és így

n(n-1) n(n-1)(n-2)

=T5 1 .2 .3 ;

szintúgy látszik a többi.

; szintúgy a' 5zatok száma

n(n-1)x*

1.2 - --

n(n-1)(n-2)x3 +n(n-1)...(n-r)xrt1.

1. 2 . 3 ' " 1. 2....(rt1)

(alül a' vég-nemző 1 el nagyobb lévén, mint a'

mi felette m ből elvétetik).

Ezen sor végnélkúl folyhatugyan, mert mi

helyt r-n leszsz, n-r=0 mindég benn marad

ván, azután minden sor-íz F0; de tulajdonkép

pen 1 után csak n ízből áll, utolsó lévén az

- - n(n-1).... 1 .x***

1.2. .. .. na

tndni illik n dologból n es csoport csak 1 lehet

/ ő A ó) *_/afb\n

Ha már x= :-; ugy (1tz =( ) -

22

4/3

4% és a”. ig: =(a+b)*.

Melyszerint (1+x)”=1+nx

a • • •

–vf

-X
melyben r-=n-1, mely is

- - , - b , ,

Követk. x helyibe aziminti sorban , tétett

vén, 's a' el mértteztetvén a' sor”mindenik íze
ta_W -1

leszsz(a+b)*=a” +4%- b+ : a*-*-*-*
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n(n-1)(n-2)a*-*b*.:.

1.2. 3 -

Jegyzés. 1. Akármely tétedjüt tegyen n ,

ha b<a; ezen alakzat mindég igaz (Tent); söt

ha n ellenedjüt vagy elegyet tenneis, megleszsz

alább.

2. Az elébbi ok-adás” utjában, megmutat

tatván, hogy n dologból hány m es csoportokat

lehet venni, 's m dolognak hány különböző

rendezete van: látszik, hogy péld. a'9 szám

jegynek 1. 2.3..... 9 különbözőrendezetevan;

, , ,, 90.89 90.89.8g
0 ból --- - 'sat.90 szám 1.2 ambo, 1. 2. 3 termo Sat

lehet.

Többidetartozók a'rövidségértelhagyattnak

3. Kétszer cimzett öszszete akárhányíznek=

2szer cimzett mindeniknek külön, öszszetéhez,

+ mindenik íznek az az-elöttiek” öszszete” 2

szeretéveli mérttezetéhez.Mert(a+b)*ről,(a+b+c)*

ról, a' magávali mérttezés kimutatja. 'S onnan

ha igaz m számu ízről, igaz 1 el többről: mert

legyen az m ízek öszszete u 's az (m+1)dik z;

(u+x)* =zu*+2uz+x*; tehát u' rol feltét szerint.

igaz, 's most az új x ről is.

Igy 3szor cimzett akárhány íz” öszszete

3szor cimzett mindenik íznek(külön) öszsze

téhez, + mindenik íz” 3 szoratának az azelötti

ek”2szer cimzett öszszetéveli mérttezetéhez,+

2szercimzett mindenikíznek az azelöttiek ösz

szete 3szoratávali mérttezetéhez. Az oka az e

lébbi módon ki jőn. 'S szintúgy akárhány meg

adott n re ki lehet csinálni. Akármely u re kö

zönségesen nem tartozik az itti célra.

4. Ha (105) x<1, x**** ~-~ 0, ha n /-N oo .

Mert legyen x=h: h-1; leszsz x”=h”:(ht1)*

=h” :(h***+nh*....) =1: (1+n:ht...) ha tud.
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niillikh "párzatik,mindhre,mind(h"+nh*..)re

§ 110. Ha n helyibe elébb –1, azután–2,

–3..., 's a helyibe 1, és b helyibe–1 tétetik;

az(a+b)*hez egyenlőnek találtatottsorszerintkö

vetkezősorok származnak:ha péld. n=–5;leszsz

n–1 =–6, n–2=–7, 's úgy tovább; 's

minden íz - leszsz, mert a' - nemzők minde

-5.–6.–1.–1

1 . 2

–5.–6–7–1–1–1 'sat... és leszsz

1 . 2 . 3

nikben párosok;péld.–5.–1 ,

(1–1)-*ből 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ..

(1–1)-*-ből 1 + 2 + 3+4+5 ..

(1–1)-*ból 1 +3 + 6 +10+ 15 ..

(1–1)-“ből 1 +4 +10+20+35..
- - - - - - - - - - -

Ezen sorok közűl akármelyiknek (a” legfel

sőbb után) akármely n dik íze n t egész szá

mot téve), a' megelőző sor” első n izeinek ösz

SZete.

Mert a' 2dikban, mely a' természeti szá

mok” sora, úgy van: ha pedigigaz az m dik sor

rol, igaz az (m+1) dikről.

Mert az ndik=1:+*: . - . t

m(m+1)..(m+n-2) 4 m(mti). (mtn-4. 's akár

1 . 2 . . (n-1) 1 . 2. . . n

mely n elsőíz” öszszezttessék, az m+1) dik sor”

n dik íze jönki. Mert legelébb leszsz 1, azután

nt1; s ha igaz, hogy n-1íz öszszete, az(m+1)

dor sor(n–1)dikízét adja; ez az-az -

(m+1)(m+2)... (mtn-1)

1 . : 2 (n–1) „ha az m dik sor” követ
- 9 - - e - -

kező íze azaz m(mt1) . . . (min–1) J

–––=i+4hozzáadó
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dik, leszsz eggy alsöra vonva: (annakfelsője

's alsoja nel mért

(m+1)(m2).(min-1)m(†n),

1 . 2 . . (m-1). n.

mely éppen az (m+1) dik sornak indik”íze.

Hatovábbá ezen sorok mértteztettnek a val,

leszsz a' felső sorból a + a+ a ..., mely sor ne

vezstessék) a nak, az azutániból a 2a +3a +4a

. . . . . , szintúgy ha d vel mértezttetnek,

leszsz, d+ d+d..., melysor neveztesték ö nak,

azután d + 2d +3d. . 's úgy tovább

Az eggypöti sor” képe a atd ... a (n-1)d;

mely neveztessék a nak; melyből. a, a, a ... leszsz

ha d=0, szintúgy eggypótisor.

Akármely S sor legyen pedig: az a' sor,

melynek minden n dikíze, az S első n ízeinek

öszszete, mondatik Sinek első öszszeti sorának,

's ha s az Snek m dik öszszeti sora, az s első

öszszeti sora mondatikSnek (m+1)dik öszszeti

sorának; maga Smagának 0dik öszszeti sorá

nak mondattván.

Melyszerint o nek öszszeti sorai

0dik 423 a+d a 2d... maga o ;

1 ső.. (72 2a+d 3a+3d..

2dik... a 3a+d 6a+4d...

teztetvén), azöszszet

mutatják: hogy az elsőíz mindenikben a , 's a'

2dik ízében mindeniknek csak 1 dvan, öszszez

ve 1 el több a val annál a' hányadik az öszsze

ti sor, mert mind csak1 a val nő; a' 0diknak

pedig az első ízén túl akárhányadik (péld. az

elsőtőlszámlálva n dik)íze, o nak0diksora ndik

ízének a' ö első öszszeti sora (n-1)dik ízéveli

öszszete; 's továbbá a' o első öszszeti sorának

ndikíze, az a első sora n dik ízének a' ö 2dik

sora (n-1)dik ízéveli öszszete; 's úgy tovább a'
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a ma dik soran dik ízének önak(ut1)dik sora

(n-1)dik ízéveli öszszete. A

Tehát ha g(1–1)-” sor, az (1–1)"ből

származott sort qval mérttezve teszi; o nak. Az

dik öszszeti sora n dikíze, az a(1–1) *-*

sor „dikizének és d(1–1)––2 sor (n-1)

dik ízének öszszete. 'S ugyan a' a sor u dik

öszszeti sora” n elsőízeinek öszszete= lévén

a „a-1 dik öszszeti sor n dik ízéhez; az nyil

ván az a(1-1)-4-2sor n dik ízének's d(1–1)-*-*

sor (n–1)dik ízének öszszete.

Péld. Az a 0dik öszszeti sora n elsőizei

nek öszszete az-az at atd tat2dt... tat(n-1)d

= a(1–1)–2 sor n dik ízének, d(1–1)-* sor”

(n–1) dik ízéveli öszszetéhez; mely is =na+

3.4....(n–1)n
-

1 .2...(n–2)

alsóban végső nemző 2vel kisebb, tehát n-2;

a” felsőben pedig a' fölüli nemző2vel nagyobb;

mely szerint az alsóban 2után jobbra, 's a' fel

sőben n-1 után balra minden letörlődik. És így

+ - _2naf(n-1)nd

d; mert az (n–1 dik íznél az

az öszszet leszsz, na 9 T - 5

=:-(2at(n-1) d = :- (atU), ha az n dik

íz o ban Unak mondatik. A

"S így a nak akárhányadik öszszeti sorának

n dik íze, 's az első n izei” öszszete, és akár

melyiknek mind ízképe mind öszszeti képe

könnyen kijön.

Jegyzés.Az a-=1 nekvétettve, az elsőosz

szeti sornak számjai, ha d=1, 3szögüeknek,

ha] d=2, négyszögüeknek, 's ha d=m, mf2

szögüeknek mondattnak; mert annyi szögütlehet

belőlek kirakni.

- 14
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A”2dik öszszeti sor”számjai pedighad=m,

m+3 szögü tetényieknek mondattnak: mivel

annyiszögü alju tetényt lehet annyi golyóböl

kirakni.

2. Más akármely sornak is lehet dsz

szeti, vagy más munkálati sorait venni; 's lehet

több sorokat többként öszve kötve, új sorokat

alkotni.

§ 110. A' mint valamely sorrol annak ösz

szeti soraira lehet menni, szintúgy nem csak

akármely öszszeti sornak, ha az m dik, az a

lapsor” m dikpóti sorának mondathatik, maga

0 diknak mondattván ; hanem akármely sorból

(azt véve a' póti sorok” alapjának) lehet visz

sza felé első, n dik póti sorokatalkotni: legyen.

a” jegyzés szokott módja szerint az alap-sor

s, a”, z”, 's az első pöti sor. Az, /\a', /\"...,

a' 2dik póti sor /\"z, /\"z", ZA"s"..., a” 3

dik póti sor /\"x, /\"z", /\"z"... 's úgy

tovább; ezen képszerint

93 z" g1 g" 31v . . .

/\/z /\'a' /\"3" /Na" A"zv - -

/\"/ 23 /\"3" /\"z" /\"gi /Nav - e

/\"z /\"xl /\"s/ / /\nts” /\"uziv - -

akármelyik sorban akármelyik íz, pótja az ép

pen felette lévőnek az ez után következő ízre;

péld. /A/z= x'–x, N'x' =x"-z', 'sat. /\"x

=. A'z'–/\'a, /\"x" =ZA'z'– N/z 'sat.; te

hát x"=x+/\'z, a"=x'+/\"g","sat Z\"x" =

O\'z+/\"x 'sat..., és így akármelyik iz, az

azon sorban megelőzőnek az ezalattivali ösz

szete is.

A' honnan az alap-sornak akárhányadik íze

kitehető, a' balra szélsőkkel; 's ugyan ezekkel
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kitehető az alap-sor” akárhány izeinek öszsze:
te; sőt akárhányadik is a balra szélső függélyi

sorban, kitehető az alap-sor” ízeivel

Tudni illik, ha (P )z, az mdik póti *****

nak az elsőn túl n dik ízét, 's(Pm )o söt (Pn)
valamint (P)zo a legelső ízét teszik » 's a' fő

sor odikpótisornakvétettvén, ha nem volna is

(P) oda téve, oda értődik, 's a' hol Pnek

nincs számjegye,(P ), 's a' hol a nek nincs,

g, értetik;'s Sa a' sorfőnek öszszetét teszi an ig

(bézárolag): xn = 3+n(P) + n(n

:'(P)+

n(n–1)(n–2)(P): 1. 2. 3.• •

1 .

v, n(n–1)

.(P)=sin– nza-1 + ------------2 –1.2

; Sn =(n+1)x+ ::

n--1)n(n–1 (n+1)..(n-2)

CP). (:=ar.)+":tr)

. . . Mert megmutattatik; hogy ígaz 2ről, 3rol

's ha igaz mről, igaz mt1 ről.

A kép kimutatása szerint mindenik

oszlopban az a száma azonegy, 's a' /\ száma

felfelé edje-edjel apad; de mindenik vizfek

tü sorban azonegy: azonban ha n nem 0, 's

Ahelyibe Ptétetik,minden (Pn)za =(Pn)zin-1

+(Part )xn-1; 's ugyan (Pn)an *** (Pm-1)3nfr: -

(P-1), , az első leszálva szolgál az első és 2
dik alakzatnak, a' 2dik felhágva a” 3diknak

megmutatására.

Ugyanis az elsőre nézve

a,=(É)s,=(P)z, +(P)za 3 Post = (')*

+(P): (P)z,=z, (P)zo =(P); (P )*1

-(P)s, --(Pa)zo =(P )+(Pa)

Tehát za =a +2(P)+(Pa ).

n(n-1)(n–2) - e

–––za–
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\

- Szintúgy za =x2 +(PI )za , 's (P ) xa =

(P )zt +(P )zi, és (P )2 =(P )zo +(P):,;

tehát za nek elébbi becsét véve, x,=- x: + 3(P)+

: (P )+(P); 's így jöhet ki x4 is, mind

a' főlebbi alakzat szerint. Látszik az is, hogy

a' kifezezet edjel több ízből áll, mint a' s szá

1113. -

Ha pedig jgaz zmről; igaz amiről. Mert

akkor nyilván az első póti sor” m dikízére is il

lik az alakzat; 2mf1 pedig=xn+(P )zn; tehát

következő két sor öszszezendő;zm= x+m(P)+

:=2P, )...+:=--–*-*(P)... és

(Pz.=(P)+:-(P)…:=4%).

Az hol m(P)+(P)=(m+1)(P); m(m–1)

(Pa)2+%-=: (P ); mert m(2+

m-1)= (m+1)m. -

Szintúgy(P)re nézve, ha az alsobbik 7 el

többezttetik; -

1)...(m–5 –6--7

:=-=-=-=:2 (r) =leszsz 1 . 2 - -

(m+1) m(m–1) . . (m–5)

(99) 1:2 –––4 (P,

Tehát xmf1= x+(m-1)+ at: (P )+

(m+1)m(m–1)
1 . 2 . 3 (P ) . . .

Az Smt1 is hasonlólag jönki: mert S,

kijön 3+31 +z2 ből, Siss+x +x, +x3 ból

mind az alakzattal egyezőleg (edjel többízben
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mint az Sszáma) : tehát csak azt kell meg

mutatni; hogy Sm -- xmfi is az alakzat szerint

adja meg Smfi et: az pedig mint az elébb kön

nyen kijön. Mert

Sn=(m+1)x -- 4:+ar+. • • 9 •

(m+1)m .. . (m–5)

1 . 2 . . . . (P)

(m+1) (m+1)m...(m-4)

+4 (P)+.++++++---(P) ..

Mely öszszezve, az Smti alakzatját adja meg:

mert (mt-1)xtx:=(m+2)z; 's a' végső két iznek

képei eggyalsóra vonattvan, 's öszszeztettvén,

(m+1)m . . . (m–4)(m–5+7)

- 2 - - - - 7 -

_. (mt2)(mat1)m...(m-4)

- . 1 . 2 . 3 . . . . 7 ·

Akármely (PA) alakzatja is hasonlólagjön

ki: itt már felfelé menve, elébb kimutattatván

(P )re(P )ra,azután megmutattattván, hogyha

igaz m ről, igaz m1ről, mégpedigazon alapitva,

hogy (Pmf1)zo = (Pn)x1–(Pn) zo . Ugyan is

akkor (Pn)feltét szerint az alakzat szerint té

tettvén ki, pót-zatik az ugyan azon alakzatsze

rint (következő okbúl és modon ) kitehető

(Pn)z, re. Tudniillik ha a' fősorban azt vétett

nék elsőnek 2 után; csak a' balrai szélső osz

lop maradna el; kűlönben ugyanazon póti so

rok lennének; s szintúgy kitehetővolna(Pn)x1

a' felső sorral, mint feltét szerint (Pn); csak

hogy ennek kifejezetében 2m a' (Pn) után m

dik(az-az(Pn)xm feletti, most pedig a'(Pn)21

után m dik íz felett 2 mf1 van 'sat; különbenpe

dig az n megmarad a' (Pn)xi kifejezetében a'

z ék előtt, csak ezek edjel nagyobb számot

. . .; és 3 mf1 = x +

-

leszsz
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kapnak. Melyszerint

IP.)za - Zmf1 - m33m::=) m-1

m(m–1). .(m–5)

––––za-s. | |-- (Pa)=–zin +

979 35mm, 1 m(m–1) . . (m–6)

--------------------------- =>-n–

(mt1)m _(mti)m(m–1)
(m+1)xn+ 1 . 2 25m–1 ––––za–a.

=(Pari)mint az elébb..

Jegyzés. 1. Ha a' fő-sor olyan, hogy bizo

nyos m re (Pn)=0; sőt sokszor a' gyakorlat

ban, ha nincs is oly m, hogy (Pn)=0legyen,

de lehet a' eélra elég kicsi : haszonnal gyako

roltatik az íz-közbelités (interpolatio) következő

módon.

Ilykor ha u–1 számu ízet kell két szom

széd íz közé tenni; olyan sor alkottatik, mely

íz. 22 * . *-*
nekíz-képe x + :-(r)t A4 2u (P.) +

* n–u n–2u - - - - - - -

A "T"T5Z (P) . . . tudniillik n helyi

be : tétetik a' xn, főlebbi alakzatába; mely

mind addig foly, mig (Pn) ig érkezik, mely

=0 (legalább az emlitett értelemben.

Látszik: hogy mikor nap, akkor a' főleb

bi s1= x+(P) jön ki így is; úgymint, az új

sorban x után ndik íz (n: m)diknekmondattván,

most (u: u)dik az-az 1 dik leszsz=x+ (P)+
4

%- e ::*Gr. ) ..., az hól u–p=0, 's így ha
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n=péld 3p, az alábbi za jönki.

2. Azon sor, melynek m dik pöti soraizei

egyenlők, m ed rendü arithmetikai sornak szo

kott neveztettni.

3. Eggypótí sornak akárhányadik öszszeti

sorárol, ennek póti sorain bizonyosan olyanra

lehet szállani, melynek ízei(péld. a hoz) egyen

lők: de számtalan olyan sor van, melynekva

lahányadik póti soránakmindenikíze= a.

Tudiillik ab, 2afb,3a+b. . . aza' sormely

nek elsőpóti sora a, a, a . . .; 's akármely a,

8, y . . . sor legyen, atk, 2ark, 2arkt/8, 2a

+k+8+y . . . az a' sor, melynek első póti-sora

Gt, 9 e - -

*: honnan ha a, a tb, a b+c, a b+c+d...

a rol emelkedő balfelőli sor, 's a az első ar, 2

dik a tb 'sat.; 's ő az első k, 2 dik c 'sat: kö

zönien kijön akármeddig menve fel minden

olyan sornak képe, melynek valahányadikpóti

sorának mindenik íze= a; az holott b, c, d..

helyibe akármit lehet tenni.

Péld. 1* 2* 3* . . . == 1 8 27 64 . . nak

póti sorait véve 7 19 37 . . .

Az hol a sz6, a+b=12, 12:18 - e

a+b+c-7, a+b+c+d 6 6 - - -

=1 , tehát itt be-6; c=–5, 's d–6; és 2a+b

=18...; 2(a+b)+c=19;2(a+b+c)+d=8 'sat . .

"S péld. ha az-6, b=10, c=4, d=9vé

tetik;

2 49 85 143...sornakis, a'3dikpótisora

6 6 6 ......... leszsz.

4. Az mszer cimzett természeti számok”

sora” m dik póti sorának izei egyenlők, 's az

mi 1 diknek mindenik íze 0." Ugyan is legyen

1* 2* 3* ... röviden 1 A B C .. ., 's le

gyen az első pöti sor (P1), (P1 ) ,(P1 )a . . .

az holott (P1 =A–1, (P1 )1 =B–A 'sat.; az

ndikpóti sor legyen(Pn), (Pn)1 ,(Pa )2
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Megmutatja a' próba; hogy ha m-=2, ak

kor a' 3dik póti sornak mindenik íze 0, ... ha

m=3,akkor a'4dik mind0; akármely mirőlpe

dig ha igaz, igaz m1 ről is. -

Mert 1mti 2mti 3mt1 . . . leszsz1, 2A,3B,

4C...; 's ekkor pedig az első póti sor leszsz

(P )+A, 2(P )i +B, 3(P1) 2+C . . . .

A” 2dik póti sorban, ha csak A, B, C ...

volna, annak feltét szerint az mt-1 dik pótiso

ra 0, mely is a' fő sornak m2dike; tehát a'

kérdés (P1 ), 2(P1 ) ,3(P )a . . . ről van: ennek

pedig pöti sora (Pa )+(P ) , 2(Pa )1+(P1 )2 ,

3(Pa): +(P ) . Itt is (P ) , (P ) , (P )s

. . . nak póti sora az A,B, C . . vel egyszers

mind leszsz 0 á ; 's a' kérdés (Pa), 2(Pa )1 ,

3(Pa )a . . . ról van. Látszik: hogy ki jön va

lamikor (Pmf1)t(Pn)1 , 2(Pmin)i +(Pn)2 . . . ,

melymivel (Pm+1)=0feltétszerint,marad(Pn)1 ,

(Pn)a . . ; melynek az első póti sora 0.

5. Megjegyzenddő azonban: hogy akár

mely oly kifejezetet tegyen (a)n, melyben ni

egészszám, akármely megadott mennyiségekkel,

akármely edjetlen származatú munkálatok által

köttetett öszve: abból oly sor születik, mely

nek öszszete bizonyos, akármely íztől akárme

lyikig. Tudniillik (a)m azt téve a' mi kijőne,

a (c)n helyett m volna; tétessék rendre nhe

lyibe n-1, n–2 . . 1, 0, ha tetszik elébb ál

va meg; 's legyen péld. következő sor (a)n –

(t)(n–1), (a)n–1–(c)n–2, (c)n–2–(a)n–3

Látszik: hogy a' közbelsők lerontván egymást,

az öszszet (a)n–(c)n–3, 's ha péld n=3, az

öszszet (c)3–(c)0; az első íz pedig (c)n–(c)

n–1; a' 2dik (a)n–1–(a)n–2'súgy tovább

1 1

Péld: (108) 73 53 *** ** * kijőn (a)n nek
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tétettvén n:(n+1); melyből leszsz az első íz

// mz–1

3 1 1 - 1 22 0 -

lessza”sor -- - ––– -

e 4.3 ++ 2.1~n--1 0--1

3 p

-- ha n-3, 's lehet akármely kicsi a ranézt

n et oly nagynak venni, hogy 1–: 3ZZ

r < olegyen; csak n úgy v sék, hogy

n+1 > legyen :- nál. Tehát ha ezen sor bal

ra végnélkül kinyujtatik, öszszete /-N 1; a

midőn akármekkora legyen m , n : (n+1) min

dég <1 marad.

Igy ha (a)n nek a e': (e-1) vétetik: leszsz

a' (106.) eggypári sor, melynek ízképe, (ha
% 1-1 | 3 1

A - (Ze”–6763 - e–1

a elsőnek vétetik) (7) –***** ----
- e–1 e–1

ae”–”,a” sorjel e, s az öszszet(mint ott) ha(a)n–
% 0 93

P - 67 63”–g 63 CM (2*– 2 (762-72

c)0 vétetik, 3Z 3Z 3ZZ BZ 9

e–1 e-1 e–1

ha u az a telsőnekvéven diket tészi,a' mikoris

a e"= az e'–"“e.

Ha pedig n helyibe n:m tétetik (akármely

egész szám legyen m); leszsz(a)n–(a)n– 1)
n–1 1

- az e m em–1

, mint a' munkálat kimutat

e–1 |

ja: mely is ha n helyibe 1, 2, 3 . . . rendre

tétettnek, olyan sornak izeit adja meg, mely

15
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1

ben mindenikíz emel mérttezve adja a követ
11

kezőt, az öszszet pedig ntől 0ig aer–ze”=

62-1 e–1

11

a (em”–1); 's ha n= m vétetik, úgy m szá

e–1

mu íz” öszszete + = a, 's ha n=km,

a(e*–1)
úgy az öszszet , mely is = a(1+e

+e*. .+e-1) = a+a e+ ae* . . +ae*-*; mert

(ek–1):(e-1)= 1+e+e* . .+ek- mint a'(104

szerinti) párzás” munkálatja kimutatja.

s így amaz olyan eggypári sor, melynek

k szor m Izeinek öszszete, az a a e a e* . . .

sornak k számu izei” öszetéhez egyenlő.

Ha csak m-1 számu izet kell minden két

szomszéd közé közbelítni ugyan eggypári sor

ban: meghagyattván a elsőnek, csak sorjelnek
1 1

- - 0 -?

kell ugyan en et venni; 's leszsz a aem
4 mt -

- -

a em , . . (a e m = a) . . .

* 1.- - -

Szintúgy ha (a)n= + ; leszsz

(a)n–(c)n–1)= a+(n–1) d; 's az öszszet =

-- . [2at(a–1).a- – (at), ha a ta–)d

utolsónak vétettve u nak nevezttetik (mint fő

lebb 121). "S ha eggypóti sorba kell minden

két szomszéd közé m-1 ízet közbelítni: meg

hagyattván a elsőnek, 's d:m tétettvén sor
jelnek; leszsz a,atd:m,at 2d : m - - . a tmd:m ...
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Hogy pedig (mint főlebb) km számu íz,

a atd af2d . . . sor” k számu izeinek öszszete

mn(2a–d)tn” d, mely

24m3*

ből a' főlebbi szerint ízkép 's öszszet kijönek.

Ha (a)n=n"; leszsz az izkép 2n–1, s 1

től fogva a' páratlan számok” sora; és 1 től az

n dikig (bezárölag) az összet n° .

6. Mint a' kútfőből (c)nből önként foly a'

sor, ízkép, öszszet: más kérdés, viszsza felé az

ízképről a' sorfolyam” kútfejére menni . . .

A tízi kép” cimtlenzéséről.

§. 111. Légyen N a' tizi kép, 's elébb e

gész szám; 's keresttessék elébb N (mely
2

legyen; vétessék (z)n=

rendszerint annyit teszen, mint L-AV, 2 szer

cimtlen N, vagyfélszer cimzett N, avvagy 2

szeri cintilene Nnek, vagy fél-cimzettje Nnek

vagy Vnél 2 szer cimtlenebb. (29).

Hap és Poly egész számok, hogyp*vagy

= P, vagy p*<Pde (p+1)*>P; mondatikp

közelebbi ~Pnek.

Légyenek K és r akármely 's akárhány

helyből álló tizi képek, 's k akármely 2 hely

ből állö tízi kép; 's legyen b edjes szám-jegy;

's tegyen itt Kik annyit, mint K. 10+k, 's

rb annyit tegyen, mint r.10tb, a' mit tízi kép

ben tennének K'k és rb. 'S légyen K?k=K.

Ha r közelebbi 2szer cimtlen K; úgyvan

oly b, hogy rb közelebbi 2szer cimtlen (Kk

Mert K?knak legkisebb becse K7.100, mi

kor k=00, legnagyobb pedig KT. 100+99; 's

ha r*nem >K?”, úgy(r0= r.10)° sem >K7.100,

tehát nem >K'k. De r9 az-az r.10+9nél csak

edjel is nagyobb r10+10=( rt1).10; és
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[Kett). 10 |- =(r+1)*.100, ha (r+1)* csak 1 el

is ) K?”, lenne (K+1).100=K1.100+100; holott

Kknak legnagyobb becse K7.100+99.

Tehát ha r.10röviden a nak mondatik; K

nak közelebbi cimtlene a Fó, és b valamelyik,

0töl 9ig bézárólag; mely rendre próbálva is

megtaláltatik, de a keresés” módja könnyit

tetni fog.

Ha pedig megtaláltatott, 's K után új k té

tetik; (szintúgy[mint (104) az osztásban, ösz

szezésben) nézettessék ezen tízi kép újKnakaz

elébbi Kúj K'nak,rb új rnek; 's keresttessék

az új b, mely rbjután jön tízi képbe,'s új a

legyen (az új r az-az rb). 10.

- "S ezen munka isméltelttessék,akárhánypár

hely legyen Nben az elsőKT után, csak ezúgy

vétetett légyen, hogy bizonyos számú pár hely

maradjon utánna: 's az egész AVközelebbi cimt

lene kijön. -

Látszik innen: hogy ha Nnek helyei szá

ma 2m vagy 2m-1, a cimtlen m számu hely

ből áll. Mert ha az első K' nak az első esetben

az elsőpár, a 2dikban az első szám vétetik:

az első r edjes szám; mert 1=1°, 's 10°=100

nagyobb az első KT nál: azután pedig minden

pár hely 1 helyet ád a' cimtlenbe.

A'b pedig következőképen keresttetik:(a+b)*

=K'k az-az K'.100+k;'s ha r* kivonatik K bol,

's K7–r* mellé lehozatik k, leszsz(K7–r*)100

k=2ab+b*; mert a'=(r.10)*, 's (K7–r*)100

k+(r.10)*=K7.100+k=a*+2ab+b*.

Tehát csak ezen 2ab+b* hoz egyenlőt kel

lene 2a val osztani, ha b* nem volna; így pe

dig k nak első helyével végződő oszttandóban,

keresttetik 2r, 's ha megvan bszer, ezen a tízi

képbe 2rután írattván, ugyan bvel mértteztte

tik; mellyel (2n10tb)b=2ab+b*jővén ki, ha ez
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nem >(K”–r*)100+k,de>volna, ha ezen ő csak

1 el nagyobbnak vétettnék is; úgy ez a' kere

sett b. -

Mely minden új KT, új k, új r, új b re il

vén, a' munka végig ezen módon foly.

Péld. ~6 96 64(263'Sa' közelebbi

y*** -4 cimtlen 263,

(K–ra).100F-296 kisebb ugyan

2r.10+b=2a+b= 46 az igaz cimt

b =- 6 lennél,deen

2ab+b* ---T76 nél 264 már

A

új a Faod=5T, nagyobb

Uj 2r.10+b=2afb= 523 |

Uj b= - 3

- 1569

495

Jegyzés. 1. Akármely megadottnál kisebb

hibával lehet ugyan ezen möd által az igaz cimt

lenhez közelíteni: de az údi-tan ezen széj-becs

hez csak mind inkább közelithet, 's csak az ür

tan adja tökéllyel ki.

A” közelítés módja ez: hogy 1: 10”nélkí

sebb legyen a' hiba, m pár cifrát kell a' cimt

lenittendő után tenni; 's ennek megkeresettkö

zelebbi cimtlenébe m tizedi helyet kell csinálni.

Mert akármely számok legyenek n , N,M

az NVre párzott Mnekn szeri cimtlene, azNnek

n szeri cimtlenére párzott n szeri cimtlene M

nek; az-az ven)=- v. v-n. Mert le

gyenp (=-' N, 's q(= (M; akkor (...)"*

7

p*_ MW

--Tir

'Sinnen mivel N., 10*10*= N; leszsz
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-

- N= (N10s):(~ 104*=10"); tehát a

keresett közelebbi cimtlent 10”szer kisebbi

teni kell, mely m tizedi hellyel megesik.
11

2. Ha /N nem egész szám:úgy a'főmér

tékkel öszszemérhetlen, Mert legyen az ::= 9

ezen betük mind oly előszámokat téve, hogy az

alúliak közűl edjik se legyen a' főlüliek közül

edjikhez is egyenlő, (a 8..:pg...)"=(a 8.)*:

(pq...)”; mely nem egész szám, mert az alsó

nem osztja a' felsőt (57.). Szintúgy ha r kö

zelebbi nszer cimtlcnzett K, 's k n helyből

áll; -"K" leszsz rb (a” főnebbi értelemben);

és ha Nnem áll m n nél több helyből, 's(m–1)n

helynél többől áll, a' közelebbi L-* NV áll m

helyből.

"S az nszeri cimtlenzés” módja az elébbi ú

ton könnyen megtaláltatik; csak hogy itt k n

helyből áll, 's (a+b)*= a"+na”- b .... léven,

ő megtalálására nr*-*az osztó, 's az oszttandó

végződik itt is a' k első helyével, 's b úgyve

vődik tág-osztással, hogy ha az(a+b)”nek a”

utáni izei, (melyek, az a cimzeti-jele mind 1 el

apadván, mind edjjel-edjjel jobbra végződnek)

azöszszet nelegyen>(K"–r*)10*+k,de>len

ne, ha b csak 1 el nagyobbnak vétettnék. Péld.

ha n=3; az osztó leszsz 3r*, 's az ízek3r.*b.

100+3r.b*10+ba. Rövidebb módjairol alább.

A” cim-tan” alkalmazásá a köz

életre.

§. (112.) Ha a tökéhez minden év”végével

száz után c kamat járúl, mennyire nő az n

dik év” végére? Nevezttessék s nek az a' mire

nőakkorra,
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Ha 100bol edj év” végére 100+c leszsz, a'

(100+c)=

100

ap, ha pnek iratik(100+c): 100. Ugyan ebből

a” 2dik év”végére lessz app= ap*; 's folyttatva

minden új év”végére 1 el nőp nek cimzeti-jele;

's az n dik év”végére leszsz se- ap”; az honnan

az n dik év” végére az írtt feltét alatt s é lején

függés egyeneslévén, a ból leszsz a.

dő a = % ; mely is azon s nek a jelenrevontt

becse. - -

És így mivel nagy munkával készült oly

könyvek vannak, melyből akármely mennyiség

nek, közalapnak vett 10re nézti helycimét, 's

akármely helycimnek cimesét könnyü megta

lálni, az (114) szerint, ha taghelyett, midőn a'

köz alap 10, ág iratik; leszsz ígs =ágat íg(p")

=íga+mígp; az honnan ég a -= ígs,–mígp, ésnz

ígs-ága , _És–ága

ígp ” és sp==--==--

Ha a” kezelésért péld. a' kamatnak 7száza

da fizettetik, 's az elébbi c=6; leszsz 100 után

nem 6, hanem 6–0,42=5,58,'spnek kell ten

ni (100+ 5,58):100at, melyis 1,0558, melynek

helycime={910558–4(114). -

Szokás az elébbi módon a' népesedést is szá

mitani; megadattván, hogy 100 után mennyi a'

szaporodás. -

Söt a' fa”növéséreis alkalmazttatikbizonyos

határok között.

- 1Ha valaki mostantól kezdve, minden év”

végén. kiván bizonyos intézettől a pénzt kapni:

mennyit tegyen most le, az azon intézettől ha

tárzott p szerint? Legyen s a' mit most kell

letenni. -

Minden év”végéni a becsét jelenre vonva,
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öszszezni kelletvén: leszsz az első év” végéni

a nakjelenre vont becse a:p, a 2dik év” vé

géninek jelen-becse (a p*) 's úgy tovább; és

y ( , (2 C3 ( /

így s = " + + ,...t-,mely(106) =(a–

p p” *** p*** (106) =(

:-) : (p–1), ha a pr vétetik első íznek, a'

mikor isp leszsz az eggypári sor-jel. -

(//
p --- - : /1

Tehát s = (+ p”). Az hol

p–1

legalább p a' cimtan” segitségével keresttetik,

a' midőn ígp")=nŠgp.

Ha a' főlebbi a hoz minden év” végén még

b adódik: kérdés mennyire nőaz n dik év végé

re?'s ha b elvevődik a' helyett hogy hozzá adód

nék, mi marad a jelen sből az n dik év”végén?

Vagy mikor marad 0?

Az első bből leszsz bp*-*, az azutániből

bp*-*; és így az ndik év végére leszsz ap” +
9

bpm-*+bpm-*.....+b; mely is =ap:-)9

's ha b azodajárulás helyett elvétetik, 's a'ma
7

radék rnek iratik, leszsz R-p-4-2 :
p–1 -

melyből, akármelyik a' többiből kijön, azon e

setben is, mikor R=0tétetik; használtattván

(114) a' hol szükséges.

Példákat nézzen a' tanuló Végában; az hol

a” mondottak hoszszabban is kifejttettek:'smind

az ő logar, táblájiban mind másokban a' keze

lési szabályokat, 's némelyeknek mind az ef

féle mind a' trigonometriai számitásokra nézve

okmutatásait (Tent.Tom. II) megláthatja.

A' Schach” találója,jutalmául az ostábla” első
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négyegére 1 buza szemet kért,'s minden követke

zőrekét annyit, mint azazelöttire: leszsz 1912-2*

†..2°=2°–1; mely az által jönki, hogy

íg(2*)=64 9g2.

A” zen-tanban úgy nevezett gleid5fdjmoe6embe

Temperaturára nézve olyx keresttetik, hogy 1 és

2 között 11 eggypárzati közép 's x legyen az

első: mely szerint 1, x, x*... (x*=2) eggy

pári sortámad;'s x kijön (114 sz.), a' midőn 12
12

gx=492, tehát gx=: melynek cimese, 2

Ha valami, minden bizonyos téttel, edj

n dét vesztiel: kérdés, mi marad m számúolyan

tét végén vagyhogy r maradjon, m hány le
gyen?

Legyen elébb 1; leszsz az első tét” végén

1–+=+, s ebből a 2dik tétvégén leszsz

----------- --- ---- 2 9 - *

+:+%=(:)'s - ha a dik tevé278

p f/3–1 4 / - //- t

gen (+) , aZ azutánile (+) –

n–1\" (n–1)* (n–1)u

- --- _1 v Pt1

+:= =(+) . Az honnan a' kér

dések megfejtettnek, a' hol szükség(114) hasz

náltattván.

Péld, haa'bornak edj n edemindenkorkivé

tettvén, vízzel tőlttetik meg; mennyiszer leszsz

kisebb 1 veder” árra az m dik ürités és tőltés

után? Az eggyközi sugarak” ereje az m diktáv

\

- 16
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ra, 's a'hűlő test' melege midő múlva, mennyi

szer kisebb?

A”cimességről (szélesebb értelem

ben) a 3031 és 32 lapokszerint.

§. 113. vc(=) c- (ha c nem 0).

Mert ~Cnek akkor mondatik péld. a , ha

ÍgC)= clga, az ott adott képzet szerint; ekkor

pedig lga )= sci- a' mikor is (ugyan ott) az

- 1

mondatikCT nek.

1

Viszont a akkor mondatik Cenek, ha

Íg a )= –ig C, ekkor pedig clga )=9C; a

mikor is a mondatik -*Cnek.

§. 114, Ha 2 akármely szám” képvise

lőjének nézetik: a felső eggypári sorban xx a

latt (2: u), (1 :xx) alatt –(2 : u), az alsóban

xx alatt (2*q: u) áll helycimül; tehátxx2szer,

1 :xx pedig–2szer cimesb xnél; mert x alatt

1 : ul áll helyciműl,'s (2:u)=2(1 : u), és–2: u

=–2.(1 : u); 's szintúgy XX2szer, 's 1 :XX

–2szer cimesb Xnél.

Továbbá 1 nek edjik helycime 0; mert a'

felső eggypári sorban 1 alatt 0 áll, 's akármely

NVMnek legyen k valamely helycime, 1nek a

zon helycime = 0.k.

Az honnan (az emlitett képzet szerint) N=

z, next, az (= M x-n, és Nm
0

x"X*;'s 1= (NM), és NM(= 1.
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Annak, hogy N-ex* iratik N (=x" he

lyett, mikor n egész fa vagy - szám, oka

az, hogy ekkor x*is (=N Mert legyen péld.

n=2; 's akármely oly u” az e sorában, hogyxx

és x ízei legyenek; 's legyen x a' sorjel, 's

áljon x alatt r: u'; azon íz, mely alatt 2r: u'

van, tehát xnél 2szer cimzettebb, nyilván=

xx.'S szintúgy látszik, ha 2 helyibe–2,vagy

más egész szám tétetik. Söt mivel e nek ed

jik helycime 1, 's NMnek edjik helycime (n+ -

m*g): u; nyilván NM (=e, ha (ntm"q): u rövi

den knak iratik), mely ezen értekezet” végéig

is megtarttassék,

, Végre az e sorában téti és tét-edjü lévén

minden N, csak úgy lehet NM-, ha M 2 rt

v“a felett áll, a' mikoris M=–1; ugyanis

( 30 sz.) cz-4g vétetik, 's a' mely betűn ka

lap van,az érttetik,hogyhelyibe.–2–1,0,1,2,..

közzülakármelyik tétethessék; melyszerint 2*g

=="oz:2 felett *1.“1xe–1 áll, a' mikoris vez0,

's szintúgy "a :2 + v”a felett–1 áll, akármely

Ki vagy - egész számot tegyen v.

Hogy pedig máshelyt –1 nincs, meglátszik

alább: az holott is mind a' négy sor szakadat

lanúl láthatóittatik.

§. 115. Legyen 2 megint szám- képviselő:

az elébbiből x*x*=x****-N* (mely alatt2nu

áll helyciműl); szintúgy X”.X”-X**=Ma

(mely alatt 2m*g : u áll helycimű).

Tehát x****Xan-N*M*=(x*x**-(NM)

mert NMNM-N*M*nek 2(n+m*g): u helyci

me, mely 2szer akkora,mint(n+m"g): u, mely

is helycime NMnek.

. 116. 9 knak kimondása lehet: cimese

knak (ha k helyett egyébvan, annak címesének

mondattván).

9 k, 2 k= 9 (kith), Mert legyen k =

-
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n+m r+*q - s"q -

------------ (mint 31.), 's =- (egész számokat

tévén r, s ); 's áljon r:p felett R, 's s*g: a

felett S; leszsz 9 k=NM, 's 9h=RS; és 2 k.

9 h=NMRS. De NR=xnt alatt (n+r): a áll

helyciműl, 's MS=Xmt)alatt (n+s)*g: u; tehát

(31 sz.) (nitrit (mits)"g): u helycime az NRMS

nek; és így 9 k.9h= 92(k+h).

Hasonlólagjón ki; ha n, m, r, s közzűl

valamelyik vagy valamelyikek,vagymind _, ok.

Az honnan 9?k: 92h=9 (k–h). Mert 9. k.,

9(k–h)= 9.(httk–h)=9 k.

§. 117. Mind 1 nek mind–1nek számta

lan helycimei vannak: de mind csak bizonyos

Ki vagy – számu "a val különböznek.

Mert 0.*ar.0helycime 1 nek, de 1*a, 2*c.

is azok: mert *g="c:4 felett *1 áll, 's (*1)4h

=1 alatt h"a áll (h egész Ki vagy „– számot

téve). NMnek pedig =1 becse csak úgy lehet,

ha N=1 'sMbizonyos ki vagy – számu *a fe

lett áll; mert Mnek tétedjü becsecsak 1 és–1,

melyek közzűl csak 1 az, mellyel mérttezvén, NV

=1 jőnki; a' felső sorban mind téti 's tétedjű

lévén minden N, 's csak edjetlen N, lévén =1.

Szintúgy NMTnek csak úgy lehet –1 hez

=becse; ha Nnek az 1 hez =becse vétetik,

's Mnek (*a: 2) tva feletti becse.

§. 118. Legyen NM rövidebben a; leszsz

ha a' folebbi Q

géig) k nak mondatik, Íga (=)kiv"c; úgy hogy

a nak számtalan helycimei vannak, de csak bi

zonyos K vagy „– számu "oval különböznek.

Mert a -= 9 k; tehát k helycime a nak, és a

kármely h legyen helycime a nak;leszsz 2h=a:

tehát(116 §)9 k: 9 h=2(k–h)=1; ésígyk-h

röviden ( az értekezet” vé
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helycime 1nek; tehát k—h bizonyos (4 vagy

„– ) számu "a (117$); 's légyen péld. 7°c,leszsz

h=k–7°oz. ,

§ 119. ae (=) 9 c(k+v*a)(=)9 cfga.

Mert a* nek becse csak az, a' minek vala

lalamely cime c szer akkora, mint a nak vala

mely cime; minden olyan cím pedig, mely c

szer akkora mint a nak valamely cime, clga

képben foglaltatik: tehát a nek minden becse

92 clga nak becsei közt van. -

Viszont 9 clga nak mindenik becse, vala

melyik becse a nek; mert akármelyik a becse

vétessék lga nak, 9 ca'nak címe cszer akkkora

mint a' cime a nak. -

Jegyzés. 1. Hogy pedig van 9 c(+va),

onnan látszik: hogy ck+cv°c,öszszete valamely

tétedjü 8 's ellenedjü ynak, és így 8+*y; 's 8

vagy kivagy– ,'s szintúgy "y;'s megmutattatik

(Tent.), hogyha 3 öszszemérhetlen is, edjetlen

becs jön felibe az eggypári sorban; 's szint

úgy "y felibe;'s ha 8felibe 8,'s'y felibe y”jőn,

B”) cimese 8+*ynak, mely is 9 (8+*y). Az

öszszemérhetlenség” esetében széjbecs érttetik

(34.). Alább láthatóittatik szakadattlanul négy

sorral.

2. Látszik: hogy Ige(=) 1fia, 's 9(1+va)

= e; legyen C= 9 b(1+v*a), és így C (= e .

Legyen Cnek edjik cime b(1+"a), 's akár

mely cime legyen 1; leszsz ÍgC(=) Hpa, és C

= 9b(1+"a)=9(+p*a).

De innen hibás következtetés volna öss
34

::. Mert var) csak e-tre, mert se

(=) b(1+a)+fa(=)1+pa; s b (1+ra) csak

akkor=b(1+*a)+ r*a, ha r =0vétetik.

3. 'S az is megjegyzenddő: hogy jollehem
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1(=ge, és 9 1=e*'s e*=e; de e csak (=e19*

Mert ez(=)9(1+v"a)(1+p"a; melynek e

is becse, mikor vagyvvagyp, vagy mindenik

z=0 vétetik; de ha edjikse 0,'s valamelyikvagy

mind a' kettő ~-~N oo , úgyha mindenik ki vagy

mindenik - vétetik, az írtt becs - 0; ha

pedig edjik a 's a' másik - , úgy -v op.

Mert (1+v"a)(1+p"a)=1+ (piv)*c-pvc*, 's

2 [1t(ptv)"apva ***] => [1+(pitv) a 19–pva,
az hol az első nemző= e, a' 2dik pedig edj

balra a' felső sorban minden megadhatónál ki

sebbé lehető címes. De ha valamelyik a 's a'

másik - ,úgy 9–pva* helyibe 9 pva* jővén,

az első nemző akkor is eleszsz, de a' 2dik

,,~-~\ 00,

§. 120. Az elébbiből látszik: hogy péld.
1 1

aT - 9 #- (k+v*a);a:T(=)9 - (k+v*a).

1 ” – T ,- Ts

~ 1(= '2 -pa(=2 (%+ )=)2:*

9 p*a . 1. -

3

- 9 *a -

2 - 3 1 / 2 ,-

v” (=)2:(:+ pe) (=) g (%-+
-

p*a

:).

Látszik az is, hogy mivel a (=)12 c(kítva)

2 ,–- , 2.5 , ,

vala; ha péld, c= 5 » akárez akar- tétessék

4

- 2.5 .

9 c(k+ v*a)ba, mindegy lévén, ai75(=)

Az honnan a' cimzettek itt is egy alsóra

vonatthatnak; miut (112) -

-

2

ai”.
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-

-

419

§ 121. Ha mi szám; 1=9 : nek m számú

különböző becsei vagynak; a' melyek mind ki

jőnek, akár 1 től kezdve mig(bézárölag)rendre

tétessenek v helyibe a számok, akár 0tolm–1

ig; azon túlpedig mind csak azok kerűlnekelé.

Szintúgy van, ha - számok tétettnek.

17 1

Mert l-1 = 1m (=)9 : (42) te

172 1*oz 2*oz m*cz

hát 1-1 nek 27 » 2,5" ...(2 ":" = 9 *a=

90=1) mind becsei; az is látszik, hogy a
»

kármely szám legyen n; 9 :* nél m szer ci

mn”cz n*ox

479

az 1 nél m szer cimtlenebb.

Azontúl pedig mind azok jónek elé rend

re: mert ha n, a ma egész számok, és n<m,'s

- - - *koz 94 n”c)

S= o mtn; lessz 9 S-= 9(o'o + -" =
999 90

mesb 9 =9 n*a =1; tehát 9

*a 9- % • p

9. a* c. 2:* => 1.9 :: mely megvolt már.

S hogy mind különbözők, megmondatott,

's megfog mutattatni.

Ha v helyibe–1 től–mig (bézárólag)

- egész számok tétettnekis; mind azokjönek

elé: mert legyenek h , o, p { egész számok,

és h+p= om, tehát h =cm–p; leszsz 9

ha _ 9 _pa. t h*ex

- :-;mer 2:

. o.– Pf.

4% : 9 990 lessz

h*az

hnak becsét véve= 9 o'a=1; tehát 9
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=9 –%* , és mindenik -1 nek becse; 's

- %

ha o=1 vétetik,'s htp=m, 9 ha és

4%)

: Imm

9–: egyenlő becsei L-1 nek.

V 1

§. 122. Hasonlólag –1 ( =) 9? :

%-+-) (= ) 9 ( 0% 42%) Mert–1nek

4%)2m3

- 34 ,- 1.

minden helycíme: +"a (139); tehát (–1).

1 ,-* -

(=) 2 :(:+ *c). "S ha h, p, o azt

teszik, a' mit a' közelebbi §. tettek; hasonlólag

2(2m t:) és 3(5: 4%)

77%

csei - –1 nek,

§. 123. a. a * (=) a te .

Merta(=) 2 [Gtva)+r*c] akármely más

betük is tétetthetvén v és r helyibe); továbbá

a (=)g (b(ka)tra J

ae (=)2 [c(fr)tsa ] ,

a b .cs (=-)9 [b(k+v"a)tr "atc(kipa)ts"]

abte (=)g (öt)(tha)t "al

s az utolsó nyilván (= az azelőttihez; mert

abban lehet veh-p, 's lehet rts=t. De kér

dés, leheté akármelyik becse amannakis =

valamelyik becséhez ennek *

Legyen abban megadva v , p és rts=a; a”

) egyenlő be
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kérdés oda jön; hogy vannaké oly (akár

- akár „… egész) számok h és t, hogy bvfcp=

(b+c)htt? mert 9 u'c=1. Ha bv-tcp-8, 's mg

egészszám,'s btc =n:m legkisebb kifejezetben;

nhmt =m/3 ra van h és t.

De nincs péld. ha b=2:9c=1:9,v=5p=4

Ugyan is a' párzati láncz-tanban, ha n)- m

úgy az m:n hez, ha mx-n, úgy az n:m hez

ha utolsó közelítő E: E; m3 szorE vagy –E

az edjik m és n közzűl, 's–E” vagy E' a' má

sik (Tent.).
p

$. 122. Har, h egész számok;(-a)* ( =)

h

a r

Mert a (=) 2 fafor

-> redir=yel e t -

(=) ** ***** 24 =) :ato
mert 9 r *a - 1. h -

's a Fis (=)2F (+2)

Közönien pedig csak annyit mondhatni:

0

a d(=( /a) , mint alább lejénd.

Innen 2, 3,5 akármely...számokat képvi

35 3 2.5 --- -

selve, 1/a)2. s(=)-a)*.Mert 9 55(kiv"a) -

2 -

(=)9 5 (k+a)
§. 123. Har, h egész számokis; közönien

- p- - -

a r csak(= (ah);de ha rés h egymásra nézti

p

előszámok, úgy afe)ah (=)(/(a) . 'S a

17
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lább lejénd; hogy közönien csak annyit mond
d! d! • -

hatni; hogy(-a)*)= /a* .

% %

Mert a F(=)9 r (k+v"a);de a*(-)9 (h

-

- - g- h ------

a fe) fel, és a G-2L5 (4+2)+
,- g 97 h

Fel; mely (–) (-a). 2 *(=)e: ---,
4 2 - 4

Péld. (A1)*(=)14 ;melycsak(= (1*);

ugyanis amannak becsei csak 1 és –1, ennek

még*1 és–*1 is.

De ha h és r egymásranézti előszámok: a

kármely becse vétessék 9+ k+ v*c) nak,ah

hoz van =becse 9 L- (k+ va)+"%1 nek;

gr

a viszont ennek akármely becséhezvan = be

ese, amannak. Mert akármely v vétessék az

elsőben, az utobbiban is v akkorának 'sp=0

nak vétethetik: ha pedig az utobbiban adatik

meg v,p,csak az megmutatanddó; hogy van

nak oly egészszámok x és y(k vagy -);hogy

pix +ry=hvtip; mert akkor

9 [ :(straigyel =9 : (+v")++"

*oz

---------

9

9 : (k+x"a); mert 9 gy"a–1.

Látszik, hogy ha hnak 's rnek köz osz

tójuk van,'s hvip olyan, hogy ugyan az nem

osztja, úgy x és y egész számok nem lehetnek:

de ha h és - egymásra nézti előszámok, mint
hogy itt x nekynak akár K akár - becse le



- 147 –

het,van x nek'synak egészszám becse (144. sz.).

Ha hv-pnek 's péld. hnak köz-osztoja Van,

ha ez nem osztja is ret, oszthatja ryt » mert

y annak többese lehet. h

§. 124. Ha h, s, r, t egész számok, (…)

hs

közönien csak =) a , de ha rt és hs egymás

ra nézti előszámok; úgy (=),'s szintúgy ha

s: t egész szám.
h s É h s

Mert ( a )-(=)(- a F ) (= )

hs ~., . sp” hs , hs

9 I: –(k+v c) 4*-* és a r: (= )9 ,

(+) *a); mely utobbinak mindenik becse = az

elsőnek valamelyik becséhez; mert p helyibe 0
- 1

tétetthetik, denem megforditva; péld. (–1)*]4
- 492 2

csak=) (–1)4 , az-az 1--1(= nem(*) (1.
Az előszámi esetben pedig, akármelyik p

tétessék p helyibe 's v a' v helyibe: vannak

oly x és yegész számok, (mint az elébb), hogy

hsx , rty hsv , rs , -----------

rg ~ " rg*rf +:-- az-az hsxfrty= hsvtrs

Ha set egész szám péld. 3; , akkor is a
(=)nak van helye; mert az első kép akkor csak

a második mérttezve 23p"a=1 el.

/h s s h

§. 125. Söt (a -) sem (=)(at )r közö

hs

nien; de a mind a kettőhez (= az írtt elő

számi esetben pedig(= ) mindenikhez; tehát

amazok is egymáshoz. -
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1 |

Péld. [(–1)*j* nem (=) [(–1) T]*;en

nek becsei *1 és–1,annak még 1 és–1. Így
1 1 - -

(1*)* csak=)(15)*; ennek becse csak 1, a

mannak még kettő van, melyedjik sem (33)

•= 1 szer cimzett 1.

h r hr - -

§. 126. l. (-a) csak =) -"a közönien;

de ha r, h egész számok úgy (=) az elébiből
r 1 h 1 "––

Mert - a(=)ar, 's (a F)(=) (ar)

1 rh

mely (ha r, h egész számok)(=) a (= v(a

Ha pedign, m, s, t egész számok, és h=
h- r hr

n: m, r= s: t; úgy (-*(1-*a) csak sms) - a kö
, h r

zönien, ugyan az elébbiből. Mert l-* (L/a)
t

akkor =(ar)-, melyhez közönien csak =)
fn hr -

a7n, az-az 1-*a. 1

Jegyzés. Az eddig eléggé kimutatott mód,

az ellenedjü cim-jelekre is alkalmaztattva, az

egyenlőség” nemét tisztán kiadja. Péld. a' kö

k3 1 - ,- *2 *3

zelebbire. az- 9 (#5(áfa)+ pa): * 1/a

–1 – a 2,3 –1

----------- --------- × poz 9 --- -

= 9 33 (k +v*a) f%): s L-a-9 3.5 (k+,2*c)

mely (= az elébbihez, hape=0vétetik; denem

megfordítva, ha péld. p=2; 9 cz szor akkora

az első, mint az utobbi. - -

- d c –

§. 127. (-a) közönien csak =)a, 's nem
d

( =) sem (= csak)= - a ;jollehet főlebb

t,
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r h

(144)mikorh és regészszámok (a)*(=) a F

r

(=pan, sőt ha r és h egymásra nézti előszá
- p- p

mók, akkor (a)h (=)l-a" voltak.

Ment legyen c=s:t, 's d=r:h; (s, t,h, r
d 1 : r

egész számokat téve) leszsz - a (= a TE =
/h d –* -

a -,'s(-a) (=)(ar)T melyhez közönien

hs c ,

csak =)at ,az-az a T

- ( hd -

* a* pedig(=) (a-) r • melyhez megint
hs 6

csak =) ar az-az a
- 6 - d

- Tehát a T(=mind (-a) hez,mind a

hez: és így a' két utobbiban is egyenlők az

a becseihez egyenlők; de többet közönien

mondani nem lehet. -

Az, (147) előszámi esetben pedig nyilván

- e_ d

ittis (-a) (=) ad (se) as .
3

-

Péld. (1-1)-(=) 3 |- 'art p ::l-)

8 -

-

3 - 2 1. - 2 ~,

>1,2-1, 2-1-) (-) 9 [35 *** **** *****
3 ~

(=) -* 1 yide - nek becsei

1 *u , –1 –“u
1 , - 2 +-- és 5 :-(az hol u oly

téti és tétedjű, hogy u.user3;'s akármelyiket3
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szor téve nemzőnek megadja 1 et), több becse

- 1 nek megvolt mutatva, hogy nincs. Mely

3 - 2 –1 *ag 11

szerint - 1.1 nek becsei 1, ++, –
::

- -- / * 1 *

5 , -1, -----,- ++

58 58

- 1.(1-1)*nekpedig becsei

14=t, T:+:.––- 9 2 2 , -1– 2 (88)

1 (4) 1 , *,*

(-- # * 5)-(-5 *-)az-az-113*13*-u**a
8

p 1 * 1 * -

eti- - - - - - - - - - - -

14a)*1 - "u 1. _ ***,_,98_,.-*

és(--+ :) a ~ 9 *********** +++++ -2g* ~ 24

4 * 4

p a z_*__* va 34 21.,2*

és(-:-:)(–5– ) az-az-1-3 at3-tura*-a-- ----- ----------

2 1

scsak a 3 első becse(1T) T-nek = a 3 első

2 2,1

3

1 1

becseihez(1 a) 3T nak;'sugyan ezek az 1. 32 nek

1

az-az 1 5" nak becsei.

§. 128. (ab) (=) a* 5* ..

Mert legyen b(=)9(8+p*a); leszsz

ae (=)9 c(+v*a),s be (=)9 c(8tp"a)

és a- . - (=) 9[c(stffya+p*a), és
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(al) (=) 2 c(stats+p-a); mert

ab (=)9 (ki vat3+p*c).

Látszik ugyan, hogyvatp*a kitehető

r* czval is. -

§. 129. )a*=b" ból, ha r, d, h, m egész

számok is, az se következik; hogy a')=ő”;
- h h

csak annyi következik; hogy -* (art)=pY(ban)
h

tehát ar (= - (bhm)

Péld. (–1)12- 122ból nem következik

(–1)*)= 1°; csak az igaz, hogy (–1)* (=

aa) "s 1* (= −1)

§. 130. Közönien ah (=)b” ből (ha h, m.

egész számok is) az sem következik; hogy ő

)=a:

Mert ekkor annyi igaz, hogy próz (=)

2 tehát mivel :=v=74, leszz be

"a",ésam (=)(Va)”; de ez csak(=l- ah .

Tehát b is a : is (= a; de kérdés, .

hogy az - becseihez = becsei -a* nak ,

nem mind különböznek-é b től?

Péld. 1*=(–1); de := 1=t nem=

"Ha pedig h és m egymásra nézt elószámok

akkor a'=b”ből következik b (=a F. Mert
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-

1mm h

0 (=l'a', 's ez pedigakkor(-)ai- (145).

h

131. Viszont pedig b (=a7 ből kö

vetkezik b** (=a (ha h,ám nem egymásra néz

- A- - 771,

ti előszámok is). Mert akkor b (=(, a)h
h h1

(=)(a n) (=)an, 's b*(=(a T)s mely

(=) a* (144).

Jegyzés. 1. Ezeknek különböző alkalma

zására 's gyakorlati példákra nézve, hásznál

ja a tanuló Végát 's másokat: az eddigiekből

látván, hogy akármely betűjegy vagy szám e

lőtt főlül kis csillag van, annyit teszen, mint

ha a' csillag helyett azon jegyzet előtt mért

tezőűl - –1volna írva, azzal a különbséggel,

hogy péld *2 nem (=) p. –1 , mert ennek be

csei "2 és –2; de l'-~-1+i-*-1 sem (=)de

=2- —1, a' mint az egyenlőség jegyei” ma

gyarázatából meglátszik, ugyan is a' hól =

van, minden egyenlő, akárhány becsü, jegyek

helyett egyenlőket kell venni; az (=), (=,

=) és )=, =( pedig (mint a' zen-tanban a'

feloldö jegy) akármely egyenlőjegyeknekis

különböző becseiket venni szabadítnak.

A 122-ik lapon emlitett sorzásrol.

§. 132. Több akármely törvényekkel folyó

sorokat akármely törvénnyel öszve lehet kötni;

's akármely sorból, a' mint első 's n dik ösz

szeti vagy póti sorokat lehetett alkotni: szint

úgy lehet első s n dik mérttezeti vagy párzati,

sőt cimzeti sorokat alkotni.

Péld. 1 A B | C . . .

's 1 a b c
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sebta a 4. b c … – *-*
a ő c

4 4a B C . . .; 's az öszszeti sorzás” mód

jára az utobbi elöttiből (melyre közelebbiszük

1.
ség van), az első mérttezeti sor 1 14 AB

623 ab

4: . . . melyből további mérttezeti sorok is

származhatnak. -

Így a cimesbités 's öszszezés által lehet a'

pkét első sorból 1 A* B*t* Caf***t*;'s ebből ösz

szeti, mérttezeti, 's több muukálatok” öszszetéte

lével s különböző feltételekkel számtalan so

sok származhatnak. Csakhat thelyetti–téte

- 1 1 , 1

tik+1+-+-+ ZT - mely (106) ~-N oo,

leszsz –, 9g2 (ere nézve,30 lap); a páros al
sójuak öszszete pedig - 1:2(129), 's a”

páratlanoké az 1 sugaru kör" nyolczada.

Ugyan azon sornak első mérttezeti sora

1eszsz közelebbvisgálanddó;mely közönibbenvé

4 AB ABC

ve a' főlebb írtt 1 - --
a ab abc

kép alá jön, ha a, b, c . . a' természeti szá

mok, 's A=B=C. . = 1.

De a,b, c. . ugyan a' természeti számokat

tévén, ha A, B,C. . egyenlőknekvétettnekis,

legyen mindenik külön = v; leszsz
A ... AB | ABC // c* .

1 +++ ----+------- -- - ből *tett--- --

93 . v4

+++ . . ., annyit téve ...3 mint 1.2.3., s

... m , mint 1.2.m, 's akármely h legyen,

„---

18
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h” a” (109) szerint érttettvén, mig megmutat

tatik, hogy (31) szerint van oly NM, mely

= h legyen.

Jegyezttessék az utobbi sor hvvel: meg

fog mutattattni, hogy h vs= 9 v = (vi)v

leszsz; h vnek kimondása lehet v sora'széjbecse,

's Cv a' páros cimüeké, )va páratlanoké.

De az Asorának is bizonyos más törvénye

lehet, 's szintúgy az a sorának: a' számtalan

lehetők közzül inkább eléfordulók; midőn az

a sora, mint az elébb a' természeti számok,'s

az A sora mind edjel-edjel apad, vagy edj

 

jel-edjel nő; melyből leszsz 1 – 2(-1)
1.2

n ... (n–2) n...(n–m) -

. . 3 ...(mt1) ” ” ” vagy 1 n

n(n+1) n... (ntm)

2 ' ' ' :...(ni-1) ' '

§. 133. Akármely határzott véges mennyi

ség legyen v; f v nek becse van, és az edjet
» :

len: tudniillik 1tei : + +- -- -

közelítő sor, 's széjbecse neveztetik fávnek.

-
pm 4)

ármelv íz l n-. ez :-. el
Mert akármely íz legye -- > *„+1

mindég

mérttezve hozza elé a' következöt; tehát a'

sorjel mindég apad, 's valamikor v 3 mf1 le

jéndvén, a' sor közelítő (107)

§. 134. h v sarkalatos a mértanban: de

vi'sgálására széj-becsrőli némely esméretek ki

vántattnak; az okmutatást inkább megkivánó

a következő (a' többire a' tartalom réámutat).

Itt most nem csak közelítő sorról, hanem

olyanról van szó, melynek, akármely kicsi

• adassék meg, van onál kisebb izeis, a' ki
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sebbség, nagyobbság, 's < , )- az (13) sze

rint érttettvén itt és mindenütt. Mely szerint

a–b,c–d... ha péld. mindenik a , b ... közzúl

nagyobb marad azonegy valaminél, ide nem

tartozik most; bár a' sor közelítő lehet, ha

péld. mind páronként véve a-b=0,1,c–d=

0,01 's úgy tovább, mely meglehet, akármely

nagyokká váljanak a, b...; 's ekkor a–birc

lehet=1000,1, holott páronként a' végetlen

sor” széjbecse 1:9.

Legyen az elébbi értelemben két közelítő

sor; 's az edjiknek m dik íze legyen tn , a'

másiké un ; 's akármely szám legyen p,aman

nak p számu izeinek öszszete legyen T, emen

nek U; 's T függjön péld. akármely nagynak

vehető n től, U csupán ptől függvén: ha min

denik tn : un / -N 1 midőn n /~-~\ oo; ek

kor a' két sornak széj-becsei egyenlők.

Mert tm és ura helyett röviden t és u, 's

a” mindjárt elé jövő 1:Nröviden 0 nak,irattván;

ha t : su, -N 1, akkor akármely nagy N adas

sék meg, van oly n, hogy (t: u)–1 <(1 :N)

legyen, a' mikor is t-u < (u :: N); tehát t-u

<ou; tehát van oly - vagy - törtt edj h,

hogy t-u-guh.

5 9 4 5

Péld. 3–5=–2 < -- , s - g - 5

5 9 4

=–2;–3–(–5)=2 <––, s– ––

5

––=2.

Tehát a' két sorban, mivel h mindig : 1

ugyan, de különböző lehet, az m dik íznél tn

–un =un ohn irattván; leszsz (p akármely

nagynak vétettvén)
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is, –un= n oh1 Tehát a' balrõl első oszlop”
ta –ua = u2 oha öszszete T', a”2diké U lé

: : , vén; ha jobbfelől mindenik

t,–u,=u, oh, h helyett x volna: lenne T

–U= UkV. Ezen x pedig a' célra így talált

tatik meg: legyen un h1 tushe ... tup hp = (u1

tut... u )x; leszszx=un 1 tag be itt: h i
- DJ

's legyen a felsőben a legnagyobb (akár » a

kár - ) íz, péld. un. ha ; az <um , mert min

denik h2:1; legyen ezen un.=k; s hogy (az

alsó változatlan maradván) x minél nagyobb

nakjöjjön ki,vétessenek a felsőben lévőp számu

izek, mind akkorának mint k és oly milyzetü

nek: leszsz x –pk: U; tehát a jobbfelőli oszlop
nem » Upk: UV az-az pk : Vnél; mely (akár

mely kicsi oadassék meg)= oleszsz, ha M
pk:a vétetik, 's <o leszsz » ha N nagyobb

nak vétetik. -

Következőleg ha T–U=2 , leszsz.T-U
+2., és 2 /~-~-~ 0, 's U széjbecse T'nek; 's ha a'

Tsorfarka r , és a végetlen sor” széjbecse T,

és az U sorfarka e , 's a' végetlen sor széj

1becse U; leszsz U7–T"= Ut 8–U––––
a–2–r; mely v-~ 0, mivel mindenik kü

lön /~-~-~ 0,s öszszetőkis könnyen látszik,hogy

akármely megadottnál kisebb lehet.

Tehát Tv=U; mint két egyen, melyek köz

zűl edjik se nagyobb a' másnál. -

Jegyzés. 1. Ha a' T sora nem végetlen

is, hanem akármely n vétessék, az ízek” szá

ma határzott; de akármely kicsi o adassék
meg, a' p számu ízek utáni véges számu ízek”

öszszetét (mely legyen az iminti r) kisebbé

lehet tenni anál; akkor is nyilván T*= ''

2. Szintúgy ha a' T sorának (akár véges

akár végetlen sor legyen) öszszete, akármek

---
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kora legyen n, mindég azonegy a 's az eléb

biek szerint t : u /-\ 1; leszsz 2-= DJ.

3. Az is világos, hogy az egymáshoz=*

és u ízek (jollehet ott t u =nem - 1) nem

változtatják az egyenlőséget -

4. jpe két sor becsének egyenlőségére nem
1 1

elég, hogy t-u /~-~\ 0 legyen: péld. ++ --

++ . . =1, ( akármekkora legyen m) ha

1 1 1

n számu ízekvétettnek, 's ---- ----- ---• e 9 2n - 2n 9 *

11 –

2m 2m /~-~\ 0, ha n /-\ oo …

1 1 _

n *2m

5. Lesznek alább ntőlolyfüggősorok: hogy

mindeniknek mindenkorvéges az izei” száma »
is ugyan annyi az edjiknek íze, mint a má

siknak, az elsőtől az utolsóig egymásnak meg

felelőleg: 's ha ott is az egymásnak megfelelő

izek és u, olyanok, hogy t:u -N 1, 's T n től

függ, sU változatlan;T-N U. Szintúgy ha bi

zonyos egymásnakmegfelelő ízekegyenlők; söt

ha oly egymásnak megfelelő sordarabokon ki

vál is, melyeket akárminél kisebbé lehet ten

ni; minden t : u ~-~ 1, tehát t-u<(u: AV),

akkor is T//-N U”.

Melyis a növet-kép-tan alapja lejénd: a'

midőn ha van más sor is, melynek íze z , 's

mtől független változatlan öszszete Z esmeret
len; ha te x is 's t : u is - 1; akkor Z= U7

lévén, az U 's egyitő t által megtalálttatik Z.

§. 135. Ha n k egész szám - co; úgy

• 1

jollehet 7

De = 2 nem = sem A-N 1.
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(t–+)* - he.

Mert (1 + : )*= 1+ w+

t(n–1).: (n–m) . v ***+
„a**** (mF1 ...; hv= 1 +- v --

gy* e *:

--+ --- + :p ..

A két elsőíz egyenlő a két sorban; 's a

zon túl akárhányadik vétessék a felsőben, 's

4pmf1

ugyan annyiadik az alsóban, ha rövi

…(n+1)

den unak'sa'megfelelő (* =) (n=m)u rövi

ggmm

den t nekiratik; t u ~– 1 (az elébbi szerint).

Mert meg n; mivel mihelyt m akkorára nő,

hogy =legyen, azon ízen kezdve mind 0leszsz;

a” - ízek száma a két első után mindég n–1,

akármekkora legyen n; az u izek sora pedig

végetlen; ez válttozatlan, amaz n től függő.

Azonban akármely kicsi a adódjék meg;

lehet az alsó sorban olyanp számu ízet venni,

hogy az azutáni sor-fark” öszszete széjbecse

< o legyen; tehát ha ugyanp számu íz vétetik

a felső sorból, az azutániak öszszete még ki

sebb lejénd; mert abban a 2 első ízutan min

denik kisebb az alsóban megfelelőnél, s akár

mekkora legyen (akármely nagynak vétethető)

m>,az első sorban a'p számu ízek után n–1–p

számu van. Azonban az alsó sornak íze mind

kisebbülve /-\ 0.

Hogy tehát az elébbi § alkalmaztassék vé

tessék –1, n–2, ... n-m közül mindenik

(n–m)m unál, de
uemzőn-m nek; t nagyobb msn
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egy milyzetüek; mert az alsó nem változván a'

felső apadott, mivel n-1> n–m; azonban a'

milyzetben változás nem esett.

(n–m)m

gom

Ésígy ha u–u < % lehet, úgy

t-uis <% lehet; szintúgy (n–m)* helyibe

p e / p 2

még kisebb a tétettvén péld. 7., ha :-–1

- : ,akkoris t-u <-- lehet.

- 2m*nm

Ilyen 2 pedig 2pm- 2n-(n-T)n 5

kijöne (105 sz.) ha (n–m)*= n" –mnm-m...

ben az nm utáni ízek mind – 's a' sorjel a

2dik íznél kezdve állandónakvétettnének, hogy

nm ből annál több ronttassék le: 2 pedig K , mi
2 –1 :

helyt n)- 2---------

nak vétettnék, Z.=0 lenne.

Zu 2m*a

Mely szerint - –u= ---------y ygn. 2n–(m–1)m,

2

melyis <%-, ha „S2Mn-ta-t)m vétetik.

mely

midőn ha n ekkorá

2

"S minél nagyobbnak vétetik n, annál kisebb

p- _ // 2m*u 9 p

lévén ; a megadott Wre nézve

2n–(m–1)m

vétessék akkora n, melynél nagyobb n edjikre

is a'felvett p számu ízek közzűl nem kivánta

tik arra, hogy t-u K(u:N) legyen: a' mikor

is az elébbi § alkalmaztatthatván, az állítmány

igaz.
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§. 135. hv. 1h r= h(v+r).

Mert (1+ :-)” – Kv;(1+ - )n

A-\ fr; tehát (1+ :)". (1+ )° /~-~\

1h v. hr (34.).

4.7 A g ge (4) ge,

De G+ :-* :-) – a +:-)(-:]

= 1++""=p1++p, ha -

röviden k nak rv: n pedig annak iratik.
- 2

Leszsza:) =1+ k+- o-- (n9: 40

2 3

S legyen: : : : : : . . ; h k pedig

%* , 33 A

=1+ ki: ++ . . 's legyen az első sornak

íze (a” két első után ) t, a' másodiké n, a'

3 diké legyen u; és alkalmazttassék az eléb

bi két § , h, f, f, g, o, K vagy – törtt ed

jet téve, tétedjűt a' hól csillagatlan, ellened

jüt a' hol csillagos. Akármely nagy Nadassék
|

meg: vétetthetik n úgy, hogy t-u" = %,

p hm' p 4 / -

tehát = + % és ha u”–-u =%- --

4 94

:: tehát – a +4*-*. írv ––3/V * tehát u'= u + 57+gy-; ugy * u= u"

hu hfuh'u - fu ,*fu -

tv-asa + %-+-+-+-+-+-%.

: ----------- (fth)u_._Jfhu , fu ... 5 fu

55Vv-us=--*-*: +%-+5%v:
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Az hól fth ka, fh-<1; tehát g + -

1 : <1, szintúgy + <1. És így

it-tu - %- :Gehetvén esetekben fvagy f?

's a' szerint g vagy a zéro). Tehát

Q1 u1 , "on u1
ti – "e-t
1 1 AV -- AV

t2 –ua = Qa ua --"oa ua
-------------

AV

* *-* =ga u, +d up
AV ' AW

Az honnan (ha a' balfelőli 2 oszlop ösz

szeztetik 's a'jobbfelőli 2 oszlop” öszszete az

elébbi szerint változtatik), leszszT-U ~-~o,
's T*= U.

::

Hogy pedig – – – „meglátszikígy
3/V

Az u”sorában az 1 után akármely íznek képe

(k+a)m 4799 p k

, s annak az u sorában felel meg „m: *
1

• • 4/9

mely legyen A; 's csak azt kell megmutatni,

h (#27_4 = 144/4, (to)" =
ogy • • V9 A =: év *: ? Top

Amo, Am(m–1), cons Am(y+8)
A+ **************...*zz-t)/(3) *

-- k -- 1 . 2 (%) „Légyen4+4+4

2

HAT(m(t)] . . .; melyben 7 tö következő
72

leg érttetik: lehet hogy a -vr:n, 's k= vfr

közzűl, valamelyik vagy mindenik is, ellened

f19 -



– 162 -

- .

4jü vagy elegy; legyen o---- b , 's k=c+"d

- 44 –*

Közönségesen (a+b):(c+"d)=: +:
- 9

mert ez mérttezve c+'d vel, eggymérttnek a "b

jönki; legyen c'dnek atb rei párzata =

y: u + 'ö: u (egész számokat téve y, ö, u);

leszsz o:k=(y+*ò): un. Vétessék továbbá az

utobbi sorban nem csak ö tétedjüleg, hanem

vétessék K mind y mind ö , ha tételleni volna

is, 's azalsóból u hagyassék ki: így ezen alko

tott sorban, az első iz után akárhányadikbani

tétedjü mérttezőjeA nak, nagyobb a felette lé

vő sor” ugyan annyiadik ízébeni tétedjü mért

tezőjénél ugyan A nak, mert m(y+ò):n egészen

»K 's tétedjüleg vétetett, m(y+*ò): unben pedig

csak my: un tétedjü, 's ez is -- my:n ha a

nem =1; szintúgy tovább péld m* > m(m–1)

(m–2):2.3, 's (y+ò)* nem kisebb azon téted

jünél, a' mit (y+*ò)* ád;mert a' hól ellenedjüek

vannak is, a' részleti eggymérttekugyan azok,

csak a' milyzetek által különbözhetnek, 's az

ellenedjü nemző tétedjüvel ellenedjüt ád.

Tehát ha az u' sorában az első íz utáni

(k+o)” pm

–––,

. 470 . . 970

-

ízek” öszszetében, mely = B.Z

y

A mérttezőjinek öszszete ő és "ő" 's azalko

tott sorban ugyan az Al köz nemzőjinek,

melyek mind tétedjűek és ne ok, öszszete O;

nyilván Ó>ő, 's *Ó>*ó. Tehát ha„h”< 1 re

Il1 m 1m / 11

(kto) - * =* . h'0+ Én *J**(9.

. . 972 . . 473 ...990 ..979

lDe az alkotott sorban a' sorjel azt - 1,
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n a'felsőnél nagyobbnakvétettvén: következőleg

6 _m(yt), [ 1– zsi) - m (Yi?)

272 92 - n–m(y+8)

akármely nagy Madassék meg, < 1:M, ha

n) m (yfö)(M+1) vétetik. Tehát mind h Ő

mind "h" Ó akármely kicsinél kisebb lehet

p _fu . "fu
tehátu.–u= 3N -- 3AW

9

Jegyzés. 1. Ezen tről u' általi ura menet

lánczolatilag folyhat tovább.

2. A hól elegy mennyiségek vannak; az

ítt kettős oszlop” módja is az alkotott sorral ki

elégítő ok-adást mutat.

3. Hogy pedig az eggymértt az öszvemér

hetlenség” esetében is, széjbecsileg (34) ed

jetlen: röviden ebből is látszik: légyen (n, m ,

V, M szám neveket tévén) -

A=nu, B=muto; C= nv, D=mvtől, és

A–Na,B=Mul+o";C=Nv", D'=Mv"+2";

az hól do, 2., col, 7" mindenik /~-~0. Leszsz

Mnna , _ MVmu-Mnufa-a"
-

-| | | | |-- - - / -*-*
B–B=0=mu AV †o–c) NV

há AVm–Mn = a)–co: és í Nm-Mn

1tehát /V . u= ao”–co; gy 5–

kisebb lehet 1:Pnél, akármely nagy legyen P;

különben a– p nem lehetne <u:P. Es így

van, is <v:P. Tehát D–D" = mv

(/) MVm–Mn | v

ta–(neta)= +++vt- < --- +

2–2'; mely akármely kicsinél kisebb lehet. Te-

hát D és D', mint két semmi megadhatóval

nemkülönböző egyenek, egyenlők, ------
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Ez ugyan az eggyméretről szól a' milyze

tektől megválva : de A.-1vétetthetik 's a'

milyzetek fenn irtt törvények szerint adattnak.

§. 135.Az elébbiből ha v=r; leszsz h v. h. v

=h 20 ; 's edjjel mind tovább menve, m számu

az h v hez = nemzők” mérttezete leszsz= h mv;

- 43 Ar p

's n számu az f :hez= nemzők” mérttezete

- n: , mely = h v ha n= u. Végre

1h v: 1h r=1h (v–r); mert h (v–r). hr== h(v

–rtv) = h v .. -

§. 136. Ugyan az elébbiből Av. h.–v =

th(v-v)= f 0:1= hv: Kv; 's hv: fi–v=

h2v = 1h v. h. v.

De a' mérttezés 's párzás után, az öszsze

zésre 's pót-zásra is menvén a' gondolat: kön

nyen szembe ötlik; hogy h v-fi –v=2Gv, 's

táv–K–v=2)v;'s (Qv)*–()v)*=1 (154)
2 | „3 4 "

Ugyanis 15 ver1-tvt. :+:+: ---- -> ->

99 08 , r4

15–v = 1–v -- 2 – +--------

gy* , 94

Tehát h vt. 15 –v =2(1+ –+ Z …)=2Cv

15 v–15–v=2(v+ +++ …)=2)v.

Továbbá (Gv)*–() v)*=(hot-fi,–c)*–

(Kv-h–v)*= h 2vf2f0ff –2v–h 2w+2f,0

–h–2v=4h0=4=4((v)*–4()v)*. Te

hát (Gv)*–()v)*=1. - -

Es ez így van akármit tegyen v; de legyen

a tiszta tétedjü akár K akár –, és így "a el

lemedju feszsz ha-1fa–:–++*:
- enedjü:leszsz h "aaa 1+"a 5 -5 - -
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Ekkorsem (*a sem )*a )- 1 nem lehet,

(mindjárt meglátszik); habanpedig G ais )a

is akármily nagy lehet, ha a elég nagynakvé

tetik;jollehet (Ca)*–(Da)* mindig =1.

Tegye h "a ban ( azt a' mit ("a, 's ")

azt a' mit D'a;leszsz (*–(*))*=G*–(–)*)

=(*+)*=1.

§.137.Visgáljuk h "a ban a' ( sorát : azel

ső párnak, 2 diknak . . . öszszetét véve;

a*[(mti)(nt2)–a*]
•••-•- ár” öszszete”

...(rF2) leszsz azon pár öszsz

ant2

7+5)

az első pár is ezen kép alá jön, ugymint

a9(0+1)(0+2)–a*) _1(12–a a*

...(0-2) - -

Az honnan látszik: hogy ha (n+1)(n+2)

–a*+ leszsz, ha addig „– volna is,onnan kezdve

minden pár” öszszete - ; 's ha a elkezdve0tól

mind nő; valamig =1-2, az első pár öszszete

K; mert ha a-=-*2is, a*=2,'s 1–(a*:2)=0,

's az azntáni pedig mindég -, valamig az-p 30

leszsz; mert a' 2dik ízpárnál (n-1)(n2)=30

volna ekkor = a.*, tehát a' 2 dik ízpár” öszsze

te 0, 's azután mind (n+1)(n+2) » 30,

Elég az, hogy ha a bizonyos pontnak bi

zonyos ponttól kezdve, körön vagy egyenen,

mind további menete által végnélkűl nőni gon

dolttatik; 's mikor as:0, akkor (=1, ezu

tán pedig edj darabig mind K : kérdés támad;

Ki marad é mindég? 's apad évagy nő?'s mi

ként változik?

Az ürtam erre könnyen 's tisztán felel: de

jóllehet onnan vette létét; a' nélkűlis származ

hatott volna, mind a' kérdés, mind a' felelet:

ugyan is kevés probálgatás után kijöhetett vol

4

képe, melyben az első íz :-s a” 2 dik

2 = –
- -
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na, hogy (mint az ürtanböl tudatik) ha a)

2.(3,14):4 (mely = 1,57) csak 1 századdal is,

6( edj darabig –. Legyen a=1,6.

4

Ha az: en kezdve az izekmind a vé

tettnének is, 's (a” különben apadó) sorjelnek,

- a*

(mt1)(mf2)

6

tezve az, következőt ugymint:-ot tétileg ad

tarttattnék is meg, mellyel mért

5a4

120–4a*

(106. sz.) És így ha a-1,6nakvétetik: az

első pár öszszete 1–a*:2 =–0,28; a*=

2,56;a*= 6,5536; 5a4 -32,7680; 120–4a*=

lennená meg; az öszszet” széjbecse

1094634a = 10. 24. és–+- ; 4a *-* 10 -—- --------

,465 4a = 10, 24, és–:–:

32, 7680 - p " " -

109, 76 ; mely <0,28, tehát az első ízpár

öszszetét nem ronthatja le.

Kijövén pedig az, hogy G edj darabig -

mind BK', 's valamikor –; alkalmazván azalap

igazságok utáni állitmányt: gondoltassék a fő

lebbi pont” menete által növő anak útjaminden

pontjában azon kérdés; ott végződik é azon út,

melynekvége előtt minden anak Gje K volt?

mindenütt vagy igen,vagy nem a felelet; min

dég igen nem lehet, mert úgy a=1,6on túl

menve is igen lévén a felelet, ass= 1,6nak

Cje is ki lenne. Tehát valahól végződik; ott

már kérdés: mi a' G becse? o ? vagy egyéb --

Vilgy - 3 - -

A' két utobbi nem lehet: mert ha K, azon

túl is folyvást - nem lehet; mert úgy a' vég
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ződés tovább lett volna; tehát vagy bizonyos -

és nem 0 ott, de azon túl miudjárt – vagy 0,

vagy bizonyos – és nem 0, de az alatt mind

Ki volt ; K és -becse is pedig a' kérdésbeni

ponton nem lehet; mert a becs edjetlen.

De ha ott ( nem 0; sem valamely a b

nem lehet, hogy azon túl töstént - vagy0 le

gyen; sem – b nem lehet, midőn addig mind

's nem 0 volt; mert sem amaz sem ez tös

tént le nem ronttathatik.

Mert akármely nagy N legyeu; vétetthetik

co= 1 :NV, 's az azon pontban végződő a hoz

tétethetik a ; 's leszsz hato)= h*a-f*a

=(+ vagy–b).(1+*o– : ...);'s ha a az 1

utáni íztől kezdve az ízek mind tétedjüek 's

mind K ok, 's a' sorjel mind a volna is, áz 1

utáni ízek” öszszete” széjbecse volna a :(1– a)

=1:(N–1). Tehát akár ki akár – ő legyen;

hogy minél inkább lerontattnék, vétessék a „_.,

's az iminti öszszet is vétessék - , mert+vagy

–b mérttezve 1+1:(V–1)el, még nő; amúgy

is pedig 1–1:(N–1) le nem rontja.

Követk. h "a azonpontnál nem lehet egyéb,

hanem(Q =0)+'*'); a' midőrg, mivel G*+)*

= 1 most=0+1; ottan *X: -: "1= f *q ha az

ott végzödő a ezután gnak nevezttetik.

§. 137.Az emlitett ponton túl pedig ((, az

az a' páros cimzetjelü ízek” öszszete, mindjárt

= e *g *g *g

*o----) = k,* ---- ---Mert t ('art :) h "g. h :-="1. h :

3%

's az az elött h%- ben volt ( most!*1 el mért

tezve, ellenedjü leszsz, az akkor volt K'D
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pedig *1 el mérttezve –, tétedjü lett. Hogype

dig *): látszik abböl; hogy a' felsőíz

„ „a Irt1)(art2)–a*]kép a ...(n+2)

párban is n-1, tehát (n+1)(n+2)=6; és így

ha a <p/6, az első ízpáris K.
-

§. 138.Azonban h "a ban, mig az a elkezd

ve 0tól gig nő, ( az 1től 0ig apad;úgy hogy

2 különbözőpontnak nem felel azonegy( meg;

's nincs 1 és 0 közt oly becs, melyhez= G ne

legyen.

Mert azután hogy az-0 volt, a' mikor is

(=1,'s X)=0; miglen azeg leszsz, ) mindig
valamely -, tehát C <1, mert (*+)*=1;

de ) is K1, mert G is valámely K, mig

a=q leszsz.

Tehát ha m és vis 's mtv is </u;

h:=yra, 's 15 :=rivert ed

arrais illvén, az elsőíz

jeket tévef, h,f", h'); és re: – :

. 15. : =(fit*h)(ft+*h) = ff –kk+f***h

+f***h; és ff– (mivel K*)<f.

Tehát ( apua mindig,migazeg leszsz; de 1

és 0 közt nincs oly sk, hogy ahhoz= G nele

gyen. 4 -

Mert akármely nagynak vétessék N, 's le

gyen 2=1:N;vétetthetik a oly kicsinek, hogy

k*onak GG je » 1–2, 's, minél kisebb leszsz

még a egészen 0ig, annál inkább C) 1–2: mert
-

(
-

-

((:- 1–%- ...; 's legyen to- - , 's legyen oly

60*

eggypári sor, melynek 2 ~ első íze, 's sorjele
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so, ennek öszszete széibecser---

mely is « 2,'s még kisebb vonódik a' 6C becsé

ben 1 ből le. Ha pedig w apad még, N 's az

alsó nő, 's mindég kisebb annál, az a' mi 1ből

levonódik. -

És így akármely 8 légyen 1 és 0 között,

h0tól kezdve edj darabig ( mind ). 8, azután

pedig valamikor( nem> 8, mert h 'q (je0;a

zonban ( mind addig apad. -

Tehát mint főlebb (166) kérdezttessék a'

gt 0tól kezdve író pont” útjának mindenik he

lyen; ott végződik é azon út, melynek végén

belől minden a nak (je) 3? valahólvégződvén;

ott( vagy = 8vagy valamely darabbal nagyobb

vagy kisebb 8nál, vagy 0. Ha 0 lenne, az a'

végén volna g nak, mert ott lett ( legelébb 0;

akkorpedig (167) nem lehetett töstént az elött

) 8... Szintúgy valami darabbal nagyobb vagy

kisebb nem lehet: mert ha nagyob, azután is

nagyobb nem lehet, mert úgy a' végződés to

vább lenne; tehát azután kisebb lenne, mely

képtelen (167. sz.), valamint az, hogy ott bi

zonyos darabbal kisebb, 's az elött mind na

gyobb legyen, követk. = 8.

§. 139. Innen akármely téti és tétedjüeket

tegyenek A, B, p, 's A=Bp; akármelyikre

nézve A+"B, –A–B,–A+*B, A–'B köz

zűl, van oly v, hogy h v ahhoz = legyen.

Merta két elsőesetre vétessék (*=[p*(p*+1)],

akkor)*=T1: p*+1)j,mert(+)*=1.Azonban

van oly ar, hogy a*(*=A*, 's a'* g*=B*; mert

A*+B*= a.*(G*+)*)-ara.1.

Tehát a*=A*+B*, és a-- (A*+B*) be

cset véve, mely legyen tétedjü H; és így A=

Hőt,B=H).

39
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Tehát ha van oly h, hogy 1 h=H; mivel

olyan u az elébbiből van,hogy h u=(+*) le

gyen: ha htu=v, leszsz fv=A+”B. Hogy

pedig van oly h, megmutattatik mindjárt.

–A–“Bre nézt h vnek csak –1 el kell

mérttezttetni; –1 pedig = k2'g= h"g. h "g

=*1. *1=–1. Tehát k (c+*2g)=–A–*B.

A' két utobbi esetre legyenG*=1:(p*+1),

tehát) *sp*: p*+1). LeszszHG=A,'sH)=B;

's–A+*Bre nézt, (+*) mérttezve "1 el, leszsz–

D+*(= h(k+*g),ha h k= (+*).TehátH K(k+*q)

=–H)+H”(; és így h (httk+*q)=–A+*B.

Az utolsó esetre(G+*)).–*1 = )–*( =

15 k. h 3*g = h(k+3°g). Tehát h (htk+3*q) =

H)–HI*( =A–B.

Hogy pedig van oly h, hogy h h =H;

meglátszik innen: legyen elébb H) 1, azután

<1; ha H=1, akkor h-0, mert h 0=1.

Legyen mint az elébb K és tétedjü :=1: N;

van oly a tédedjük, hogy ha <1+2. Mert

legyen a -= 1 : N*, leszsz h o= 1+o+co*:2. . .

<1+ 2 ; mert az 1 utáni ízek” öszszete( 106.)

< w : (1–a) az-az 1: (N°–1), mely nyil

ván <1 : NV (eggy alsóra húzva). Azonban

minél kisebb co , az alsó annál nagyobb lévén,

annyival inkább h o (1+2. Tehát van edj da

rabig the < H. -

Másfelől pedigha a = H vétetik, h H) H.

Tehát (166. sz.) ha az a t író” pont" utjának

minden helyén az a' kérdés gondoltatik; ott

végződik é azon út, melynek vége elött ha

mindig < H4 itt is végződni kellvén; ott vagy

has-H leszsz, vagy >H, vagy 0, Edjik eset

se lehet az elsőn kivűl.

Mert ha 0volna, akkor h 0 =1 volna1+a.

holott a tétedjü K. és X. 1. De ( 167.sz) se

> H nem lehet bizonyos darabbal, midőn az
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elött mind kisebb volt; se kisebb bizonyos da

rabbal, mert azután mindjárt nagyobb (ugyan

167. sz.). -

Ha pedig H-<1; legyen =1:K(téti és

tétedjüt tévén K, mely legyen = h k); leszsz

H-= h0: h kerti –k. - -

§.140. De kérdés támad; miként lehessen

az említett vt fel is számítani?Vegyük a' leg

edjszerűbb esetet; a' midőn u tétedjü és </1,

's keressünk oly 3t, hogy h 8=1+u, 's oly

yt, hogy hy–1–u legyen.

Hogyp akármely tétedjüt tegyen, ha nem

egész szám is, 's akár K akár – legyen,

ha a <1 (akár - akár – ),(1+x)P =) 1+parip

(p–1)x*+p(p–1) p–3)a*. . a' Tentamenben

2 . . . 3 -

megvan valamennyiben rövidithetőleg ugyan,

de szigorun mutattva; innen pedig több egye

bekkel a' szükség elhagyatta: ugyancsak alább

eléfordúl; 's itt csak feltétetik. -

Minthogy u.31, tehát 1–u<1, 1tu :2;

látszik (169) ból, hogy van oly 8 és oly y,
(%)

hogy h 8=1–u, 's hy =1+u; tehát(**) -

/-\ 1–u, 's (1%)”– 1+u (158) .

8 h
Tegyen u' olyat, hogy (1t: ) e-1-u"

1.

legyen; leszsz 1: (=n(1–u')T; tehát

1

8(=n(1–u')T –1;melyis így van akár

melybecséren nek;hapedign ~-oo „úgy u': u'/'-\

1 ; mert (1–ul): (1–u) A-v 1; mert akár

mely nagy Wvétessék, van oly n, hogy(1–u)



-(1–u)< (1–u):N lehet; az honnan –u+u

-<(1–u):N; tehát u.–u < (u–1):N, 's ha N

helyett Mu-1):u vétetik, (u–1)Nből leszsz

u: AV; 's minél nagyobbnak vétetthetik N még
azon túl. +

1 1–n

Azonban a(-)F – 1=–ut+.

u"* 1–n 1-2n ats *

---, *-*-.,. - *->

2 4 m +:.. mely – ––3

o gam

–g- - - - n” e er

Mert mind a' két sor közelítő, sőt a' sor

íz -N 0; mert tört-edj u nál mindenkor kisebb

a'sorjel, tehátu'(annyival inkábbum) ~-~ 0,

ham /~-~\ oo. Továbbá [(1–n):n]:–1 – 1,

[(1–2n): n] :–2 – 1, 's úgy tovább, 's

, ,,1–n 1–2m u”.n”.u4 *

u/:u /~-~\ 1 , tehát --.-- -

479 n 1.2.3

–1–2.u* 3 P _ _ _ 9

( : = :-) A~-~\ 1; akár a' fönneb

bi szerint, akár abból hogyha : A-~ 1, 's

X23 p P

+ A-s1, akkor yv is /~-~\1, 's így akár
(C)

hány ilyen legyen, megvan mutattva (Tent.) 's

meg leszsz alább ls

Következésképen (158. szerint) leszsz

4,9 ag3 - __ _ • 1, Ay

8:-u---–- . . . ; a midőn

2 3

gg7
–1.–2...(m–1) . :-ből az alúl-fölüli le

1 . 2...(m–1)
( !

9 -14 -

rontás után csak : marad; a' –jegy a
\

A
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zért lévén, mert ha n páratlan, (–u)” –, 's

az az elötti – nemzők” száma páros; ha pedig

(–u)
293

m paros,– »K, de az azelötti -, nemzők

páratlan száma - ot ád. -

Szintúgy 1fura nézve leszsz

y=u–+-+-+-+-+-+-... :

3 ...5

Melyből y–3=2(u+ :+ +: . . . ); 's

9 9 9 p - 9 -

látszik, hogy ha*:- nél tetszik megállani, az

e // * 27/m

azutáni ízek öszszete K--- (1–u*): mert

minden íznél a' sorjel <1; 's ha u* vétetik is

állandóul, (106 sz.) a széjbecs az iminti leszsz;

szintúgy a' 8 és y soraiban akárhól állva meg,

ilyen jönki, melynél kisebb a' mi elmarad; 's

a' mi elmarad ~-~ o, ha m. v-v oo.

Jegyzés. Az a' mivel y–8 mérttezttettve,

: nak b re nézti:helycimét adja meg, nevez

tetik 5 alapi helycimzőnek (modulus); 's ha a

modulus =1, akkor a helycim természetinek

(log. nat) mondatik; a' mikor is az alap h 1 le

jénd mindjárt alább. -

Akármely K M tétedjű és nem 0's:
4

* legyen pedig, van oly Kuc1, hogy:=

.. M- -

AM, ha u=: vétetik, mely =0, ha M-1.

Az honnan a' főlebbi sorban a helyibe té
, M–1 --- T_-1) 3

tettyén j7pT , leszsz 2(%: (M–1) …)

JTE1 +3TTFTj: *

+
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mely megint ha M=1+ U, leszsz
307 U

=*Gipt:,...)

Mely szerint ez mindenik természeti hely

cime lejénd Mnek; sőt ig (1-u)is =)–u
u* 3 9

9 20" , 2g 4
2 ~ 5 ----- S s (1+u) =) u– +:–…

- 1 . 1 . 1 >

és Ig(1+1)=) 1– 3 +----- . . . lejénd.

§. 141. Ide tartozik a számtalan nemzők”

mérttezetének széjbecse is; A.B. C... -- -- a,

ba IgAtlgBtígC.... - a, (113); és így ha

q=:0, leszsz ABC... A-v 1, 's ha a=–oo ,

úgy ABC... ~-~ 0, 's ha a =-- co , úgy ABC
• . /~-~\ OO ,

Péld. ha... 4, B, C... közzűl mindenik<1,

"s tétedjüleg 's a' könnyebbségért K. vétetik; 's

mindenik> 1 :3, 's A tól kezdve mind nőve a

mérttező ~-~ 1; 's legyen 1-A=a, 1–B=5

s úgy tovább; ekkor a, b,c. közzűl mindenik

- 9 3

<2:3. Tehát IgA=Íg (–)=–––: • •

b* 78 -

Í9 B=lg (1–b) =–b– –––.. 's úgy

tovább; az höl mindenik sorban az első íz na

gyobb az azutáni ízek” öszszeténél (106 sz.),

s mindenik íz –, 's hogyha tehát afőc. : :

:\ oo , akkor ABC. .. ~-~– oo; tehát...
ABC... -~ 0; ha pedig atbt-c... -v az, 's

az A elötti mérttezet =-P, úgy ... ABC... -

Ph -0,, - - ,

Szintúgy ha mindenik .. A, B, C... köz.

zűl <1+2:3, 's péld, Atól kezdve mindenik

mérttező apadva – 1;'sA–1 =a, B–1=b

* úgy tovább; leszsz ÍgA= Íg(1ta)= a–
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a* a -

--+--- ... ,'s szintúgy lgB=lg (1+b)=b–

b) a 33

--+- ... 's úgy tovább, 's itt is a <1, 's

's mindenik sorban az első íz) a' következök”

öszszeténél; tehát ha afb+c... /~-~ a; úgy

ABC... A- 15 a.

Jegyzés. Némely alkalmazása van a' Ten

tamenben: de mind erről, mind a' Gavss” ide

tartozó soráról, nézze a' tanulö a'derék Ettings

hausent. 9 (

A 30-dik laponi q és e meg

határozásáról, 's a' cimzeti alkot

mány” láthatóitásáról.

§ 142. Ha g (167. sz.) olyan becse a nak, hogy
il:

1h "g="1; akkor a' 31 dik lapon X=) h :
4

4: •

'sn: cimese : nek (164).

Innen valamint az ellenedjüek” részéról, a'

helycim megadja a' cimesét: önként jón a” tét

edjüek” részéről is ugyan azon módon hátá

rozni meg a'31 dik laponi állandó felső sor

főt; mely is a' 28dik lapon változó 's akármi

lehetett, itt pedig még eddig határozattlanúl,

csak annyi kivánttatik meg, hogy téti és téted

jü, 's csak 1 és nem 0 legyen. Mely szerint

ezen 30 dik lapon enek nezezettsorfő az eggy

pári sorban, mely alatt helyciműl az eggypóti

sorban 1 áll, volna h 1, 's a' 164 lap szerint

1 n.1 %

2** - –... és - 822 872 * * *- aZZ (eggV) h : , és 1h tt n ggy

póti sorbani : nek mint helycimnek cimese.
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És így a'31 dik laponi NM(melynek hely
k : r

elme+4) leszsz= h n+m "=g rtm g •

lt All A4

Sőt tovább,jollehet mind az xel mind az

Xel, ha u végnélkűl neveltetik, minden meg

adhatönál közelelebb vitetthetnek az eggypári

sorok” edjmásutáni ízel, 's ezáltal az ( 34, )

öszszemérhetlenség esetére széjbecsileg kilehet

a' helycimeket cimeseikkel terjeszteni: önként

jőn a' 30 dik lapon, a 4 sort úgy ábrázolni ki;

hogy a' felső eggypóti sor tétedjű egyennel,

az alsó egygypóti sór ellenedjű egyennel

képezttesék; mind a' 2 egyen 2 felé véget

lenűl gondolttattván, 's amabban a ponttöl, eb

ben 21 ponttól, jobbra >K, balra - vétessenek

az egyenek (mintvalamely pontnak a ból szint

úgy íból, jobra, szintúgy balra tett útai); 's

legyen a6=1, 's legyen b pont akárhól ezen

egyenen; 's gondolttassék az ellenedjű egyenen

Tér*q,'s legyen akárhól ezen egyenen 5 pont;

és emelttessék minden abnek b végéről oly ne

gyedszögi y, mely = hab legyen; mely is a'

főnebbiek szerint mindég tétedjü 's Kelejénd,

's ha b pont 6 be esik, y= h 1 megadjaaz emeg

állitott sorfőt,valamint ha ab= ---, leszsz y=

At -

h--; 's hasonlólag akárhová essék f, legyen

Y az h 9(Rbecse; mely is 2 fnak 5 végéről

emeltt negyedszőgire következőképen tétessék;

a' felső gy ak mind tétedjüek és K ok, 's az a6

egyenen főlűl tétettnek, az Ybecsepedig a fő

nebbiek szerint lehet tétedjü is ellenedjü sőt

elegy is, 's a 's- becsek jöhetvén elé, a' K

becsek, akár tétedjüek akár ellenedjüek legye

nek, a'+ főlűl, 's a' - alól tétessenek, 's az el



- 177 -

-

4

lenedjű a' tétedjütől különbözttessék szinnel

vagy pontozással, legyen amaz veres, ez fe

kete; 's az hól péld. együtt van - akár -

tétedjü és ellenedjű,ez a' tétedjűfekete mellett

jobbra prémeződjék veresen, mig az ellenedjü

tart, 's nyuljék ez veresen tovább, a' hól na

gyobb ez; (mint az első tábláni képkimutatja).

1h 28 pedig nyilván = 3*1.

Jegyzés. A' Tentamenben Tom. I.p. LVII,'s

Tom. II. p.369) (f)a val jegyezttetett fia; 's

az mondatik: hogy akármely oly c legyen hogy

(f)c=C; akármely (f) bc (és csak az)mon

datik C° nek, 's b mondatik mindenik C nek

Cre nézti rangjelének; és akármely a ha ok
-

= K, mondatik -*K nak.

De az egyenlőség” különböző jegyeit csak

edjdarabighasználva, a' szokatlanság miattfoly

tatni nem volt elég bátorság: azokkal élve,ha

tárzottabbnak látszik ezen képzet következő

képen (32. sz.)

1Ha h v= V; mondatik v (=ÍgV; 's ha

c.lga )=I9C; mondatik C(=a*; 's an . a .
C

egyszersmind mondatik a(=- C. -

Melyszerint lehetne következő módot is

követni: hogy elébb csak annyit mondva, hogy

n is egész számot téve, a* tegye az n számu

az n hez = nemzők” mérttezetét, megmutatni

ugyan nre, az (a+b)” alakzatját; azután a' széj

- becsről 's sorokról a' szükségeseket eléadva,
j

megmutatni az (t--- sorának (ha n ~-~

o0) ha hoz =széjbecsét; 's azután mind a

zokat megmutatni, a' melyek 9 és 1h , 's

( és ) jegyekkel voltak, 9 helyibe h jegy

tétetthetvén. - ' . :

----

21
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De a' 31 dik laponi mód, az azutáni 9.

jeggyeli mutatásokkal természetesebb világo

sabb, 's az ürtan segitségével láthatóbb, kön

nyebb és rövidebb (ha nem csalatkozom); 's

midőn az élet nem hoszszul a' tanulanddók” tö

mege” nevekedésével, a' hol a' szigor” vesztése

nélkűl,az idtanban az úrtan's azürtanban az id

tan által viságosságot 's időt nyerhetni,jóltévő

ajándék a' tanulónak.

A”31 dik lapi lehozatal a' kútfőből jőn:

Stiefel régi német professor, 's azután az An

gol B. Neper, kötötték az eggypári sort eggy

pótival öszve;amaz a' binomialis coefficienseket

is kitudta hozni edjmásután, csak előre nem

akárhányadikat; Neper (mint Newton 's Ar

chimedes) szeretvén a' mozgást használni; két

egyeneni pont-mozgással, az alson egyformán,

a” felsőn eggypárzatilag, kivánta a' két sort

láthatóvá tenni;(Tent. Tom. I. p.XLVII. azegész

munkája” foglalatja megvan). De az ellened

jüekról akkor nem volt szó. -

"S mind azon munkát, mely kelle, hogy g,

(, ) szigorral mutattassék ki, edj az ürtan

ba tett pillantással meglehet nyerni; még pedig

oly világos láthatással, melyet az idtan min

den munkával sem adhat meg ezen tárgyban ;

valamint többekben is: péld. ilyen felsősége az

ürtannak az idtan felett, hogy az öszszemérhet

lenség”esetében is,a'mérttezésben,eggyméretben,

párzásban, 2 szeri cimtlenzésben 'sat. a' szár

mazatot tökéllyel edjszerre kiadja, a' mire az

idtan örökkévalóságot kiván.

"S mire az örök testvéreket erőszakos fal

lal választani el ? csak annak megmutatására,

hogy mennyit tehet edjik a' másik nélkűl : ész

revétettlen is reászorúl mindenik a' másikra;

az idtanban szokszor üri rend kell, 's az ürben
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lesznek a' folytonian változóktól függők látha

tóvá, 's szintúgy a' széj-becs, a' (169) több

helyen szükséges mód is ott kap életet; 's vilá

gosságot; 's általán az idtan üdi 's láthatobban

egyeni alakra vont menyiséggel bánik, az e

gyen mintegy az örök folyamnak az úrben meg

állitott képe lévén; sőt (16. sz) legtisztább 's

legedjszerübb mód, a' főmérték” képzete által,

akárhány különbféléket is egyeni képviselők

által vinni bé a' számitásba (66).

Az edjszerű égkék tiszta szép görög ész

a” mértant az ürtanon kezdette;sőt Euclidesnek

az aritmetikája is ürtani; nehezebb módon, de

oly szigorral, mely elött sok mostani csupabe

tüképezés úgy el pirulhat, a' mint elfordul

na Euclides, ha olyan képzetről hallana ( mil

Ilyen az úgy nevezett imaginarium) melyről ki

mondatik, hogy semmi értelme nincs, de nagy

haszna van a mértanban, 's ily értelem nélkülire

párzott értelem nélküli, valót (péld. sinust) ád,

'sat. melyre (különben szükségtelenné tehető)

absurdumok” logikáját kell alkotni.

Csakugyan ezen, láthatóságra 's szigorra

nézve dicséretes mód is, a' túlzásig ment még

Newtonnál is; a' midőn sok ezen az úton nehe

zen érthetőket, idtanilag könnyü megfejteni:

de másfelől ma éppen az egész mértan, idtani

túlzásra ment; 's a' mi az ürtan” segitségével

edjszerre szem elött van, idtani szövényeken

tapogattatik ki a' betük” sürüsége” homályában,

lerázattván az ürtan” szigora'ígája, csupa képe

zetekkel bánva; holott valamikor valamely be

tüvel jegyzett mennyiségről van szó, minden

kor alá kell gondolni valamit; csak hogy akár

melyiket szabad gondolni, a' minek azon betü

köz neve, 's valamikor azon értekezetben azon

betüjön, ugyan azt kell gondolni,
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Mind a' kettó túlzás; rövid az élet, a' dolog

's nehézség sok: azidőt 's erőt kímélnikell; 's

az id és ür, két örök testvért, az erőszakos

elválasztás helyett, egymás” kölcsönös segitsé

gére öszve kell ölelkeztetni. -

A” fönnebbi közgyökér után lehetne okos

választással kevés ürtan” elemeit tanítani; azu

tán az idtanból az eggyméret, mérttezés, pár

zás végzése után viszszatérve a' /\ ok” hasonla

tosságát, az abból közelebb folyókkal, nem

mulatván el a' mértezést párzást, p 2 öt sat.

kimutatni, és a' terjeket; azután (a+b)”nek a

lakzatját ( 1 egész szám becséré n nek), 's a'

sorzásról szükségesebbeket; 's azután a' lapi

trigonometriának elébb csak annyi elemeit ad

ni elé, a' mennyi kivántatik a' cimzet-tanra,

azután a' többit.

Azután jöhetne a' functio (közkép)-tan; a'

hova jön az egyenlet-tan, nővetképtan sat...;

a' hól szükség ürtanilag világositva; 's ily ké

születel lehetne az ürtan” felsőbb mezejére lép

Ill.

§. 143.) A” közelebbiek láthatóitására, az

ürtanból csak következők kellenek. - -

Legyen a' körben, valamely kezdet-pont p,

az honnan edj pont jóbbra indulva , 's

mind elé felé akármeddig menve, vagy balra

indúlva akarmeddig menve, álljon meg toben,

mely mondassék végpontnak, 's neveztessék pm

út u nak; 's az elsőút vétessék » nak, az utob

bi - nak: mind a két esetben mondatik a'vég

pont” távja ( a' kezdet-pontról vont kettézőtől

értve) az u vegtárjának (sinus u.); a' kezdet

pont” távja pedig (a' végtávtöl értve) az u kez

det-távjának (sinus versus), 's a' közép-pont

távja (ugyan a' végtávtól, az u középpont-táv

jának (cosinus), mely pótvégtávnak is monda
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1

tik, mivel megmutattatik, hogy ha az a' mit

u hoz kell adni, hogy az öszszet negyedkör

legyen, az u pótjának mondatik, ezen pót”vég

távja =az u közép pont-távjához, megjegyez

vén, hogy a' cosinus a kezdetponttól (a' hól

=a” sugárhaz) a' középpontig K: apad a kü

zéppont felé, 's ott 0 lévén, azután - nő a

sugárig,'s onnan viszsza felé apad 0 ig, 's a

zután K nő a' sugárig, 's mind úgy jár a' ket

tezőnek két vége közt végnélkűl, a' sinus pe

dig, ha u a nő 0 tól, nő 0 tol a' sugárig,mely

hez =, mikor u== negyed körhez, azután

apad, mig 0 leszsz, midőn u= fél-körhez; a

zon túl pedig a' másik félkörben - vétettve,

- nő 0tol a' sugárig, midőn uze3 fertálykör

hez, 's megint apad – a' kezdetpontig).

Mindezek pedig a' kör 'sugárára nézt mon

dattnak; 's ha (mint ezután, mikor egyéb nem

mondatik)a” sugár=1 vétetik, könnyen látszik,

hogypéld sin u. aztis fejezi ki, hogy akármely

sugáru körben u nakvégtávja mennyidje a' su

gárnak.

Ezenkivűl könnyen megmutatható; hogy

sin (U+u) =sin U. cos u + cos U. sin u. 's a' t.

Melyből megint a' Moivre nagy következésűszép

találmánya, a' két-íz” alakzatja segitségével, kön

nyen megmutattatik; hogy (cos-tv –1.

Alt

14

im:) - COS ur- L-*-1. sin l, és

(cos tv – 1. sim:)" = cos fl-1.
Alt 4 A4

- 970

81m –

Tehát ha u helyibe g tétetik; leszsz
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(cos -t--t. sin % )"= cosqty”–1.sing

=0+*1="1; és így con: + -~-1. in % meg

adja a'31 dik laponi Xet,'s az azelötti, X*et;

's mivel cos és sin mindenütt tétedjű, és gnak

végéig mind cos mind sin téti, Xnek becse, ha

u nem =1, öszszete leszsz téti tétedjünek, 's

téti ellenedjünek, –1nek téti becse ertettvén.

Látszik az is; hogy akármely 5 pont le

gyen (176), 2 f?nak yja edjetlen: mert legyen

péld. 2 f =-- g,'s legyen elébb u =3;leszsz

X= cos *-at---1. sin %-a legyen újp,'s

25 = 27 ; ekkor v egész számot tévén, va
4

lamely egész számnak péld. 5nek kell lenni,

hogy u=5.3,'s v=. 5.2 legyen (feltéve,hogy

25 legkisebb kifejezetben volt elébb); és így

• - -- - _97 - -

az uj x=cos: t - 1. sin : , 's a 5 pont

2,5 . 2.5 _

Yja=cos 55 q+ / –1. sin-g a= cos

- g+ –1. sin : 97 • Azon esetre is mi

kor 25 öszszemérhettlen g val, széjbecsileg

könnyü kiterjeszteni; 's szintúgy ha 5 balra e

sik.

És így akármely ellendjü 2 f legyen hely

címűl, annak cimeséúl a' S pontrol emeltt ne

gyedszögi Y (177) szerint tétettve= cos (f+

--1.sin 25. Továbbá a' 30 dik laponiak

-
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mind könnyen alkalmaztattnak; 's “gnak Yja

="1, 2*gnak Yja=–1,3*gnak Yja–*1,

4*q= "c: nak yja 1; 's minden (fnak akár

akár – akár 0 legyen, Yja tisztán kimu

tattatik, akár tiszta tétedjü akár ellenedjü, 's a

kár ki akár – legyen, 's szintúgy ha elegy,

mint a' táblán meglátszik. -

§ 144. Innen midőn az ellenedjüek” részé

ről, az eggypári sornak nemcsak a' sorfeje, ha

nem mindenik íze, kijön a' helyciméből: arra

menyen a' gondolat, hogy hasonló mód által

határoztattnék mega' tétedjüek” részérőlis,mind

a” sorfő mind mindenikíz, az ő helyciméből.

"S ezennel találtatik oly kifejezet, mely mind

a” két eggypári sornak mindenik ízit, a' hely

ciméből adja meg. . *****

14 -- ... uY ”–
Mert ( cos n +v – in:) - C03 14

+ -1, sin u vala; 's edj gondolat feltenni;

hogy n /-v o0 ; a' mikoris + ~-~\ 0, 's "gos

14 -- - - - -

:-~-~ 1, sőt hogy sin :-* : us A-\ 1 ,

könnyü megmutatni, melyből (cos : + - -1.

9 4 %

sin :-) : ( 1 + :-) A-\ 1 ; és a fönneb

bieket alkalmazva, cos u + L-*–1. sin u =1+*u

u*_*(*) * . (ző)_* -

---------- -- , . = h "u.

7---5-5-- * *Tv -

A” honnan önkéntjőn: valamint akármely

ellenedjü *u legyen, h *u annak cimesét adja

meg; hasonlolag ha a' tétedjü egyenen, a6=1 ,

a' sorfőnek, mely e nek neveztetett, hab az-az
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1h 1 et venni; annyival is inkább; hogy már

1 ,

(164) megmutattatott hogy x=h: , 's x*=

n:- . Mely szerint azon egyen is akármely f

pont legyen, annak yja -= h af leszsz; és így

1 - - ft ,

: 31 dik laponi N=h - S =h–+ 9 S

MVM- sztria,

Jegyzés 1. h "ue= cos u+*sin n; tehát a

tétedjüek” öszszete cosu, 's az ellenedjüeké té

tedjüleg véve sin u: de ebből nem következik,

hogy ha azon sorban unak mint ívnek, mely

által ott megadatik a' végtávja 's középpont

távja u ívnek; szintúgy ha u helyibe *u tétetik,

ennek is megadattnék. Ugyan is akkor az e

gész sor mind tétedjü leszsz 's az 1 hez= su

gáru körben, mind a' végtáv mind a' középpont

táv akárminél nagyobb lehet, ha u elég nagy

nak vétetik; holott u nak akártéti akár tételle

ni főmérték adassék, a' végtáv 's közép-pont- ,

táv azzal nem változik, 's ezeknek is lehet a

kár téti akár tételleni főmértéket adni.

Ahonban (164) szerint (Gu)*–(9 u)*=1

2. Nem ellenkezik ezzel a' Tentamenn első

darabja végén lévő Appendix” szerzőjének, ab

ból következetes szép gondolatja Tom. II. p.

380; mely a' lapi 's gömbi három-szögtan” a

lakzatait egyezteti: péld. ha a' (154.) jegyek

használtattnak, leszsz p. 581. a' lapban, a' ne

gyedszögi /\ban, melyben a' béfogók a és b,

az átfogó c, 's a val c. szög szembellik;

1 : sin cz- )c : )a , 's a' gömbön

1 : sin a= )'c : )"a; = sincs sin a.
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A' többi is ezenképen menyen; de a' rö

vidségért elhagyatik: megjegyezttettvén, hogy

az emlitett Appendix, foliántokat érő kis mun

ka, a'tiszta igazsághoz hív mér-tanász elött oly

szép, szükséges, eredeti és colossális mív, hogy

annak szerzőjétől hasonlókat várni, sőt igényel

ni lehet.–% nagy fők hiába próbálták a'

legújabb időkig, az Étel: alkotmánya edjik

fő alapját biztosítani? 's csak edj feltéten álló

ürtan maradott; mig az emlitett kis munkában,

attól független minden esetre igaz ürtan állit

tatott fel; 's megmutattatott, hogyvan óly terj,

melyben az egész Euclides systemája is igaz;'s a'

gömbi három-szög-tan, a' gömb” terje 'sat. az

Euclidesi XI.Axtól független hozatott le,'s ezen

XI. Axnak (melynek igazsága, a' többivel

szintúgy megállhat, mint a' nem igazsága) nem

igazsága” esetére a' kör négyszögittetett, 's a t.

Ezen munka a' nagy Gauss dicséretét meg

nyerte: de még kevesen látják becsét, holott

szó-szaporítás nélkűl, remek-tisztán van írva.

§.145. Hogy minden akár tiszta akár elegy

mennyiség, helycimével együtt elé állittassék:

legyen (mint 171.)két mind a két felől véget

len egyen ab, az otti minden pont” végéről fő

lűl K. negyedszögi y okkal; 's akármely p pont

legyen az emlitett egyenen , az arrol emeltt

y ra tétessék p pontból pp'= 1, 's irattassékp

középpont körűl pp” sugárral kör, 's induljon

edj pont pből eléfelé a menve, 's menjen a'

körön végnélkűl; s akármely u útat tegyen

p"ig, tétessék a' pp"ponton kinyújtott sugár

ra p pontból azon p pont” gyja mérttezve cos u

val. -

Hasonlólag a' másik egyenen, mindenik p

pontból vétessék y.sin u. s ez gondoltassék

mindenikpontjáról a' két egyennek.

22
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Így minden tiszta vagy elegy eléállitódik:

a' tétedjü az y cosuval;még pedig ha az a6 e

gyenre a' körlap negyedszögileg gondoltatik, 's

p" ponttól a'pont elé feléindúl, az első q - ot,

a' 2dik 's 3 dik g - ot, a” 4dik g szintúgy

mint az első 3 otád; 's leszsz az y. cosu nak

végei által hátározott linéa, fenn álló nyolczas

szám alaku, két egymást a középpontban érin

tó körből, melynek sugára-- 's a'felső - az al

só -.. Szintúgy az y.sinu a' másik egyenen adja

ezen nyolczas számot vizfektüleg; az hól az "

első köre a' nyolczas számnak , a' másik -

úgymint az 1 ső's 2dik gmutat - ot 's a' 3

dik 4dik - ot. De ebben minden pontböl az

y. sin u veresen irattván, mint ellenedjű, min

denik pont ooja is veres, 's minden pontokéi

is veres terjet adnak,valmint az elébbifekete 8

alakukat.

Látszik a' fönnebiekből: hogy akármely

tiszta avagy elegy, vagy y. cosu, vagy y.sin u.,

vagy y. cosu+y.*sinu; sőt (169) közönségesen

y(cosu+ -1.sinu), és így a' ket emlitett e

gyenek közzűl edjikre tett y.cosu 's a' másikra

tetty*sin unak öszszete;megjegyezvén, hogy cos

u és sin u közzül akármelyik, sőt mindenik is

lehet 0, 's lehet 1 is. A' helycim ap+*+ *a.

§ 146.Szokott kétség: hogy ha– péld.–2

b szer cimzettetik, 's b a' főmértékkel öszsze

mérhetlen, a' széjbecs vétetthettvén ki is - is,

a' szerint a' mint n és m vétettnek, a' midőn

n:m/-\ b; melyiket kell venni?

Ha m páratlan vétetik, –2nek tétedjü

becse -, mely ha n is páratlan vétetik - , s

ha párosnak vétetik, s ot ád.

De itt legyen h k=2; leszsz h (k+2'q)=–2;
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's th(bk+2b"g)nak becse edjetlen, a' szerint ha

tároztatva, a' mint tétedjü bnek mennyisége

megadatik.

Jegyzés. Elhagyattván (kénytelen rövidítés

miatt) többekkel együtt a' párzati láncz-tan: e

lébb némely megigérttek teljesittettnek; azután

a” növetképtan elemeiről lejénd rövid értekezet.

Szabályai a 19 lapon igértt méret

képeknek, midőn elegyisjön a'

mérésbe.

§. 147. Ha elegy (az-az tétedjü meg elle

nedjü ) méretik tisztára nézt: az mérettessék

elébb, a' mely eggy edji milyzetü a' mértékkel,

's azután a másik:'s amaz elől az-az balra iras

sék I, II, III után, ez pedig jobbra; 's méret

képnek az vétessék, a' mi így jött ki azon

renddel. -

Elcgynek főméretképének pedig mondassék;

ha mindenik a' kettő közűl, saját főmértékére

nézt mérődik: de elől balra a' tétedjünek mé

retképe irassék az I, II, IIIután; 's mikorkér

dezttetik, milyen mértt(mérték-említés nélkűl),

ezen méret-kép légyen a' felelet.

Elegyre nézti méret-kép pedig úgy határoz

tatik : légyen a' mérték a + b (tétedjüeket téve

a és b), 's akár tiszta akár elegy legyen K5 ha

K=P+Q (mind P mind Q elegyeket téve), és

P, Q közül akármelyik péld. Pmérettvén elébb

tétedjü a ra nézt, azután a' másik mérettvén

*b re nézt, ugyanazon méret-képet adják: ezen

kép vétessék Knak a "bre nézti méretképének.
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Példák.

s +*12 's *14 -21

4re nézt *7re nézt

I. 2 edjed, 3edjed , 2 edjed, 3 edjed

II. Eggy. Eggy . Eggy. Nem

III. Eggy. Nem . Eggy. Nem

Az első, elegynek tétedjüre, a másik e

legynek ellenedjüre nézti méretképe. A két

méretkép öszszehasonlítása azt is mutatja, hogy

a” II utáni feleletek különbözvén, jollehet ezen

esetben a' két méretkép azon kivűl egyezik,

k4 …

eggyméret nincs; de eggypárzat van; : 12 -

49

5-:=2+*3,

Mert 2*3nak főméretképe egyenlő 8-12

nek4-re nézti, 's *14–21 nek *7re nézti mé

retképéhez, azt kivéve (21.sz.) mikor *12 mé

rődik4re nézve, 's csak az a különbség, hogy

II után ellenkező a felelet, tehát (2+3)4:

81*12, 's (2t”3).”7="14–21. Ugyanis2-3

nak főméretképe ez:

2 • 3

1 re nézt –1re nézt

L 2edjed 3 edjed

II. Eggy - Nem

III. Eggy Nem

Mely a főméretkép példája is: 's látszik,

hogy 8*12nek 4-re nézt ugyan ez a' méret

képe, a' szabályi kivéttel; 's *14–21 nek is

*7re nézt ugyan ez a' méretképe.

Legyen már példája Knak af*öre nézti

méretképének. - -

Legyen K=ct"d=P+Q (tetedjüeket téve

e és d); ekkor az egyméreti esetben, az-az hogy
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Pnek ara nézti méretképe egyenlő legyen Qnak

*b re nézti méretképéhez; könnyü megmutatni

(de a' rövidségért elhagyatik), hogy Prax

a*y;'s Q="ba–by (x, y tétedjüeket téve), és a

abc–a*d ,_ _ _bc–ad;

=%-t:,'s y=:-:' 's hogy pe

P d , abc-a*d

dig :== % legyen, arra r= -t*: 9

ad–bc,

"s y = a*+0* ”, és P= a.av-ta'y, 's Qaziminti.

Példa. Legyen K=8, P+Q=c+'d, az hól

d=0; 's legyen az-2, b=3; leszsz az imintit

alkalmazv , -

- 16 ! 24.

az eggyméretre av = – ---, y=–––

iszatra - = :-. =–*-*
az eggyparzatra a 5-, y=-75

- *4

és az eggyméretre P=aar–a"y=–: + :

*4 %) P

's Q="bar–by = – :+ : ; 's nyilván

P+Q=8.
49 9

Az eggypárzatra P= 32 "48, 48
:--:'s 9= 5

72 , .. .

+-: , 's itt is P+Q=8,

Lássuk már a' mérés” képeit, elébb az

eggyméreti esetben, azután az eggypárzatiban :

az elsőben eggyméret leszsz egypárzat nélkűl,

: másodikban eggypárzat leszsz eggyméret nél

Ull.
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32 *48 _ "48 ,72

P=–:–++ | q=– #+:

a=2re nézt * :-*3ra nézt

.16ötöd...24 ötöd

Nem . . . . Eggy

Eggy. . . . Nem

I. 16 ötöd . . . 24ötöd

II. Nem . . . Eggy

III.Eggy . . . Nem

32 *48 T-48 - 13

= 75 - 73 | 2 = -:+-:

a= 2re nézt *b= *3 ra nézt

I. 16 tizenhar.24 tizenh.. | 16 tizenh.24tizenhar.

II. Eggy . . . Nem | Eggy . A . Eggy.

III. Eggy . . Nem Eggy . . Nem

Az elsőben a' méretképek egyenlők; de

P –16+*24 –9 –16–24

--=–– nem=-- az-az 5 >

16-*24

13 -

---

- -

%A”2dikban pedig :=

48--72

13.*3

Az elsőben tehát a' szélsök” mértezete sem

- a' belsőkéhez, azntobbiban egyenlő.

A 16,17, 18, lapokon igértt mily

zet-adásról 's egyeni képviseletről.

§ 148.A' mennyiségeknek téti vagy tételle

ni milyzettel, 's főmértékkel, még pedig téti

vel vagy tételleniveli öszve kötése, 's a' több

fönnebbi munkálatok, mind alkotott képzetek;

a' szerint a' mint azt a' mindenféle mennyisé

gek felett szabadon visgáló ész látta a' tani al

kotvány alapzására.

Az honnan ezen kérdések támadnak: 1 ben.
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Hogyha bizonyos mennyiségekkel bizonyos mun

kálatok vitettnek végbe: mi leszsz a' szárma

zat?

Péld. *2 mérttezve *3al, leszsz –6; 's *2

mérttezve–*3 al leszsz 6, 'sat.

2 dszor. Hogy ha bizonyos származat ki

vántatik; micsoda mennyiségekkel micsoda

munkálatoknak kell végbe vitettni?

Az első kérdéshez tartozik; hogy bizonyos

milyzetüekkel ; bizonyos mumkálatok" szárma

zata, lehet é ez vagy amaz milyzetü? Péld.

Van e oly tétedjü av, hogy a*=–4 legyen? a'

felelet az, bogy nincs,szintúgy mint ellenedjü a

nincs hogy a *=4 legyen.

A" 2 dikra tartozik: hogy bizonyos kérdés

re, micsoda mennyiségnek micsoda milyzeteket

kell adni, 's továbbá micsoda munkálatokat

kell velek tenni, hogy a' cél minél edjszerüb

ben érődjékel ? Vagy ha már a' mílyzetekmeg

adattak, mimódon lehet a' kérdésre leg-edjsze

rübben megfelelni?

Péld. Arra a' kérdésre; hogy mi az a' mi

magával mérttezve–4et ád ? a' felelet *2 és

–*2 közül mindenik. Mi az, a' mi az ellen

jével mérttezve, 4et ád? felelet: *2 és–*2;

mert *2.–*2=4 -=-*2.*2. -

Mi az, a' mi2 harmada (*10–3) ölnek ?

Mi az, a' minek 2 harmada 7+*1 forint?

1 fontnak árra 2 forint, hát (2:3) fontnak? Ha

C a' mozony” sebessége (39.), T id alatt mi

az út? 'sat. . . : az hól az utobbi esetben, ha

Cnek 's T nek elleni edj adattnék; a' feleletre

a” szabály az volna, hogy az eggymérttnek el

lenje vétessék: Ha valakinek 20forintja van,

's tiznek téti 's a' más tiznek elleni főmér

ték adatik; leszsz 10 f. +*10f. 's ha csupán

az a' kérdés ekkor, hány forintja van annak?
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a' felelet (tíz+ tíz) forint, a'főmértéktől meg

válttan számlálva öszve, ugyan annyi fórintja lé

vén, haszintén tíznek téti, 's a' más tíznek el

leni főmérték adatott is; hapedig az a kérdés,

hány tétedjü forintja van? 's hány ellenedjű?

a” felelet 10 4 *10.

De az okosság oknélkűl nem nyűgözve, 's

lehetségig edjszeritve; azt teszi szabályúl: hogy

valamikor nyilván nem mondatik, hogy ennek

vagy amannak elleni fömérték adatik,(péld. az

első kérdésnek akármely esetére) téti főmérték

adattni értettessék; hogy mindenkor említeni

ne keljen, a' főmértéken alapzó munkálatok”elé

jöhető eseteiben.

Egyébaránt szintúgy azt lehetne szabályul

tenni: hogy valamikor nyilván nem mondatik,

hogy ennek vagy amannak tétifőmérték adatik,

elleni főmérték adattni érttessék.

Megmaradva a' szokás mellett: azon kivűl,

mikor nyilván ellenifőmértékadatík az első kér

dés szerint,vagy mikora'2dik kérdésreúgyrövi

debbfelelet jóne(mint 183.), csak akkor vétetik

ellenedjü,(és akkor az vétetik) mikorvalamely

munkálat olyant ád származatúl; mellyel is to

vábbá mint már olyannal vitethetnek megint,

munkálatok végbe. "S ha a' 2 dik kérdés sze

rint péld. 2 veder” árra kerestettnék, feltéve,

hogy 1 vedernek 10f az árra: nem volna okos

ság, a' tízből 6nak elleni 's 4nek téti, 's 2ve

derből 1 nek téti 's a' másiknak elleni főmérté

ket adni; 's úgy mérttezni: holott (*6+4)(*1+1)

=(*10–2)is megfelelne azon szabállyal; hogy

kétszerete annak; midőn ellenedjük, ellenedjű

vel mértteztetett, adódjék oda, 's azután a' fő

mértékre nem nézve öszszeztessék; melyszerint

lenne(4+*10–626)=10+*10, mely megadná

a' 20 forintot. -

-
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De az okosság a' legedjszerübb és rövidebb

titon törekszik a' célra. -

A” téti 's tételleni milyzeteketis, valahová

a” 12 dik laponiak illenek, lehet adni; péld.

bizonyos ponttóljobbra balra, folúl alúl 's a't.

bizonyos kifejezetekbe , _, milyzeteket vi

hetvén bé, 's a' kifejezet” , -becseit a sze

rintmutathatván ki. Igy lehet vagyont, ados

ságot , 'sat. oly milyzetekkel különböztetve,

valakinek állását fejezi ki.

§. 149.Miután a' mindenféle mennyiségek

felett visgálódo ész, az ezen nézés” pontjából

eredő képzeteket és elébb a' különbféléket is

béfoglaló munkálatokat alkotta: a' főmérték”

eredetével, útat talál a' számítás következőedj

szerítésére.

Minden mennyiségek, akármely különböző

nemüek legyenek; a számitás” teremébe, egye

ni képviseletben, 'svalamelyik elvéti és edjimily

zettel vitettnek bé: az hól (16.) a'főmiérték E,

mint a' mérttezésnek, párzásnak, cimzésnek lel

ke, vezérűl ki-van kettősön téve; ugymintu

gyan az téti milyzettel, 's ugyan az tételleni

milyzettel; mégpedig úgy hogy az főmértékű

szolgáljon, 's más egyenlővel se cseréltetve fel;

's a' kettő közzűl valamelyik adassék cél sze

irint főmértékűl minden ide béjövő mennyiség

nek, az eléjőhető mérés” munkálatjára (19)

nézve; mind Enekmind- Enek pedigfőmér

tékűl s E adassék, úgy hogy E is–Eis tét

edjűnek vétessék.

Hasonlólag az eléjöhető öszszezés” munká

latjára(17) nézve,minden idebéjövő mennyiség

nek adassék célszerint téti vagy tételleni mily

Zet. -

Az egyeni képviselet pedig azt teszi: hogy

akármely mennyiség legyen a' számitásba vi

-

2
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tetenddó, oly egyen vétessék, mely annyidja az

egyenek” főmértékének, mint azon mennyiség

a' maga főmértének; és csak ily egyeni képvi

seletben vétessék bé: 's az esmeretlen péld. va

lamely keresett ar, is esmeretlen egyeni kévi

selőül vétessék.

Melyszerint ezen hármas öltözetben bocsát

tattván bé a terembe akármely különböző men

nyiségek, az alkotott képzetek párosulásának

főlebb született leányai, fiukat várnak: ott van

a' mindég uralkodó plánéta 9 is, a' cimes fölűl

a' cim-adóján (mint rendszerint), a' ( , )

változó holdnak mintegy első 's utósófertálya

ival, a' f jegeibe végződve –bár az itti 9

tól is, a' más teremitől melegülők, eléggé fáz

nak– csak az elnemhervadó örök-szép” hivei

repesnek itt az Igazság” szentek” szente felé–

Edjszerü és bíztos itt a' menetel: megha

tározott értelmevan minden mennyiségnek, mily

zetnek, munkálatnak; nincs szükség képtelen

ségek” erőszakos alkotására, mint (179); min

den munkálat egyenekkel foly, a' főlebb al

kotott határzott képzetek szerint; 's ha vala

mely keresett mennyiség av egyenlőnek jón ki

bizonyos egyenhez; a' mennyidje ezen egyen

(a' milyzettől megválttan) Enek. annyidja az

is, a' minek a képviselője, az ő főmértékének,

,'s a' milyen elvéti 's edji milyzetű az a hez=

egyen, olyan milyzetű az is, a' mi keresttetett.

Mert ha úgy nem volna; péld. azon keresett

mennyiség,melyneka képviselője,2 akkora vol

na; viszszamenve a' munkálatokon, azok a me

lyek megmérettve vitettek bé, nem akkorák

volnának; mert akkorákból av akkorának jönki.

Sőt ezen képviseletben különbfélék is öszszez

tetthetnek: péld. legyen az id” főmértéke fél

dra, 's az egyen” főmértéke 1 ől; 2 órának kép
4

|
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viselője 4 ól leszsz; 's legyen más egyen =2ől;

2 órának képviselője 2 óllel öszszezttettve= 6;

's ha nem tudatnék azon id, de kijóne az, hogy

a” képviselője a öszszeztettve 2vel, az-az ar+2

=6; nyilván av=4=4ól; az-az azon egyen,

mely képviselője a' keresett idnek, a' maga'

főmértékének 4 edjede,tehát azon id is annyid

ja a' maga főmértékének; és így azon kere

sett id =.2 óra volna. -

Megjegyzenddő azonban : hogy az, hogy a'

mennyiségek egyenekké változttattak, nem azt

teszi; hogy péld. két mennyiség” mérttezete ür

tanilag adassék ki; hanem a' kérdés és a' cél

szerint legyen a' származat: ha úgy kivántatik,

úgy legyen; ha számilag kivántatik, mindenik

megmérettvén a' főmértékre nézt, a' származat

számilag dolgozttassék ki; hapedig csak alakza

tilag kivántatik, úgy vitessék minden végbe;

minden léptet oly bíztoson tévén; hogy a' szár

mazó alakzat közöni állitmány lehessen (legalább

meghatárzott kivéttel). Lehet a'főmérték által

mind számi kifejezeteket is venni (16).

A 34dik lapon igértt, az oszlop

felindulása eleibe tartozórol.

§.150. Ha a közneve mind azoknak,a'melyek bi

zonyos valamire néztegyenlők,'s yközneve mind

azoknak, a' mikvalamire nézt egyenlők; 's min

den av nevű az y nevüek közt van: az a nevű

ek a nemhen, az y nevüek y nemben lenni mon

dattnak,'s az a nem yra nézve alnemnek, mon

élatik, 's az y nem főnemnek a re nézve.

Alkothat pedig a nemet csupán azis; hogy

közneve mind annak, a' mi bizonyos a , b . . .

közzűl valamelyikhez egyenlő; valamint X le
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hetvén közneve mind annak, a' mi azon a,b …

közzűl edjikhez sem egyenlő,X nemet alkot.

Akármely A akármiként légyen, helyre (id

ben, vagy egyébben) avvagy egyébre nézve:

ha ezen létmód milységnek neveztetik, a' mi

ezen kép alá jön, A bizonyos milységgel van

vagy bír, mondatnak neveztik; A pedig mily

settnek vagy milyzenddőnek, 's a' mivel van

vagy bír milyezvénynek (röviden millvénynek)

::lanatik (vagy amaz birtasnak, ez birat

nak).

Péld. HaA van, Bis van; így is kitehető:

A a' B vel léti milységgel van; melyhez já

rulhat; bizonyos idpontban, vagy az előtt vagy

azután, vagy bizonyos id-darabnak mindenik

idpontjában, vagy minden idpontban . . 's az

ürben 's egyébben, itt amott . . . 's így-amúgy.

Szintúgy A egyenlő B hez, így is kitehető: A

a' Bhez egyenlőségi milységgel van ; vagy A

azon milységgel bír, hogy azok közzűl való,

melyek B től megkülönbözhetlenek.

Sőt akármint milyzett A, mint új mily

zenddő, új milységgel milyeztethetik, 's ez

megint újjal mind tovább.

Sőt akármely a nem vagy y nem is, (még

pedig akár mindenik, avvagy akármely ar vagy

y, vagy csak némely az-az valamely vagy vala

melyek) tétetthetnek milyzenddőnek.

§. 151. Valamely dolog lét-jegy-adásának

vagy lényegi bélyzésének (röviden bélyzésének)

nevezttetik: ha annak oly milysége mutattatik,

mely csupán annak tulajdona: valamely szó”ér

telmesitésének pedig mondatik (vagy magyará

zatjának, ha annak, vagy azoknak, melyeknek

az köznevűl adatik, oly milysége mondatik,

mely mindenikben megvan, 's egyébben nincs.

Az hól ha azon milység áll a, 8... milysé
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:* és a ból következik a: elég csak atmon

allI11,

Akármelyiket pedig, még lehetleneket is

szabad a gondolatba öszvekötve megnevezni:

azzal nem állitván hogy van, sőt ha lehetlen,

állithatván hogy nincs, 's létét nem tévén való

nak alapjául.

Így y lehet közneve a nak 's ének, 's min

den,a'mi egyenlővalamely yhaz, edjnemet alkot

hatván, szabad oly képzetet is alkotni: hogy

az a' mi vagy a vagy 6, avvagy vagy a hoz

vagy lóhez egyenlő, nevezttessékpéld. 3nek.

.152. Minden szót szóval magyarázni nem

lehet. Mert légyenek a , b, , . g szók: ha az

a magyarázatába beléjő b, a' b magyarázatába

már nem jőhet sem a sem b; és így folyva,vég

re ha g az utolsó, mely az azelötti f magya

rázatába belé ment, ezen gnek magyarázatába

sem a , sem b... g nem mehet; tehát magya

rázatlan marad. Ha pedig megint új szó támad,

's meg újmind tovább; végnélkűl folyva, soha se

végződik bé.

§. 153. Atlap - igazságok (röviden alap-ig,

alap-ok, vagy ön-látány), azok melyeket ma

gokban egyéb ok' hozzájárulta nélkűl úgylen

ni látunk. -

Valamely állitmánynak ok-adása, annyit

teszen: mint annak kimutatása, hogy az, az a

lap igazságokkal elválhatlanúl együtt van.

Az ürtannak tulajdon alap-igazságai is van

nak: a' következők pedig mindaz idtanra mind

az ürtanra szolgálnak.

I. Akármi magától megkülönbözhetlen.

II. Ha mindenik, a' mi az a köz név alá

tartozik,valamelyCvelvan;'s A az a köz név a

latt van: úgy A is valamely C vel van; úgy

mint akkorA rol is mondatott.

,
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III. Ha A Bvel és Cvel együtt van: úgy

A Bvel van.

IV. Ha A Bvel van valamelyidpontban,

s ugyan abban Cvel van: úgy A azon idpont

ban együtt is Bvel és C vel van. -

V. Ha mindenik a az y ak közzűl való;

's mindenik y a' z ék közzűl való: minden a

a' x ék közzűl való.

VI. Ha mindenik a egyenlő valamely y

haz; nincs olyan, melynek hozzá egyenlő y ne

feleljen meg:devan évagynincs oly y? melynek

egyenlő a nem felelmeg, kérdésben marad.

VII. Ha csak annyi tudatik; hogy vala

mely a (vagy valamelyek) közúl mindenik

egyenlő valamely y haz: kérdésben marad:

nincs é oIy av, melynekegyenlő ynem felelmeg,

's szintúgy nincsé oly y, melynek egyenlő ar

nem felelmeg?

VIII. Az id szakadatlan és végetlen, mind

azelmúlt mind a'jövendő felé: de csak részetlen

's mind más-más pontja van; és mindenik eljő,

mind nem jőn el;'s akármelyidpont elött nincs

utolsö , sem utána első; 's ha 6 idpont a elött,

's c idpont 6 elött van, c idpont a idpont elötti.

IX. Ha a, 6, c, b idpontok: a6 és cb

iddarabok vagy egyenlők, vagy valamelyik a'

másiknak darabjához egyenlő (helytől válttan);

's akármelyidpont akármelyidponthaz egyenlő.

X. nek igenje és nemje, az-az léte és

nem léte ugyanazon idpontban nincs. -

XI. Akármely A legyen (ha nem csupán

oly gondolat, melyből nyílván kizáratik Bnek

igenje is nemje is); akármely ídpontban, mely

ben az valóban van, bír B nek vagy igenjével

vagy nemjével; az-az vagy Bvel , vagy B nél

kúl van.

XII. Azon Q, mellyel ugyanazon idpont



- 199 -

.

ban Bnek igenje és nemjevolna együtt,(a-az

B vólna is nem is ); nincsen.

XIII. Ha A egyenlő Bhez, 's mind Aval

mind Bvel egyenlő munkálat vitetik végbe: a

kármelyszármazata légyen az Avali munkálat

nak; ahhoz egyenlő származata van a' B veli

munkálatnak. -

Jegyzés. 1. A' szükséges rövidítés miatt

az alap-okok” ottan-ottani említése nem tétetett.

2. Több helyeken azért véteték idpont :

mivel van oly eset, hogy bizonyos í idpontban

van valamely A, 's i után akármely pont előtt

már volt A is nem A is; péld. ab egyenen, 6

után nincs oly epont,hogy azelött nevégződjék

a ban kezdödő (a' főmértékkel) öszszemérhe

tő egyen, 's más öszszemérhetlen is. Sőt lehet

bizonyos idpont elött és utána valami mindig,

csak azon edjetlen idpontban nincs: péld. az

öblös tüköri kép, ha a' tárgy a' tükör előtti

véghetlenből menyen a' tükőr felé a'gyűl-pon

ton át mind folyvást; a' kép, mig a' tárgy a'

közép-pontól a' gyűl-pontig menyen, hátrálfel

fordúlt testi alakban, 's csak azon idpontban

nincs kép, mikor a' tárgy a' gyűl-pontba ér; a

zon túl mindjárt a' túlsóvéghetlenben támadván

fel az egyenes szellemi kép–; ezen részetlen

idpont a' meghalásinem-lét” idpontját ábrázolja.

3. Tulajdonképpen olyant nem kellene az

alap-okok közé tenni, mely a' többiből követ

kezik: de a' könnyebbségért 's tisztaságra jobb

többet tenni ki; annyival is inkább, hogy a'

tekervényes lehozatalba könnyen belé lopód

zik a' megmutatanddó. Azonban minden ok

mutatásban azon axioma lappang:hogy megnem

csalatkozva jöl következtetünk.

§. 154. Azúgy nevezett apogogica demon

stratio XII ön alapzik. Ugyanis az otti Q te
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gye C és D t együtt: ha megmutattatik, hogy

Q val valamely B volna is nem is ; akkor

Q (az-az C ésD együtt) nincs; és így ha Cvan,

D hirics; mert Cvel együtt D nincs. Tehát a'

C létéből Dnek nem léte bizonyos.

Ezen okmutatás” elve népszerüleg az: hogy

minden igazság megegyez; s' a' mi megállított

igazzal ellenkezik, képtelen és nem igaz.

§. 155 Ha A is Bis egyenlők ugyan azon

C hez: A is egyenlő Bhez. Mert vitessék A és

C: Bhezi hasonlítás” mukálatjavég

be: Cnek Bhezi hasonlítása származata meg

különbözhetlenség; tehát XIII. sz. A nak is B

hezi hasonlítása” valamely származatának meg

különbözhetlenségnek kell lenni; megkülönböz

hetőség is pedig nem lehet (X).

§.156. Ha A egyenlő Chez, de B nem e

gyenlő Chez:úgy A nem egyenlő Bhez. Mert

A vagy egyenlő Bhez,vagy nem(XI.): egyenlő

nem lehet; mert akkor B és C ugyanazon A

hoz egyenlők lévén, az elébbi szerint Begyen

lő volna Chez (feltét ellen).

§. 157.Ha van valamelyik a,b, c közzül, 's

sem a sem b nincs: úgy c van. Mert ha c nincs,

a, b közzül kell lenni valamelyiknek; 's akár

melyik volna, az volna is nem is X ellen.

§. Ha y közneve mind annak, a' miegyen

lő valamelyikhez a, b,. közzűl: úgy az a' mi

egyenlő valamelyikhez a, b ... közzül, valame

lyik az y ak közül. Mert légyen az egyenlő

a hoz, minden a' mi egyenlő a hoz, az y ak

közt van; tehát az is. -

§. 159. Ha a,b,c .. van d, e ...vel: úgy

akármelyik 's akármely az a,b, c . . közzül, a

kármelyikkel 's akármelyikekkel van az d,e...

közzűl: következik III. és IV ből.
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Péld. A' szép fehér hó, vakit és sárthágy:

tehát némely szép fehér, akár némely szép,akár

némelyfehér, vakit, akár sárt hágy,akár vakit

és sárt hágy.

§. 160. Ha mindenik a az y ak közzűlvalös

abból nem csak az következik; hogy némely a

az y ak közzül való; hanem azis, hogy a' mi

nem az yak közzül való,nem az ar ek közzülvaló.

Mert akármi a' mi nem az y ak közzűl va

ló, vagy az av ek közzül való, vagy nem: ha az

x ek közzülvaló,úgyaz yak közzűlvaló is vol

na, 's a'feltétszerint nem is. Tehát nem az a ek

közzül való. -

§. 161. Ha akármi a' mi nem az ar ek köz

zül való, nem az yak közzül való : úgy min

den y az a ek közzűl való.

Mert akármelyy, vagy az aek közzül való,

vagy nem: nem az a ek közzül való nem lehet;

mert úgyazony nem volna az y ak közzül való.

Péld. Ha ákármi a' mi nem a'fehérek köz

zűl való, nem hó: úgy minden hó fehér. A'

fekete nem fehérből, nem következik, hogy a'

nem fehérfekete; hanem az hogy a' fehér nem

fekete, (fekete fehérnép, esztelen beszéd, csak

külsőröl szólva).

Jegyzés.Ez sokhelyt alkalmazttatik a' tanban:

úgymint a és y bizonyos képzeteket tévén, eggy

érteküeknek mondattnak, ha mindenik a azyak

közzül való, 's mindenik yis az avek közzűl

valö. Ez pedig kijön, ha megmutattatik; hogy

mindenik a az yak közzűl valö, 's akármi a'

mi nem az a ek közzül való, nem az y akköz

zűl való: mert az utobbiból ki jön (az iminti

szerint) hogy mindenik y azxek közzűl való.

gymutattatottmeg az első kiadásban, azeb

ben ís adott proportio definitiojának, az Eu

clides” eléggé nem dicsérhető(az öszszemérhet

- 24
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lenségre is kiterjedő) definitiójávali egyérte

küsége (kivéve a' zerót 's a' milyzeteket,mely

re Euclides nem terjed ki).

§. 162. Minden állitmánynak nem lehetok-a

data : mert legyenek a, b...g mondatok, 's va

lamely ok-adásba jöjjön belé a ; ennek ok-adá

sába már a nem jöhetbé, jöjjön belé b;máren

nek ok-adásába sem a sem b nem jöhet bé; 's

ez így folyva, az utolsó g az azelőtti fok-adá

sába menvén, g ok-adattlan marad, a' midőn

edjik se jöhet belé az ok-adásába. Ha pedig

utolsó nincs: úgy feneketlen folyva az okmuta

tás, soha se végződik el.

§. 163.Ha a6 szakadatlan idnek a pontton túl,

minden pontjában van A, 's valamely 6 utáni e

pontjában nincs A ; elkell végződni valamely p

pontban azon idnek, melynek vége előtt a ig min

den idpontban van. A; úgy hogy a' pponton túl

nyúló akármely idnek vége elött a ig nem minden

pontban van. A.

Mertgondolttassék az idnek a tól kezdve e

ponton túlig folyásának mindenik pontjában az

a” kérdés: ott végződik é azon szakadatlan id,

az-az az-é azon utolsópont, melyelött az a után

mindenik pontban van A? Vagy igen vagy nem,

a' felelet mindenkor. Egészen e ponton túlig a'

felelet mind igen nem lehet: mert c ben feltétel

szerint nincs A. Tehát azon idnekvagy e elött

vagy cben kell végződni.

Nevezttessék pnek azonpont,melyben azon

id végződik. Ezen pben vagy utólsö A leszsz,

mely ntán edj darabig nincsA ; vagy első nem

A leszsz, mégpedigvagy olyan, melyután edj

darabig mind nem A van, vagy olyan, mely

előtt és után edj darabig mindA van; fel téve,

hogy pután nem olyan mindenp' pont,hogyp és

p" közt legyen Ais nem Ais(mint 199.).
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Mert ha p ben A van ; úgy az utolsó

A: mert p ponton túl (feltét sz.) p és p' pon

tok közt nincs A is nem A is; tehát edj dara

bigvagy mind A,vagy mint nem A van. A nem

lehet; mert úgy p pontot tovább kellett volna

venni: tehát p ponton túl edj darabig nem A
van; és így pben az utolsó A van. •

Ha pedig pben nem A van: úgy p ponton

túl edj darabig vagy mind A vagy mind nem A

lévén; az utobbi esetben p pontban legelébb van

nem A; tehát legelső nem A leszsz.

Péld. Ha végetlen egyen, valamely pontja

körűl fordul mind tovább: a' hozzá eggyközit a'

kezdet után mind vágja, 's van olyidpont, mi

kor legelébb nem vágja, de nincs a'melybe leg

elébb vagy utoljára vágja. Valamely egyen ma

gáhozegyközileg szálva valamely rajta küli kör

felé ugyanazon lapon; azt legelébb vágja mint

érintő, 's azután mind tovább vágja, migutól

jára vágja. -

§. 164. Innen a' széjbecs(limes) léte” okmu

tatása. Ha valamely g mind nővégnélkűl, az

az akármekkoraságot érjen,még annál nagyobb

leszsz; de bizonyos véges Qnál mindég kisebb

marad: van olyvéges mennyiség 8hogyg /~-~ 3.

Mert legyenek Q és g valamely id-vagy

egyen-képi mennyiségek, Q= ae, q=a6, 's 6

től kezdve minden pontjában , edi onnan cig

's azon túl folyó pont útjának, kérdezttessék;

annál végződik é azon id, melynek végén belől

minden idpontban van A? azt téve itt A, hogy

g nagyobb lehet az a ban kezdődő 's ott végző

dő darabnál. Világos, bogy itt is leszsz utölsó

p, melyről lehet mondani, hogy akármely f

pont legyen a és p között, g) at lehet.

Ezen utolsópont pnél nincs A,sőt az első

nem Avan; mert akármely p pont legyen p pon
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ton túl, g sem ap nél sem ap” nél nagyobb nem

lehet; mértúgy p pont tovább volna.

Tehát g vagy = ap, vagy mindég «ma

rad qpnél: az első nem lehet, mert feltétsze

rint q akármekkora leszsz, azon tul nővégnél

kűl; és íg g<ap marad.

De akármi közel p elött adassékmeg p pont;

g>ap” ésap–g<pp" lehet. -

Tehát gr-N ap,

Innen továbbá ha Q=ae apad végnélkűl,

de soha se leszsz 0: bizonyos véges mennyiség

széjbecse van.

Mert legyen az iminti q az apadatja Q

nak; leszsz Q ból 9–g, mely a' q végnél

kűli nővésével végnélkűl apad. Itt is q ra néz

ve éppen olyan kérdés tétettvén e ponton túlig

minden pontban; hogy ott végzödik é azon a

nál kezdődő id, melynek vége előtt akármely

t pont legyen, g) at lejénd? Itt is a'

felelet valamely pontban igen leszsz; különben

ha eponton tulig mind nem a'felelet, úgy mi

kor ge9 leszsz, Q–g=0 lenne (feltét ellen).

Végződjék tehát azon id pnél (akár c elött

legyen az, akár cben: g>ap nem lehet;mertúgy

pnektovább kellene vétettni(mint az elébb)Tehát

mindégvagyq=ap,vagyg <ap: az elsőnem lehet;

ímert g végnélkűl nő, 's ha valamikor= ap len

ne, azontúl is nővén, > ap lenne. Tehát g min

dég <ap marad: de mint az elébb mindennél

a” mi p elütt végződik, magyobb leszsz. Tehát

69ból soha se lehet Q–ap; de Q ~-~\ Q–ap;

és pben az első nem A van, 's p ponton túl is

folyvást, mind nem A van.

Ha p a' cbe esik: úgy Q/-N(Q–Q=0);

s Qnak széjbecse 0.

§. 165. Még azt is szükség az oszlop” fel

indulása elütt megjegyezni: hogy némely mun
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kálatnak több származatai vannak, melyek köz

jeggyelfejeztettnek ki; mely kifejezetnek min

denik azon származatok közül becsének monda

tik; azonban minden egyenlőjegyek az érteke

szet” végéig egyenlőket jelentenek következő meg

szoritással: 1 ben hogy az öszszezésben péld.

A+A úgy=2A, ha az első A nem ugyanazon

a' másodikkal, 's még közös darabjuk sincs;

tehát ez így érttetik.

2-szor. Ha két kifejezet=nakmondatik; ak

korazegyenlőkifejezeteknekbecseiegyenlőknek

értettnek; mégpedigúgy hogy az egyenlőjegyek,

egyenlőket tegyenek: de ez alúl következőjegyei

azegyenlőségnekfeloldástjelentenek;az-azhakét

kifejezet közt(=,=),J==.,(=)közűlvalamelyik

van; mindenik munkálatnak akármelyik becse

vétethetik: mint az alábi példák kimutatják.

x(=y szintúgy y=)x teszi azt, hogy xnek

akármelyik becse egyenlő valamely becséhez

ynak.

x(=)y pedig azt, hogy x(=y és x=)y.

x )=ytegye azt, hogyvalamelyik becsexnek

egyenlő valamelyik becséhez ynak; x=ypedig

azt tegye, a' mit x(=)y, azzal a megszoritás

sal, hogy minden egyenlő jegyek egyenlőket

tegyenek abban, -

Ha a' kifejezetnek csak edj becse van, az

akármely vagy valamelybecs csak azt a' becset

teszi.

Péld.” Alább meglátszik: hogy -* 1 csak
13

)=-*–1; 1 nek edjik becse–1,mely edjik
3

becse [-*-1 nek,

2A1(= sőt= is, de nem =) sem(=)

[ 1+1 1 ; mert 2-1 nek becsei 2 és –2,

(1+- 1 nek pedig (az írtt feloldással) edjik

becse 0is.
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0= sőt (=de nem=) 's nem(=) - 1–1-1;

mert ennek az irtt jegyek általifeloldással, be

esei 0, 2, –2.

- 1 tý1(=sőt=)és(=)denem =- 1–1,"1;

amannak is, ennek is , feloldással 0, 2–2
lévén becseik.

A')= és =( legalsobb fokzat, mely min

denikkel megvan. -

§. 166. És itt márkét kérdés támad. 1 ben

hogy az ezenjegyek szerint egyenlőkkeli egyen

ló munkálatok mit adnak?2dszor hogy az e

zen jegyek szerint ugyanazon 3dikhaz egyen

lók, egyenlőké vagy nem?'s ha azok, miként?

I. A' mi az elsőt illeti: legyenek K és k

kifejezetek, 's Knak becsei A,B . : ., knak

a, ő . . .; 's legyen K(=)k, vagy Kf=k,vagy

K)=k; 's vitessék bizonyos M munkálat Kval

is kvalis végbe; 's legyen péld. A=a; 's legye

nek az Mmunkálatnak A boli származatai A',

A'. . . 's a ból legyen a', a”.

Azedjetlen 's egyenlő becsekegyenlő mun

kálattal egyenlő származatokat adnak: tehát ha

Knak 's knak az M munkálattali származatai

K”val 's k' valjegyeztettnek, K és k közt ép

pen az-az egyenlőség marad meg, a' mi K és k

közt volt; mert a' hány becse akármelyiknek

K és k közűl egyenlő a' másiknak valamely

becséhez; a' munkálat utani származatok azon

egyenlőkből egyenlők.

De a' munkálat” származatát kell úgy fe

jezni ki, hogy az emlitett becsek közűl ne

veszszenel valamelyik, 's új ne jöjjön. Péld.

1-1-HA1(=) A 1+1" 1, de2-1nem(=)csak

=és (=l-1-HA 1.

II. A' mi a' 2dikat illeti: legyen x vagy

(srevagy=)vagy)=y, z is vagy (=evagy =)

vagy)= y; mindenik x, y, z közül valamiknek

,

-
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e

közneve lévén ; tehetvén azonban mindeniked

jetlentis, a' mikor is, ha péld x edjetlen, ak

kor x(=yban akármely x magát x et teszi,

úgyx)=yban valamelyx magát xet teszi.

Legyen (=nek neve C, =)nek D,)=nek

k; a' szerint, a' mint valamelyik ezen C,D, k.

közzül x és y közé, 's valamelyik y 's a' közé

eshetik; következő esetek lehetnek

CC, CD, Ck; DC, DD, Dk; kC, kD, kk.

melyeket rendre visgálva, kikell mutatnimikor?

mi a' következés? 's miért ? 's mikor nincs,

miért nincs?

CC-- x(= y(= a követk. x(=s

CD--x(=y =)x ----- - 0

Ck - -x(=y)= x - - --- - 0

DC- -x=)y(= x - --- -- x)= x

DD-- x:=)y =)x - - -- -- x=)z

Dk --x=) y)= x ---- -- x)= x

kC --x)=y(=z ------ x)=s

kD -- x)= y =)x ------ (0)

kk -- x)= y)=x --- -- - (0)

Melyszerint csak CC, DD, DC, Dk, kC

adnak következést; 's mivel DD csak CC visz

sza felé, négy eset marad; 's a' három utobbi

ban x)=s, az-az némely x=némely x hez.

Az okmutatás pedig következő: akárhány

x vagy y avvagy az irassék edjmásután, ne ért

tessék egyéb, csak azon nem alá tartozó külön

bözők; de azx aláirtt y tegye azt, hogy azaz

y egyenlő azon xhez, szintúgy az y alá irtt s

egyenlő azon yhaz.

CCnek kimutatója xx az hól minde

- yyy . . nikx egyenlőva

zzzz . . lamely y haz 's

mindenik y valamely shez. Tehát mindenikx

valamely 3 hez. -
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DCnek képe xxx ... az hól csak azon xek e

/ / gyenlők bizonyos sz ék

• •352533 hez, a' melyekhez, y ak

vannak egyenlők.

Dknak képe xxx az hól csak azon z, mely

yy valamely gy haz egyenlő, e

• • 35 gyenlő az ezen y hazegyen

lő xhez.

kCnek képe xx az hól csak azon x, mely

3/3/ hez egyenlő yvan, egyen

a za lő az ezen yhaz egyenlő az

hez.

CDnek képe xx az hól mindenik x 's

9/9/ / / mindenik z lehet egyen

a a lő valamelyik gyhaz, de

edjik sem ugyanazon

haz.

Cknak képe xx az hol mindenik x egyenlő

yyy valamelyik y haz, de lehet

az hogy az más yhaz egyenlő.

kDnek képe xx az hól mindenik az egyenlő

" ...yyy valamelyyhaz, delehet hogy

3 sz nem ahhoz, mely xhez e

gyenlő.

kknak képe xx az hól lehet hogy edjik x

3/3/ és sz sem azonegy y hez e

3 gyenlők.

De az elébbiben x és a, ugyan azon 3-dik

haz hasonlittattak: kérdés támad; mi leszsz,

ha x és a közzül edjik az yhaz, 's másik az Y

haz hasonlittatik / Y közneve lévén mind an

nak, a' mi edjik yhaz sem egyenlő; péld. haj

közneve mind annak, a' mi bizonyos a, b..

közzül valamelyikhez egyenlő, 's Y közneve

mind annak, a' miről nem igaz, hogy valame

lyikhez a, b . . közzűl egyenlő, tehát a'

mi edjikhez sem egyenlő.
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Szintúgy érttessenek x és X, x és Z. Mely

szerint Y)=s azt teszi, hogy valamely s nem

egyenlő edjikhez is a, b . . közzűl. Y=)x azt

teszi, hogy edjik x sem egyenlő edjikhez is

a, b . . közzűl.

Y(=z pedig azt teszi; hogy minden a' mi

nem egyenlő edjikhez is a , b . . közzűl, e

gyenlő valamelyik zhez.

Mert péld. Y=) az azt teszi tulajdonképen,

hogy mindenik z valamely olyanhoz egyenlő,

a' mi nem egyenlő edjikhez is a , b . . köz

zűl; de ez azt teszi, hogy edjik s sem egyen

lő edjikhezis a , b . . közzűl: mert ha vala

melyik az egyenlővolna a hoz; az egyszersmind

nem volna egyenlő a hoz, a' midőn nem egyen

lő edjikhez is a , b . . közzűl. -

Az elébbi módon következő képek lesznek.

CC- - x(=y, Y(= a követk. x)=X

CD--x(=y, Y=)x - - x(=Zésa(=X

Ck -- x(=y, Y)=x - - 3)= X

DC- - x=)y, Y(=x - - 0

DD--x:=)y, Y =)x - - x)= Z

Dk --x=a)y, Y)=x - - (0)

kC --x)=y, Y(=x - - 0

kD--x)=y, Y=)z - - x)=Z

kk - - x)=y, Y)=3 - - (0)

De a hól 0 van is, annyi kijön: hogy va

lamelyx nem egyenlő valamely x bez; sőt min

denik x mely valamely yhaz egyenlő, egyenet

len minden oly x hez, mely valamely Yhaz e

gyenlő. -

- Okát mutatják, mint az elébb a' követke

ző képek. -

CCnek képe y y y z z s; az hól mindenik
9° 47' YY av egyenlő vala

mely yhaz, de valamely z lehet egyenlő vala

mely y haz:azonban az a' z,mely alatt Vvan, ed
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jikyhaz sem egyenlő, tehát edjik a hezsem le

het egyenlő; mert mindenik a valamely y haz

egyenlő.

CDnek képe yyy XYY az hól mindenik a

(2 73 2 3 egyenlő valamely

y haz, 's edjik az sem edjik yhaz is; tehát ed

jik a se lehet egyenlő edjik z hezis; mert az

akkor yhaz egyenlőis volna, 's nem is.

Ck nak képe yyy YY az hól mindenik a

avar 3 x egyenlő valamely y

haz, 's bizonyos x edjikyhaz sem; tehát azon

x edjík a hez sem egyenlő; mert akkorvala

mely yhaz egyenlő, 's edjikhez sem volna e

gyenlő.

DCnek képe avara 2 x x az hól mindenik y

yy YY egyenlő valamely

xhez, 's minden a' mi nem egyenlőedjik gy haz

is, egyenlő valamely ghez: tehát annyi bizo

nyos, hogy az a' x mely alatt Yvan, azon a hez

mely alatt yvan, nem lehet egyenlő.

DDnek képe avara YYY az hól mindenikz

/ / x x olyan, a' mi edjik

y haz sem egyenlő: tehát az-az av, mely vala

mely y haz egyenlő, edjik xhez sem egyenlő.

Dknak képe a a a x 23 az hól megint an

yy YY -

nyí bizonyos, hogy a' mely az alatt Yvan,azon

av hez mely alatt y van, nem egyenlő.

kCnek képe ara z z z az hólannyibizonyos

yy YY mint az imint.

kDnek képe ara YYY az hól edjik x se

- yy xx - lévén egyenlő ed

jik y haz is, a' mely a alatt yvan, az edjik 3

hez sem egyenlő.

kknak képe a av YY azhól annyi bizonyos;

yy 33 hogyazona melyalatt

gyvan, nem egyenlő azon x hez a' mely felett Y

V3I1.
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Jegyzés. 1. Ezen 2-dik táblából látszik;

hogy ott van következés, a' hól elől Cvan, 's

szintúgy a' höl hátúl Dvan; 's legtöbb a' kö

vetkezés , a' hól elől C 's hátúl Dvan : az első

ben ott volt következés, a' hól D volt elől, 's

szintúgy ha C hátul volt, 's legtöbb követke

zést adott 2C 's ennek megfordítása 2D.

2. A' (=) jegy kettőt foglal bé; úgymint

x(=)y annyi, mint x(=y és x=)y együtt: a'

mikor is xnek annyi különböző becse lehet

csak, mint y nak; mert ezen kép

av av av szerint mindenik xnek felel meg hoz

y y y zá egyenlő y, 's mindenfk ynak hoz

zá egyenlő x; 's akárhány egyenlő xvan, an

nyi egyenlő y is van. -

3. Innen akármelyiknek (=,=), )== je

gyek közzűl, helyibe (= ) tétessék: könnyü

a' következtetés; a' midőn C és D közzűl,

melyeket ezen jegy magában foglal, mindenik

vétetthetik, a' mely következést ád.

Ha pedig x(=)y(=)z; akkor nyilván

x(=) z leszsz

4. De mind a' két táblában a' következ

tetés csak xre és zre nézt volt; holott a'2-dik

táblában, nem csak y hanem X is lévén, más

következtetés is támad : úgymint x az Y körét

's x az y körét szűkiti; a' mennyiben mind

azon x a' melyvalamely yhaz egyenlő,nem le

het edjik Yhaz is egyenlő, tehát ki van zár

va az Y köréből; hasonlólag mind azon z,mely

valamely Yhaz egyenlő, nem lehetvén edjik jy

haz is egyenlő, ki van az y köréből zárva.

5. Mind a' két táblában teheti x 's szint

úgy y, 's szintúgy z, nemjét is valaminek: az

honnan az első tábla alkalmazott különiesetében

péld. ha z éppen Xet teszi, az-az a mi edjik

xhez sem egyenlő, következik x(= y)=- X
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ből az, hogy azon gyak száma, melyek közzül

valamelyikhez egyenlő x van, legalább edjel

kisebb; úgy mint ha y az a, b, cnek közne

ve, 's x vagy a hoz vagy b hez vagy chez e

gyenlő, mihelyt megbizonyosodik, hogy cva

lamely X hez egyenlő, már x csak vagy a hoz

vagy ő hez egyenlő.

6. Látszik; hogy azon két tábla, minden

esetét kimutatja a' pár mondatbóli következte

tésnek is; a' midőn ( 196. ) szerint a' monda

tot az irtt alakak közzűl valamelyikre lehet

vonni:péld. ha x halandót, y embert,'s x Pé

tert tesz: leszsz az első táblai DD, úgymint

x=)y=)xből x=)x az-az a (=x; az-az.

Péter halandó; 's ha x embert, gy halandót, Y

halhatlant, az angyalt teszen; a' 2-dik táblai

CDaz-az x(= y, Y=)xből, x(=Zés a(=X,

az-az edjik ember sem angyal,'s edjik angyal

sem ember. A' rövidségért minden esetre

könnyen készithetőpéldák elmellőztettvén; csak

azjegyezttetik meg: hogyjóvolna azifjunakele

ibe adni olyas mondatokat; hogy az írtt alakba

öntve, elébb kettőt párositva, azután a' szár

mazatat párositsa, 's folytassa a' kivánt követ

kezésig. Ilyen párósítás által szaporódva nőtt

fel 's nő a' tan.

7. Sőt akármelyik, két mondatböli kiho

zásban kérdés támad(mint 29.); feltéve a' 3 di

kat, 's mellé adva a' két nemző közzűl valame

lyiket, keresni a' nemző-társát.

Péld. A” 2dik táblán DD képben a' két

mondat” szülöttje x)= Z; 'sha ez feltétettvén

mellé adatik K7=) s; ennek társát, mellyel a'

feltettet elé hozzák, kimutatja a' tábláni azon

kép, 's leszszx=) y.

§ 167. Azonban az első kérdés az; hogy edj

mondatból micsoda mondatok követtkeznek?
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azutáni kérdés, 2ből 's többőlf . . Az elsőre

volt főlebb (200..). Az utobbira megemlittend

dő, a' mér-tanban sokszor használt mód ; mely

is az nről n+1 re végnélkűl vivő grádics: úgy

mint ha megmutattatik, hogy akármely szám

legyen n, ha bizonyos A igaz nről, akkor

igaz n+1 ről is; 's megmutattatik az is, hogy

azon A igaz bizonyos számröl péld. 2ről; ak

kor n helyibe téve ezen számot, igaz edjeltöbb

ről;'s ekkor ezt téve n helyibe, az elébbit vég

nélkűl ismételni lehet.

Mely is az irtt alakok szerint így lenne :

legyen s közneve mind annak, a' miről igaz A,

az alakzatba 1 el nagyobb számot téve mint az

elöttevalóba; ylegyen közneve mind annaka'mit

azon alakzat teszen, minden szám” köznevével

n el; x pedig tegye azon alakzatot 2vel. Mely

szerint, ha x(= y(= x; leszsz x(=z; és

így A igaz 2 nél 1 el nagyobbról; 's azután

3 tétettvén 2 helyibe, 's úgy tovább,végnélkűl

foly.

Ennyi röviden, a' mi az oszlop” felindulása

eleibe kellett (34) : viszsza, térve a' rendbe,

következik.

Koronája az Id-tan” élőfájának.

§. 168. A' 29 dik lapon eredett a' válto

szók” és állandók” képzete: a'változó rendszerint

(mikor nyilván egyéb nem mondatik) az utol

só betükkel jegyezttetik,'s az állandó az elsők

kel; péld aa+bx*ban akár a akár b helyibe

ugyan akármit lehet gondolni, de azon becsek'

megmaradásával változhatik a valamely feltét

szerint; péld. nőhet 0tol végnélkűl, edj felé

más felé - ..

- Több változók is lehetnek, péld. ar, y,z ..
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melyekvagy szükségesképenvagyvalamelyfel

tét szerint egymástóli függésben vannak; péld.

valamelyiknekváltozásától függ a'többinekvál

tozása.

Minden eddigiek” öszvefolyásából támad az

úgy nevezett functio; mely-is, akármely vál

tozó (avvagy változók) akármely állandóval

(avvagy állandókkal) akármely (akár az idben,

akár az ürben tett) munkálattal (avvagy mun

kálatokkal) köttessenek öszve, az azt kifejező

képezetet teszi: a' mely közképe lévén mind

annak, a' mit ez származatúl ád, akármelyik

becse vétessék a' változónak; neveztetthetik

közképnek a' benne lévő változóra (vagy válto

zókra nézve). Mondatthatik függvénynek is

Győri szerint.

Péld. 1.x, 1.x°, ax*, airbx*, xy, a+bx*yfz 'sat.

Sőt a' fügvény az úrtan által következőleg

láthatóittatik: Valamely egyenen nöjjön xvala

mely ponttól kezdve, 's minden x végéről bizo

nyos törvény szerint emelttessék negyedszögi,

's legyen ezen negyedszögiek” közneve y; maga

y, 's szintúgy az yak” tetejei” foglalatja, 's

szintúgy azon terj, melyet ez és x az ő végé

rőli y al zárnak, xtőli függvények. Sőt még

láthatóbban emelttessékfőlűl a6 egyenre negyed

szögi ap, (mind ap mind a6 végetlen kinyúlva

vétettvén);'s menjen pa6 ugyan azon lapon,mely

be esik, úgy hogy a magában maradjon 's a

az első helyétől mind tovább menvén jobbra,

ezen út nevezttessék főútnak 's péld xnek, és

az alatt péld. a ból valamely pont mozogjon ap

egyenen, úgy hogy a toli távozása al-útnak 's

péld. ynak nevezttettvén, légyen péld. minden

xnek végérőli y= - (x--x*);'s vétessékpéld.

mind a' K 's tétedjü becs: könnyü megmutat

ni, hogy az ap egyenen mozgott pont” útja oly
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félkör, melynek kettézője= 1. Ha pedig u

gyan a'negyedszögi ap alúl gondoltatik, 's ott a'

- becsek vétettnek, a' kör” másik fele is kijön.

"S ha ezen kifejezetnek az ellenedjü becsei

vétettnek:x=1 en túl (a' mikoris y=0,mert

ekkorx–x*=0) leszsz azon hyperbola, fiely

aequilaterának mondatik; 's ha az elébbiek az

élső pont a tól balra vétettnek, az hól x-, a'

másik fele jön ki azon hyperbolának;úgy hogy

ha a' tétedjü feketén, 's az ellenedjű veresen

jelenttetik; - (x–x*) fekete kört 's veres hy

perbolát ád, valamint A (x+x*) fekete hyper

bolát veres körrel, az elébbiek megcserélvén

szineket.

"S mindenkor a' mikor valamely kifejezet

ilyen vereset és feketét is ád; nyilván kérdés ,

támadhat: mekkora ez? mekkora amaz?

Jegyzés. 1. Lehet úgy is képzelni; hogy

ap melyen az ahűt iródik, helyt maradjon, 's

a' főúti egyen ab menjen magában péld. balra,

a” lapot magában a' lapban magával vive, hogy

az ap egyenen menőpont a' lineát(mint edjplaj

bász edj előtte menőpapirosra) irja reá.

2. Ha olyan a' kifejezet, melynek min

denik íze axPyt kép alá jőn (a állandót, 's p

és q K egész számokat tévén);ésvan olyan íze,

melyben a nem 0, ésp+q=m, nem0 t denyilván

is egész számot tévén, 's nincs oly íze, mely

ben a nem 0's pitg » m; és a” kifejezet =0,

de az y nak x től függő becsét meghatározó:

akkor az y aknak (akármely de egyenlő szög

re áljanak a' főúti egyenen) tetejeik által írt

linea mdik rangunak mondatik.Példatbxtcy=0

ból y=––: egyent, y*–xtx*=0 a'

fönebbi kört adják; amaz első, ez 2 dik rangu
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linea. Azon egyenlet, mely a' lineát adja, em

nek egyenletének mondatik.

3. Több mozgásokat is lehet öszve tenni;

péld. az a6p lapra az y végéről emeltt negyed

szögin bizonyos törvényszerint mozgatni f

pontot; sőt egyent mozgatva 1 pont körül a

zonegy lapban, azon egyenen bizonyos törvény

szerint mozgatni valamely ipontot; sőt ab egyen

körűl forditva bizonyos törvényszerint az eléb

bi pa6 lapját; az y egyenen bizonyos törvény

szerint vitt pontnak,'s az elébbi esetekben f, i

pontok” útját vizsgálni; sőt a'főútakat nem egye

nem, hanempéld. kören vagyegyeben,'saz alúta

kat is egyeben lehet venni; 's számtalan esetei

a' csupán úrtanilag öszvetett mozgásnak jöhet

nek kérdésbe.

Itt csak a'függvényeknek az ürtan általi lát

hatóitására hozatott ennyi elé: hogy a'változö

nak 0tól folyvást végnélkűli nővésével is lás

sék a' függvény mindenkori becse, és minden

becseinek származata.

§: 169. A függvény” eredetével, követke

ző kérdések támadnak :

1. Mi leszsz, ha a' változónak bizonyos

becse vétetik? 's mi? ha rendre bizonyos becsei

vétettnek.

2. Hogy a' függvény” becse bizonyosmeg

adotthaz egyenlő, vagy bizonyos milységű

legyen ; mekkora? vagy milyen legyen a'vál-

tozó?

5. Bizonyos milységéből a'fügvénynek,

egyéb a' fügvényt illető milység; vagy bizonyos

a' fügvényt illető milységből a'függvény” mily

sége kérdezttetik.

Jegyzés. Példák(az elsőt hátrább hagyva)

1. Az egyenletek” feladata: ugymint mit

kell tenni x helyibe, hogy a' függvény =0 le
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gyen? péld. ha x*=a, leszsz x*–a=0,'s ha

a tétetik x helyibe, pal-a–a=0. .

2. Mit kell tenni x helyibe, hogy a'függ

vény becse legnagyobb (vagy legkisebb)legyen?

péld. y=l-*(x–x*) legnagyobb, ha x=1:2vétetik. •

3. Sőt az is; ha péld. ugyan annyi hely

nek legkisebb keritése keresttetik: a' mikoris

a” függvénybeni változó, bizonyos fügvények

nekközképe;melyekközzül az keresttetik, mely

a” kérdésnek eleget teszen.

4. Így ha A egyen m számu darabokra

oszlik, melyek legyenek a ,b ...; kérdés, mek

korák legyenek a'darabok, hogy a' mérttezetök

legnagyobb legyen?Egyenlőknek kell lenni. Mert

könnyen kijőn, hogy m-2ről igaz; 's ha igaz

akármely mról,igaz m1ről. Ugyan is legyen

A= a+b; ha a nem = b, úgy valamelyik ki

sebb a' másiknál; legyen A :2= c, és azza–ap

(mindenik betü - ot téve); leszszb=cato, mert

c–ot b= 2cz. Tehát (c–c)(ato)=a*–a*,

mely < c. c.

Péld. Az egyenetlen párok” harcza az e

gyenlitő” kettézője; melyis a' hány mérttföld,

annyi rezgés a' legmagasabb női hang.

Akármely m szármu nemzőkről pedig mi-1

számuakra következik.

Mert legyenek a, b, c .. , mt1 számuak,

melyeknek öszszetök legyen (m+1) a. Hanem

egyenlők, valamelyik « c; legyen ar: cz–co;

ekkor btc . . = matav. "S ha igaz m ről; úgy

btc..,mszámu nemzőkre szakgatva, legnagyobb
p A* - motto fring (9) m -

mérttezetűl adja ( 4% ) 32-3Z (at :-) et;

mely is az-aa–oval mérttezve <cont*. Mert

a' mérttezés képe következő. ~ -

\

26



„----- ----- ----- ----- :.

c– a

omt1 -- -

c*art (n-1)**: (m-1)(m2):* e4 . 2 m 2 e 3 m* - e

-a"ap–cm-1 . a* –(n-1)c” o* . .
-

-= * „

2 492)

Mely - anti; mert (az felsőbeni első izet
kivéve) az alsó sor > a felsőnél; mert cz”co–

crosso; de azután akárhányadik íz vétessék,

a felső íz kisebb az alsónál; mert péld.

m-* . .1 (m-1)(m–2) z(n=1) v_ _

2za N”” ~2.3m 2 :-, s ugy

tovább. -

De az 1 (sőt akármely A) bár egyenlő n

számú részekre oszolva,legnagyobb mérttezetet

ád is; ha n ~-~ oo, a mérttezet /-N 0;mert

f* /-\ o , haf 1 's n /~-~ oo. -

5. Ide tartozó kérdés: hogy bizonyos ala

kúterjen, bizonyos azon pontok között megadott

bizonyos pontig, melyik a' leg-rövidebb út?

Péld. gömben a legnagyobb kör íve 'sat.

Ilyen kérdés: edj pontról- más nem azon

függélyire micsoda alakul lineán eshetik le edj

nehéznek gondolttpont legkisebb id alatt?

6. sőt még ezen példákhaz tartozik, mint
hogy a Husvét és fársáng 'sat , az év-szám

függvénye: a folyó században,melyik a legrö

videbb, melyik a leghoszszabb fársáng? Mikor

leszsz utoljára együtt a két Husvét 's szörnyű

idők után mikor leszsz megint legelébb együtt
Legrövidebb fársáng ezen században ('s ma

gában is lehető legrővidebb) 1813-ban a'mikor

is a Husvét Martius 22dikén volt, melynélbel
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jebbnem eshetik; 1845-ben1856's 1875ben csak

1 nappal hoszszabb, a' Húsvét Martius23dikára

esvén; a' legkurtább is elég hozsszu oly rövid

életből tébolygásra. Leghoszszabb('s lehető leg

hoszszabbis)1810ben volt; 's 1867-ben csak edj

nappal rövidebb;2694 ben leszsz végső együtti

Húsvét Mártius 22 kén (az ó szerint) mig a'

hoszú elválás után legelső találkozás 47114 ben

lejénd Április 11dikén ( az ó szerint): mi

korrá a' belső tavasz napja is feljöhet a' hosz

szú tél”jegeire; hogy az év-ezredek” sirján kön

nyező Anya tegye le gyászát, midőn a testvéri

vérrel festett mezők szeretet” rósáinak adják

szinóket, 's üdvvel jön viszsza az éden; nem

soká a' gyűrütis béfejezvén azon új év” együtti

kezdete,mikor (kedden Mars napján), a' főld az

égre egy Atyához emelkedik; 's az egész szá

zadban együtt tarttatik a' halhatlanság” innepe.

Leszsz pedig ez"48902 (új szerint), 's az ó

szerint 48901 ben. -

Ezen (talám el nem hibázott) számitások”

formulái, a' Tentamen" 2 dik darabjában ré

szint megvannak, részint onnan alkotvák, 's az

azt megértett jó tanolónak gyakorlás végett

feladatúl szolgálhat. Vannak ott az azutáni

időkre is végnélkűli számitások, azon nagy

Cyclussal együtt, melyben ugyan azon renddel

folynak azinnepek. De megjegyzenddő: hogy

itt a' megállitott szabályokon alapúl a' számi

tás; holott az időnek évi körében állandóitand

dó kezdet-pont az új szerint is elmozdúl;

ha jövendőben igazittattnék, ezen számítás is

a' szerint igazúl.

§.169 Azon állitásról, hogy ha AxBx*

+Cx*...=0 minden becseire xnek 0tól kezdve ,

edjdarabig;akkorA=0, C=0'sat. alább léjend:

's most azelső kérdésből származó nővetkép-tan

elött légyen edj-két szó röviden.
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Az egyenletekről.

§ 170. Itt a' függvénybeni változó esmeret

lennek mondatik, a' milyen lehet-csak edj, le

het több is: legyen elébb x. Ha a kifejezet

következő alakra hozatik, (melyis elrendelés

nek mondatik) x*tax*-*... tipx"=0, ekkor az

egyenlet n dik rangúnak nevezttetik, ha nincs e

gész szám, 's a...p közzűl mindenik esmeretes,

(akármelyik lehetvén 0 is), n pedig mind 1 el

apad 0ig, a' mikor is n-n=0, 's x°=1.

Mely szerint xt-az-0 első rangú; a' mikor

is x=–a; mert itt a feladat annak keresése

lévén, a' mi x helyibe tétettvén, a' függvény”

becsét =0 á tegye, leszsz–a fra-0.

x*fax-ba-0 másod rangú, a' mikor is

e (3 ag2 - -

ha x helyibe – -tv (: –b) tétetik, a

függvény becse=0 leszsz, mint a' próba ki

mutatja; még pedig akármelyik vétessék a' két
2

becse közzül ~ (%–b)nek.

Szintúgy x*+ax*+bx+c=0 harmadik ran

gu; az hól megint 0 leszsz a' fűggvény becse,

ha x helyibe tétetik bizonyos esmeretes kife

jezet (Tent.); melyvalamint a' 4dik rangu, a'

rővidségért elhagyatik. Megfejttettni mondatik

az egyenlet, ha találtatik oly becs, mely xhe

lyibe tétettve a' becset 0ra hozza. Mondassék

az olyan, a' függvényt semmire(0ra) hozónak.

§ 171. Azon főlül az egyenlet felsőbbnek

mondatik;'s közöni megfejtés akkor nincsen, ha

.x"-fa kép alá nem jöhet a' függvény; a' mikor

is x=L-*-a; jollehet a' mint Gauss mutatta

legelébb meg szigorral, mindenikre nézt van
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oly vagy tétedjü vagy ellenedjü vagy elegy,

mely x helyibe tétettvén a' függvény” becse 0

légyen; mely igen szép okadat könnyítve meg

van a' Tentamenben. -

De az n rangú egyenletben nincsen több

a' fügvényt 0ra hozó, n számunál (Tent.) sőt

lehet akárhányadik rangu egyenletet alkotni;

előre tudva a függvényt 0 ra hozókat.

Péld. (x–c)(x–8)(x–y) 3dik rangu oly

egyenletet ád,melyben a függvényt semmireho

zók, c, 8 és y, 's negyedik nincs; ha pedig e

zek egyenlők, úgy csupán az leszsz. Ha 4dik

rangunak alkotására, az elébbi 3 nemzőkhez

negyedik, úgymint x–õ járúl; a, 8, y,ö lesz

nek a' függvényt semmire hozók.

Csakugyan ha nincsen is az egyenlet előre

igy alkotva: van módja legalább minél inkábbi

közelítéssel a' megfejtésnek (Tent.)

Többfelsőbb egyenletek fejttettek megkülö

nös esetekben: melyek közzúl legnevezetesebb
- 11

x”–1=0, melyben x= 1 könnyen kijőn

(143 és 182ból) , de más (az elmének próba kö

vűl szólgálható) úton úgy fejttetett meg; hogy

a” két származat” egyenlőségéből, a' kör- osz

tás-tannak határköve, mely addig Euclidesben

lenni állittatott az lett: hogy akármely olyan szám

legyen mely2*+1 alaku előszám,vagyilyen nem

zők” mérttezete, de úgy hogy edjik is (kivéve

2őt, mely=2°+1, és akárhányszor eléjöhet)

edjszernél többszer elé ne jöjjön, a' kört csu

pa egyen és kör-irás” véges számu mankála

taival, el lehet azon számra osztani, 's másra

nem lehet. Péld a' 17 oldalu több-szög mega

dódik a' kör” 17 de cosinusa által Gaussnál; a'

kinek ezen tan (sok egyéb nagyokkal) 20 éve

előtti , nem rá bükkenés által, hanem járatlan

nehéz útat törve keresett találmánya. -
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Jegyzés. 1. Ha a' függény” becse minden

becsére xnek=0;úgy az egyenlet 0rangu; péld.

x*–a=0 harmadikrangu, dex*–a–x*+a=0

's x–x=0annyi mint 0-=0; 's itt xnek szám

talan becsei vannak. -

"Sha X és X” olyx tőliu nél nem>rangúfüg

vények, melyekben mindenik íz ax” kép alá

jön, mint egész számot's a edjetlen becsű állan

dót tévén, és számtalan olyan becse van x nek,

melyek Xbe és X'be tétettvén, X=X” tehát

X–X'=0légyen: akkor minden becsére xnek

X–X'=0, tehát X=X”.

Mert X–X”=-.0bizonyos u dik rangu egyen

letben X–X et 0ra hozó becse xnek a számu

volna (121.) nem számtalan (a” feltét ellen).

§ 172.Az egyeulet elrendelése, mikor cimt

leni jegy nincs, könnyü: úgymint a' függvény

megadattván,elébb hapéld n a' legnagyobb cim

zeti-jel, minden ízből öszve kell gyüjteni x"

nek állandó nemző-társaít, 's ha ezeknek ösz

szete =a, ezen a ra párazni kell á függvénynek

minden ízét; a'mikoris x**** mérttezőjétól tiszta

íznek marad; azután akármely x” legyen, min

denik ízből valahól x”van, öszve gyüjtve en

nek nemzőtársait, ezeknek öszetével mérttezve

x”et, ebből is edj ízet kell alkotni; 's előlír

va x*et, 's azután rendre írva, a' mint n apad

0 ig, egyenlítni kell 0haz az így alkotott izek”

öszetét. - - --

Ha cimtleni jegyek vannak, vagy is azx

cimzeti jelei nem egész számok: könnyü esetek

is vannak; de vannak olyanok is, hogy lehet

ségét látva se volna edj ember élete reá elég,

's szörnyű számu izekre menne az elrendeltt

egyenlet. -

§ 173. Ha valamelyx-5xf6 függvényt,2 s

szintúgy 3 semmire hozók (220), mert xhelyi
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be tétettvén, a'fügvény=0leszsz; akkor 4–10 "

=–6, 's 9–15 =–6. Tehát ha az adatt

nék fel; mi az, a' mi 2szer cimzetten az ő 5

szereténél 6tal kisebb? nyilván 2, és 3volna

a' felelet; mert akkor az egyenlet” mind a' két

tagja –1 el mérttezve . lenne 5.2–2*=6, 's

5.3–3*=6; 's ugyan az leszsz, ha péld4–10

+6=0ban4–10nekellenje, azegyenletnekmind

a' két tagjával öszszezttetik; 's szintúgy van

9–15+6=0ban,

Melyre nézve, ha valamely esmeretlen ke

resttetik bizonyos feltét alatt: az esmeretlent

meg kell nevezni péld.x nek; 's a' feltét” erire

induló elmével valamely egyenletet kell alkotni,

's az edjik péld. a' bal tagnak ellenjét - mind -

a” két taggal öszszezni;a' mikoris bal felől 0ma

radván, azután (222 sz. ) elkell rendelni; 's

végre az így elrendeltt függvényt 0 ra hozó be

csét vagy becseit keresvén xnek; ha meg-ta

láltattnak, ez mindenik olyan leszsz hogy x

helyibe tétettvén a' legelső egyenletbe, a' két

tag egyenlő leszsz; tehát a feltétnek eleget te

szen; feltéve, hogy minden munkálat, mellyel

az első egyenletből az utolsó lehozatott, olyan,

hogy ha péld. Aból következttetett B, követ

kezzék B ből is A.

'S ugyan -az is, az egyenletbőli következ

tetés” alapja: hogyaz egyenlőkkel egyenlőmun

kálatok egyenlő származatot adnak (199). Ha

péld. valamely ízt (vagy ízeket) valamely tag

ból elakaroktörleni, annak (vagy azoknak) el

lenjét öszezem mind a' két taggal. Ha vala

mely alsot elakarok tüntetni, azzal mind a' 2

tagot mérttezem; mely különösön, szükséges, ha

x valahól alsóban van. 'S átalán egyenlőkkel

lehet mind a' két tagot mérttezni, 's a' szár

mazat egyenlet leszsz.
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Ha valamely mérttezőtől akarom a' társát

megszabadítani, azt párzom mind a két tagra.

Ha vagy edjszerítésre, vagy egyébb elné

zésből, akármi helyibe egyenlő tétetik: azzalis

csak az alak változhatik, de a' becs nem.

' " Több munkálatokat is lehet illő vigyázat

tal tenni: péld. mind a' két tagot cimesbiteni,

vagy cimtlenezni, helycimjeit venni 'sat.

§.174 Az elébbiekre vagy két péld.

ax– ++ e=3x–4-ből leszsz 0=
6 X

(73

O2X = + –ex++, 's ebből özx*-

ő

: x+cx-8x*+d, =0 mely is = x*(a–8) -X

( c– :-) + a-o

melyből elrendelve leszszx*+: x+d=0
- (c–3)

melyből x kijön (220 sz).Tulajdonképen azon

az úton is mehet a' tanoló: hogy igyekezzék,

az esmeretlent edjik taggá tenni, hogy a másik

tag mind esmeretesből áljon. - -

b , . e

Péld, Ha ax*–b=0, x*= :- , a' mikor is

b

[-*x* =-* -=x.

§ 175. Az ilyen, 's szintügy minden elren

deltt egyenlet, ha az esmeretlen csak edj ízben

van, tisztának mondatik: az honnan, minthogy

ilyenkor könnyü a megfejtés , önként jön arra

törekedni; hogy a nem tiszta is tisztává tétes:

sék. EI is lehet edjxes ízt tüntetni; mely a

2dikrangut tisztává teszi ugyanis ha x helyibe

%-a - -

• -
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y+k tétetik x*+axtő be 's k =–a12 vétetik;

oIy tiszta 2dik rangu egyenlet jönki, melyben

y az esmeretlen, mint a' munka kimutatja; a'

mikor is az y becséhez adatik–a:2, hogyaz

x kijöjjön; 's éppen a' főlebbi ( 220. )jönki.

§. 175. Ha több esmeretlen péld. x, y . .

s ugyan annyi oly egyenlet van,hogy edjik se

következzék a' többiből, 's mindenik esmeret

len csak 1szer cimzett legyen, 's edjik se le

gyen a' másikkalmérttezve: keresttessék ki az

elsőből x, mintha a' többi esmeretes volna;

s ezen x becse, melynek ki fejezetében csak

a” többi lehet, tétessék a' 2 dik egyenletbe

mindenüvé x helyibe, 's keresttessék ki ezen

egyenletből az y becse; ennek kifejezetében már

sem x sem y nincsen; tehát ha csak 2 esme

retlen volt, tétessék ezen gy becse az első egyen

letbemindenüve yhelyibe; 's keresttessék ki x.

Ha pedig még az is van; akkor az első e

gyenletből az x becsében csak y's x lehet;me

yet a'2 dik egyenletbe x helyibe téve, oly

egyenlet ered, melyben csaky 's a lehet; 's az

ebből kikeresett y becsében márcsak az lehet;

ehát azx becsében is csak gy 's z lehetvén, xis

2supa x vel kitehető; és így a' 3dik egyenlet

be mind x mind y helyibe tétettvén ezen be

zseik, oly egyenlet jön ki, melyben csak a

van; mely onnan kikeresttetik; a' mikor is ezen

becse xnek, mind ynak mind xnek azon be

zseikbe,melyekbe csak az van, a helyibetéttetvén,

mind a' 3 kijön. - - -

Látszik innen az akárhányra lehető kiter

esztés: deitt is (mint az elébbi ó ban), ön

«ént támad az a' gondolat; miként lehetneúgy

változtatni az egyenleteket, hogy a' több esme

retlenek eltünjenek, 's csak edj maradjon? Péld.

na a' következő 2 egyenlet közzűl az első 6"
27
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vel a másik –bvel mérttezttetik, 's öszeztett

nek, az y mérttezője 0 leszsz.

Légyen ax+ by=c,'s a'x+ b y=el leszsz

abxtófigyelve, a -ba:–ige-ie.

Tehát x(ab–ba)ty(bb)–db)=cy– de

A =:=:z honnan x ab –ba!

* éppen ez jön ki az elébbi modon: a' midőn

, merta'2dik íz 0;

az első egyenletből x==z , mely a'2dikba

tétettvén, leszsz c's - ez + by =

car–ban - - - -- -- - ba" ca"

–– + y ; az honnan j(b”– --)+:--

–-en" "–

c"=0; az honnan y = az: 2 **+-=

ac –ca"

ab”–ba"

vén, kijön az x főlebbi becse.

Jegyzés. A' Bezout szabálya több esmeretle

nekre,'s azúgynevezetthatározattlan egyenletek,

mikor több az esmeretlen mint az egyenlet, 's

ha feltét által nem lenne az esmeretlen meg

; mely az egyenletbe y helyibe tétett

szoritva, péld. hogy mi egész szám legyen,

számtalan becs tenne eleget, nem mint főlebb,

az hól csak határzott számu becs lehet; a kény

telen rövidítés miatt elmaradnak, sok egyéb

bel együtt: a' Tentamenben megtalálja a' tano

ló az egyenlet-tan” szükségesebbjeit; azután ol

vassa a' küliek mellett az érdemes Honfiak”

munkáit is; a' felsőbb egyenletekről legújabb

D. Vállas.

Több évekkel ezelött jött Szász Károlytól;

Első rangú egyenletek feloldásának új kezelési

-
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módja akárhány ismeretlenre nézve: 's még szeb

bekkel termett hegy áll az öszszel szembe.

§. 176. Csak vagy két szó még, a' (219.

tett igéretről. Ha (xnek 0tól kezdve legaláb

bizonyos becséig) akármely becse azt bz*+

cs*. . . nak = vagy ~-~NS, és van valamely

oly becse Az + Bx+Cz* . . . nak, mely =

vagy ~- S; akkor a (=a A, b(=B, c(=C..,

és ha (222.sz.) az-X, 's A=X”, 's X(=X”, és

Xnek számtalan becsei vannak; akkor azeA ; 's

ha ő és B is, c és C 'sat. szintúgy olyx tűli

függvények; akkor azA, b=B, c=C . . . .

Mert vétessék z az írtt becsig, akármek

korának, de az egész okadatban 0 nak soholt

sem. Ha a, 2 közzűl mindenik vagy 0vagy

A-\ 0, úgy

+ A(= a bzfc3° . . .

- t- (=4fb-tc-...

Tehát 2–u (=a-A+(őztcz° . . ) -

(Ba+C:* . .) -

És ez minden írtt (nem 0 becsére s nek

így van: tehát x akármely kicsinek vétetthetik;

ekkor pedig mind biztoz* . . . mind BzHCx*...

(ha nem 0) --> 0, ha x ~-~ 0.

Mert z(btcx . . ) legyen se vagy r-N s;

s ha csak a' balfelőli x kisebbittetik n szer,

a” belsők” meghagyásával is, s ból leszsz s: n,

mely A-S 0, ha n /~-~ oo .

"S szintúgy Bx+ Ca* . . /~--> 0; tehát

katcz* . .–(B2+Ca*..)=vagy ~- 0; le

gyen =k. -

Leszsz 2–totk (= a–A.Az honnan a(=A,

az-az a nak akármely becsére nézve van Anak

oly becse, mely attól semmi megadhatóvalnem

különbözik.
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De ha mind a mind A oly xtőli fügvé

nyek hogy (222sz.) ass=X,'s A=X”,és X(=X”,

de Xnekszámtalan becsei vannak: akkor X=X.

Inen az erAx; tehát bx*+cz*. . . (zBz*

--Cag . . . -

Legyen az elébbi S helyett ezen esetre a ;

leszsz afcx . , . =+te, 's :+3 (=B

-- Cx . . .

Az honnan szintúgy b(= B, sőt az iminti

esettel b=B; tehát bz*= Ba*; és így cs --

dx4 . . . (= Cz*+Da4. . .; az hól a at kell

mind a' kettőre 's a' széjbecsre párazni; mely

nyilván mind tovább folyhat.

§. 177. Ez a' közöniség” ál-arcza alatti csa

lódhatásra vigyázatot kivánva, sok helyt rövi

dit.

Péld. az úgy nevezett binomialis formula

(két ízi alakzat) nevezetes írókban azon alapit

va mutattatik meg: hogy igaz egész szám cim

zeti jelekről közöni betü-képek alatt, tehátigaz

akármit tegyenek azok; tudni illik abből hogy

ha p, g - egész számokat tesznek, (1tz)P .

(t)=(is) t =(+rs+-+%- ...

atra+%=”- . . .) = 1+ (p+q)2 +
*

---

ring: + ... következtetik, hogy

akármit tegyenek p,q, az első sor mérttezve

a” 2 dikkal, a' 3dikat adja. Az ebbeni ho

málynak elosztására, adatott elé a' fönnebbi:

itt is oly sorok lévén, melyekről könnyü meg

mutatni; hogy ha x <1 , mindenkor az öszet

vagy széjbecs véges. Legyenp helyibe x,

-
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"S mérttezttessék a' két első sor: a' mért

tezet nyilván következőalakú leszsz1+Azt Bz*..

's az elébbi 3diknak is 1+az+az*... a' képe;

az hol A, B ... a, b . . az x függvényei, 's x

mindenütt egészszer, 's mindeniknek valamely

ízében legtöbbszer cimzett.

Mert a felső sor 1 tx3.tx %=9- 9

egészen megmarad, az alsó sor” első izével 1

eli mérttezés által; 's akármelyik íz legyen 8x*

a” felső sorban, az alsó sornak több izeiveli

mérttezetéből, minden ízbeni nemző társai a"

nek, /3 val üszezttettnek; jőn ki pedig a' , ha

u=m+n, minden két oly íznek mérttezetéből,

melyek közzül edjik m dik 's a' másik n dik,

(az elsőt nem számlálva); 's a' nemzőtársa is

u számu oly nemzők” mérttezete, hogy minde

nikben csak 1 szer cimzett xvan; 's edjikben

sincs más betü xen kivűl csak q 's természeti

számok.

Mely szerint akármely azonegy becsére

nak akármely cimzett xnek nemző társa xtőfi

függvény leszsz: legyen akármelyik péld.C=X”

's c=X. Itt nyílván X(=X; de xnek szám

talan becsei vannak akármely egész szám becsé

re gnak; tehát a nek X–Xet 0ra hozó becse

számtalan; holott ha X'=Xnem volna, csak

bizonyos számu volna. Tehát X = X (222 sz.)

k(x-1)*Mely szerint 1fxzi --- . . mért

tezve magával, akármit tegyen x, leszsz 1+2xxt

2x(2x-1)2° - - • . . " 9 p

rater - . ., 's ezt megint az elsővel mért

9 . : • • p 1%

tezve, s n szerig ismételve, ha x=-:- (leg

kisebb kifejezetben); leszsz ( 1 -- xs --

999
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v-in

ses . . )”-(1+z)”, ha xnek n: m téte

tik helyibe. Tehát (t) = 1+ ... +
(7)

n (n–1)a*

929 40 2 - - - -

- ú 1-nx -n(-n-1
Ha x==: ugy n23 - (:-2- - - -

* * * - 1 - –4.

jönki; mely (mivel mérttezve,1 tnx :=).

vel, az elébbi szerint,=1); nyilván =

1. (1+nzf :=-- ...)= (1+z)*; tehát

- - - -n 9.

( 1 + x)-n leszsz = 1–:-z. . .

Széjbecsilegis kilehet (a' hol kell) terjeszteni,

ha x öszszemérhetlen. -

Ezen utobbi módvan a' Tentamenben is, de

hoszszabban mutattatik az meg, hogy(1+xx...)

. (1-tgx...)= (1Kxfq)z . . .) ; noha egyene

sen 's homályt nem hagyó szigorral, akármit

tehetve x és g. -

A' La Grange újállitmánya alkalmazásában

például még eléjün a' két-izi alakzat.

§. 178. De ha x ellenedjü, könnyü szerrel

nem lehet kiterjeszteni: mert a' két-ízi alakzat

(1+z)**re sincs még megbizonyítva,

Hanem lehet a' tétedjü cimzeti jelre lett

megmutatás után, az ellenedjüre, sőt elegyreis

megmutatni következő módon; 's lehet a' La

Grange emlitett állitmánya által is megmutatni.

Legyen f v-1+z (169.); leszsz ha x <1,

(akár akár – tétedjü legyen (173. sz.) esz
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- -4% . . . ; és (1+a) = 5 xv= 1tx(s–

- 2 3 a.

: …)*: G-::)::t-:-- ..)* ...;

melyis 1+azt3x*+yz*. . . alakra hozattható,

a' hól a, 8, y, . . . , x függvényeit tészik: mert

az 1 után elsőízen túl nincs z, 's a'udiken túl

nincs a “; de minden u dikben van a ' , 's min

den z* csak az azelötti u-1 számu izekben, 's

mindenikben csak edszerjöhet elé; tehátx*nek

csak u számu oly nemzők” öszszete lehet a'

nemzőtársa, melyek közzűl mindenikben egész

szer cimzett xvan, határozott számokon kivűl.

A” sorpedigközelitő(154); 's akármit tehetx.

Melyszerint legyen ez=1+AztBz”..; 's a'melye

setreigaz,légyen (1+x) =1+az+bx*...

's alkalmazttassék az elébbiXés X”.

Ha az ellenedjü is ha <1;mind az(1+x)* az Énak

tétedjü becseire, mind v nek azon ( 172.) épülő

kifejezete igaz; mert z' ( egész számot téve

a) csak az edji milyzetre nézt különbözhetik

attól, hogyha x tétedjűvolna; tehát az ezeknek

alapjára megkivánttattak szintúgy meglévén; a'

két-ízi alakzat igaz;x akármit tegyen, 's x akár

tétedjü akár ellenedjü csak < 1 legyen.

gyan ez látszik: ha z nekedj része téted

jű 's a' másik ellenedjü, 's együtt a' milyzet

től válttan kisebbet tesznek 1 nél; 's akkor is ha

ez Znek nevezttetik, % csak kisebb lehet a *

nél, nagyobb nem; 's mind a' tétedjü ízek”

öszszetének, mind az ellenedjüekének széjbecse

V3I1,

S ezen elegyre nézve még szorosabb határ

zást is lehet tenni. - -

§. 180.Viszsza térve az első kérdésre (216);

légyen vagy két szó(157, 's 156 sz.) - - - - -
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A növet-kép-tanról.

§. 181. Akárhány változökx, y... legyenek

edjmástól akár szükségesképen akár feltét sze

rinti függésben; valamelyiknek péld. xnek bi

zonyos becse y, osztassék ,n számu egyenlő

részekre, 's ezen változó mondassék főváltozá

nak, 's it tegyen annyit mint y:n; hogy pedig

ezen egyenlő részek közzül mikor melyik ért

tessék, 's más változók megpontozva mit te

gyenek, mindjárt megmondatik, - - -

Legyen péld. x bizonyos d pontban kezdő

dő egyennel fejezveki, 's végződjék: 31

kármely x mely nem 0 és nem >y; 's akár

mely x es közképet tegyen (A)x, (akár legye

nek xen kivül több változók,péld. y, z..., akár

nem); 's legyen (A)x == u., (a” változó függvé

nye maga is változó lévén ): x- ben érttessék

azon k, melyxnek cvegétől a' kezdete felété

tetik; úgymint ha 6c - k, leszsz x–x=a6;

továbbá akkor ű tegye (A)x–(A)(x-x) et; az

az a' fúggvény” becsének azon növetét, melyet

kapott az ab végétől az ac végéig; 's ha volná

nak a' kifejezetben más változók péld. 2.; en

nek az ac végéni becse érttessék; 's it tegye az

snek nevezettváltozónak azon nővetét, melyet

kapottx–x=a6nekvégétólaz x=dcnekvégéig.

Jegyzés. Látszik: hogy(A)(x–x)=u–ü,

melyre alább szükség leszsz; 's látszik az is:

hogy beha nem=x , akkoris (A)ac–(A)d6 az

benek megfelelő növetnek mondatthatik, vala

mint (A)d6 az abnek megfelelő növetnek (A)0

tól értve; megjegyezvén, hogy (A)0 nem min

denkor0; péld. ha (A)x=b+x*, leszsz (A)0=b.

§. 182. Akármely függvényből az (216)el

ső kérdés szerint oly sor támad, a' milyen(128)

mondatott: úgymint legyen elébb (A)xben csak
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x változó; tetessék x helyibe nk, mely is sely

(az elébbi sz.), azntán (n–1)K,(n–2): s úgy

tovább (u–1)k =8 ig, (Ki egész számot téve

mind n mind u). Önként menyen a' gondolat

arra, hogy ezen sornak izei miként nőnek

(K vagy - )? az-azmik az n dik knek, (n-–1)

dik : nek 'sat. megfelelő növetek? Melybőlszár

mazik a' következő, melyet is az (A)x növet

sorának lehet mondani. -

(A)nk-(A)(n-1)3(A)(n-1)-(A)(n-2)k...– e

(A)(u+1)k,(A)(u+1)-(A)ux,(A)uk-(A)(Au-1)x.

- Melynek is öszete (mint 128)(A)nk–(A)

(u–1)k=(A)y–(A)8;mivel a' közbelsők leront

ván egymást csak a' szélsők maradnak.

Könnyen látszik: hogy az ízek” száma

n-ut1 ; 's ha n, n–1, n–2... u nek közneve

m, a'növet-íz-kép (A)mk–(A)(m–1)k,mely rö

viden (a)mik el, rövidebben (a)x eljegyeztetthe

tik, söt még rövidebben az el; az öszszet

(A)y–(A)8pedig Aval, úgymint a' közképjel

betüjével, mely légyen a'világosságért nagy be

tű, hogy az ugyan azon nevű kicsi a' mondot

tat tegye; 's ugyan ez más petükre nézve így

érttessék; péld. (B)x növet sorának, B az ösz

szetét tegye 8tól yig, mely is (B)y-(B)/8,

ízképét pedig mely is (B)mk–(B)(m-1)k te

gye (b)mik vagy(b)x vagy b, - 4

Látszik tovább: hogy ha n s egész szám

v szer nagyobbnak vétetik; 3= v(p–1)x 's az

ízek” száma vn–v(u–1) leszsz, ekkor is en

y: vn érttettvén; 's azonban akármekkorának

vétessék n , a' növet-sornak izei” száma mindég

véges; s olyan a' sor-nem, melynek véges számu

izeinek két szélsője van, tehát első 's utolsó

íz van mindenkor; de utolsö sor nincs, net

végnélkűl szabad lévén nevelni. -

Látszik az is, hogyvanolyfüggvénymely

28



- 234 -

- nek növet-sora öszszete ugyan -az marad, akár

mint nöjjön n ; 's van olyan függvény, melynek

növet-sora” öszszete függ n től: az mondassék

ntőlfüggettlen közképnek, ez ntől függőnek.

( Péld. Ha (A)x azon terjet teszi, melyet

214) az x=8 's x=ynak yjai között az y ak

tetejei által lett vonal és a 8tól 7 igi főút zár

nak: akármint nőjőn n, az x eknek megfelelő

növetek külön végnélkűl apadnak, de öszsze

tök ugyan- az marad. Ha pedig péld. minden

x mérttezttetik az ő végéniyal, vagy minde

nik az ő elejéni gyal, vagy mindenik y*n vel, n

az 1 hez= sugáru kör”terjét tévén, 'svagy min

denütt az x végénigy vagy mindenütt az elejéni

érttettvén; 's péld. (V)xvagy (U)x az xek

nek ezen alkotás szerint megfelelő nővetek”

öszszete; (az holott mind olyan x et lehet

venni, mely k nek többesse, könnyü lévén az

n nevelésével a' széjbecsi kiterjesztés): mind

ezen esetekben könnyü látni; hogy ha az em

litett vonal görbe, sőt ha az a' fő útatvágo

egyen is, V, Ufüggők n től.

§. 182. ) Ha (A)x és (B)x ntől független,

közképek, 's (V)x ntől függő; 's akármely nagy

N adassék meg, van oly azonegy n, hogy mind

a' három függvénynek növet-sorait alkotva(min

deniknek n-(u–1) számu íze lévén 6 tól 7ig),

mindenik egymásnak megfelelő (a)mx, (v)mx,

(b)mik olyanok legyenek, hogy (v)ma–(a)mk=

f érk. 's (v)mx–(b)mx = f/o: le

gyen, (f,f" valamely fa vagy – törtt edjeket

tévén, mint 154): akkor A=B, az az (A)y

–(A)8=(B)) –(B)8, tehát (A)y=(B)y--

(A)8–(B)8; es így ha(A)x esmeretlen, de(B)x

esmeretes, csak (A)8 tudassék, (A)y=Bt(A)3

Mert (mint 156) uhelyibep tétettvén: leszsz
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93m –aa - fn én vn -bn =fn ba"

--

-------------

va–1–an–1 =f-1-n–1 va-1-b-1 =f's-ba-1

AV e

v, –a, = f, a vp-bp = fa vg

- AV, - - -

Tehát V–A <A, 's V-B-B; és így

-57- N

V~-~A, 's V-N B; 's legyen A= V+-os, 's

B=V+2; leszsz A–B=a–2;mely /~-~\ 0.

Tehát mint két egyen, melyek közzül edjik

se nagyobb a' másiknál, A és B egyenlők.

Jegyzés. 1. Ha (K)x is oly ntől függet

len, hogy (a)mx be a helyibe k tétettvén, a'

főlebb mondottak szintúgy lesznek: akkor

(Ky= B+(K)8.

Melyre nézt mind (A)x mind (K)xmondatt

hatik a' (v)x summázatjának (vagy öszszezeté

nek), amaz (A)x ez (K)x közképre nézt; mely

is igy íratik: (A)x ('s szintúgy(K)x)= f(v)k

= (B)x+const; mivel (A)/y=(B)y-(B)3+

(A)8, 's (K)y=(B)y–(B)8+(K)8, és (A)8–

(B)6 's szintúgy (Kj8–(B)8 állandók. De tu

lajdonképpen (A)x 's szintúgy (K)x csak (=i

(~(v)x, mert ennek számtalan becse van, bár

mind csak változatlannal különbözők, mint a

lább leszsz.

2. A' főlebbi gondolat azon esmeretes áb

rában eredett, melyet Cicero az Archimedes sir

ján tövis közé sülyedtt köven még látott: q6eb

négyeg ta átlöjával, 's a' c középpontból cb

sugárral irtt negyed körrel, és akármely a' 6t

hez eggyközivel, egészen megfordulván eb körűl,

a' négyeg hengert, az átlö csupat, a' negyedkör

félgömbet, 's ha az x énél kezdődik, 's t6xgr,

\
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az eggyköziis az átlóig nyilván =x, a' négyeg

túlsó oldaláig =r, a' negyed körig legyen y;

a” megfordulással pedig három a' csupban fél

gömbben és hengerben egyszersmindi kör

támad; 's a' gömbi kör = a' hengerihez

a' csupi hiján; az az y*n-=r*n–x*n.

"S itt (A)x a' félgömb, (B)x az írtt henger

az irtt csup hijján; 's 8=0tól minden knek

kezdetén és végén gondoltt eggyközi lapok kö

zötti gömb-darabok az (A)x növet-sorizeit, 's

az ugyanazon lapok közti henger és csup-dara

bok, a'csupét levonva a' hengeréből, a' (B)xnő

vet-sor-ízeit, 's ugyan azon lapok közti ky*r,

xr*n, kx*r hengerek a'(V)x nüvetsor-izeit ad

jákmeg; úgymint (v)x leszsz xy*nz-kin(r*-x*),

az hól y =r*–x* az x végére érttetik; 's a'

mondottak könnyeu alkalmazttattván, minthogy

(A)/3 ekkor 0, leszsz, ha a' y vége b ponton a

lul vétetik, a' gömbi őv =yq*r–%- , mely

isymagasságus r*n kör-alju henger,ugyanyma

gasságu de y*n kör-alju csup hijján; mely ha

y vége bbe vétetik, leszsz : = a' félgömb

hez, 's az egész gömb =- nra.

Archimedes csak annyit mond; hogy akár

hdl legyen az alolrül fel eggyközileg menőlap;

a' hengerreli vágatja=a' gömbbeli és csúpi vá

gatok” öszszetéhez; melyből nyilván követke

zik amaz.
-

Sőt az is könnyen látszik: hogy ugyan

ezen példában (A)x-(A)(x-x) /-\ y*n, 's
- -

-

:

-

-
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(B)x-(B)(x–k) -(*–x*)n;han-we,és ezen

X

: 9

két széj-becs egyenlő; melyből :- 1,'s

gy*r /~-~\ 1; az honnan a' fölebbi (157)

- (b)x - - -

sorzat, és az elébbi következik.

Tehát a' midőn lapokról következtet Ar

chimedes a' teljre; ezen nevezetes széjbecset

látta; 's az egyszersmind abból következő nővet

sorokat.

§. 138. Akármely ntől független közképek

legyenek (K)x, (C)x, 's z akár a' főváltozó

akár attöl szükségesképen vagy feltét szerint

függő változó legyen; ha vagycsak edjetlen vál

tozó lévén (K)xben, vagy ha több van, edj

változón kivűl a' többi állandónak tétettvén fel,

( o-ge=3
tik (C)x az(KX)nek(mint főképnek) xre nézti

alképének; 's ha csakx a' változó 's 2 helyett &

van; nem is emlittetik, melyik változóra nézt

vétetett: azonban akármelyikre nézt vétetett;

ez első alképnek mondattván, a' pdik alkép” al

képe, (K)xnekAut 1 dik alképének mondatik;

azelsőalkép J(K)x eljegyezttetthetvén, az elébb

említett esetben, az elsőnek nem tétett

vén oda hányadik; *J*u pedig teheti u nakxre

nézt Audik alképét; 's u ezen alképnek a renézt

pdik főképének mondatthatik.

A' főkép alképezttetni, mondatik; ha an

nak alképe találttatik; 's az alkép főképezttett

ni, ha oly főkép találttatik, melynek amaz al

képe: innen látszik, mit tégyen u szer alképez

ni a' főképet, 's u szer főképezni az alképet.

Akármely két nóvetízkép legyen,(K)xnek

=z vagy v-N (C)x; monda



- 238 –

(k)x, 's (H)xnak (h)x; ha% A-~ 1; vagy

(h)x=(k)x, ezen két növet-ízkép eggyértekünek

mondatik, így jegyezttetthetvén (k)x S-(h)x

. Az elébbiben (C)x mondatott - J(K)xnek;

ž (C)x pedigjegyezttetthetik sd(K)x el,(K)x

nek z re nézti növetkepének mondattván.

Ha (A)xben csak cdjváltozóxvan, és(A)x,

(D)x függetlenek ntől, 's ar-an

9 - - - --
vagy ~-~ (D)x; akkor nyilván 375,- vagy

A-1,az-az(a)x-ek(D)x, tehát :(D)mk–(a)m:

=%): ( 154. sz.). 'S meglehet mutatni:

hogy ha (K)x ban több változóvan, (mely így

is jegyezttetthetik (K)(x, y... )); 's mindenikre

nézt úgy vétetik növetképe, hogy a' többi ál

landónak tétetik; és J(K)x= x(E)x, J(K)x =

y (F)x's a't; (E)x, (F)x ntől függetleneket

tévén: leszsz

(KO6 y)=(KO6-3 9-i.) – -4

k.(E)x+ y(F)x.. =: /~-~ 1 ;

az hól az alsó is közkép” növet-ízképének né

zetthetvén; ez a' felső növet-ízképpel eggyérte

kü leszsz; a' mikoris a'főlebbi sorzat éssummá

zat alkalmaztatthatnak.

Látszik pedig, hogy mind az elébb, midőn

csak edj változó volt, mind az utobbiban, az

hól akárhány lehet;azalsó növet-ízképnek,min

denik ízében van pontos betü, de csak edjvan

akármelyikben, 's se magával se más pontos

betüvel mérttezve nincs. -

Innen mind azon nüvet-ízképek között,
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melyek a'főkép" növet-ízképével eggyérteküek,

's tehát mind a' fölebbi sorzatat mind a' sum

mázatat épppen úgy adnák meg; legedjszerübb

kifejezetű lévén ez: az olyan növet-ízkép,mely

nek mindenik íze, valamely pontos betü, n től

független közképpel mérttezve, 's edjik ízében

sincs pontos betü mint nemző 1 szernél több

szer; mondatik, ha n től független (A)(x..)nek

nővet-ízképével egyértekü, eaen főképnek növet

képének,(teljest értve),nem teljes is lehet a'nézti

(238)ezenis haegyébnem mondatik, teljes érttetik

Melyszerint xnek xnem csak nővet-ízké

pe=mx–(m–1)x, hanem növetképe is; szint

úgy z nek z; 's mindeniknek alképe 1, annak

xre, ennek a re nézt: mert x:x=1= z: 7,

és x=1.x, 's i = 1. Z. Az holott 1 is n től

független közkép :=x”; aa 9 nak növetképe

0=x0x.

§. 184. A" 2dik 's további növetképek

szükségtelenek; szükségesek az első, 2dik...

alképek. |

A” főkép. pedig nem csak az alképnek, a'

növetképnek, sőt növet-ízképnekis főképének

mondatik péld. f(a)mik, f (x(C)x= y),
_f (C)x, : : : az első teszi mindazta'minek

növetízképe (a)mx; a' 2dikmind. azt, a' mely

neknövetképek(C)x;a'3dik mindazt, a' mi fő

képe (C)x nek, a'4dik mind azt a' melynek az

re nézt(D)x azalképe.
-

A” főképezésben is míkor nincs megmond

va, melyik változóra néztvétetett az alkép; a'

főváltozó érttetik.

Ezen f fölebb ( 235. ) - summázatnak

mondatott, mikoris a'főkép bizonyos közhep

re nézve vétetik.

P(C)x mind azon főképet teszi, melynek

pdik alkepe (C)x, itt xre nézt, nem lévén e

gyéb mondva; de mondatthatik másra néztis.
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Jegyzés. 1. Az Archimedes egyszersmindi

vágatjai ( 237. ) éppen az alképek, 's J(A)x==

J(B)x.

"S valósággal ha két az n tőlfüggetlen köz

képeknek, azonegy változóra nézti alképeik e

gyenlők, xnek 8 becsétől yig (feltéve most,

hogysohól se 0 sem oo az alkép, melyről a

lább): akkor A=B, és (A)y=B+(A)8.

Mertha (A)x–(4)x–x)=vagy ~-~ (C)x;

- X

az első esetben a nővet-ízkép = a' növetkép

hez, úgymint(A)x–(A)(x–x)=x(C)x; a'2dik

esetben (A)x-(A)x–x)/-\ 1,tehátx(C)m:

x(C)x (a)mx

is /- 1, a' mikoris ha az alsó röviden unak,

's a' felső tnek nevezttetik, (155 sz.) leszsz

+ /~-~ 1, az-az akármely nagy AV adassék

meg, van oly n, hogy- -1< y legyen

(a' « itt is 13 sz. érttetvén); tehát t-u<1, és

- 1 14 NV

így t–ueu; tehát (f bizonyos K vagy - törtt

JW

edjet tévén)t—u=+. 'S ugyan ez (B)x elis

így lévén, ha megmutattatik azis, hogy van

oly azonegy n az(A)x és (B)x növet-sorainak,

azon növetsorral, melynek ízképe (C)x, öszve

hasonlítására, xnek 3 becsétől yig: nyilván

( 235. sz.) A=B lejénd, mint ott; 's (A)x és

(B)x csakváltozattlannal különbözhetnek

2. De rövidebben is: csak változatlannal

kölönbözőknek azonegy változóra nézt azonegy

alképe van, 's az alképnek főképei csak váltó.
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tozattlannal különbözhetnek. Mert (A)x+a–

(a)(x–x)ia] =(A)x–(A)(-) ** **** *************
utobbit illeti; ha (A)x–(A)(x-x)A-N (c)x,

" " , X

s egyszersmind (K)x–(K)(-:) - (c)x;

.. : : x , --

légyen (K)x=y(A)x; leszsz v(4)x-v(4)(x-k?

- x :

/- g(c)x, mely nem =(C)x, ha y nem ****:
3: Van néha x ben oly külön pont a hó,

az alkép 0vagy oo, az holott is péld. a' gör

bének, ha a' függvény azt ir, különös milysé

ge van, de átalán valamikor a kivétel csak

oly darabjára van xnek, mely mind magamind

az annak megfelelő közképi növet-> 0; az ösz

szetre nem folybé, mint ( 157.) is megmon:

datott. Szintúgy ha 8=(u–1)x helyett oly f*

vétettnék, mely yval öszszemérhetlen; a mon

dottak széjbecsileg kiterjesztettnek.

4. A növet íz-kép lehet - is, sőt lehet edj

darabig K., 's edj darabig -; péld. ha (4) =

a–x;leszsz(A)x-(A)(x–k)s-a-x–Ta-(x-kli

=– k, 's a' körben az ynövete a' negyed körig

, azután - a' félkörig.

§ 185. Az (A)8 pedig ( 234. ) keresttetik

következőképen: ha xnek bizonyos h becsére

tudatik, hogy (A)h=a, 's az ott mondottak

illenek h tól 8ig; leszsz(A)3–(A)h=(B)/8–(B);

az honnan(A)3=a+(B)g–(B)h;tehát mivel ott

(A)y=(B)y-(B)8t(A)8, leszsz (A)y=(B)7+

a–(B)h.

Szintúgy ha h tovább végződik mint 8;

leszsz (A)h–(A)3 =(B)h–(B)3, az honnan

(A)8=sa–(B)h +(B)8, mint az elébb; 's akár

mely x legyen 8tol yig, leszsz (A)x =(B)Kt

const. az holott is const. = a–(B)h.

29
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- : 1 -

... Ha pedig (A)8 egyenesen tudatik, akkor

const. =(A)/8–(B) 8. - ' ' ' . "

, $. 186. Hogy vagyon azonegy n a” növet

sorok”(234) szerinti öszvehasonlítására; meg

látszik így: ha (a)x az (A)x növet-ízképét 's

(u)x a' növetképét teszik, 's x=/8tol menve

edj pont y végéig,(u\x–/–v 1; tehát akármely

: - : * * * (a)x- f : : . : - - -

nagy"N're nézve van olyan, hogy(u)x–(a)x=

(a)x(234. sz.); gondélttassék minden emlitett

"" "" "" "" #: . , , , ,, , , * * * * * * * - :

x végéről, mintegy al-úti yal fejezttettve ki, az
azon xre elég nagy n; 's vétessék mindazon

net kifejező yaknál mégnagyobb;a'midőn min

den esetben könnyen meglátszik, hogy minélna

gyobb n, bár mindég véges, annál inkább ele

get teszen. . . . . . . . . - . . .

§. 187. A'nővet-kép-keresés kétképen esik:

1-ben." Ha a' köz-kép- idtani kifejezet,

péld. (B)x" legyen=x*; elébb a' növet-ízkép

vétetik, mely is ezen esetben x*–(x-x)*=

2xk–k*; melyből a' növetkép (a” hóla”pon

tos betü csak edjszer: cimzett) 2xi leszsz, mert

:=.–– 1 (mint alább lessz).

Látszik: hogy az ily esetbeu szükség tud

ni, micsoda kifejezet támad, ha x helyibe x

– tétetik; 's akkor az edjszer cimzett pon

tos betüs ízet vagy ízek öszszetét kell venni

növetképnek; mert annak a' növetízképpeli egy

érteküségét minden esetben könnyü leszsz meg

mutatni. - -- - - -

2. Legyen (A)xnek növetízképe (a)x, mint

péld. (214) az otti terj;'s alkottassék két olyan

az n től függő közkép (V)x és (U)x, hogy

(v)x>(a)x>(u)x, 's azonegy av re mind a három

K,vagy mind a' három-, 's a' (241.) kivéttel

*

- -

-

* * * * *
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... mert (v)x–(

mindeu (c)x -v 1 legyen. Ugyanis ekkor

* * * * * * 2, (u)x . . . . - - - --- - -

(c)x–(u)x < (u)x; tehát (c)x–(4)x<(ax,
–y- - - * - * * - - - * My

- a)x <(v)x–(u)x, 's (a)x>(u)x,
tehát (a)x >> (z)x: * * * * - , * * *

. . . . . . " ... - •

NV TV . . . -

- Ha pedig(v)x–(a)x <(*)x, akkor(v)x–(a)x

- - - - Try * a)x

< tehát (v)x-1< 1; és (v)x /~-~1.

- : * a)x " – TV - (a)x . :

Hasonlólag (ux -V1.
" -

-

- (a)x - 1 -

Tehát akár (v)x akár (u)x, ha ntőlfüg

getlen közkép csak edjszer cimzetpontos betü

vel mérttezve; növetképe leszsz (A)xnek. Ilyen

péld. yk , haj, az emlitett példában az is ekvé

géni alútat, vagy mindenütt az elejénit teszi; az

első esetben (v)x az utobbiban (u)x.

Így az (236) Archimedes” példájában; (A)x

nek növetképe y*nix, (B)xnek pedig (r*–x*)

nk, mely= az elébbihez, mert rs–x* = y*.

Itt is (v)xnek az kék végéni yak, (u)xnek az

elejéniek, vétettnek. - -

§ 188. Tisztának mondatik a' növetkép;

ha csak az az edj változó van benne, mely

meg van pontozva: 's mind ennek az eggyér

teküek” megcserélése általi elérhetésére, mind

a' növet-ízképből- a' növetkép" keresésére, az

eggyérteküségről következők szükségesek.

Előre megjegyzenddő . . :

1. Hogy a' < és > ( 13. sz.) érttettnek;

's NV akármely nagy meg-adatott - ot teszen.

2. Ha u. -~ 1; akkor nem csak mi-ml-1

u” - - - -- - - –+
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-

lehet, hanem u-u" <ul lehet: 's viszont eb

ből u s u" - 1. N/

3. pta a v-~ 1; akkor u és az eggy
elvéti milyzetüek, 's usu" #. Mert különben,

„– > 's nem <u":Nvolna

1gy -

m. Megtorditva ha *-tás---
- 14

~ o. Mert akkor(+– = :-) <
24

1

TV lehet.

0

, u” 4

III. Ha : A-1;úgy -- -- 1. Mert

1 - -

, ekkor u-u'=f %- (az f,f . . mint (154.)

vagy – törtt edjeket téve); tehát –(u-t)

=–f := u”–u;'s ha „ = Hu, 's N helyi

be M tétetik; leszsz u-a-f***
W

.• |

IV. Ha % - 1,'s : /-\0; úgy

0 - -

u- - to /~-~\ 1. - - - - \

a” • •

*

- 14

Mert legyen uru'+os lehetu-u'=o=f EV;

-

)
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s mind a minda'' végnélkül apadván, van a

mikor mindenik « v , tehat a +a, ha együtt
-

* * * 2n' ----

Ki vagy együtt - is, lehet <% és így uta"

-

- - - - - ; - - -

( /

" * ' ,,

- -u"= f 4

-ur - v- , , , , , , , . . * * *- - - - * 1

e - 104 ad" co'

V. Megforditva, ha : /-\1,'s --- 0;

, , 1 - - - -

- : e ... -
-

: - 1. Mert ha u=uto; lehet uta'–u'=

- 7 , - ( - ma

%= te, és --:-; tehát a - %

mely ha f és -f mind a kettő is volna is, <

a' fa"

---- *

,
--- / ---

:-; és így *-* N *

2 - --

VI. Ha %-~-~ 1, 's 7 /-\ 0; akkor

(24) - u" p

:: -> 1; mert (IIIból)-:- ~-~ 1; tehát

()

-

avból)* /-\ 1; és így viszont (III ból)

- A

--:--:-- S ha uru”, Iből : /~-~ 1 ;

's (III ból) : - 1.

- 9 " s

És így ha : - 1, s+ /-\0, 's

7 uta" na •

- ~-~ o; akkor -- -- 1 (IVből)'s
uton

1 n +

A- 1.
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v7s s uto_ , a)" - 0 9

- - - - viszont ha u'+A -1, s--- , s

-

-

* * * * -
* * - - - - -

: -\ 0; úgy : /-V 1. Mert (Vből)
-

>
-

-

14 rr... av*t* - - - - - -----

: - 1; 's (III böl) -- -- 1; s viszont

1 - - " -

(vból) :- - 1;'s GIból), :- /-\ 1.

-

- :

VII., Ha -:-- 1,s: /~-~\ 1 , úgy

444)

u'v'

v. - v - - - -

- -

A-\ 1. - -

Mert legyen ui-uto, 's c="t? ; lehet

7
/

-

u–ul =-%- , 's v–v" = –%– 3. tehát

u'v' , my'v' , ' _ff've

egy = *: , , - , ésnos:–

És így uv-uv'=ov"thuthor= (ff)ro" +
3W

Jffic" .. v”

9V * mely nyilván < N ”

vIII. ha % - 1s :- - 1, 's uto

:

nem 0; úgy utv /~-~\ 1. - -

uto' • 4 •

Mert légyenek elébb u és v vagy fokvagy

_, ok; akkor(244) u, u”, v, v” is együtt, s

ok, vagy együtt - ok: "s legyen u=u'ta 's

c=v+2; lehet u-u-n = Jfa 2 's v–v/- -

- - - NV -

fot; tehát utv –(utv)=ot?=fvtfo :

TV ––

/
-



-

. . : : : , - *

mely < u'v'. - - - -

MV - - - -

1Ha pedig , e közzűl edjik K. a másik

„… ; legyen el -, akkor–vk leszsz 3. legyen
p=u-v: a felső ekkor is, 's az alsó pedig

ul-tv/ - -

feltét szerint nem 0; és utv= 4-r. . .

p

- - p - - - - -

Legyen u-u"= a) = %– , 's v-v"= =

f"(-o) : leszsz (mint az elébb) at 1:(#+

=a:)

. : : : - - - - -
• • •

: Az honnan 2 ről 3 ra, 's úgy tovább akár

hányra nyilvános a következtetés,

; * * Sőt, ha u=t”, tehát : =1; akkoris

: - 1. Mert ekkor legyen uto = (

cer; lehet utv.–(utv')== fo' =foot =
-,

-

'; ' :.: :.: : , --
-

- * * * Ng - o(No)

f(u+v) - -

s : ', ! ***** a : - - , , :

1x. Ha –: - 1; akkor :-k (244)

s ha g> 1 's Fegész szám, és i = tétedjü

q - * * -- - - - - -

l'u_. úgy nem csak iz /~-~ 1, hanem iis *-N 1,

- - 14" *** * * * * * * * -------- - - : : : - - - -

- Q

az-az az elébbi vu -N 1.
u”

v
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Mert –1 < 1 lehet: mert ha nem; úgy
TV • ,

vagy =vagy X , vagy sem =sem>- Azutob
bi esetben –1–0tehát i=1, és így a –1=0,

's nem < 1 volna; már pedig (in = a)–1 <

V * n" " -

+(feltét sz) *

pbből látszik, hogy, i=1 nem lehetvén,

vagy >vagy < 1, mert i=0 se lehet, mert akkor

:-o–1 «« 1 nem lehetne tehát csak az vis
- .. • • 7y - . " . :

gálanddó, hogy lehet-é i–1=vagy > 1 ?
V -

akár nagyobb 1 nél i akár kisebb légyen.

Legyen elébb i> 1; és i—1(k, mert ink)
vagy - 1 vagy s- 1 + h (az hól h )... tt. i

AV N - - - - - - - - -

Az első esetben i-= 1t 1, és i > 1+15

~, -Ry - AV . . e

tehát is –1> - - - - - - - - -

W - - – . -

Ha pedig –1=4 th; akkor i= 1+ 1 tk,
W „N,

's in még nagyobb leszsz. ––

Tehát ha » 1,úgy nem lehet is –1 < 1

, - . - . * NV

Legyen már i<1: ekkor -1- • és -1
vagy=-1, vagy = -1 –h. De edjik se

, t TV :

lehet: mert ha i-1 = –1, akkor is-il T-t,

JW AV

és így a törtt edj lévén, í* -1 -15 legyen

- MT
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in th=1–1; leszsz is =1–1–b, és így is

N - /W

–1 = –1–h, mely >–1 (tehát > 1) vol
MV AV JW

na (feltét ellen).

Ha pedig –1=–1 –h; leszsz i=1 –1

–h;melynél is kisebb, mivel ekkor i < 1; legyen

in fl= 1–1–h (az hol l K); leszsz is –1=

–1–h–l, mely megint » 1.
TV- V

Tehát semmi más eset nem lehetvén, ha

q

m /-\ 1,akkorpu - 1.

au" a”

X. Az egyérteküek” edjmássali felcserélésére,

az elébbiekből következő, inkább eléforduló

(többekreis kiterjeszthető) esetek ezek. -

-

|

1. Ha : – 1,'s :- /-\1; úgy (246)

Az-az ha kettő s. harmadikhaz, edjmás

közt is :; itt u” és v mindenik - v, 's abból

u"-S.

Szintúgy ha -:- /~-~\ 1 's : /-\ 1; ak

270) _. 2/ - 9 y

kor(+=:) ~-~ 1;ittus:vé sből u s z; 's

ott v helyibe tétetthetik v,itt v helyibex; a'kü

vetkező esetekben v és v” cseréltetthetnek fel

30



g

2. Ha :” – 1, 's--- - 1 ; úgy

arrol 1.

p

Mert – =1; tehát uto A-N 1; és igy

uv

(tr)(*) = t: „– 1.
u'(utv) u" -

q q

3. Ha p (u+v) /-\1; úgy l-*(utv”)

-- u" ag"

/~-~ 1, ha v” /-N 1.

- 47

- . . , , ufv" p

Mert (mint az imint) ufo /~-~\ 1 ; tehát

(tr) - 1. És így tart) (fr) -
-=-

-- ––

(f) : u' - ( ufv)

q - -

A(u+v) - 1.

a”

4. Ha (a + vid) /- 1, (c és d egész

u"

»K számokat tévén); úgy -(ue +v) -N 1,

, 22

ha 0 v-1.

4 )

4ygy" e e • - - p

Mert 2) (1) /-\1; (246.); tehát

d! gye - c fó]

:-- 1;de: = 1; tehát * t o

ue + vd
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A-N 1; és így ka: +vd ). Grie) =

- e t e ).

(+ * ) - 1. - -

ag" - ..-

5. Ha+ nem /~-~\ hanem =1 , úgy is

1

fellehet cserélni vt v'vel, ha :- //-\ 1.

40"

= 1 , – – 1; tehát

u+v

u"

Mert

:

u+v"

:- - 1; 's mivel u =utv; tehát

/~-~\ 1. -

6. Ha
dy - 7" -m

:=vagy- 1; akkor(C)x=Jy,

és dy felcseréltetthetik kJyal. *

§. 189.Az alkalmazást megelőzenddőmég

némely jegyzések.

I. Akármely közkép”jegye elibeírassék d;

azzal azon közképnek növetképejegyeztetthetik;

péld. d(A)x, dy, az (A)x, y növetképeit teszik;

azzal a megjegyzéssel; hogy y=dy, mert ha

a'főváltozó x, minden knek megfelelő növet

jynak mondatott, csakhogy xnek mindenik x

ének megfelelő növete mind egyenlő, 's akár

melyik k ról legyen szó, ynak az azon xnek

megfelelő nővete érttetik.

"S megjegyzenddő: hogy*dy tulajdonkép

pen tehetné nem teljes igaz növetképét j nak

(238), ha y ban több változóvan 1 nél, péld.x,

x, 's csak xre nézt vetettnék a” növetkép , x

változattlannak tétettvén fel; a' mikor is a' min

denik változóra nézti növetképek” öszszete a'
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nővetkép: de ha az egyérteküség által minde

mikpontos betű csak 1 re vonatik (péld. kre);

az emlitett öszszet, mely különben is növetkép

volt, xre nézt is egész növetkép leszsz; 's ha

sonlólag az x nemzőtársa xre nézt teljes alkép

leszsz; különben a' növetkép 's az alképis csak

részintieknek nézetthetvén.

Teljes alkép péld. xre nézt oly n tőlfüg

getlen közkép, mely 2 vel mérttezve növetkép:

's meglehetne az oly növetképet 's alképet,mely

péld. 2 re nézt vétetik, 's határozattlan, hogy

a' nézti teljes-é , így különböztetni (ed)y,

(*)y; mikor nincs bézárva, teljes alképet, 's

növetképet értve, akármely változöra nézvevé

tetett légyen.

II. Ha vJ(A)v= (C)v, akkor v(C)v =

"d(A)v; 's ha v. v.J (Ajvaz-az jut (A)v=(D)v;

úgy vd VJ (A)v = yJet (A)v.

III. Nemcsak a' változattlannak növetképe0,-

hanem csak változattlannak növetképe 0; ki

vévén némely függvénynek, az csak bizonyos

pontban vagypontokban végződőx különi be

eseit, az hól a' növetkép” 's tehát az alkép be

cse o. A nővetkép 8 tol yig ily kivétellel
érttetik. - -

Mert ha (4)x=ax; c(m;) –a [(m–1)k 1°

=0; 's ha d(A )x=0, mindenik növet 0; 's az

(A)x–(A)(x–x)

(0)

/-\ 1; 's (A)x–(A)(x–x)=0 se lehet közö

nien, ha (A)x nem =(A)(x-–X); 's ez se le

het, ha (A)x nem állandó; mert (A)(nx )=

(A)(n-1)x=(A)(n–2)x 'sat. csakúgy lehet.Te

hát _Jonak becse minden változattlan.

IV. A' főképhez akármely változatlan a

dassék, a' növetképben 's alképben változást

öszszet is 0; 's [16111
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nem okoz; 's az egyértekü növetképeknek fő

kepeik, 's azonegy változóra nézti teljes =al

képeknek (azon változóra nézti) főképeik, csak

változattlannal különböznek. -

Mert legyen (A)xtra=(P)x; nyílván (A)x

ta–T(A) (x–x)–a] = (A)-(A)(x–x)=

(P)x–(P)(x–x). -

"S ha (u)xnek főképe (D)x, 's (k)xnek fő

képe (E)x, és (u)x =s(k)x; akkor(D)y–(D)/3

=(E)y--(E)8; tehát (D)x–(Ex=(D)8–(E)8,

mely különbség változattlan.

Az honnan azalképekre nyilvános: mert ha

azonegy változóra nézt vétettve egyenlők; le

gyen a'változö 3, 's mind a' két alkép r; akkor

rnek xre nézti főképének az mondatik, a' mi

Zrnekfőképe.

V. Ha (Q)x=(A)x +(B)x... ('s ezek véges

számmal vannak); akkord(Q)x = d(A)xtd(B)x.

Mert az utobbiból mind azokat kihagyva,a me

lyekvagy külön isvagy együtt 0t tesznek, (a'

minekfőképeváltozatlan), hogy csak azok ma

radjanak, melyek közzűl sem edjik sem kettő

sem több együtt nem 0; leszsz.(ha péld. (A)x,

(B)x . . a' megmaradó növelépek” főképei,

melyeknek rendre növetízképei (a)mx, (b)mx,

's a t. .., vagy d(A)x= (a)x, vagy d(A)x -1,

(a):

's vagy d(B)x =(b)x vagy d(B)x - 1; te

hát vagy d(A)xtd(B)x=(a)xt(b)x, vagy

d(A)x+d(B)x

ZZYZET

utolsóig következtetni (246) -*

Ha pedig a' sorvégetlen és közelitő, akár

mely megadott cora nézve, lehet annyi ízet

venni, hogy azok” öszszetének (Q)x rei pótja

<co legyen. -

~-~ 1; 's így lehet akárhányadik
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Megfordítva az (A)x, (B)x . , növetképe

ik” főképeinek öszszete csak változattlannal kü

lönbözhetik (A)x+(B)x.től. Mertt d(A)xnek

akármely főképe (A)xtől, 's d(B)xnek akár

mely főképe(B)xtől 's úgy a' többi csak válto

zatlannal különbözhetnek. Az elmaradhatott nö

vetképekis a' fóképben csak változatlanra nézt

tehetnek különbséget: mert ha 0 a' növetkép,

változattlan a főkép; 's akárhány növetkép”

öszszete legyen u, ha olyan v jön hozza, hogy

u+v=0,akkor ue=–v,tehát főképeik csakvál

tozattlannal kölönközhetnének, vnek 's–vnek

pedig főképei csak abban különböznek, hogy

az edjikben a' növetek elleniek a' másikbaniak

kal; tehát az ezen u nak, vnek, megfelelőfőké

pi ízek, csak változatlant adnának.

VI. Eddig a' könnyitésért az (A)x növet

sora öszszete xnek 8 becsétől yig röviden Aval

jegyezttetett;szintugy használttattván más betük:

ezentúl A, B . . . egyebek” jelenthetésére fel

oldozttattnak.

VII. A' növetképi és alképi módok köz

zűl, melyek a' növetképi keresés módja (242)

's az alkép keltett (238); mindenikott használt

tatik, a' hól világosabb.

§ 190. Ha u és v a'főváltozöval péld. x el

öszvefüggésbeni, n től nem fűggő közképek:

úgy d(ut)=sudvicdu= uVivü; ha ti -N 0, 's

( /

vy

- - 0.

Mertuvnek növetízképe uv–[(u–ú)(v–v)];

mert ha u=(A)x, 's v= (B)x; ezen növetízkép

(A)x.(B)x–(A)(x–x).(B)(x–x)=uv–(u-ú)

(v–V); mert (A)(x–x)= u.–ú, 's (B)(x–X)

=v–V.(232); (u–ú)(r––V) pedig =ue-t v

--vútúv; tehát a' növetízkép uVtvú-úV ; 's
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- -

3, 4-ami-mini nyitvú

vvtvá-üv: /-N 1, (244.); mert vra
u Virvú 11V

=:+: , mely mindenik a' feltétból /~-~\

v

•

------

uv-tvú

Azhonnan 2nemzőről3ra, 's onnan akárhá

nyadikig következik;hogy akárhányilyen nem

ző legyen, az egész mérttezet” növetképejön

ki; ha a' mindenikre nézt külön vett nézti nö

vetképek öszszezttettnek (mindenkor a többi

nemző állandönak tétettvén fel).

Mert légyen péld. duvz; ez=uvdx+zduv=

uvZ+zuv zvu;'s haújpéldyjárúl hozzá,azelébbí

ízekyal mértteztettnek, 's y al pedig azon vál

tozók” mérttezete melyekhez járult az üj y.

§ 191. Innen ha u=v=z; akkor ucz=u*,

és du*=3u*ú;'s dur=ru – ú 's Jur=ru-*.

oo; tehát /-\ 0.

Péld. dx* -2xk;" 's ha us=1–x*, du*=
C-) - C

3(1–x*)út=3(1–x*)*.(–2xx),mertu-d(1–x*),

ez pedig –2xx, mert 1–x*nak 's –x* nak

eggy a' növet-képe (253). Tehát du =–2.3xx.

(1–x*)*, 's Ju* pedig 6x(1–x*)*.

Sőt ezen növetképezés ha rnem egészszám

is, hanem = - , 's p, q egész számok, ak

koris igaz; 's az öszszemérhetlenség esetére is

könnyü kiterjeszteni.

Mert : legkisebb kifejezetben érttettvén, - -

P_

ha v=t"; akkor u =)e. Azonban du =

pur- ui, 's dvd =qv-ny.
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,

A n–1M

Az honnanv =+ mely ha v helyibe

pp -

uT tétetik, leszsz puP-ú:qua (a–1) -

(p–1 -

2 „(: )=r-á.

9/ -

Jegyzés. 1. Ezen fontos igazság ugyan a'

két-izi alakzat” ok-adata után önként foly: ha

[(A)x] =u =(A)x(A)(x–x)=(u–ú) (232);

tehát a' növet-ízképe unek ur –(u–ú)r, mely

is ur*-* újra (a” 2-dik-íz utániakat onak nevez

vén);az holott könnyü lévén megmutatni, hogy

() urr-1ú

–---- /-- 0. ----------- >

grugr-lui ”r-Túfo /~-~ 1 (245)

2. Innen ur*-*únak ur főképe, 's ukdunak

okt1 %r - P - - (k+1)uk : ok

HFT főképe : mert ennek –:–= (0)

alképe.

- § 192.A' trigonometriai függvények, kevés

trigonometriai elemek után könnyen növetké

pezttettnek: úgyminta'vég-táv,pót-végtáv 'sat. az

ivet (mely legyen x)véve főváltozónak.

A növet-ízképe sin x nak sina –sin(x–x)

=sin ar–sinx.cos x + cos X. sin ar; 's meglehet

- , 1 -

mutatni, hogy – – – – 1,'s --------- - 1;
S27l X C0S X

cosa: , –sin av . 1

tehát :-/- 1, 's -+-+-+-+-+-+-+
- S272X.COS a' – –S2/227. COSX

sin a p

/~-N 1; azonban : = 1. Tehát (246)
S222 22

sina –sina + cosa:

sina–sinaw.cosx+sin k. cosav

x cos x =dsina, Jsin x =cosa. "S így jönki

Jcosas-sina,'sat.(Tent).Igydtangx=x(cosa)”.

- 1; és így
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$. 193. dís=y. "s yJy=1 =y”.

jy 9/

Mert így–Ig(y–y ) Elg (#+ ) =

la ( 1 ) = at – tar' =– a
9 ( 1 : :) st– –

(1– )= 3 + 4 + 3*. . . (172)

T : 3gr

"S ha az első izutániak” öszszete a nak, s az

első u nakmondatik,a'mártöbbszer ismételttmó

don – – 0, 's tehát: /-\ 1(244),'s

22

a Fa /~-~\ 1 9

§ 194. d ak=axd Íg aX. Mert legyen y

=ak; leszsz d lg ak=dax; tehát dax =ax.dlg

gx

ax. Mely megint=a d(xlga)= ax Íga.dx, Íga

az utobbiban változatlannak tétettvén fel.

§ 195. A” görbe” hoszszának (melyet Vegas

a” növetkép-tan” szigorubbnak véltt módjára

próba-kövűl ajánl), 's többféléknek növetképe

zésére; 's mind a' növetek”- mind az alképek”

fhasznának többféle könnyebbpéldákkal lejendő

kimutatására, némely ürtani és erőtani képze

tek előre bocsáttanddok.

Megjegyzenddő azonban : hogy sokszor a'

növetképezenddő, péld. ha (A)xgörbének hosz

szát (6) 's több a' félét. . . teszen, nem oly

láthatóúl adatik meg, mint (234. ) a' terj az

al-útak, fő-út 's az azokközti vonal közt, mi

kor a' növet-sor” izei is mind láthatók; hanem

t 31
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csak oly bizonyos változó Z adatik meg, hogy

Z /~-~\ (A)x, midőn n /~-~\ oo; a' mikor is

megmutattattván, hogy Znek van széj-becse,

ezen széjbecs éppen oly határzott kép alá vehe

tő, mint az emlitett terj; 's éppen oly n től

nem függő közkép leszsz.

A növetképezésreis szintugy két oly eggy

értekü növetkép találttatván, hogy az edjik>

a' másik < -legyen a' növet-ízképnél, ugymint

(v)x>(a)x) (u)x (243),(v)x:(a)x:(u)x leszsz;

s csakolyesmertt(B)xtalálttassék,hogy(u)xvagy

(c)x:(b)x; a' fönnebbiek szerint megtaláltta

tik (A)x.

Mindenütt oda érttetik, xnek 8 becsétől

xnek y becséig, 's szintúgy a' (241) kivétel. 'S

látszik az is: hogy tulajdonképen az (A)x meg

találására csak oly esmertt (B)x kell; hogy az

esmertt függvény” növetizképe az esmeretlen

függvény uövetizképével eggyértekü, ugymint

(a)x=(b)xlegyen;'s péld.(v)xe'két növetizképnek
o o

csak egyitője, ha (a)x=(v)x=(b)x; mert ak

kor (a)x= (b)x; 's ámbár (A)x, (B)x n től nem

függők, (A)y–(A)/3=(B)y–(B)8; mert a'

(156 ba) irtt mód könnyen alkalmazttatik, az

otti h ekkor,0t is tehetvén. 1

Az emlitett ürtani 's erőtani képzetek.

I. Az ür” képzete a' kűl-világból elvonás

által ered: de ezen elvonás csakgondolati; mert

azt tenni, hogy az a' mibenne van, ne legyen,

lehetlen.

Azonban szükségesleg véghetlennek látja

az ész, és mennyiségnek; 's csak abban változ

hatónak, hogy most ennek majd amannak ad

hat helyet.
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II. Az ürnek van olyvéges mennyiségda

rabja a, melynek az azonkivüli ürrel közöse

szakadattlan, 's elválhatlana a nak; és a' mely-

nek van oly darabja b, melynek az a azonkű

lijével közöse szakadattlan, 's elválhatlana b

nek; és a' melynek van oly darabja c melynek

a' b azonkülijével közöse két olyan, melyek

közzül edjiknek sincs darabja. Nevezttetik az

ilyen ür-pontnak, az a közöse terjnek, a' b kö

zöse lineának. A terj mondatthatik lepnekvagy

külnek is. Urpont pedig mindenütt van azürben;

s minden ür-pontok egyenlők. -

Akármely terj” vagy terjek” bizonyos szá

mu darabjaiból öszverakott is, terjnek monda

tik; 's ugyan ez a' lineára is kiterjeszttetik.

Az ürnek oly elválhatlana, mely szakadatt

lan, alaknak mondatik. • _ ,

III: Az ürből a' kül-világba viszsza lépéssel

alkottatik az ürtani mozony, az egybe-illési a

lap-iggal (Arioma congruentiae): ugyan is az a'

kérdés támadván, hogy azon két helyek, melyek

ben ugyan azon test különböző idekben volt, e

gyenlők él a' felelet nyilván az lévén, hogy e

gyenlők; oly ürtani mozony alkottatik, mely

gondolatal akar hovávitetthessék azürbe, sem

mi egyéb tulajdont a' testtől nem véve a' mo

zoghatáson és azon kivűl, hogy azonegy idben

különböző helyeken ne lehessen. A' mikor is

nyílvánlik: hogyvalamikor megmutattatik;hogy

ha ily gondolati mozony M az ürnek. A részé

vel öszve esvén, azután az ürnek B részével es-

hetik öszve; úgy A és B helytől válttan egyen

lők. -

Jegyzés. A' mind finomabbúl hegyzett

plajbász” nyomáról is a'gondolat észképileg az

idpontra megy: 's innen a' vonal név (röviden

vony). 1
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Azon alak, melynek akármely pontjából a'

pontnak csak véges számu útja van azon alak

ban, linea, mégpedig edjszerü,ha edjikpontjá

ból sincs 2nél több út; ha pedig mindenikből

számtalan útja van a'pontnak, terj.

IV. HaAnak 'sBnek C oly közöse,melyel

válhatlana Anak is Bnekis: A és B edjmástC

ben vágni, 's C vágatnak mondattnak.

V. Ha í ponttól30 pontig, van e ponttól b

pontigi valamely vonalhaz egyenlő:3) a” Étől,

's ba' e től eggytávuaknak mondattnak.

"S azonegy c ponttól, minden a' bponttal

eggytávu pontok” foglalatja, mondatik c kőzep

pöntból 6 ponttali gömbnek.

"S ha á és c közép-pontokból két mindig

egyenlő pár gömb gondolttatik,mindenik a' kö

zép-pontjábol terjedve a' véghetlenbe; 's min

denikpár gömbnek közöse (mikor van) y nak

nevezttetik: minden yaknak foglalatja monda

tik lapnak,vagy ternek(tér vizfektü teret téve.)

S mivel meglehet mutatni; hogy edj dara

big nem érik edjmást, azután legelébb 1 pont

ban érik, 's azután mindenik egyenlőpárgömb

mind a' kettöt két-bolt darabra osztó körbe

vágja edjmást, 's mindenik bolt-darabban oly

közép-pont van, melytől azon körnek minden

pontjai eggytávuak: mindezen bolt-darabok kö

zepeinek az edjetlen érintés” pontjával együtti

foglalatja egyen.

Mind a' lap mind az egyen itt végetlen; de

akármely szakadattlan darabja is a' lapnak,

lapnak, 's az egyené egyennek mondatik.

Az egyent lehet mondani két lap” vágatjá

nak is.

Egyébként az egyennek bélyzete az is:

hogy a tol 6 ig olyan vonal, melyhez egyenlő

attol különböző a tol 6ig nincs.
-
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Vagy: ha A olyan, hogy akármely a és 6

pontok vétessenek benne, akármely olyan e

pont, mely a, 6 nekedjetlene, az A ban legyen;

akkor A ha vonal, egyennek, ha terj lapnak

mondatik; ha telj, az oo ür.

Az a, 6 edjetlenének mondatik C; ha nincs

oly Ctől különböző D; hogy valamely főlebb

irtt ürtani mozonyba a, 6, C belé eshessenek,

's azután ugyan abba a,6, Dis úgy eshesse

nek,hogyaés 6 az elébbi helyeikben maradjanak,

's D a' C elébbi helyével öszve essék.

Jegyzés. De ezek az ehhez tartozókkal mind

megmutatanddók: a' Tentamenbeni rövidithető,

's a' hiány pótolható. -

VI. Feltétettvén az esmeretes Eucl. Ax.

XI. csak a' gömb és lap olyan, mely akármely

pontja nyugvásával magában mozoghat: a' kör

az, a' mit ilyen mozgásban akármely pontmind

tovább menve a'viszsza-térésig ír. Lehetígyis;

akármely gömbnek a' közép pontján át-tett

lappali vágatja, körnek mondatik.

Vannak, a' melyek magokban mozoghat

nak, de nem pontjuk” nyugvásával: péld. az

egyen, kör, sróf-linea, henger. Sok mozog

hat magában bizonyos de nem akármely pontja

körűl.

Jegyzés. Oly viszsza térő vonal, melynek

mindenik pontja azonegy ponttol eggytávu, le

het kör, 's számtalan egyéb is.

VII. Két egyen(*szintúgy két lap, 's szint

úgy egyen és lap, ha (mindenik végetlen gon

doltattva) nem vágják edjmást: eggyközieknek

mondattnak (az Eucl. Ax. XI. feltételével). Je

gye II. Legszélesebb értelemben van a'Ten

tamenben.

VIII. Ha legyen, bizonyos (akármely a

laku) L lap-darabban van; 's l az első helyé

(* azonegy lapban
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hez Il mozog mind tovább bizonyos helyig,

mind azonegy P lapban maradva a' mozgás a

latt, és nem PbeesőLlap-darabot az első he

lyéhez !! vive magával: mind az l mind az L

útja mondassék eggyközénynek; amaz terj-egy

közénynek ez telj-eggyközénynek; 's ha akár lnek

akár Lnek valamely pontja egyent ír, mon

dassék egyeninek az eggyközény.

IX. Akármely egyen, vagy akármely alaku

lap-darab, légyen L; minden pontjairol azonegy

c pontra lévő egyenek”foglalatja mondassék te

ténynek: ha L egyen,terji-teténynek, 's ha Llap,

's c nem esik az Llapba (ha ez kinyujtatik is),

telji-teténynek mondattván. -

Az eggyközényekben, az l útjának l, az

L. útjának L, 's a'teténynekis L, aljának mon

datik: magasságnak pedig mondatik az l útjá

ban az utolsó l nek, 's az L útjában az utolsó

Lnek, távja az első helyétől; a' tetényben pe

dig e pontnak távja Ltől,(távon ezen túl a' leg

rövidebb egyen: 's l, L kinyujtva érttettvén).

Az eggyközényben, ha lap az alj; az első

's utolsó helyekfenekeknek mondattnak.

Mind az eggyközénynek mind a'teténynek,

mind az aljra,(mely lehet A, kör 'sat) mind

az arróli emelkedésre nézve sok fajtáji van

nak. -

X. A' teténynek leányai: a' szög, 's a'

mérttezés” hozzájárultával a' hasonló; a' szög

nek pedig a folyó alak, 's ennek a görbe, 's

az érintő, a' szinte érővel; 's az egyen” és lap”

hozzájárultával, a' szögnek, görbének 's érin

tőnek léánya a' többféle L, 's ennek a' lappal

leánya a' szembeni kép, 's az egyenlőségnek bi

zonyos neme. Ugymint -

XI. Ha Mnek, akár vonal akár terj le

gyen), mikorvonal, magának, mikor terj, va
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lamely véghetlen lappali vágatjának (260.), d

oly darabja, és ennek f oly bel-pontja; hogy

ha bizonyos lap-fenekü teténynek e tetejérőlbi

zonyos Plap a'fenékre menve, a' tetény” kül

jét a és 8 darabokra választja, f a' cbe, 's d

nek edjik darabja cz és P közé, 's a' másik 8és

P közé essék: úgy M szöget alakitni mondatik

t pontnál; 's szintúgy ha valamely T terjen oly

v vonal van, melynek minden pontjainál szög

van; Tnek a” v vonalnál szöge lenni mondatik;

's az ilyen ormi szögnek, vagy ormnak avvagy

szegletnek mondatthatik.

Jegyzés. A' szög, mint mennyiség, nézti;

péld. mikor2egyen” szögéről, mint mennyiség

ről van szó: az nézetik, hogy mennyidje az

akármely sugárral irtt, szárai közti ív, azegész

körnek; innen a' fertáj-szög, negyed szögnév,

's ha a6, 6c egyenek negyedszöget csinálnak,ed

jik a' másikra negyed-szöginek (vagy fertáji

nak mondatik; jegye ab L_, 6c.

Egyennek p pontnál lappali szöge”mennyi

ségének vétetik, azon szögnek mennyisége, a'

melyszögnél azon egyen edjik egyennelis, mely

p pontról azon lapban van, kisebbet nem csinál.

Lapnak lappali szöge” mennyiségének vétetik

az, hogy mennyidje az egész körnek azon iv,

melyet az edjiknek akármely pontja ír, mig ez

a' köz vágat körűl a' másikig fordul; a' milyen

kétfelől 2 van, 's túl a' töviek.

XII. Folyó alaknak mondatik; melynek

edjik pontjánál sincs szöge: 's azon folyó alak,

melynek edj darabja sem egyen sem lap, gör

bének mondatik. - -

XIII. Ha AésBfolyó alakak” közősef (pont

vagy edjszerü vonal) olyan, hogy akármelyik

pontjából f nak,van Anak oly a darabja, 's B

nek oly b darabja; hogy a nak 's bnek fogla
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latja folyó alak legyen: ugy A ésB edjmást E

ban érinteni mondattnak. Az érintés”fokozatai

roll alább.

XIV. Ha A lap érinti B alakat ppontban,

's pq egyen Aval negyedszöget csinál: úgy pq

negyedszöginek mondatik nem csakAra hanem

Bre is; 's ha v vonal C terjbe esik, 's vnek

minden pontjairól van C re L.; mind ezen L_

ek” foglalatja is Cre t_nek mondatik.

XV.Akármely K legyen Plapranézt edjfe

lől: minden pontjairöl Knak Pre L_ek túl ép

pen annyira nyujttattván ki; mind ezeknek vé

giek” foglalatja mondatik Knak szembeni (vagy

szembei) képének.

Jegyzés. Ezen kép egyenlő Khaz: denem

mindenkor eshetik öszve; péld. a' jobbrai sróf

nak képe bal , ('s a'jobbrai forgás” képeis bal)

's a'jobb kéz” képére amannak keztyüje csak ki

fordítva illenék. Urileg egyenlőnek mondatik B

hez A, ha a'( 259. ) fölebbi mozony miután A

val öszve esik, vagy Bvel vagy ennek szembe

ni képével öszve eshetik.

XVI.A' etetejü 's Malju tetény, mérttezéssel

párosulván, ha M nem csak egyenre 's lapra

szorittva, az úrből akármit tehetvén, (1 ponttöl

nap-systemákig), mindenik p pontján Mnek

azonegy c pontból 2felévégetlem egyen gondolt

tatik, 's minden cp köznévvel xnek nevezttetik;

és minden xen d tól kezdve y=x.a vétetik (az

minden xre azonegy tétedjü - ot téve), még

pedigvagy minden ya'cp egyenen arról felőlvé

tetik a' hól p van, vagy minden ytúl vétetik:

akármelyik esetben minden yak” végeinek fog

lalatja, Mhez hasonlónak, 's akármely xnek

vége az ő yja végével, 's akármely x ek”végei

nek foglalatja az azon xek yjai végeinek fog

lalatjával eggyfektüeknek mondattnak akárme
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lyikben a'2 eset közzűl, azzal a' megjegyzés

sel, hogy 2dik esetben balkéz jön ki, ha M

jobb kéz. -

XVII. HaL és l két vonal a' lapban,'s fővál

zó avnek mint fő-útnakvégéni negyedszögi alútak

Y és y; és Jk Y=Jky, ha xnek a becse véte

tik, 's k akármely - egész számot tészen olyan

- hig, hogy Jht. Y már xnek a becsére nem =

Jht y; akkor L és l azx=a végéni al-út” tete

jén edjmásthdik fokzatban érintenimondattnak.

Megfog látszani: hogy az egyen csak első

fokzatban érinthet; a' kör2dikban is; a' mikor

is azon pontnál a' 2dik fokzatban érintő kör

nek sugára, az érintett görbénekgörbület-suga

rának mondatik, (röviden görbisugárnak azon

pontnál, vagy görbe”sugárának). 'S meglátszik:

hogy valamint ha egyen az érintő, az egyen

's görbe között az érintés” pontjáról egyen nincs,

azon kör 's a' görbe” közt sincs kör. A' kör

helyibe gömbet téve, kiterjeszthető más alakak

I'3, 1S.

XVIII. Ha Eegyen 's a'görbeközt nincs vég

nélkűl kinyujtott egyen, 's még sem éri E a'

görbét, szint-érőnek mondatik: görbe görbéhez

is közelithet végnélkűl;úgymint hagvonalnak y,

's G vonalnak X az alútaik ugyan azon főut

ra nézt; 's bizonyos ponttól kezdve 's végnél

kűl menve, soha y=Ynem leszsz, de y–Y

~-~ 0; g és G edjmást szint-érni mondattnak.

Mikor egyéb nem mondatik, egyen érttetik nem

csak a' szint-érön, az érintön is.

- Ha mind az érintő, mind az erre az érin

tésipontröl Lgörbi sugár kinyujtatik a' főú

tig: azon ponttöl a' főútig az érintő éritény

nek(tang), a'sugár pedigsugárzánynak(normal),

's al-úttoli távja az érintény 's fő-út vágatjá

nak érinti-aljnak (subtang)nak mondatik, 's

32
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ugyan azon alúttoli távja a' sugárzánynak a' fő

úttali vágatjának, sugár-aljnak(subnormal) mon

datik. A' tang és subtan; szöge legyen u.

Meglátszik majd : hogy Jy= tang u, 's ha

az érinti-alj s, a”sugár-alj a, 's a' sugárzányN,

y*=sa= + 's o=yJy, 's N°=o(sto).

"Sha c pontjából a fő útnak, ennek a tangali

vágatjáigi egyen pnek, s ugyan c pontról

a” főútrai L nak tangali vágatjáigi egyen x

nek mondatik; és a' görbének valamelypont

jától végnélkűl menve, z, Jy, és p közzül,

mindeniknek széjbecse van; még pedig vagy

edjiknek széjbecse se0 sem oo ; vagy x nek

és Jynak széjbecse egyszersmind 0 vagy egy

szersmind oo ; és akármelyik legyen 0 és oo

közzűl; pnek széjbecse a' másik: ekkor azel

ső esetében a 2dik esetnek (az-az ha z /~-~0,

's Jyv-s o), a fő út; a 2dik esetben (az-az

ha x y-v oo , 's Jy -> oo) a' e pontróli L_.

szinteérő; a legelső esetben pedig, ha b a' e

, rőli _ ban , 's f a' főútban olyan pontok,hogy

g -N cb, 's p -N cf; a' kinyujtott ft szint

érő egyen leszsz. -

A' mikor is ha ezen egyen A nak nevezt

tetik; lehet oly fő útat mutatni; hogy ha az

emlitett görbének al-útja y, 's az A egyent iró

al-út Y; az emlitett pontjától kezdve a' görbé

nek, végnélkűl Y–y ~-~ 0. 'S könnyü meg

mutatni, hogy ekkorA 's a' görbe közé egyent

nem lehet vonni. -

XIX. Ugyan az alképek által meglehet

tudni, hogy a görbe a' fő út felé homoru-é

vagy domboru; sőt a' fő-útnak bizonyos becsé

re, nem edjfelől homoru másfelől domboru é?

(mely utobbi kigyózatnak mondatik). Alább
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edj viszsza tekintettel meglátszanak a' köve

kezők.

1. Ha valamely pontnál y nak legelső nem 0

alképe páros számadik, 's ez K ; ott a' görbe

mind a' kétfelől domboru a' fő út felé, azon

pontnáli érintön főlűl kezdődvén mind a' két

felé; ha pedig – , úgy homoru, az érintön a

lúl kezdődvén.

2. "S ha(bizonyos becsére a' fő-útnak) azelső

nem 0 alképe ynak páratlan számadik: úgy a

zon pontnál kigyózat van: mely is nem lehet,

ha J*y meghatárzott véges, 's nem 0; mertak

kor ha ez K , a' görbe mind a' kétfelől dom

boru , ha - homoru.

3.Ha pedig Jy=oo vagy: a'főút av nek a

becsére; minél kisebb a val probálni kell x-a

to 's a–co ra nézve, hogy a'görbe mind a 2

felől homorulnak”, domborunak, vagy kigyó

zatnakjön é ki.

4.A' hól kigyózat van, az különi pontnak

mondatik; valamint a' hól az al-út y legna

gyobb vagy legkisebb, legalább a' főút xnek

bizonyos becsétől bizonyos becséig; szintúgy a'

hól xnek bizonyos becsére ynak edjetlen becse

van, de a görbének több ágai lesznek;'s ezek

nek is vagy azonegy, vagy külön érintőjek van

azonegy pontban (mely utobbi esetben az al

képnek is több becse van); továbbá az első e

setben is vagy mindenik vagy csak az edjik

forditja domboru arczát az érintő felé; 's mind

a” 2 esetnek 2 esete van , a' mint a' fő út fe

lé domboru vagy homoru. Ez hegyzetnek mon

datik, első 's 2 dik nemünek, az elsőben az

érintő a' kettő közé esik.

Vannak a' főútnak oly különi pontjai is

némely egyenlet szerint: hogy sem innen sem
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túl azon különi ponton vagy pontokon kivűl,

melyet az egyenletád, ynak tétedjű becsenincs;

de az y ellenedjü becsei mit adnak, másfelől

vi'sgálanddó.

5. Legnagyobb vagy legkisebb y más becsé

re xnek nem lehct, hanem a' melyre y nak

legelső nem 0 alképe páratlan számadik, a'

mint alabb meglátszik. - -

XX. Ha V es v két oly vonal, hogy Vfog

lalatja a' v minden pontjároli görbület-sugarok"

végeinek: úgy Vmondatik a' v közep-pontozatá

nak, v pedig a' Vsugárzatának. Vagy mivel

meglehet mutatni; hogy ilykor ha Vre hozzá

egyenlő (tökélyesen hajlónak képzeltt) egyen,

elébb” reá lapulva, azután mind érintőleg fej

lődni-le gondoltatik ; a' vége útja v leénd :

mondatthatik V lefejlődőnek, 's v fejletnek.

XXI.Viszsza-térve (a” cél” közelitésére) az

eggyközényre: ha az eggyközény egyeni (262),

's akár lnek akár Lnek pontja által írtt egyen

az aljra L.; akkor az eggyközény negyedszögi

nek mondatik (röviden negyedszögénynek).

A” negyedszögénynek fajtáji: a' terj-me

gyedszögény,(rectangulum), a' terj-negyedsző

gény (téglány); 's a' Nvagy számtalan más

alak-fenekü telj-negyedszögények.

Szintúgy a' teténynek, állása 's feneke a

lakja szerint számtalan fajtáji vannak.

Légyen akármely terj-eggyközény Göc,

melynek 293, Gc átlöji fban vágják edjmást; 's

ezen fenékről emelkedő eggyközény” eléhozá

sában írjon G pont GG' egyent; irnak ekkor 2,6, c, É

pontok alhoz 11 és -e? (2,9393', ce”, ff” egyene

ket; 's ha GYSc a'fenékre |_,ésvagyG'& is az,vagy

26 -63; az egész egyközény20/98'98 lap által

D\ 916 98 fenekü és /N 2(cö fenekü oly eggykö

zényekre oszlik, melyek öszve eshetnek; más
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esetben pedig az edjiknek boritékját ki kellfor

dítani, hogy öszve eshessenek.

Tudniillik: ha 286c nek felső szine (a” lát

hatóságért) feketének 's az alsó színe fehérnek

gondolttatik;/N96 8 csakúgy fedheti 2c8 /\ ot

azon esetben ha 2(6) nem = G3, hogy a' külön

böző szinek essenek edjmásra , ha pedig 28=

Gö, úgy az egyszinüek is fedhetik edjmást.

Légyen G&f, L_2(698, de 2G nem =G 98;

's légyen péld. G'&f hegyes szög, tehát c'cftom

pa: igy mikor f magában maradván, c pont &

be, 's 2 pont öbe, ö pont (ba esik (minde

nikfélkört irván), c' nem eshetik G be; mert

G'Git! hegyes c cf tompa szögek.

De ha 96 =633; ekkorA Mc'88' az alattai

eggyközénnyel ZA2(cö re szálva; 's így c a”c be,

2' az 2 ba, 's 8' a' ö be esvén, ha /N (Bc az MB

körűl a' fekete szinével /N 2GB nek fekete szi

nére fordul, magával vívc az alattai eggykö

zényt, cc egyen &&' re esik; (mivel &&c szög=

& c/c), és a' két eggyközény öszve esik

Ha pedig &"&fc lap nem L. a' fenékre,

's edjik péld. 2 felől v 's 98 felől u szöget csi

nál;azelébbi fordulásokkalmikor cpont & bejön,

fe egyen f&be esik, de a' fc egyeneni lap v szö

get vive magával, ö felől a' fenékkel v szöget

csinál, tehát a' &f egyeneni lappal, mely u szö

get csinál, öszve nem eshetik, tehát cc" sem

(iG vel.

"S ha a felső fenékből 20/e95 tétetik2GB re

is, szintúgy van: ezen felső/N nak alsó fehér

színe 2GB mek felső fekete szinére esvén; azon

eggyközény, melynek felső fenekeA2/c/3/ az

2G 3 Aon alol esik: tehát semmiként a' két

eggyközény öszve nem eshetik.

De az ?ll?öe fenekü cggyközény”boritékát a'

belső szinével kifordítva, az 236 /N ra lehet
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tenni, 's az ezen fenekü elébbi eggyközénnyel

öszve esik. - - -

Vegyzés. Ilyen leszsz az. (38 fehér fenekül

eggyközénynek szembeni képe, ha a'könnyebb

ségért ezen fenék 11 az (264) irtt Phez, 's a'

fenék”fehér szine Pfelévan fordulva ; 's 2 nak

a , ö nek 6, &nek c a' képe: és így A (6&l=

/Na6c , 's szembe menve öszve ilhetnek; tehát

a főlebbi szerint ZAa6cnek fekete szine van az

2238 fehér szine felé: 's ha csak ezen edjet

len módon eshetnek öszve; a' mipéld. 9193G től

balra van, az abc tőljobbra esik.

S szintúgy van, ha (264) a központtöl

(mely legyen 4) mind másfelől vétettnek az y

ak, 's a=1; az 938 fehér szinének abc nek

fekete szine a' maga lapjában fordulva szem

beni képévé válhatik; de ha q (86 tetény /\

2(988. től péld. jobbra esik; mikor 2? 3G öszve

esik abcvel, qa6c tetéuy balra esik.

Megjegyzenddő: hogy a' szembeni képhez,

és ahhoz a' mit a' közelebbi ád ha a-1 véte

tik, éppen egyenlő az a' mi kijön, ha a' bori

ték kifordittatik; de úgy alkottatik az új test,

hogy minden darabjai és szögei azon módon

következzenek edjmás után; úgy hogy minden

elébbi szögnek,annak tövilegi kinyujtása felel

jen meg, (a” görbe”pontján érintőkkel értve).

Különben már bizonyos négy-lapi szögis adhat

ugyanazon küli szinnel is, akár gödrös akár

kiálló alakut: péld. edj négyegfenekü negyed

szögényre főlűl lehet tenni akár ki felfelé akár

bé lefelé oly tetényt, melynek oldalai négy oly

/\ ok, melyek közzűl mindeniknek edjik olda

la a' négyeg” oldálához, a' többi bizonyos azon

egy olyanhoz egyenlő, a' mi nagyobb a' négyeg”

félátlójánál.

XXII. Akármely egyeni keriték légyen a
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telj-negyedszögény” feneke, mivel ezen fenék

ből negyedszögényt lehet kirakni; ezek a' raj

tok lévő telj-negyedszögényeket magokkal vi

hetvén, olytelj-négyed-szögényt alkotnak az e

lébbiből, melynek feneke is negyed-szögény.

Sőt akármilyen légyen is a' fenék” kerítéke,

széjbecsileg azon feneket negyedszögényé lehet

változtatni. - -

Könnyü pedig megmutatni; hogy a' ne

gyed-szögény” férete, az alja akár egyen akár

negyedközény légyen, az aljnak a' magasság

gali mérttezésével ki jön: melyből majd mind

a” terji féretek a' lapon, mind a' teljiek, a'

csupa alkép” főképezése által kijönek; eggya

ránt ilvén /N ra, tetényre, eggyközényre, kör

re, más görbékre, gömbre, 's más valamely

linea megfordulása által lett testre. Ugymint ha

az X elején y" az al-út, 's a' végén y, a' terjre

nézt xy és xy” adván(v)xés (u)xet(242), a nö

vetkép xy 's az alkép y. Szintúgy a'megfordu

lással lett teljre nézt y*n és y*nk adván(v)x és

(u)xet,a növetkép y*nix 's az alkép y*n.

émely kőnnyebb erőtani képzetek.

I. A sebesség nézti mennyiség azon útra

nézve melyet a' mozonyaz id”főmértéke(mely

legyen 1") alatt ír:M mozony” sebessége” men

nyisége i idpontnál azon út, melyet tenne, az i

idpontban kezdődő 1" alatt M1, hareá sem i

elött müködött sem iben érkezett erők közzűl

edjikse müködnékazi után,sem új ok nem jár

ulna. Az ilyen megszűnő erőnek mondatik; 's

eredménye egyenes és eggykénti mozgás: de en

nek eléhozására nem elég 1 idpont, id kell

(akármely észrevehetlen kicsi légyen is); péld.

legyenek M és m egyenlők (mintegy pontoknak

gondolttatva), 's érkezzék p idpontban c sebes

séggel M nyugvó mre; 's legyen y közneve az
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mnekp utáni akármikori sebességeinek; az y

nő 0 tol, 's c mindig annyit apad, mig az r

sebességec-y=yaz-az y= c. lessz, mely azután
2

változattlan. Addig is mind együtt mennek,

noha m sebesűl, 's M az azonfölüli sebessé

gével dolgozik m re: azonban azeggykénti moz

gás előtt akármely i idpontnál m nek sebessége

y volna ha M megszünnék, 's az M sebessége

c–y ha m azon túl nem lenne.

II. A' folytoni erő is nézti mennyiség a

zon sebességre nézve, melyet az id” főmértéke

(az az 1") alatt változattlan működve azonegy

mozonyra, elé hozna azon 1" nek végére; te

hát azon útra nézt, melyet a' mozony melyre

azon ok változattlan dolgozott 1" alatt, irna a'

2dik 1” alatt, ha sem azon ok nem volna az

első 1" en túl sem más ok nem járulna. Péld.

nálunk a' nehézség” ereje mintegy 31 láb: mert

a' szabadon eső test 111 végén, akkora sebes

séggel bir, hogy a 2dik 1' alatt31 lábot men

me (mint az Atwood gépe kimutatja).

III. Ha c akárvonalt akár terjet akár tel

jet tévén, van olyan pont, melyen által akár

mint tétessék olyan lap, mely azt két darabra

választja, ezen két darab – legyen: akkor

ezen pont az a közepének mondatik. Tegyenek

3, 2, . . . ilyeneket, 's távjaikan közepeik”

távjai érttessenek. "S ha ab egyen l 6cegyenre,

's a6c lap Rnek mondatik, melyre P és Q la

pok a6ről 's 6cről negyedszögiek; 's Ma' P,

Q, R lapok közé esik; és ziz,+z, ... = Vagy

/~-~ M, 's x, x,, zs... nek távjai Ptőlp, p. ,

p..., 9 tol g, g, , ga..., s Rtöl r, ra, re..., 's

p3tip,x,t...= vagy - p/M, 's qztqrx , - - -

=vagy A-N g/M, 's rxfriz, ... e= vagy -

r"M; akkor azon pont, mely Ptől p” távra, ?
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tól q" távra, 's Rtől r távra van, mondatik az

M űri súj-pontjának. -

A” görbe” hoszszának növetképéről.

§ 196. Legyen a' fő-útak” egyenére homo

ru és oly darabja a' lapigörbének, melyben az

alútak mind nőnek: akármely görbe ilyen da

rabok” öszszete lehet, a' fő-útak úgy vétetthet

vén.

I. Légyen t az k kezdetérőli al-út” tete

jérőlaz k végérőli al-út” kinyujtásáig vonttérin

tő, 's c legyen a'görbének azx kezetérőli alút

tetejétől azx végérőli alút”tetejéigi ivének húr

ja: 's leszsz t: c /~-~ 1, ha, n ~-N oo.

Mert azon /\ban, melynek oldalai t, c és

2–) „ leszsz t: c=sin(2R–a–a): sin a; 's sin

(2R–(az)]= sin(arts); tehát t:c= sin (ata)

: S273 00 •

De z -~ 0, ha n ~-~\ oo, mert a' húr c

a” kezdete körül fordúlva, az érintőhez akár

- f

minél közelebb mehet, tehat ***+=
-

S2/3 OC (2)

„N-V 1.

II. Legyen (W)x azon érintők” öszszete,

melyek a mindenik k kezdetének megfelelő

pontjárol a' görbének, az k végérőli alút” ki

nyújtását vágják; mint atb-tc-td. S légyen

(U)x öszszete a'minden x eknek mefelelő ívek”

hurjainak,mint a"+b+c+d”.

Vétessék n két akkorának, 's gondolttas

sanak az említett érintök és húrak az új x ek

re nézt is: az elébbi akármelyik k nek megfe

lelő érintő nagyobb lesz, mint az azon kből

lett 2 új knek megfelelő érintők” öszszete; de

a' 2 új k nek megfelelőívek” húrjainak öszszete

33
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nagyobb az elébbi x húrjánál.

Az utóbbi világos: mert az ív a' húranfő

lűl esik, 's a' /\ 2 oldala” öszszete ) a 3

diknál. Az első pedig onnan látszik: hogy péld.

a+/3 >a+b, mert 8 >b; mert igaz görbéről

(263.) lévén szó és a' mely a' főútra homoru,

's alútai nőnek; b érintőnek kinyujtása főlűl e

sik ab húran , b pedig aluúl az ab kinyujtásán;

tehát ha 6fb negyedszög, 6bf) 6cf, 's 6ef pe

dig >afe; mert ag az a ból y" ra L alul esik

6fen, és így acg)- afg;tehát 6bf> afc; tehát ha 6f

az y és gy" közt felvitetik, maga elöttvive/N

66f et, mig 6 az i be esik, b alúl esik f pon

ton; következőleg if}>6b.

Melyis mindenik x re nézt így lévén; is

metelttessék az n kettőztetésevégnélkűl, 's le

gyen (V)x az érintők” öszszete, 's (U)x a'

húroké; (V)x mind apad, (U)x mind nő, 's a

maz az első(U)xnél mindig > marad, 's (U)x

az első (V)x nél mindig < marad: tehát (V)x

nek széjbecse van, melynél mindig nagyobb,

's (U)xnek is széjbecse van, melynél mindig

kisebb marad (203). Légyen az (U)x széjbecse

(A)x; 's legyen bizonyos becsére nnek, az x

végéről kezdetefelé tett x nek megfelelő ív i, 's

az x-xnek megfelelő ív legyen I; 's az I+í

be az n végetlen növésével irtt húrak” öszsze

tének széjbecse legyen S=(A)x, 's az Ibeirtt

húrok”öszszeti széjbecse legyen s; leszsz (a)x az

az (A)x–(1)(x–x)=S–s; és ez = k, ha az

ibe az n végetlen nővésével irtt hurak” öszsze

te h ~-~ k. Mert akkor az I+ibe irtt húrak”

öszszete” széjbecse sfk=S; tchát k=S–s.

Hogy pedig a' főlebbi (273.) t és c vé

tettvén, nem csak k >c, hanem t is ) k, lát

szik onnan: hogy ha n két akkorának vétetik,

legyen T az új két t öszszete; t> T lé



– 275 .

vén, legyen ta- Tig; ezen T ha n végnélkül

kettőzttetik is, mindig nagyobb h nál; legyen 2

az a' mivel nagyobb; leszsz az a' mivel t

haladjameg h t, gt), az hól (mindenik K lé

vén) ákármint apadjon 2, állandóul marad g;

tehát a' h széjbecse k sem = sem > t nem le

het; mert g nél kisebb t-h nem lehet.

Mivel pedig (273) t :c ~-~\ 1, akármely

N adassék mcg, van oly n, 's elébbi k, a'

megfelelő ijének t jével 's cjével, hogy t-c.

c: NV; tehát midőn t >k> c, vétessék(v)xnek

t, 's (u)xnek c, 's leszsz (v)x) (a)x>(u)x,

(mert k=(a)x vala); tehát (243) mivel

(v)x (v)x ...(u)x . -

: -1, leszsz:-1,5 /~-~\ 1.

De cs-(u)x=ap (K*+ *) mely ha j (mely

=dy) =XJy leszsz - (x*+x*(Jy)*)= x2 (1+

(Jy)*); mely is tehát növetképe (A)xnek az

az a' lapi görbe hoszszának, az alképe pedig

-*(1+(Jy)*); tehát csak ezt kell főképeznihogy

a” görbe hoszsza kijöjjön, az-az az n nek vég

nélküli kettöztetéséveli hur-öszszet” széjbecse.

Jegyzés. De az a' kétség támad : hogy ha

az ív” kezdetétől a végéig folyvást ugyan, de

másként tétettnek a' húrak, 's mindenik hür

/-\0, nem lehet é a' széjbecs más?

Nevezttessenek rendes húroknak az elébbi

ek, 's azonegy n re nézti xeknek megfelelő

húrak” öszszete közönien legyen s, az ív” kez

detétől máskénti (legalább nem mind úgy tett)

húrak” öszszete” közöni neve legyen S: meg

mutattattván mindjárt, hogy akármely Snél

van nagyobb s, 's akármely s nél van nagyobb

S; leszsz (akármely Slegyen), S'> s'>S;

legyen s'=Stoo, 's legyen s nek széjbecse A,

és A–s'= ... =A–S–o; az hól ha Sakármint
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nővén, 's s' pedig azon főlűl végnélkűl nőhet

vén, 7 /-\ 0,de a nem /-0, hanem o /~-~\ h;

leszsz ao =hto, (az hol 0/--> 0, 's o,h ),

's 2=A–S–h–0,tehát 2 to (mely ~-~0)leszsz

=A–h–S; tehát S /~-~\A–h.

'Slehetvén olyan s', hogyA-s"=2 <h le

gyen, 's lehetvén S/=s+p; leszszA–h–S"=

A–h–s”–p:=2–h–p, mely – , holott A-h

–S' .

Tehát a /-0, és így SA-N A.

Hogypedig van minden Snél nagyobb s, 's

minden snél nagyobb S;meglátszik így.

LegyenekSnek hurjai 28, 38 . aziv”kez

dete 9( tol a'vég S8 ig. Gondolttassékakkora n,

hogy nem csak mindenik húr” ivének megfelelő

fő-útidarabban több kek legyenek, hanem akár

mely kicsiw adassék meg, akármely két edjmás

utáni alutakat tegyenek y és y” azon D\ban,

melynek a húr z péld. cb, és x's y”–y ol

dalai, az legyen- w:2v,ha v az 233&...58 szög

hegyei” számát teszi; mely meglehet, mert x

~-~0, szintúgy y –y, tehát x*=x*+(y–y)*

A-\0.

Ekkor akármely rendetlen péld. 28 húr

nak vége legyen 38, ezen 8 pont elött legkö

zelebbirendes húr”végétőlpéld. ctöli rendes húr

nak cbnek végeire vonattassanak cö és öb hú

rak; 's ugyan ez tétessék minden rendetlenűl

végződő húr” végénél; ilyen eset v számunál

több nem lehet. Nevezttessék az olyan rendeshu

roknak, mint eb, melyek a' rendetlenűl vég

ződők végeinél lesznek, öszszete unak; 's azok

nak melyek minden ilyen pontnál pároson vo

nattnak, mint péld. 98 ről öc és 3b, öszszete

nevezttessék u nak: ilyen húr mint 93e, 86

csak 2v számmal lehet, 's ha mindenik <x<

w:2v, úgy 2v számu olyan húrak” öszszete
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az-az u'- :=w); azonban 93ct 30> cb,

tehát u'>u; de 26c8 is » 298, és így ha sből

el-vétettnek az olyanok mint cb, 's helyibe té

tettnek az olyanok mint c3,98b leszsz s–u+u”

> S, az hól ut–u - és u'<w, ezpedig akár

mely kicsinek vétetthetik; legyen u'–u= g,

és stg = Str; az n végnélküli kettőztetésével

s mind nő, 's g -~ 0, S pedig változatlan

marad; tehát r meghaladja gt és (s=Str–g)

ban r–gis leszsz; a' mikor is s >S.

Hogy pedig mind38e mind 98b <eb; látszik

onnan, hogy McBbben 58 szöglegnagyobbazirtt

feltét szerint;mivel98 ról,a'fő-útra bocsátott [_

a” brőlire bocsátottal negyedszöget csinálnak,

melynél c8b nagyobb.

De akármely s is adassék meg, van olyan

S, mely > s. Mert itt az s hurjai vétettvén

állandóknak: minden húr” ivében akármelyren

detlen edjmás után folyó húrak” öszete oly St

ád, mely nagyobb az emlitett s nél; mert az s

mindenik húrjánál nagyobb a felibe tett húrak

öszszete. Tehát van oly S, mely nagyobb a'

megadott s nél.

De ha az Snek edjik húrja se végződnék

is a' megadott s húrja végével: minthogy S nek

is mindenik húrja – 0 (feltét sz.); légyenek

s nek mindenik húrja” ivében annyi és oly ki

csi húrjai Snek; hogy ide is alkalmazttassék

az elébbi uj, itt az s húrja végéről vonattván

kétfelé az Snek azon pontot közbűl hagyóhúr

jára; 's u az S azon húrjainak öszszetét tévén

melyek nem végzőgnek s húrjával; melyszerint

itt s maradván változatlan, S-ufu')» s, 's u"

–u A-N0, 's az elébbi alkalmazttatik.

2. Ha pedig a' görbe nem lapi: akármely

Mnek akármely rajta kivüli P lapra min
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- den pontjairol bocsátott negyedszögieknek (me

lyeknek közneve z legyen) Pveli vágatjainak

foglalatjaA mondassék azM al-rajzának. Légyen

a jelen célra linea; s ha f lapban y L_x,

*=(F)X a' te egyenlete, 's unek az y végével

határzott pontjárol negyedszögi z=(G)x, 's az

knek megfelelő húrja a neki (k + a) alapon

legyen Jf, 's ezen f két végéről negyedszögi
két s nek végei által határzott húrja Minek

=v% (2 f) ; leszsz dM=LY(2*+*+* *), mely

: #: :):) , az holott %
X, S a 2. - x, 's v =d és Ju–J(F)x. - )x, y (F)x, és Jy=

De a rövidségért legyen ennyi elég erről;

valamint a következő csak megemlittetik.

3. Ha valamely lapi, az y=(K)x által e

redett linea, a fő-úti egyen x körűlmegfor

dúl: az azon linea útjának (mely legyen (A)x)

növetképe” keresésében a' főlebbi (273) érintő

nek 's hurnak (úgymint t és cnek) útjai vétett

nek (242)(v)x és (ujxnek; az holott mind t

nek mind c nek útjai óly elmetszett csupak,

melyeket alul 's fölül II körök zárnak, 's c=
11

(k*ty *) , a' két kör sugarai a' c végeit meg

adó yak, 's az ily elmetszett csup” külje (az

alsó 's felső kört nem véve ide)= a' két kör

sugarai” öszszetéhez mérttezve a vel 's azután

az oldalával. Az honnan azily terj" növetképe
1

az-az d(A)x=(#*+ *) . 2yr , 's J (A)x =
- 1

[1f(Jy)*] T2gr.

Az alkalmazásra néhány könnyebbpélda.

§. 197. A'lapi terjekre nézve legyen Pegyen II

Gl egyenlez, 's Pnek 2. pontjából legyen
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23L_9; 's legyen 58%, 90 is L_Q; és Pből ,

(melybepéld./NG 3Dének teteje 's 93639%; eggykö

zénynek 96 feneke, 's S9) görbének S?tóli, 's

szintúgy S9 nek S bőli kezdeteik esnek), mo

zogjón vele egybe eső P' lefelé mig Qba esik:

az 2" útja leszsz 28, legyen =y, 's (A)x le

gyen azon terj, melyet P fölülről elvág, péld.

a” /\ban &cb, az eggyközényben %C39%, a' kö

vetkezőben 5'ít, azután S.)mrt.

Az honnan látszik mi légyen (A)(x–x);

úgymint a' /\ban Ga6, az eggyközényben$8ef.

'sat. -

Tehát a' növetízkép az-az(A)x–(A)(x–x),

az-az (a)x leszsz a'/\ban a6cb, az eggyközény

ben efgy, 's átalán az x és x–x végein volt P

egyenek közti p, q, r, s, t szeleteket növet

ízképeknek mutatjaki a' tábla.

Könnyü látni: hogy mindenik szeletben le

het két oly negyedszögényt (v)x, (u)x et alkot

ni, hogy (v)x) (a)x>(u)x legyen 's (v)x:(u)x

/~-~\ 1 ha n ~-~ oo; úgymint a' /\ban cb.x

»p>a6.x, 's így mindenikben, ha Pnek fel

ső's alsó vágatjai közzűl (v)xre nézve minde

niknek azon végéről vétetik L. a'másikra, mely

ről a' |_,nem esik belől, 's (u)xre nézve arrol,

melyről a' L_ nem esik kivűl; a' negyedszö

gényről nem lévén szó (271), az első esetben

legalább valamelyik t_ kivűl, 's a' 2dik eset

ben valamelyik belől esik.

Az honnan ha Pnek az xvégéni vágatja

az xnek yának nevezttetik rendre mindenik

ben; ky növetképe leénd rendre mindenik (A)x

nek, 's az alképe y; és (A)x nek, az-az a terj

nek megtalálására csak y az x változöra nézt

az-az xy föképezenddő, melyre is hogy a' nö

vetkép tiszta legyeu (243.), elébb y mint x

függvénye x el kifejezenddő.
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§.198.A' telj” számitása csak abban külön

bözik: hogy erre nézt Pés Q lapokat, 's tehát

a' lefelé mozgó P' is lapot tésznek; 's ZA&SX6

helyett 9 bani lap-darabon álló & tetejü tetény,

's azután (2 bani lapdarabon álló eggyközény,

's azután fí körűl megfordult f) nek 's azu

tán %)2 körűl megfordult S9Rnek teljei jönek

visgálat alá. A' mikor is ha (A)x ezeknek tel

jeit teszi rendre;a' növet-ízképei(A)xnek lesz

nek azon szeletek, melyek az x és x-x vége

in volt P lapok közt lesznek; 's ha Pnek az

x végéni vágatja elébb a' teténnyel, 's azután

rendre mindenikkel Ynak mondatik, a' növet

képe mindeniknek rendre X Y, 's alképe Y le

énd. Tehát a'terjésteljmegtalálására,azis látzsik

hogy akármely alakuak legyenek H és K, ha

Pnek akármely xvégén , H vali vágatja = K

vágatjához, és igy az első esetben mindenik y

az Hban = a' Khan vele egyszersmindi yhaz,

's a' 2dik esetben mindenik Y az Hban= a'

K ban vele egyszmindi Y haz; H=K leszsz.

§. 199. Melyek szerint az első esetben

I. LegyenA 30G röviden bs238-=y; leszsz

y:x= b :y, tehát y= --> 's a' növekér-sk

- 2

(279); melyeknek főképe% mert ennek xre

nézti alképe 's növetképe (255) éppen azok.

9 _ by* b6° , , , ---

Tehát (A)y–(A)8 -Ty -5%, és így ha 8=0

b0*
2y lévén, leszsz (A)y=vétetik,(A)0=0=

l 9

%- az-az a' /\férete= a' magassággal mért
9

tezett aljnak feléhez.
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Legyen már 998 az eggyközény alja= b;

lesz y=b az xre nézti alképe (A)xnek, ha ez

itt az eggyközény” féretét teszi; növetképepe

dig bk, melyeknek főképe bx. Tehát (A)8itt

is=0= b.0 lévén, lesz (A)y =by; mely is

az aljjal mérttezett magasság.

III. Legyen S 97 nekSí-/ ra mint fő úti
- 1

egyenre tett Lalútakkal, egyenlete y=px? ,

melyis a' parabola egyenlete. Itt a' terji növetkép
1

- 1

xpx2", 's az xre nézti alképpx" ,melyeknek
13 1

főképe px : 3 =px 2x; mert ennek növet.

képe 's alképe azok (256). Tehát itt (A)y=
1

#y: mert py2 = a'y végéni yhaz, 's a'

const. itt is 0.

IV. Ha 0%)=903 -1, 's %) től 0"felé vé

tettnek a' fő-utak, 's az arra L_gyak irják Sn9K

et; ez az lesz a' mihyperbola aeguilaterá

nak mondatik, ha y=-- és itt is ha (A)x
TFx”

az 99S,%)2 és 99 közti terjet teszi, a' nüvet

ízképka x 's lkép w= 1 lesz: úe

lyeknek főképe (257sz.) Íg (1+x).Tehát mivel

itt is szintúgy mint elébb 0 a const, (4)y=

Íg(1ty). -

Jegyzés.A”241 iklaponimód által a' const.meg

találtatik,midőu xnek bizonyos péld. h. becsére

tudatik, hogy (A)h =a; mert az ott mondot

tak szerint const. =a–(B)h ha (H)x az es

mertt főképe J(A)xnek. -

34
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§.200. A"2dik esetben a' telj szintúgy ki

jön. -

I. LégyenAGD6 helyett & tetejü tetény, s azal
9

ja Qlapban legyen b; lesz Y= : mert az ür

tan” elemeiből ,*:x*=b: Y.

, bx* - -2

Tehát x :- nak mint növetképnek, 's ***

3

nak mint alképnek főképe: lévén (256.),

- y

midőn itt is (A)0=0,'s a' const.=0; lesz(A)x

. by3 by

a” tetény” telje = 3,4 =:-, mely is az alj

4

mérttezve a' magasság” harmadával.

II. Ha (A)x az 5893 terj-eggyközény he

lyett P és Q lapokba eső, b fenekü telj-egykö

zényt teszen: kY=kb nek mint növetképnek,

's xre nezti alkép bnek főképe lévén bx, lesz

ha 8=0, itt is const. =0, 's (A)y =.by; az-az

a” telj-eggyközény” férete is = a' magassággal

mérttezett aljhoz.

1 -

III. 589) parabolára nézt y=pxa" vala;

tehát ha (A)x a” fű körül megfordult f% tel

jét teszi; Y= y*n=p*xn az alkép, 's xp*xt a'

növetkép: melyeknek főképe :+ (256);

Tehát ha 8=0 vétetik, a' mikoris a' const.

itt is 0, leszsz (A)y= :,a f) Énekfűkö

rűli megfordulásával lett telj.

IV. Ha 99.09t fordul -meg %)2 körűl:

itt y= -- lévén,Y= 7y1

1 x (1+x)*
az alképe
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(A)x,nek ha ez itt az irtt teljet teszi; a' növet

71

kép pedig: 's mindeniknekfőképeszintúgy

X - TT - - - e / p

1+x mint– ;mert(mint mindjárt meglát

szik) akármelyiknek növetképe éppen az eléb
bi; 's (241 sz.) ezen főképek csak változatlan

7x _(–)

TFT 1+x

Tehát akármelyik főkép vétessék, a const. ad

ja meg a különbséget. Ha 3=0 vétetik. (A)y

- (A)0= Ty 7,0 –77 -JT, my

–––-------=--------------=---- =

1+y 1+0":1ty 1t0 ~1ty -

(A)y, mert (A)/3=0.

Megjegyzenddő: hogy ha y helyibe akár

mekkora x tétettvén, a' (281) terj mindig =

---Sr ,
nal is különböznek; úgymint

Íg(1+x) 's itt a telj mindig % lévén; ha

x - oo , a' terj ~-~\ oo, de a telj -> *:

mely is a ps =1 sugáru kör” terjét is fejezi

ki (38.).

- : ------= dr. kiHogy pedig d)= WTFK) d( i:) kö

vetkezik(254.)ből: melyszerintd [(u, v)=uv*l

9 , _ ll t V

=udra-tv-du=–uravtv ú= -----=

vú–uV_.aft - f | | | | p

+ =) melyet is az elébbi példára csak

alkalmazni kell. -

Ha az 1 hez = sugaru kör-negyedbe x a'

közép-ponttól vétetik, az xre L- -= ((1-x*)
1 1x2 1.1 1.1.3x6

-- x*–

=(1–x*/7 = 1- 5 2.4 , 2.4.6

31*
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1.1.3.5x*

-:* .. . . (117); mely is alképe (4)

nek, ha ez, az x=0 alutja (mely = 1), és

az onnan tovább vettx 's az adig irt ív koz

ti terjet teszi; a' növetkép pedigugyan az, ugy

mint y mérttezve kel. Tehát a főkép kijó
(254. sz.) ha ezen közelitő sor izei rendre főké

Peztettnek, 's ezen föképek öszszezttetnek.
mely szerint, mivel ha 8=0 vétetik, (A)3 's

az egész const. -=0; lesz átlátszó törvénnyel

1 y3 1.1.) * 1.1.3,7

254. sz.) (A)y= y– :—– Z”–4-1-37"
( ) (4)r=r–:––: 7,2.4.5

1.1.3.5y9

~9:57:%- - - - mely ha y=1 vétetik; a' kör"

terjének negyede=1– – – 3

33 534 7:2:3

_. 3-5 -

9.2.4.6.3 " ” ” ”

Mert valamig x <1, addig x* is <1, te

hát mind akkor (228) y az irtt közelítő sorhaz

egyenlő; és az abböl (254) kihozott föképe

zeti sor megadja az (A)x terjet. Slégyen x=1

–o, 's a 2-N0; akármely egész szám legyen
–,) 177

m, lesz --- A-\1; tehát a' főlebbiek

szerint (154) ha az (A)Ket kifejező sorba 1–es

helyibe 1 tétetik, ez amannak széjbecse leénd,

de (1)1 terjis szintúgy széjbecse(A)(1-a)nak te

hát az 1–o helyibe 1 tétettvén a' főlebbi sor

a” kör-terj” negyede.

Jegyzés. 1. Ha ezen kör-negyed” meg

fordulásával eredő félgömb”telje(A)xnekmon

datik: lesz ennek növetképe k(1–x*)m: , : 32/

3
alkép (1–x*/n, és ennek főképe mtx–
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-

|

tehát (4)–(4)=ar–––(n8– :) 9

s ha 3=0vétetik, (A)3 's az egész const.=0,

's(A)y=ny– : mely(hay=1 vétetik) lesz

7 2

-- -- ZT.

=a– s=

2. Legyen például ezen fél-gömb külje

a (278) irtt ily megfordulással eredő terj" al
- • - 1 _

képére nézve, mely is 2yn[1+(Jy)*] volt.
1_ 1 -1 .

Itt Jy=J(1–x*ja, mely is =-(4-*") *

- -1 x*

–2x=x(1-x*) tehát (ly)*=*=*.*; 's 1-t(y)*=

; tehát ttty - 2 - 3 17-27,
1–x*

Követk. 2n nek mint xre nézti alképnek (az

holott 2nk a' növetkép, főképe 2nx lévén; ha

(A)x a keresett terjet teszi, lesz (A)y=2ny,

s ha y=1 vétetik, (A)1 az-az az egész terje:

2r; mertitt is ha 8=0vétetik,(A)6 's a' const.

is =0.

IV. Legyen ugyan az elébbi kör-negyed

példa a görbe hoszszának (275)alképére;mely
1

is ott xre nézt (a lapban) [1t(y)*ja” lévén,

- - - - - 1 –– ---

itt (az imintiből)( - J* =(1–x*)T;

1 1,1 1.1.3

lv is (228.)- 1+-x**+--- X4+- ,6

mely is (228)=1t:-x :-x:-x

1 . 1 .3.5 p p

2.4.6. :-x ...; melynek főképe szintúgy és
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éppen az mint Vben, csak hogyitt mind fok

az izek. -

Követk. ha (A)x az x=ynak megfelelőív

nek hoszszát teszi, 's 8=0 vétetik, itt is const.

=0 lévén, az (A)y sora kijön, a' főképezeti

sorba x helyibe y tétettvén; sőt a' kör” negye

de jön ki, hax helyibe 1tétettvén, x egészen

létörlődik a' főképezeti sorból; (ide is a'(284)

alkalmaztattván).

Jegyzés. 1. Az Vbe kijött kör-terj” ne

gyedéből is kijöhet más uton is a' kör” negye

le; csak 2vel mérttezni kell az otti főképezeti

sort; mert a' sugár =:1 lévén, ha a' kör-ne

. 1 p

gyed=z, a'terjz- - a, tehát ha ez= a, ak

kor s =2c.

2. Söt mivel (256) kcosxS- dsinx (az hol

főváltozó x a' körnek 0 tol nevekedő ivét te
–1

szi); lesz x=dx5- dsinx=(1–s*):Ti (ha

- COS X

sinux röviden s nek mondatik, a' mikor is ha

cos xis cvel iratik, c =(1–s*)i-; mely szerint
„' • - - - - - 1

xívnek sre nézti aIképe. (1–s*)***, "s növetké

pe ugyan ez áel mérttezve, tiszta növetkép sre
• - -1

nézt (243);főkép8pedigezeknek az (1–s*)?
: sorának V szerinti fő

képezeti sora; mely csak abban kölönbözik et

től, hogy itt az ízek mind K ok, 's az ottixhe

lyétt itt s van. Tehát ha 8=0 vétetik, 's (A)x

az itti x ív” hoszszát tészi, a' const. itt is 0

lévén, (A)y az-az y ívnek hoszsza megadatik az

-

itti főképezeti-sor által, ha s helyibe sin y

tétetik; péld. ha y =.hatod kör”,sin y=1 : 2, 's ha

y megyei-kör, ss1; ekkor alkalmaztatván(284)
-

-
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3. S szintúgy (256)x az 1 hez = sugaru

kör” ívét, t pedig tang x et téve; t => k : c*
-1

lévén, k = tc*; 's lesz k e t (1+1) tiszta

növetkép tre nézt; mert c-s(1+t*) ; mert

c*=1; : =1:=1:(+1) =(1+t*)",

mert s : c = ". -

Tehát ha (A)x azon x ív” hoszszát teszi,

melynek t a tangja; kikell fejteni ( 117 sz.)

az (1+t*)T** sorát, (mely mindig helyes, mig

t* <1, sőt (284) ha t*=1is), 's azt (mint

Vben) főképezni. Itt is 8=0 vétettvén 's a'
1 5

const. is 0 lévén, lesz (A)y=f– :+:-- --

. :)

7

- . . . melynek törvénye nyilvános; 's ha

y= a' kör” nyolczadáhaz, akkor ti az-az tang y

=1 lévén, lesz a' kör” nyolczada= 1–

: +-: – . . ., mely is a' Leibnitz sora.

1

4. A” hosznak alképe szintúgy [1+( y Jx 12”

(235),ha péld. van oly ntől független az, hogy
x 9 _ _ • - x–(x–x)

.*-*-N 1, a'mikoris ––4A-v x, tehát
y2 y -

x= yJx (237).

Mert ekkor ( 275 ) a' hosz” növetképe

k(t(y) -=-6-5-)=v6a5 ) =

y (1+(x)*2T;tehát [1+( Jay - a” hosznak

1

yra nézti alképe,valamint [1f(xJy)*12 - az

Xre nézti.
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Péld. azon lineának, melyet y*= ax* ád,(Neit

cubica parabolája): a' növetképe ((X*ty")=

a 9y)

(tit :
a •

e e ' , 9 3yMert dy =3y*y Édax=2axx;tehát x =: y

p

--------- y3 p - 9y%* - 1 -

azonban x=-:-: tehát x* e- 4 a*~ ~ : -4"

9v * , , 9 - s • - • • 9y \.

:: és így - (k*fy *)=y - (1+ # );

4 3 9yN: -

melynek főképe - a (1 + :) ; mert en

e 3 8a. - 9y (4499Y
nek növetképe (255) 2 ~ ' 37 " % (tt:)

melyis éppen az elébbi.

Tegye (A)x ezen línea” hoszszát, 's (B)x

az emlitett főképet, 's legyen 3=0, 's x=y

nak yja legyen Y; lesz(A)y–(A)0=(B)7–(B)0;

tehát mivel ha x=0, akkor y=0, és (A)0= 0;

Sa 9XY *__ 8a
lesz (4)r =- 1t: 2 37" 9 3 const

=0–(B)0 (241) lévén. A

- 18

Jegyzés. 1. Itt y = ax*; az holott is a

és x tétedjüleg vétettvén, az ynak vétetthetnek

ugyan csupán a' tétedjü becsei: de vétetthetvén

a” más két becsei is,visgáltathatik ezen szárma

zat is, akármely elegyben a tétedjü feketén,'s

az ellenedjü péld. veresen különböztethetvén.

2. Az emlitett hosz” kiadása nem csak ösze

zési, mérttezési, s cimtlenzési végesszámu mun

káknál egyebet nem kiván; hanem csupa cir

kalommal 's lineázóval megeshetik: igen sok

esetekben pedig a' főkép vagy végetlen sor ál
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tal, vagy oly bézárt alakban adatikmeg,mely

ben helycim vagy köri avvagyúgynevezett ellip

sisi függvény jön bé. De a' kiszabott terv, az

alképek” főképezése nagy munkájának, csakleg

első alapvonásairól engedi ez úttal szollani:

két század” oriásai” szorgalma sok szépet hágy

a” készülenddő rendszeres épületre. -

§201 HaFfőképnek növetképe f; akármely

növetképreiljék azf képe: azon nővetképnek

főképe az IF kép alájőn. A” főlebb növetké

pezett főképek itt következnek bal felől, a'

jobbra utánnak tett növetképeikkel.

mf1

I. Főkép: nek növetképe az":s

ag”

–– ds, ham nem–1, a' mikor a' II alá jőn.

Iga: 1 da da
II. b nek s (% - Tőz (257)

III. az nak at dig

blga b (257)

IV. uv nek udv.tvdu (255)

V. u nek vdu-udv

400 • 4° (283)

"S ha s a' x ív” sinusát, 'c a' cosinusát, t

a” tangensét teszik, az 1 hez=sugaru körben:

VI. s nek növetképe cdz;tehát ds=cdx,'s

dzs ds:c (256)

VII. cnek –sdx

VIII. t nek dx (287)

1+g*

35
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IX.xnekazsívének ds=ds_(VI,VII,VIIIb
ol)

- "TF)

az c ívének– dc =–dc

T *(1-5)

a' t ívének dt

1+t*

X. Az X+X”…neknövetképe dXtdX”... (253)

Jegyzés. 1. akármelyiknek a' balfelőli

oszlopban tétessék elibe d; az= az utánna

jobbra lévőhez; 's akármelyiknek a' jobbfelöli

oszlopban tétessék (jegy elibe; a' balra elötte

lévő azon egész jegyzet” becseí közzűl való;

f~itt csupán főképét tévén azon növetképnek,

melynek felibe tétetett, a' nélkűl, hogy meg

mondattnék,micsodafőképrenézt vétetik (235).

ad

2. Ha Iben m=–1; akkor Jr-:- 11621mm

1-1 0

%-=: , hanem II. szerint %- Igz.

3. Ugyan I ben s akármekkora kifejezet

aggmt1 -

m+1 ”

de legyen péld. b=2 's x=k+hx*; lesz dx=

md

2hx , 's f*-* - a(kthx”)*hxx; melynek

lehet; 's ha b=t, az"éznekfőképe

9 –

a\mf1

főképe +:+ ; mert ennek növetképe

(m+1)a(kéthx*)*2hxx
,
melyis az elébbi.

2.(mt1) -

Ugyan ez a többire is alkalmazható. péld.

ha IXben ds, dc, dt helyett ads, adc, adi té

tetik, a' főkép a szor akkora; péld. fT:
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= a. arc. tang. t, az-az az 1 hez= sugaru kör

beni t érintőnek íve, aval mérttezve, mely is

az a sugáru körnek ugyan annyidja.

4. Úgyan IXben akármely kifejezet tétet

hessék=svagy t, 's akármelynövetkép essék a'

jobbfelőli képek közűl valamelyik alá, (ha a val

mértezve van is) kör-ív által főképeztetik
Söt ha a' t ív nővetképébet helyibe- té

tetik is, kész a' főkép: mert 19 : nek

1-- /

növetképe II szerint ( d: :: , és

- 1+t_(1–t)i+-t (1+t) - 2t.

(V szerint) d 1-g” =:2=TY 9

9t: 2t1-- t lesz

T- *(1+t)(1–t) ~1-t*,
melyrepárzattván

1

melynek tehát főképe 19: 's ennek fele,

főképe +7 nak.

5. VIbol ds=dx. c =dx - (1–s*);tehát

ennek főképe s. De dz ((1- os”) az-az

dx-1-a(sinx)* jnak főképemégeddig sem köri

függvénnyel, sem helycimmel ki nem tétetthet

vén, csak végetlen sor által adatik meg. Ezen

növetkép főképezésétől függvén az ellipsis hosz

sza, (miis kimutattatik alább), az ilyen, ellipsisi

függvénynek mondatik; mely név most széle

sebb kép alá vétettvén, az újabb időknek ed
jik tárgya. •

5. IV ből fTudo= uv–f sdu.; tehát ha

„nak 's donek kifejezetei úgyválasztatthatnak,
hogy f dv az-az v esmertt legyen, 's ez által
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fvdu is, ha nem mindjárt is, ismételtt mun

kával kijöhessen, vagy oly sortámadjon,mely

ben a' pótlék - 0; akkor fudv vagy bé

végezve, vagy közelítőleg ki jön.

Péld. Keresttessék (cdz; legyen us=z*,

's dc=cdx; lesz v s s (289.); és fTx*cdx=

3*s– f7s.2 x dx - fT2z.sdx]. Ismételve

lesz f2z sdz=-2zc– f–c2dz(most 2x lévén az

új u., 's sdz azúj dv); 's ekkormár f-2cdx

=-2s;'s bévégződvén, 's alolról felfelé a' ta

lálttakat helyeikre tévén, ki jön a' keresett fő

kép. -

Mely módon ha m s egész szám fa”sdz

's f x”cdz mindenkor bévégződik; 's minde

nik átlátszó törvénnyel kijön,

Ugyan IV ből bizonyos módon fs"cr dz

is kijön, akármely egész számok legyenek m és

p; 's csak ezzel is sok feladat megfejttetik.

6. 'S még ezeken kivűl az irtt alapi ele

mek által több mesterséggel főképeztettek kü

lönböző alakzatok: melyek az alkalmazás”kön

nyittésére táblákba is rendelttettek.

§. 202. Légyen vagy két könnyebb erőta

ni példa is.

Ha az (271…) adott képzetek szerint,akár

mely t id” végén a' sebesség” közneve v, a'

folytoni erő w, 's az addig t id alatt irtt út

s, és t vétettvén főváltozónak, t=y:n, ( y

bizonyos becsét téve t nek): akkor i =: vt, 's

9 40t

v=: wt. az-az-- -- 1, – /~-V 1.

7 uvt.

Mert légyen (G5)t a' t id alatt irtt út, (93)t

a' t végéni sebesség, (38)t a' t végénifolytoni

erő; tehát az első annyit teszen mint s, a' 2
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dik = v, a' 3dik=w. Követk. (38)t = vnek

növet-ízképe v =(98)t–(98)(t–t), melyben

(232) sz.) (3) (t-t ) =v–v; 's szintúgy? 3()t

=wnek növet-ízképe d = (3)t–(33)(t–t),

melybe9f8(t–t)-w–a; és akármely t vétes

sék, v az azon t tehát vele végződö t végéni

sebességet teszi, v-W pedig az azon t vel vég

ződő tnek elejéni, az-az t–t nek végéni se

bességet teszi; szintúgy w a' t vel végzódó t

végéni, 's w–a, az azon t elejéni folytoni erőt

teszik, a' midőn v és lo az azon t nek kezde

tétől végéigi növeteit teszik v nek éswnek(232)

Melyszerint

I. Az egykénti mozgásban v változatlan

lévén, vé nek főképe vt; tehát (5)y–(5)8=

vy–v8, 's mivel ha 8=0 vétetik, (5)0 = 0,

1esz s=(5)y= vy+ (eonst. =0–v.0) = vy

II. Sőt s = d(e) t se vt, ha folytoni erő

(akár változatlan akár változó légyen) sürgeti

is a' mozonyt. -

Mert legyen elébb a' folytoni erő wválto

zatlan, mely minden 1"=1 alatt w láb sebes

séget hoz elé(272): mindenik t nek elején ki

sebb a' sebesség mint a' végén, az-az (98)(t–t)

<(98)t, az-az v—V <v; 's az ezen t alattva

lóban írt út kisebb annál, mely eggy

kénti mozgással v sebességgel íratott volna az

alatt, 's nagyobb mint ha v-V sebességgelira

tott volna; mert c–y mind nött t alatt, s csak

t nek végére nött vre.

Tehát ot > s' > (v–v)t ; azonban
(245 sz.) vt :(v–v)t A-v1; mert vt ben

v t–vt

vt – V
- ot

:=-- - 0 ha n /- oo . Az honnan -

a 93

A-\ 1; és így vi növetképe (s = (5)t)nek;
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mely, mivel a' változatlan folytoni erő ha 1"!

=1 alatt c sebességet hoz elé, tnek végére

v=-cit leénd, lesz= ctt; melynekisfőképect*:2.

Tehát (e)y–(s)3=(cy*–c8*): 2; 's ha 8=O

vétetik,(G5 y=cy* :2,mert const:=(5)0–(c.0*:2)

=0(241.). Az honnan ha t-1 alatt, g út

iródik; g= -, 's c=2g; és s-t*g, 's t =

- (s:g), 's v=2tg=2g (s:g)=2p/sg.

"S ha a' folytoni erő változó is, s 3-vt .

Mert a' folytoni erő v péld. növőlegvétettvén,

tnek elején w—a, 's a' végén w, 's a' sebes

ség t nek elején v-V, a' végén v lesz. Azon

ban azon úthaz mely a' t. elején (az-az t–t vé

gén) lévő sebességgel eggykénti mozgással iró

dik t nek végéig, mely is t (v–v), ha hozzá

gondoltatik azon út, mely irodnék t nekvége

ig, ha a' t nek elejéni folytoni erő w–av válto

zattlan maradna; ezen két út öszszete kisebb

a' t alatt valosággal irtt út s nél, mert a' foly

toni erő az-alatt is nött; de ugyan az s nél

nagyobb,ha ugyan az iminti t(v–V)hezazon út

adódik, mely ha w volna változatlan, iródnék,

t alatt, mert a' folytoni erőt nek vége elött

mindig kisebb wnél.

Melyszerint iG–d) fiu » ->t(v–v)+
- 2 -

* *(an–

2 ; az höl (az elébbiből) ha t alatt, oly

folytoni erő, mely 1"=1 alatt w láb sebessé

get hozna elé, változattlan müködik, azon t

alatt t *w:2 lábiródnék, 's ha 1” alatt w-t,

láb sebességet szerző erő t alatt változatlanma

rad, t*(w–av):2 láb irödnék.

t (v–W)+t*up:2

A-\ 1;Azonban t(-TRFC-J5) •--
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t v–r 9 - - - -

mert : = 1, 's i*w:t*(w–a)=

w:(w–u) /- 1, mert to: w /~-~ 0 (245).

p , U vy

--==--==-- 1 : 10 tTovábbá t (v–V)-t t*w:2 /~-~\ 1; mer

(7) v 9 t *up: 2

v–Vr /~-~ 1, mert ---vo, S E-k)=

tw:2 0.

0-ay

Tehát: /-\1; és így (5) sessnek növet

képe vt csak vnek kell t végére kifejeztettni,

mindenik esetben; s ezen növetképnek s en

kivűl esmertt becsü föképét keresni.

III. A' t végéni sebesség v nek pedignövet

képe wt , azon lábok számát téve v, a' hány

láb sebességet hozna elé a' t végéni folytoni e

rő 1"=1 alatt valtozatlan müködve (272)

Mertitt is a folytoni erőnövőleg vétettvén,

v az-az a' t vel végzödő t alatti növete a g

végéni sebességnek (melyis (93)(t-t )=o-; ),

nagyobb, mint ha ezen t alatt a' t-t végéni

folytoni erő(33)(t–t ) =w–av változatlanmü

ködnék azon t végéig, 's kisebb mintha domi

ködnék; mert t nek kezdete után a folytoni

erő mind nő, 's csak a végén lesz v.

Tehát wt >v) (w–a)t ; tudniillik ha a'

folytoni erő 1"=1 alatt w láb sebességet szerez,

t alatt wt láb sebességet szerez; 's szintúgy

1 alatt w-uv láb sebességet szerző erő, t alatt

(w–av)t lábat ád.

Azonban wt :(w-u) =w:(w–o) - 1,

mert uv : w /-\ 0. Tehát wt A-v 1; és így

twt növetképe va-(98)tnek; 's ha a' t végénius

v
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:

kifejezttetik 's főképe találttatik, az írtt módon

(38)y kijön. - -

IV. Minthogy pedig : ~-- 1, 's: –
/

/~-N 1 ; lesz az elsőből :-:: /-\ 1, 's a'

2dikból :- : : /~-~\1, 's a' két elsőből (249)

0079 t 079 " -

Tehát ének főképet, 's i nek és - nek
4) (0)

főképei csakváltozattlanual különbözhetnek;'s

szintúgy vv nek főképe v :2 a' vs föképétől

csak változatlannal különbözhetik,

És így c =2(_fwit const); és vs=

L-2( (v: t const).

Példa az utobbira: legyen e a' főld köze

pe, 's r a' sugara, 's ac=a, 's a6=s, c6=x=

a–s; kérdés hogy mekkora(3)y; ha a' test a

bol esve t alatt a utat ír, és a' köz nehézke

dés” törvénye szerint vesz rg" , a' midőn

(a-s)*

(a–s)* : r*=g": [ r°g":(a–s)*]; azon lábok” szá

mát tévén g”, a' hányláb sebességet a' nehéz

ség ereje a'föld” szinén 1” alatt hoz elé.

Ittwe -r*g's ,melynekfőképe(B)t= r*g"(283);

(a–s)* a-s,

enek B)t olyfügvényét téve, melyben a t alatt

írtt s a' változó: úgy hogy (B)y azt tegye, a'

mi lesz, ha (B)t be a' t alatt írtt út s helyibe

a' y alatt írtt út a tétetik.

Melyszerint vv : ws lévén, és amaz
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f(98): *:2nek; ez (B)t nek növetképe lévén;

lesz [ (33)71*:2–[(98)/3] *:2= (B)/y–(B)8;

s ha 3=0 _ étetik, (88)0=0 =-[(98)0 *:2;

tehát [(93) * : 2= (B)/–0–(B)o (241. ); és

így mivel 0 id alatt 0az út, (88) -*:
C –oy

r*e” 1 1 • •

–:-) =n2g(+,- : ) ha x' a' yid vé

-

géni x et teszi.

Jegyzés. Ha x"= r vétetik, hogy az a ma

gasságról esett testnek a' főld" szinéni sebessé

ge legyen kérdésben: lesza végsebesség rl-2gr

1 1\. 2g"

(: –%); mely - r.-~*', ha a – oo,

1 9 - - p

mert- ~-N 0; a' mikor is azon magosság,
(1)

melyről a' föld-szinéni nehézséggel eső test,

ezen végsebességet kapná, lenne rá 2g

2gr

mert ha c a' sebesség 's a' a' magasság, a=c*

a' mint könnyen kijön a' c sebességnek év
nevezett) megfelelő magassága (294böl).

"S minthogy akármely égi testre nézve az

otti gl vétettvén, a' mondottak szintúgyalkal

maztathatnak; 's azonban az a magasságról az

égi test szinére esettnek végsebessége éppen

az (minden egyéb akadályt elgondolva) a'mel

lyel fel lövődve, sebességét az a tetején vesz

tené el, ( a' lefelé sebesítő felfelé lassítóvá

válván):azon legkisebb sebességnek, mellyel

valamely égi test” színéről, sugára” irányában

a” golyó úgy lövethetnék el, hogy soha visz

sza ne térjen (minden akadályt elgondolva),

megfelelő magasság azon égi test” sugára. Igy

= r;

36
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(megforditva) az ooból az égitestre érkezőnek

legkisebb sebessége ugyan az.

Jegyzés. Ha a' vonzó csak 1 pontba úgy

mint c be gondoltatik a' tömeg” eltünésével, 's

a' le esőis csakpontnakvétetik: azírtt törvény,

c előtt mindvéges de végnélkűl növő, 's éppen

cben oo sebességet ád; de c előtt a' végnélkül

növő sebesség” ide végnélkül apadván véges út

lesz, cben pedig csak idpontban a' oo sebes

ség is semmi útat nem ád; 's azon till mindjárt

cgyenlő távokra egyenlő apadatokkal, éppen

annyira menne (minden ellentállást félre téve),

mint volt c elött; 's ugyan ez ismételttettnék

végnélkűl; ha az is feltétetik, hogy a' mozgó

pont e ponton is szabadon átjárhatna. -

V. Minthogy III ból t nek növetképe s
- 9

47

csak ennek főképét kell a feladott esetben ke

resni a' t megtalálására; mert akkor azon fő

kép a' ttől csak változattlannal különbőzhetik;

's ha az id==(A x,'s az említett főkép=(B)x,

lesz(A)y–(A)8=(B)y–(B)/8'sa' yvégéni t lesz

(Aly=(B)y–(B)3+(A)3=(B)y+const,és const=

c–(B)h, ha bizonyos x= h vétettvén, (A)h=c.

(241).

Péld. Keresttessék a' leforditott cycloisani

esés” ide; a' két= részre osztó függélyi egye

nem vétettvén x az alsó ponttól kezdve : mint

hogy pedig a' cycloist (fölűl fordítva ) azon út

ábrázolja melyet az egyenes uton ment kerék

legalsobb pontja ír, mig azon egyenes útba vi

sza-tér, mely a' kerék tovább mentével mind

ismétlődik; az emlitett függélyi x nek legna

gyobb becse a' cycloist nemző kör” kettézője.

Az alút ypedig az emlitett főút xtőlúgyfügg,

hogy ha a' nemző körben x nek alútja y" nak,



- 299 -

's az xnek megfelelő ív (melynek gy" végtávja ,

's x kezdettávja) x' nek mondatik, lesz, ha

mind y mind x'jobb felől a balfelől - vé

tetik, y=y" + x', 's növetképe a' cycloisnak

xp ((2:x) a' mint kimutattatik (Tent.), de

a' rövidségért elhagyatik. -1

Vétessék xnek az alsó pont a tól kezdve

akármely becse k, 's azon fölűl akármely be

cse y, 's légyen ynak yja vége g, 's knak yja

vége legyen f; tudatik, hogy gf ív görbe lé

vén, az ezen íven gtöl fig esett nehéznek vett

pontnak végsebessége akkora mintha gé” függé

lyi egyenen esett volna le, tehát 2-ggf”, ha

g a” szabadon esőnek 1” alatti útját teszi.

"S ha már x apad ytol le bizonyos 8 ig,

y=nk tetején 0 az íveni út, 0 az id; az(n-1):

tetején lesz bizonyos s út,azannak megfelelő

t id alatt; az (n–2)k tetején az elébbi s hez

új s járul, 's új t az elébbi t hez, 's így to

vább az x apadásával nő a' tetejéni vég-sebes

ség, a' mint nő az ív gtől, 's az onnani leesés"

ide; és így az x 4 növeteire nézt - ok az ív”

és id” növetei; és t is s is - ok; és így a' t.

ellenjének növetképe ( mivel azx tetéjéni v=

21-*(y–x)g), lesz– 2:2 (y–x)g= 3 =

: X ( )

X

2x(y-x)g

az 1 hez = sugáru körben, 1–2x hoz =

„ , , -9.

, melynek föképe, - , ha az

cosinusnak nak ivét teszi, mely is ha = , 3Z

–1 nek mint cosinnsnakive = r. Ugyanis az

emlitett körben (257) ha nem az iv mint ott,

hanem az itteni x vétetik is fő-változó

nak, mely szerint x nek mint fő-változói nö

vetnek 2 ívi növet felel meg. szintúgy d cosai

36
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L~x(y–x)

:–ž sin x, tehát 2 -e.–d cos x. Mely sze

sin 2:

rint ha 1–2x hoz =cosinus vétetik, (mely

• y

lehet is, mert x nem> y nem > 2); lesz –

d cos s - ** -.. 2x *

:--:-- v (1–(1–% 1 =
X . Tehát ha (B)xnek nevezttetik

*: és (A)x az x=ynak yja végéről a' cy

clois” ívén azx=8nak yja végéig leesett pont”

útja idének ellenjét teszi; lesz (A)y–(A)8=

(B)y–(B)3; a leesés keresett ide pedig=–

I(A)-(Aj:)]=-feny–(n)s)]=––a+
arc. (cos =1+28) 2g)= 1 (r–arc. cos.

y * 2g

(–2) , a' midőnis (A)y=0, és arc. cos.h

a' h hoz= cosinus ivét szokta tenni.

Hogy ha pedig 8=0vétetik, akkor1–28= 1,

y

melynek mint cosinusnak íve 0; tehát a'gtől a'

legalsó pontigi esés ide lesz az ; még pedig

- 2g

ha 8=0, akárhól vétessék g a'cycloisan az alsó

ponton fölűl; azonegy id kivántatik, minden

kor azon egyjövénki függettlen ytól.

Jegyzés. 1. Itt ugyan az 1 hez = sugáru

körvétetett, az hol n a'fél kört teszi: de akár

mekkorának vétetthetvén 1, péld rszer akkorá

nak, a helyibe nyilván rn jön. / 2rg vel.

2. A' (241.) módon constanssal is ígyjön
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ki: úgymint (A)Y lesz =(B)xt const. =--

-* 2g

+ const.; de(A)y = 0, tehát const. " = 0-

(B)y= n _; tehát(A)x= –s + r_,mely

- 2g - 2g - 2g

ha x=/8, az elébbi–(–(A)/3)-(A)/3.

A' ,'2g pedig itt is főlebb is - értetik.

VI. Légyen az (272) említett súj-pontrais

néhány könnyebb példa. Itt is szintúgy meg

lehet előre mutatni,hogy van ésaz edjetlen; mint

a” görbe hoszszára nézve volt;'s tulajdonképen

az az egyenes út:de rövidebb megfordítva, ha

a' xp sor valamely ntől függő (K)xnek növet

sora, 's ennekizképénekfőképe (B)x; a' mikor

is ezen (B)x megtalálásával jön ki, hogy van

széjbecs; a'midőn (B)y–(B)8–[(Ky–(K)(8)]

//--> 0, tehát (K)y–(K)3nak széjbecse (B)y–

(B)/3; 's ha 8=0, akkor a széjbecs =(B)y

(B)0. *

Jegyzés. Mely mód minden íly esetekre

alkalmaztathatik, 's a'görbe” hoszszáranézveis az

útat annyiban rövidíti: a' midőn ha meg nem

mutattatott volna is, hogy van a' húrok” ösze

tének széjbecse (A)x, mihelyt ki (1+(Jy)*)nak

(mely nyílván ntőlfüggő közkép” növet-izképe),

találtatik főképe (B)x; azonnal (B)y–(B)0

azon széjbecs leénd, mely is = (A)y–(A)o

=(A)y, mivel (A)0=0. Péld. ( 291. ) ha a'

Tentamen szerint az ellipsisben g*= a –u*.

4 (

's a' fő út u helyibe x, 's x helyibe a sin x=

2

$ p e - - - 9

-:- tétetik(s mint (289) sina 's c cos x lé

vén, 's a változó 0 tól nővén); lesz y =
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(+-+)–4+(-)= e, de2 9

_zac žs a - -- - - %*a*c*

==-, dy=- az, és k*by s = 4

+ 2 ** (2a,,, =(% •.. :
4a =(% (c +:-) 2 1–s* -- 6 )

=(%)(– (1–:)

De ž=2x, tehát dy=–2. s.pa *****

az ac T

– És ; és így(*Jy)*= s*. Követk. k (1

c a c*a -

11 1 11

+(*Jy)*) = 2 ac (1: * =ža(*+ * * *
2 04 2 as /

- 1

=ža(1–(1- y* : mely is a'keresett hosz”

2 (

növetképe; és mái napig is csakvégetlen sor:

által főképezttetik.
- -

VII. Ha (272) P laptól oly Mnek (mely

vagy linea vagy lineákból állo,avvagy terjvagy

terjekből álló, avvagy telj vagy teljekből álló),

edjik pontja sincs a nál kisebb távra, sem na

gyobbra a + y nál; 's a nak, mely legyen L.P

kinyujtásán az a végétől vétettnek a'főútix ek;

és Pből P lap mozog hozzá 11 a' y végéig:

minden knek kezdeténi 's végéni P lapokközé

az M növet-sorának edjíze esik; 's ha Mlinea,

a' növetkép egyen, ha terj vagy telj, negyed

szögényekre vonható, 's ezeknek mind közepe

van; és ha a' z sort dM váltja fel, mérttező

nekp helyett a K tétettvén, csak (atx)dMnek

találttassék főképe;_f (at x)dMmegadja a súj

- MT -
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távot, a' főképbex helyibe y tetettvén.

Tulajdonképpen ugyan a közepek távjanem

atx, hanem atx–x;de atx–x:(atv) -v1

(245). 2 -- -

Jegyzés. 1. Az honnan az is látszik: hogy

ha M=(C)x; azon terj, melyet azon . linea,

melyben az alút =(aftx)J(C)x_ zár x=yval

10/T

's az ennek végéni alnttal; egyennel fejeztett

ve ki (191.), az emlitett súj-pont-táv: úgyhogy

ha ez Mnek Ptőli fő-távjának nevezttetik, kö

vetkező bélyzetis lehet:ha P, Q,R oly 3 lap,

melyek közzúl edjik pár se I] ; az a'pont,

mely Mnek fő-távja mind a'3 laptól, mondatt

hatik az M üri suj-pontjának; ugyan is látszik,

hogy azon terjnek alképe (a+x)J(C)x, 's ennek

M/T -

főképe az.

2. Söt vétetthetik a mind egyenlőnek; a'

lineában mind egyenlő egyenek vétettvén, a'

terjekben = négyegek, a' teljekben = kőbek:

és ekkor hapéld m számu a van, lesz m számú

p, és a(ring ...)= x(ptptpa...)=

49023

ptputP2: : : : tehát a' keresett táv aztávok' arit

499
-

metikai közepe lesz; melynek széjbecse kerest

tetik, ha a' x ék” öszete nem éppen maga az

M. "S ígyis lehet a' súj-pont” bélyzetét adni.

Ha pedig M véges m számu pontokból áll:

akkor egyéb feltétel nélkűl, a” sujpont-táv

azon n számu távok”öszetére párzott m: és ak

kor könnyü megmutatni; hogy a' súj-pont ed

jetlen. -
-

De ha M az elébbi értelemben vétetikis :
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csupa ürtanilag kell megmutatni, hogy van fő

nebbi üri suj-pont, és ez edjetlen, akármint

vétessenek a' közelebbi P, Q,R lapok.

Hogy van, könnyü átlátui; midőn a' x

ket úgylehet venni, hogy edjszer nagyobbmás

szor kisebbjön ki, 's az x apadásával egymás

hoz akármely megadhatónál kőzelebb lehethoz

ni: de azt kell megmutatni; hogy ha R lap a'

tábla lapja, melybe esik bab negyedszög, 's a6

ről Plap LR, 's abről Q lap L. R, tehát Q

|_ P; és M ezen (mintegy) köb-szegletbe egé

szen belől esik, és sújpontja f; akármely K lap

legyen Men kivűl, Mnek attóli főtávja annyi

ra esik Ktol, mint f ugyan Któl.

Kvagy [1] R, vagy nem: ha nem, Knak

R eli vágatja vagy vágja a6 egyent (kinyujtva)

vagy nem; 's mindenik esetben vagy K L_ R

Vagy nem.

Legyen elébb KLR, 's az R eli vágatjá

hoz legyen l1 ag, melyről legyen K' lap L. R;

's legyen ab (melyen a töl kezdve az axekvé

tettek)=aty, 's legyen /Agab=u, mely is a'

K” lapnak Qvali szöge.

Légyen f nak távja Qtól k; 's légyen akár

mely a nek közepe i, (akár R be akár felibe

essék); 's az iról Qra |_ essék p pontba; 's a'

kinyujtása vágja a ba K' lapot : legyen p pon

ton K'' lap 1J K 's legyen i I L_K”; 's pr|_ K';

lesz íltpr az-az ipcosufpa.sinu azipont távja K'

tól. -

Vétessenek az, í, p közönien : 's minden

x.ip. cosu+ x.p a.sin u öszszetének széjbecse

M

lesz Mnek K1 tóli suj-pont-távja; 's ugyan az

=minden x.ipcos u nek öszete széjbecséhez,

//

hozzá adva a' minden z.pa, sinunak öszete”
-=-*

-M
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-

széjbecsét,melyek közzűl az első lesz k cosu,

ha a' minden z.it öszete széjbecsek, az-az M

M

nek Qtóli súj-pont-távja, a' másik k sin u ha a'

minden z.pa az-az az (aty) öszete” széjbecsek”.

Tehát az a kérdés, hogy ha oly p”pontja vétetik 9"

nak,melyrőlKral_egyen-k",ezenpponton át-tett

a” K' hoz l l laptöl, mely legyen L, annyi táv

lesz-é kcos u, mint Qtól k?Melyis úgyvan; mert

a' mi Qtól k távra esik,az L től k. cos utávravan.

Ha pedig K túl esik balra K' lapon b táv

ra, nyilván a' L laptoli sujpont-távb vel nő,

valamint ha alul esik b távra, akármely snek

ha elébbi távja t volt, b-t leénd.

'S hogyha ag az ab egyentől jobbra esik:

jobbra 6nél kell a' I1 lapot tenni, 's a' mon

dottat akalmazni. ,

Legyen továbbá az-az eset, mikor agrőlK*

nem L_ áll Pre; hajoljon péld. ag körűl jobbra

fordúlva, migR rel a hcgyes szöget csinál, ag

oly meszsze vétettvén, hogy M egészen az oo

szögbe essék. Legyen az elébbi K helyett HT

lap agről L. R, 's i pontnak távja Htöl legyen

i; 's fnak távja ugyan Htól k; mindenik i=oto,

ha a' Hra i rőli L. ban, a' mi i től K* ig van

o nak 's azon tul Hig vnak nevezttetik.

's ha K7 toli távja inek közönien t nek ne

vezttetik: lesz nyilván t = o sin co; és ha min

den szt az-az minden zosin uv öszete” széjbecse

TVr -jj-

t”, ezen t az Mnek K7tóli súj-pont-távja; a

zonban a' minden zi öszete” széjbecse, az-az a'

1/1

Iminden zg öszete széjbecse, a' minden sa ösz

MT MT

A

37
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szete” széj-becsével együtt, az-az g/+o" (ha amaz

c'nak, ez o'nak nevezttetik), a' Htóli súj

pont-táv k. Tehát a' K? lapnak oly pt

pontjárol, melyről Hra L. egyen=0", ezen L_

kinyujttatván p' ponton túl o nagságra; a' kér

dés az:"hogy ezen o'nak vége K laptól annyi

ra van-é, mint f? 's úgy van; mert K. tól

osino távra esik o'nak vége. -

A' többi esetekre a' mondottak könnyen

akkalmaztatthatván: látszik, hogy akármely 3

lap ugyan azon az ékkel azonegy súj-pontra vi

szen,'s az is látszik, hogy Mnek f súj-pont

ján át akármely lap L tétessék, mely Metkét

darabra m re és ture oszsza, ha mnek L tőli

súj-pont-távja t 's unak r; lesz mt=ur, 's ha

edjik K's a' másik –, vétetik, öszetők 0.

Mert legyen Men kivűl L' 11 L, 's Mnek

súj-pontjának L' tőli távja T7; 's L' től mnek

súj-pont-távja T, Aunek T"; lesz mTituTv=T%;

- mp

azhonnan mTituT =mT+uT7;tehát m(T-T)

= u(T”–T"), az-az mt=pr. -

Látszik továbbá az is: hogy ha Mnek és

M”nek súj-pontjai f és f', melyeknek valamely

az Men és M7en küli K laptól távjai k és k'; .

ekkor MmegM/nek Ktöli súj-pont-távjára néz

ve mindegy, akár az elébbi xék mérttezttesse

nek az ő távjaikkal, akár csak Maz ő suj-pont- -

ja” távjával, 's M7 az övével. -

Mert legyen péld. M ben aptz, p, ... =kM.

's M" ben ap+z%p, ...=kM; lesz a két balfe

lőlinek őszete= kM+k'M”, melyre párzattva

M+M7 a” súj-pont-távot adja.

'S látszik továbbá: hogy ezen M meg M/

nek sújpontja, ff" egyenbe f és f' közé esik.

- Mert legyen K lap II ff” egyenhez: ek
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Msi MTk"

AM+M”, -

súj-pont; légyen azon lap K' mely K tól ktáv

ra van; 's ha péld. K alatta gondoltatik ff"nak,

légyen L lap a' ff" egyenen kűl [1ff" és L_K,

's légyen l a' f ('s szintúgy f) távja Ltől, 's

legyen L' az Ltól l távra f ponton át IT lap;

ez t' ponton is átmegy, 's a' sújpont nyilván

L/be esik szintúgy mint az elébb K' ba; K'

és L'nek pedig közöse ft. És így a súj-pont

a” f és f' pontok' egyenébe esik: 's csakaz a'

kérdés, hová esik?

Legyen a' f és f pontok közti egyenen kűl

edj 3-dik lap, melyre ff"(kinyujtva) |_ legyen;

's legyen attóli távja fnak t's fnak t','s légyen péld'

t =ttb (valamelyik tovább esvén a' másiknál):

//--//g/ - -

% 306),melyis =

kor k=k", és így =k távra esik a

a' sujpont-táv lesz

(MtM") fbMt.
M+M * mely is nagyobb inél, de ke

: <b. Tehát a' suj

pont a' t végén túl 's a' ty=t+b végén belől
esik. |

3. A' fölebbi módokon kivűl MT, x,p,

vétetthetnek következőleg is, ( mely mindjárt

egyebekre is alkalmazttatik):vétessék M a'303

lap szerint; 's ha bizonyos számu pontokból

áll, mindenik 2jedjik-edjik pont légyen, külön

ben pedig mindenik az nek feleljen meg Mnek

bizonyos darabja, 's minden másnak más, 's

edjik 3 nek se legyen más xvel, sem az Mből

megfelelőknek, közös darabja; 's légyen min

den xre nézve azonegy Plap, 's azonegy s

gömb; és akármelyik az az Mből neki megfe

vesebbel őnél; mert

a

37•
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lelővel shez= gömbben legyen ; 's p tegye az

nek azon pontjának, melynél azon xnek Phez

közelebb pontja nincs, Ptőli távját; 's végre

mindig m számu edjmáshoz egyenlő az ék vé

tessenek, csak hogy mikor M nem pontokból

áll, vétessék m ~-~ oo 's s - 0, 's ms a'

pontok” esetében =M, máskor A-\M lé

gyen.

Eza'suj-pontra néztisígy vétetthetve, a'fő

lebbiek könnyen alkalmazttattnak.

Ha pedig P lap hclyett E egyen vétetik,

's a' pontok” esetében a(p*tp*...)= F, 's

ms=M,különben pedigz(p,*+pe*...) ~-~-F, 's

ma: A- M; mondatik Faz Mnek E re mint

fordulati tengelyre nézti hatályának, az holott

is Maz Evel öszve-köttetve gondolttatik;mon

datthatik (mint meglátszik) Mnek pontra vett

fordulati vagy forgási hatályának is.

Ha pedig az M súj-pontjának cnek E tőli

távja D; úgy az Eről a' sújponton átmenő

L_ ben az a'pont, melynek távja Etől = F,

MD

mely legyen L, mondatik ingatiközépnek (cen

trum oscillationis), vagy Mel egyként-ingónak;

megmutattattván, hogy ha E nem a' súj-ponton

menyen-át, 's vizfektüleg gondolttatik, 's a'

e suj-pontról EreL_, ce az e ponröli függélyivel

qp szöget csinál; annyiid kivántatik arra, hogy

a” súj-pont azon függélyibe leérkezzék,mint

ha L egyen (nehézség nélkűl gondolttatva) ed

jik álló vége körűl, az onnani függélyitől qp

szögre emeltettnék, 's a' másik végére tett ne

héz ponttal leereszttetnék; tehát ezen edjszeri

nek nevezett inga ( vagy logó) eggyingásn az

emlitett E körűl ingö Mel(azírtt értelemben).

AElsőben tudniillik a' fordulatra nézve:mi
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kor M fordul az E körűl, azonegy idben min

den mozgó pont egyenlő szögre fordul; úgyis

hogy ha a mindenik z ról E rei L_p egyenen,

E től kezdve 1 hez = egyen vétetik, 's ennek

vége fnak nevezttetik, azonegy idben minden

t egyenlő útat ír. Legyen valamely id” végén

tnak sebessége cs, azaz akkora, hogy haválto

zatlan maradna, f az id” főmértéke 1" alatt a

útat írna (271); akkornyilván par útat írna z,

tehát az emlitett id”végén sebessége pe volna.

A' hatálya tehátznek apop=2p°to volna, mert

a massa pas sebességelp távra hatna; ugyan is

ha apu túl tétettnék ellenkezőleg,p távra kel-

lene tenni a' nyúglétre.

Gondolttassékf massa péld. D távra E től;

ennek is Daosebessége lévén, hatálya lesz f)*ao;

mekkorának kell lennifnek, hogy ellenkező

leg dolgozva péld. Mnek D távu sujpontjára,

M ne mozduljon? Erre nyilván f*a =

usa(p. "tps* . . . tp*n), az az f10*sz(p*tps"

. . . tpm*), tudniillik ha ez =vagy -, F,

úgyf=%- mely a' D végére vett M. 'S

szintúgy akármelyik távra vett Mi lesz - , 's

ha a' k végére tétetik - massa, az M elvé

tettvén, szintúgy leénd a” forgás.

Másodszorazingásra nézve: legyen akármely

hoszul, csak a' végére gondoltt nehéz ponttal L

egyen, a' függélyitől a szögre emelve; 's le

gyen azon pontról akkora függélyi h, me

lyen a' pont t alatt szabadon esnék le: ezen

út =i*g(294) bonttassék el 2 ugyan eggyként
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sebesűlttre, melyek közzűl edjik érintő, a má

sik az L kinyujtásában van; az utobbi elront

tatván, marad a' másik = t*g sincz (az 1 hez

= sugaru körbeni sinus érttettvén). Ezen t

p • - , 2t*gsin a - -

nekvégéni sebesség pedig––=2igsina,

's w=2gsina;mert(295) szert, tehát vs= 2s.

2 --

Világos pedig, hogy ez akármely pontjá

nál Lnekígy volna. Főlebb (295 )pedig

vy=wt; i = i;, 's vv=wf. -

(0)

, Legyen t a' főváltozó, 's a' t alatt írtt út

qb, 's t alatt g az 1 hez =sugaru körben; 's fe

leljenek meg teynakqp= a, t=8=0nak0p;

's legyen (A)t a' t alatt irtt qpnek végéni se

besség.
|

Itten wt=2gsin(a–p)t=v, és wi=

2gsin(a–q) p=vW

Az elsőből hap=0,lesz az első t végény

2tg sin a; a 2-dikból _ÍTwi=c* lévén, a q

9

végéni sebesség 2tg cos(c–q)–cosc](256),

mely ha qp=cz, lesz2-gcos0–cosa), az-az

2 gsinvers c, mertcoso =1, 's 1–cosa= sin

vers a. "S éppen ez a' végsebesség lenne a'

görbéni leeséssel. 'S mivel 1 akármekkörának

vétetthetnék, ha rvétetik sugárnak, lesz alatt

a' végsebesség 2 grsinversat, az-az 2 gSin

vers az, ha Sin, Cos 's a' t, az rsugáru körben

érttettnek: alább megmutattatik, az efféle a'

főmértékre nézt közönien megmutatottak mi

ként határozttattnak meg, határzott főmértékre

nézve.

Azis megjegyzenddő: hogy ezen ingatikä

::lép a sújponton alol esik, kivéve azon esetet,
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ha Ehez ll egyenbe esnek a' zék. Mert ha a'

zék” távjai nem mind egyenlők,

*(rattal -min2–=p*p*.tp*n

mzT(ptp2 .-. tpm):m] Tp1 tpe... pm

12 tea te- -
\ 929

-

Mert legyenek pl. tpn ... helyett a, b...

's legyen mindenik tétedjü és nagyobb az utá

ninál lesz a***+b*. >a+b…; mert m(a*+b*…)”,

a+ó ~zin

) (a+b.)* valamikora,b.nem mind egyenlők.

Mert legyen elébb csak a, b és a) b , 's

legyen a-=bt2, lesz 2(a***+b*)=2a“+2b*; és

(atb)*=a*+b*+2ab; téhát csak a*+b*rol's 2ab

ről van a kérdés; a +ős =26*+2b2+A*; 's 2ab

=2b*+2b3, az hól az első » a'2diknál 2*al.

De akárhány egyenlő legyen u számmal;

-

Au(a**ta“...)=(afta ...)*; mert amaz = u(ua*),

emez =(ua)*=u**a*.
-

Tegye B akárhánynak a,b... közzűl

öszetét, úgy hogy a' mi ezután főlül van,péld.

c ne legyen=edjikhez is közzülök : ha B° az

az (a fb.)*=vagy<A, melylegyen = a*+b°.,

(mind azokat véve(a,b... közzűl, melyeknek

öszete B); akkor 2CA+c*)) (B+c)*.

Mert ez=:B*+2Bc+c*; 's legyen 2A+2c*=

B*+2Bc+c*+k; lesz ha A=B*+g, akár0 legyen

ö akár egyéb is, o+A+c*=2Bc+k; tehát c*–

2Bc-k+o+A=0, az honnan (220) c="Bt1"

(B*–g–A+k)volna; az hól k nyilván is, kü

lönben c tétedjü nem lehetne.

Annyival inkább m (A+c*> (B+c)*ham) 2.

Légyen már E egyen,viz-fektü Plapban; 's

erre Eről L_ lap Q; 's legyenek a' zék távjai

Ptől a", b'...; ekkor D= a+b"..., mely <

- - 9/"

-

,
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+- , ha csak mindenik s nem esik Qba.

mert ha 9 és P közé esik valamely 35, arrol

Pre L3, mint az ugyan E re L_..

Tehát midőn m(a*tb*...)» (a fö...), te

hát a*tb*...) [(a+b"... =Dj.

aTFT 9%)

Azemlitett kivételi esetben pedig ma*=D.

Az is megjegyzenddő: hogy ha mindenik

as az emlittett függélyi lap Qba esik, 's az arek

az Eról 2ba eső Lon vétettnek; könnyen lát

szik, hogy (a"JM lesz az ingati közép távja

py7"

Etől.

Ezen edjszerübb eset mondatott oscillatio

in planum (nem ad latus) - 's a' Tentamenben

csak az van, más módon Bernoulli János sze

rint, de nincs kiterjesztve közönien.

Hogy pedig(308) az ingati köaép” távja,

avagy az ott emlitett edszerü inga hoszszaL=

TV) 3 meglátszik onnan: hogy ha a' logó” súj

Pontjaa függélyi állásról p szögre emelttetik, az

elsőt végén lesz a sebesség 2gt sin ap a fölebbi
szerint (110), melymérttezve Myel s Dtávval,

lesz a súj-pont hatálya 2gt singMD. Mindenik a
nek pedig ugyan az első t végén légyen szögi

sebessége o; lesz apa a' z sebessége: s hatálya

sp***, ha p közönien azon szinek e tői távját

teszi. Az honnan 2gtsingpMD-az(p*p*...

tpm) = F, tehát a =2st sing Mül. De az

az Etől L távra lévő pont” sebessége; tehát La
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-2Lg sinqpMD. Másfelől pedig tudatik (310),

P

hogy az L hoszu edjszerü inga végének sebes

sége 2gt sín qp. Tehát ha L. úgy vétetthetik,

hogy Lao az-az 2gt sinqpMDL=2gt sinqp légyen,

- A'

akkor M nek Ltávra lévő pontjának sebessége

mgyan az leénd; ezpedig meglesz , 's csakúgy

lehet, ha L= VIT vétetik; a' mikor is

2Lgt sinqpMD=2Fgt sinqp.MD=2gt sinqp. Mely

P MI) F

is qpnek minden kisebb becseire is illvén, a' két

logó eggy idű.
-

Megjegyzenddő még a' folytoni erőnek

következő szokott kifejezete is.

Légyen M" massa főld-szint Mfont; azon

erő, melyM'massára dolgozva, u szerM fontu

vá tenné, pu szer akkora mint a' főldszinti ne

hézség” ereje. A' főldszinti nehézség” pedig 1"

alatt 2g láb sebességet hoz elé, és így azon erö

mely” M" 1massát uM fontuvá teszi, 1"

alatt 2pg láb sebességet hozna elé. Követk.

ha pl1 röviden Pnek mondatik, a folytoni erő

nek mint nézti mennyiségnek kifejezete 2gP,

M

az hól P= u.
//T -

Világosítja az Atwood” elmés gépe: ha a'

csigáról edjfelől 2 fontu a massa, másfelől 3

fontu b massa függnek; ezen 3 font ellen, ha

mérlegnek edjikserpenyőjébegondoltatik, a' túl

só serpenyőbe a' 2fonthaz csak 1 font ellen-súj

kellene; és így ha a' mérleg elgondoltatik, a és

b ezen erő által eggyütt esnek, 's azon a b,

38
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mely különben főldszint (2t3) fontvolna, most

(3–2=1) font; tehát itt a” folytoni erőw=

: (surlás 's egyéb elgondolttattván).

Legkönnyebb példák a' sújpontra, forgási

hatályra, 's ingati középre. -

Keresttessék y egyennek elébb sújpontja a

zután forgási hatálya, 's végre ingati közepe

Vétessenek a sujpontra nézt az arek a kez
9

9
- 27

detétől, 's a legyen 0; lesz (256) fTkx=--

's M=y; tehát a helyibe y tétettvén, a' suj

pont táv a' y kezdetén reá L laptól

- - = –
– a 7 = - -

A forgási hatályra nézt, (308) legyen y

nak edjük vége megszegzett, 's a' zék légyenek

az elébbi kek; légyen (K)r oly n től függö

közkép, melynek növetképe xar*, 's légyen
3

(A)r ennek főképe, mely is : ; lesz

(A)y–(A)0–[(K)y–(K)o] ~-~o; mely mivel

- y* y y ) 9

a 0) lesz 3 " És így 3y az-az -a 7

: annyi, mint a' z ék mind együtt a' helyei

KGI1.

9 P • A 3

A' forgási hatály Fpedig maga = -

lévén (309) 's az otti p=% 9 s M=y;tehát

a' y kezdagra réá L egyentőli távja az ingati
3 9

középnek -= -: 2–––* 2.

cserner=- -=-, z
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Ha a parabolának, melyben y=al a , a”

tetején a fő-úti egyenre I_: laptoli súj-pont

távja keresttetik: leszap közömien kyar-ax*x ;

- 5

melynek főképe aa* 5
; tehát mivel M ( a'

2

6)
---

f r / 2 - -

fél parabola vétettvén) = - av = 3 (32)

lesz a' súj-pont-táv (a helyibe y tétetvén)
5- 2 "– 3

– a vas - a 7e = -7

s ha a főúti egyentől vétetik: lesz ap

közönien gyky, itt a táv fél y levén. . Tehát

8

T,

2

3„fe - 4 > 3 -

: : - ari-=-- ava.

így a parabolának az elébbi főúti egyen

körűli megfordulásával lett testben ap közönien

Sky*nx=ka*a*a; melynek főképe a'a *-t, 's a he

3

lyibe y tétettvén, sM nek (282) szerinti becse

vétettvén, lesz a 7*n: (M= a*y'a)=2 7.

5. 2o2 Nehezebb példákra, mind ezekre
mind egyebekre nézve, a fölebb eléhozott fő

képezésekhez, nem főlesleges még a' követke

zőket hozzá adni.

I. Ha kar”(a+bar*)P főképezenddő;p vagy

Ki egész szám, vagy nem, ha az, úgy nyilván

pH-1 íz-számu sorral fejeztetthetik ki, melyek

tizenként főképezttettnek (253). De ha p nem

Q

1CSZ f(xy"=fT ka*ar =a.*a*és f xa*ar =

38*
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egész szám is; a' kifejezet arra az esetre ho

zatik, ha g-1 1 egész szám; midőn vagy

a+ba”=x tétetik, 's ebből ar, k nek becsei ki

keresttettvén, ka”(a+barn)P helyibe

(1:aba) 2x (x–a)*-* jön, 's ekkor gnak mit1

47

mondatik; vagy z=(a+bw*)-ar"vétettvén, 's eb

ből keresttettvén ki ar, k, az kar*(a+ba”)P he

lyibe–(1 : na ) izs (z–b)– jön, 's–(n+1+p)

- - 9

mondatik gnak. A' tanoló ezen számítást ma

ga véghezviheti; ha megakad, Végábanis meg

találja példákkal is hoszszabban.

II. De legyen kar”(a+barn)P főképezenddő

(291 sz.). Hat K egészszám, 's u=an-tetort 's

v=a*(atba") kivétetik; karm-ta(a+barn) =uy

lesz. Ekkor pedig ha abban röviden a nek,

*-(ft1) t1 pedig k nak mondatik, lesz

üska**k, 's v=arti ; és ha nb(pf1) röviden

nb(p+1)

Pnek k pedig 2 nak mondatik, lesz us=a* ,

P

's uv=ak zrt és útv= Qack-izPt1k =

- JP

Qa*** (a+bx") =agakhan - [bga-tuze 3 =

bQam-tn sz k =. b 9newy

Tehát (mivel fuv=uv– f-vú), lesz fuv

=uv– fa9x*x* k–fbQuV. -

És így fuv (1+bQ)=uv– fagakhari.

Az hónnan fuv=uv–aQ fTakstar 3.
*-=-,

- 1tbQ -

Mely ( mivel 1tbQ = Ftük, leSZ =

1 - JP

*-*
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usP–a P0 Cx-s, 3 ; és ez megint (mivel

PFT P+bk -

uv-=xk zrt,'s P2 = Pk_ = k ),lesz

TFT PFET(PE) P TFT

=avk zpt – ak _fck-lap x ; 's ez megint (mi

FFEE- TFT -

vel k=-m–(tt1)n+1, 's Pitbk = nb(p+1)+

b(m–(t+1)n+1)=6(1tm-pn–tn), lesz

-xmt1-(t1)n gpt 1 _a(mt1–(tt1)n) Qn-stang 3
X X

b(1+mpn–tn) b(1tm-tmp-tn) /

's ez tehát = _fxn-tag k lévén; ugyan ez, ha

mf1–n röviden f nek 's 1+mtpn pedig Fnek

::lesz *: tin)
xf-tngp (77( f–77 -tt+1)n -n :

TVFTY- ZTF-7)fk- (tt 1)n zp k.

Melyből látszik: hogy xm-tnből az utolsó

ízbe x*(*****)* jött; 's az is látszik, hogy ha t

elébb onak tétetik, lesz f x**** k =xfz: _

bF

-4% f~ xm-inar #, 's ha t=1 tétetik, 's az ntol
% •

só íz is kifejttetik az elébbi alakzat szerint,

akkor az utolsóízbeu t=2 leénd, 's ennek ha

sonló kifejtésében az utólsóízben tesz 3 lesz, 's

úgy tovább. Mely szerént t mind edjel nővén;

ha lesz oly t, hogy az utolsõ ízben m-(t+1)n

-=legyen oly ghaz, hogy f x1 zt k esmeretes

legyen; akkor _fx”(afbx*) megleszfejttve.

Könnyü pedig azon izeknek, melyekkel

_Jx"x" x kifejezttetik, törvényét átlátni. Tud.

niillik rendre kidolgozva te=3ig, 's azután az

tről nt1 re szokott következtetéssel,kijön: hogy

_Txx"a sx srt –afx-nart

0F b** (F–n)

-
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-- a*f(f_n) - xf-2m . gpf1 –…

b*F(F–n)(F–2n) -

a*f(f–u)(f–2n) - .x****". 3pt1 • • • •

b*F F–n)(F–2n)(F–3n)

mind addig mig (ha van) olyan t jön elé a' ki

pótló - utolsó ízben a' ( jegy alatt, a mint

mondatott. -- -

Hasonlólag ha van oly K. egész szám v,

hogyf-vn=0 legyen, azon utolsó íz, mely

ben a' felőtt, f-vn mint nemző jőn, azon

útolsót =0á tévén, a' főképezés bévégződik,

's a” keresett főképet az azelöttiek” öszete

meg adja; 's csak a' const. keresttetik hozzá.
–1

Péld. Legyen f : x” az-az fxx”(1–x*) 2

1 - 1–x*) 3

itt ass=1, b=–1,p=–1_ 's n=2; és így

2

f=m–1, F=m;'s ha m egész szám; vagypá

ros vagy páratlan; ha páratlan, úgyfpáros,

's mivel n=2, bizonyos számú n akkor azelébb

említett mérttezetet 0 hoz egyenlővé teszi; ha

pedig m páros, úgy van bizonyos(péld. c)szá

mu n, mely= n; tehát f xxn-- = fx 3

(1–x*) ~(1–x*)

mely az 1 hez=sugaru körben az xhez - si

nus”íve (290). Igy az n nek 0 tól edje-edj

jeli növésével, táblák alkotvák: de a' rövidsé

gért elhagyattnak. - -

'S ugyan azon táblák kimutatják azon ese

tet is, mikor,x ~-~ 1; a' mikor is f :

Z7TF)

.(2r-1 ), a/New 3,5 ,

4.6.. 2r • 2

és _f xx* =1.

- (1–x*) 2.

7t,

2
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és _f3x2s-1 = 1.2.4. ._ (2r–2), úgy

A (1–x*) i 3.5 T 75-7)

hogy r számu a'páratlan szám, 's főlűl 1után

edjel kevesebb páros, mint páratlan alatt.
1 – 1

Azonban x”(1–x*; is:-x”(1–x) E

-1 -

–xmt2(1–x*)2 ; az honnan -3x"-(1–x)

= f 3x*___-f xx****.. -

- (1–x*) -<(1–x* - -

III. Megjegyzenddő az is, hogy f fX(da)

annyit szokott tenni, mint f (dif Xdt) az-az

de fxd1 nek főképe; így J J J xd) an
nyit szokott tenni, mint rdt Tdi fTdt.x, ::lZ

hól az _f a jobbra utánira terjed, 's jobbról

kezdve balra menyen. -

Így _ff Xdxdy annyit szokott tenni, mint

fTdy fixáx; péld. f3y*dxdy=f(x fyy; me

lyet többre is könnyü kiterjeszteni.

IV. Nem felesleges a' szokott felső diffe

rentialról, a' mikor is a' legelső változatlan

nak tétetik, s ezen únalmas homály” elkerűléséről

szólani valamit: "dX= “JXt; d*X pedig an

nyit szokott tenni, mint t?"J*X, 's td*Xan

nyit mint t *'J* X,'s a'mi "dP Xnekiratik,annyi

minti JP X, 's "J"X rendszerint dp Xvel ira

(dt)P -

tik, a mint éppen a mondottból következik;

's a' szokott módon is d(t JX), az-az “d*X,

ha a JX elött i helyibe változatlan a téte

tik, lesz da“JX=at "el*X, mely ha a helyi

bet viszszatétetik, lesz t?J?X; 's így d X

lesz d(i? "J* X=i*J* X's úgy tovább.
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Így :) = d(Jx)*=2 JXdJX=
v (..

2Jxxt=2dx JP Xi =2dx jx; és így

fidX(JAX)=( JX2 =(dx) - -

- ~, -TV

S így ha k= ct, 's v=át; a szokott

módon lesz dx = v, 's db =d? x=dv (vál-

- dg %) dt

tozattlannak tétettvén dt); mely = adt; te

hát d*x = a; az honnan 2dxel mérttezvén,

(dt)? -

lesz 2dxd*x = 2adx; és így/dokon: J

(dt)2 (dt)?

_/2ax=2ax.

De ezen sok tekervény nélkűlezttetik kö

vetkezőleg; ha x=ct, 's v=at; k = "Jx=

e, 's V az-az 'Jv= a. Tehát J Jx az-az “-”x

t -

= “Jv=a, 's f3 *Jv.dx=f2adx= 2ax.

VI. Említést érdemel La Grangenak a' fő

képezésre, az alább iranddó Taylórnak (a”

két ízi fügvényt kimutató) soráhaz, hasonló

sora. Úgymint (291 sz.) ha v=x, 's X= u., 's

unak növetképe xre nézt vétetik, lesz KX=

(6 u=xX)–((üv=_/: * JXx); 's új v, u
vétettvén ,f:JXx- xa JX-yx kJ X; 's me

%) 2 1

gint új v, uval ismételve)/2 kJ? X= x* J” X

---- 5 T

–/ „j X; 's folytattva, lesz

2.3 -
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fYX =xX– x* • Xfx*J*X–x* J3X…'s itt

is mint (331) a' pótlék határoz.

§. 203.Néhány könnyebbpélda a' világosításra.

I. Legyen abcb lapi negyedszögény, 's vé

tessenek 6 től az xek 6b forgási tengelyen : 's

minden knekvégeiről emelttessenek a tengely-,

re |_ ek a' szembellő acig, melyeknek akár

meddig érjenek a tengelytől, köznevök le

gyen y, 's minden X nek 2 végéröli Lek,

a” tengelytől kezdve minden u-a6: m távra a'

tengelyhez II egyenek által, alakitsák a' az

ket; mindenik z oly negyedszögény lesz,

melynek alja x, magassága Cy), így külön

bözttettvén megazx el együtti y tól; miveljol

lehet m is – oo szintúgy mint n, de mfüg

gettlen n től, 's az x maradásával is nőhet.

Ekkor z=x(y), 's a' tengelytöli távja y

lévén, hatálya lesz k (y)y*;'s a minden ilyen

nek öszete” széjbecse tehát /k(y)y* vagyis

(3/Gy: melyis=gr–se = xy*

- 3 3

=6b.a6* , mikor y=a6'sx=ab; a' const. nyil

3

ván 0.

Könnyebb ugyan az x eket a6 egyenenven

ni, 's ugyan az jönki.

II. Légyen edj körnek közepéről, lapjára

_ a' tengely, 's keresttessék ezen körlap' for

gási hatálya: vétessenek az xek a' középtől, 's

írassék ugyan onnan kör minden k végével; 's

az alakultt gyűrük belső körének közneve le

gyen y; osztassék ezen j is az x végétőlkezd

ve m számu egyenlő részekre, 's legyen (y)

edj ilyen rész, 's x(y)legyen az. Itt znek távja

39
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a' tengelytől x; tehát a' mind n xx*, öszete

széjbecse keresttetik, az-az/ 3 / y)='3x*2xr
• r r - .” • A

=2x*n ; 's ha a súgár y , lesz x helyibe y jő

4 - -

vén y*a; az hól (309 sz.) a y végére tettmas

:)

sa *t,tehát fél akkora mint a kör-terj, 's ezen

2

massa mérttezttetik a' 2 szer cimzett távval.

III. Keresttessék az iminti körön álló, b

magasságú hengernek forgási hatálya: vétesse

nek az alsó kör” közepétől a' tengelyen a' b

tetejéig x ek, 's minden k végéról az alsókör

hez ll lapok által oszoljék a' henger rétegek

re; az iminti gyűrühez II gyűrük altal azeléb

bi terji x ékből telji x ék alakulnak, amazok

X el mértezttettvén; 's / Sky*r lesz xy*r, 's x he

2 2

lyibe b tétettvén lesz by*m , 's a' const. = 0.

2

IV. Keresttessék az 1 hez = hoszu, a'

függélyitől a szögre emeltt ingának leesése”

idje: ez annyi lévén, mintha az a nak az1 hez=

sugáru körben megfelelő íven esnék le. Vétes

senek az xek a' függélyin alólrul sinvers cig,

mely legyen o; akármely x tetejéig essék le,

ott a vég-sebesség annyi mintha szabadon

o–X en esett volna le. Azonban t = f , és

--

* =–k_ (285 szerint); az emlitett vég

(2x–x*) -

sebesség pedig =L'4g(o–x), melyet, ha az

1 közönien 's határzattlan vétetik, lehetne 's

jobb is volna 2(o–x)nek tenni akármelyha

tárzanddó főmértékre nézt, a' következő §ban

adanddö szabály szerint.
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De addig így hagyattván, lesz az id” nö

vetképe –k
---- ----- --

1

(–)-t 2x o–x)4g=–1

2 ' • 2/2g

1 .. X
• 1 - »

(1-:- . .”(o–x) , 's ennek főképe t

2

* - • –1

megtalálttatik, ha (1–x)-5 az (228 )
-

- - 2

szerint kifejttettvén, mindenik íz x el

l (c-x)

mérttezttettve a' közelebbiek szerint főképezt

tetik, 's végre x=0 tétetik. A' rövidségért

elhagyattván; lesz végre t= n (tt: * a +

2-2g \2 / 2

(: **: (: ) hogy a'

2.4] [2 ] 2.4. 6/ 2

bézártt közelítő sor látszik, mivel o :2nek

legnagyobb becse is <1, a honnan a' főlebbi

ekből kijön.

§. 204. De jóllehet (193) az mondatott,

hogy a'főmérték változatlan áljon, 's az egyeni

képviseleti számitásban ki legyen téve, (mint

péld. a' Verböczi IjeTrip. P. I. t. 133); 's le

hetne is azon E éppen az, a mennyit Budán

a' csillagász-toronyban 1” alatt esik a' test, a'

mi rendszerintgnek iratik; 's valöban, akár

mely egyeneket tegyenek a , b, főmérték nél

kúl nincs határzott becse - a nak, még abnek

sincs, miután nem a görög mód szerint a és b

oldalu negyedszögényt teszi, ugyanis ha a=1°

b=2°, lesz ha 1° a'főmérték, ab =2", s ha 1"

39*
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a' főmerték, ab=72"=12°; így a az első

esetben 1°, a' 2dikban 2,449...- láb. Lesz

ugyan mindjárt felső rendű főmértékekről szó,

de más tekintetben, 's az egyeni képviseleti

számitásban, ezekis csak az alsó legedjsze

rübb egyeni főmértékre nézt fejezttettve ki,

jelenhetnek meg. -

Azonban (15) úgy van, hogy a' főmérték

azonegy maradjon, mikor nyilván egyéb nem

mondatik; és szabad a' főmértéket közönien és

határazattlan is venni; 's az ily származatnak

határzott esetrei alkalmazásáról, szükség (no

ha szokatlan) szólani.

Ha valamelyalakzatról megmutattatik,hogy

akármekkora főmértékvétessék közönienfnek

mondattván, ha péld. : ft jön ki származa

tul; a' keresett mennyiség is 2harmada a' ma

ga azon főmértékének, mely F a mikor f*

az egyeni képviseleti főmérték: úgy ha a' kö

zöni f' különi f= 1nek határozttatik, 's Ft

úgy függff től, hogy a' mikorf lett az f*, az

F" bőlFlett; a' keresett mennyiség2F

3

"S megjegyzenddő, hogy ezen F bizonyos

esetekben olyan, hogy ha az egyeni képvise

leti számitásban fe-nu , 's a' származat péld,

2 a – P 2

5 f tehát a' keresett mennyiség = –– F;

ezen F ekkor n'u,mint mindjárt meglátszik; 's
Z ilyen főmérték m dik rendünek mondatt

hatik; de az egyeni képviseletben csak f a'

képviselője. - -

Példák.

I. Légyen valamely lapi negyedszögény
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nek alja 2, magassága 4, közönien vett főmér

tékre nészt: lesz a' férete 8 edjede oly főmér

téknek, mely ha péld. f=6'="72", F az első

esetben (6%), a' másodikban (72°)", de más s

nem lineai tekintetben; így ha az elébbi ne

gyedszögényre 1° magasságu téglány gondoltta

tik, F lesz az első esetben (6*)”, a'2 dikban

(2), megint nem mint linea; 's mind a la

pi négyedszögény mind a' téglány az egyeni

képviseleti számitásban, az fnek 8 edjedelesz,

mint mindenik a maga főmértékének,

II. Legyen a szög; ennek az 1 hez ****su

garu körben secansa | 1 , mely legyen péld.

C0S OZ

2 harmada a' főmértékf nek: ha a' közönif"

meghatározvaflesz,akkor a' kör”sugara flévén;

a' secansa a nak, fnek 2 harmada lesz; tehát

f lesz; ez pedig= f =f* , ha az

C0S OZ - fcos cz Cos a

sugáru körbeni cos, Cosnak íratik.

III. A' főmértékek” kölcsönös függésére

legyen példa az eggykénti mozgás: legyen g

az út, a' mit a' szabadon cső 1" alatt ír; de

akármely v id légyen, azt szabad idfőmérték

nek tenni, 's azon útat, (mely legyen u) is

melyet a' szabadon eső ír r alatt, szabad úti

főmértéknek venni, és már ekkor a' sebességi

főmérték csak az, mellyel r-1 alatt uzr1 iró

dik (271); azonban az u aljáni és a végénise

besség vr2u=2, mert 1zra alatt azon sebes

séggel 2u íródnék eggykénti mozgással; sőt az

úti főmérték” változásával, nem csak a' sebes

ségé hanem az idé is változik; ha u=g =1 ,

a' sebességnek mint nézti mennyiségnekis fő

mértéke u=g, az idfőmérték pedig ekkor 1*;

s ha péld. u=9g=1 lesz, a' sebességi főmérték

is 9g, de az idfőmérték 3".

A
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Akármely Tid alatt szabadon esési út le

gyen pedig U, 's az aljáni végsebesség V; tu

datik, hogy

(u=1) : U = (t=1)* : T*

's (n=1) : U = (2u)* : V* ; az honnan

T=i~U (az u= 1 re nézti munkálattal, 's

V= ~4Uu, avvagy 2-U (az ur:1 re nézti

munkálattal); 's ha péld. U=9u, lesz T=3v,

's V=:2.3 u. -

Bizonyos főmértékre nézti munkálat rövi

debben is fejeztetthetnék ki; péld. ha K vala- .

mely kifejezetet teszen, K 1 g teheti azt, hogy

K kifejezetben minden a' mi a'főmérték válto

zásával változik, azzá légyen, a' mivé lesz,

mikor g a' főmérték, 's minden gtól függőfő

mértékeknek is a' q == 1 el együtti főmértékek

vétessenek; 's minden a' főmértéktől függő

munkálat ge=1 re nézve vitessék végbe; és ha

péld. 2harmada jön ki g nak, 's a' keresett

mennyiségnek ekkori főmértéke Q, a” keresett

mennyiségnek vétessék Qnak 2 harmada.

Melyszerint A U1g azon másod perczek”

számát adja meg, mely alatt a' test szaba

don esve U útat ír, 's L~ U1 u azon videk”

számát mely alatt az említett út iródik ;

2. U1g pedig azon gútak”számát, mely az

U aljáni végsebességgel 1/" alatt iródnék, 's

2/U1 u azon u útak” számát, mely t alatt

íródnék; 's ezen 2 sebesség” becse egyenlő,

's annyi mint 2U, avvagy 2 ha UVvétetik 1nek.

IV. Melyek szerint a' cycloisani leesés

ben (299), ha közönien 's határzattlanul tétetik

úti főmértéknek a' szabadon esőnek útja; nem

kellene gnek elé-jöni; (a' mikoris ge=1 's na

3,14..g); 'sjöne ki t , úgyhogy mi azon fel
s - >”:
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renézt 3, 14..., 's - 2 ugyan azon f = 1 re

nézt 1, 41 . . ; és ha a' határzott fpéld. =9g,

a” mikor is az idfőmérték 3"/; lesz a' keresett

id 3,14.. . A 9g1g.

1,41 .. /

Az honnan ha a' sugár 9g=1, lesz a szár

mazat n . - 9g 1 g,'saz id t= t. 3” = ml-"9

V2 L~2 1 - 2

másodpercz; mely ha elébb ge-1 volt, 's azu

tán rszer akkorának vétetik, 's az említett la

poni rt-ng tétetik (n” vétettvén =3,14. . )

annyi mint tr = mrg_1g; mert az=

l-2rg - 2rg

rp'r 1g;ugyan ez-en" (rg = n'>-r .

i~2g 2g j

Látszik azonban, hogy az otti 2. (9–x)g

helyibe 2l-*(y–x)1f" jöne: de mivel az f kö

zöni 's határzattlan főmérték, mindenütt azon

egynek tarttattváu, nem szükség oda jegyezni.

V. Hasonlólag a' kör-íveni esés” idének

(323) kifejezete ily közöni határzattlan fő

mértékre nézt jövén ki; ott is (mint monda

tott) nem kell a' g; 's o is sinvers a azon ha

tárzattlan akármely f= 1 sugáru körben, ha

péld. 2 harmad,f re nézt, 's az egész kifeje

zet péld 5 hatoda f'nek; a' keresett id határ

zott ffőmértékkel, lesz 5 hatoda annak az F

id -főmértéknek, mely akkor van, mikor a'

közönif" megtestesűl f ben, a' szabadon eső

nek f útja vétettvén úti főmértéknek.

Melyszerint ha a' bézártt sor Znek íratik,

's f= rg, lesz a' származat Z.(nprg 1 g), 's

2-2g

a” keresett id lesz Z. 7 „~rg 1 g másodpercz

(n itt = 3, 14... érttettvén).

2 2g
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VI. Fölebb (321) a' kör” forgási hatályá

ra nézt szintúgy vétetthetik a'sugár ya-1 kö

zönien 's határzattlanul;'s akkor a'sugárvégé

re teenddő lapi massa az volna, 's a' 2 szer

2

cimzett távval mérttezve, hatálynakis csak nt

2

jöne ki: de meggondolanddó, hogyitt a'(324sz)

felső rendű főmérték jön elé; ugymint mikor

n= 3,14... az 1 hez =sugaru kör” féretének

mondatik, az érttetik, hogy azon féret 3,14..

ede azon négyögnek, melynek az egyeni fő

mérték az oldala; tehát ha péld. a' sugár (mint

emlitett 1)=5" lesz, az 5 lábu sugárnak végére

teenddőmassan de lesz5szer5lnek,mintazakkor

2

akkora felsőrendű főmértéknek. Azonban hogy

az egész hatály kijöjjön, megint ily felső ren

dü főmértékkel kell mérttezni; 's lesz 3,14.5°

s 2

láb-negyög.

"S hasonlólaga'(322) henger”forgásihatályá

ra nézve: légyen péld. az otti b magasság y

sugárnak 5 harmada; Iesz közönien véve a'

sugárt= 1 nek, a' sugár”végére teenddő massa,

's a hatály is 5t; de ha az egyenek fömérté

3.2

ke y, a' massa”főmértéke felsőbbrendű 's =y*,

's hogy a' hatály kijöjjön, ennek is y*el kell

mérttezttettni. Melyszerint lenne : y*; de

ugyan ez -az otti by*rt; mert b= 57.

2 3

Sok okok kényszeritvén többeket elhagy

ni: csak azon módnak, mellyel rövid ingát is
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tetszés szerint lehet lassitni, vagy sebesítni;

okmutatása a tanolónak hagyatik : ugyan is va

lamely egyennek cpontján menjen át a' reá L_

tengely, 's legyen az alsó végén Psújjú pont,

a' másikan p, 's Pnek távja legyen.T, pnek

t (azonegy ctől), 's légyen PT) pt ; az ingati

-A 4 - 1 Ay „ PT*pt*. „ „ „
középnek távja ttől lesz FT-7 az höl a

kivántt sujpont-távból 's Pből 's Tből, meg

taláttatikpt a' kivántt sebességre.

§. 205. A' La Grange Maclaurin és Tay

lor állitmányaikrol.

Légyen x most változatlan, 's x a' főválto

zö, 3=0tól y=1ig, 's x–xx nevezttessék vnek;

's légyen (1)v az ntől független közkép;'s(A)0

azt tévén, a' mi lesz , ha (4)vbe v

helyibe 0 tétetik, Jr.(A)0 tegye azt a' mi lesz,

ha v.Jr (A)vbe v helyibe0 tétetik; 's v.Jet (A)o

legyen röviden Z, 's x't légyen a.

1.2. p

Így értve a' jegyzeteket: ha (A)vnek vre

nézt van (252. ) akárhányadik alképe, és

zasp Znek,van oly főképe a(B)z,hogy(B)0=0;

akkor feltéve, hogy (A)0 nem oo , 's az alké

pek sem, lesz (A)x=(A)0txJ.(1)0+ x* *.

- 2

(A)o+ x** J*.(A)0...+ x _ Jr.(A)0+ c(B1;

3:37 - 2.3.p .

az holottis az utolsó íz, pótléka a megelőző a

kármeddig folytatott sornak; és ezen pótléknak

határai, melyek közé esik, az h és a i... úgy
- -

pt 1 pT1

hogy az edjiknél nem > 's a' másiknál nem -

( 13. ), h és i olyan becseit téve Znek, hogy

edjik becse is Znek nem - h,'s nem-gi. Tehát

- 40
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a pótlék xrin Jrt (A)w (wazx és 0 köztit téve.)

1.2. . .(pT1)

Ok-adat. Légyen arx== u;

tehát ú=arž , V=–arz, mivel va-ar–aras ;

légyen továbbá (A)v+ uJ(A)v+ u*-*(A)r t

2

u* J*(A)v...+ uP J (A)v =(L)x.

Fő változónak maradván x,vétesseneknö

vetképei mind (L)znek, mind azon sornak,

melyhez egyenlőnek mondatott; lesz (253...)

d(L)zsev J(A)v+ úJ(A)v+uvJ*(A)v t2uu J*(A)v

2

t u*v*(A)v... + pur-i úJr (A)r tu v Jt1(A)e;

- 2.3.(p–1)p 2 .3. .p

holott is mivel v =–av Ž, és ú-=arž , az első

íz lerontja a' 2 dikat, 's mindenik pár utáni íz

az azutánit; és marad d(L)z #: ur & Jeti(A)r –

- 2. 3...

– ž z art Jet(A)v=–žaz Z, melynek te

2 .3...

hát (L)x főképe;'s"hogyha ennek főképe-r(B)z

is; lesz (234)(L(1–(L)0=a(B) 1+a(B)0;mely

=–c(B)1, mivel (B)0 feltét szerint 0.

Az honnan (L)0–(L)1=a(B)1.

De (L)0=(A)v, mert az mindenik ízben

az(A)v=(A)(w–rz) után mérttező lévén, a'

fölebbi sorban lesz (L)0=(A)(ar–ar.0)+0+0 . .

=(A)x.

Tehát (A)v=(L)0=(L)1+c(B) 1 ; mely

(A)0+w.J.(A)0 +a*J*. (A)0tris (A)0.. +

2 2.3

a P JP .(A)0+ a(B)1; mert az utolsó íz elötti

2• 3...p

sorrá válik az, a' mihez (L)x egyenlő volt,
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ha 2-1 lesz mindenik ízben, a' mikor is

av–vz=v=0,'s(L)s=(L)1 lesz; 's a' sor” teljes

pótléka a (B)1=arti (B)1.

2 .3... p

Igen sokszoris megkell a' pótlék” határaival

elégedni: melyek minél tágabbak, az alakzat

annál kevesebbet ér; ha pedig végnélkűl köze

lednek edjmáshoz, akkor a' sor közelítő. 'S

megjegyzenddő; hogy néha a' más úton kön

nyen kijövőpótlék e' szerint bizonytalan. Csak

ugyan gyakran használható, 's megérdemli a'

La Grange szavait theorene nouveau et remar

quable; bár csak az ok-adattal 's a' pótlékkal

haladja is meg Maclaurint.

De szükséges az említett határokra nézve

(B)1 et láthatóítani. Ha z re mint fő úti egyen

re, x=0tól :=1ig minden pontról alúty=3PZ

emelttetik; 's megmutattatik, hogy az al-útak

vagy mind apadnak, vagy z=1 olyan darabok

ból áll, melyek közzűl akármelyikről az alutak

vagy mind nönek vagy mind apadnak, vagy

mind egyenlők; 's megmutattatik az is, hogy

akármely x nek al-útja legyen y, 's 2–žnek

al-útja y”, valamikor nem y=y”,akármely nagy

NVre nézve van olyan n , hogy y-y'< y le

- N

gyen; akkor nyílván Z ZzP =zynövetképe azon

terjnek, mely az alátak” tetején menő vonal és

x=1, 's ennek végéni al-út közt van. Légyen

B ezen terj, 's a' vonal b; azon B fóképe

žZz? nek, 's aB pedig azZz nek, és–aZZz

nek főképe–aB; és így ez a fönnebbi–

a(B)x,a' midőn (B)0=0,mert ha x=0, az alut

is terj is =0. Követk. az igazpótlék az emlí

tett terj mérttezve oval, az-az c: B.

illa már továbbá még két vonal állittatik

410) *
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elé, ugyan x=0tol fogva x=1 ig, az edjikre

nézve tétettvén alútnak Y=x? h, a' másikra

nézve %)=x;" i; akármely 2 legyen, Ynem -y,

"s ynem -9), mert h nem - Znem - i, tehát

mivel x vagy 0 vagy azon fölűl »K, x? h nem

<3P Z nem - x” i. -

Légyen az X vonala c, az 9) é a, az y é b

vala; legyen a' c vonal terje C, az a vonalé A,

a'b vonaléB vala;'s tétessék minden i re ne

gyedszögény az azon a végéni alúttal, mind a'

három vonalra nézve; 's nevezttessék minden

Z. Ynak(x=0tol fogva z=1 ig)summája C'nek,

minden ily é B'nek, 's minden 29)é A'nak; 's

légyen C–C= co, B–B= 2, 's A'–A– k.

Ekkor mivel , X nem - y nem -9), tehát

ž Ynem - Zy nem - Z 9; nyilván C'nem -B",

nem -A', tehát Cta nem, - B+2 nem --1-ik;

és így C+o–(B+%), 's B+A–(A+k) vagy 0

vagy azon fölyül K.

| Az honnan C-B, 's szintúgy B–A ncm

lehet - ; mert C–B=– s nem lehet; mivel

u A-0, Z -v 0, tehát a–2 />- 0; s pedig

állandó, mivel C is B az. Tehát Cnem - B

nem - 1. - " -

De C=f2Y= f 2 hszth= h mi

- , - pt1 pf 1

dőn 2=1; hasonlólag A= fz 9= i _ ; az

* * - - pt1 -

honnan k _nem_ - Bnem - i _ ... Következő

p+1 - - pt 1

leg ha a K , úgy mind a hármat mérttezve a

val, ch nem - aB nem - ci; ha pedig az -,

pt1 - pt 1

ugy -- helyibe" - jön. -

§ 206 Ennek alkalmazására vagy két példa.

* Légyen (1) v =-(1 tav)t ; lesz az írtt módon
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(1) e-(A)0ftvJ.(A)0tr* J”(A)0 c*J** (A)0…

D 2.3

+ xp Je .(A)0. melyis az esmeretes (228)

2-3 p

két-íz” alakzatját adja meg, ha b =a tétetik;
4 -

( )

a' pötléknak pedig, ha g(q–1)(q-2) ...(g–p)

röviden Qnak íratik, két határai a Q(1+x) -P

+1

és a 0 ; melyek közzűl edjik ah a' másik

pf1 pt 1

di , tehát vit . 01-tr)* = ar_\" ..

p+1 . . (pt1) (:

42(1+ar) az edjik, 's a' másik art Q.

. . (p+1) - 4 - pFi

Mert (A)vitt=(1+r–arz) ,'s Z=g(g–1).

(7–p)(1+v–vz) 9-P-1; tehát h és i közzűl edjik

lesz, ha 1fav–az helyibe a' Z kifejezetében

1far az edjikre 's 1 tétetik a' másikra; mert

g–p–1, ha K egész szám p nő, végre végnélkűl

nőhető - lesz, legyen – k; lesz 1

(TF)*

nak legnagyobb becse - 1 haar-, 's legki

sebb 1 (midőn z=1); ha pedigar K, akkor leg

nagyobb becs 1 's legkiseb 1 ( midőn z=0).

„(%):
Tehát csak (: a+ nek, 's

-

- /

ern Qnakminta'pótlék” határainak becseit kell

... pt1

vi'sgálni: ha q tétedjü, és IK 's x<1, vagy
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q-, és xvagy K-1,vagy-'s nem > 1 „kön

2

nyü a” főlebbiekből látni, hogy mindenik ha

tár /~-~ 0. De ha x – 's > 1 , akkor x > 1,

2 1+x

, X

1:

határ - oz, hap -N oo , a' másik ~-~\ 0;

tehát ezen esetben ezen pótlék semmit sem ér;

noha másként megmutattatik, hogy a sor kö

lítő, 's a' végetlen sorfark ~-~ 0(230).

Jegyzés. Ha x ellenedjü vagy elegy is, ha

q tétedjü, akkoris jó az alakzat, mint(231)

mondatott:'s ugyan ezen épűlvén a dígy = y

y

a' (257) lapon ; azon esetre is, midőn g akár

ellenedjű akár elegy, következtetni lehet így:

Legyen 1+v=X;lesz(1-tv) =X;'sÍgX legyen

l; lesz d1= y 's X = e =1+glit 4*l***+

p pf 1

tehát ) 1 -> oz, és így az edjik

X 2

gs in . ..(176..); dX =det- gv t q*lv t

5-5- - Y X

4:+4: -...=:-(
55T * 555 -- - - - - Y

2

z" --- "... y =ve” – s, *
–+:-...) = = v z = =

wgX - . -

Az honnan látszik: hogy X nak van akár

hányadik alképe, a' mint ( 329.) megkivánt

tatott, mert szintúgy gX-* nek növetképe

vgíg–1)X?, 's alképe q(7–1)X?, 's úgy

tovább. Tehát a' mondottak alkalmazttathat

nak,
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Több idetartozók könnyen kimutattattván,

légyen még vagy két példa.

Ha(A)x=sin (a+x);lesz(A)v =sin(at x-zz),

's v=x–xx; és VJ(A)v=cos(atx–xx)'s VJ.(A)0

= cos a 's úgy tovább. Tehát

sin (atx)= sin a+xcosa–x*sina–x cosa.

-- 2.3

s a' pót-határok, péld. ha a'4 dik íznél tet

szék megállani,–x*sin(atx) és –x sin a;

...4 . -...4

mely ha a-o, lesz (A)x= sinx=x–x** +

33

x* –x” . ., mert akkor sin a =0, 's cosa=1;

-- --

a” pót-határokpedigitt–x*sinx és–x*sin0=0.

. . . 8 . . . 8

Az utobbiban látszik, hogy a pót ~-~0, 's a'

sor közelítő; mertvalamikor alul xmélnagyobb

nemző jőn, 's azután mind edjjel nagyobbak

jőnek alul, melyek felett csak xek lesznek;

mely az elébbireis alkalmazttatik.

Ha (A )x=Íg(a+x), itt (A)0– Iga, 's

J.(A)0=a–1 , mert Jg(a+x)=(a+x)- ( 257 ),

's x helyibe 0 tétettvén, lesz a–. Így a' töb

bi is kifejttettvén, lesz Íg(a+x)=lga + x -

- (73

-

ya x3 - - - -

5:" +–% . . . , 's a' póthatárokpéld.itt
Cl

1 x N4 1 x y4 -

--|---- ) és -- -- |--| : l ha a nem4 (:) (PS 4 (+] ; az hó • •

0, és mind x mind x <1, látszik, hogy a

a Fx a

pót. ~-~ 0, ha az íz-szám A-N o … e

A” Tayloré következik az elébbiből: itt .
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az a kérdés; mi leénd (A)xből, ha x helyibe

x+o tétetik

Nevezttessék (C)o nak (A)(xo), 's a' fő

lebbi v legyen itt o-zuo, 's csak x legyen vál

tozó: a' mondottakat alkalmazva, lesz (C)ao=

(C)0+o.J.(C)0t o* J” (C)0+ - J .(C)0 . . .=

2 2.3

(A)xtol(A)x ta” *(A)x + c*J*(A)x ... hozzá

- 2 - , 2.3 -

adva itt is az elébbi szerinti potlékat, mellyel

Taylort is Lagrange egésziti ki. *

Jegyzés. Ha elébb a' két ízi alakzat meg

mutattatik; 's (A)x=a+Bx*+Cxe . . . ; akkor

ha o<x, mindenik ízbe x helyibe xto tétett

vén, 's kifejttettvén B(xtra) , C(x+a) . . . ,

lesz (A)(xtco)=a+[o(Bbx-1+ Ccxe-1-r...==

a J(A)x)]+[o*(Bb(b–1)x-2+ Cc(c–1)x-*. . .

2

= o* J*(A)x)]. . . . . .

2 ,

Melyből közelítő sor jönki, 's éppen a'

Tayloré. -

§.207Ha a' sorban xnek cimzeti jele mind

edjel -edjjel. nő, s mindenik ízben a' cim

zett xnek nemző társa bizonyos végesnél ki

sebb marad: lehetx et oly kicsinek venni, hogy

akármelyik íz> az azutáni ízek” öszeténél.

Mert ax” után vétessék (akármely egész

szám, legyen k ) annyi számu íz, úgymint a,x***

agx**** . . . . ak x**; 's legyen h nagyobb akár

melyiknél a,, a ... ak közűl, 's légyen x ki

sebb 1 nél és a : kh nál is. Ekkor x kisebb

mindeniknél a , a ..._ a közűl, mert

kat. - kaa - Kar -

az alsó mindenütt < kh. Tehát a,x< aa, =

ka,
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- - (1) r

- :-) , szintúgy aa X <- , tehát aa x* « ––

,

(mert x<1), 's így a,x*<"a 'sat.

k

Tehát öszezve a' k számu ízeket, lesz

a,xfaax° . . .+ak x* «(: = a) ; és így

x*(a,x+a,x*... +akkk)<ax”.

§. 208 Ha (F)x olyan, hogyx nek a be

csére (F)(at: a) vagy <(F)a vagy >(F)a, a

kármely kicsinek vétessék w;úgy(F)a maarimum

vagy minimum lesz. Mert …

(F) af-)=(FatelG) ter(Ez ...
2 -

(F) (a–e) = (F) – -

eJ(F)xt: J°(F)x... Az hól ha o /-~ 0,

mindenik íz (ha edjik se 0 sem oo )> lesz az

utániak öszeténél: az honnanJ(F)x az a becsé

re x nek szükségesképpen 0, ha (F)a maari

mum vagy minimum ; különben o Vétetthetnék

oly kicsinek, hogy (F)(ata) 's (F)(a–o) be

csei közzűl edjik - 's a' másik - lenne. A'két

sorban a' hól az atkép” száma páros, egyenlők

az ízek: 's hogy maximum vagy minimum le

gyen, nyilván minden alképnek 0 nak kelllen

ni a' u dikig (Au páratlant téve), úgy hogy a'

u+1dik ne legyen 0; 's ha ez – minimum, ha

K, mavimum lesz, -

Péld. Legyen 1 a' henger sugára: hogy

lesz belőle legnagyobb gerenda? Vétessenek

az x ek a' kör” közepéről, lesz y= - (1–x*),
- 1

%

* * * *

's a' gerenda alja 2y.2x=4x(1–x*J2 ; mely
1 - 1

nek(254) alképe4(1–x*)ž” –4x*(1–x*ji”;

41
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------ - 1 , ,

mely=0 tétettvén, 's mind kétfelől (1–x*) el

mérttezvén , , lesz 41–”)–4x*= 0, tehát
- 1

1–2x*=0, és így x =1/2"

:: Azonban pedig megmutattatik, hogy a'ge

renda annál erösebb, minél nagyobb a'2szer

cimzett magassággal mérttezett széle. Melysze

rint a' legnagyobb erőségre, a hoszat nem vé

ve fel, (2y)*.2x=8x-8x* nak legnagyobb be

csére keresttetik x. -

Ennek,pedig alképe 8–3.8x*=*=0 tétettvén;

lesz 1–3x*=0; tehát x= 1 ,

- ". * a - 1-3

Jegyzés. Van, a' mikor az alkép oo ; 's

még is lehet a marinunat vagy minimumat

megkapni. Ugymint ha (F)x= o = 1, az-az

, ~ ~ ~ ~ ~ * * * * * . . . . . . - T

ha z -- 0 - A-N oo = J(F)x; ekkor

- 25 . . . , , . , - -

xJ(F)xr-v 1, tehát 1 A~-~0. Depro

- J(F)x - a

bálni kell itt-is minél kissebb + és –oval,

hogy maximum-é vagy miuimum? , , ,

- 4

Péld. Ha (F)x=b–x2 =y, lesz Jy=
1 -

–2 :3x mely =0 nem lehet, sőt az lesz

ha x=0, a mikor (F)0 éppen maximum.
- 1 -

De 1 =–3x3 =0ból x=0lesz.

Jy 2

. §. 209. Van a' mikor bizonyos b becséig

xnek mindig u=x, de mikor x=b azon pont

. . . . . . * v . - - | -

nál u =0 lesz, mely akármit tehet: addig
---- -----

t - 0 - * ,
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*=* lévén , midőn x /~-~ b , Ja –,

ot alw, mert v-o lesz.

Az honnan z ekkor = Ju . Hogyha pedig

Jr

lut is - 0=Jv, ismétleni kell, 's lehet to
vább is. -

Péld. Az eggypárzati sornak, ha x a sor

jel, A4 az ízek száma, 's az elsőíz a, öszete

ax*-a; melymikor x= 1, lesz o , holott a'

X–1 , 0 ,

sor öszete = atata ta...; de Jax –a)=

- J(x-1)

uax*** - ua mikor x=1. ,

1

Így ha z = a.”–x”: ez ha x=a, leszo

- a-x 0 *

De J(a*–x*) = –°v -= 2a, mikor x=a , és

J(a–x) - – - -

a midőn x ~-Na, akkor a*-x* ~– 2a =

Z-X

st(a= x). -

§.210Megemlittenddő az úgy nevezett Re

gula falsi is. mint a' melynek a' Taylori alak

zaton alapúl okmutatása. - - *

Ha oly x keresttetik, hogy y=(f)x= 0

legyen, 's valami módon két oly közelítő becse

találtatik xnek, ugymint a=x+co, 's a'=xfa”,

hogy mind X=(f)(xfo)mind Y=(f)(x+y)nak

Taylor-sori kifejtésében, az első alkép utániak

elhagyatthatnak; leszY=yt(a–x)Jy's Y7=ry+

(a”–x)ely: 's ha Y–y=b 's Y-y=b", mel

lyekis a két fel-tétel” hibáji; lesz JY–y =a–x
~ ~ ~

––-

4 M”–y , a'–x

* * ; az honnanx= a–(a–a) és ezen munka

6 - b–b"

az x még inkább közelítésére ismételttetthetik.
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"S ez a' transcendensekben is használhato. Péld.

Legyen x =10 ; tehát xígx–1=0; ha x

helyibe 2,5 és 2,6 tétettnek,jön ki x=2,5061 ;

's ha azután x helyibe 2,5062 és 2,5063 tétett

nek, a jobbitottx=2,506190lesz, melyet még

folytatni lehet.

§.211A”Taylor alakzata több változökra,

's a' Calc. Variat. 's a'265 és 266... lapokon

mondattak megvannak a' Tentamenben, a' men

nyiben az alapra kell,Brachystochroma 's egyéb

példákkal.A' tanolóezekről nagyobb munkákra

mehet.Ugyancsaknehányszót a' 265 dik laponi

érintésről:

Ha(Fx,(q)x(p)x három vonal'alútait teszik,

és magok's alképeika'h dikig(bézárólag) egyen

lök mikorx=a,de a'ht:1 dik alképecsak azelső

nek= a'másadiknak hitt 1 dik alképéhez, könnyü

látni hogy a helyibe atk tétettvén a'Taylor” so

rában, az azutáni sor-öszet /-\ 0, tehát a' 3

dik vonal a' közös pontról a' más kettön vagy

fölül vagy alul menyen.

Az honnan a' körnek közöni képe y=b+

(r*–(x–a)*) lévén, kijön,J*y, 's abból r a'

görbületi sugár, 's az a és bis könnyen kijönek.

"S alkalmazva, ha Na' normalis, minden sectio

comicánál ezen rss M* :p „ha p a' parameter;
- 4

's a' cycloysan az alsó pontnál r négyakkora,

mint a' nemző kör'sugara -

§.212A"főútakat lehet körön isvenni,'s 'a kö

zép cből azalútakat: péld.ha c6 egyen=1 fordúl c

körűl a' lapban, 's a' 6pont”útja u a' főút, 's al-útja

a” ctőlaz uvégénvett r;úgy r=auazArchimedes”

spiralját, r=a* a' logarithmica spiralist adják.

'S,ha azxre L. gynakxtőli függése tudatik: azt

is lehet edjpontra vonni; 's mivel x=rcosu, 's

y=rsinu, ebből x, y kijövén, lesz (275)a'vonal'

növetképe (k*+y *)=-( *+r*ú*).
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Tartalom.

Az elő-szóbani ígéretre lásd a' vég-szót.

Köz gyökere az üd és ürtan” élőfájinak.

Elvonás által ered a' rész és a' semmi el

válhatlan rész, darab, csupa semmi, néztisem

mi (1).

Oszvetétel által lesz a hozzá adás”munká

latja (2).

- Hasonlítás 's elvonás által lesz(2) azegyen

lőség: nézti egyenlőségnek sok nemei közt, ed

jik a' darabi (3). -

Oszvetétellel az egyenlőségből, hozzá adás

munkájával lesz (4) a' szám, 's számlálás”mun

kája, 's a' szám-edj unum:de az unitas (fő

mérték) még ezután születendő (5).

A” rész és egyenlőség” leánya a mennyiség:

példák: id-pont” különös tulajdona; 's nézti

mennyiségre a' görbék 'sat., quadrat.circuli fel

adata (6.).

B mennyiség A mennyiséggel az egyenlő

ség által szűli a nagyobbat, kisebbet, 's azegy

féléket (homogenea); 's a' szám” eszméje, által

lesz a' mérés munkálatja, mérték, mértt, méret,

öszvemérhetlen (7.). A mérés Tör'sök-anyja

sarkalatos ür és üdtani képzeteknek 's munká

latoknak: azért a' mathesisnek nem helytelen

neve mértan.

De ugyan B az Aval, az egyenlőség kér

dése által szűli az üdivagy egyeni az-az id vagy

egyen-képre vontt menyiséget: 's erre vonttan

veszi az üd-tan által (9).

A” nagyobb 's kisebb képzetéből elvonás ál

tal lesz az el-vétel munkája, a' kisebbhez e

gyenlő vétettvén el (10) • 1

I. Külön syökere az üd-tan” élófájának(az

42
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az az üd-tan” külön alap-képzetei,'s abból szár

mazható munkálatok).Megfordítva támadó kér

déssel, hogy mi az a' nagyobbikból, a' mit a'

kisebből elvenni nem lehet: születik az elvétel

milyzet-pár,a'teti's tételleni, 's az elleniek (11)

Ezen milyzetpár azöszve-tétel által szűli

az öszszexés munkáját (13).

Az össszezés” leánya a' pót-társazás vagy

ót-zás; a' pót-társ vagy pót, pót-xás, pót%neve: (14). p p - » P

Két pót-zatból az egyenlőséggel, lesz az

eggypót-zat; 's ennek leánya (15) az eggypöti

sor, a' sor-jellel.

Melyek után a' mérés mint emlitett tör

"sök-anya szűli főként a következőket.

Többeknek azon egyre nézti méréséhől

származik a' köz vagy főmérték (unitás) ha

tározása: az honnan lesz az egész szám nu

merus integer, törtt edj fractio vera , az el

vont mid; és kétféle mérés, a' fő vagy fömér

téki, mikor a' mid a'főmértékre nézt, 's nézti

a” mikor akármely megadott mértékre nézt

mérődik. Mely két mérés majd öszvehasonlit

tanddó lévén, születik a' főmértékzés, mellyel

a' midnek - vagy – főmérték adattván, szár

mazik a' tét-edjű (reale), 's ellen-edjü (imagi

narium), 's a' kettőnek öszve kötéséből az e

legy-mid. (15.). Az holott a' 18 lapon (17+*3)

forint csak úgy érttetik 20 forintnak, ha aza'

kérdés: hogy elvonva attól, hogy 17 forintnak

téti, 's 3nak tételleni főmérték adatott,

hányforint?

Az említett két mérés öszve hasonlításából

származnak a' méret-képek, mint a' mérés”mun

kája” származatai, 's innen az eggy-méret, egy

mérttezés (19.) röviden mérttezés (multiplica

tio), párzás (divisio)(23), eggypárzat (25),
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cimesbités elevatio , cimtlenbítés vagy cintle

mit és radicis extractio, helycim vagy cím lo

garithmus,címzés logarithm-adás (27.), 's mind

ezen munkálatokhaz tartozók; sőt a' párzás

munkájának is két neme, ugymint a' mérték

zés és főmérttezés (23), 's végre azon munká

lat, mely által akármely különbözők edjsze

rűen számittattnak (19 's 191).

Az új milyzet-párral szélesűl az összezés,

de az elegy midekben a'főmértékimérés a' tisz

tákat külön tartva (17).

A' mérés” szabályai: tiszta mérődik tisztá

val, elegy tisztával, tiszta vagy elegy eleggyel: *

méret-kép, főméret-kép (19 's 187).

Két mérésnek 's az egyenlőségnek leánya

az eggyméret (proportio); mikor tudniillik a'

két méret-kép egyenlő

Az eggyméretnek 's főmérteki mérésnek

leánya az egyenérttezés: a' főmértt vagymért

tező multiplicator, tett-mértek vagy mértte

zendd ő multiplicandus , nemzők factores,

eggymértt factum nevekkel: a' mikor is az

eggymérttnek a' tett mértékre nézti méretképe

a'főméret-képhez bizonyos okból határzott ed

jetlen kivétellel egyenlő (21).

Az eggymérttezés leánya a' párzás (23);

melyben a' párzanddónak avvagy főnemzőnek

divisor nemző társa quotus keresttetik a'

tett-cggymérttnek dividendus eléhozására: - ha

a” tett mérték a párzanddó, a' főmértt kerest

tettvén, főmérttezés, 's ha a' párzanddó a'

fómértt, mértékzés a' munka (23).

A” tett-eggymérttre 's párzanddóra párzása

azonegynek szüli a' párzati lánczai.

Két párzás az egyenlőséggel szűli az eggy

párzatat, s ebből az eggypárzati közepet (25).

Több edjmást követő eggypárzati közép
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ből ered az eggypárzati (röviden eggypári)sor,

series geometrica (26). -

Az eggypári sor az eggypóti sorral öszve

kötve szűli a' cimesbites, cimtlenbites, és cimzés

munkáit; elébb keskenyebb azután teljes érte

lemben (27.)

De a' mérésből származott munkák az ösz

szemérhetlenség esetében a' széj-becsre visz

nek; 's ennek származásával a' munkák a' széj

becsekre is kiterjeszttettnek. (33.) -

II. Oszlopa az id-tan” előfájának (34).

Az oszlopot teszi az eredett munkálatok”

képzeteinek megvalósulása; visgáltattván azok

nak lehetsége,származataiknakmilysége, száma,

's keresése: koronáját pediga'munkák” öszvefo

lyásából eredvén a' köz-kép (functio), teéndi a'

közkep-tan (213).

De az oszlop” felindulását a' mér-taura

kivántató Logika előzi meg (195),néhány bély

aettel, 's néhány alap-igazságal, 's 2 mondat

ból minden lehető következtetés” módjával, 's

edjszersmind itt is(mint a' 29dik lapon 3dolog

lévén ) akármelyik kettőből a' 3 diknak meg

találásával; 's ezek felett a' széj-becsnek, a mi

lyen szokatlan, olyan szükséges okmutatásával,

és ennek oly alapjával, mely sok helyt talán

edjedűl szabadit (202 ).

A' mérttezésnek 's párzásnak alapképei:

elsőben téti 's tétedjüekkel (35.)

A” sokszorozás, osztás 's több egyéb rabszolgai

fordítások: sorzás, szerzés legalább nem ferdít.

Az ürtannak az üdtan feletti szép tulaj

dona (38).

Egyen egyennel mérttezve egyen, 's

akárhányszor ismételve mind egyen lesz: de

terj, telj, kiadódikily mérttezéssel (38 és 99).

A mérttezésnek 's párzásnak példáji a'

moztamból! (39).
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A' mérttezés párzás” 's eggyméret” alap

képei tiszta midekkel: elébb az elvételi azu

tán az edji milyzet-párra-nézve (39).

Innen a' tiszta tisztával, szintúgy a' mért

tezésben mint a párzásban +-t ád, ha min

denik eggy jegyű, 's –t ha nem eggyjegyü

ek (42.).

A” nemzők”rendével nem változik az eggy

mértt, 's az öszszezenddőkével sem az öszszet

(44). Hogy van eggymértt minden esetben,

megvan a' Tentamenben; 's az ürtan mutatja

ki legtisztábban;hogyedjetlen,mutatja (163).

A” méret-tan elemei (44)

A' méret mértékzet.

A méret” izeinek változásátóli függése a

méret becsének (46); az hol legalul u helyett

u" kell. Innen a' közalsó (47).

Több méret közűl melyik a legkisebb? 's

hogy lehet öszve számlálni, vagy a' kisebbet

levonni, ha azon egy valaminek méretjei.

Ha nem azonegy dolognak méretjei, hogy

lehet azonegyéivé tenni? mi a' méret” mérete?

Onnan a' méretek mérttezése, 's onnan a'

párzása (49.),

Ha az a kérdés,mi a' az a'mi : nak4 ötö

2C . „ 4

de, az-az ––nak 4 ötöde mennyi? –– del

A - 2C - - ”

mérttezni kell – at. Ha pedig az a' kér

des, admennyidje (vagy hányadja:nekvagy
3

mennyiszer(közbeszédszerint hányszor)van meg

4C 4C r - 2(C

*-ban – akkor –öt párazni kell -



- 346 -

ra, még pedig főmérttezni: "S ha az a' kérdés

mi az, a' minek 4 ötöde %– azazhogy ag

minek 4 ötöde? vagy (a' köz beszéd szerint)

: : re osztva, mijút 1nek? vagy mi van

20 4 4

----------- - szar 9 - • Pál-Ansan -
3 ban - szer - det mértékezni,

kell:a (50)

Meg adott alsóra, vagy megadott felsőre

vonni a' méretet (51).

Az oly méretről, melynek ízei mérettel

mérttezttettnek,vagy méret-alakuak (52.)

Ha A, B nem eggyfélék, 's A mértteztte

tik Bvel: a' származat a” főmértéktől miként

függ? mely egyéb munkálatokra is kiterjedő

kérdés (54).

Nem csak ha a' méret” ízei egyenlőkkel

mérttezttettnek, a' becs nem változik: sőt

ha a' becs nem változik, egyenlőkkel mérttez

vék az ízek (54).

Előszám, edjmásra nézti előszámok, ösztva

állott szám; annak előszámképe.

Ha a' méret ízei edjmásra nézt előszámok;

a' méret legkisebb számokkal van kifejezve.

Az öszveállott számnak edjetlen előszámi

képe van (56).

Innen a legkisebb köz alsó; 's a' legna

gyobb köz osztó (58).

Némely esmertető jelek arra, bogy ez vagy

amaz szám osztja é a' megadott számot; 's arra

is, hogy előszám é a' megadott.

A 60dik lapon látszik, azon a'11 re nézt

esméretes szabály: hogy a tízi képet osztja 11,
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ha a' szám-jegyek edjesen vétettvén, a' páros

helyiek” öszete P, 's a' páratlanokép, és P–p

szám (akár s akár – ) a' 11re nézt(0is (4sz.)

a' számok közé vétettvén).

Ugyan is a' 60-dik és 61 diklapon n-rtét

ellenileg íratik következő okon: légyen B a'

megadott szám, 's B" azon szám-jegyek becsei

öszete, melyek alá r az-az a' maradék íratott,

's B” azon számjegyek” becsei” öszete, melyek

alá n-ríratott; és M öszete minden az rből

's a' felettei számbóli mérttezetnek, 's H ösze

te minden az n-r ből 's a' felettei számbóli

mérttezetnek; úgy könnyü látni, hogy B'–M,

B”-- HT, tehát B7-M--B”--H,az-az B–M--HI

mind számok az nre nézve. Tehát ha H–M

szám az nre nézt, akár - akár -, úgy Bis

szám az nre nézt. Mindegy pedig ezen célra,

akár H vétessék - akár M; 's a' megkülön

böztetésért tetszik az n-r et – írni. Akár

melyik az M és H közűl lehet 0, ha nem tet

szik írni valamelyiket.

Az is könnyen látszik, hogy ellenkező eset

ben n nem osztja Bt.

Az eggyméret-tan” 's eggypárzat-tan”elemei(63).

Az eggyméret” képe: az öszvemérhetés” e

setében, 's a' milyzettől válttan.

gy minden eggyméret eggyfőmérttezet:

's minden eggyfőmérttezet eggyméret. -

Szabály akármely 3 ízébál az eggyméret

nek, megtalálni a' 4 diket.

A' 21 dik laponi szabály miatt nem min

den eggyméret eggyfőmérttezet, 's nem min

den eggyfőmérttezet eggyméret; de ha az nem

tétettnék, úgy volna (26 és 187..)

Az írtt szabállyal egyenekről szólva, a'fő

mérttezet = a' mértékzethez: az-az az A ra

párzott Bnek edjetlen becse van.
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Ha 4 :B= C: D, akkor AD=BC; 's haA1D=

BC, akkor i: B-=C: D.

1nnem az eggypárzat” esmertető jele.

Edj eggypárzatból micsoda mások követ

keznek? 's többekből mik?

Ha2 eggypárzatnak a és b közös ízei; mi

kor's micsoda eggypárzat következik?

A' hármas,többes, társasági, 's láncs regulákrol.

Micsoda egyenes vagyviszszás függés vis

gálttatik itt?

Jegyzés. A' 75-dik lapon $. 75ben az alol

ról 8dik renden fülűl 2 sorban az n és AV meg

cseréltettek hibából:

My

Melyszerint lesz NV-n. Pr , tehát - =
ps f

:- , ésígy(63)PI: pi= N: n;azhonnan(69)..

A' szám-írásról, 's számi öszszezésről, kivo

násról, többezésről 's osztásról, 's mérttezésről,

és párzásról. -

Az indiai szám-írás” becse nem az arabs

számjegyekben áll.

Jegyzés. A' 78dik lapon alolrúl a'4dík

6dik és 10 dik rendben alolrúl, s szintügy a'

79 dik lapon a'3dik rendben 's 4dikben jobb

helyett bal 's bal helyett jobb igazittassék. A'

78dik lapon mind a' felső, mind az alsó sor

nak ízei, fi egyenek” egyenlőosztály-végeinél

legyenek: 's a' felső egyen magában jobbra

vagy balra ügy mozogjon, hogy az 1. mellől

jobbra le a' vonatigvonttegyent magával vigye;

melyszerint a' vonatis annyit és arra menyen.

Azosztásnak a' 85-dik laponi okadata” vé

gén: Db nek azért kellene legalább D.10-1-10

nek lenni; mert(g.10+9)dnél edj d vel nagyobb

(q+1)szer tízd, mely legalább := D.10+10.
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Az osztás” végnélkűl közelítő munkája.

Rövidítései a' többezésnek, 's osztásnak..

Mind ezen munkák különböző szám-ed

jűekkel.

Az úgy nevezett egyenetlen osztás, 's az

arithmetikai közép.

Alkalmazás a' köz életre. A' példák közt

van a' toisirozás (96).

Az öszszezés, pót-zás, mérttezés, párzás

közöni jegyekkel,'s okadattal; 's a' párzásból az

eggypári sor”öszszete, 's sor-közelítés” jele(100.)

A'28 laponi edjszerübb cimességról (109.

- 6 9 3 : 1 6

Becsei az a*, a*, a”…a*, ai”, a , A , - ,

2 - a -

F á -

i- , -* nak becsei.

- 9 .3 9

Ha a=x', 's N=x*; s (= N , 's

3

- 5- 0 1

M (=l-a; ~ N=N T .

Abböl hogy A"=B”, még az sem követ

kezik, hogyA)=BT , han, m egész > K számok

1

-->

ITA ,

1:01

is, de (a)” = a
11 - 1 nm -

Azonban (l- a)” csak (= - (a*), ha n, n

nem edjmásra nézti előszámok.

a . a* = a'te ; 's ab : ae = a)-e.

(a) =) a* ; de (a' ) sem egy (a) vel.

ak. bk . ck , ... es.(abc...)* .

Ha a közcim-alap (mint fenn közmérték a'

főmérték): a logarithmok általi közönségesszá

mitási könnyítések (113).

A' két-íz És egész számszori cimesbitéséról,(114)

43
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's abból az öszeti és póti sorzásról (114).

Ha n - egész szám; az (a+b)”nek becsét

kiadó alakzat : 's ennek keresése útján n do

logból az m zetek” száma.

2szer vagytöbbszer cimzett akárhányíznek

öszszete.

Ha x <1, x* ~-~ 0, ha n ~-~ oo.

Az elébbi alakzat szerint (1–1)-n ha n he

lyébe 1 en kezdve rendre tétettnek a' számok:

abból az eggypóti sor” akár hányadik öszszeti

sorának mind n dik íze, mind az első n számu

izeinek öszszete kijön (119). -

" Akármely sort alap-sornakvéve; 's ebből

1 ső, 2dik . . . m dik póti sorokat alkotva:

az alap sor” akárhányadik íze kitehető a'póti

sorok első izeivel; 's ezekkel az alap-sor” akár

hány ízei” öszszete; sőt akárhányadik póti sor”

első íze is kitehető az alap-sor ízeivel (120.)

Azou sor” melynek m dik pöti sora ízei e

gyenlők, med rendü arithmetikai sornak mon

datik: de számtalan sor van, melynek valahá

nyadik pöti sorának mindenik íze a.

Az m szer cimzett természeti számok” sora

med rendü árithmetikai sor.

I:közbelítes; néhánypéldákkal: mely alka

lommal (inkább a' közkép-tanra tartozó) módis

hozatik elé; mely szerint bizonyos közképből

olyan sor ered, melynek öszszete akármely íz

től akármelyikig bizonyos (126.)

A” tízi kép cimtlenzéséről(131).

Módja, okadattal.

Ha N, n egész számok, ~N' , a' főmértékkel

öszvemérhetlen, ha nem egész szám.

A' cim-tan alkalmazása a' köz életre (134).

Peldák: pénz, népesedés, fa-nővés,Schach,

gyérűlés, 's edj zentani példa (134).
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A' cimességről (szélesbb értelemben 30... szerint.

14

A C(=)Cs ; (138). -

Ha a-VM,'s NV a'felső eggypári sor” íze, 'sM

az alsóé (közönien); 's Nnek alatta n : u , 's

M1nek m'g: u áll, úgy n: a helycime Nnek,

m”q: u, Mnek, 's (n+m"g): u (mely röviden

legyen k) helycime a nak; minden helycimepe

dig a nak k+ 7 "a képben van. Azonban 1 az e

alatt álván, helycime e nek, 's a' felső sorbani

1 alatt 0 álván, 0 helycime 1 nek, 's ezen

A - 0

0=k.0; tehát 1 =a*, 's a(= 1,'s a(= ek

Azonban a csak úgy lehet „–, ha M alatt

2°g +- "a áll. -

aa= a* (akármely egész számot képviselve 2).

9? k.9 h = 9(k+h), az höl 9 km-ra, ci

messét teszi knak.

Mind 1 nek mind –1 nek számtalan bely

cimjeí vannak, de csak a vagy „… egész szá

mu "a val különböznek (140).

a* (=) 2c (k+v*a) = 2cIga; Ige(=)

1 +v*a;'s 1 (=fge; de e csak (= 9*

Ha C-9b(1+*c) nak valamely helycime

1, úgyÍgC(=) + p*a, 's C=- 2b61+c)=

2(tp"a); de nem következik b(=) 1+p*c;

- TT *****

a* = 9?c(k+v"a);az honnan a' cimzettek eggy
alsóra vonathatnak.

1m

Ha m K egész szám; l~ 1 nek (s szintúgy
1mm

–1nek m számu különböző becsei vannak,

's több nincs (143).

a*. a se) antal.

43*
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r k

Ha r, h egesz számok, (-a)* (-)ar ; és ez

(=) ((a*)ha r, h edjmásra nézti előszámok,

különben csak (=.; közönien pedig
- d

o d

a* csak (=((a)*, 's ez csak)= (as).

a”. a* csak =) ant: közönien (144).

- h

Ha h, s, r, t egész számok, (ar”) kö
hs

zönien csak =) art ; de ha rt éshsedjmásra nézti

előszámok,úgy(=); szintúgyha s t egész szám
h s s h

(147). Sőt közönien (ar)T sem (=)(a)
h r hr

Igy -*(1-a) csak =) ~a közönien: de

ha r, h egész számok, úgy (=);(148)

Az elébbi módok az ellenedjú cim-jelekre

is alkalmaztathatök.
d

(-a)* közönien csak =)a-, 's csak )=

d -

(a*); a' főlebbi előszámi esetben pedig(=).

(ab)*(=)as. b (150).

a*=bhm ből ha r, h, mi egész számok is, az

se következik, hogy ar )=b”(151).

Közönien a' (=)b”ből, ha h, m egész

h

számok is, az se következik, hogy b )=am ;

ha pedig h, m edjmásra nézti előszámok, úgy
h

b(= an . - -

- h

D b(=an "ből(ha h, m nem edjmásra néz

ti előszámok is) következik, b**(=a* (152).
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A' 122 dik lapon említett soradsról. (152).

Két sor öszvetételéből származósorok” több

nemei 's példáji között jön elé 15 v, melyis=9. o

= (v+)v, melynek ha v véges, véges széj

becse van. De elébb megmutattatik; hogy két

közelítő sorok” széjbecseik” egyenlők, ha közö

nien az edjmásnak megfelelő ízek 4 és u, 's

1 : u - 1. (154...)

1 v. 15 r= f (v+r) (160...)

(a+"b)re párzott (c+"d)nekbecse (162).

Az eggymértt” edjetlensége az öszvenérhet

lenség” esetében is (163)

(Ge)”–() r)*=1 (164); G*+ ) *-1(165).

f "a ban ha a nő0tol kezdve, edj darabig

( mind Ka, valamikor – ; az honnan $. 163

által, van oly q, hogy h"gban (g=0 ott, 's

azontúl – ,'s innen is, és ott )=1, 's * 9 =

*1.(165.)

Akármely 8 legyen 1 és 0 között;[150 tol

kezdve ( mind apad 1 től kezdve, mig edjszer

= 3 lesz (169).

Akármely elegy mid legyen, van oly r ,

hogy 15 v ahhoz= legyen. (169)

Az említett v fől-számítása, 's az alapi

helycimző (171.)

A” számtalan nemzők” mérttezete” széjbe

cse (174,)

A'30 laponi q és e meghatározásárol 's, a

cimzeti alkotmány” láthatóitásárol (175).

Midőn h "g="1, a 31-dik lapon X=) htt,

44

-

's h m'g cimesse m'q nek.

tt

'S hogy az e sorában is a' helycim"szint

úgy adja meg a " címmessét: lesz x=)f 1,'s

44



– 354 –

1ft n az n nek cimesse (175).

1

A' Tentamenbeni definitioja a' potentiá

nak, logarithmusnak; határzottabban (177).

A' mértan tanítása” könnyebbítése az úr és üd

örök testvéreknek okosan rendeltt, kölcsönös se

gítségével (178...). \

cosu + - -1 sin u= h "u az "u cimesse. 'S

hasonlólagaz e sorában, határozttatik a' helcim

ből annak cimesse; péld. 1h 1=e, h n =N ,

h mg =M, 's NM= h (n+m*g) (184).

A t 4

A' h'u sorában a' tétedjüek” öszszete

cos u; de hiba volna ezen kifejezetében cos u

nak, u helyibe *u t tévén cos”u t várni; azon

ban mindig ((u)°–())*= 1 (184).

Minden akár tiszta akár elegy míd C,ma

ga sőt minden lehető helcimeivel együtt lát

hatóittatik (185 's 186) az 5 dik képben, min

den pontjairól a' főútaknak, 2 felé végnélküli

kinyújtással: ugyan ís (169sz.) van oly v,

hogy h vz- C;az holott lehet v =ap+"u; mert

ha v egészen tétedjü, u lehet =0. Ekkor

pedig h v= f ap. A “u=y(cosu+ (–1.sin u)=

ycos u+'ysin u; 's ÍgC(=) g h ap+- Ígh *u(=)

ap+ p*a +'u+2"a(=)ap+'u+2*a.

Tehát nemcsak ycos u kimutattatik a' pról

az u végére vontt 's p ponton álló fekete 8 i

alakban határzódó egyennel, hanem *y sin uaz

az y sinu is alul a' p ról az u végére vontt, 's

a” p ponton állo veres ooi alakban határzódó

egyennel kimutattatik. 'S minden helcim is ott

van, ugymint ap egyen, hozzá adva ellenedjü

leg(tehát veresen írva) az 1 hez- sugáru kör

ben ut, 's a' kört akárhányszor ki vagy – ..
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Szabályai a' 19 laponi méretképeknek, mi

dőn elegyis jön a mérésbe (187).

Elegynek tisztára nézti méretképe”szabálya,

azután elegynek főméretképe; végre Knak e

legyre nézti méretképiszabálya."S haK-P:Q,'s

P és Q elegy mídek, Pnek Qnak becsei az

eggyméretre, s becsei az eggypárzatra.

A' milyzet-adásról 's egyeni képviseletről (191).

Az alkotott képzetek szerint, két kérdés:

1.Bizonyos milyzett mídek bizonyos mun

kálattal micsoda származatat adnak?

2. Hogy bizonyos származatra, micsoda

mideket hogy kell mílyezni, 's micsoda mun

kálatot kell tenni? -

A számítás teremébe akármely különböző

midek bémehetnek, hármas öltözetben ; az

egyeni főmerték E változatlan feltéve áll, (mint

a' Verb. kitett Ije) 's minden mídM olyegye

nűl jelenik meg, mely annyidja Enek, mint

M a' maga főmértékének; 's ennekfelette vagy

téti vagy tételleni milyzettel ruházttatik az ö

szezés lehető munkájára nézve, 's edjszersmind

vagy tétedjü vagy ellenedjü milyzettel a' mé

résből következő munkálatokra nézve. Ha

nyilván tetszik feltételesen más főmértékettem

ni; a' kifejezetek becsei” változásáról szol a'

Tentamen. Ha pedig bizonyos igazság megmu

tattatik akármely határzatlanul vett főmértékre

nézt; mimódon alkalmaztassék hátárzott esetre,

Lásd (324). - - - |

III. Korondja az Id-tan” előfájának (213).

Változó, változatlan, közkép (Györi sze

rént fügvény) láthatóitva főútak 's alútak ál

tal ((214).

Első 's m dik rangu linea (215).

A” fügvénnyel támadó kérdések (216): az

honnan az egyenletek” feladata, a' maximum 's
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minimum, 's a' differentialis calendus, 's onnaa

viszsza az integralis.

Némely előlegi példák: azonegynek legna

gyobbfactumrai osztása,–legmagasabb női hang

– a' két Hűsvét” elválása, 's viszonti találko

zása. -

Az egyenletekről legelébb tanulanddók: a'

többire nézt a' Tentamenre útasítva 's mások

ra: a' fractio Continuára, s abbol következőmeg

fejtésére az első rángu határzatlan egyenletnek,

hasonlólag a' tentamenre útasittatik a' tanolo.

Azon álításrol, hogy ha Ax+Bx*... -=0

minden becseire xnek, A=0 'sat. (219 és 227).

Az ez általi következtetésről; mikor közö

nijegyekkel mutattatik megvalami, egészszám

ról: péld. a' bimonialisformula, kiterjesztve az

elegy–míd cimzeti jelre (228. .).

A' nővetkep-tannak és főkép-tannak elemei

ről, annak ídtani, úrtani 's erőtani alkalmazá

sával (232.....), láthatólag. - -

Főváltozó, más változók: értelme a'ponto

zott betüknek; különbség ha a' betü, mely fe

lett pont van, fő vagy más változótjelent. (A)x

nek 's (A)(x,y.-) nek értelme.

Ha (A)x=u.,(A)(x–x)=zu–ú(7dikkép).

Akármely (K)x közképből (128sz.) növet

sor, 's annak növet-ízkepe (K)mx–(K)(n–1)k

röviden (k)mx; 's ennél felsőbb értelme (k)x

nek (233). A' sor öszete(xnek 8 becsétől y be

cséig)(K)y–(K)8; melyjelenttessék Kval (míg

egyéb nem mondatik);

Ha K nem függ mtől, (K)x az ntől füg

getlennek mondatik, 's ha függ, függőnek.

Ha (A)x, 's(B)x függetlenek n től, 's (V)x

függő;'sakármely nagy Nadassék meg, van oly

azonegy n minden edjszersmindi m ekre nézt,

hogy (v)mk–(a)mk=f(a)m: W, 's (v)m: –
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(b)mx=f(b)mik :N (valamely törtt edjet téve f

és f' akár - akár - ); akkor A=B; az-az

(A)y–(A)/3=(B)y–(B 3. Tehát ha (B)x es

mertt, csak (A 8 tudassék,(A)y=(B)+(A)/3 az

az (B)y–(B)8+(A)/3, az hol (A)3–(B)3 válto

zattlan; 's azért const. a'jegye; úgy hogy(A2y=

(B)y+ const. Ezen const. megtaláltatik(241).

Ha (vjx:(a)x=vagy /- 1, 's ugyan(c)x:

(b)x = vagy - 1, (az xnek elébbi 3 becsé

től yig): úgy az elébbiekillenek; és A=B; 's

ha (v)xnek kifejezete oly edjszerű, hogy an-

nak mindenik ízében van pontos betü, 's min

denikben csak edj van, 's az is csak edjszer

cimzett; úgy (v)xmind (A)xnek mind(B)xnek

növetképének differentiale, 's az a' mivel a pon

tos betü mérttezve van, azon változóra mely

felett a' pont van, nézti alképének, az ntőlfüg

getlen közkép pedig mind a' növet-ízképének

mind a' növetképének mind az alképének fő

képének, 's B+ (A)3, (c)xnek(A)xre néztisum

mázatának integrale mondattnak. - A' nüvetkép

jegyed, azalképé , a' summázaté f, sőt van

nak felsőbb alképek, 's summázatok ( 235.)

*J*jelenti a' z re nézti a dik alképet. Felsőbb

növetkép szükségtelen ( 319 ); de az első és

felsóbb alképek szükségesek. ,

A” növetkép” számtalan főképei csak vál

tozatlannal különböznek,.. ( 253 ). Növetkép"

keresése ( 242. ), 's az eggyérteküség-tan ál

tal tisztávátélele” modja (243... ). :

Növetképezése 's aiképezése a' közképek

nek (...289... ), s ahoz

Főképezése a' növet-képeknek,(289.'s 316.)

Példák az úr-tanból 's erő-tanból: görbe

hoszsza ( 273), több terjek, teljek ( 278.),

a' földtől akármely távróli esés (296); suj

pont (302.), ingati közép ( 303 ), mely a
- 44. - - -

- -

- , -
-



– 358 –

suj-ponton alol esik ( 310 ), forgási hatály

(314) , Atwood (313), Cycloisani esés ösz

ve nézve( 326) lappal, 's kör-íveni esés.

Ha megmutattatik valami akármely ha

tárzatlan vett főmértékre nézt: miként kelljen

ezt meghatárzott esetre alkalmazni?( 324…).

A' La Grange” pótja (láthatóitva is), 's al

kalmazva a' binómiumra …(328.)

Maclaurin, Taylor, maximum, minimum

(336.), 's Regula Falsi (339).

Az űrtani 's erő-tani képzetek nagy részint

megemlittettvék (XXXVIII): 's átalán az aprájá

bani említésre hely 's kőlcség elfogyott, mivel

az elejéni kicsi szabásból a' test kinött, 's a'

sok errata” legnagyobbika a' kölcség” elvétett

számítása; melyet az ezt, a' főldi hiában rázott

elő-fának (nem számítva az öröket) rég hullott

gyümölcseivel követhető munkáknak, ígazíta

ni kellene. -

Apróbbazután látótt hibák pedig: 49 lap.

4r. 44 helyett 41 ; 's 54 lapban rend” végén m

helyett na kell; 's 344 lapon sorzás szerzés he

lyett szorzás szerrezés kell, 's az 51 dik lapon

mennyidje a' Cnek helyett, következetesebb

mennyidje C annak. Az elején több helyre elől

azért tétetett vonás, hogy az első tanítással a

zok mellőzttessenek.

Az 5dikképen a tik u út, p”ból a szembeál

ló tábla megéindulván : a' 2 első quadrans túl

esik, 's a' jobra növő 's balra apadö 's (a” táb

lára t_)8és 2o, 2felé végetlen testet alakit,

a” felsőt feketén, az alsót veresen.

Vég-szó. Az elő-szóban tett igéret hasonlítván

némileg a' szűz”elmondott eskéhez; a'szerző arra

határzódott; hogy az első kiadásról már régi,

s ezen újjal csak idősülő itélet a' különcszkö

dés lévén . elég lesz annyit mondani: hogy kü

lönc:ködés nélkül,sokban különbözik, mindegész
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ben rendszerileg, mind többként a részekben;

's ezt az ország-útat esmerök megláthatják de

csak ott különbözik, a' [hól vagy különben

megnyúgodni nem tudott, vagy jobbítani vélte;

nem igényelve semmit a' mindenki jogán ki

vűl. T.i. elvonás 's öszvetevés által képzeteket,

's a' 191 laponi kérdésekkel munkálatokat alkot

niszabad; még pedig úgy, hogy csak követke

zetlenséget mutatva, vagy rövidebben annyit

szigorral állitva elé, legyen szabad ellent mon

dani. Köszönet annak! ki jobbat teénd : ám

bár haszna, inkább a' lelkek” igazság-szomjá

nak enyhitése lévén, az azt nem érzőkre köz

vetlen nem terjed ki.

Ezen jóg szerint alkottattak (bár szokatla

nul) az alapok a' 44 lapou túlig 's 259. . . . ,

és a XXXIX 's XLII laponi jegyek:(csak ezen

könyvről szolva, melyben igen sok nincs meg

a” Tentamenből, bár némely jobban van).

Ha botrány; hogy 0 's 1 számok, 's unum

's unitas megkülönböztettnek,'sa'mérés"köz-életi

értelme az itt alkatottnál keskenyebb : szabad

más neveket adni; péld. a' 4dik lap” sór-ize

lehet hánylat 's az otti unum hány-alj 'sat.

Több botrány a' rend-szer” át-nézésével e

nyészhetik el: péld.

1. Az említett megkülönböztetett jegyek:

nagy hasznuk meglátszik.

2. A” két milyzet-pár, 's ezen milyzetek

keli öszveköttetése a' mideknek.

3. A' mértékek közűl főmértéknek, a' mé

rések közűl főmérésnek (főmértékinek), 's a'

méretképek közűl főméretkepnek kiemelése.

4 Azon rendelés: hogy a'főmérték F(193)

egyenlővel se cseréltettvén fel, valamikorvala

mely midnek főmérése parancsoltatik; ugyan

azon E szolgáljon - vagy– milyzettel a' sze

rint a mint azon midnek ezen esetre a' főmé
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retkép” eléhozására főmértékűl adatott; 's ha

pedig éppen azon ki vagy - Enek főmérése

parancsoltatik, mind a Enek mind- Enek - E

adatott légyen főmértékűl; azonban más az E

hez = nak az említett munkálatra célszerint

adatthatván akár KE akár – E.

5. "Sígy láthatoítása a munkálatoknak, line

ák" lineafactumának,iunaginariumnak,és a'poten

tiának(csupán helyrenéztinekvétetvén,mintsok

szorhely adja a rangot) minden logarithmaira:

1h ql-*-1=l-”–1 re q nem csak ürtanilag, csu

pa calculussal is megmutattattván; csak az imag.

arcus sinusa cosinusa jegyezttetvén. másként.

6. Az egyenlőség” sokféle jegyeivel szo

katlan logika a' mathesisre, 's abban a limes

alapja 's theoriája.

7. A' közönien vett Unitásra nézti oka

datnak alkalmazása a' különi esetre.

8. Az akárhányéfle mideknek a táblára

laármas öltözetbeni lépése.

9. Az infinitesimalis calculusnak végesre

vonttan megkönnyitett szigorm kimutatása, fel

ső differential nélkúl, ür-s erö-tanipéldákkal'sat.

'S szabad is(bármikevés téglamész fővény

vitellel) a' templomtol meszsze-halomra kis ká

polnát épiteni: könnyebben istelhetvén meg; ha

vagy oly Prometheus volna, ki a' honi agyagba

felsöbb tüzet tudna hozni, mielött a' közformá

ból megkeményülvejóvén ki, a' múlt felé re

mény”sírköveivé válva,a'jövendő felé čsak vé

sőt várhat;'sha a' kevésfelfeléindultakatis a'da

rabos ösvényre nem untatnák, a' széles úton ma

radók; milliokat veszteni vivőzászlö alólmútat

va Pallás”nehány halottját–'s másfeléa' kényel

met, 's az örömek” 2 vezércsillagait, melyek a'

hol az ég” est-pirult arczát csokolja az océán ..

vizek közűl báj-fénnyel égnek– de a' sima

menny-tükörre orkánokat hoznak. „ , , ,
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A MathesistGrófG5ternau jó-lelkü öreg-asz

szonyhaz hasonlitja; mely száraz csont-ke

zével az arczról letörli a' könnyet: de ez se

törölheti azokról le, a' kik inkább ifju által

szereznek többet is -A halál” angyala törli

mind le: minden ábrázaton,vagy a remény”

csalfa mosolyja, vagy évek" bú-írata–'s a'

számtalan forrásokból jaj-zúgva omló árban a'

más-iránti érzés"kereke meredtten áll; 's aligve

hetni-el edj-két cseppet a' keserűség” tengeré
ből.– 4 -

Végtére engedelem légyen! 1. Hogy a'fi

gurák a' táblárólmutatnak a' lapra; 's átalán

minden hibákért bocsánat! -

2. Hogy a' 107 lapon a' sor-távozás” oka

data igen rövid: ugyan is az u ott jött ki

1=(a–ux):(1–x)ból,'s azon eggypári sorban,

melynek első ize a, 's sorjele <1, van u nál

kisebb íz; 's akkor az addigi ószet még >> 1 ,

mert a bol kisebb vonódik le. A' következő

lapon is hiba, hogy nincs megmondva, miért

közelitő a' sor, ha R --> 0,

3. A' 177 lapon 1 rendmaradott ki. de a'do

log csak az;hogy ha Av= V,mondatik v(=lg V;

's ha c, C,"a edjetlen becsűek.(hac-0volnais),
(

és cfga)= ÍgC; mondatik C(=a* , 's a'(=-*C

és c(=.[agC az-az a ra nézt (32 sz.) Oka a' )---

nak az: hogy ha k valamely helycime a nak, 's

kc valamely helycime Cnek; akkor(140) fgass=

k+v *a, 's I9C= kc+ F*a lévén, közönien clga

nem (=lgC, semÍga(= lgC: c ; mert az első

re akármely v vétessék, volna óly r, hogy

r= cv, 's a'2dikra volna oly r akármely vre,

hogy va- r:c; és ha péld. c=2:3, 's az el

só esetben va-5, egész számnak kellene lenni

3.5:2 nek,'s a' 2 dikban is ha v=5,egész szám

nak kellene lenni2.5:3 nak.



,

"S így (138) az )=jeggyel is kijön : hogy
c 1

akármelyik a becse - Cnek, becse Cs nek, s
|

akármely2becse CTnek becse - Cnek.

4.Hogykimaradt az álgebrai szokott radix-htmarás:

mely(annál a' mi,többet igérő)betüzésen azifju

inkább kap, mint a' számi radix-húzás” szigoru

okadatán. A' dolog ebből áll: legyen Bnek

valamelyízének rádixa a , 's B–a* nek vala

melyízére párzott 2a légyen b; vétessékB – a*

–(2ab+b*) az-azB–(a+b)*;és akármelyB–a*

jöjjönki, annak valamely ízére párzott vala

mely íze 2a nak legyen 8, vétessék B–a*

(2a8+8*) az-az B–(a+8)*, mely legyen =0; 's

ez mind addig folyjon, okoson választva a'

párzásban az ízeket, míg a' mikor lehetséges,

o=0 lesz. BárB=(c+8)*+o mindég,'s akármelyp

legyen ot8, 's az igaz radix ptg, mindig g-is

p 4 (p*tc); 's ha ce=0,úgya 3(= (B.

Ha pedig o soha =0 nem lehet, oly vé

getlen sor eléhozására kell törekedni, hogy ha

s a” széjbecse, B–s*=g"nak felszámitott hecse

kicsi hiba legyen: különben haszontalan betü-

zés. Péld. ha B= 1–x, a' szokott módón jö

het ki 1–x –x° –x*–x* . . ., mely ha

~ Ti j7 Ft

x:221, s/-\–oo ; de ha x:2 <1, könnyű

(106 sz.) felszámitni, hogy o'=x*: 16(2x).
Hasznosabba' binom. formula szerint az

1

(a*+ r) a kifejtése; a' mikoris ha x nem

csak < a*, minél többszer kisebb a nál, annál

kevesebb ízzel közelit a' sor a becshez. Péld.

1 1

1- 30=(6°–6) Tre(5*+5):~ kifejtve, az első

néhányízzel eléggé közelit; sőt ha x elég ki

csi, 2 íz elég. A' Cubicárais alkalmazhatók.
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Toldalék a 219 laponi szokatlan fel-adat”

megfejtését kérdők” számára ( a' Tentamenbeli

alap szerint); 's még némelyhibák”igazítására:

a' thékák is ezer évek” erratájival akkorák.

§. 1. Tegye s azon napok”számát,mellyel az

n dikJuliusi év kezdődik az ma dik Greg. év” kez

dete után: S pedig azon napok számát,mellyel

az n+1 dik G év kezdődik az n dik I kezdete

után.

§. 2. Mihelyt s) 34,a' két Husvét együtt

nem lehet, 's mig S nem apad 34ig addig kér

dés nem lehet. - -

Mert II (C) (az-az húsvéti holdtőltének) a'

Mart 20dika utáni első vétetik (a' Nicaeai sza

bály sz.) tehát az első csetben a' I napot Gre

húzva, haszintén a' I. II. legbeljebb 's a'G.H

legkúlebb esnék is, 's ar azon napok” száma,

melyet 21 hez kell adni a' I II ra, 's : a' mit

G H ra kell adni 21 hez: lesz az együttire

21+v+s= 21+x; tehát s-x–x; 's a' legna

: s re : nek legnagyobbnak, 's ar nek leg

isebbnek kell lenni. De a' legnagyobb x=35,

's a' legkisebb ar = 1 ; mert a legnagyobb, mi

kor G (%) 74–25 Martiusra 's éppen vasárnap

ra esvén, szabály sz. az azutáni vasárnap Mar

tius”49+7=21+35=56dikán, az-azApr. 25 di

kén esik (legkülebb); legbelebb pedig esik

I II Martius' 22 dikén.

Szintúgy van S el, ha az n+1 dik G. év”

napja az n dik I kezdetére vonatik: mert ha az

együtti II ra h a' napok” száma, melyet a' G

IIra kell adni 21 hez, 's y a' mit a' I H ra

kell adni, lesz21+h +S=21+y; az hol y–k

nak legnagyobb becse (mint az imint) 35–1
---

-

§ 3. Ha e a' Juliusi epacta, 's E a' Gre

gori, 's l az igazitanddé e hez (szabály sz.) a

45 -
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danddó napok” számát teszi: valamig sz 35, az

E mindig e--l–s . Mert E és e itt - vé

tetik; 's s<35, l–s<30, 's e mindig alulvan

30 an; tehát mivel e--l–s vagy –, vagy nem

„_. , 's az első esetben E=c+l–s+30, 's a'

másikban E=e+l–s, mindenik alul van 30an.

§. 4. Tudatik, hogy minden évpóti, ha

száma többese 4 nek, kivéve azon G évet, mely

többese 100 nak, de nem többese 400 nak. Le

gyen az év” hosza 365 nap+o; 's az ezt ábrá

zoló körön legyen lí az 160l G kezdete; 's

vétessenek ezen körön a' távok 2 tol eléfelé K.,

's hátrafele - ; 's legyen p+h=6 óra, 's h le

gyen péld. 11”. -

Az 160l végződik–a val, az-az M elött uv

val; 1602 végződik– 2aoval , 1603 végződik

–3coval, 1604 pedig–4co val végződnék, de

az 1 napi póttással –4a+40 +4h =4h val vég

ződik; 's ez 24 szer ismételtettvén, 1696 vég

ződik 24.4h val ; 's azután 7 évben mind uv val

végződvén hátrább, 1703 végződik 24.4h –7cm

val, 1704 pcdig 1.(24.4h–4u)+-4hval, 1803

továbbá 2(244h–4a)–3x val, 1903 végződik

3.(24.4h–4a)–3o val , mely is a' legnagyobb

eltávozás Mtól, úgymint –(1 nap 10 óra 27”).

Azután 2000 végződik az í tol 3.(24.4h–4db)

+100h val, mely is 1 óra 's 20'; 's minden

400 évvel annyit menve eléfelé, 18 szor annyi

mulva 1 nappal végződvén M ntán, hogy a' hi

ba ne nöjjön, akkor a' szabályi 366 helyett, 1

szer, 365 öt kellene venni. Az emlitett legna

gyobb távozás pedig 2000 en túl, apad a' -hoz

elébb 1 szer azután többszer : 1 ora 20” adat

ván. Látszik azonban azon két határ, a mely

közt jár az év- kezdet.

Ha úgy rendelődött volna, hogy a' főlebbi

körbe 2 nál kezdve minden év oval végződjék
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azon pont előtt, melynél kezdödött,mig 1 nap

pal vagy azon fölűl még i-<a val végződnék M

elött, 's ekkor pedig végződjék 9 nál az első

esetben, 's ivel elötte a' másikban: mindig e

zen szabály” folytatásával, az év vagy 2 ban

vagy lí elött 1 nappnál kisebbel végzódvén,

igazitás sem kellene.

§. 5. Ha n G nem póti év, az n I kezdet

től az n+1 G kezdet 365–s; de ha n G póti,

366–s; az n+2 G kezdetpedig366–s+365re

van az n I kezdettől, tehát az n+1 I kezdettől

366–s+365–366=365–s. Es így az elébbi

esetben 1 nappal nőtt S újra viszsza áll. Söt

ha n G póti is, az n I Martius- kezdetétől az

n+1 G kezdet 366–s–60, mert n I is póti

lévén Februárja 29;'s az n+1 G kezdettől Mar

tiusa kezdetéig 59 nap van, mert Februárja 28;

tehát az n I Martius - kezdetétől az n+1 G

Martius-kezdetéig 366–s–60+59=365–s. Es

így a' Húsvétra nézt S=365–snek vétethetik.

Megjegyzenddő: hogy az m.100dik G. év kez

dete után az ugyan-annyiadik I. év csak annyi

val kezdődik későbben , mint az azelőtti év;

és ha csak ezen Ipóti év, az m.100+1 dik IT

kezdődik 1 nappal későbben, mint az ugyan

annyiadik G. év. Azonban az m.100+1 1 év”

kezdeténi s és l az egész százasban ugyan az

marad; de l az alábbi szabály szerint az(mt-1).

100 kezdeténél változhatik.

§. 6. Ha az ujság e--l nappal esik az n

dik I év” kezdete előtt; az, az n+ 1 dik G. év”

kezdete előtt S+e+ l nappal van: tehát ha a'

két újság közti id L=29 's fél napnak vétetik;

lesz az a' hold az n+1 dik G kezdetén e-- u

napos, ha S+l=k.(59:2)+u+p, az hol kuk

egész számok, 's pu-<59:2, 's p<1. Neveztes

45 k
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sék 2. nak ezen p , 's az n+1 G epactája lesz

e+Á, ha <30, különben e--2–30.

A” a megtalálására, mely mellől az egész

napnál kisebb elhagyatik, legkönnyebb kisebb

számokban ez: ha S+l=i30+r, 's i egész

szám, és r<30;akkorS--l=i(29+fél+fél) - r

= (592)+fél i+r; azhol fél i+r= vagy X- (59:2)

vagy <; az utobbi esetben magavétetik,az első

ben aza mi marad, elhagyva az egészen főúlit.

§. 7. Melyszerint s-<35 elött az együtti H

ra szükség; hogy l ne legyen >6, és vagy e

nem >23, 's nem <l–s, ha pedig « l–s,

e+l–s+30>23legyen,vagy mind e mind e+l–

s>23; 's S«<35ön túl pedig szükség, hogyS–2

ne legyen >6, és vagy e--. nem > 23, vagy

e>23, de e--2–30 nem ×23, vagy e->23 's

e+.<30 de >23 legyen.

Mert az elsőre; a' G re vont I(3)–C(g)nek

8 képe lehet, melyek közül csak 3 lehető; úgy

mint 44–e--s 44–e--s 74–e--S

44–(el–s) 74–(e+l–s+30) 74–(e+l–s)

/ –– /

az hol a' felső a' IC) a hozzá adott s el, alatta

a” G(2), 's legalol az a' mivel meghaladja a'

felső az alsót. A' I()=44–e, a' GG)=44–E,

az-az amaz annyiadikára esik az ó Martiusnak,

ez ennyiedikére az újnak; 's ha e), 23, akkor

44 helyett 74 vétetik, szintúgy van Evel; de

E=e+l–s, melyhez(migs-r35) mikore-l–s,

hozzá adódik 30. A 3dik kép, mihelyt l –s>4,

lelhetlen.

Á" 2 dik esetre megint 8 lehető képek kö

zúl csak ezek lehetők.

44–(et)+S 44–(e+2–30)+S 74–(e+2)+S

44–e 74–e , 74–e
-- --

---------- ----- ------------------------------

s––– – S-



Itt a felső a G(2) de Ire vonva, alatta az

azelötti évbeni I(?), 's legalul az a' mivel meg

haladja a' felső az alatta lévőt. A többinek

lehetlenségére tudni kell, hogy mikor:44500

ban S=-33, S.–2.=8, 's azután S sebessebben

apadván mint l, apad S-A, mig - növe, mi

kor S=0, S–2––9 lesz.

§. 8. Mind a 2 esetrepedig, havalamelyik

százasban edjszerre tetszik megtudni az együtti

Húsvétokat: gondoltassanak edj körön nyil-irá

nyulag elé-felé ab.g helyett 12.7, 's mikor a

két HG) edjmástól 6 napnálnem esik meszebb,

neveztessenek azoknak betü-számjai p és qval,

g a későbbit téve; együtti H akkor lehet,

mikorvasárnap q tol (kizárólag) eléfelé pig(bé

zárólag) esik. Mert ha gba esik, akkor annak

a' melyiknek (3)jap, a IIjaéppen azon vasár

nap lesz, mert q utána van pnek; a' másiknak

Hja pedig az azutáni vasarnap lesz; azonban

pbe lehet vasárnap, mert akkor H az azutáni

(edjszersmind g utáni) vasárnap lesz.

Innen az együtti Hra, az első esetben,

midőn g a” IG), vasárnap a' nyil-irányon q

számon túl 7–lnél többel nem lehet pig (ezt

bézárólag értve); sem a' másik esetben, midőn

pbe esik a' I(?), vasárnap g számon túl(mely

ekkor =ptS–2) többel nem esik eléfelé

7–(S–2) ná). Az honnan ha v a' vasárnapi be

tü-szám : az első esetben v-g, a' másikban

v–(p+S–) kimutatja, hogyvasárnap g ésp+1

közé esik é (eléfelé értve); 's ha v—g nem o 's

nem >-7– az első esetben, 's a' másikban nem

>7(S–Z); a' két H akkor van együtt; csak

ha v«g, vétessék v finelyett 7+v; mert v eléfe

lé lévén gtol v-<g akkor lehet, mikor g az 1

től hátrá felé esik, akkor pedig az 1 eléfelé

7:1 dik; 2 szintúgy 72dik, mely eléfelé ép
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pen q előttig folyhat; péld. ha g=6, 's csis5,

lesz v-q=5–6 helyett 7+5–6. -

§. 9. Innen ha az Ndik százban kerestte

tik azegyütti H;1-ben kerestessékmeg N100+1

nek arany-száma, legyen A.

2 dszor kerestessék ugyan N.100+1nek I

vasárnapi betü-száma /3.

3 dszor Irassék le 35 háromszor, úgy hogy

az"elől 's az azután írtt közé 335 edjszer'saz

2 ik 's3 dikszorírt köze 3szoriródjék,'s az első

3 alá irassék 4, 's mindenikből a követ

kező úgy származzék, hogy a' fölűl jobbra

következő adódjék hozzá, 's mikor 7nél na

gyobb jönki, csak a' 7 en fölüli irassék. Ne

veztessék az így kijött, u sornak, mely a' 19

aranyszámoknak megfelelő I(%) ket mutatja ki;

akármely arany-szám a nak megfelelő I()=4

†(cz–1).3+2r, az hol az a=7ig (bézárólag)

ave- a :3 (nem véve az egészen fölülit), azután

pedig= (a1):3 az utolsó cse 19ig, a mikor

még 1 adódik hozzá.

4 dszer A" 2dik esetre az u'sorból bizo

nyos U sor készűljőn; az u sornak mindenik

ízéhez, S-2 adatván (itt is ha>7 jön ki,csak

a' 7 en fölülit írva).

5dszer Ekkor irattassanak le 1 től 19ig az

arany-számok, 's ezek alá irassék le a' g sor,

az-az a' másiknál később (l)betüszámjaitjelen

tő; mely is az első esetben az u sor, a'2 dik

ban az U sor (kivéve az együtti új-év felé,

mikorS-2 - lesz, 's az u sor lesz a' q sor,

mint alább meglátszik).

Azután ($. 14. sz.) A alá irassék 8, azután

8–1, 3–2, 3–4; 's akármely 4 dik legyen u,

azutánp-1,p.–2, u–4 következzék, mindad

dig folytatva edjmásutáni rendekbe, mig száz

év bévégződik, Ez a'v sor.A'–a'(§8) kürön

hátráltat.
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6 dszor. Ekkor csak azon arany-számnál, a'

hol e olyan mint fenn iratott, kell nézni hogy

v–g nem nagyobb-e az első esetben 7-- nél,

's a' másikban7–(S–2)nál.

§. 10. Igy a vég–húsvét lesz2698ban Apr

6dikán (ószerint); mikoris se=18, e-=8, v-= 5,7

(mely ekkor =u)=4, 's v—g=1 nem >7–l,

mert l-6, melyis már 2700ban =7.

Az első együtti IIpedig (ha L. §6 szerint

vétetik) esik 44926 I Apr. 22 dikén, az-az

44927 G 23 Mart. a' mikor e=28, v=7,2-24,

S–30, S-2=6, 's 44927 Gben a' G vas, be

tü-szám 5. Azhol megjegyzenddő,hogy itt a' G

vas. betü a' I év után következő évi.Az elött

44800 ban S=31 , 2–24, S.–2. még=7.

Azutánpedig 486százig(bézárolag)mind van

együtti H, 's azután megint nincs (az írttsza

bály sz.) Légyen feljúl a' százak száma, 's a

lol a' megfelelő S-2.

449. 455. 460. 470. 480. 446, 487, 488, 489

6 6 3 0 –4 –5 –6 –8 -9

§. 11. Tudniillik képtelen lévén, hogymi

kor a' két év együtt kezdődik, ugyan azon

hold különböző koru legyen, azon száz-évben

együtt kellene lenni : de ha az addigi szábá

lyoknál tetszenék maradni, úgy akkor éppen

nem lehet együtt, 's a'405880 dik százbanvol

na legelébb együtt. -

Mert S=0=k akkor lenne, mivel480,486,

487,486 százak mulva lesznek az együtti év

kezdetek (Tent). Az honnan jóllehet 489–13

=471 (§. 16), tétessék e' helyett 470, 's vé

tessék 489 után a' 3 elsőnek öszete 1460, 's

kerestessék oly 2 egész szám x és y, hogy

4+8.470 + 8.1460w = 59 ylegyen: ki jön a se

25 %)5 2

278 's y=4408: az hol y egész holdak” száma;



's ha 471 tétetikis,4+8(471+1460.278)=4408.

25

(592)fo,'s to < 1 napnál.

Ugyan csak a' fenn emlitett 72 százan ki

vűl még a' hóld isigazitást kiván; 's ki tudja,

meglesz-e még az ember is a földön.

§. 12. A' fölebbi módon az u sor a' felső,

's alatta a' 449 százra az akkori g sor.

4 7 5 1 4 2 5 3 6 2 7 3 6 4 7 3 1 4 2

3 6 4 7 3 1 4 2 5 1 6 2 5 3 6 2 7 3 1

§.13. Első Példa a'vég-husvét a'26 százban

csak 2698an kezdve; az hol azelsőv–g=5–4

–1 nem >(7–l=1).

Ár.szám,1 2 3 Jegyzés. 1. Akármelyszáz

g sor 4 7 * ra legyen az aranyszámok

q) S01 * * ? alá írva az u sor, 's ennek

alája a' e sor; a' I H esik44–ev–gdikMar

tii; csak ha el »23, 44 helyett 74 vétessék, 's

ha v= vagy<g, hozzá adassék 7. Tulajdon

képpen akármelyik H() napszámát tegye n,'s

betű számát b, 's azon év vas. betü-számát B,

az a' H esik m.B–bdik Mart. az elébbi meg

jegyzéssel.

2. A' melyszázban 24 és 25 együtt jönek

az E becseire, 24 helyett 25 's 25 helyett 26

vétetik. (Tent).

3. De az l formulája hibás mikor a' szá

zak” száma nem >18; a' mikor is 8(N–6):25

hez akkor kell 1 et adni mikor a' maradék

» 13; más esetre jó az otti formula

4. A' jelen százban l–s=–8 lévén az

együtti Hra 3, 8, 11, 14, 19 aranyszámokan

kivűl kell keresni;ugymint a' hol e nem >23's

7 en fölül, vagy 1 és 8 közt van:



– 371 -

§.14.2 ik példa.44926re; 44901nekar. száma 6.

Ar.szám 1234567891011 1213141516171819

q sor 364731425 1 6 2 5 3 6 2 7 3 1

47 S0I- 3216;5 4 3 1; 7 6 5 3;2 1 7

- - 5;4327;6542; 1 7 6 4; 3 2 1 6; 5 4

Az hol az első vs=7, mely a' célnak meg

felel: mert ezen 7nek fenn 6 felelmeg, 's v—g

nem >7–(S–2); azonban es 28, tehát a' I

Hra. 74–e van, de 7-24, 's e--2-30 nem

>23, 's lesz a' G II ra 44–22+ W7–qdik

Martii , ha V' a' következő G év” vas. betü

száma. Arany-szám 7 alatt ugyan v-g elébb

tenne eleget; de ott e-14, 's a' kép lehetlen.

Latszik azonban, hogy itt csak 8, 11, 19arany

számok alatt kell keresni.

§. 15. Az n I és n+1 G években, együtti

Hra más mód is lehet: legyen n+1 Inek epa

ctája e'; az n+1 G epactája kijön, ha e'hez az

(l–s): L maradéka (mely legyen–0} hozzá

adódik; azhól L nagyobb hibával mint $6, 30

nak vétetik, 's e'=e+11 (kivéve mikore=26, a'

mikoris tudatik, hogy e'=e+ 12–30; ha más

e+11 is » 30, ez levonatik, 's ha e--11-0 -

hozzá adodik 30.

Ezzel is mint főlebb minden esetek kicsi

náltatván meglátszik, hogy együtti Ht csak

44–(e+11–0)+S adhat 's Stoc7, és 48 's 34

74–e közé eső, o pedig nem <t3;

–41, Sito és ekkor ha –41+Stro - ,

ezt az u sórnak mindenik izéhez hozzá kell

adni a' gsor eléhozására, 's ha v—g nem >7–

(–41+0+S) 's –41+0+S nem >7, együtt van

a” 2H -

Volna edj kép, melybe –11tsto jönkia

lul, de ez se lehet az együtti új évig; mert a'

46
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Százasok 476 477... 486 487 488 489

S+ 0 35 34.. 31 1 1 0

Tehát ezen módon lenne az első együtti

H44733 Iben 25Apr.az-az 44734Gben24Mar

tii; a' mikor is S=31, e-25, v=7, g=3,

g=13, mely 44600ban még 12;'s–41+ 0+S

=3, 's v—g nem > 7–3.

Jegyzés. Az emlitett lapon több számitás

hibás, a' jelen százban a' leghoszabb 's legrövi

debb fársángra néztis : amazt 1810 en ezt 1818

an kezdve, mind 19 év távra kell keresni; a

marra nézve 1-6, e=3, E-25, G()=49, a'

másikra A=14, e=1, E=.23, GG)=21, 's

mind a' kettőben a' G(3) betü-száma 3; tehát

csak a' G vas. betüszámot kell keresni, 's ha

ez V, lesz az elsőben 49 -- V–3. a' másikban

21+ V–3, csak ha V= vagy <3, hozzá kell

adni 7 et. Mely szerint lesz G. H.

1818 1837 1856 1875 1894

221/4/ 26// 23// 28/MT 25 //

1810 1829 1848 1867 1886

54M 50// 54 l/T 521/ 56M/

Teluát lehető leghoszabb is lehető legrövi

debb is edjszervan ezen százban;amaz 1886ban

lesz,ez 1818-ban volt.

Elég is lévén az irtt feladatra : légyen sza

bad még el szortság 's idős szem miatt azután

tanitás közben látott hibákat igazítani, 'snémely

lapok” világositásával rekeszteni bé.

Lap. Hiba. Igazitás.

119 al,3r, dor dik

121 fel.1r. n-dik nikizeaz a pudiksorandik

124 al. 5r. (m+1) (m+1)P

128 al. 9r. (c)n 4/2 -

131 al. 11r. K”.10 K'.100

.
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Lap. Hiba. Igazitás.

140 fel. 2r, sfg sky

153 fel. 14r. 12(129) (1:2)Ig2 (174)

162 al. 8r. az u' az u" és –u

al. 7r. izek”öszetében íz-párok”képében

164 fel. 10r. –r+v –rrr

167 fel. 3r. az alatt az elött

fel. 14r. 's ha o az 's ha az

169 al. 5r. ar* ( *=B * ar*Y*=B*

170 f9r.HG=A'sH)=B H)=A's HVG=B

al. 5r. vagy 0 vagy0 vagy<H

al. 3r. f., 0x=1 h as-0

al. 2r. K és » 1 K

171 f. 10r 1+n 1- u

f. 11r 1–u 1-- u

al. 5r. n(1–u') (1–u')

al. 4r. –1 -22 -

172 f. 3r. (u–1)N (u–1):N

f. 6r. –1 -2

a” mérttező174 al. 3r, mindenikmérttező

182 alúl cos(f's sin?lf?ban vétessék?(ftétedjüleg

183 f.18r. A'–1, sinu - –1. sinu

193 al. 13r. 's más más

227 f. 7r. Bag B3*

228 f. 7r. az b

229 f. 9r. Bara 8:*

230 f. 3r. n(n–1) n(n–nn)

238 al.15r. J

242 f. 7r. (u)ar– - (u)ar

244 al. 8r. Ha u': u Ha u : u'

al. 1r. fu fu'

245 f. 4r.f"u fa"

247 f. 5r. u+v - u'+r/

255 al. 11r. 3(1–a *) 3(1–ar*)*

256 al. 7r. sinxcosx+cosksinr sinarcosx+cosarsink

257 f. 1r. dÍg dÍgy

*Jy Jgy

46*
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1

Lap, Hiba. Igazítás

265 f. 10r. edjmást edjmást, (ha érik)

280 al.8r. 49)& 9306 alja

281 al. 9r. 1+y 1+w

290 al. 10r. al- ag1–1

291 f. 8r. t ív tive”

297 f. 4r. (B)y–0 (B)y

311 f. 7r.m(a*+b*.)* m(a*+b*.)

312 al. 5r. zpo po

320 f. 1r. d. / dX a d,(dX)*

f. 9r. 2aar –2aar f2adar=2aar

al. 4r. (f) u= (vu=

225 al. 16r. eggykénti eggyként sebesült

334 al. 8r. q–1 ql

335 al. 5r. -- -

336 al. 5r. m+2 m--k

' 337 f. 7r, a+-on air co

360 al.12r. vagy töröltessék el

A' képekre nézt: a' 13 dikba 6b=b felett

nem kell az ív, "s y” főlűl alább végződik : a'

17dikbe 6 kell főlűl a' jobb végén, 's a' 21

dikbe c; a' 23dikban 's 24dikben pedig A és B

meg vannak cserélve.

Világosíttattnak: a' 16dik lap 193, 323 és

355ben, a 28 és 31 pedig xLIII és xLIV és

354 ben, a' 60 dik 347 ben, a' 78 és85 dik 348

ban; a' 107 és 108dik ( 375 )ben; a' 138

dik 351 ben; a' 159pedig így világosittatik

ha t='u 's t' K , úgy t nagyobb törtt-edj

( " -"-)”; tehát ha ( +++ )” –1 <mint

1. , 1 , -

-- ,ugy t”–1 < y » * ha a <t",és 27–1

< 1: v, úgy –1 - 1 : M. Ilyen " pedig

A
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2 n*, ha2-n"(1–2m* ), az hol a”

2n–m(n-1)

bézárt jön ki *-*] m__r 1-tm "ből .áz ott

----------

irtt módon.

A 162 dikben az u sorának ize a –u'sora

ugyan anyiadik izével öszezttetik.

174 és 175ben 15 c helyibe hoz" kellettvén,

a valamely végest teszen; 's 175 ben kimara

dott; hogy haa b+c... - oo , ABC... -N 9°

177 et világositja 361.

A” 185 és 186dik világosittatik XLII,XLIII

és 354 's 358 ban.

A 107 dik lapra világosit a' 361; de a Ten

tamenben szélesebben van, hogy ha közömien

a... (1–g) nem ~~ 0, a sortávozó, mely meg
forditva is igaz a mindjárt mondandó III jel

szerint.

A 10s dik laponi sorközelités-jel , Olivier

től van. hiba volt csak mellősleg véve úgyhagy

ni, a' mint egy hajdoni kedves tanitvány

Bécsből mrta volt kitől ujabban az a tudositás jö
vén, hogy azóta sohol emlitve se találta! de

a Burg” Mathesiseben (melyet magát még nem

láttam) megvan mutatva, hogy ha Un: itt

Un–Uni:1

- o (midőn n – o.), úgy a sor közelít
- különben távozó; elhagyatnak több az Olivier"

megmutatására tett nem könnyü probák: midőn

a hargéből azonnal következik; de különös,
hogy olyszép és edjszerü szabály nemis emlit

tetik.

Tudni illik ha nl, – 0, akkor U - Unti

U. –Unti
is /~-~ 0; mert ekkor U= 1 's Unit1=

f/
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1 's nU = 1 és (n+1) Unit = 1 lé

(n+1)o , (0) a)”

vén, uv akárminél nagyobb lehet, 's hováto

vább nő; U - Unifi pedig - 1 A~-~0;

U–Urt (n+1)o'–na

mert ha a' nem volna is ) uv, úgy is az alsó

=o volna; mely – oc.

Jegyzés. Légyen szabad vagy kettőt emlí

teni azok közzül, melyek az Olivierről gon

dolkodás közbe származtak.

I. Azon sor-jel, mellyel az (n–1)dik íz

mérttezve adja az n diket, n–m kép alá jöhet

475

vén: ha (bizonyos izen tül mindenütt) ms=1t:

's 2 K 's bizonyos változattlan b nél mindenütt

nagyobb, a' sor közelit, különben távozó. Mely

is más ide nem férő úton jött ki.

II. S itt is a úgy érttettvén; ha n Un

Un–1

avagy (n-1)an_1 =n–(1+2); a' sor kö

:=--

zelit, különben távozó.

III. Ha U_ -- 0 (a főlebbi sorjelt

1–av -

téve av), a' sor közelit, különben távozö: mely

ígyis kitehető ha (U_1)* ~-~\ 0.

Vegyük az elsőt: legyen elébb ms=1 , 's -

legyen az elsőíz =a; 's n elébb 2 azután 3, 's

úgy tovább; a' sor jelek lesznek 2–1, 3–1,-*

2 3

4–1..., tehát az izek a, a, a .2, a .2 . 3...

~ ~ 2 2 3 2 3 4

az az a, a, a, a ...= a1tt + 1 1 ...) -Noo,

: 3 1 3 4
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-

's világos, hogy ha (n–m):nben még kisebb

vonódik le n böl, a” sor-jel nagyobb 's az izek

nagyobbak lévén, a' sor meg távozobb.

De lássuk, hogy ha nből 1 nél nagyobb

vonódik le! Legyet: mr2, akármi legyen az

első 's 2dik íz, akkor nnek legkisebb becse 3,

melyből 2 levonattván, ne 0 maradjon; 's ha

péld. m=7 volna, 8 volna a' legkisebb n ,

mely (8–7):8= t :8 at adna sorjelnek, mely

lyel a' 7dik íz mértezve a' 8dik ízt adná, 's a'

sor közelitésre az azelöttiek nem tesznek. Ha

m=2, a' sorjelek a' 2dik izen kezdve (mely

legyen péld. (1:2), lesznek 1 , 1 , 3 , . . .'s

3 Z 5

az izek ha az első =1, lesznek 1, 1, ––––

3 - 37

De legyen m =(2+v):2, 's r 's-<1; a' sor-jel,

nnek 2, 3... becsei szerént lesz (2–v):4,(4

v):6,(6–v):8'sat. 's az n dik (2(n–1)–v) :21 ;

és így ha az első iz =1, az n dik lesz 1 : non

=((2–):4),(4–c): 6) (6–c):8)...(26n–1)

–c):2n); az honnan on =(2:(2–v)(4:(4–

v))...(2n–1): (2(n–1)–c)=(1+v:(2–v))

(1tv (4–0).... (1+v (26n–1)–c). Tehát a
>(1-tv:2). (1 tes4)... (1-tv: 2(n–1)); eZ

pedig ~-~ oz ; mert (v:2)+(v:4) tv:6)...

- c(1:2)+(14)+(16.) /-\ oo ( 375 ).

s igy nun A-v 0, tehát a sor közelítő.

Az honnan ha v akármely kicsi b nél min

dig nagyobb bizonyosizen túl;vétessék azon m,

melyet b ád; ez közelitő soru, 's a' hol a' na

gyobb vvel nagyobb vonódik le n ből, a' sor

jellel a sor is apad.

Csak azon eset van még, ha m -> 1, de

A-1; akkor v /~-~\0; melyből az a széjbe
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cse véges, és ez távozó sort ád. Ugyanis ha

==1 : v, 's v - 0; úgy v/-\ oo, 's v :(2–

v) + c(4–r)ft vs (6–))... sornak izképe

1 (2v (n–1)–1), mely légyen 1: un; az hol

pu = (2v(n-1)–1)n,mely -N oo„hav A-Noo -

Tehát a' sor-öszet , és így a véges; követke

zőleg a' fő-sor-öszet ~-~ oo .

A többi is könnyen kijön: de a' nagy ki

terjedésü tárgy külön munkát érdemel.

201. § 161 a 2dik táblára így vonható :

X(=Y, y =) ybol y (= nem X az az ar

Ugyanis a' 209 lapon ha Yvolna elől 's az

után” y, az y annyi mint nem X

Jegyzés. 1. Cés D együtt nincs, annyi mint

van C nincs Dvel 's van D nincs Cvel.

2., B, C... közűl valamelyik van, annyi,

mint nincs B níncs Cvel nincsen, az-az nincs

B, Cvel van, - -

3. Ha A van Bvel, 's van C, ez Dvelvan;

annyi mint B vel 's Cveli A, Dvel van (mely

is többként kitehető) ; 's ha y a' Bvel 's Cveli

A neme,'sz a' Dvelieké, ar(=y(= xből leszaz

első táblá szerint a(= x; tehát azon Bveli A ,

Cvel 's Bvel van.

Hapedig Dnincs, 's y a' DveliCnem, 's

z a' nem lévőké, 's a' a' Bveli A,'s ez Dveli

Cvel van; lesz a (=y(=zből a (=x, az-az

Bveli A nincs. - -

4. Ha Avan, vagy B vagy Cvan; annyi

mint Aval, B, C közűl valamelyik van; az-az

nincs B nincsen nincs Cvel, az-az nincs B, C

vel van.

213 ban legyen a péld. 2veli Al, s gy az n

eli A, s pedig az 1 el nagyobb számmali A.

255. dur1 =–u*i , mert(1u)–[1(u–i )]

: –u-*i.Továbbád(u2 =url.u-)=-2 °u ,

's a' többi. -
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Jegyzés a' 375 dik lapra:

I. Megkapván az ott irt könyvet: az ok

ndatat hiánosnak találtam; 's valóban az álli

tás sem áll, tehát az azzal öszve függő Oli

vier” megforditása sem. . Mert ha az izkép 1 :

ngm, lesz U.. Uni :(Un–U-t1)= 1 :[(n+1)

l9(n+1)–ngn]; mely (valamint n Un ) - o;

holott alább meglátszik, hogy a' sor távozó.

'S szintúgy ha m /~-~\1 bár > 1, lehet a' sor

kózelítő,péld. ha azizkép 1: nni 's h=1 : /ign,

mint alább meglátszik. -

II. A' Maclaurin éáll, tudniillik: ha a' sor

ixhex= y al irtt terj /-\ go , távozó a'

sor, különben közelítő. Mert ha a' sor-izek

oly negyedszögényekkel fejeztettnek ki, me

lyeknek aljaik az a -otol következő 1 ek,'s

magasságaik az 1 ek” kezdeténi y ak; a' terj

nél nagyobb a' sor-öszvet, de az első iznél

kisebbel. Tehát ("gy a kérdés?

III. De ebből Montucla hibáson következ

teti, bizonyosnak állitván ; hogy ha a , b, c

akármely 3 édjmásutáni izeket tévén, a.(b–c)

:(a–b)>c, a' sor közelitő. Ugyan is ez meg

lesz, ha a , b, c helyett 1 , 1 , 1 irattván,

a”-o">gy–a,mert akkor ott–t'=(o”–g) no"

- cy-ao ~ (ay-os)oo"

» 1; tehát 1. (a "-o) 2'=a.b –c>( 1=c ).

o 77- 7 a-b es 1"

'S legyen az ízkép 1: [n–1 + n–2...

o T TF

n–(n-1)], 's 3edjmásutáni alsók legyenek

2n-1

n–1 + n–2...+ 1, n+ n–1...+ 2 + 1,

T TH- Ft 75 T T-T 2

47
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m-- 1 -- n . --3 -- 1 -- 1

T 37" TFT-1 T TL

lesz ar–as Ess 1 + 1 ... + 2 + 1, és a 1–o/x

5 73 9m-i 37

1 t1 ... t_1_t. 1 t. 1 : 's az utöbbi az eléb

3 75 FT ii nr.

bit az utolsó izzel haladja meg; tehát a' Mon

tucla kivánata meg van: holott a' sor távozó;

mert a' haz 1 nél kisebb adódik az ad" elého

zására, 's ehez is 1 nél kisebb az azutánira,

's úgy tovább, holott ha mind 1 adódnék ís,

távozó volna.

IV. Ha az izkép 1. nna alakra vonatik, 's

h=o;azizkép 1 : n lévén, a' sortávozó, 's még

inkábbha -... Ha pedig h ~-~ o, akkor ne

vagy A-N oo, vagy nem: az utobbiban távo

zó a' sor; mert ha közelitó, akkor n Un A-v o.

A” kérdés a' másik esetről van ; mert ha h

nem ~-~\ o, bizonyos b nél mindig nagyobb

marad.

"S ekkor legyen n-1+ar, 's y= t : (1+r)*t*;

's az a fő-útra y al-uttal irtt görbe” férete le

gyen (A)ar; a' nővetképe ennek yk=x(1+x)-(*);

melynek fő-képe (B)x +–(1b)(1+x)-*; tehát

(d)x–(A)o=(B)x–(B)o, 's mivel (A)o=o,

lesz (A)x=– 1(1+x)*-(–1(1+0)*= 1–

7 - b

1 (1+x)b; mely A-v 1 , ha x/-\oo : mert

ő b

a hátulsó iz /~-~ 0.

Innen az 1 :n*izképü sor közelitő, ha a

nem <1tb.

V. Az 1: ne izképü sor” közelitésével vagy

távozásával pedig az 1 :ml* , szintúgy az 1 : ll.”

az 1 ml, 1, 's közönien az 1:nlli ... l' izképü

sor közelitése vagy távozása együtt van; ha
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l-Ígn, l1 = I9l, 's h = lglt-1, 's n akkorának

vétetik, hogy le nem « 1.

Mert legyen 1 –– –– –

107 1T7. 12, T003a

+ 1 ...+ 1 + 1 ... az hol l

101.a 1000,3a 1001.la

az azelötti n nek logarithma. Az izek” száma

az elsőtől addig a' hol 100 van, 90, onnan

100ig 900 sat- "S ha mindenütt az első (mint

nagyobb mindenik azutáninál) mértteztetik az

izek” számával, 's az első öszvet c, azutáni 3,

"sat... lesz 1 .90-> a, 1 .900 » 8 's úgy

10 4707

tovább. Tehát 9(1 + 1 + 1 ...)> afgfy... ;
2a 3a

és így ha a' bézártt sor közelit, a feltett sor

is közelit.

De ha az első helyett mindenütt az utol

só (mely kisebb akármely azelöttinél) mért

teztetik az izek” számával, 's az izek” őszszetei

vétettnek megint; lesz 90.1 t _ 900 .. az-az

100.2a 1000,34

9 (1 t. 1 t. 1 ...)<atfty ..

10 7 3 4a

Tehát ha a' bézártt sortávozó, a' feltett is az.

Ha pedig 1 + 1 + 1 - -

vT TFTJT7C-EJT

ről (melylegyen A)igaz; 1 + 1 •- ••-•

Cp41.1. (Cp41f1),l.

4 1 ... ről(mely legyen B)isigaz;

(Cp11t2).l.

az hol az alsók” jegyzete” értelme” ez: Co te

gyen itt annyit mint 0, 's Cm annyit mint 1

utána irtt Ca_1 cifrával; tehát C1 -1 utána0

47*
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cifrával, Ca = 1 utána Cn az-az 1 számu cifrá

val;C =1 utána C, az-az tia cifrával 'sat, ;

az honnan Coti annyimint C szer cimzett 10,

tehát C,= log Cyt 1; Továbbá l teszi az elötte

lévőnek logarithmát, 's az utána tett 2 pont

tal olyan mérttezetet, melyben az első nem

ző l, mindenik az azelöttinek logarithma, 's a'

nemzők” száma edjel kevesebb, mint az l e

lötti Cnek aljáni szám , 's az utolsó a szor

cimzett, 's nem <1. Mely szerint Bben Cpi1

hez mind 1 adattván , edjszer kijőn Cp41. 10.

azután Cpt1.100, osztán Cpt.1. 1000 'sat.; 's az

elsótól Cpt 1.10ig az izok' száma Cp41.10–

CpH1,'s onnétCpf1.100ig Cpt1 . 100–Cp41.10

's úgy tovább. "S ha mindenik első mérttezte

tik az izek számával, 's az elsőköszvete k, az

azutániakék' 'sat.; lesz Cpf1.10–Cpi 1 az-az

Cpi 1. l . .

9 > k (mert Cpt:1 után (mint log)Cp kö

Cp . l.. -

vetkezik); továbbá Cpt1.100-Cpt 1 - 10 az-az

, (CpFI. 10.). l..

9 » k'; ugyanis log(Cpt.1.10)=Cpf1;

(Cp +1). ..

mely tovább folyva lesz 9(1 + 1 --

C,. l.. (Cpt 1). l.

+ 1 ...)> E-k+k”...Tehát ha a' bé

TCF) 1..

zárt (úgymint A) közelit, Bis közelit.

Ha pedig Bben az izek” számával minde

nütt az utolsó mértteztetik, lesz Gp11.10–Cpt1

TÖpt.10). l..

32-12 9 <k,'s Cpt 1 100- Opt. 10

10.(Cpt1),l. (Cpt 1., 100). l..
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ifrá

lat,

10,

tjtt0

0nt

emil

s a'

| e

Z0r

pi

10.

aZ

10

Zte

11Z

-1Z

az-aZ 9 < k' 's úgy tovább; az

10.(Cpt2) l.

első l az elsőben log Cp41 + log 10=Cpt1,

a' 2 dikban logCp41+log 100=CpH2'sat.Tehát

-3 (__ t * + 1 ..)<k+k+k”…

10(Ct1)l. (Ct2) l. (Ct3).l.

s így ha a' bézártt (ugymint A) távozó, Bis

távozó. Tehát az alsobbról meglévén mutatva,

edjjel főlebb akár meddigis igaz.

VI. Innen sok esetben segitő szabály: hogy

ha van oly r, mely ~-~ oo , közelit a' sor,

s ha nem > 1, távoa ő. Tudni illik az izkép

1 : nnn ra vonva, légyen n = l , a' mikor is.

r= hl: lt , 's ha r>1, legyen l =l,r';'s ha

r'>-1, legyen 1,"= "le", 's úgy tovább; lesz

n* = l, r = l, r = liter" = lill,"; az hon

nan 3 akármely számot képviselvén, lesz l,"=

nh : llul,; tehát r =[hl–(li+le+l%)]: lsfi ; 's

ugyan rt' =(r”–1)li : la.gn (ha r' is az r''

módján tétetik-ki):Tehat ha r'”–1 nem -N0,

r" /~-~- oo : a' mikor is r'>1+const. tehát a'

sor közelitő.

Van ugyan akármely f re oly h, hogy re

az-az r (t számu aecentussal)= a legyen,akár

mi végest tegyen a 's mindenik azelötti r-1

's A-N 1 legyen; mert ha h = (l +l,..+l:

+ altti ): l, az r, kifejeztébe h nak ezen becse

tétettvén a jön-ki; 's legyen azelötti rpéld ra;

ez =(l.: 1/4)+(l, t le... talki) :l,= 1 † oly

haz mely A-\0.

VII. Az a' mód, mely a' 376 dik lapon

emlittetik, következö: tudniillik hogy ha a

zon sor-jel, mellyel az n-1 dik iz mérttezve

az n diket adja (n–m):n képre vétettvén, bi

zonyos izen túl az m 3 . 's > 1 + const., a'

kor közelitö;ígyjött ki.

-
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Legyen v 's nem >1, m =(2tv):2, a'

sor-jel lesz (n–m): n = 2(n-1)–v; 's első

2ms

iznek 1 et téve, az n dik=2–e . 4–e . .

– --

2(n-1)–w == 1 ; és nh = 2 - 4 ... 6

3 T nna ; 5 - 4-p"-3

... 2(n–1) =(1+ c) .. (1 tv) …(1 t _o )

2(n–1)– v 2–c) 4-v 2(n-1)–c)

's innen n >(1+ )(1+0)…(1+ p

- 2 4 2(n–1)

tehát kgn) Íg (1+ v)t Íg(1+c)t Ig (1 t v).t

: 2 4 6

lg[1tv2(n–1)]; tehát ha a'jobbfelőli tag • nak

neveztetik, lesz h)>o : Ígn. De Ígn, az n= 1+x

vétettvén, azon esmeretes görbe férete, mely

nek yja = (1+x)-, én azon féret az elébbi

ekből =1 t. 1 + 1 ... + 1 –(ce: 1); és
3 3 n–1

innen 1 + 1 + 1 ... + 1 = 1 (Ignito).

T "ZT 78 577-T) T

Az(173 sz.) pedig az-ev(1 t 1.

6

--- 1 4 •

2 FIF 5 fió:-)

+o*( 1 + 1 + 1 ..+ 1

3 T T T32 [2(n-1) 3

A' hol ha a' felső sor snek mondatik,

• >3s. Mert akármelyfüggélyi sornak izei le

–

gyenek a,– b, c,–d... az elsőn kezdve lefelé;

az öszvet » a-b 's <a; mert a–b hez jön
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c–d..., és a-bt-c-d=a–(b-cfd), az hol

b) c, 's akármeddig lehet folytatni.

Azonban közönien az- e 'sb= 0°

5(n-1) 2 (n-1)*

tehát a-bás4(n–1)v-v*- v .4(n–1)–v

24(n-1)* 2(n-1)T(n-1)

s= a. 4(n-1)–v = a-ao ; melynek leg

4(n-1) 4(n-1)

kisebb beese ha v legnagyobb 's n=2, a mi

kor is az öszvet > 3a; tehát a > 3s. Te

4 4

hát o>3. v (gntc); és így h mely > a

4 2 Ígn

vala, » 3v. Ha tehát v nem - 0, h sem

8

~- 0; és így ha n ) 1 's nem ~-~\ 1, a'

sor közelit.

VIII. Ha pedig bár m> 1, de r-- 1 ;

akkor v /-\0, 's a' sor lehet közelitő, 's le

het távozó, (holott az I szerint mindig távozó

volna): péld. ha az izkép. 1: manh 9 's h= l1 : ,

távozó, mert re1 akkor, 's n' = l, 's ha

J-1: - l, közelitő, mert ra- - l: la mely

/-\ oo; mindenikben látszik, hogy h /-\0,

n »–\ oo,'s hogymx 1 's A-~ 1, meglátszik

mindjárt. A” sorjel n -n = Um lévén, msn

s f) U-n

-n Un ; az hol vigyázni kell, mert n In
-

Un–1 y

/-\ oo . 0, 's ámbár Un A-\ 1, azért

T

n Un nem - n. Péld. ha az ízkép

Un–1

1 , a” sorjel n-1, 's m=n–n(n-1)

n(n+1) n+1 n+1



*

- 386 -

=2n:(n+1)/~-~\2. Ha Un: Un– - (n–1).n;

akkor ms= 1, 's lesz 1 : n az izl.ép: de ha Un :

Un–i < (n–1): n, akkor m)>1. "S ha h-=

h:1, lesz U, Ú,- =[(n–1)-n). [(n–1)"1" :

nhl 1. (az E en Ig(n–1) s Licn gb ér

tetvén"); 's csak az kérdés, hogy a'jobbfelőli

nemző kisebb é 1 nél ? 's kisebb, mert a' lo

garithma L1–li - . Szintúgy ki jön a' má

sikba,"hogy n > 1. 'S az elébbiből v -- 0;

különben h nem - 0; tehát m – 1.

VIII. A' 136 lapra: ha az a kamatja h , 's

b=k-l-g; lesz Re-a--(100qc) (1–p"); és így

R apad f gval, azután tétellenilegnő, mert

p">1, –qval pedig tétileg nő. 'S innen as

R+-(100g: c)(p”–1); 's a' többi is kijön,

csak p viszen felsőbb egyenletre; 's olyan

léhet a” többi, hogy p) 1 nincs. -

A' 103 lapra: az egyeni képviseletben a'

terj Emagassági negyedszögénynek, a' telj E

oldalu négyeg véglapú teglánynak hoszsza lé

vén, látszik mindeniknek főmértéke. De ezen

képviselet inkább gondolati, 's nemürtani mun

kát parancsoló: tökéllyel adjáki ugyan az ür

tan a Hb, a–b, ab, a:b, a t, ha mindenik

a, b közül öszvemérhetlen is a' főmérték E

vel, csak az utolsó esetben csen:2” legyen -

"s ha esak véges mértten adattnak is meg,min;

denik egyent ki-adja, tudván a' főmértéket

osztani, 's akárhány résztvenni.Szintúgytudja

az egyent mérni a' főmértékre nézt, mikor

végesen lehetlen is,'s mikor tökéllyel nem ád,

végnélkül közelit: a' számito tan abt se adhat

ja ki másként, ha mindenik öszvemérhetlen ;

söt nem is mozdulhat, mig meg nem méret

nek, mint az ürtan főmérték nélkülnem teheti.

A' 326 lapon 23 helyett 32 kcll, 's f* az

elébbi 1 re nézt van.

•
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