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ΕΡΓΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ

ΑΛ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΝΟΥ

' Α·ρ&Ομ.ν4τεκή διάτας τρεις άνωτέρας ταξε·.ς,
'Αστικής σχολής. Έν τω συγγράμμ.ατι τούτω περιέχονται απ α ν τα τά νομι-
σμ.ατικά συστήματα, τά μ.έτρα "/.αϊ τα σταθμά τα εν χρήσε', παρά τοις δ:α-
φόροις κρατεσι, μετά πολλών εφαρμογών εις μ.έγαν αριθμόν προβλημάτων,,
λυομένων δια της μ.εΟόδου τής αναγωγής εις την μονάδα. Τ ι μ. γρ. 5,50.

JTBecpajJ.QtXtvi-yj δια τάς ανωτέ-
ρας ταςεις 'Αστικής σχολής. Ή μόνη τυχούσα βραβείου έν διαγωνισμω τοΰ
Έλλ. Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και έπαινεθεΐσα υπό
έςόχων έν Αθήναις επιστημόνων, ίίεριέχει πάντα σχεδόν τα καθ' έκάστην
παρουσιαζόμενα Φυσικά μαινόμενα μετά συντόμου και σασοϋς αυτών έςηγή-
σεως. Τιμάται γρ. 8.

Ό 3ϊ «5®οσεογνώστες, ή αϊ Ιίρώται γνώσεις της.

Φυσικής και τής Χημείας, ο:ά. τά δημοτικά σχολεία ή τάς κατωτέρας τά-
ξεις της 'Αστικής σχολής. 'Έκδοσις 1 904. Τιμάται γρ. 4.

Παν άντίτνπον μη ψ ε ρ ο ρ την νιτογοοΛρήν μον θεω-
ρείται προερχόμενοι* εκ τνιτον.λοπίας.

Σημ, Αί παράγραφοι και τά κεφάλαια τά σημειούμενα δι' αστερίσκοι
πρέπει οί αρχάριοι νά έκμανθάνωσι διά προφορικής μόνον διδασκαλίας ΐ) κα.-
εντελώς νά παραλεί.τηται εις τάς κατωτέρας τάζεις ή διδασκαλία αυτών.



στοιχειώδους αριθμητικιις

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΠΕΡΙ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

npœrai βννοιαι.

1. 'Όταν — αρατνιρώυ.εν μ*θητάς, στοατιώτας, πρόβατα, |χν)λα

, / - , >
ύ\ εν γενεί οαοιχ πραγματα, υ) πραγσ.ατα, των ομοίων τας οιαφορας

(ρ.αθτιταΐ μικροί και μεγάλοι) παραβλέπομεν, αμέσως γεννάται εις

ήμ-χς -η έννοια του ενός και των πολλών υ; του πλήθους.

Μονάς λέγεται πανό,τι θεωρείται ώς εν όλον" π,
εάν θεωρώμ.εν μ.αθητάς τάζεώς τίνος, έκαστος μ.αθτ,της είναι μονάς'
εάν θεωοώμ,εν πλήθος καρύων, εκαστον κάρυον είναι μονάς' εάν
θεωρώμ.εν καλάθια πληρτ) μ.τ)λων, εκαστον καλάθιον δύναται να
θεωρτ,θ'/) ώς μονάς.

"Εκαστον πλήθος ορίζεται και λαμβανει ίδιαίτερόν τι ό'νομ.χ
όταν εύρεθνί πόσαι είναι αί μονάδες, τάς όποιας περιέχει.

^Ωρισμένον tcJ.T\6oq μονάόων με το idcairepov
αύτον or ou a λέγεται à ρ ι Ρ μ oc,.

· 'Αριθμ-ητcxï] λέγεται ?/ έτΐΐ&ζήμη, // πραγμα-
τενομε'νη τζερ) των âp/fipiûr.

ΆptOjJv-^aες. Άρίθμ-ησις λέγεται ό τρόπος, δια του οποίου
εύ ρίσκο μ. εν πόσαι είναι αί μονάδες, αί ότοΐαι άποτελουσι πλήθος
τι, προσέτι δε ή διδασκαλεία της ονοματολογίας και γραφής των
αριθμών.
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Αριθμώ σημαίνει ?γ £.τω ττληθός τι tiç αριθμον, δηλ εύρί-
σ/.ω και ορίζω ύπο —όσων μονάδων άποτελεΐται το πλήθος.

Οταν αριθμήσω α εν δύο πλήθη συγκείμενα έΕ ομοίων μονάδων
και ευοωμεν, ότι όσας μονάδας έχει τό 'έν τόσας έχε', και το άλλο,
τότε τα πλήθη και οί άριθμοί οί παριστώντες τα,ϋτκ λέγονται Γσο/.
Τούτο παριστώμεν γράφοντες με τα Ευ των δυο Ι'σων αριθμών το
σηαεΐον =, όπερ λέγεται tcror.

'Ονοματολογία και γραφή zœv αριθμών
μ^χρι τοϋ δέκα.

2. ΤΙ μονάς ώς αριθμός θεωρούμενη καλείται εν και γράφεται
δ'.ά του συμβόλου 1.

Πλήθος άποτελούμενον υπό τόσων μονάδων, όσοι είναι ό μέγας
τής μ'.άς ήμών χειρός δάκτυλος μετά του δείκτου, κα.λεϊται
γράφεται δε διά του συμβόλου 5. Πλήθος άποτελούμενον υπό των
δύο προηγουμένων δακτύλων και του μέσου καλείται τρία και γρά-
φεται 3. Έτερον πλήθος υπό των τριών προηγουμένων κ.αϊ το·3
παοαμέσου καλείται τέσσαρα και γράφεται 4. Πλήθος δε άποτε-
λούμενον ύπο τόσων όμοιων πραγμάτων, όσοι είναι οί δάκτυλοι
τής μιας ήμών χειρός, καλείται πέντε και γράφεται 5.

Παραθέτοντες μετά τούτων και ένα εκαστον τών δακτύλων τ*ής
άλλης χειρός σχηματίζομεν κατά σειράν τους αριθμούς εζ 6, έπτά.
7, οκτώ 8, εννέα 9. Τέλος πλήθος άποτελούμενον υπό τόσων μο-
νάδων, όσοι είναι ci δάκτυλοι τών δύο ημών χειρών, λέγεται δέκα
και γράφεται 10.

Τό σύμβολον 0 λέγεται μηδέν 'η ρηδενικόν. Τα σύμβολα :

1 23 4 5 6 \ 8 9 0

ί>· δύο τρία τέσσαρα πέντε ες έζζτά όχζύ) εννέα μηδέν
καλούνται αριθμητικά \\η]φία° και τα μεν άπό του 1 [λέχρι του 9
καλούνται σημαντικά ψηφία, το δε 0 μηδέν καλείται βοηθητικον
ψηφίογ, Διά ρ,όνων τών ψηφίων τούτων γράφονται πάντες οί α-
ριθμοί.
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Μονάδες διαφόρων τάξεων,

3. Ό αριθμός δέκα θεωρείται ώς νέα μονάς και λέγεται όεχάς.

'Εάν την δεκάδα λάβωμ,εν δέκα φοράς, σχηματίζεται αριθμός,
δστις λαμ,βάνεται ώς νέα μ,ονας και καλείται έχατοντάς. 'Η μο-
νάς αύτη ώ; άριθμ.ος καλείται εκατόν και γράφεται 100.

Επίσης, εάν την εκατοντάδα λάβωμ,εν δέκ,α φοράς, σχηματίζε-
ται άριθμ,ός, όστις καλείται ^ί.Ιια και γράφεται 1000. Ό άοιθμος
ούτος θεωρείται ώς νέα μ,ονάς και καλείται τότε χι.Ιιάς. Ούτω
λαμβάνοντες έκάστην μονάδα δέκα φοράς σχημ,ατίζομεν νέαν αμέ-
σως άνωτέραν κατά την έςης σε'.ράν"

άπλη μ.ονάς, ήτις γράφεται 1

δεκάς, » » 10

έκατοντάς, » » 100

( χιλιάς. » » 1 000

j δεκάς χιλιάδων, :» » 10 000

- εκατοντάς χιλιάδων, » » 100 000

έκατομ,μ,ύριον, » » 1 000 000

δεκάς εκατομμυρίου, » » 10 000 000

έκατοντάς έκ,ατομμυρίου, » )> 100 000 000

^ δισεκατομμύριον, » » 1 000 000 000

δεκάς δισεκατομμυρίων, » » 10 000 000 000

έκατοντάς δισεκατομμυρίων, » » £#00 000 000 000

τρισεκατομμύριον, » » ^(î 000 000 000 000

κ. τ. λ.

Ενταύθα το έκατομ,μ,ύριον π. χ. σχηματίζεται εκ της έκατον-
τάδος χιλιάδων, εάν λάβωμ,εν ταύτην δέκα φοράς· επίσης, εαν
λάβωμ,εν δέκα φοράς την εκατοντάδα των εκατομμυρίων, σχημα-
τίζεται το δισεκατομ,μ,ύριον κτλ.

4. Εκάστη των μ,ονάδων τούτο^ν γράφεται, εάν προς τα δεςιά
της αμ,έσως κατωτέρας (εκ της οποίας και παράγεται) τεθη εν μη-
δενικόν άκόμ,η.

5. Ή άπλη μονάς καλείται και μονάς πρώτης τάζίως,'η δεκάς
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povàς όεντέρας τάξεως, ή εκατοντάς μονάς τρίτης τάζεως και κα-
θεςής. Τών μονάδων τούτων αϊ μεν άττΛΐ] μονάς, χι.Ιιάς, εχ,ατομ-
μΰριον, δισεχατομμύριον, τρισεχατομμνριον λέγονται ττρωτεύουσαι
η άρΐ'ίχαί. αί δέ λοιπαί άεντερενονσ'αι.

Αί μονάδες αύται χωρίζονται άνά τρεις εις τμήματα" και αί
μεν τρεις πρώται άποτελοΰσι το τμήμα τών απλών μονάδων, αί
τρεις άαέσως κατόπιν αυτών τό τμήμα τών χιλιάδων και κατά
σειράν αί άλλαι τό τυ.ήαα τών ε κ α τ ο υ. μ υ ο ί ω ν, τών δισεκατο υ.υ.ν-

1 ι ' ι ill' It

ρ ίων και καθεςής.

Ώς άριθμοί θεωρούμεναι αί μονάδες αύται καλούνται κατά σει-
ράν εν, δέκα, εκατόν, χίλια, δέκα χιλιάδες, εκατόν χιλ,ιάδες, έν
έκατομι/.ύοιον, δέκα εκατομμύρια . . . έν δισεκατομμύριον . . . έν

τρισεκατοαυ.ύριον κ. τ. λ.
ί 111

'Ονοματολογία και γραφή srdvrœv τοον αριθμούν.

6. Αεψήφεοε "Οπως διά τής επαναλήψεως τής

απλής μονάδος σχηματίζονται άριθμοί, ούτω και έκ τής επαναλή-
ψεως τής δεκάδος σχηματίζονται άριθμοί ώς έΐής'

ή είκοσι μ.ονάδε<:, όστις νρά©εται

ι - ' ' I I I

)> το ι άκοντα »

ι

» τεσσαράκοντα »
» πεντήκοντα »
» έςήκοντα »
)) έβ δομή κοντά »
» όγδοήκοντα ))
» ένενήκοντα »
» εκατόν ))

Καθώς βλέπομεν, έκαστος τών άοιθμών
κοντά γράφεται διά του παριστώντος τό
μαντικού ψηφίου μεθ'ενός μηδενικού πρός τά δεξιά.

Μεταςύ τών άριθμών τούτων υπ άρχουσι και άλλοι περιέχοντεζ
εκτός τών δεκάδων και άπλας μ.ονάδκς. ^ίνα άπαγγείλωμ.εν κα>

2 δεκάδε<

3 »

δ
6

7

8
9

10

20
30
40
50
60
70
80
90
100

τούτων μέχρι του ένενή-
λήθος τών δεκάδων ση.
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-τούτους, άπαγγέλλομεν πρώτον τάς δεκάδας και έπειτα τάς ά-
-πλάς μονάδας* ίνα δέ γράψωμεν, γράφομεν πρώτον το ψηφίον το
■παριττών τάς δεκάδας και δεξιά τούτου άμέσως άντί του μηδενι-
κού γράφομεν το σημαντικόν ψηφίο ν το παριστών τάς μονάδας'
ούτω μεταξύ τών 10 και 20 ύπάρχουσιν οί άριθμοί δέκα και έν
-η ένδεκα, όστις γράφεται 11, δέκα και δύο ή δώδεκα 12. δέκα
και τρία ή άπλώς δεκατρία 13, δεκατέσσαρα 14, δεκαπέντε 15,
δεκαέξ 16, δεκαεπτά 17. δεκαοκτώ 18, δεκαεννέα 19.

Οί μετά τον 20 άριθμοί άπαγγέλλονται και γράφονται κανο-
νικώς ούτως'

εϊκοσιν έν 2 1 | πεντήκοντα επτά 57

όγδοήκοντα τρία 83
ένενήκοντα εννέα 99.

τριάκοντα πέντε 35 I έςήκοντα έξ 66

Πάντες οί άριθμοί ούτοι, επειδή έ'χουσι δύο ψηφία, λέγονται
■διψήφιοι άριθμοί.

7. Ό εκατόν ειπομεν ότι θεωρεί-

ται ώς νέα μονάς. Διά τής επαναλήψεως ταύτης ομοίως σχηματί-
ζονται άριθμοί, εκατοντάδες καλούμενοι. Οί άριθμοί ούτοι γράφονται
•διά σημαντικών ψηφίων μετά δύο μηδενικών πρός τά δεξιά ούτω :

200
300
400
500
6Û0
700
800
900
1000

Ό άριθμός χίλιαι μονάδες, όστις θεωρείται ώς νέα μονάς, γρά-
φεται διά τής άπλής μονάδος μετά τριών μηδενικών προς τά δεξιά.

Άντί του διακόσιαι μονάδες, τριακόσιαι κ.τ.λ., λέγουσιν άπλώς
■Scax-ccta, τριακόσια, Τετρακόσια κτλ., χι.lia .

9 εκατοντάδες η διακόσιαι μονάδες, όστις γράφε
3 )) » τριακόσιαι » »
4 » » τετρακόσια'. » » »
5 » » πεντακόσιαι y) » »
6 » » έςακόσιαι » » »
7 » » έπτακόσιαι )) »
•8 » » όκτακόσιαι » » »
9 » » ένεακόσιαι » » »
0 » » χίλια ι » » »
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8. Μεταξύ των εκατοντάδων τούτων ύπάρχουσι και άλλοι ά^
ριθμοί περιέχοντες έκτος των εκατοντάδων και δεκάδας ή μ.ονάδας:
η συγχρόνως δεκάδας και μονάδας.

"Ινα και τουτους Χ/^αγγειλωμ.εν και γράψωμεν, α>\, α γγέλλομ.εν
τάς εκατοντάδας, έπειτα τάς δεκάδας, εάν ύπάρχωσι, και μ.ετα
ταύτα τάς άτλάς μονάδας, άν ύπάρχωσι* γράφομ.εν δε πρώτον το
ψηφίον των εκατοντάδων, δεςιά τούτου το ψηφίον τών δεκάδων
και προς τά δέςιά τών δεκάδων το ψηφίο ν τών μ,ονάδων.

"Οταν δεκάδες η μονάδες δεν ύπάρχωσι, θέτον,εν εις την θέσιν-
αυτών τό βοηθητικόν ψηφίον 0, ϊνα συμ,πληρωθή η θέσις.

Π. χ. Ό αριθμός ό περιέχων τρεις εκατοντάδας και 4 μονάδας.
άπαγγέλλεται τριακόσια τέσσαρα, γράφεται δε 304' ό δέ περιέχων
5 εκατοντάδας και 8 δεκάδας απαγγέλλεται πεντακόσια όγδοη κον-
τά, γράφεται δε 580, και ό περιέχων 9 εκατοντάδας 7 δεκάδας.
καί 4 μονάδας απαγγέλλεται ενεακόσια εβδομήκονζα τέσσαρα καΐ-
γράφεται 974.

Βλέττου.εν έκ τούτου, ότι τό τυ,ηαα τών μονάδων συυ.πληοούταΐ-

I ' I ι I I I

πάντοτε δ'.ά τριών ψηφίων.

Πάντες οι αριθμοί από του 100 μέχρι του 999, ώς έ'χοντες τρία
ψηφία, καλούνται τριψήφιοι άριθμ.οί.

9. Οολοψήφεοε àpt0jj.oc. Δια της επαναλήψεως της.
χιλιάδος σχηματίζονται αριθμοί χι.Ιιάδεç καλούμ.ενοι.

Οι αριθμοί ούτοι όνομ.άζονται έκ του άριθμ.ού, ό όποιος φανε-
ρώνει ποσάκις ελήφθη ό χίλια, εις τον όποιον προσαρτάται ή λέ-
ξις χιΑιάδεc, γράφονται δε δι' άριθμ.ών, προς τά δεζιά τών ό-
ποιων τίθενται τρία μηδενικά. Τά μηδενικά ταύτα άποτελοΰσι τό-
τμήμα τών μονάδιον, το όποιον πρέπη πάντοτε ν à γράιρηται π.Ιή-
ρες δο^ιά τών χιΛιάδων. Ούτως έχομεν

δύο χιλ. 2 000

τρεις'» 3 000

έβδομ.ήκοντα πέντε χιλ. 7 5 000
εκατόν τρεις χιλ. 103 000

ενεακόσια ενενη—
κοντά εννέα χιλ.

999 000 ~
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Οί άριθαοί  1 ν
είκοσι χιλ. 20 000 έξήκοντα χιλ. 60 000
τριάκοντα » 30 000 έβ δομή κοντά » 70 000
τεσσαράκοντα » 40 000 όγδοήκοντα » 80 000
πεντήκοντα » 50 000 ένενήκοντα » 90 000

εςακοσιαι
έπτακόσιαι
οκτακόσιαι
ένεακόσιαι

χιλ.

»

))
»

600 000
700 000
800 000
900 000

γίνονται και δια της επαναλήψεως τής δεκάδας γι.ίιάδων και άπο-
τελοΰσι τάς δεκάδας χιλ. Οί δε άριθμοί
διακόσιαι χιλ. 200 000

τριακόσιαι » 300 000
τετρακόσια». » 400 000
πεντακόσιαι » 500 000

γίνονται και διά τής επαναλήψεως τής εκατοντάδας χι.Ιιάδων και
άποτελουσι τάς εκατοντάδας τών χιλιάδων.

10. Ά ν αριθμός τις εκ τών χιλιάδων περιέχη και τινας μονά-
δας, γράφομεν ταύτας δεξιά τών χιλιάδων, φροντίζοντες ότως,
αν μονάδες τάζεώς τίνος εις τό τμήμα τών μονάδων δεν υπάρχοισι,
(Τνμ.τ.ίηρώμεν την βέσιν αυτών διά μηδενικού και ενρ'σκητat οντίο
δεζιά τών γιΛιάδων π.Ιήρες το τρι ψ-ήγιον τμήμα τών μονάδων.

Ούτως ό αριθμός τριακόσιαι πεντήκοντα χιλιάδες και όχ.τώ μο-
νάδες γράφεται 350 008. Δεξιά του 350 εγράφησαν /«ρώτον δυο
μηδενικά και κατόπιν τό 8, ίνα συ μ πληρωθώ σι ν αί Οίσεις τών μ ή
ύπαρχουσών εκατοντάδων και δεκάδων εις τό τμήμα τών μονά-
δων, κατόπιν δέ δεξιά εγράφησαν και αί 8 ύπάρχουσαι άπλαΐ μο-
νάδες και ούτω συνεπληρώθη τό τριψήφιον τμήμα τών μονάδων.
Ό άριθμός πεντακόσια', εννέα χιλιάδες και 37 μονάδες γράφεται
509 037" και ένταύθα. δεξιά του 509 εγράφη έν μηδενι/.όν, ίνα

συμπληρωθή ή θέσις τών μή ύπαρχουσών εκατοντάδων εις τό
τμήμα τών μονάδων. Ό άριθμός όγδοήκοντα τέσσαρες χιλιάδες
εξακόσια έ ,ιτα γραφεται 84 G07.

'Όπως διά τής επαναλήψεως τής χιλιάδος παράγονται αί χιλιά-
δες, ούτω και διά τής επαναλήψεως του εκατομμυρίου παράγονται
άριθμ.οί, εκατομμύρια καλούμ,ενοι.
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"ίνα άπαγγελθώσιν οί αριθμοί ούτοι, απαγγέλλεται πρώτον ό
αριθμός, όστις φανερώνει ποσάκις ελήφθη τό έκατομμ,ύριον και εις
τούτον προσαρτάται ή λέξις Ixarouu άρια. Μετά τα εκατομμύρια
δυνατόν να ύπάρχωσι και χιλιάδες και μ.ονάδες. Έν τοιαύτη περι-
πτώσει άπαγγέλλομεν και τάς χιλιάδας και έπειτα τάς μονάδας.
"Ινα δε γραφώσι. γράφεται πρώτον ό άριθμ,ός. όστις φανερώνει
πόσα είναι τα εκατομμύρια, και δεξιά τούτου πλήρες τό τριψήφιον
τμήμα τών νιλιάδων και δεζ'.ώτερον πλήcες τό τριφήκιον τμήμα

I I i i V 1 i i l

τών μονάδων. Τά τμήματα ταυ τα αποτελούνται υπό μηδενικών,
όταν δεν ύπάρχωσι παντελώς ούτε χιλιάδες ούτε μ.ονάδες.

11. Εκ τού ενός δισεκατομμυρίου παράγονται τά δισεκατομ.—
μύοια. Έν τή απαγγελία τού άριθμοΰ, όστις ©ανερώνει π ό σ α c ωο-

I ι ·' I ι I ι 1 ' ι ι ι

οάς ελήφθη τό δισεκατομμύοιον, προσαοτάται ή λέΕις δισεκατομ-

ι ' ι ι i ι ' γ i j.-5 j

μόρια. Έν δε τή γραφή δεζιά τού αριθμού τών δισεκατομμυρίων
νράοεται πλήοες τό τριύήφιον τμήμα τών εκατομμυρίων, δεΗιά δε

ill ' ι ' Γ I ' ι I ' I ill '

τούτου πλήρες τό τμήμα τών νιλιάδων και μετά τούτο πλήρες τό

I ι > ι ' Γ '

τμήμα tojv μονάδων. Τά τριψήφια ταύτα τμήματα αποτελούνται
ύπό μηδενικών, όταν δεν ύπάρχωσι παντελώς ούτε έκατομμ.ύρια
ούτε χιλιάδες ούτε μονάδες. Ούτω προχωρούντες σχημ.ατίζομ,εν,
άπαγγέλλομεν και γράφομεν πάντα άριθμ.όν.

S3Ό αριθμός πεντακόσια επτά έκατομμ-ύρια
γράφεται 507 000 000. Δεξιά τού άριθμ.ού 507 ετέθησαν εξ μ.ηδε-
νι/.ά δια τά τοιύήΰΐα τμήματα τών νιλιάδων και ,μονάδων, αί

ι ι ' ι I 'I Λ I '

όποΐαι δεν ύπάρχουσιν. Ό αριθμός πεντακόσια τέσσαρα έκατομμ.,
τριάκοντα δύο χιλ., έςακόσιαι τριάκοντα πέντε μονάδες γράφεται
504 035 035. Δεξιά τού 504 εις τό τμ.ήμα τών χιλιάδων έγράφη
πρώτον έν μηδενικόν, ίνα συμ,πληρωθή ή θέσις τών εκατοντάδων
τών χιλιάδων, αϊτινες δεν ύπάρχουσι.

Συμπέρασμα.

12. Τοιουτοτρόπως διά τών δέκα αριθμητικών ψηφίων και δια
τών μονάδων τών διαφόρων τάξεων κατορθούται ή γραφή παντός
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-άριθμ.ού, όταν συγχρόνως έ'χωμ.εν ύπ οψιν και την συ «.©ων ία ν, ότι
εκαστον ψηφί or γεγραμμένον αριστερά α.Μου παριστά μονάδας της
αμέσως ανωτέρας τάζεως, ή την εξής γενικωτέραν, δταν αριστερά
ό·ηφ ου παριστώντος εκ της θέσεως τον μονάδας οιασδήποτε τάξεως
ενρίσκηται γεγραμμένος ά.Ι.Ιος τις αριθμός, ούτοι, παριστά μονάδας
της αμέσως ανωτέρας τάζεως.

Κατά ταύτα, εκαστον ψηφίον δύναται να παριστά και άπλας
μονάδας και δεκάδας και εκατοντάδας και έν γένει μονάδας πάσης
τάξεως κατά τήν θέσιν, τήν οποίαν κατέχει έν τω αριθμώ' π. χ.
ό άριθμ.ός 6 παριστα άπλας μ.ονάδας, εις τούς αριθμούς όμως 60,
■67, 63 ό 6. όστις ευρίσκεται εις τήν δευτέραν θέσιν ποός τά αρι-
στεράς παριστά δεκάδας, εις δε τούς 65 937, 60 000, 60 072
παριστά δεκάδας χιλιάδων.

13. Τοιαύτη είναι ή μ.έθοδος, διά τής οποίας όρίζομεν τά
πλήθη, συγχρόνως δ άπαγγέλλομεν και γοάφομ.εν τούς αριθμούς
τους παριστώντας ταύτα. Ό τοιούτος σχηματισμός, ή γραφή και
ή απαγγελία τών άοιθμ.ών άποτελουσι τό λεγόμενον άριθμητιχον
σύστημα.

Ό αριθμός 10, όστις δεικνύει πόσας μονάδας τάξεως τίνος πρέ-
πει νά λ.αμ.βάνωμ.εν, διά νά σχημ.ατίσωμ.εν μίαν μονάδα τής αμέ-
σως άνωτέρας τάξεως, λέγεται βάσις του συστήματος. Τό δε σύ-
στημ.α, έ'νεκα τής βάσεώς του ταύτης, λέγεται δεχαδίλον άριθμη-
τιχον σύστημα.

Κανόνες ττερί απαγγελίας γεγραμμενου άριθμοϋ.

14. Κανών α,'. "Ira άπαγγείΛωμεν αριθμόν, δστις δεν 'έχει
ψηφία περισσότερα τών τριών, άπαγγέ-Μομεν χωριστά εκαστον ψη-
φίον μετά του ονόματος τής τάί,ιως τών μονάδων, tàç οποίας πα-
ριστά, άρ^ίζοντες άπό τά άριστερά.

Π. χ. ό άριθμ.ός 527 άπαγγέλλεται ώς εξής' πέντε εκατοντά-
δες, δύο δεκάδες και επτά μ.ονάδες, ή και πεντακόσια εϊκοσιν επτά.
Ό άριθμ.ός 403 άπαγγέλλεται τέσσαρες εκατοντάδες και τοεϊς μο-
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νάδες ή και τετρακόσια τρία. Ό αριθμός 45 απαγγέλλεται τέσσα-
ρες δεκάδες και 5 μονάδες ή τεσσαράκοντα πέντε.

Ικανών β "Ινα άηαγγείΑ ωμεν αριθμόν έχοντα ψηφία πε—
ρισσότεριι άπό τρία, γωρίζομεν τον άριθμον εις τριψήφια τμήματα-
αρχίζονίες άπο τών δεζ/ών' το τε.Ιεντα ίο ν προς τά αριστερά τμήμα
δύναται νά είναι καϊ διψήφιο' ή και μονοψήφιος αριθμός. 'Αφού χω-
ρίο'ωμεν όντως, άρχ·ίζομεν άπό τά αριστερά άπαγγέ.Ι.Ιοντες κατά
σειράν εκαστον τριψήφιον τμήμα και όν ou ά Co 11 εν με ιό ίδια ίτερόν
τον ο roil α.

II. γ. Έάν δοθ?ί ό αριθμός 3 567 249, άφου άρχίσωμ.εν από
τά δεξιά, και γωρίσωμεν εις τριψήφια τμήματα, παραττ,ρουμ,εν,
οτι τό πρώτον πρός τά αριστερά τ μ. ή μ. α, τό όποιον ενταύθα είναι-
διψήφιος αριθμός, ανήκει εις τά έκατομμ.ύρια, λέγομ.εν λοιπόν τριά-
κοντα επτά εκατομμύρια, πεντακόσιαι έςήκοντά έπτά χιλιάδες καί-
δ·ακόσιαι τεσσαράκοντα εννέα μ.ονάδες.

Ζητήματα προς άσκησιν.

Νά γραφώσιν οί αριθμοί:

Πεντακόσια δύο εκατομμύρια και έβδομήκοντα μονάδίί.

tit ι ' I

Τεσσαράκσντα εκατομμύρια. δύο χιλιάδες και ένεακόσιαι τρεις:
μονάδες.

Τετρακόσιαι χιλιάδες και ένεακόσιαι μ.ονάδες.
Νά άπαγγελθώσιν οί αριθμοί 3 04 2 060, 6 203 004, 5 07 0 060,
100010, 10101001, 3 702 400 045.

ΙΙόσας δεκάδας τό ολον και πόσας έ/.ατοντάδας τό όλον περιέ-
χει ό αριθμός 67 45 ;

Νά γραφή ό άριθμ.ό:, όστις έχει 54 δεκάδας.

Νά γραφή ό άριθμ.ός, όστις εχει 572 εκατοντάδας.

Πόσας εκατοντάδας και πόσας δεκάδας χιλιάδων έ'χει τό όλον·

ό 375672 ;
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ΚΕΦΑΛΑ I ON Β'

ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

1G. S3 ρόβλν^μ,α et'. Ό πατήρ έ'δωκεν εις το τέκνο ν 5
-μήλα, ή hi. μη τη ρ 4" π 6 τ α μήλα έχει το τέκνο ν ;

Προς εύρεσιν του ζητουμένου λαμβάνομεν έν έκ τών μήλων τής
■μητρός και θ έ το μεν αυτό μετά τών του πατρός' τότε ταΰτα . μεν
-γίνονται 5 και 1 ήτοι 6, μένουν δέ έκ τών τής μητρός 3. Λαμβά-
νομεν πάλιν 1 εκ τούτων και θέτου.εν ε'ς τά 6, οπότε ταύτα γί-
νονται 7, μένουν δέ έκ τών τής μητρός Λαμβάνομεν πάλιν άνά
"έν και Οέτομεν μετά τών 7, οπότε ταύτα γίνονται 8 και κατόπιν
9 "Ωστε τό τέκνον έ'χει έν συνόλω 9 μήλα.

Σημ.. Είναι φανερόν, ότι τό αύτό ήθέλομεν εϋρη, και αν έλαμδάνομεν
-άνά εν μήλον έκ τών τοΰ πατρός και έθέτομεν μετά τών τής μητρός.

Μί^όβλΥ^ΛίΧ β'. Έπι τής δεξιάς χειρός έ'χω 7 γρόσια, επί
•δε τής άριστεράς 3 και εντός του θυλακίου 4. ΙΙόσα γρόσια έχω
τό όλον ;

ΙΙρός' εύρεσιν του ζητουμένου θέτομεν επί τής δεξιάς άνά έν τά
3 τής άριστερας λέγοντες 7 (επί τής δεξιάς) και 1 κάμνουν 8, 8
και 1 κάμνουν 9, 9 και 1 κάμνουν 10. "Ωστε τά επί τών δύο
χειρών γρόσια εύρομεν ούτως, ότι είναι 10. Μετά τούτων θέτοι/.εν
.και πάντα τά έν τω θυλακίω άνά έ'ν, λέγοντες 10 και 1 κάμνουν
11, 11 και 1 κάμνουν 12, 12 και 1 κάμνουν 13, 13 και 1
κάμνουν 14.

Και ένταύθα σημειούμεν, ότι τό αύτό θέλομεν εύρη, και άν θέ-
σωμ.εν τά γρόσια έκατέρας τών χειρών εις τά γρόσια του θυλακίου.

Ή πραξις αύτη, διά της οποίας εύρίσκομεν τά 5 μετά τών 4,
πόσα είναι τό όλον, ώς και τά 7 γρόσια μετά τών 3 και τών 4
κτλ. λέγεται πρόσθεσις. "Οθεν
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17. Πρόσθεσις Λέγεται ή .τρ à ζις, διά της όποιας, δοθέντων δυο-
η περισσοτέρων αριθμών, ε'νρίσχομεν ά.ί.ίον περιέχοντα πάσας τάς
μονάδα ς τών δοθέντων.

Οί άριθμοί, οί όποιοι πρόκειται νά προστεθώσι, λέγονται προσ-
θετέοι, ό δε διά τής προσθίσεως ευρισκόμενος άθροισμα ή χεφά.Ιαιον.
"Οταν θέλωυ.εν νά σημ,ειώσωυ.εν, ότι δύο ή περισσότεροι άοιθμοί-

i ι ι ' 'I III

πρέπει νά προστεθώσι, γράφομεν μεταξύ αυτών τό σημεΐον —{—, τό
όποιον λέγομεν συν ή π.Ιέον.

Ούτως, όταν έχωμεν νά προσθέσωμεν τους αριθμούς 5, 6 και 7,
σημειούμεν τούτο ώς έξης' 5 + 6 -j- 7 ή και 7--[-5 + 6

Σημ. α . Είναι φανερόν, ότι ουδέποτε δυνάμεθα νά προσθέσω-
μεν μήνας μετά οκάδων και πήχεων, ούτε άρτους μετά ήμερων. Οί
άριθμοί λοιπόν, τους όποιους προσθέτομεν, ύποθέτομεν ότι παρι-
στώσι πάντοτε όμοια ποάνματα ή πράγματα. τών όποιων Tac δια-

I I J ί ' ι ί ι

οορας παοαδλέπου.εν, οίον μήλα α ε γάλα υ.έ αικρά, ή κίτρινα υ. ε

» ι I ι ' I ' I i III'1 ι ι

ερυθρά, γέροντας και νέους.

ρ'. "Οταν δίδωται τό όνομα τών πραγμάτων, τά όποία
παριστώσιν οί άριθμοί, τότε λέγομεν τούτους συγχεχριμένονς, οιον
5 μήλα, 7 πρόβατα κτλ. "Οταν δέ δεν δίδωται τό όνομα τών
πραγμάτων, τότε οί άριθμοί λέγονται αφηρημένοι, οίον οί άριθμοί
1, 3, 5, διά τών όποιων δεν ορίζεται τί πράγματα παριστώσι.

Πρόσθεσις μονοψηφίων αριθμών.
18. Ή πρόσθεσις τών μονοψηφίων αριθμών γίνεται, οπως άνω-
τέρω ε'ίδομεν, άν λααβάνωαεν, όταν οί άριθμοί είναι δύο, άνά μίαν
τάς μονάδας του μεν και ποοσθέτωμεν μετά τών μονάδων του δέ.
Τοιουτοτρόπως εύοίσκου.εν τά άθοοίσματα πάντων τών μονοώη-

I - ι ι ιι ' '

φίων άριθμών άνά δύο και άποστηθίζομεν ταύτα, ίνα δυνάμεθα νά
εκτελώμεν ευκόλως πασαν πρόσθεσιν.

"Οταν έχωμεν νά προσθέσωμεν πολλούς μονοψηφίους αριθμούς,
προσθετομεν πρώτον δύο ές αυτών, εις τό άθροισμα δέ τούτων
προσθέτομεν τον τρίτον, εις τό νέον άθροισμα τον τέταρτον και



Πρύσθεσις 15-

ουτω καθεξής μενρι του τελευταίου. Εάν π. χ. εχωμ,εν να προσ-
θέσωμ,εν τους αριθμούς -4, 2, 3, 6, προσθέτομεν πρώτον τούς 4
και 2 και εύρίσκομεν άθροισμα G, εις τούτο προσθέτομεν και τον 3
και λαυ.βάνομ.εν τον 9, προσθέτοντες εις τό νε'ον τούτο άθροισμα
και τον τελευταϊον προσθετέον 0, εύρίσκομεν όλικόν άθροισμα 15.

Πρόσθεσις οιωνδήποτε αριθμών.

19. Διά νά προσθίσωμ.εν δύο οιουσδήποτε αριθμούς, προσθέτο-
μεν ποώτον τά-c άπλας αυτών μονάδας και εύοίσκομεν πόσαζ ά-

It - - ν ' ι 1

πλας μ,ονάδας έχει το άθροισμα, κατόπΓν τάς δεκάδας, τά: εκα-
τοντάδας και κα.θεΕήί. Εστωσαν ώ; παοάδειγμα οί άοιθαοί ο24,

• - ν ι ι I ι '

232, 141, τών όποιων

ό 324 περιέχει 3 εκατοντάδας, 2 δεκάδας και 4 μονάδας
ό 232 » 2 » 3 » » 2 ))

ό 141 » I εκατοντάδα, 4 » » I μονάδα,
τό άθροισμα θά περιέχη (5 εκατοντάδας, 9 δεκάδας και 7 μονάδας,
ήτοι πάσας τάς άπλας μονάδας, πάσας τάς δεκάδας και πάσας
τάς εκατοντάδας τών δοθέντων.

Έν τ ή πράςει χωρίς ν' άναλύσωμεν τούς προσθετέους γράφομεν
αυτούς τον μ,εν κάτωθεν τού δε ούτως, ώστε όλαι αί άπλαΐ μονά-
δες νά εύρίσκωνται εις τήν αύτήν στήλην, επίσης και αί δεκάδες
καθώς και αί εκατοντάδες, και έν γένει πάσαι αί 324
μ.ονάδες τής αυτής τάςεως και σύοομεν ευθείαν ύπό 232
τούς προσθετέους. 14 1

Μετά ταύτα αρχόμενο-, έκ τών άπλών μονάδων λέ- (597

γ ο μ. ε ν 1 μονάς και 2 κάμνουν 3 και 4 κάμνουν 7 : ώστε τό άθροι-
σμ.α θά εχτ, 7 άπλας μ,ονάδας' προχωρούντες εις τήν στήλην τών
δεκάδων λέγομ,εν 4 δεκάδες και 3 κάμνουν 7 και 2 κάμνουν 9 δε-
κάδας τό όλον ομ,οίως προσθέτοντες τάς εκατοντάδας εύρίσκομεν 6
τοιαύτας διά τό άθροισμ.α. 'Επομένως τό ζητούμ.ενον άθροισμα εί-
ναι ό άοιθ,μός 697.
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'Έστω η δη π οός έκτέλεσιν ή ττρόσθεσις 5 792

IIοοσθέτοντες Tac άπλάς αονάδας εύρίσκουιεν 19. Του 327

ι ' 1 I ί

άοιθαου τούτου τάς 9 u.ovààac νράφομ.εν ύττό την εύ- 7 496

t i ι - 1 I ι ι 1

θεΐαν εις την στήλην τών απλών μονάδων, τάς δε 34

άλλας 10 τρέπομεν εις 1 δεκάδα και προσθέτοντες εις 13 649
τάς δεκάδας εύ ρίσκο μ εν εν συνόλω 24 δεκάδας" τούτων τάς μεν 4
γράφομεν ύπό την ευθείαν εις την στήλην τών δεκάδων, τάς δε
ετέρας 20 τρέπομεν εις 2 εκατοντάδας κκί προσθέτοντες μετά τών
εκατοντάδων τών προσθετέων εύρίσκομεν έν συνόλω 1 6 εκατοντά-
δας, έκ τών όποίων τάς μεν 6 γράφομεν ύπ ό την ευθείαν εις την
•στήλην τών εκατοντάδων, τάς δέ λοιπάς 10 τρέττομεν ει'ς 1 χιλιάδα,
και —ροσθέτοντες ταύτην μετά τών χιλιάδων τών — ροσθετέων εύρί-
σκομεν έν συνόλω 13 χιλιάδας, τάς ό~οίας γράφομεν ύπό την ευ-
θείαν ττρος τά αριστερά τών εύρεθεισών εκατοντάδων. 'Ο άριθμός
13 649 ό ούτω προκύπτων είναι το ζητούμενον άθροισμα, ώς
περιέχων πάσας τάς μονάδας τών διαφόρων τάξεων τών δοθέν-
των αριθμών.

Σημ. Την πρόσθεσιν ήρχίσαμεν έκ τών δεξιών, διότι, άν του-
ναντίον άρχίσωμεν έκ τών ά.ριστερών, θέλομεν εύρη 1*2 //-λ. , κα-
τ ο tu ι ν π ροσθέτοντες τάς εκατοντάδας εύρίσκ,ομεν 14 τοιαύτας" τού-
των τάς 10 τρέττομεν εις 1 χιλ. και προσθέτοντες εις τάς 12 χι-
λιάδας είμεθα ήναγκασμένοι νά άπαλείψωμεν ταύτας και νά γρά—
ψωμεν 13* τό αύτό δύ ναται νά συμ,βαίν·/) και εις τάς μονάδας
τών κατωτέρων τάξεων. "Ινα λοιπόν άποοεύγωμ,εν την τοιαύτην
άπαλοιφήν και άναγραφην, άρχ^όμεθα τής πράξεως πάντοτε εκ
δεξιών.

20c Έκ τών ανωτέρω συνάγομεν τον εξής κανόνα:

Κρανών. "Ινα προσθέσωμεν πο.ΙΛονς πο.Ζνψ-ηφίονς αριθμούς,
γράφομεν τον μεν κάτωθι τον δε όντως, ώστε at μονάδες rà ευρί-
νχωνται υπο τάς μονάδας, αί δεκάδες νττο τάς δεκάδας και εν γέ-
νει αί μονάδες της αύτης τάζεως εις Την αν την κατακόρνφον ατή -
Λην και άγομεν ευθείαν κάτωθι., διά νά άποχωρισθώσιν οί προ<τ-
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•Θετέοι του αθροίσματος, ίο όποιον θα γραφή ύποκάτω τής ευθείας
γραμμής' επειτα προσθετομεν χωριστά τίι ψηφία εκάστης σι η J ης
αρχόμενοι εκ των arc .Ιών μονάδων. 'Μ ν το άθροισμα τούτων δεν
είναι μεγαΛείτερον του .9, γράφομεν αυτό υτοχάτω τών προσθε-
τέων, εκ των όπο'ων προέχυψεν αν όμως είναι μέγα.Ιείτερον του
9, όποτε θα εγη δεκάδας και μονάδας, τό μεν ψη'ρίον τών μονά-
δων αυτου γρά γομεν υπο τήν στή.Ιην των προσθε ζέων, το δε ψ η -
γ ίο ν τών δεκάδων προσθέτομεν ιί ç τάς μονάδας τής αμέσως ανωτέ-
ρας τάξεως' ούτω ς εςακο.Ιουθοΐμεν (ΐέγρι τής τε.Ιευταίας προς τά
αριστερά στή.ΙηΓ, τής όποιας το άθροισμα γρά γομεν υπ αυτήν
ό.Ιόκ.Ιηοον.

21. Εϋύν,οΧίοιε· Οταν οί προσθετέοι είναι πολλοί και πολυ-

ώτ,Όί οι άοιθαοί, τότε γοάοοαεν τά μεοικά άθοοίσμ.ατα τό α. s ν κα-
τ*ι I ι 1 il il II il ι

τωΟι τ

ου οε, ως οαινεται κατωτέρω εν τω πρωτω —αραοειγματί*

ΓΤαρ άδει ] \α α

57936
69768
5942
7384
5667 5
G7I0
409
98

4 9

Παρ ά δε ιγμ α β '
(4) (4) (-4) (4)

5 7 9 3 6

6 9 7 6 8

5 9 4 2
7 3 8 4

5 6 6 7 5

6 7 10
4 0 9

9 8

Γ/αράδειγμα γ'

57 936 \
69 768 J
5 942 1
7 384 \
56 675 197705

38
/. ρ;

I Ο

40
16

/.εοικά άθροίσματα.

2 0 4 9 2 2

6 710
409

7 713
85 078

56 208 156 1 18

40 912
70 019

a too

204922 όλικόν άθροισμα.

899 118623

όλικόν άθροισμα 472 446

Λλ. Ευστο.ϋ-ιανοϋ. Στοιχειυ'ιδης 'Άρι-Ομητική

2
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V; τάς μεν μονάδας έ χ. άστο υ μερικού αθροίσματος γράφομεν ώς:
συνήθως ύπό τ ή ν στήλην, εξ ή ς π ροέκυψε, τά δε κρατούμενα νρά—
οομεν ύπεράνω τής αμέσως επομένης στήλης, ίνα έκεϊ ποοστεθώσιν,.
ώς φαίνεται έν τω δευτέρω παραδείγματι. Κίς τά λογιστικά βιβλία,,
δπου οί προσθετέοι είναι παρά πολλοί, προσθέτουσιν αυτούς άνά
πέντε και έπειτα εύρίσκουσι τό όλικόν άθροισμα όλων τών μερικών
τούτων άΟροισμάτων, ώς φαίνεται έν τω τρίτω παραδείγματι.

Βάσανος τής ^ροσθέσεοοζ.

22. Ή βάσανος τής προσθέσεως γίνεται διά τής επαναλήψεως,
τής π^άιεως κατ' άντίστοοοον τάςιν, δηλ. άν έπροσθέσαυ.εν λαα-

~ ί · 1 ι ' ι ι ί

/Ο , ι , , _ , , -3/ , /Ο ,

δανοντες τα φηφια εκ των κχτω προς τα ανω, επαναΛαμ'οα.-
νομεν την πράςιν προσθέτοντες εκ τών άνω πρός τά κάτω, ο-
πότε ποέπει, άν ή πρά-Cic ένένετο ορθώς, νά εύοωυ.εν τό αύτό

ι ' ' I - - i ι II

άθροισμα.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Γ'

Α Φ A I Ρ Ε Σ I Σ

23. ϋΐρό'βλ» α'- Έάν s'y -/γ τις 8 Φράγκα και πληρώση διά
χρέος 3, .τόσα τ φ μένουν :

Λΰσ/ς. Έκ τών 8 φρ., τά οποία, είχε, πληρώνει κατά πρώτον·
1 και τω μένουν 7, χρέος δέ 2" έπειτα πληρώνει άλλο 1 και τω
μένουν 6 και χρέος Ι - τέλος πληρώνει και τούτο, όπότε τω μέ-
νουν 5 φρ. άνευ χρέους.

ITifiÇÎQX. β'ο Πατήρ τις έδωκεν εις το τέκνον του 6 μήλα και
διέταξε νά δώση εις τον άδελοόν του 2. HôrJa θα τω μένουν ;

Λυσιç. Αφού πρώτον δώση 1. θά τω μένουν 5, και όταν
δώση και τό άλλο 1 , τω μένουν 4 μήλα.

II πράξις, διά τής όποιας ήλαττώσαμεν τά 8 φράγκα κατά
3 φρ. και τά 6 μήλα κατά 2, λέγεται άγαίρεσις. Οθεν
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2 '{. 'Ayctïρ εσις .lèverai ή π pat./ς, διà της όποιας έ.Ια ττώνομεν
δοθέντα ctpiflnbv κατά τόσα ς μονάδας, όσας ε^ει ά.Ι./ος τις δο-
θείς αριθμό ς.

Ό άριθμός, όστις πρόκειται \ά έλαττοοΟή, λέγεται μειωτέος. ό
δέ άλλος, όστις δεικνύει κ,ατά πόσας μονάδας θά έλαττωθή ό τρω-
τός, λέγεται αφαιρετέος, και ό αριθμός, ό όποιος μένει μετά την
έκτέλεσιν τής πράξεως, λέγεται διαφορά ή υπό.Ιοιπον.

Εις τά άνωτέοω προβλήματα, εάν εις τά 5 οο. . τά όποια έ,υ.ει-

' ι Γ ' ι ' - ι»1 ί

ναν (διαφορά), προσθέσωμεν και τά 3, τά όποια έπληρώσαμεν (α-
φαιρετέος), προκ,ύπτουσι τά 8, τά όποια ές άρχής ε l'y ο με ν (μειω-
τέος). 'Επίσης, εάν εις τά 4 μήλα, τά όποΐχ έμειναν είς τον παΐ-
δα (διαφορά), προσθέσωμεν και τά 2, τά οποία έδωκεν είς τον ά-
δελφόν του (αφαιρετέος), εύ'ρίσκομεν 6, ήτοι όσα έλαβε παρά τού
πατρός του (μ.ειωτέος). Τούτο συμβαίνει πάντοτε, διότι είς τάς
μονάδας, τάς όποιας άφαιροΰμ,εν, εάν προσθέσωμεν και εκείνα ς,
αί όποιαι μένουν, θά έ'χωμεν τάς δοθείσας. Έκ τούτων έπεται, ότι

Εις πα σαν ά γαίρεσιν ό μειωτέος είναι άθροισμα του αφαιρετέου
και τήζ διαφοράς.

"Οταν θέλωμεν νά σημειώσωμεν, ότι άπό άριθμου τίνος πρέπει
νά άοαιοεθη άλλοί, θε'τοι/.εν μεταξύ αυτών το σημεΐον — , τό- ό-

k k » ''II' ι '

ποιον λέγεται μείον ή π.Ιην' π. χ. 9—5 σημαίνει, ότι άπό τόν 9
θά άφαιρέσωμεν 5 και απαγγέλλεται εννέα π.Ιην ή μείον πέντε.

Σημ. \Ί1. Διά νά είναι ή άφαίρεσις πάντοτε δυνατή, πρέπει ό
ρ.ειωτέος νά είναι μεγαλείτερος τού αφαιρετέου' διότι, άν ό μειω-
τέος είναι μικρότερος, είναι αδύνατον νά έζαγάγωμεν άπό αυτόν
περισσοτε'ρας μ,ονάδας άπό όσας έχει, και τότε ή πράζις είναι α-
δύνατον νά εκτε7\εσθγ).

Σημ. 2". Επίσης διά νά είναι δυνατόν άπό άριθμου τίνος νά
άοαιρεθη άλλος, πρέπει οί άριθμοί, άν είναι συγκεκριμένοι, νά πα-

A k * 'Ι I \ ' III '

ριστώσιν όμ.οια πράγματα, διότι είναι άδύνατον άπό μήλα νά ά-
φαιρέσωμεν πρόβατα και άπό οκά δα ς νά άφαιρέσωμεν πήχεις.
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Άφαίρεσις μονοψηφίου άττό άλλον αριθμόν.

2 5. Α1.α νά άφαΐοέσωμ.εν αριθμόν μ.ονοψήφιον άττό άλλον, ά-
©αιοούμεν, καθώς ανωτέρω είδομ.εν, άνά μ.ίαν τάς μ.ονάδας τού
άφαιρετέου άπό τών μονάδων τού μειωτέου. ί I ρ ό ς όύ κολον δε = κ-
τέλεσιν πάσης αφαιρέσεως, αφού κατά τον ανωτέρω τρόπον εύρω-
μεν ολας τάς μονοψηφίους διαφοράς τών άριθμ.ών τουλάχιστον
μέ/ρι τού 20, άποστηθιζομεν ταύτας. Ούτω λέγομ.εν 7 άπό 16
δίδει 9, 5 άπό 12 δίδει 7.

Τήν άφαίρεσιν, όταν ή διαφορά είναι μ.ονοψήφιος, δυνάμ.εθα εύ -
κόλως νά εκτελώμεν διά τ ή : ποοσθέσεω^, έάν εύοίσκωα.εν ποίος ά-

ι ι - I ί

ριθμός προστιθέμενος εις τον άφαιρετέον δίδει τόν μ.ειωτέον. Ού-
τως, εάν έχωμ.εν νά άφαιρέσωμ.εν άπό 14 τόν 8, διαφορά είναι 6,
διότι ο άοιθαός ούτος ποοστιθέμενος εις τόν άοαιρετέον 8, δίδει τόν

ι ι ' ι k - - t I '

μ.ειωτέον 14. 'Επίσης 12-9 δίδει 3, διότι 9 + 3 κάμνει 12.

* 'Ιδιότητες τής αφαιρέσεις.

26. Us αράΐΐεςγρ.α. ce,''. Όταν έχωμ.εν εις τρία μέρη χωρι-
στά 13 φράγκα και άλλα 8 και άλλα. 9, ήτοι τό ο 7, ο ν 3 2 φρ.
και πρόκηται νά πληρώσουμε ν 6, δυνάμεθα' νά λάβωμεν ταύ-

ι ' ι ι ' ι ι

τα άδιαφόρως, ή άπό τά 15 ή ά.πό τά 8 ή άπό τά 9. Και κατά
τάς τρεις ταύτας περιπτώσεις είναι φανερόν, ότι τά yρήμ.ατά μ.ας
θ χ έλαττωθώσι κατά τά 6 φρ., τά όποια έπληρώσαμ.εν. Τούτο
έκφράζομεν ώς έςής :

'i?àr α.το αθροίσματος, occr i 5 + 8 + 9, ~ρ οχ η τα ι ν à άψαιρέ-
σωμεν αριθμόν τ ι να, zôr 6", άρχεΐ r à άγαιρέσωμεν τούτον άπό

ένα οιονδήποτε τών προσθετέων.

27. Πα&ράδ&&γμ.α β'.'Εάν εχωμ.εν άπό τά 15 + 8+9 φρ.
να πληρώσωμεν 6 φράγκα, άλλά πρόκειται να πληρώσωμ.εν
4 εις ενα και 2 εις άλλον, δυνάμεθα τά μεν 4 νά λάβωμεν άπό
τά 15, τά δε 2 άπό τά 8" είναι δε φανερόν, ότι τά yρήμ.α-
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τά μ,ας θα έλαττωθώσι κατά τα 4 και κατά τα 2 φρ., ήτοι πά-
λιν κατά (ί φρ.

Επομένως, εάν δύο αριθμοί είναι χωρισμένοι είς μέρη, ώς οί
Î5 -f- 8 -J- 9 και 4+5, και πρόχηται να άγα/ρέσωμεν αυτούς, άρχει
ciJto του μειωτέο υ νίι άφαιρέσωμεν ε χα στον μέρος του άφαιρετεον.

28. Βίχράδεεγμια γ'. 'Έστω άττο 9 νά άφαιρέσωμεν 4.
Κατά. τά γνωστά, άπό του 9 θά. άοαιοέσωμεν άνά μίαν δλας τας

1 1 ι ί I '

μ.ονάδας του 4 και θά εύρωμεν 5. ΛΑν είς τον 9 προσθεσωμεν
τον άριθμ.όν 3 και είς τον 4 τον αυτόν άριθμόν, θά. έ'χωμεν να
άφαιρέσωμ,εν άπό 9 —j— 3 τον 4 -f- 3. Άρχίζοντες τήν άφαίρε-
σιν ταύτην άοαιοούμεν ά.νά μίαν τάς 3 μονάδας του ά.φαιρετεου
4-]— 3 ά.πό τάς του μειωτέου και τότε θά μένη άπό τάς 9 του
μ,ειωτέου νά άφαιρέσωμεν τάς έπιλοίπους 4, όποτε θά έχω μεν την
αυτήν και πρότερον διαφοράν. 'Επομένως,

*Αν είς τον μειωτέον και είς τον άφαιρετέον προστεθη è ούτος
άριθμός, ή διαφορά δεν μεταδάΛΛεται.

'Ωσαύτως φαίνεται, ότι ή διαφορά δεν μεταβάλλεται, άν συγ-
χρόνως άπό τον μειωτέον και τόν άφαιρετέον άφαιρέσωμεν τον
αυτόν άριθμόν.

'Αφαίρεσις δύο οίαϋνδήττοτε αριθμών.

29. "Αν πρόκηται νά άφαιρέσωμεν άπό του άριθμου 5 672
τόν 3 461, επειδή οί άριθμοί είναι κεχωρισμένοι είς μονάδας
διαφόρων τάξεων, άρκεϊ πρός εύκολίαν νά άφαιρέσωμεν τά μέρη
του άοαιρετέου άπό τά. μέρη του μειωτέου κατά τόν έςής τρο-
πον τάς μ.ονάδας άπό τάς μ.ονάδας, τάς δεκάδας άπό τάς δεκά-
δας και καθεξής.

Πρός τούτο γράφομεν τον άφαιρετέον ύποκάτω τού 5 89 /
μ,ειωτέου, όπως και είς την πρόσθεσιν. 3 461

"Επειτα γράφομεν ύποκάτω εύθααν και άρχίζοντες 2 436
άπό τάς άπλας μονάδας λέγομεν 1 τού άφαιρετέου
άπό 7 του μ,ειωτέου μένουν 6* τούτον γράφομεν ύπό την ευθείαν
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είς την στήλην τών μονάδων μετά τούτο ά®αιρουμ.εν τάς 6 δεκά-
δας του αφαιρετέου άπό τάς 9 του μειωτέου και μένουν 3* ταύτας
γράφομεν εις τήν στήλην τών δεκάδων κάτωθι τής ευθείας. Έπί-
σης άπό τάς εκατοντάδας εύρίσκομεν με οίκον ύπόλοιπον 4 εκα-
τοντάδας και άπο τάς χιλιάδας 2 χιλιάδας.

Ούτως εύρομεν, δτι οί δοθέντες άριθμοί έ'χουν διαφοράν 2 436.
Ας άφαιρεθή ήδη άπό τού άριθμου 7 393 ό 4 576.

Ενταύθα αί 6 μονάδες τού άφαιρετέου δεν άφαιρουν- 7 393
ται από τάς 3 τού μειωτέου" διά νά γίνη ή άφαίρε- 4 576
σις δυνατή, προσθέτομεν είς τόν μειωτέον 10 μονάδας, 2 817
αί οποΐαι μετά τών 3 γίνονται 13, και τότε αφαιρού-
με·; 0 μονάδας τού αφαιρετέου άπό 1 3 τού μειωτέου και εύρίσκο-
μεν 7. Επειδή έπροσθέσαυ.εν 10 μονάδας είς τόν μ.ειωτέον, ίνα
μή μεταβληθή ή διαφορά, προσθέτομεν και είς τόν άφαιρετέον 10
μονάδας, ήτοι 1 δεκάδα, και ούτω θά έχωμεν 1 δεκάδα και 7
δεκάδας, τό όλον 8 δεκάδας τού αφαιρετέου νά-άφαιρέσωμεν άπό
9 δεκάδας τού μειωτέου, εύρίσκομεν δέ διαοοράν 1 δεκάδα. Μετα-
βαίνομεν έπειτα είς τάς εκατοντάδας" επειδή αί 5 εκατοντάδες τού
άφαιρετέου δεν αναιρούνται άπό τάς 3 εκατοντάδας τού μειωτέου,
προσθέτομεν είς τούτον 1 0 εκατοντάδας και θά έ'χωμεν μετά τών

3 εκατοντάδων τό ο"λον 1 3 τοιαύτα-c, άττό τάς όποιας άοαιοούν-

' 7 ^ ' 1 »

τες 5 εκατοντάδας εύρίσκομεν διαφοράν 8 εκατοντάδας* άλλά διά
νά μή μεταβληθή ή ολική διαφορά, άφοΰ είς τόν μειωτέον έπροσ-
θεσαμεν 10 εκατοντάδας, προοΟίτομεν τόσας και είς τόν άφαι-
ρετέον. άφού τρέψωμεν ταύτας είς 1 χιλιάδα, και ούτω θά έχω-
μεν 1 χιλιάδα και 4 τό όλον 5 χιλ., άπό 7 χιλ. τού μειωτέου μέ-
νουν τό όλον 2 χιλ. Ό άριθμός 2 8i7 είναι ή διαφορά τών δύο
δοθέντων.

^ ημ. Την άφαίρεσιν άρχίζομεν πάντοτε έκ δεξιών, όπως και
την πρόσθεσιν, διά λόγους, τούς όποιους τότε άνεφέραμεν.

30. 'Εκ τών άνωτέρω συνάγεται ό έξης κανών της ά.φαιρέσεως.

Κανών. Jià άφαιρέσωμεν δύο αριθμούς, γράφομεν τον
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■άφαιρετέον υπο τον μειωτέον ούτως, ώστε τα ψηφία τών μονάδων
τής αύτη ς τάξεως νά ευρίσκωνται εί ς τήν αυτήν στή.ίην' 'έπειτα
άγομεν υποκάτω ευθείαν και άρχίζοντες άπό τάς άπ.Ιάς μονάδας
άγαιρούμεν εκαστον Ψηγίον του αφαιρετέου άπό το ιιντίστοιγον
του μειωτέου και τό εξαγόμενον γράγομεν υποκάτω τής ευθείας
εις τήν αυτήν στή.Ιην. Εάν σνμβή Ψηγίον τι τον άγαρετέου
ν cl είναι α εγαΛε-τερον του αντιστοιχούντος ψηφίου τού μειωτέου,
προσθέτομεν εις τούτο 10 μονάδας τής αυτής τιίξεως κιά εκτε.Ιον-
μεν τήν άφαίρεσιν, ά.Ι.Ια κατόπιν εξακο.Ιουθούντες ■ πρέπει νά αύ-
ξάνωμεν κατά 1 τό άμέσως προς τά άρισιεοά ψηγίον τού άγαι-
-ρετέου. Τά Ψηφία τά ευρισκόμενα διά τών μερικών τούτων αφαι-
ρέσεων είναι τά Ψ η για τής ζητονμένης διαφοράς.

Βάσανος τής αφαιρέσεως.

3 ! . Έμάθομεν 6τι, εάν εις τόν άοαιοετέον προσθέσω,μεν την

t ι ' ^ 11 I ι

-διαοοοάν. εύοίσκομεν τόν μειωτέον. Όταν λοιπόν θέλω μεν να δο-

1 ι ' t ι i i

.κιμ.άσωμ.εν, αν ή άφαίρεσις είναι ακριβής, προσθέτομεν τήν δια-
φοράν εις τόν άφαιρετέον και, αν εύρωμεν τον μ.ειωτέον, συμπεραί
-νομεν ότι ή ά.φαίρεσις έγενετο άνευ λάθους.

ES ρ ο 6 λ^ fi. α τ α «.

Εις τά κατωτέρω προβλήματα τας -ρήξεις επι μονοψηφίων και διψήφιων
ααί, εί δυνατόν,art τριψηφίων πρέπει νά έ/.τελώσιν οί μαθηται κατά διάνοιαν

1) "Οταν άγόραση τις εμπορεύματα 45 φράγκων καΙ πληρώ ση μόνον 18,
.ζζόσα νττοΛεί—ονται rrpoç άπο—Ληρωμήν ; Α~. 27 φρ.

2) 'Έμπορος ήγόρασεν ύφασμα άντί- 70 γροσιών, μετεπώλησε οέ τούτο
•εις ο j ο τεμάχια, τό εν αντί 60 γροσιών και τό άλλο άντί 37 γροσιών
ίΐοσα ίχέρδησεν; Άπ. 27 γρόσ.

3) "Εμπορος τις εχει εις τό χοηματοκ·.βώτιόν του 350 φρ. Έκ τούτων
-πληρώνει τους τρεΤς υπαλλήλους του, και εις τόν μεν δίδει 50 φρ , εις τον
-δεύτερον 75 και εις τόν τρίτον 45' πόσα φράγκα τω μένουν ; Άπ. 180. φρ.

4) "Ανθρωπος τις εισπράττει εξ ενοικίου της οικίας του 70 φρ. κατά μη-
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να, εκ τής εργασίας του 95 φρ. και ες άλλων τινών εισοδημάτων 150 φρ.,
δαπανά δε το όλον -/.ατά μήνα 230 φρ. -όσα ζω μένουν ; Άπ. 85 φρ.,

5) Σιτέμπορος έπώλησε 50 7G5 χιλιόγραμμα σίτου, τόν όποϊον άπέστει-
λεν είς δόσεις- ή πρώτη αποστολή συνέ/.ειτο έ/. 5 G72 χγ., ή δευτέρα εξ
7 562 κ.?.1 ή τρίτη ε/. 4 < L>5. Πόσα γι.Ιιόγρ. νηο.1 cirzovzai ν' άττοστειΛιι ;

Άπ. 38 765,

6) "Οταν ή μεσημβρία συμπέση τήν 6 ώραν τουρκιστί, -ρor rcoiav τονρ-
χικίρ- ωραν όνζισζοιγοΖ:σιν ή 5 μ. μ κ*! ή 9 πρωινή ευρωπαϊκή;

Άπ. α'πρός τήν 11 τής εσπέρας, β' προς τήν 3 πρωϊ-ήν.

7) Κατά τήν'αυτήν ήμέραν πρός ποίας εύρωπαί'/.άς cop ας άντιστοιχοϋσιν
αί 2, 5, 7, 11 τουρκικαΐ cop α ι τής ημέρας ;

S) Νά λυΟώσι το 6 /.αί 7 πρόβλημα, καθ' ήν περίπτωσιν ή μ ε τη μ -
βρία συμπίπτει πρός τήν ~η>· τουρκ. ώραν, ώς και πρός τήν 4'?>" τουρκ..

9) Ni εύρεΟή άριΟμόο, όστις διαφέρει του 567 κατά 152.

Ά π. ό 719 και ό 415.

10) Γυ·/ή 22 ετών έγέννησεν υίόν σήμερον ό υιός είναι 37 ετών. Ι/όσην
ε τ ων είναι ή μήζηρ, χαζά ποίον ε~ος έγεννήθη αντί] και xazà- rzoTuv i'zoc. ('γέν-
νησε τόν ν Ιόν της; Ά π. ή μήτηρ είναι 59 ετών.

I I) Νά εύρεΟή αριθμός, όστις αφαιρούμενος ά~ο του 3 754 νά δίόη
διαφοράν, τής όττοίας όλα τα ψηφία είναι όμοια.

Άπ. 2 64ο (ύττάρχουσι και άλλοι τρεις" να εύρεΟώσι).

12) Έμπορος τις είπε : Τό εμπόρευμα μου, το όποιον έπώλησα, μοι
έστοίχισε 370 γρόσ. Άν δε τό έτώλουν 30 γρόσ. περισσότερον, Οά έκερδιζα
75 γροσ. Πόσον ε'.τώ.Ιησα ζό ε'μ~όρευμα : Από 415 γρόσ.

13) Ή τουρκική λίρα έχει 108γρόσ., τό όέ είκοσάφραγκον 95 γρόσ.Μία:
λίρα τουρκική κα; δυο εικοσάφραγκα. //όσα γρόσια χ ùμ vow ; Άπ. 298.

14) Κατά τήν πρώτη ν τού έ'τους ό πατήρ εόωκεν είς τόν υίόν μίαν λίρα·/
άγγλικήν, ήτις έχει 120γρόσ, ή μήτηρ μίαν τουρκικήν, ό θειος εν είκοσά-
φραγκον, ό μεγαλείτερος άοελφός μίαν κριμίτσαν, ήτις έχει 56 γρόσ. Τό
παιδίον έκ τούτο)ν έόαπάνητε 250 γρόσ. πρός άγοράν μιας ενδυμασίας.
ΙΙόσα γρόσια ζω έμεινα ν; Άπ. 129.

15) Βαρέλιον πλήρες ελαίου έχει βάρος 520 χγ.,τό δε βαρέλιον μόνον έ'/ει
βάρος (ζττοστάΟμην, κοινώς ντάραν) 60 χγ. IIόσον είναι ζό βάρος zoïj εΛαίον ;

Άπ. 460 χγ.

16) Δια βιβλίο ν, τό όποιον μας απέστειλαν εξ 'Αθηνών, όφείλομεν νά
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πληρώσωμεν δια ταχυδρομικά και δι1 άςίαν του βιβλίου 28 φρ., τά γραμ-
ματόσημα παρατηροΰμεν ότι έχουν άξίαν 3 φρ. -//όση fTi-cu ·// πραγματική
αξία του βιβ.ΐίου ; Α π. 25 φρ.

17) Άργυραμοιβός ήρχισε τήν έργασίαν του με 2 352 φρ., μετά εν έτος
είπεν ότι, άν έκέρδιζεν i 35 φρ. ακόμη, θα είχε κέρδος ίσον προς τά χρή-
ματα, με τά όποΤα ήρχισε τήν έργασίαν. ΙΙυσα γρ. ε'κέρδησεν .

Απ 2 217.

18) "Εμπορος ήγόρασεν εμπορεύματα 5 769 φρ., αφού δε επώλησε ταύ-
τα, εΐπεν ότι, άν έκέρδιζε και άλλα. ! 75 φρ., θα ελάμβανε τό όλον 0 73:?
φρ. ΙΙοσα cpp. έκέρδησεν ; Απ. <88.

19) Οικογενειάρχης ήγόρασε τρόφιμα, άςίας 9 γροσιών, έδωκε δέ πρός
πληρωμή ν μίαν κριμίτσαν. Πόσα γρ. θ.'ι τω επιστρέψωσιν ; 'Απ. 47.

20) Ό αύτός οικογενειάρχης ήγόραιε με 115 γρ. ύφασμα δΓ ένδυμα-
σίαν, έ'δίυκε δέ είς τόν έ'μ.ποοον εν εί/.οσάφραγκον 7.αϊ μίαν κρ:μίτσαν[
ΙΙόσα γρ. θά τω ε'πιστρέι[η\ σ έμπορος ; Άπ. 36.

21 ! Ά ν ό αύτός κύριος έδιδεν είς τόν έμπορον ήμίοειαν άγγλικήν λί-
ραν, ήτις έχει 60 γρόσ. και μίαν τουρκ. λίραν, //όσα yo. 0ά τω ε-ίστρε-

• ι ι. r Γ)

</>£>· ο έμπορος ; Λ... CM.

22) 'Ράπτης εΤχεν 25 πήχεις ύφάοματος, έκ τούτου κατεσκεύασε δύο εν-
δυμασίας· διά τήν μίαν έχρειάσΟη 5 πήχεις διά δέ τήν άλλην 8 πήχεις.
ΙΙόσοι πάγεις ν ψ ά σματο ς τοί: μένουν; Απ. 12.

23) Κύριος τις έχει 800 γρόσ.Έκ τούτων έπλήρωσε τους τρεις υπηρέ-
τας αυτού' εις τόν πρώτον έδωκε 350 γρόσ., είς τόν δεύτερον 180γρόσ.,
επειτα έπλήρο^σε και τόν τρίτον και απέμειναν είς αυτόν 117 γρόσια.
ΙΙόσα γρόσια εόωκεν είς rot· τρίτον ύπηρέτην ; Απ. 15Ο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

32. α'- 'Εάν ό πήχυς υφάσματος τιμ.άται 5 γ ρ.,
πόσον τιμώνται οί 4 πήζεις;

/Ιtwc· Άοοϋ ό εις πήχυς τιμ,άται 5 γρ., οί δύο θά. τιμώνται
-5-(- 5, οί τρεις 5-j- 5 -j- 5 και οί τέσσαρες 5-J-5 -{- 5 -j- 5, ήτοι
20 γρόσ.

OfiiieX- β'. 'Εργάτης λαμβάνει ήμερομ.ίσθιον 4 φράγκα"
πόσα θά Λάβη εις μίαν εβδομάδα ;

Λύσις. 'Επειδή εις μίαν ήμέραν λαμβάνει 4 φρ., εις δύο θά
λάβη 4 + 4, εις τρεις ήμ,έρας θα λάβη 4 + 4+4 και ούτω καθε-
ξής είς 6 ήμέρας θά λάβη 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, ήτοι 2 4 φρ.

Ή επανάληψις αύτη τού άριθμού 5 τετοάκις και τού 4 έςάκις
λε'γεται πο-l. la π. ία σι α ϋμ ός. Όθεν

33. ΠοΛ.Ιαπ.Ιασιαομός Λέγεται ή πρόσθεσις, είς Ζην οποίαν
πάντες οί προσθεζέοι είναι ίσοι.

Ό άριθμοϋ, ~oôc τόν όποιον είναι 'ίσοι οί ποοσθετέοι, λε'γεται

ι ι - ' ι I 1 ι

πο.Ι.Ι.'ΐπ.Ιασιαστέ'ΐς, εκείνος δέ, όστις δεικνύει ποσάκις πρέπει νά
ληφθή ο πολλαπλασιαστέος, λέγεται πο.Ι.ίαπ.Ιασιαστής, και οί δύο
όμου παράγοντες. Ό άριθαόί δέ, τόν όποιον εύρίσκοαεν. λέγεται

ι J / II-' ti l

γινόμενον.

Ιό γινόαενον. καθώς βλέπομεν, είναι άθροισμα ποΛ.Ιών 'όσων
αριθμών.

Τό γινόμενον 0+5 + 5 + 5 συντόμ,ως γράφεται 5χ4 και ά-

II 111 ι ^ i t ι ' χ

παγγέλλεται 5 4. 'Ενταύθα ο 5 είναι πολλαπλασιαστέος, ό 4
πολλαπλασιαστής, τό δε σύμβολον χ είναι ση μείον τού πολλα-
πλασιασμού και λέγεται <5.τ/, τίθεται δέ πάντοτε μετας υ τών δύο
παραγόντων. 'Επίσης τό άθροισμα 4 + 4+4 + 4 + 4 + 4 γράφε-
ται συντόμως 4><6 και άπαγγέλλεται 4 επί 6'.

t I 1

Είς τό γινόμ.ενον 5χ4, ήτοι 5-J-5 + 5 + 5, ο πολλαπλασιαστέος
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λαμβάνεται τέσσαρας φοράς, δηλ. τόσοίς φοράς, όσας μονάδας
εχει ό/πολλαπλασιαστής 4" επίσης το γινόμενον 4χ6, όπερ είναι
4 + 4 -f- 4 -f- 4 -f- 4 +4 , — εριέ/ει τον πολλαπλασιαστέων 4 ες φοράς^
•δηλ. τόσας φοράς, όσας μονάδας έχει 6 πολλαπλασιαστής 6.

34. Έκ τούτου δυνάμεθα νά δώσωμεν τον έςής γενικώτερον 6-
.ρισμόν τού πολλαπλασιασμού :

ΙΤο.ΙΛαπΛααασμος Λέγεται ή πράζις, δια της οποίας, δοθέντων
δυο αριθμών, (ϊχ· ηματίζομ εν εκ, τον πρώτου τρίτον άριθρόν, όπως ό
δεύτερος έσγηιιατίιϊθη έκ. της ((κεραίας μονάδος.

Σημ. 'Οταν ό πολλαπλασιαστέος είναι αριθμός συγκεκριμένος,
_-τό γινόμενου, επειδή γίνεται έκ τού πολλαπλασιαστέου, είναι πάν-
τοτε ομοειδές πρός αύτόν. Ό πολλαπλασιαστής, επειδή δεικνύει
πώς θά σχηματισθή τό γινόμενον. δύναται πάντοτε νά θεωρήται
ώς άφηρημένος άριθμός. Διά τούτο κυρίως παράγων θεωρείται ό
πολλαπλασιαστέος, ό δε πολλαπλασιαστής οδηγός, διότι οδηγεί πώς
πρέπει έκ τού πολλαπλασιαστέου νά σχηματίσονχεν τό γινόμενον.

Πολλαπλασιασμός μονοψηφίου έπΐ μονοψήφιο ν

άριθμόν.

35. "Οταν ό πολλαπλασιαστέος και ό πολλαπλασιαστής είναι
μονοψήφιοι, τό γινόμενον εύρίσκεται διά τής προσθέσεως συμφώνως
πρός τόν όρισμόν τού πολλαπλασιασμού.

Γ1. y . Όταν έ'/ωμεν νά πολλαπλασιάσω^-:ν 5χ3,τό γινόμενον
είναι 5 -j- 5 4- 5 , ήτοι 15.

Τοιουτοτρόπως διά τής προσθέσεως εύρίσκομεν τά γινόμενα ο-
"λων τών μονοψηφίων άριθμών άνά δύο. Έπειτα άποστηθίζομεν τά
γινόμενα ταύτα, ίνα προχείρως έκτελώμεν τους πολλαπλασιασμούς.
ΙΙάντκ τά γινόμενα τών μονοψηφίων άριθμών ευρίσκονται κατα-
τεταγμένα είς τόν κατωτέρω πίνακα, όστις καλείται ΙΤυθαγόρειος
πίναζ, διότι πρώτος ό μέγας τ/,ς άοχαιότητος φιλόσοφος Πυθαγό-
ρας έπενόησεν αύτόν.
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1 2 3 4 5 6 / 8 y
2 4 6 8 10 12 14 16 Ί 8
3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 12 18 24 30 36 42 48 54
/ 14 21 28 35 42 49 56 63
8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 18 27 36 45 54 63 72 81

Είς τον πίνακα τούτον 6 πρώτος όοιζοντιος στίχος περιέχει κατά
σειράν τούς Ιννέα μονοψηφίους αριθμούς. "Εκαστος τών κατωτέ-
ρων στίχων περιέχει κατά σειράν τα γινόμ.ενα τών άριθμ.ών του-
πρώτου στίχου επί 2, 6 δεύτερος επί 3, ό τρίτος έπί 4 και καθεξής
μ-έχρι τού τελευταίου, ό όποιος και αυτός περιέχει κατά σειράν τά
γινόμενα τών άριθμ.ών τού πρώτου στίχου έπί 9.

Δια να εύρωμεν τό γινόμενον δύο μονοψηφίων άριθμ.ών, π. χ.
τού 5χ7, ζητούμεν τόν πολλαπλασιαστέον 5 είς τόν πρώτον ορι-
ζόντων στίχον και τόν πολλαπλασιαστών / είς τήν πρώτην στή —
λην, και εκεί, όπου συναντώνται οί δύο στίχοι, οί όποιοι άοχίζου-
σιν άπό τούς άριθμ.ούς τούτους, ευρίσκεται τό γινόμενον 35.

Σημ. 'Εάν έχωμεν νά πολλαπλασιάσωμ.εν ] Χ 4 , τούτο, κατά
τόν όρισμόν τού πολλαπλασιασμού, θά είναι 1 -j" 1 —|— 1 —î— i ήτοι 4,
επίσης 4χ 1 , κατά τόν αυτόν όρισμ.όν, είναι 4, και Ιχΐ —1 . Έκ
τούτου έπεται ότι, οταν ύ είς τών παραγόντων είναι 1, το γινό-
μενον είναι δ έτερος παράγων. 'Επίσης ϋχ4 =0 -j- 0 -f- 0—j— 0 = 0.

Επομένως, ô πο.ΙΛαπ.Ιασιαοιιος τον 0 έπί οιονδήποτε όικε'ραιον ά —
ριθμον δίδει γινόμενον 0.

36. "Οταν πολλαπλασιάσωμ.εν άριθμ.όν τινα, οιον τον 7 έπί 2,-
τόν άριθμ.όν, τον οϊον εύρίσκομ.εν, λέγομ.εν διπ.Ιάσιον τού 7, ο-
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ταν έπί 3, Τ{ ιπ.Ιάσιον, όταν έπί 4, τετραπ.Ιάσιον και έν γένει γο
γινόμει'ον αριθμού τίνος επί ci.Llov οιονδήποτε λέγεται .τρ.ί.ίαπ.Ιά-
σιο ν τ eu πρώτον·.

Πολ-λ.αττλασιασμός αριθμού πτολυψηφίου

ΒΤΐΙ Ρ-ΟVO\|/t]rpiOV.

37. Εις τον πολλαπλασιασμόν. ά,ληθεύουσιν αί έξης προτάσεις"
1 'ί. Ίο γινόμενον δύο παραγόντων δε ν μετα βά.Ι.Ιε τα ι, εάν κά-
μω α εν τόν πο.Ι.ΙαπΛασιαστέον πο.ΙΛαπ.Ιασιαϋτήν και τόν πο.Ι.Ια-
π. la ci α ο τήν π ο. ί. ία π. Ια (Τι α στ ε ο ) '.

JO ! y. fa ά. Cî ε c v;i, 'j. ι ο ν ιν ο υ. εν ο ν ο Χ * ί \ είναι 'ίσον με 4> <3,
Ά πόδε tr/ς. Είς τ ο ν ι ν ο υ. ε ν ο ν 3 Χ 4 .  ι ι τό όποιον 1 1 1
•είναι ο ι ο . ο , ο ο ο -f- ο + ό, ά.ν ά.ναλύσων.εν κατά σειράν τους 1 1 1
ποοσ(,  ι Ιετέους ε'ς τάς μ.οναοας των και ·; τοοσθέσωι/.εν ί ί 1 1 1
κατά στήλας τάς υ. ονάδας ταύτας, έπειδν 1 ές εκάστης 1 1 1
σ τή λη ς θ ά ε ύ ο ω υ. ε ν 4 , ες ό λ ων θ ά έν ω υ. εν άθροισμα 4 4 4

4 + 4 + 4 , ήτοι 4x3, επομένως 3χ'ι=ΐχ3.

Ση/ι. 'Εκ τής άληθείας τής προτάσεως ταύτης έπεται, ότι
4χ0 = 0χ4=0. "Οτι δηλ. πας αριθμός πο.Ι.Ιαπ.Ιαοια ζόμ εν ο ς
έπί. 0 Ο/δει γινόμενον 0.

38. 2". "Αθροισμα πο.Ι.Ιαπ.Ιασιάζεται επί αριθμόν, εάν πο.Ι-
Λαπ.Ιασιάσω/ιεν ό.ία τά μέρη τον επί τόν π ο. ί. Ια π. Ια σι α στ ή ν και
προσθέσωμεν τίι αερικά γινόμενα.

MS α ρ ά. δείγμα» Τό γινόμ.ενον τού αθροίσματος 5 + 4 + 2 έπί
τον άριθμ.όν 3 είναι 5 Χ 3 + 4 Χ 3 + 2 Χ 3 ήτοι 1 5 12 + 6.

Άπόδειζις. Τό γινόμ.ενον τού 5 + 4+2 έπί 3,
κατά. τόν όρισμ.όν του πολλαπλασιασμού, είναι 5 + 4+2

Έν τω πινάκι τούτω προσθέτοντες τούς άριθμούς 5+4+2
-κατά στήλας θά s'y ω μ. ε ν το 5 πρεΐς φοράς, ήτοι 5 Χ 3, 5 + 4+2
επίσης 4χ3 και 2 Χ 3. Έπομ.ένως τό όλικόν άθροι-
-σμ.α είναι 15+12 + 6.
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39. "Ας ύποθέσωμεν ήδη, ότι εν ο μεν νά πολλαπλασιάσωμεν-
378 επί 5. Κατά τόν ορισμόν του πολλαπλασιασμού,

πρέπει να εύρωμεν τό άθροισμα πε'ντε προσθετέων ι'σων 378
προς τον 3/8 ούτως" 378

Έάν εκτελέσωμεν τήν πρόσθεσιν. καθώς γνωρίζομ.εν, 378
θε'λομεν εύρη 1890. 'Αλλ' άντί νά λέγωμεν 8 και 8 378
κάμνουν 16 και 8, 24 και 8 3'2 και 8 4 0, λέγομεν 378
5 φοράς 8 κάμνει 4 0. Επειδή 4 0 είναι 4 δεκάδες 1890
και 0 μονάδες, γράφομεν 0 είς τήν στήλην τών μονάδων και πάς
4 δεκάδας κρατουμεν, ίνα προσθέσωμ.εν είς πάς δεκάδας" έπειτα
λίγο μεν 5 φοράς 7 δεκάδες κάμν-.υν 35 δεκ. και 4 αί κρατούμεναί-
δεκ. 39 δεκ , γράφομεν τάς 9 δεκ. είς τήν στήλην τών δεκάδων
και τάς 30 δεκ. τρέπομεν είς 3 εκατοντάδας, τάς όποιας, επίσης
κρατουμεν, ίνα προσθέσωμεν είς τάς εκατοντάδας. Τέλος λέγομεν 5
φοράς 3 εκατοντάδες κάμνουν 1 5 και 3 αί κρατούμενα». 1 8 έκα-
τίντ , τάς όποιας γράφομεν ομοίως.

'Αντί δέ νά γράφωμεν πέντε φοράς τόν 378 πρός συντομ.ίαν και
εύκολίαν, γράφομεν μίαν μόνον φοοάν τόν άριθμόν τούτον και ύπο-
κάτω τόν πολλαπλασιαστήν, κάτωθεν τού οποίου 378
γράφομεν ευθείαν ύποκάτω τής ευθείας 5
ταύτης γοάοεται τό γινόυ.ενον. 1890

'III J ι

40. Έκ τών άνωτέρω συνάγομεν τόν έζής κανόνα:

Κανών. c//r<7 .το. /. I απ Λα σι ά σωρ εν ποΛνψηφιον αριθμόν επί
μονοψήφιον, γράγομεν τον μονοψήφιον ύποκάτω του rco.lvψηφίου
και κάτωθι αυτών άγομεν ευθείαν. "Επειτα άργίζοντες εκ δε-
ξιών ποΛΛαπΛασιάζομεν διαδογ/χώ ς τά διάφορα if·?] φ/α τον πο.Ι^·
Λα π. Ιο σι α στ ε υ υ επί τον ποΛΛα π Λα σι α στη ν, και αν μεν γινόμενον
Τι μερίλόν είναι f.io7'cxf'/jcpioç άριθμός, γράφομεν αύτόν κάτωθι της
γραμμής νπο τό όηγίον τον πο.ΙΛαπ.Ιασιαστέου, εκ τον όποιον
προέχνψ'εν' αν δε είναι διό-ηφιος άριθμός, γρά φορεν μόνον το ό η -
φίον τών μονόιδων τον, τό δε ό η φ ίο ν τών δεκάδων κρατουμεν, ίνα
προσθέσωμεν είς το επόμενο ν γινόμενον.
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Σημ. Εάν ψηφίον τι του πολλά— λάσιο στε'ου είναι 0, και είς το
γινόμενοι θα γράψωμεν 0, εκτός αν κρατούμενα τινα προέρχωνται
εκ τής αμέσως κατωτέρας τάςεως. I Ιαράδειγηα

Ένταύθα λέγομεν 5 επί 7 δίδει 35, γοάοοαεν 5 και 3 007

Il 'il II

κρα του υ. ε ν 3' κατόπιν λέγου.εν 0 επί 5 δίδει 0 και 3 5

» ι II __

τα κρατούμενα 3* υ. ε τ à ταύτα πολλαπλασιάζοσ.εν τάς 15 035

iii ^ ι '

0 εκατοντάδας επί 5 και εύρίσκομεν 0, το όποιον γρά-
φομεν ύπό τήν ευθείαν εις τήν στήλην' τών εκατοντάδων, και τέλος
3 χιλ. έπί 5 κάμνει 15 /ιλ., τόν όποιον γράφομεν όλόόλπρον είς
τήν στήλην τών χιλιάδων.

:: Πολλαπλασιασμός πολυ\]/ηφίου άριθμου
έπι πολυ\]/ΐ]φιον.

4 1 . Δια να έκτελέσωμεν τόν π ο λ λ α π 7. α σ ι α σ μ ό ν πολυψηφίου α-
ριθμού έπί πολυψήφιον, στηριζόμεθα έπί τών έςής προτάσεων:

42. I1?. 'Ινα πο.Ι .Ιαπ.Ιασιά σωι1 εν αριθμόν επί 10, γράφομεν
ττμοΓ τα δεξιά α ντου εν μηδενικόν, à/à να πο.ΙΛαπ.Ιασιάσωμεν επί
100, δυο μηδενικά, διά νά πο.ΙΛατζ.Ιασιάσωμεν επι 1000, γράφο-
μεν τρία μηδενικά και ούτω καθεξής.

II. χ. Έάν πρόκηται νά πολλαπλασιάσωμεν τόν άριθμόν 34 9
επί 10, τό γινόμενον θά είναι 3 4 90' έάν πρόκηται νά πολλαπλα =
σιάσωμ.εν έπί 100, το γινόμενον είναι Si 900" και έάν έπί 1000,
349 000.

Ό δε λόγος είναι ο έςής: "Οταν θέσωμεν έν μηδένικόν πρός τό:
δεςιά του 3 49, πα ρ ατη ρ ου μεν, ότι αί 349 μονάδες γίνονται δεκά-
δες είς τόν 3 4 90, άρα έδεκαπλασιάσθησαν (διότι εκάστη μονάς,
ί'να γίνη δεκάς, λαμβάνεται δέκα φοράς), ήτοι ό δοθείς άριθμός
349 έπολλαπλασιάσθη έπί 10.

Όυ.οίως αποδεικνύεται ότι, έάν θέσωμεν δύο μηδενικά προς τά
δεξιά τού 349, θά έ'χωμεν 34 900 και παοατηρούμεν ότι αί
349 ά.πλαΐ μ,ονάδες κατέχουν τήν θέσιν τών εκατοντάδων
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είς τον 3 4 900, ήτοι έγιναν εκατοντάδες, άρα έπολλαπλασιάσθτΐ-
σαν έ-ί 100.

43. 2α. -!ίά τα ποΛΛαπ.Ιασιάαιομεν αριθμοί' τίνα επί ιί.ΙΛον, ό
όποιος εγει εν ση μ αν ζ ι nor ι'/ηγίον ά κο. Ιου θ ο ν α εν ο ν υπό μηδενικών,
π ο.1.1 α π. ία ο'ι ά Cou εν τον π ο.ΙΛαπ.Ι σι α σ τε'ο ν επί το σημαντικόν ψη-
φί ον και ε'πειτα δεζ/ίι του γινομένου γράγομεν τα μηδενικά του
no.Llan.la σι α στο υ.

II. y. Ίνα πολλαπλασιάσωμεν τον 832 έπί 300, λαμ.βάνο-
μεν αυτόν πρώτον τρεις φοράς, ήτοι σχτ/μ.ατίζομ.εν τό άθροισμα

832 + 832-{-832 = 832 χ 3—2 4 96 και έπειτα λαμβάνομεν 1 00
τοιαύτα αθροίσματα" έπειόή δε εκαστον περιέχει τον 832 τρεις
φοράς, τά 1 00 θά περιέχουν αυτόν τριακοσ ας φοράς, ήτοι θά εί-
ναι γινόμενον του 832 έτι 300" άλλά διά νά λάβωμ,εν τόν 2 4 96
εκατόν οο:άς. ήτοι νά πολλαπλασιάσωμ.εν έπί 100, άρκεϊ νά θέ-
σωμεν κατόπιν αυτού δύο μ.τ,δεν.κά και θά έχωμεν 24 9 600. Τούτο
λοιπόν είναι τό γινόμενον 832x 300.

44. Βασιζόμενοι έπί τών άνωτέρω προτάσεων δυνάμ.εθα νά
έκτελέσο,ψ.εν τόν πολλαπλασιασμόν δύο οιωνδήποτε άριθμ.ών.

"Ας ύποθέσωμεν π. χ. ότι έχομε ν νά. πολλαπλασιάσωμ.εν τόν ά.-
οιθαόν 7 563 έπί 576. Κατά τόν όρισυ.όν τού πολλαπλασιασμ.ού,

kl VI ι 7

ποέπει νά σντματίσωμεν άθοοισμα 576 ποοσθετέων ί'σων προς τόν

1 /.ι 111 ι ι

άριθμόν 7 563. Έν πρώτο'.ς σχηματίζομεν άθροισμ.α 6 τοιούτων
ποοσθετέων, ήτοι πολλαπλασιάζαμε ν 7 563 Χ 6, έπειτα σχημ.ατ ίζο-
μ.εν τό άθροισμα 70 όμ.οίων προσθετέων, ήτοι πολλαπλασιάζομεν
7 563 x 70, και έπί τέλους πεντακοσίων, ήτοι πολλαπλασιάζομ.εν
7 563x 500. Αύται είναι αί τρεις πράξεις, είς άς αναλύεται ή
•δοθείσα, και τάς οποίας δυνάμεθα νά έκτελέσωμ.εν.

7563 7 563 7 563

6 70 500

~45378 529410 3 781 500

'Εάν δε προσθέσωμεν τά τρία ευρεθέντα μερικά γινόμ.ενα, θά ε χω-
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-μεν τον 7 563 πεντακόσιας έβδομήκοντα εξ φοράς, ήτοι θά έ'χωμ,εν
ούτω το γινόμενον 7 563χ576. II ποάςις διατάσσεται ούτως*

7 563
576

γινόμενον επί 6μ.ον. 4 5 378 περιέχει τον πολλ/στέον 6 φοράς
» » 7δεκ. 529 410 ' » » )) 70 ))

» » 5εκατ. 3 78 1 500 » » )) 500 »

-ολικό ν γινόμενον 4 356 288 » » » 576 »

και εκτελείται ώς έξης* ΓΙολλαπλασιάζομεν τόν 7 563 πρώτον έπί
6, έ'πειτα έπί 7 δεκάδας, και τό πρώτον ψηφίον 1, τό όποιον
θα εύρωμ.εν, τό γράοομεν ύπό τάς δεκάδας τού πρώτου μερικού
γινομ,ένου, και τελευταΐον πολλαπλασιάζομεν τον πολλαπλασια-
στέον έπί τάς 5 έκατοντάδας, τό δε πρώτον ψηφίον, τό όποιον θά
εύρωμ.εν, τό γράφομεν είς τήν στήλην τών εκατοντάδων, έ'πειτα
προσθέτομεν τά μερικά γινόμενα.

Σημ. Τό εν μηδενικόν τού δευτέρου μερικού γινομένου και τά
•δύο τοιαύτα τού τρίτου γινομένου παραλείπονται έν τή πράξει και
άφίνεται ή θεσις αυτών κενή

45. Έκ τών ά.νωτέρω συνάγομεν τόν έςής κανόνα τού πολλα-
σιασμ.ού :

Κανών. 'ίνα π ο.Ζ. la .τ. la σι ά σωμε ν πο.Ιυψήφιον αριθμόν έπί
jto.Iv if/η γ ιο ν, γράφομεν τον πο.Ι.Ιαπ.Ιασιαστήν υπ ο τον πο.Ι.Ιαπ.Ια-
στέον και ν.τοκάτω σύρομεν ευθείαν. Μετά ταύτα. πο.Ι.Ιαπ.Ια-
όιάζομεν τον πο.ΙΛαπ.Ιασιαστέον κατά σειράν επί εν εκαστον ση-
μαντικον ψηφ 'ον τον πο.Ι.Ιαπ.Ιασιαστου άργίζοντες εκ του ψηφ'ου
τών μονάδων. Τ ci διάφορα μερικά γινόμενα γράφομεν το εν ύπο-
κάτω τον ά.Ι.Ιον ούτως, ώστε το πρώτον εκ δεξιών ψηφίον εκάστου
γινομένου νά ενρίσκηται είς τήν αύτη ν στή.Ιην, είς τήν οποίαν και
to ψηφίον τον πο.Ι.Ιαπ.Ιασιαστου, εκ τον οποίου προέκυψεν. "Επει-
τα προσθέτομεν τά γινόμενα ταύτα και το άθροισμα είναι το ô.h-
χ,ον γινόμενον.

Ά?.. Ευστα&ιανοΰ. Στοιχειώδη; Άριϋ·α}]τιχή 3
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* Συ ντο μί αι.

46'. Ι9?· Εις τον ανωτέρω κανόνα υπάγεται καίή περίπτωσις,κατ<ά
τήν οποίαν μεταξύ τών σημαντικών ψηφίων τού πολλαπλασιαστοΰ-
ύπάρχουσι και μηδενικά. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, άιρον π ripa—
Λείόωμεν τους π ο. Lia π. la σι α σμ ο υ ς επί τά μ?/- I Ιαράδειγμα
δενιχά, ./((μβάνομεν το αμέσως προς τά ope- 3/ 004

στερά τών μηδενικών σημαντικόν ψηγίον και 8 005

πο.ΙΑαπ.Ιασιάζομεν φροντίζοντες. ίνα το πρώ- 185 020

ΐον ψηφιον του γινομένου γρα ιωμεν εις την 296 03*2
αυτήν οτή.Ιην, είς τήν οποίαν ευρίσκεται το 2 96 2 17 020
ι'-ηιρίον του π ο. I. Ια π. Ια σι α στον, εκ του οποον προέκνι[?εν.

47. 2α· 'Επειδή το γινόυ.ενον δύο παραγόντων δεν υ.εταβάλ—

1 I ι ι I ι

λεται, εάν κάμω με ν τον πολλαπλασιαστέον πολλαπλασιαστήν καΐ-
τον πολλαπλασιαστήν πολλαπλασιαστέον. δια τούτο έκ.ϊέγομ ετ
πάντοτε ώς πο. hi απ Λ α σι α στ ή ν εκείνον, όστις έχει ό.Ιιγώτ ερ.α σημαν-
τικά ih](fia. 'Εάν π. ν. έχω μεν να πολλαπλασιάσωμ.εν τόν 6 9
έπί 307 646, λαμβάνομ.εν ώς πολλαπλασιαστήν τόν 69.

ΙΙοΛΛαπ.Ιασιαστής ό 307 G'iG. ΙΙοΛΛα—Λασιαστής ύ 09.

69 307 646

307 646 69

414 2 768 814

276 1 845 876

4 14 "ΥΓ227 574

2 070

21 227 574

Είναι φανερόν, ότι ό δεύτερος πολλαπλασιασμ.ός είναι και εύκο-
λώτερος και άσοαλέστερος.

I ; ι -

48. 3??· '/?«?· £îc tÔ3r παραγόντων ε γη μηδενικά εις το τέ.Ιος
αυτόν,παρα.Ιε 'πομεν ταύτα και πο.ί.Ιαπ.Ιασιόιζομεν τον προκύπτον—
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ta άριθμόν έπί τον 'έτερον, είς τό τέ.ίος δε τον γινομένου γράφο-
μεν τά παρα.Ιεκρθέντα μηδενιχά.

*Αν πρόκηται π. χ. να εύρωμεν τό. γινόμενον του 4 563 επί
12 000, πρέπει νά λάβωμεν τον 4 563 δώδεκα χιλιάδας φοράς.
'Αλλ' έάν πρώτον λάβωμεν τόν 4 563 δώδεκα μόνον ©οράς, ήτοι
πολλαπλασιάσω μεν 4 563 έπί 12, και τό γινόμενον τούτων, όπερ
είναι 55 756, λάβωμεν χιλίας φοράς, ήτοι πολλαπλασιάσωμεν έπί
χίλια (όπερ γίνεται, έάν γράψωμεν πρός τά δεξιά τού 54 756
τρία μη δεν ι χ. ά). είναι φανε.όν, ότι ό ούτως ευρισκόμενος άριθμός
54 756 000 περιέχει τόν 4 563 δώδεκα χιλιάδας φοράς, ήτοι είναι
τό ζητούι/,ενον νινόαενον.

ι . I i

4 9. 4/;. "Εάν χαί οί δυο παράγοντες έγωοΊ μ//δενιχά είς τό τέ-
Λος αυτών, παμαΛείπομεν ταν~α χαί πο.ΙΛαπ Λασιόίί,<μεν τους ούτω
προκύπτοντας αριθμούς, είς τό τέ /or δε τον γινομένου αυτών γρά-
φομεν τόσα μνδενικά, όσα εγονν χαί οί δύο παράγοντες.

*Ας υπ.θέσωμεν, ότι πρόκειται νά εύρεΟή τό γινόμενον τών δύο
άριθμών 35 700 και 540. Καθώς άνωτέρω ε μάθομε ν, επειδή ό
πολλαπλασιαστής έχει έν μηδενικόν είς τό τέλος, τό γινόμενον ευ-
ρίσκεται, άν παοαλείψωμεν τό μηδενικόν και πολλαπλασιάσωμεν
35 700X54 και είς τό τέλος τού γινομένου θέσωμεν τό παραλει-
φθέν μηδενικόν* άλλ ' έπειδή και είς τόν πολλαπλασιασμών τούτον
ό 35 700 έχει είς τά δεξιά δύο μηδενικά, πκραλείπομεν και ταύτα,
και πολλαπλασιάζομεν 357χ5 4, είς δέ το τέλος τού γινομένου
γράφομεν και τά δύο ταύτα μηδενικά και τό έν τού 5 4 0. τό ό-
ποιον πρέπει νά γραφή, γίνονται τρία, δηλ. τόσα, όσα έχουν οί
δύο παράγοντες.

50. 5'7. 'Ινα πο.ΙΛαπΛασκίαωμεν άριθμόν τινα έπί 4, δυνάμε-
θα νά Λάβωμεν δύο φοράς τόν πο.ΙΛαπ.Ιασιαστέον χαί εκείνο, το
οποίον θά ενρωμεν, ά.ΙΛας δύο.

*Ας ύποθέσωμεν, ότι έ'χομεν νά πολλαπλασιάσωμεν 35X^4*
πολλαπλασιάζομ.εν πρώτον έπί 2 και εύρίσκομεν 70, και τούτο
πάλιν έπί 2 και εύρίσκομ.εν 140, ό δέ λόγος είναι φανερός.
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51. 6 . 'Ira ποΛΛαπΛασιάσωμεν αριθμόν τίνα επί 9, πο.Ι.Ια-
π.Ιασιάζημεν πρώτον α ντον επί L0 xal από rou γινομένου âcpat-
ρουμεν τον αριθμόν.

Τούτο είναι ορθόν δια τον έςης λόγον : Δια. να εΰρωίχεν π .γ. το
γινόμενο ν του 45 επί 9, πρέπει να. λάβαψεν τον 4 5 εννέα φοράς.
'Αλλ' είναι οανεοόν, δτι το αύτο Οχ ευρωυ.εν, αν λάβωμ.εν αυτόν

ι ι ' I ι ' ι

10 ©ooxc, ότΐότε θα εύοωαεν νινόαενον 4 50, και εττειτα ά©α'.οε'σω-

ι ι · ' lilt ' il

α.εν τον 4 5 α.ίχν φοράν, οτε εύρίσχ.ο;χεν τελικον γινοαενον 405. Ό-
α.οιω: ά-οδ εικνύεται ότι, ίνα πο.Ι.Ιαπ.Ια cfi ά ο ω ιι ε ν αριθμόν τίνα επί
1 9, πο.Ι.Ιαπ.Ιασιάζημεν πρώτον επί 20 και àtj>ar ρονμεν άπο του
γινομένου τον αριθμόν.

ΓΙροαΟήκν}. Όα.οίως και όταν πρόκΐ] τ at va πο.Ι.Ι απ.Ιασιά-
σωιιεν ε.τί 29, π ο. I. Ια π. Ια σι ά Co μ ε ν επί 30' όταν δε επί 39, ttc.I-
.Ιαπ.Ιαΰιάζημεν ε π ι -ι 0 ' και όταν επί ί±9, πο.Ι.Ια π. Ιαόιάζομεν επί
50 και καθεξής, άττο εκάστου δε γινομένου πρέπει να άφαιρώ[χεν
ά~ας τόν ττολλα—λασία στε'ον.

Παράδειγμα. ΛΑν εχωαεν να πολλά—λασιάσωι/,εν 43χ69,
λααβάνον,εν το 4 3 έβδου.ηκοντα φοράς και ευκόλως εύρίσκοαεν 3 010,
ά—6 τούτου δε άφαιροϋαεν yAαν φοράν 4 3 και εύοίσκοαεν 2 967.

52. Ί'>. Δ ià να ε ν ρω μ εν το γινόμ ενον αριθμού τίνος επί 11,
γράωομεν πρώτον το ό,·ηγ ον τών μονάδων, αριστερά τούτον το
άθροισμα τών μονάδων και δεκάδων τον αριθμόν, αριστερά πά.Ιιν
τούτον 7ο άθροισμα των δεκάδων και εκατοντάδων και ονιω καθεξής'
πς oc, <)ε 7ο άκρον άριστερον γξ άιρομεν και το τε.ίενταΐον προς τα àpr-
στερα όηγίον τον δεδομενον αριθμόν ή το κατά μονάδα μεγα.Ιείτε-
ρον, αν ή προηγονμένη πρόσθίσ·. ς άγήκε κρατονμ ενον.

Παρατήρησις. Άν τα αθροίσματα, τα ό~οΐα ευρίσκοαεν, ύ~ερ-
βαίνουν τον 9, γράφοα.εν τάς υ.ονάδας αυτών, το δε ψηφίον
τών δεκάδων φυλάττ'.α.εν ώς κρατούιχενον και προσθε'τορ-εν είς το
έτΐόμενον άθοοισαα.

ι ι i

ιγωυΛΊ να πολλά—λασιασωί/,εν 3 698 επί
1 1, έν πρώτοις γράφο^.εν 8, κατόπιν λέγοαεν 8 και 9 κάανουν
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17, γράφομεν το 7 αριστερά, του 8 και θα εχωμεν 78. Έπειτα
λέγομ.εν 1 τό κρατούμενον και 9 το δλον 10 και 6, 16, κρατουμεν
το 1 και γράφομεν τό 6 αριστερά του 78, δτε θά εχωμεν 678. Μετά
ταύτα λέγομεν 1 τό κρατούμενον και 6 τό δλον 7 και 3 κάμνουν
10, κρατουμεν πάλιν τό 1 και γράφομεν 0 αριστερά του 678 και θα.
εχωμεν 0 678" τε'7ος λεγομεν 1 και 3 τό δλον 4, τό όποιον γράφο-
μεν αριστερά του 0 678, και θα εχωμεν ούτω 40 678.
Ό αριθμός ούτος είναι τό ζητούμενον γινόμενον. Ό λό- 3 698
γος των τοιούτων πράξεων φαίνεται, αν έκτελέσωμεν 11

τόν πολλαπλασιασμών και διατάξωμεν την πράξιν, ο 698
προσέξωμεν οέ, όταν Οά εκτελώ μεν τν)ν πρόσθεσιν, 3 698
ποία ψηφία προστίθενται. 40 678

53. ÏS fiοσΟ^καε. "Ira ποΛΑαπ.Ιασιάσωμεν αριθμόν
τινα επί 2 2, διπ.ϊασιάΟ μ εν tor αριθμόν χ al κατόπιν πράτ roper,
ο πως και επί του 11.

H at.pci.fi ε. ε γ ρ. α.» ΛΑν εχωμεν να πολλαπλασιάσωμεν 74 έτσί
2 2, δι—λασιάζομεν τό 74 και εύρίσκομεν 14 8, κατόπιν γράφομεν
πρώτον τό ψηφίον των μονάδων 8 και προσθέτομεν 8 και4 κάμνουν
12, κρατουμεν τό 1, τό δε 2 γράφομεν αριστερά του 8 και έ'χομεν
28. Μετά ταύτα λε'γομεν 4 κα,ί 1 γίνονται 5 και 1 τό
κρατούμ.ενον 6* γράφομεν τό 6 αριστερά του 28 και 74

εύρίσκομεν 6"28 και αριστερά τούτου γράφομεν και . 22

την 1 εκατοντάδα. Ό αριθμός 1 628, τόν όποιον. 148

κατ' αυτόν τόν τρόπον εύρίσκομεν, είναι τό ζητούμε- 148

νον γινόμενον. J 628

Περί της ορθότητος των πράξεων τούτων πειθόμε-
θα, έαν εκτελέσωμεν, όπως συνήθως, τόν πολλαπλασιασμών και
π α ρ α τ η ρ η σ GJ μ ε ν την διάταξιν των πράξεων.

Όμοιων âeà rà π ο Λ. Ια π.Ια ο ι ά σωμ ε r αριθμόν τινα επί 33, πο.Ι-
Λαπ2ασιάϊομεν ιον αριθμόν επί 3 και μετά ταύτα εργαζόμεθα,
δπo)ç χα ι άνωτέρω.
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'Εάν δέ τετραπ.Ιασιάσωμεν άριθμόν τινζι και επί τοϋ τετραπλα-
σίου έργασθώμεν κατά τον αύτόν τρόπον, ευρίσκομ εν το γινόμενον
επί 4 4" και έάν πενΧαπ.Ιασιάσωμεν τον πο.ί.ΙαπΛασιαστέον και
πράζωμεν ομοίως, εύρίσκομεν το γινόμενον έπί 55.

'Εξ οσων εΐπομεν, ευκόλως δυνάμεθα νά έννοήσωαεν ττώς ευρί-
σκονται τά γινόμενα έπί 66, 77, 88, 99.

54. 8';. 'Ινα συντόμως έκτε.-Ιώμεν τόν πο.ΙΛαπ.Ιασιασμόν οποιου-
δήποτε αριθμοί) έπί 12, πρέπει νά γνωρίζωμεν έκ μνήμης τά γινό-
μενα του άριθμου τούτου έπί πάντα ς τους μονοψήφιους.

Παράδείγμχ. "ίνα πολλαπλασιάσωμεν τόν 3 567 έπί 12,
λέγομεν 7 έπί 12 δίδει 84, γράφομεν 4 και κρατουμεν 8, έ'ττειτα

il ' i ι ι ι I ι

λέγομεν 6 έπί 12 δίδει 7 2 και 8 τά κρατούμενα 80, γοάοου.εν 0

il II ' I I ι ι

αριστερά του 4, και κρατουμεν πάλιν 8, έπειτα πολλαπλασιάζ- μεν
5 έπί 12 και εύρίσκου.εν 60 και 8 τά κρατούμενα 68, γοά®ομεν 8

I ι ι ι i I 1 ι

αριστερά τού 0 4 και εύρίσκομεν 804, κοατούμεν δέ 6' τέλος πολ—
λαπλασιάζομεν 3 έπί 12 και εύρίσκομεν 36 και 6 τά κοατούμενα

- ι II II

42, τό όποιον γράφομεν άριστερά τού 804, και εύρίσκομεν τόν άρι-
θμόν 42804, οστ^ς είναι τό γινόμενον του 3 567 έπί 12.
Βάσανος τοϋ πολλαπλασιασμού διά τοϋ σταυρού.

55. "Εστω τό εξής παράδειγμα"

87 567248
787

612 970 736
700 537 98 4
612970736

Ι7' 2«
9 4
8 8

3'> 4 »/

08 915 4 2 4 176

Ζλια να δο κιμάσωμεν, άν ό πολλαπλασιασμός έγένετο άνευ λά-
θους, ποοσθετομεν όλα τά μικρότερα τού 9 6η©ία τοϋ πολλαπλα-

' ' ι ι III I I

σιαστέου καί, άμα φθάσωμεν είς άθροισμα διψήφιον άριθμόν, προσ-
θέτομεν και τούτου τά ψηφία καί εύρίσκομεν ούτω μ,ονοψήφιον ά.—
ριθμόν, είς τόν όποιον προσθέτομεν τό έπόμενον ψηφίον τού πολ-
λαπλασιαστέου, και έξακολουθ ο ΰμεν τοιουτοτρόπως, μέχρις ότου
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'λάβωμεν όλα τά ψηφία του προκείμενου άριθμού, όποτε καταλή-
-γομ.εν είς μ.ονοψήφιον αριθμόν.

Είς τό προκείμ.ενον παρ ά. δείγμα λε'γομεν 8 και 4 κάμνουν 12, 2
και 1 το όλον 3 και 2 ι σο ν 5 και 7 "ίσον 12, 2 και 1 κάμνουν 3
και 6 τό όλον 9, τό παραλείπου.εν και έςακολουθούμεν έκ του έπο-
μ.ένου ψηφίου 5 και 7 ί'σον 12, 2 και 1 'ίσον 3 και 8 κάμνουν 11,
ί και 1 κάμνουν 2. Τόν άοιθι/.όν τούτον γράωοαεν είς τήν 1 γω-

ι I ι ί ι ι ι Τ ' i

νίαν του σταυρού.

Έπειτα κατά τόν αυτόν ακριβώς τρόπον εύρίσκομεν και έκ του
πολλαπλασιαστού τόν άριθμ.όν 4, τόν όποιον γράοομ.εν είς τήν 2αν"
γωνίαν. 'Έπειτα πολλαπλασιάζομ.εν τά δύο ευρεθέντα ψηφία και,
άν τό γινόμ.ενον αυτών είναι ά.ριθμ.ός διψήφιος, προσθέτομεν τά ψη-
<σ>ία αυτού, ώς άνωτέοω. ΈνταύΗα εύρίσκου.εν 8. τό όποιον γοά©ο-

k ' ι IV' 111

■α. s ν είί τήν 3'?ν γωνίαν. Έάν υ.ετά ταύτα ποοσθέσωι/.εν, ώς άνωτέ-

L - ι ι t ι ' '

.ρω, και τά. ψηφία τού γινομ.ένου και εύρωμ.εν άριθμ.όν 'ίσον πρός τον
έν τ ή 3',? γωνία γεγραμ.μ.ένον, ή πράξις πιθανόν νά έγένετο άνευ
λάθους. Εύρίσκομ.εν ποάγμ.ατι 8.

Παρατήρησις. ΤΙ δοκιμ.ή αύτη δεν είναι άσωαλής, διότι πι-
θανόν μ.ονάς τις παραλειφθεϊσα. ε'ίς τι ψηφίον τού γινομ.ένου νά
προσετέθη είς άλλο και τότε τό άθροισμ.α τών ψηφίων τού γινομένου
μ.ένει τό αυτό, όπως συυ.βαίνει, και άν άλλάςωμεν τάς θέσεις τών
■ψηφίων τού γινομ.ένου.

56. Διά νά έκτελέσωμ.εν άσφαλώς τήν δοκιμήν, έπκναλαμβά-
-νομ.εν τήν πράΕιν, λαμ.βάνοντες τόν πολλαπλασιαστέον ώς πολλα-
στλασιαστήν και τόν πολλαπλασιαστήν ώς πολλαπλασιαστέον.

Γινόμενον ττολλών ^ταραγόντων.

57. Πολλάκις αντί ούο μας δίδονται πολλοί αριθμοί και ζητείται τό γι-
νόμ.ενον αυτών. Καθώς π. χ. όταν ζητήται νά εύρεΟή τό γινόμενον τών
άριθμ.ών 5, 3, 6, 4.

Το γινόα ενον τούτο εύρίσκομεν, αν πο.Ι.Ιαπ.Ια σι όισωμεν tor
ζζρώτον όιριθμόν επί zor όεύζεροτ και το γινόμενον αυτών επί ζόν
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ΐρΐτον χαι το νέον γινόμενον επι τον τέταρτον και οντω καύεζής, αν
ci παράγοντες είναι περισσότεροι.

Εις το παράδειγμα, το όποιον εδόθη, εάν πολλαπλασιάσωμεν τους δύο
πρώτους, εύρίσκομεν 15, και τούτον πάλιν πολλαπλασιάζοντες επί 6 εύ-
ρίσκομεν 90, και τον νέον τούτον επί 4, εύρίσκομεν 360. Ό αριθμός ούτος
εινα! το γινόμενον των δοθέντων και λέγεται γινόμενον πολλών αριθμών-
ή παραγόντων σημειοϋται δέ ώς έςής : 5X3X6X4.

Ιδιότητες του πολλαπλασιασμού.

58. 'Όταν εχωμεν να εϋρωμεν το γινόμενον 3χ5Χ2, καθώς εΐ'πομεν
, θα εϋρωμεν πρώτον το γινόμενον 3X5, το όποιον είναι

3+3 + 3 + 3 + 3, και τούτο μετά ταύτα θα έπαναλά- 3+3 f 3+3+ 3
βωμεν δίς· προσθέτοντες κατά στήλας τους αριθμούς 3 + 3+3+3 + 3
τούτους εύρίσκομεν εξ έκαστης στήλης 3+3 ή 3x2,

το όποΤον είναι ισον καΐ με 2x3" επειδή δέ είναι 5 τοιαΰται στήλαι, θά
εχωμεν πεντάκις το γινόμενον τοΰτο. ήτοι 2X3X5 ή και το 3X2X5,
ώστε τα τρία γινόμενα 3X5X2, 3X2X5 και 2X3X5 είναι Ισα. Έκ.
τούτου συνάγομεν, ότι :

Το γινόμενον τριών παραγόντων δε ν ι/ ε τα β ci. L le τα ι, εάν .Ϊά6ω-
μεν τούζ παράγοντας χαϊ κατ α.Ι.Ιην σειράν.

59. 'II αλήθεια αύτη απεδείχθη δια γινόμενα δύο ή τριών παραγόντων..
Αποδεικνύεται ομως, ότι :

' Οσοι όηποτ ε και civ είναι οι παράγοντες, το γινόμενον αυτών
δεν μεταβά.Μεται, αν τους J ά Ceo ρ εν καθ' οιανδήποτε σειράν.

Έκ της αληθείας ταύτης εξάγεται ή έξης:

Εις γινόμενον ποΛΑών παραγόντων δυνάμεθα να άντικαταστή-
σωμεν όνο η περισσοτέρους παράγοντας δια του γινομένου αυτών.

Π. χ. εις το γινόμενον 5X17X2X4X5 δυνάμεθα τον 5 και 2 vx
συμπτύςωμ.εν εις το γινόμενον αυτών 10, και έ'πειτα τον 4 και 5 εις το γι-
νόμενον αυτών 20, όποτε θα έ'χωμεν 10X17X20.

Διότι, εάν το γινόμενον 5X17X2X4X5 λάβωμεν κατά την σειράν
5X2X17X4X5 και άρχίτωμεν τον πολλαπλασια~μ6ν, σταματήσωμεν
Ζε εις τους δύο πρώτους παράγοντας, θα έ'χωμεν, γ ω ρις το γινόμενο ν
να μεταβληθή, 10X17X4X5, άν και εις τοΰτο λάβωμεν τους παρά-
γοντας κατά την σειράν 4X5X10x17 καί, αφοϋ άρχίσο^μεν την πράξιν,.
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σταματήσωμεν είς τους δύο πρώτους, θά ε χω μ ε ) 20X10X17. Καί ταύτα
εγένοντο χωρίς τό δοθέν γινόμενον να μ, εταβληθή.

Παρατήρησις. Ή ίδιότης αύτη πολλάκις πολυ ευκολύνει είς τήν έκτέ-
λεσιν τού πολλαπλασιασμού δια καταλλήλου εκλογής τών παραγόντων.

Είς τό δοθέν παράδειγμα αφού έπολλαπλασιάσαμ.εν τόν 4 έπί 5 καί τόν
5 έπί 2, εάν ήδη πολλαπλασιάσωμεν τον 20 επί 10, εύρίσκομεν 200, τόν
όποΐον ευκόλως πολλαπλασιάζομεν επί 1 7. Ένω, άν ό πολλαπλασιασμός
εξετελεΤτο κατ' άλλη ν σειράν τών παραγόντων, Οά ήτο δυσκολώτερος.

60. Έάν είς τό τελευταΐον τούτο γινόμενον 20X10X17 άντί τού 20
θέσωμεν 4X5, καί άντί τού 10 θέσωμεν 2x5, εύρίσκομεν τό εξ αρχής
δοθέν 4Χ5Χ2Χ5Χ 17, άρα :

Είς γινόμενον πο.ΙΛών αριθμών δυνάμεθα νά όινα.ί ύσωμεν ti-
ra ς τούτων είς τους παράγοντας α υιών.

61. Γινόμενον ποΛΛαπ.Ζασιάζεται επί άριθμόν, εάν πο.Ι.Ιαπ.Ια-
ϋιασθΐ] είς τών παραγόντων επί τον άριθμόν τούτον.

Π.χ. "Ινα πολλαπλασιάσωμεν τό γινόμενον 3Χ 5 Χ 7 Χ 2 έπί τόν αριθμ.όν
4, πολλαπλασιάζομ.εν μόνον ένα παράγοντα, οίον τόν 5 επί 4, καί εύρί-
σκομεν 3X20X7X2. Τούτο είναι τό ζητούμενον γινόμ,ενον.

Άπόδειώ,ις. Διά να πολλαπλασιάσωμεν 3x5x7X2 έπί 4, Οά έκ-
τελέσωμεν τάς έξης πράξεις. Πρώτον Οά πολλαπλασιάσωμεν 3X5 καί τό
γινόμενον αύτών έπί 7, και τό νέον τούτο γινόμ,ενον έπί 2, και τούτο τέ-
λος έπί 4. 'Αλλά τούτο ουδέν άλλο είναι παρά ή εύρεσις τοϋ γινομένου
3x5x7x2x4, είς τό όποΐον γνωρίζομεν ότι δυνάμεθα να συμπτύςω-
μεν τους παράγοντας ο καί 4 είς τό γινόμενον αυτών 20 καί Οά έχωμε-ν

3x20x7x2.

Ο fi ο β λ ή μ,ατ α .

1) Έάν μ.ία τουρκ.κή λίρα έχη 108 γρόσια, 4 τουρκικά! λίραι
πόσα γρόσια έχουν ;

Αύσις. Άφου ή 1 τουρκική λίρα έχει 108 γρόσ.

αί 2 τουρκικαί λίραι θά έχωσιν 1 08—j—108, ήτοι 108X2,

» 3 » » » 108-f 108-4-108, ήτοι 108x3
καί >/ 4 » ,> „ 108-μ 108_μ 108-4-108,ήτοι

432 γρόσια.
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2) Το εν είκοσάφραγκον έχει 95 γρόσια, 7 εικοσάφραγκα πόσα γρό-
σια έχουν ;

Λύσις. Άφοΰ τό είκοσάφραγκον έχει 95 γρόσ.

τά 2 εικοσάφρ. θά εχωσι 95 + 95, ήτοι 95x2,
» 3 » » » 95+95 + 95, ήτοι 95χ3.

Κλι αν έςακολουθήσωμεν τοιουτοτρόπως σκεπτόμενοι, θα ευρωμεν, οτι
τά 7 είκοσάφρ. έχουσιν 7 φοράς τά 95 γρόσ., δηλ.
95+95+ 95+95+95+93+95, ήτοι 95X7 γρόσ. ή 665 γρόσ.

Λ1.à τών ιδίων συλλογισμών λύομεν και το εςής πρόβλημα :

3) Μία αγγλική λίρα έχει 120 γρόσ., 8 άγγλικαί λίραι πόσα γρόσια
έχουσι ; 'Α"· 960.

4) Έν μετζήτιον έχει 20 γρόσ., 4 μετζήτιαπόσα γρόσια έχουν ;

' Άπ. 80.

5) Μία κρψ.ίτσα ( οουκατον Αυστρίας ) έχει 56 γρόσ., 12 κριμ.ίτσαι
πόσα γρόσια εχουσι ; Άπ. 672.

6) Έν φράγκον έχει 100 λεπτά, 25 φρ. πόσα λεπτά εχουσι ;

Άπ. 2 500.

7) Μία οκά έχει 400 όράμ., 7 ό/.. πόσα δράμ. εχουσι; Άπ. 2800.

8) Μία οκά έχει 1 280 γραμμάρια, 9 όκ. πόσα γραμμάρ. έχουν ;

Άπ. 1 I 520.

9) Ό εις πηχυς έχει 8 ρούπια, 15 πήχ. πόσα ρούπια έχουσι ;

Άπ. 120.

10) Τό έν μέτρον έχει 100 δακτύλους, 35 μέτρα πόσους δακτύ-
λους εχουσι ; Άπ. 3 500.

Σημ. "Απαντα τά ανωτέρω προβλήματα πρέπει νά λύωνται διά λεπτο-
μερούς αναλύσεως κατά τόν υποδειχθέντα τρόπον.

11) "Εν χιλιόγραμμον, ήτοι 1000 γραμμάρια, καθαρού χρυσού έ'χει
αξίας 3 437 φρ., 74 χιλιόγραμμα καθαρού χρυσού πόσων φράγκων ά-
ϊ,ίαν εχουσιν ;

Λύσις. Άφού τό εν χιλιόγραμμον έ'χει άςίαν 3 437 φρ., 2 χγ. θά έ'χουν
άςίαν δύο φοράς μεγαλειτέραν, ήτοι 3 437x2, και τα 3 χιλιόγραμμα θά
έχω-'.ν άςίαν 3 φοράς μεγαλειτέραν, ήτοι 3 437X3, και ούτω σκεπτόμε-
νοι εύρίσκομεν έν τέλει, ότι τά 74 χιλιόγραμμα θά έ'χωσιν άςίαν 74 φοράς
μεγαλειτέραν του 3 437, ήτοι 254338 φρ.
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12) Έάν εχωμεν 8 καλάθια μήλα και κάθε καλάθιον περιέχη 4 δω-
δεκάδας, πόσα μήλα εχομεν ; 'Απ. 384.

13) Κύριος τις πληρώνει κατ' έ'τος δι' ένοίκιον μιας οικίας 1 560 φρ.
υπενοικιάζει δε τρία δωμάτια και λαμβάνει άπο το α' 65 φρ. κατά μήνα,
.άπο το β' 85 φρ. και άπο το γ' 27 φρ. Πόσα φρ. κερδίζει κατ' ετος ;

'Απ. Κατ' ετος λαμβάνει 2 124 φρ., κερδίζει δε 564 φρ.

Ί 4) Ελεήμων τις ήγόρασε δια τρία πτωχά παιδία 3 ζεύγη ύποδη-
μ.άτων προς 25 γρ. το ζεύγος, ε πλήρωσε δέ δια τα βιβλία εκάστου άπο 35
"γρόσ. Πόσα του έπερίσσευσαν άπο 2 άγ-γ-λικάς λίρας ;'Απ. 60.

Ί 5) Ή ήμ.έρα έ'χει 24 ώρας, εκάστη ώρα έ'χει 60 πρώτα λεπτά, άπνα
-γράφονται 60' και !' έ'χει 60 δεύτερα λεπτά, άτινα γράφονται 60'''Μία
ήμερα πόσα πρώτα λεπτά εχει και πόσα δεύτερα;

'Απ. 1440', 86 400".

1 6) Ή περιφέρεια του κύκλου χωρίζεται εις 360 μέρη, τα οποΐα λέ-
γονται μοΐραι και γράφονται 360°. 'Εκάστη μοίρα χοορίζεται εις 60 άλλα
μικρότερα ονομαζόμενα πρώτα λεπτά, άτινα γράφονται ούτως 60', κα t
εκαστον i ' χωρίζεται ε·ς 60 Γσα μ.ικρότερα τα δεύτερα λεπτά, ά:ινα
γράφονται ούτως. 60". Πόσα πρώτα λεπτά εχει όλη ή περιφέρεια
και πόσα δεύτερα; 'Απ. 21 600', 1 296 000"·

Ί 7) Εις στατήρ έ'χει 44 όκάδας. Πόσα δράμια εχει εις στατήο ;

'Απ. Ί 7 600.

18) Μία έβδομάς πόσας ώρας εχει, πόσα πρώτα λεπτά icat
πόσα δεύτερα; 'Απ. 168 ώρ. 10080' και 604 800".

19) Οικοδόμημ.α έ'χει 28 παράθυρα, κάθε παράθυρον έ'χει 8 υαλοπί-
νακας, των οποίων έκαστος τιμαται 2 γρόσ.Πόσα γρόσ. τιμώνται όλοι
οί ύαλοπίνακες του οικοδομήματος ; 'Απ. 448.

20) 'Εργάτης λαμβάνει ήμερομίσθιον 27 γρόσ., δαπανά προς συντή -
ρησίν του 12 γρόσ. καθ' εκάστη ν, στέλλει και εις τους γονείς του 200 γρόσ.
τον μήνα. Πόσα γρόσια τψ περισσεύουν είς εν ετος, αν έργασθή
290 ήμέρας ;

Λύσις. Θα ευρωμεν πρώτον πόσον λαμβάνει εις τάς 290 ήμέρας, κα-
τόπιν πόσον δαπανά το έ'τος, το οποίον έ'χει 365 ημέρας, πόσα στέλλει εις
τους γονείς του και το άθροισμ.α των δύο τελευταίων άφαιροΰντες άπο τοΰ
πρώτου εύρίσκομ.εν περίσσευμ.α 1 050 γρόσια.



,44

Στοιχειώδης 'Αριθμητική

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Ε'

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

62. 'Opsone. Οί αριθμοί 20, 2δ, 30, 35, 4 0 είναι
πολλαπλάσια του 5, διότι προκύπτουσιν, άν τόν 5 πολλαπλασιά—
σωμεν διαδοχικώς έπί 4, 5, 6, 7, 8 κτλ. Τό μ.εγαλείτερον τών
πολλαπλασίων τούτων τού 5, τό όποϊον περιέχεται -η χωρεί είς τόν
37, είναι ό 35, διότι ό 40 είναι μεγαλείτερος τού 37 και δεν χω-
ρεί είς αυτόν. Ό άριθμ.ός' ούτος, δηλ. ό 35, λέγεται μέγιστον
πο.Ι.Ιατι.Ιάσιον τού 5 έντος τού 37.

ϊΐαραδείγμ-οιτα. Τό μέγιστον πολλαπλάσιον τού 8, τό ό-
ποιον χωρεί είς τόν 35, είναι ό 32, τό μέγιστον πολλαπλάσιον
τού 6, τό όποιον χωρεϊ είς τόν 59, είναι ό 54 κτλ.

63. ΕΙρ^βλ. Β 0)*. Τρεις έργάται έ'λαβον δι' έργασίαν 15
γρόσ. Πώς θα μο/ράσωμεν ταύτα είς αυτούς, ώστε νά ,Ιάβωσιν ίσα
μερίδια ;

Ανσίς. Κατά πρώτον θά άοαιρέσωμ.εν άπό τά 15 γρόσια 3 γρ.

και θά δώσωμεν είς καθένα άνά 1 γρόσ.,ώστεθά
1 5 λάβωσιν 1 γρόσ. ό πρώτος, 1 γρόσ. ό δεύτερος

3 ό καθείς 1 και 1 γρόσ. ό τρίτος.
1 2 "Επειτα έκ τών 1 2 γροσ. άφαιρούμ.εν πάλιν 3

3 ό καθείς 2 γρόσ. και δίδομεν εις κάθε ένα άνά I γρόσ. και ί
9 γρόσ., τό όποιον πριν έδώκαμ.εν, τό όλον κάμ.νουν

3 ό καθείς 3 2 γρόσ., ώστε θά λάβωσι 2 γρόσ.ό πρώτος, 2 γρόσ.
6 ό δεύτερος και 2 γρόσ. ό τρίτος.

3 ό καθείς 4 Άν πάλιν άπό τά 9 γρόσ., τά όποια έμειναν, ά-
3 φαιρέσωμ.εν 3 γοόσ. και μ.ερίσωμεν άνά 1 γρόσ. είς:

3 ό καθείς 5 κάθε ε'να, μαζί μ.έ τά 2 γρόσ., τά όποια έ'λαβον,
0 θά εχωσι τό ολον 3 γρόσ. ό πρώτος, 3 γρόσ. ό δεύ-

τερος, 3 γρόσ. ό τρίτος. Και άν κάμ.ωμ.εν και τετάρτην άφαίρε-
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-σιν, Οά αναλογούν είς κάθε ενα 4 γρόσια' αν δε καί πέμπτην ά-
ωαίρεσιν κάμ.ωμ,ΐν, Οά αναλογούν είς κάθε ενα 5 γρόσια, καί Οά
εξακολουθήσω μεν, μέχρις ότου έλαττωθοΰν τά γρόσια, τά όποια
μοιράζομ.εν τόσον, ώστε νά μή δυνάμεθα νά άφαιρέσωμεν τά 4 γρόσ.

Έκ τούτων συμπεραίνομ.εν, ότι έκαστος θά λάβη τόσα γρόσια,
όσας φοράς δυνηθώμεν νά άφαιρέσωμεν διαδοχικώς τόν 3 άπό τόν
15, ήτοι όσας φοράς ό 3 χο^ρεΐ είς τόν 15. Εδώ κάμνομεν 5 α-
φαιρέσεις καί 5 μ.ερισμούς. Θά λάβουν λοιπόν 5 γρόσ. έκαστος.

Κατ' αύτόν τόν τρόπον έμερίσαμεν τά 1 5 γρόσ. είς τρία ίσα
μέρη. ΊΙ τοιαύτη ποάζις λέγεται μερισμός ή διαίρεσις. Τό μέρος
δέ, τό όποιον έκαστος λαμβάνει, λέγεται μερ-διον.

Έάν τά αεοίδια όλων τά ποοσΟέσωυ.εν, είναι οανερόν, ότι θά

II ί ι ' ι I '

έχω μεν τά 1 5 γρόσ , ήτοι

15=5 + 5 + 5=5x3.

r rà γρόσια άντί. είναι 4 7, ομοίως
εργαζόμενοι θέλομεν εύρη, ότι έκαστος εργάτης θά . Ιά β η 5 γρόσ.,
αλλά θά μείνουν καί 2 γρόσ., τά όποια δεν είναι δυνατόν νά με-
ρισθώσι. Θά είναι δε

17=5 + 5 + 5 + 2=5x3 + 2.

64. Είς το πρώτον πρόβλημ.α ό 15 έμερίσΟη άκριβώς είς τρία
•μερίδια ίσα προς τόν 5 χωρίς νά περισσεύση τίποτε, ένω εις τό
δεύτερον πεοισσεύει καί άοιθαός τις μ.ικρότερος του 3, όστις ονο-

ι ι ι ι ' ' Γ ι ι '

μ,άζεται ν.-ό./οιπον. Διά. τούτο τήν μεν πρώτην διαίρεσιν (όταν
δηλ. δεν μ.ένγ) ύπόλοιπον) λέγομεν τε.Ιε αν, τήν δε δευτέραν
(όταν δηλ. μας μένη ύπόλοιπον) λέγομεν άτε.Ιή διαίρεσιν.

65. Είς πάσαν διαίρεσιν ό άριθμός, όστις μερίζεται, λέγεται
διαιρετέος, ό δε άριθμός, τ

ΟV Ο îv οϊον κατ ' επανάληψιν άφαιοουμεν
άπό τού διαιοετέου, λέγεται διαιρέτης, καί εκείνος, όστις δεικνύει
πόσας φοράς χωρεί ό διαιρέτης είς τόν διαιρετέον, ή πόσον είναι ε-
καστον μ.έρος, είς τά όποια έζητεϊτο νά χωρισθή ό διαιρετέος, λέ-
γεται πη.Ιίχον.
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ΓΒρόβλ. 3°". Έργ άται τίνες έμοιράσθησαν 1 5 γρόσια και ε—
λαβεν 6 καθείς 3 γρόσια. fTôcroi tirai οι εογάται ;

Λνσις. 'Από τα 15 γρόσ. άφαιρούμεν 3 γρόσ. και δίδοι/.εν εις
ενα εργάτην, άπο τα 12 γρόσ. , τα όττοϊα έ'μειναν, ά-
φαιρούμεν και δευτέραν φοράν 3 γρόσ. και διδομεν εις
δεύτερο}- έργ χ τη ν, μένουν δε 9 γρόσ., άττό τα όποια ά-
φαιρούμεν τρίτην φοράν 3 γρόσ. και διδομεν εις τρίτον
έργάτην, μένουν δέ και 6 γρόσ., άπό τα όπτοϊα άοαι—
ροΰμεν 3 γρόσ. τετάρτην φοράν και διδομεν εις τέταρ-
τον έργάτην, μένουν δέ και 3 γρόσ., τα όποια άοαι-
ρουμεν δια πέμπτην φοράν και διδομεν εις πέαπτον
εργάτη ν.

Έκ τούτου βλέπομεν, ότι οί εργάται είναι τόσοι, ό—
σαι είναι αί άοαιοέσεΐί, τάο όποιας έκάυ,οι/,εν, η το ι.

1 ί - - - It'1

όσας φοράς ό 3 χωρεί £'-ς τον 15.

Και ή πράςις αύτη λέγεται διαιρεσις, ιδιαιτέρως δε μ ε to // σι ς ,
και το πηλίκον Λόγο< .

Έαν εις τό πρόβλημα τούτο και οί 5 εργάται ένώσωσι τά. με-
ρίδια των, bx σχημα.τισθτ, -πάλιν ό αριθμός 15 γρόσ., δηλ. Οά εί-
ναι 15=3+3+3+3 + 3 = 3x5.

13ρίίολ. 0>'. VI?' rà γρόσια όιντϊ 15 ήσαν 11 και οί ερ-
γάται πά.Ιιν 5, è.làμβανον àrà 3, εκερίσσενον δε και 2.
Θ à εχωμεν δέ και πάλιν :

17=3 + 3+3+3+3+ "2=3x5+2.

Παρατήρησες. Εις την μέτρησιν ό αριθμός, τον όττοϊον έκά-
στην φοράν άφαιρούμεν, δεν μερίζεται, οπως εις τα π: ρ ο βλήματα
του μερισμού. Έκτος τούτου ή μέτρησις διαφέρει -του μερισμού
και κατά το ότι το —ηλίκον (λόγος), ώς έκφράζον ά~λώς —όσας φο-
ράς χωρεΐ ό διαιρέτης εις τόν διαιρετέον, είναι-πάντοτε αριθμός ά.-
φιρρημένος, έ'πειτα δέ μετατρέπεται εις συγκεκριμένον κατά τάς
απαιτήσεις τού προβλήματος. Ένω εις τόν μερισμόν τό πηλίκον

1 5

3 0 1°^

ΠΓ

3 ό ΐος

~ΊΓ

3 ό 3°c
3 ό 4°c
3 ό 5°C
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(μ.ερίδιον), έπειδη είναι εν έκ τών ί'σων μερών, εις τα όποια γωρί-
ζομεν τον διαιρετέον, είναι πάντοτε ομοειδές προς τούτον.

66. Εκ. τών ανωτέρω συνάγομεν τους sir,ς όρισαούς της διαι-
ρέσεως:

Ιο ς. Διαίρεσις Λέγεται. ?} jrpâfcç, à ι à της οποίας μοιρόί/ψεν
αριθμόν τινa ε le 'ίσα μέρη.

2ος. Διαι'ρεσις Λέγεται ή πράζις, διάτής οποίας ενρίϋχομεν πόο"ας
ιρορας αριθμός τις γοιρεί εις δΛ.Ιον.

3ος. ΔιαίρεσΊς Λέγεται ή πράζις, διά της όπο ας δοθέντων δύο
αριθμών ευρ·'σχομεν τρίτον, όστις ποΛΛαπΛα σι αζόμενος επί τον δεύ-
τερον δίδει τον πρώτον {τεΛεία διαίρεσα.) η το μέγιΰτον ποΛΛαπΛά-
Ciov τον δευτέρου, το όποιον Ι'ωρεί εις τον πρώτον (διαίρεσις άτεΛής).

Σχέσεις ρ-εταΗ,ύ διαιρετέου, διαιρετού και πηλίκου,

67. Εις το πρώτον και τρίτον πρόβλημα, καθ' α ή διαίρεσις
είναι τελεία, εύρομεν 15 = 5χ3.

Έκ τούτου συ ν άγ ou. ε ν ότι:

"Οταν ή διαίρεσις είναι τεΛεία, ό διαιρετέος ίαούται. ρε το γινό-
μενον τον διαιρέτον επί το πηΛίχον.

Έν τη περιπτώσει ταύτη το πηλίκον λέγεται τέΛίΐον πηΛίχον.

68. Έκ δε του δευτέρου και τετάρτου προβλήματος, καθ' ά η
διαίρεσις είναι άτελης, εύρομεν ότι \ 7= 5χ3-|-2. "Οθεν:

"Οταν ή διαίρεσις είναι άτεΛής, ό διαιρετέος είναι ιιίος με το γι-
γόμένον τον διαιρέτου επί το πηΛίχον, ctçpov ίίς το γινόμ εν ο ν τούτο
προϋτεθί/ χαί το νπόΛοιπον.

Έν τη περιπτώσει ταύτη το πηλίκον λέγεται πηΛίχον κατά
προσέγγι (ίιν.

ΠαρατήρησΊς. Εις πασαν ατελή διαίοεσίν το νπόΛοιπον
είναι πάντοτε μιχρότερον τον διαιρέτου' διότι, άν είναι μεγάλε ίτε-
ρον, τότε δύναται ό διαιρέτης ακόμη να άφαιρεθη άπο του υπολοί-
που, μέχρις δτου τούτο γίνν) μικρότερον του διαιρετού, και τότε
μόνον η διαίρεσις θεωρείται περατωμένη.
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Σημεΐον τής διαιρέσεως είναι τό λέγεται δε διά -καί γρά-

φεται μεταξύ τού διαιρετέου καί διαιρετού ώς εξής" 15 : 3.
Τούτο σημαίνει, οτι -τρέπει νχ διαιρεΟή ο I 5 είς τρία 'ίσα μέρη
(μερισμός) ή είς μέρη ίσα ττρός τόν 3 (μέτρησις) ή γενικώτερον νά
διαιρεΟή ό 15 δια 3. Επίσης 27:4 σημαίνει, ότι πρέπει να διαι-
ρεΟή ό 27 δια 4.

* 'Αριθμός ψηφίων τοϋ πηλίκου.

69. Πριν ακόμη έκτελέσωμ.εν τήν διαίρεσιν, δυνάμεθα να εϋρωμεν πόσα
ψηφία Οά έχη τό πηλίκον ώς εξής·

Γράφομεν π(ός tà δεζιά τον διαιρετού τόσα μηδενικά} όσα γρειά-
ζονται, ίνα ρίνη ό διαιρέτης μεγα.Ιείτερος arc ο τον διαιρετε'ον. "Οσοι
είναι τά μηδενικά ταύτα, rr'era όηφ:α θά ερη τό τζηΛίκον.

Παραδείγρ.ατα. "Εστω ό αριθμός 3 567, όστις πρόκειται νά διαιρεΟή
δια του 73-3. Ό άριθμός ού:ος εισέρχεται είς τόν διαιρετέον έάν ομ.ως θέ-
σωμεν εις τό τέλος τού διαιρετού έν μηδενικόν, δηλ. πολλαπλασιάσωμεν
αύτόν έ~ί 10, γίνεται 7 350, καί παρατηρούμ.εν, ότι δεν εισέρχεται πλέον
είς τόν διαιρετέον, άρα τό πηλίκον είναι άριθμ.ός μικρότερος τού δέκα* έχει
λοιπόν έν ψηφίον.

Έάν έχωμεν νά διαιρέσωμεν τον αριθμόν 3 7ο6 διά τού 23 καί κατόπιν
τού διαιρετού θέσωμεν δύο μηδενικά, δηλ. τόν πολλαπλασιάσωμ.εν έπί 100,
γίνεται 2 300, παρατηροϋμ.εν οέ ότι εισέρχεται είς τόν διαιρετέον, ώστε τό πη-
λίκον είναι ή 100 ή μεγαλείτερος αριθμός. Έάν όμ.ως θέσίυμεν είς τον διαι—
ρέτην τρία μηδενικά, ήτοι πολλαπλασιάσωμεν έπί 1 000, γίνεται 23000. και
δεν εισέρχεται πλέον είς τόν διαιρετέον, άρα τό πηλίκον είναι άριθμός μι—
κρότερος τού 1000, μεγαλείτερος όμως τού 100, έχει λοιπόν τρία ψηφία,
δηλ. όσα είναι τα μηδενικά, τά όποΐα έθέσαμεν κατόπιν τού διαιρετού δια
να γίνη μεγαλείτερος τού διαιρετέου.

Δια τών ιδίων συλλογισμών εύρίσκομεν, ότι τό πηλίκον τής διαιρέσεως
3 756 : 4 έχει τρία ψηφία.
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Εκτέλεσες της

Ίδιαίτεραί τίνες περιπτώσεις.

10. ΤΊ °Οταν έχω μεν và διαιρέσωμεν αριθμόν τίνα διά τής
μονάδος, το πη.ΐίχον είναι αυτός ό αριθμός.

Παράδειγμα. Το πηλίκον του 15 διά του 1 είναι 15* διό ci ούτος
-πολλαπλασιαζόμενος επί τόν διαιρέτην 1 δίδει τον διαιρετέον.

71. 2α. "Οταν διαιρώμεν όιριθμόν τινα διά του εαυτού του, πη-
..Ζίκ,ον είναι ή μονάς.

Παράδειγμα. Το πηλίκο ν του 15 δια του 15 είναι 1, διότι ούτος
•πολλαπλασιαζόμενος επί τόν διαιρέτην 15 δίδει τόν διαιρετέον'

72. 3''. Τό πη.Ιίκον τής διαιρέσεως τού 0 δό οιουδήποτε ά—
μιβμοϋ είναι 0.

Παράδειγμα. Τό πηλίκον του 0 δια 5 είναι 0, διότι τούτο πολλά-
-πλασιαζόμενον έπί τόν διαιρέτην 5 δίδει 0X5=0, ήτοι τον διαιρετέον.

73. 4*. ΊΤιιαα δ/α αε σι ς, είς τήν οποίαν ό μεν διαι ρετέος είναι
διά'ρορος τού 0, οίον 8, ό δε δι αιρετής 0, είναι άδΰνατος, διότι
ούδείς αριθμός υπάρχει, όστις πολλαπλασιαζόμενος έπί τον διαιρέ-
ττ.ν 0 να δίδ-/] τόν διαιρετέον 0.

74. Ίο πη Ίίχ,ον τής διαιρέσεως, είς τήν οποίαν και ό δ tat pe-
ts ας 'Λα I ό διαιρέτη ς είναι 0, ώς 0 : 0, είναι οιοσδήποτε αριθμός'
διότι πάς άριΟμ.ός, οιον 7, πολλαπλασιαζόμενος έπί τόν διαιρέτην
Ο δίδει τόν διαιρετέον.

* Μερικαι περιπτώσεις.

75. Ιίίς πλείστας περιπτώσεις ή έκτέλεσις τής διαιρέσεως στηρίζεται
επί της έςής φανεράς αληθείας:

"Οταν εγωμεν να μοιράσωμεν πο.ί.Ιά διακεκριμένα π.Ιήθη, δη.I.
2Ζθ.ϊ.Ιάς ομάδας, δυνάμεθα να μο/ράσωμεν εκαστον π.Ιήθος χωριστά.

Ε υ στ α & car οΖ'. Στοιχειώδης ' Λριύμητιχή 4
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Παράδειγμα. Άν πρόκηται 10 λίρας, I ο μετζήτια και 25 γρόσια ver
μοιράσωσι 5 άνθρωποι, είναι φανερόν, οτι Οά μ,οιράσωσι χωριστά τάς λίραςΓ
χωριστά τά μετζήτια και χωριστά τά γρόσια, δηλ. κάθε ομάδα χωριστά.
Επίσης άν εχωμεν νά μ.ερίοωμ,εν 1 2 φράγκα, 1 8 φράγκα και 24 φράγκα
εις 6 ανθρώπους, δυνάμεθα νά μοιράσωμ.εν πρώτον εις αύτους τά 12, έπειτα
τά Ί 8 και μετά ταύτα τά 24. Ί cûto γε\ινώτερον εκφράζεται ώς εξής·

_] m rà όιαιρέσωμεν άθροισμα ih' αρι^/ιου, δυνάμεθα ν à δι αιρέ-
σωμεν rà με ρroC αθροίσματος εκαστον γωριστά.

Παράδειγμα. Το πηλίκον τής διαιρέσεως (J 2 Ή 8 + 24): 6 ευρίσκο-
μεν, άν δια'.ρέσο^μεν χωριστά τον 1 2, χο^ριστά τον j 8 και χωριστά τον 24
διά τοΰ 6 και προσθέσωμεν τά τρία πηλίκα' ούτω ευρίσκομ,εν i' + 3 + 4
όπερ είναι τό ζητούμ,ενον πηλίκον, διότι τοΰτο πολλαπλασιαζόμ.ενον επί τον
διαιρέτη ν 6 δίδει (2+3 + 4)Χ6= !2 + 18-f 24, ήτα τον δ-.αιρετέον.

76. Περίπτα'σις IΟ διαιρέτης και το πη.Ιίχον ε^ουσιν àrà
εν φηψ'ον.

Εις την περίπτωσιν ταύτην το πηλίκον ευρίσκεται εϋ/.ολώτατα δια του
πολλαπλασιασμού. "Εστω παραδειγμα ή διαίρεσις 27 : 3, τής οποίας το
πηλίκον είναι 9' διότι 3X9=27 'Επίσης εις τήν διαίρεσιν 34 : 8 το πη-
λίκον είναι 4" διότι 8Χ 4m:32. Ούτος δέ είναι το μέγιστον πολλαπλά—
σιον τοϋ 8, το όποιον εισέρχεται εις τον 34. Το άμεσους μεγαλείτερον
πολλαπλάσιον του 8 είναι 8X5, ήτοι 40, βλέπομεν, δτι δεν εισέρ-
χεται εις τόν 34, άρα τό πηλίκον είναι 4, μένει δέ ύπόλο'.πον 2.

77. Περίπτωσις 2α. Ό διαιρέτης μονοψήφιος, το δε π??-
Αίχον πο.Ιυψήφιον.

"Εστω ο αριθμός 3 567 νά διαιρεθή δια 4, δηλ. 3 567 γρόσ. νά μοι-
ρασΟώσιν εις 4 ανθρώπους. Ό αριθμός 3567 σύγκειται άπό 3 χιλ. 5 έκα-
τοντάδ., 6 δεκάδας και 7 μ.ονάδας· δυνάμεθα λοιπόν νά μ.ερίσωμ.εν εις τους-
4 ανθρώπους έ'/.αστον μ.έρος χωριστά. 'Επειδή ομ.ως αι χιλιάδες είναι ολι-
γο')τεραι άπό τέσσαρας και δέν είναι δυνατόν άκέραιαι νά διαιρεθώσι διά 4,
τρέπομεν ταύτας εις 30 εκατοντάδας, αιτινες μ.ετά των 5 εκατοντάδων άπο-
τελούσι 35 εκατοντάδας' τάς εκατοντάδας ταύτας δυνάμ.εθα νά διαιρεσωμ.εν
δια 4 και εύρίσκομεν εκαστον μέρος Ισον προς 8 εκατοντάδας. Εις εκαστον
λοιπόν θά δώσωμεν 8 εκατοντάδας, εις δέ τους 4, 8X4=32 εκατοντάδας,-
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θά μείνη οε και υπόλοιπον 3 εκατοντάδες. Τάς εκατοντάδας ταύτας, επειδή
δεν δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν εις 4 μέρη, τρέπομεν είς 30 δεκάδας, αί'τινες
μετά τών 6 του διαίρετέου δίδουσι 39 δεκάδας. Τον αριθμόν τούτον δυνάμεθα
νά διαιρέσωμεν δ·.ά τού 4 και το πηλίκον Θα είναι 5 μονοψήφιος αριθμός 9
όστις, επειδή προήλθεν έκ μερισμού δεκάδων, παριστά δεκάδας. Τέλος μέ.
ν ει νά μ.οιρασθώσιν αί 7 μονάδες είς τέσσαρα μέρη, ήτοι νά διαιοεθη 7 : 4,
το πηλίκον είναι | και υπόλοιπον 3. "Ωστε έκαστος άνθρωπος θα λάβη 8
έκατοντάδ., 9 δεκάδ. και | μ.ονάδα, ήτοι 89 I γρόσ.^ θα μείνουν δέ και 3
γρόσ. υπόλοιπον. Ό αριθμός λοιπό ν 891 εΤνα τό πηλίκον της διαιρέσεως
3 567 : 4. Και πράγμ.ατι β άριθμ.ός ούτος πολλαπλασιαζόμενος έτ.ί τόν διαι-
ρέτην 4 δίδει 4X891=3 564, όστις είναι τό μέγιστον πολλαπλάσιον
του 4, τό οποίον περιέχεται είς τον ,3 567' τό έπόμενον πολλαπλάσιον
4X89:2=3 568 είναι μεγαλείτερον τού διαίρετέου και δεν εισέρχεται
, . . είς αυτόν.

Ή πράξις διατάσσεται, ώς φαίνεται παραπλεύρως
και εκτελείται ώς s ς η ς :

3 567

3 2 891

~~36
36

07

Γράφομεν τον διαιρετεον, οεςια τουτου τον οιαιρετην
και μ.εταξύ αυτών ευθείαν κατακόουφον, κάτωθι δέ
τού δ'.αιρέτου σύρομεν γραμμήν όριζοντίαν, ύπο-

——--κάτω τής όποιας γράφομεν τό πηλίκον. Μετά τούτο

ο

χωρίζομ εν à ρ tarera τον διαιρετεον τόσα ψηφία, όσα απαιτούνται,
ΐνα εν ρω ιι ε ν π η.Ιίχ,ον μ ονοψήφιον.

'Ενταύθα χωρίζομεν δύο μονοψήφια. Και λέγομεν δ 4 εις τόν 35 εισχω-
ρεί 8 φοράς' τόν αριθμόν τούτον πολλαπλασιάζομεν έπί 4 και τό γινόμενον
άφαιρουμ.εν άπό τόν 35.

Δεξιά του πρώτου μ.ερικου υπολοίπου 3 καταβιβάζομεν έκ τού διαίρετέου
τό άκόλουθον ψηφίον 6' ούτω σχηματίζεται δ αριθμός 36 και λέγομεν δ 4
είς τόν 36 εισχο)ρε"ί 9 φοράς· τόν 9, όστις είναι τό δεύτερον ψηφίον τού πη-
λίκου, γράφομ.εν δεξιά του 8 και πολλαπλασιάζομεν έπί 4' τό γινόμενον
4X9=36 άφαιρουμ.εν άπό τόν μ.ερικόν διαιρετέον 36 και εύρίσκομεν υπό-
λοιπον 0. Δεξιά του υπολοίπου τούτου καταβιβάζομεν έκ τού διαίρετέου τό-
άκόλουθον ψηφίον 7 και τόν προκύπτοντα αριθμόν 7 διαιροΰμεν δια τού 4-
και εύρίσκομεν Ί, όστις εΤναι τό τρίτον ψηφίον τού πηλίκου. Τό ψηφίον
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τούτο γράφομεν δεξιά του 9 "/-αι κατόπιν πολλαπλασιάζομεν επί 4. Το σέ
γινόμενον 4Χ1 =4· άφαιροϋμ.εν άπό 7 καί εύρίσκομ.εν ύπόλοιπον 3. Ό
άριθμ.ος 3 είναι τό ύπόλοιπον της διαιρέσεως, ό δε 891 είναι τό πηλίκον.

Σημ. Δια να έκτελέσωμ.εν τήν διαίρεσιν ταύτην,παρατηροϋμ.εν ότι έςετε-
λέσαμεν τρεις αλλ ας τής πρώτης περιπτώσεως, τάς όποιας λέγομ.εν μ. ε ρ ι-
κάς διαιρέσεις. Αύται είναι τόσαι είς έκάστην διαίρεσιν, δ^α είναι καί
τά ψηφία του πηλίκου. Οί διαιρετέοι τών μ,ερικών τούτων διαιρέσεων λέ-
γονται μερικοί διαιρετέοι.

Παρατήρη^ις. Είναι ένδεχόμενον μερική τις διαί-
29 957'ι 7 ρεσις νά μ.ή έκτελήται, τότε γράφομεν Ο δεξιά τοΰ

Q ' . ρ —ευρεθέντος πηλίκου καί καταβιβάζομ.εν τό άκόλουθον
_ο 4 ouy , r ν ,

—— ψηφιον τού Οιαιρετεου. Εις το παρακειμ.ενον παραοει-

jJ) γμ.α ή τρίτη μερική διαίρεσις δεν έκτελεΐται,διότι ο με-

—ρικός διαιρετέος 6 δεκάδες είναι μικρότερος τού διαι-
ρέτου 7 καί δεν διαιρείται δι' αυτού. Είς τό πηλίκον λοι-
" πον μονάδες τής τάςειος ταύτης δεν υπάρχουν, διά

τούτο θέτομεν Ο δεξιά τών ευρεθέντων ψηφίων τοΰ
πηλίκου, έπειτα καταβιβάζομ.εν τό άκόλουθον τοϋ διαιρετέου ψηφίον 7 και
έξακολουθοϋμ,εν τήν διαίρεσιν.

'Έστω ή όιαίρεσις 356 023:4. Εις . τό παρά-
356 0^31 ί δείγμα τούτο ή τρίτη μ.ερική διαίρεσις 0 : 4 δεν έκτε-

89005—γράφομ,εν 0 εις τό πηλίκον και κατα-
βιβάζου,εν δεξιά τοϋ υπολοίπου τό όησίον ^ τοϋ διαί-

3b , „ , , , ' '„ χ s '

^β ρετεου· επειοη ομως και η τέταρτη αυτ^ μ.ερική οιαι-

"Ο^ρο ρεσις 2 : 4 δεν έκτελεΐται, έγράψαμ,εν καί άλλο έν μη-

ç,q δενικόν προς τά δεξιά τοϋ ευρεθέντος πηλίκου και

~7j κατεβιβάσαμεν έκ του διαιρετέου καί το τελευταΐον ψη-

φίον 3. Ούτω προέκυψε μ.ερικός διαιρετέος 23, όστις
διαιρούμενος διά 4 δίδει πηλίκον 5. Ό άριθμ.ός 89 005 είναι τό ζητού-
μενο ν πηλίκον.

Σημ.. Κατά τήν έκτέλεσιν τής πράξεως άντί τά γινόμενα τοϋ διαιρέτου
έπί έν έκαστον ψηφίον τοϋ πηλίκου νά τά γράφωμεν κάτωθι τών μερικών
διαιρετέων καί έπειτα νά άφαιρώμεν, πρός συντομίαν άφαιροϋμεν αυτά χωρίς
νά τά γράψωμ,εν. Ούτως είς τό άνωτέρω παράδειγμα λέγομ.εν 4 έτι 8 οί -
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δει 32, άπο 35 μένουν 3, γράφομεν 3 κάτωθεν του 35 και Ιξακολουθοΰ-
μ.εν κατά τον αυτόν τρόπον τότε ή διαίρεσις λαμβάνει την έςής διάταξιν:

356 023[_4_ 32 267|_7_ 3 5871 4

36 89 005 42 4 609 38 896

0023 067 27

3 4 3

78. Περίπτωσις 3*?. Ό διαιρέτης τιοΛνψηψιος, το δε κη.Ιίκοτ
μ or ο ψήφιον.

"Εστω προς έκτέλεσιν ή διαίρεσις 6 073:745. Εις την διαίρεσιν ταό-
την το πηλίκον είναι μ.ονοψήφ ιον, διότι δταν θέσωμεν εν μηδενικό ν προς τα
δεξιά του διαιρετού, ούτος γίνεται 7 450, όστις είναι αριθμός μεγαλείτερσς
του διαιρετέου.

"Ηδη πρόκειται να εύρωμ.εν πόσας φοράς ό διαιρέτης περιλαμβάνεται εις
τον διαιρετέον. Ό διαιρέτης συνίσταται από 7 έκατοντ. και άπό αριθμόν
τινα δεκάδων και μ.ονάδων. Άλλ' είναι φανερόν, δτι αί 7 έκατοντ. του
διαιρέτου δεν είναι δυνατόν να εισέλθουν ούτε εις τάς μονάδας, ουτε εις τάς
δεκάδας του διαιρετέου, άλλα μόνο" εις τάς 60 έκατοντ. αύτοΰ, εις τάς
οποίας εισέρχονται 8 φοράς. Ό διαιρετέος λοιπόν 6 073 περιλαμβάνει
τάς 7 έκατοντ, ήτοι τον 700, οκιώ φοράς- δεν είναι λοιπόν δυνατόν να
περιλαμ.οάνγ] τόν 745 περισ'σοτέρας φοράς" άρα τό πηλίκον θα είναι ή 8 ή
άριθμ.ός μ.ικρότερος αύτου, διότι πιθανόν εκατοντάδες τινές να προέλθωσιν
έκ του πολλαπλασιασμ.οΰ τών μ,ονάδων και τών δεκάδων του διαιρετού.
Πολλαπλασιάζοντες τον διαιρέτην 74α έπι 8 ευρίσκομεν 5 960, όστις εί-
ναι μ.'.κρότερος του διαιρετέου. Ό αριθμός λοιπόν 8 είναι τό πηλίκον. Έάν
άφαιρέσωμ.εν άπο του διαιρετέου τόν 5 960, ευρίσκομεν τό υπόλοιπον 1 1 3.

Ή πράξις διατάσσεται ώς έςής:

Παράδειγμα α'. Παράδειγμα β'. Παράδειγμα γ'.

6 073 I 745 14 236 | 1978 Ι 873 | 284

5 960 8 Ί 3 846 ~Ί " 1 704 6

Ι 13 390 169

Παρατήρησις Ι7'. Έν τω δευτέρω παραδείγματι, εις τάς |4 χιλιά-
δας του δισττρετέου,ή 1 χιλιάς του διαιρέτου εισέρχεται \ 4 φοράς· άλλ' έ"



,54 Στοιχειώδης 'Αριθμητική

πειδή γνωρίζομεν, δτι καί εις ταύτην τήν διαίρεσιν το πηλίκον θα είναι μο-
νοψήφιον, άρχίζομεν τάς δοκιμάς άπό τον μεγαλείτερον μ,ονοψήφιον αριθ-
μόν 9· Δοκιμάζοντες εύρίσκομεν, δτι ού:ε ο 9 ούτε δ 8 είναι πηλίκον, διότι
τα γινόμενα αυτών επί τόν διαιρέτην είναι μεγαλείτερα τού διαιρετέου. Τέ-
λος ο 7 είναι το ζητούμενον πηλίκον. Τα αύτά περίπου παρατηρούμεν και
εις τό τρίτον παράδειγμα.

Παρατήρησις 2α. Δια να άποφεύγωμ.εν τάς επανειλημμένας ταύτας δο-
κιμάς, παρατηρούμεν, άν τό δεύτερον πρός τά αριστερά ψηφίον τοϋ διαιρε-
τού είναι μεγαλείτερον τοϋ 5, τότε αύξάνομ.εν τό πρώτον ψηφίον κατά \
καί ούτω; ηύξημένον παρατηρούμεν ποσάκις εισέρχεται εις τό πρώτον ή είς
τα οόο πρώτα πρός τά αριστερά ψη φία τού διαιρετέου. ΓΙ. χ. Έν τω δευτέρα)
παραδείγματι, επειδή τό δεύτερον ψηφίον τοϋ διαιρέτου είναι 9, άν Οεωρή-
σωμεν τό πρώτον ψηφίον | ηύξημέ νον κατά | και ε'ίπωμ.εν τό 2 εις τόν 14,
αμέσως εύρίσκομεν τό άληθες πηλίκον 7' ομοίως είς τό τρίτον παράδειγμ.α
άντί νά είπωμεν τό 2 είς τόν | 8, επειδή τό δεύτερον ψηφίον τοϋ διαιρέτου
είναι μεγαλείτερον τοϋ 3, λέγομεν τό 3 είς τόν 18 καί άμ.έσως εύ ρίσκομ.εν
τό ζητούμενον πηλίκον 6. Δυνατόν όμως διά τοϋ τρόπου τούτου νά εύρωμεν
^ , πηλίκον μικρότερον τοϋ αληθούς, όπως συμ.βαίνει είς

1 ι——- τήν διαίρεσιν | 456 : ί 67. Ενταύθα, επειδή τό δεύτε-

' ~ ρον ψηφίον τοϋ διαιρέτου είναι 6, τό δε πρώτον πρός

' τά άριστερά I, διαιροϋντες τό 14 διά τοϋ 2 εύρίσκομεν

πηλίκον 7 καί ύπόλοιπον 287. Επειδή όμως τό υπόλοιπων είναι μεγαλεί-
τερον τοϋ διαιρέτου, συμ.περαίνομεν, ότι ούτος εισέρχεται περισσό τέρας φο-
ράς εις τον διαιρετέον, καί διά τούτο δ^κιμάζομ.εν ώς πηλίκον τόν άμ.έσως
μεγαλείτερον άριθμόν 8, όποτε εύρίσκομ.εν ύπόλοιπον 120, όπερ είναι μ.ι-
κράτερον τοϋ διαιρετού. Ό άριθμός 8 είναι τό ζητούμενον πηλίκον.

Παρατήρη<?ις 3''. Κατά τήν έκτέλεσιν τής πράξεως, όταν πολλαπλα-
σιάζωμεν τό εύρεθέν ψηφίον τοϋ πηλίκου έπί έκαστον ψηφίον τοϋ διαιρέτου,
δυνάμεθα καί χωρίς νά γράφωμεν τά γινόμ.ενα ταύτα νά αφαιρώ μεν ούτω*
τό γινόμενον τών μονάδων τοϋ διαιρετού άπό τάς μονάδας τοϋ διαιρετέου,
κατόπιν τό εύρεθησόμενον γινόμ,ενον τών δεκάδων άπό τάς δεκάδας καί ούτω
καθεξής, φροντίζοντες είς έκάστην άφαίρεσιν νά προσθέτωμ.εν είς έκαστον
ψηφίον τοϋ διαιρετέου τόσας μονάδας τής άμ.έσως ανωτέρας τάξεως, δσαι
απαιτούνται, ινα έκτελώνται αι άφαιρέσεις* έπειτα όμως πρέπεΓ νά προσθε-

Μ
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τω με ν ισαρίθμους μονάδας ώς κρατούμενα και εις τον άφαιρετέον της επο-
μένης αφαιρέσεως. Τότε ή πράςις διατάσσεται ώς φαίνεται κατωτέρω.

Ενταύθα λέγομεν 5 έπί 3 κάμνει 15 άττο 22 (έττροσΟέσαμεν 2 δεκ. ή-
τοι 20 μ.ονάδας είς τάς μ.ονάδας τού διαίρετέου, ίνα

9 562 j 1763 εκτελεσθή ή Ίφαίρεσ·.ς), μένουν 7, κρατούμενα δε 2,
797 δ (α'- δύο δεκάδες προστίθενται εις το έττόμενον ψη-

φίον τού αφαιρετέου )· 5 έπί 5 δίδει 2ο και 2 τά
.κρατούμενα 27 από 36 (προσετέθησαν 3 εκατ., ήτοι 30 δεκάδες), μένουν 9
και 3 τά κρατούμενα' 5 επί 7 κάμ.νει 33 και 3 το όλον 38 από 45 μένει
7 και 4 τά κρατούμενα- 5 έπί ! κάμνει 5 και 4 τα κρατούμενα 9 άττο
ί) μ^ει 0·

79. Έκ τών ανωτέρω συνάγεται ό εςης κανών :

Κανών. "Ινα εύρωμεν τό πη.ίικον της δια-ρέσεως δύο αριθμών,
όταν είναι μονοψηφιον, αν μεν οί δοθέντες αριθμοί εγωσιν ισάρι-
θμα Ψηφ ά, ΛαμΚάνομεν το πρώτον προς τά αριστερά ψηφίων του
διαιρέτου και παρατηροϋμεν πάσας φοράς εισέρχεται είς το πρώτον
προς τά ά ο> στερά ψη<ρίον του διαίρετέου ή είς τά δυο πρώτα, άν ό
δια ιρετέος ε γη εν ψ η φ ον πεοισσότερον . Toy ούτως ευρισκόμενον
αριθμόν πο.Ι.Ιαπ.Ιασιάζομεν επ> τον διαιρέτην. *Αν το γινόμενον
-άφαιρήται άπό τό f διαιρετέον και δ/δη υπό Ιοιπον μικρότερον τού
διαιρετού, ό ευρεθείς άριθμός είναι τό όικριβες πη.Ιίκον, άν όμως
το γινόμενον είναι μεγαίε'τερον τού διαιρέτου, ε.Ιαττούμεν τόν ευ-
ρεθέντα όιριθμόν κατά μονάδα , μέγρ/ς ότου δώσι/ γινόμενον μι-
κρότερον τού διαίρετέου, και τού όποιου ή διαφορά όιπό τούτου νά
είναι μικροτέρα τού διαιρέτου.

* ΙΓενιν.ή περίπτωση.

Διαίρεσις δύο οιωνδήποτε άριθμ.ών εχόντων πηλίκον

πολυ\]/ήφιον.

80. 'Έστω προς έκτέλετιν ή διαίρεσις 383673 : 562/Εάν θέσωμεν δε-
Pià του διαιρέτου τρία μηδενικά, ούτος γίνεται μεγαλείτερος τού διαίρετέου,
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έάν θέσωμεν δύο μόνον, γίνεται μικρότερος· εκ τούτων έννοουμεν, δτι τδ*
πηλίκον θα ε/η τρία ψηφία.

Δια να εύρωμεν τό πηλίκον, Οεωροΰμεν τον διαιρετέον ώς άπο τελούμε—
νον άπο πολλά μέρη, άτινα είναι αί μ.ονάδες τών διαφόρων τάξεων (άπλα£-
μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες κτλ.)· δυνάμεθα λοιπόν, καθώς έμ,άθομεν,.
να διαιρέσωμ,εν τα διάφορα αυτού μ.έρη και νά προσθέσωμεν τά εύρεθησο—
μενα πηλίκα. Προς τούτο λαμβάνομεν τοιαύτα μέρη άπο τόν διαιρετέον, τά'
όποια διαιρούμενα δια τού διαιρέτου να δίδωσι πηλίκα μονοψήφια, άρχίζον-
τες από τάς άνωτάτας μ.ονάδας. Ενταύθα λαμ.βάνομ.εν πρώτον τόν αριθμόν
3 856, τον άποτελούμενον εκ τών τεσσάρων προς τά άριστερά ψηφίων τοΰ·
διαιρετέου, όστις διαιρούμενος δια 562 δίδει, καθώς γνωρίζομεν, πηλίκον
μονοψήφιον. Έάν έκτελέσωμ.εν την διαίρεσιν ταύτην,

3 856 I 562 ευρίσκομεν πηλίκον 6 και ύπολοιπον 484·* είναι cà
484 6 φανερόν δτι, έάν μερίσωμ.εν 3 856 εκατοντάδας εις.

562 μέρη, έχαστον μ,έρος, ήτοι τό πηλίκον 6, θα εί-
ναι εκατοντάδες, ομοίως και τό ύπολοιπον τών εκατοντάδων, ήτοι δ 484, 0*
είναι εκατοντάδες. Τάς 484 εκατοντάδας, επειδή δεν δυνάμ.εθα νά διαιρέ—
σωμεν δια 562, τρέπομεν εις κατωτέρας μ.ονάδας, ώοτε αύται μετά τών έν
τώ διαιρετέω ευρισκομένων μ.ονάδων της αυτής τάξεως διαιρούμ.εναι δι»
562 νά δίδωσι πηλίκον μονοψήφιον. Αί 484 εκατοντάδες τρέπονται είΞ-
4840 δεκάδας, αιτινες μ.ετά τών 7 '»ών έν τω διαιρετέω άποτελούσι τό όλον

4 847 δεκάδας* διαιροΰντες ταύτας δια 562 θα έ'χωμεν πηλίκον μονοψή-
φιο ν τόν 8 και ύπολοιπον 35 I .

Επειδή δέ έμερίσαμεν 4 847 δεκάδ. εις 562 μέρη, είναι φανερόν,δτι εκα—
στον μέρος, όπερ είναι Ισον τω αριθμώ 8, θα παριστα*
4 847 j 562 δεκάδας και τό ύπολοιπον 351 θα είναι ομοίως δεκά-
351 8 δες. Τάς 351 δεκάδας τρέπομεν εις 3 510 μονάδας,

εις ταύτας δέ προσθέτοντες και τάς έν τω διαιρετέω 3
θα έχωμεν 3 5 I 3 μονάδας, τάς οποίας διαιρούντες δια τού άριθμοϋ 562'
εύρίσλομεν πηλίκον 6'και ύπολοιπον 141 μ.ονάδας-
3 513 J 562 'Γο πηλίκον άρα τής διαιρέσεως είναι 6 εκατοντάδες,.

141 6 8 δεκάδες και 6 μ.ονάδες, ήτοι είναι 5 άριθμός 686,-

τό δέ ύπολοιπον 141. Πράγματι ό άριθμός 562 πολ-
λαπλασιαζόμενος επί 686 δίδει 385-532, τό οποίον είναι τό μέγιστον πολ—
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λαπλάσιον του 562, το περιεχόμενον εις τον διαιρετέον, διότι το έπόμενον
πολλαπλάσιον 562χ 687 = 386 094 είναι μεγαλείτερον τοΰ διαιρετέου- ό-
, , , 686 είναι λοιπόν τό αληθές πηλίκον.

385 6/3 J 562 Ή πράςις διατάσσεται και εκτελείται ώς έξης:
4 847 686 Δεξιά τοΰ διαιρετέου γράφομεν τόν διαιρέτην εντός
^ ^ γωνίας τινός, ώς φαίνεται εν τω παραδείγματι" έ'πει-

τα χωρίζομεν δια τόνου αριστερά τοΰ διαιρετέου τόσα
ψηφία, οσα άπαιτοΰνται, Τνα σχημ.ατισθή αριθμός (με-
ρικός διαιρετέος), όστις διαιρούμενος διά 562 νά δίδη πηλίκον μονοψήφιον.
Ενταύθα χωρίζομεν τέσσαρα ψηφία και λέγομεν ό 562 εις τόν 3 856 ή ό
5 εις τόν 38 ή κάλλιον, επειδή τό δεύτερον ψηφίο ν τοΰ διαιρέτου είναι με -
γαλείτερον του 5, λέγομεν ό 6 εις τόν 38 χωρεΤ 6 φσράς. Τό ψηφίον 6,
οπερ είναι το πρώτον ψηφίον τοΰ πηλίκου, γράφομεν υπό τόν διαιρέτην και
πολλαπλασιάζομεν επι τοΰτον, άφαιροΰντες δέ τό γινόμενον αυτών άπό τοΰ
πρώτου μερικού διαιρετέου εύρίσκομεν ύπόλοιπον 484, τό οποίον είναι μι-
κρότερον τοΰ διαιρέτου και γράφεται κάτωθι τοΰ πρώτου μερικοΰ διαιρετέου.
Δεξιά τοϋ υπολοίπου τούτου γράφομεν τό έπόμ.ενον ψηφίον τοΰ διαιρετεου,
ητοι τό 7, και διαιροΰμεν τόν οΰτω σχηματισθέντα αριθμόν 4 847 (δεύτερον
μερικόν διαιρετέον) διά 562, λέγοντες πάλιν ό 6 εις τόν 48 εισχωρεί 8 φο-
ράς. Τό ψηφίον 8, όπερ είναι τό δεύτερον ψηφίον τοΰ πηλίκου, γράφομεν
δεξιά τοΰ πρώτου ψηφίου 6 τοΰ πηλίκου και πολλαπλασιάζομεν επί τόν διαι-
ρέτης τό δέ γινόμενον άφαιρούμεν άπο τόν δεύτερον μερικόν διαιρετέον 4847
και εύρίσκομεν ύπόλοιπον 351, τό όποιον γράφομεν κάτωθι τοΰ μερικοΰ
διαιρετεου και καταβιβαζομ.εν δεξιά τοΰ υπολοίπου τούτου τό έπόμενον ψηφίον
τοΰ δοθέντος διαιρετέου, ήτοι τό 3. Ούτο:» λαμβάνομεν 3 513, όστις είναι ό
τρίτος μ.ερικός διαιρετέος. Τοΰτον ομοίως διαιροΰντες εύρίσκομεν τό τρίτον
ψηφίον 6 τοΰ πηλίκου, τό όποιον γράφομεν δεξιά των δύο πρώτων, και ύπό-
λοιπον 141, οπερ είναι τό ύπόλοιπον τής πράξεως.

Πα.ρατήρη<5ις "Οταν μερικός τις διαιρετέος είναι μικρότερος τοΰ

Παρά δειγιια διαιρέτου, τότε δεξιά των ευρεθέντων ψηφίων τοΰ πτ,λί-
\ 606 251 1567 κου γράφομεν Ο και καταβιβάζομεν δεξιά τοΰ μερικού·
^ ryo j 3009 διαιρετέου και άλλο εν ψηφίον εκ τοΰ δοθέντος διαι-

^ j ρετέου, και ταΰτα έξακολουθοΰμεν, μέχρις ότου κατα-

5103 στήσωμ.εν τόν μερικόν δια'ρετέον μεγαλείτερον τοϋ διαι-

ρέτου τόσον, ώστε νά δίδη πηλίκον αριθμόν μονοψήφιον.
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Παρ ατή ρ η ο ις 2«. "Οταν δ διαιρέτης έχη πολλά ψηφία και τό πηλίκον
ομοίως, τά γινόμενα του διαιρετού έπί ενα έκαστον ψηφίον τοϋ πηλίκου
γρά;ονται ολόκληρα, έκαστον ύπό τον άντίστοιχον μερικον διαιρετέον, και
επειτα γίνεται ή άφαίρεσις αυτών. Δια τοϋ τρόπου τούτου, καί λάθος τι άν
γίνη, δυνάμεθα να το εύρωμεν εύκολώτερον, καί άν
ψηφία τινά τοϋ πηλίκου εύρεθώσιν 'ίσα, ώς φαίνεται είς
τό παρακείμενον παράδειγμα, δεν θ α πολλαπλασιάζω-
μεν εκ νέου, διότι έ'χομεν γεγραμμ.ένον ήδη τό γινόμ.ε-
νον. Όταν μάλιστα ό διαιρέτης και τό πηλίκον έχω -
σι πάρα πολλά ψηφία, τότε εύρίσκομεν πρώτον τά γι-

νόμενα τοϋ διαιρετού έπί όλους τους μ.ονοψηφίου ς α-
ριθμούς, τά όποια γράφομ.εν κατά σειράν, καί ούτω ά-
ποφεύγομεν νά πολλαπλασιάζωμεν έκαστον ψηφίον τοϋ
πηλίκου έτι τόν διαιρέτην, επειδή 'έχομ.εν εύρη τό γι-
νόμενον έκ τών προτέρων.

άνωτέρω συνάγεται ό έςής γενικός κανών τής

* Γενοκος y.xvcov.

Διά γα διαιρέσωμεν άριθμόν rira δι ' ά.Ι.Ιου, γωρίζομ εν πρός τά
αριστερά του διαιρετέου τόσα ψηφία, όσα γρειάζοντα ι, iV« σρημα-
τισθί) άριθμός (πρώτος μερικός διαιρετεος), όστις διαιρούμενος διά
τον διαιρετού νά διό η πη.Ιίκον μονοψ'ήφιον' προς τούτο χωρίζομεν
αριστερά τοϋ διαιρετέου όσα ψηφία ε ρε ι ό διαιρέτης ή εν περισσό τε-
ρον. Διαιρονμεν τον μερικον τούτον διαιρετέον διά τοϋ διαιρέτου
καί εύρίσκομεν τό πρώτον ψηφίον τοϋ πη.ίικον. Γίο.Ι.Ιαπ.Ιασιάζομεν
τόν διαιρέτην επί τό εύρεθεν ψηφ;ον καί τό γινόμενον άφαιροϋμεν
άπό τον μερικον διαιρετέον, επειτα καταδιβάζομεν δεζιά τοϋ νπο-
Λοίπου τό όιρέσως επόμενο ν ψηφίον τοϋ διαιρετέον καί Λαμβάνομεν
ούτω τόν δεύτερον μερικον διαιρετέον. Διαιροϋντες καί τοϋτον διά
του διαιρέτου εύρίσκομεν τό δεύτερον ψ-ηφίον τοϋ πηΛίκου, τό όποΐον
γράφομεν δεζιά τού πρώτου ψηφίου και έπειτα π ο. L ia π. Ια σι ά ζομεν

Παράδειγμα

4896 178j673
4 71I 7 275

I 851

I 346

5 507
4 71 1

3 468
3365

103

81. Έκ των

διαιρέσεως :
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Jjtc tor διαιρέτην, το δ\ γινόμενον άφαιροϋμεν άπ:ό τον δεύτερον
μεριχόν διαιρετεον. ''Ομοίως έζακο.Ιουθοΰν τες εύρίσκομεν και τά ά.ί-
Λα ψηφία του πη.Ιίκου. ' Κάν συμβή μερικός τις δι αιρετό ο ι, νά μ ή
δια ι ρή τα ι διά του διαιρέτι ν, τότε γράφομεν Ο δεξιά του ευρεθέ ντος
μέρους του πη.Ιίχου χαϊ καταβιβάζομεν το έπόαενον ψηφίον του διαί-
ρετέου χαι ούτως εςαχοΛονθουμεν τήν διαίρεσιν μεγρι τέ.Ιους.

Έν συντόμω προς έκτέλεσιν μιας μ.ακράς διαιρέσεως έκτελοΰμεν
κατ' έπανάλ-ηψιν και κατά σειράν τα έξης" διαιροΰμεν, πο.Ι.Ιαπ.Ια-
σιάζομεν, όι φ α ιρου μ εν, χαταβι βόι ζομεν εν ψηφίον.

82. Δια να άποφεύγωμ,εν τάς αφαιρέσεις κατά τήν έκτέλεσιν
τής διαιρέσεως, δταν μάλιστα ό διαιρέτης και τό πηλίκον είναι πο-
λυώήοιοι άοιθίΛοί, έκτελοϋι/.εν τήν πράςιν ώς έΐής :

i ' ι Ik' ι ' ι "» ' - ' '

Κανών. Άογίζοντες ες όιρ<στερών άφχιρουμεν κατά σειράν
εκαστον ψ^ηφίον του διαιρέτου άπό του 9, τό δε τε.ΙευταΖον προς τά

δεζιά ψηφίον άπό του 10' τον ούτω
,,,,,, 1 4 633 προκύπτοντα αριθμόν, όστις <VJ J -
45237598104 | 85 367 πλήρωμα το\> δεαερέτοι>

'3165 52 991 Λεΐται, γράφομεν υπεράνω τούτου.

52554 09 Χωρίζαμε!1· προς τά άριστερά του

29266 διαίρετέου τόσα ψηφία, όσα χρειόι-

28467 58 ζονται, ινα Λάβωμεν άριθμόν (μ.ερι-

1 31697 κο ) διαιρετέον), όστις διαιρούμενος

9784550 του διαιρέτου νά δι δη πη.Ιίκον

"13 1697 μονοψήφιον *

9 1 69^ 74— Διαιροΰμεν τον πρώτον μεριχον

^ διαιρετέοτ διά του διαιρέτου χαι ευ-

14633 , ν ~ , ,

--ρισκομετ το πρώτοι* ψηφιον του πη-

^ ^ Λίχου. ΓΓοΛΛαπ.Ιασιάζομεν τό ευρε-

<θεν ψηφίον· του πη.Ιίκου επί τό ευρεθεν συμπ.Ιήρωμα του διαιρετού
χαι τό γυνόμενον προσθέτομεν· είς Tor πρώτον (ιερικοι■* διαιρετέον.
Του προχύπτοττος αθροίσματος διaγpάφoμεr το πpώτor προς τά.
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αριστερά ψηφίον, το όπoîor πάντοτε πρέπει 7 à είναι 'ίσον προς το
ενρεβεν ψηφίον τον πη.Ιίχου. ' Ο προς τά δε 1ι à τον διαγραφέντος
ψηφίου ôpiOjtcç είναι το υπόΛοιπον ,δε£ιά τον οποίον χαταίαβάζομεν
το άχό.Ιονθον ψηφίον τον διαιρέτου και έζαχοΛουβονμεν χατα τον
αύτον τρόπον την διαίρεσιν μέχρι τέ.Ιονς.

Σημ. Την άπόδειξιν της όρθότητος του κανόνος τούτου ά,πο —
φεύγομεν, 'ίνα μη ύπερβώμεν τα όρια του συγγράμμ,ατος.

Σημ. 2α. "Οταν ό διαιρέτης είναι μονοψήφιος, προς εύρεσιν τοδ·
συμπληρώματος αυτού άφαιρούμεν άπο του 10, οίον τού 8 το συμ.—
πλήρωμα είναι 2, τού 4 είναι 6 κ. τ. λ.

Σημ. 3*. 'Αντί νά γράφωμεν τα γινόμενα τού συμπληρώματος
επί εκαστον ψηφίον τού πηλίκου, δυνάμεθα άμεσως νά προσθέτωμεν
τά γινόμενα του ευρεθέντος ψηφίου του πηλίκου επί εκαστον ψη-
φίον τού συμπληρώματος μετά τού άντιστοι/ούντος ψηφίου τού-
μερικού διαιρετέου καί, αν εύρωμεν μονοψήφιον αριθμόν, γράφομεν
υπό τό ψηφίον τούτο, αν δε διψήφιον, γράφομεν τάς μονάδας του,
τό δέ ψηφίον τών δεκάδων προσθέτομεν ώς κρατούμενα εις τό έπό-
μενον άθροισμα.

::: Συντομίαι.

83. Συντομία 1νΟταν ό διαιρετέος είναι πολυψήφιος, ό δέ διαι-
ρέτης μονοψήφιος, τότε τά υπόλοιπα τών μερικών διαιρέσεων πρός-
συντομίαν ή ουδόλως γράφομεν, πλην τού τελευταίου, καί έκτελου-
ρ.εν τάς μερικάς διαιρέσεις κατά νουν, η γράφομεν αυτά μεταξύ-
του αριθμού, έκ τού όποιου προκύπτουσι, καί τού επομένου ψη-
φίου, μετά. του οποίου άποτελούσι τον έπόμενον μερικό ν διαιρετέον.
Π. "y . Εις την διαίρεσιν 5 257 : 3.

Κατά τά ανωτέρω λέγομεν ο 3 εις τον 5 εισέρχεται 1 , μένει δε
υπολοιπον 2, το όποιον μετά τού επομένου ψηφίου αποτελεί τόν
αριθμόν 22' ό 3 εις τον 22 χωρεί 7, μένει δέ 1 , το όποιον μετά
του 7 άποτελεϊ 17* εις τούτον ό 3 χωοεϊ 5 καί μένει 2* ό 3 εις τόν-
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'25 χωρεί 8, μένει δε ύ —όλοι—ον 1' ώστε ή διαίοεσις 5 257 : 3
•δίδει πηλίκον 1 758 και ύπόλοιπον 1 .

Τά ύπόλοιτττα προς αποφυγήν σφαλμάτων καλόν είναι νά γρά-

φωμεν ώς έΕης"
2 12 1

5 275 : 3 δίόει πηλίκον 1758 και ύπόλοιπον \.

84. Σνι ταμία . "Οταν ό διαιρέτης είναι 10 η 100 η 1000,
δηλ. αποτελείται εκ της μονάδος ακολουθούμενης υπό μηδενικών,
■τότε χωρίζομεν —οός τά δεζιά του διαιρετέου τόσα ψηφία, όσα εί-
ναι τά μηδενικά, υπό των όποιων ακολουθείται ό διαιρέτης" και
τά μεν χωρισθέντα ψηφία είναι το ύπόλοιπον. τά δ' ά,πομείναντα.
ποος τά αριστερά είναι το πηλίκον.

"Εστω η διαίρεσις 5 879 : 10. 'Ενταύθα ποος τά δεζιά του
διαιρετέου άποκόπτομεν εν ψηφίον, το 9* και τούτο μεν είναι το
ύπόλοιπον. ό δε άπου.είνας ά.ριθμός 587 το πηλίκον.

Είς την δια.ίρεσιν 5 879 : 100 πηλίκον είναι 58 και ύπόλοιπον
79. Ό λόγος είναι ό έςης:

Είς την δια.ίρεσιν 5 879 : 10 πρόκειται νά εύρεθη πόσας φοράς
ο 10η η μία δεκάς χωοεϊ είς τον 5 879. Είναι δέ φκνερόν, ότι ό
10 δεν είναι δυνατόν νά χωρ·/) είς τάς άπλας μονάδας, άλλά μόνον
είς τάς δεκάδας" είς τάς 587 δεκάδας τού διαιρετέου ό 10 η ή
μία δεκάς γωρεΐ 587 φοράς. Ό αριθμός λοιπόν ούτος είναι το πη-
λίκον, αί δε μένουσαι 9 μονάδες είναι το ύπόλοιπον.

Είς την δια.ίρεσιν 5 879 : 100 πρόκειται νά εύρεθη πόσας φοράς
•ό 100 η η μ ί χ έκατοντάς χωρεί είς τόν 5 879. Είναι δε φανερόν,
οτι ουτε εις τάς μονάδας ουτε είς τάς δεκάδας δύναται νά περιέ-
χηται ό 100 παρά μόνον είς τάς εκατοντάδας. Είς τάς 58 λοι-
πόν εκατοντάδας ό 100 η η μία εκατόντάς χωρεϊ 58 φοράς, μέ-
νουν δε αί 79 μ.ονάδες. ΓΙηλίκον άρα είναι ό 58 και ύπόλοιπον 79.

85. Σ υνζομ ία 3η. "Οταν τά τελευταία ψηφία τού διαιρετού εί-
ναι μηδενικά, ώς τού G 500, οσαδήποτε και άν είναι, άποκόπτομεν
παύτα και Ι'σον άριθμον ψηφίων προς τά δεζιά τού διαιρετέου, έκ-



62

Στοιχειώδης 'Αριθμητική λ

τελούμ,εν δε τήν διαίρεσιν των άοιθα.ών, οί οποίοι άπε'μειναν. Τό

t 'ι ι ι ' ι

πηλίκον της διαιρέσεως ταύτης θα είναι τό αληθές πηλίκον της
διαιρέσεως των δοθέντων αριθμών" ίνα όμως εύρωμεν τό ύπόλοι-
πον, πρέπει είς σα δεζιά τού υπολοίπου της εκτελεσθείσης διαιρέ-
σεως νά. γράψωυ.εν και τα άποκοπέντα ιΐηωία τού διαιρετέου.

i i i i I I 1

*Ας ύποθέσωμεν, on πρόκειται νά εύρωμεν τό πηλίκον της διαι-
ρέσεως τού αριθμού 87 9 587 ^>ιά 57 000. Το ζητούμενον πηλίκον
θα είναι ο αριθμός, όστις δεικνύει πόσας φοράς αί 57 χιλιάδες είσ-
χωρούσιν είς τον 879 587 ή και πόσας φοράς δυνάμεθα νά άφαι-
ρέσωμεν τάς 57 χιλιάδας άπό τού 879 587. 'Αλλ' επειδή αί 57
χιλιάδες δεν άοαιρούνται άπό τάς αονάδας, ούτε άπό τάς δεκάδας,
ούτε άπό τάς εκατοντάδας, παρά υ.όνον άπό τάς 879 χιλιάδας,
άρκεΐ νά εύρωμεν πόσας φοράς αί 57 χιλιάδες αφαιρούνται άπό
τάς 879 χιλιάδας, ήτοι ποσας οορας εισχωρεί είς τον 87 9 ο 57,
εύρίσκομεν δέ, ότι εισχωρεί 15 φοράς (πηλίκον). μένει δέ και ό 24,.
οστις ώς ύπόλοιπον χιλιάδων παριστά χιλιάδας. Αί χιλιάδες αύται-
μετά των 587 μονάδων, αϊτινες έζ άρχής άπέμειναν, άποτελούσι
το όλικόν ύπόλοιπον 24 587 τής διαιρέσεως των δοθέντων άριθμών7
ό δε 1 5 είναι τό πηλίκον.

879(587

309
24 587

57(000
15

7 589(02

1 78
049
2002

9(00

261

86. Συντομία "Οταν όλα τά ψηφία τού διαιρετού είναι 9,
τότε έκτελούμεν την διαίοεσιν εύκολώτατα διά τής μεθόδου του·
συμπληρώματος "

Παράδειγμα

579 245 I 99

1 συ μ .τ. Ιήρωμ α

58·

5850

8504
^5095

ή ώς εξής: 'Έστω ώς παράδειγμα τό άνωτέρω 579 245 : 99.
Χωρίζομεν δύο ψηφία δεζιά τού διαιρετέου.
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Ό άριθμός 57 92 είναι τό πηλίκον τής πρώτης μερικής διαιοέ-
σεως. Χ J ρ ο ς εύρεσιν του υπολοίπου εύρίσκομεν τό άθροισμα.
5792—j—4 5=5837 Τούτο είναι τό ύπόλοιπον ούτως έςετελέσθη
μ.ία μ ε ρ ι κ ή διαίοεσις. Χωρίζομ.εν πάλιν δεςιά τού υπολοίπου τού-
του τής πρώτης μερικής διαιρέσεως δύο ψηφία, ήτοι τόν 37, καί
τόν άπομείναντα άριθμόν 58 προσθέτομεν εις τό πρώτον μέρος
5 792 τοΰ πηλίκου, εύρίσκομεν δέ 5 850, όπερ είναι καί τούτο ό-
λον η μέρος του πηλίκου* έπειτα προσθέτομεν τόν αύτόν άριθμόν
58 μετά τού άποκοπέντος 37, τό άθροισμα αυτών 05 είναι τό
ύπόλοιπον τής δευτέοας υ.ερικήο διαιρέσεως καί, επειδή είναι υ. ι -

' - I ' I i ' - i ^ ' ' ι

κρότερον τού διαιρέτου, ή πράόις έζετελέσΟη καί ευρέθη πηλίκον
μ.έν ό 5 850, ύπόλοιπον δε ό 95.

ΤΙ όρθότης τών ανωτέρω πράξεων αποδεικνύεται ώς έςής ;

Ό άριθμ.ός 579 24 5 περιέχει 5 792 εκατοντάδας καί 4 5 μονά-
δας. Άπό εκάστης έκατοντάδος, ήτοι άπό τού 100, ό 99 αφαιρεί-
ται μ.ίαν οοράν, υ.ένει δέ καί ύπόλοιπον 1* έπου.ένως, έάν τόν δο-

I ι ι ι ι ' '

θέντα άριθμ.όν θεωρήσωμεν άναλελυμένον είς τάς εκατοντάδας του,

θά εχωμεν 1 00+1 00+1 00 +... + 1 00 +4 5, ήτοι 5792 φο-
ράς τόν 100 κ,αί 45 μονάδας. Έάν δέ άπό εκάστης έκατοντάδος
άφαιρέσωμεν 99, θά κάμωμεν 5 792 άφαιρέσεις, αίτινες θά παρι-
στώσι τό πηλίκον, θά μείνη δέ καί ύπόλοιπον 5 792 + 45 μονά-
δες, ήτοι 5 837. Είς τάς 58 εκατοντάδας τού άριθμου τούτου ό 99
εισέρχεται πάλιν 58 φοράς, μ.έν ε ι δέ ές αυτών καί ύπόλοιπον 58
μ,ονάδες, αϊτινες μετά τών 37 τού αριθμού γίνονται 58 + 37, ήτοι
95, άπό τάς όποιας δεν αφαιρείται πλέον ό 99. ''Ωστε είς τόν ά-
ριθμ.όν 579 245 ό 99 εισέρχεται 5 792+58, ήτοι 5 850 φοράς,
μ.έν ει δέ καί ύπόλοιπον 95. Όμ.οίως αποδεικνύεται, οτι είς τόν
άριθμόν 37 986 345 752 ό 999 εισέρχεται 38 024 370 φοράς, μέ-
νει δε καί ύπόλοιπον 122.

Εις τό παράδειγμ.α τούτο θά άφαιρώμεν τόν 999 άπό τών χι-
λιάδων τού διαιρετέου, οπότε έξ εκάστης χιλιάδος θά μένη ύπό-
λοιπον μ.ία μ.ονάς.
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Αί πράξεις διατάσσονται ώς έξης:

Παράδειγμα α'

579245 I 99

45 5792
5837 58

37 5850

95

Παράδειγμα β'

37986345752 Ι 999

/ ο

F» 9

37987097
97

37986345

37987
38

38024370

38084
84

122

Βάοανος της διαιρέσεως και τοΰ ,τολλαπ'λασ'ιασ'μοΰ.

87. Γνωρίζοαεν, ότι elc τ^σαν διαίοεσιν ό διαιρετέοο ισούται

ι - ι 1 - ι ι -

•με το γινόμενον του διαιρέτου έπί το πηλίκον, άφού εις τό γινόμε-
νον τούτο προστεθή καί το υπόλοιπον. Ίνα λοιπόν μετά την έκτέ-
λεσιν διαιρέσεως τίνος δοκιμάσωμεν, αν το εύρεθέν πηλίκον καί το
ύπό7.οιπον είναι τά άκριβή, πολλαπλασιάζομ,εν το πηλίκον επί τόν
διαιρέτην καί εις το γινόμενον προσθέτομ.εν τό ύπολοιπον, <κν ύπαρ-
ξη, έάν δέ εύρωμεν τον διαιρετέον; τότε σνμπεραίνομεν, δτι η
διαίρεσις έγένετο άνευ λά,θους.

Έάν δέ θέλωμεν νά κάμω μεν την δοκιμή ν τοΰ πολλαπλασιασμού,
διαιρουμεν τό γινόμενον διά του ενός παράγοντος καί, αν ή πραξις
έγένετο άνευ λάθους, πρέπει ώς πηλίκον να εύρωμεν τόν άλλον πα-
ράγοντα, ύπολοιπον δέ μηδέν. Ό λόγος είναι φανερός.

Βάσανος της διαιρέσεα)-, δια τοΰ σταυρού.

88. "Εστω ώς παράδειγμα ή διαίρεσις.

28802
52989
1054

5876 1ν 2-
\ 490 8 5

4 5-1 = 4
Sv 4 ν

Διά νά δοκιμάσωμεν, άν ή διαίοεσις έγένετο άνευ λάθους, προσ-
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Οέτομ.εν όλα τα μικρότερα του 9 ψηφία τοΰ διαιρετού, όπως καί
εις την βάσανον τοΰ πολλαπλασιασμού 55) έμάθομεν, καί το
•μονοψήφιον άθροισμα, εις το οποίον θά καταλήξωμεν, γράφομεν
εις την 1-γωνίαν ενός σταυροΰ. Εις τό προκείμενον παράδειγμα
.λέγομ,εν 6 καί 7 τό όλον 13, 3 καί 1 κάμνουν 4 καί 8 κάμνουν
12, 2 καί 1 γίνονται 3 καί 5 τό όλον 8.

"Επειτα κατά τόν αυτόν τρόπον ευρίσκομεν καί έκ τοΰ πηλίκου
τον άριθμ,όν 5, τόν όποιον γράφομεν εις την δευτέραν γωνίαν τοΰ
σταυροΰ. Πολλαπλασιάζοντες τά δύο τ α υ τα (i η ο ι α και π ροσθέτον-
τες, ώς ανωτέρω, τά ψηφία τοΰ γινομένου 4 0 ευρίσκομεν 4, τό ο-
ποίον γράφομ,εν εις την 3ην γωνίαν τοΰ σταυροΰ. Έάν ήδη προσθέ-
<τωμ.εν, ώς ανωτέρω, τά ψηφία τοΰ διαιρετέου καί έ'πειτα τοΰ υπο-
λοίπου, καί άοαιρέσωμεν τά δύο εξαγόμενα, εύρωμεν δέ τον έν τνί
3^ γωνία γεγραμμένον άριθμον, ή πράξις είναι πιθανόν δτι έγένετο
άνευ λάθους. Έκ τοΰ διαιρετέου ευρίσκομεν 5, έκ τοΰ υπολοίπου
4, ή διαφορά είναι 4, άρα ή πραξις πιθανόν νά είναι ακριβής.

ΣΗΜ. Κατά την βάσανον τ/jç διαιρέσεως δια τον σταυρόν, έάν
συμ.β·?ί τό έκ τών ψηφίων τοΰ υπολοίπου μονοψήφιον άθροισμα νά
μη άφαιρήται ά.πό τοΰ έκ τών ψηφίων τοΰ διαιρετέου μονοψηφίου
άθροισα.ατος, τότε προσθέτομεν εις τούτο τόν 9, καί έ'πειτα έκτε-
'λοΰμ.εν την άφαίρεσιν, ήτις τότε θά είναι πάντοτε δυνατή.

* 'Ιδιότητες της διαιρέσεως,

89. Εις πασαν διαίρεσιν ίσχυουσιν άλήθ·ειαί τίνες, αί όποΤαι πολλάκις
μ,εγάλως εύκολύνουοι και συντομεύουσι την διαίρεσιν. Αύται είναι αί εξής:

90. Διάνα διαιρέσωμεν γινόμενον δι' ενος ιών παραγόντων
φύτον, άρχει νά έζα.ίειόωιιεν τον παράγοντα τον ίσον προς ιόν
âiaiçét?]v.

Έάν π. χ. διαιρέσωμ,εν τό γινόμενον 5X7X6 διά τοΰ 6, τό πηλίκον
είναι 5X7, διότι τούτο πολλαπλασιαζόμενον έπί τόν διαιρέτην 6 δίδει
5X7X6, ήτοι τόν διαιρετέον.

ΆΙ. Ευσταά-ιανοϋ. Στο ιχειώδη ς 'Αριθμητική 5
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91. "Ira διαι ρέσωμ εν γινόμενον δι' hoc, αριθμού, δ στη, chai —
pec ακριβώς era τ cor παραγόντων τοϋ γινομένου, δια/ρονμεν μ^νον
ι ο ν παράγοντα τούτον.

Π. χ. Έάν διαιρέσωμ.εν το γινόμενον 5X12X6 διά τό 3, τό πηλίκον
Οά είναι 5X4X6 ή 5XÎ2X2, διότι και τό πρώτον πολλαπλασιαζόμ.ε-
νον επί τόν διαιρέτην δίδει 5X12X6, ήτοι τόν διαιρετέον, και το δεύτε-
ρον ομοίως.

9 "2 . Καν no.1.1 απ. Ια σι ά σο)μ εν διαιρετέον και διαιρέτην επί τον
αύτον αριθμόν, το πη.Ιιχον μένει το αυτό' άν δέ ύπάρχη και ύπό-
λοιπον, πολλαπλασιάζεται και τούτο επί τον ίδιον αριθμόν.

Ιί. χ. Άν εχωμεν νά διαιρέσωμεν 53 δια S, εύρίσκομεν πηλίκον (3 κα:
ύπόλοιπον 5. "Αν ό 53 σημαίνει άπλας μονάδας, οίον φράγκα, και ό 8·
ομοίως, τότε ο 6 σημαίνει πόσας φοράς δυνάμεθα να άφαιρέσωμεν 8 φρ.
άπό 53 φρ ό δέ 5 σημ.αίνει τά φράγκα, τά όποΤα μένουν. Έάν ήδη ύποθέ-
σωμεν, ou ό 53 σημαίνει δίφραγκα και ό 8 ομοίως, τότε πάλιν ό 6 σημ.αί-
νει, ότι τόσας φοράς δυνάμεθα νά άφαιρέσωμεν άπό τοϋ 53 δίφραγκα 8-
τοιαύτα, Οά μείνουν δέ και 5 δίφραγκα ή, οπερ ταύτό, τά 8x2 φράγκα 6
φοράς δυνάμεθα νά τά άφαιρέσωμεν άπό τά 53x2 φράγκα, Οά μείνωσι δε
κα; 5x2 τοιαύτα· ώστε τό πηλίκον τοΰ 53x2 διά 8x2 είναι πάλιν 6,
ύπόλοιπον δέ 5X2. Ύποθέτοντες ότι ό 53 παριστά πεντόφραγκα και ό 8
ομοίως, άποδεικνύομεν ότι 53X5 διά 8X5 δίδει πηλίκον πάλιν 6 και
ύπόλοιπον 5X5.

Έάν ύποΟέσωμεν, ότι ό 15 παριστά δωδεκάδας κα! ό 3 ομοίως, τότε.
εΐναι φανερόν, ότι πάλιν αί τρεΤς δωδεκάδες Οά είσχο>ρώσιν είς τάς 1 ,>
τοιαύτας ακριβώς 5 φοράς, τό πηλίκον λοιπόν 5 έ'μεινε τό αυτό.

93. Zlm và διαιρέσωμεν αριθμόν διά γινομένου πο.ΙΛών ά.ΙΛων,
διαιρονμεν τον αριθμόν κατά σειράν δι εκάστου παράγοντος τοΐτ
γινομένου.

"Αν π. χ. εχωμεν τά διαιρέσωμεν 216 διά τοΰ 2x3x4, έκτελοΰμεν
τον πολλαπλασιασμών και εύρίσκομεν 2x3x4=24, διαιροΰμεν δέ έ'πειτα
τόν 21 6 δια 24 καί εύρίσκομεν πηλίκον 9. Τόν αυτόν άριθμ,ον 9 Οέλομεν
ευρη, άν διαιρέσωμεν τόν 21 6 πρώτον διά 2, κατόπιν τό εύρεθέν πηλίκον
διά 3 και τό νέον 4.
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Διότι 5 216 είναι Ισος μέ 24X9 ή μέ 2X3X4X9. Έάν τόν αριθ-
μόν τούτον, όστις είναι αυτός c διαιρετέος, διαιρέσωμεν πρώτον διά 2, θά
εύριομεν 3XiX9. Εάν οέ τούτον διαιρέσωμεν δια 3, θα ευρωμ.3ν 4X9'
διαιρουντες τέλος το νέον τοΰτο πηλίκον δια 4 ευρίσκομ.εν πάλιν 9.

ΕΙρο6ληματα στοιχειώδη,

94. Στοιγειωδε.ç rrç άΰ.ί'ηπα λέγεται τό πρόβλημα, το όποιον
λύεται διά μ.ιάς διαιρέσεως ή δι' ενός πολλαπλασιασμέ υ.

"Οταν δίδωται ή τ ι υ/η μιας μονάδος και ζητήται ή τιμή πολ-
λών ι/.ονάδων, το προβλν,υ.α λύεται δι' ενός πολλαπλασιασμού και

ι ' I ' V ' i

είνα'. στοιγειώδες.

"Οταν δίδωται ή τ ι μ. ή πολλών μ.ονάδων και ζτ,τήται ή τιμή
τής μ.ιάς μ.ονάδος, τό πρόβλημα λύεται διά μιας διαιρέσεως και
είναι στοιχειώδες.

HI fi u € λ vj jj.a-y. -

1) ΙΙόσας τουρκικάς λίρας κάμνουν 756 γρόσια; (μέτρησις).

'Εάν άπό τά 756 γρόσ. άφαιρέσωμεν 108 γρόσ., Θα κάμ.ωμ.εν μ,ίαν λίραν.
Άπό τά 648 ,γρόσ. τά όποια έ'μ.ειναν, άφαιρουμ.εν άλλα 108 γρόσ. και όά
ε χω μεν άλλη ν μίαν λίραν έάν άπό τό υπόλοιπον άφαιρέσα>μ.εν δια τρίτην
φοράν τόν Ί 08, Θά έ'χωμεν και τρίτην λι'ραν, και γενικώς Θά έ'χωμεν τόσας
λίρας, όσας φοράς άφαιρέσομεν άπό 756 γρόσ. τά 108 γρόσ., ήτοι όσας
φοράς χωρεΐ είς τόν 756 ό 108. Άπ. 7 τουρκ. λίρ.

2) Πόσα είκοσάφραγκα κάμνουν 855 γρόσια ; (μέτρησις). Άπ. 9.

3) "Εν φράγκο* εχει Ί 00 λεπτά, 7 800 λεπτά πόσα φράγκα κά-
μνουν ; (μέτρησις). Άπ. 78 φράγκ_

4) 562 λεπτά πόσα φράγκα κάμνουν ;

Άπ. 5 φράγκ. μένουν δέ και 62 λεπτά

5) Μία άγγλική λίρα εχει 120 γρόσ. Πόσας άγγλικάς λίρας ά-
ποτελοΰσι 4080 γρόσια ; Άπ. 9.

6) "Εν μετζήτιον εχει 20 γρόσ., 4 080 γρόσ. πόσα μετΐ,ήτια κά-
μνουν ; Άπ. 54 μετζ.
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7) Ή αγγλική λίρα έχει '20 σελίνια (νόμισμα αγγλικό/) πό τα y ρ ό σ.
είναι τό εν σελίνιον και ιο8ο γρόσ. Πόσα σελίνια κάρ,νουν ;

Άπ. Τό σελίνιον έχει 6 γρόσ., τα 1080 γρόσ. έιναι 180 σελίνια.

8) 63 άγγλικαΐ λίραι πόσαι τουρ κικαι είναι ;

Ά π. 72 τουρκ. λίραι καί 24 γρόσ.

'Οδηγία. Τρέπομεν πρώτον τάς αγγλικά ς λίρας είς γρόσ. καί ταύτα
εις τουρκικάς.

9) 33 είκοσάφρ. πόσαι τουρκικαΐ λάρα είναι ;

Ά π. 30 τουρκ. λίραι καί 83 γρόσ.

Όδηγία. Τρέπομεν τα εικοσάορ. είς γρόσ. καί ταΰτα είς τουρκ. λίρας.

10) 56 άγγλικαί λίραι πόσα είκοσάφρ. κάμνουν;

Άπ. 70 είκοσάφρ. καί 70 γρόσ.

11) Τό μέτρον διαιρείται είς 100 μ.έρη, δακτύλους, κοινώς πόντους λε-
γομένους. Ό πήχυς (ένδεζέ) ισοδυναμεί πρός 65 τοιούτους δακτ., ή δε υάρ-
δα πρός 91 δακτ. Να εΰρωμεν 85 μέτρα προς πόσους πήχεις ίσο-
δυναμ.οϋν ; Άπ. 130 πήχεις καί περιπλέον 50 δακτύλους.

Όδηγία. Τρέπομεν τα μέτρα είς δακτύλους καί τούτους είς πήχεις.

12) 72 πήχεις πόσαι υάρδα ι είναι ; Άπ. 51 ύάρδ. καί 39 δάκτ.

Όδηγία. Τρέπομεν τους πήχεις είς δακτύλους καί τούτους είς υάρδας.

13) Νά τραπώσιν 150 μέτρα εις υάρδας. Άπ. 164 ύάρδ. καί 76 δάκτ.

14) 4 800 δράμια πόσαι οκάδες είναι ; Άπ. <12.

15) 500 οκάδες πόσα χιλιόγραμμα είναι ;

Όδηγία. Τρέπομεν τάς 500 ό/.άδας είς 640000 γραμμάρια, ταύτα
δέ, επειδή τό χιλιόγρ. έχει 1000 γραμμ , είναι 640 χγ.

16) 230 χγ. πόσαι οκάδες είναι ;

Άπ. 250 χγ. είναι 250000 γραμμ., ταύτα δέ, επειδή ή οκά έ'χεί 1280
γραμμ., είναι 195 ό/.. καί 400 γραμμ..

17) "Εν τσεκίον ξύλων είναι 230 χγ., πόσα τσεκία είναι ι/οο όκ. ;

Άπ. 8 τσεκ ία και 176 χγ.

Όδηγία. Τρέπομεν τάς όκάδας εις χιλιόγρ, και ταύτα είς τσεκία.

18) Ήγορασέ τις 3 όκ. ζαχάρεως καί έπλήρωσε 15 γρόσ. Πόσα γρόσ.
ήγόρασεν έκάστην οκά ν ;

Λύσις. Άπό τά 15 γρόσ. άφαιροΰμεν τόσα, όσαι είναι αί οκάδες, ήτοι 5,
καί διαμερίζομ,εν ταύτα είς έκάστην όκάν. Έκ τών υπολοίπων 10 πάλι/ ά-
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ψαιρούμ,εν 5 καί διαμερίζομεν ταύτα εις έχάστην όκάν τώρα εις έκαστη ν όκάν
θά αναλογούν άπο 2 γρόσ. μένει και ύπολοιπον 5 γρόσ,, τα όποΐα έκ τρίτου
διαμ.ερίζομ.εν, καί τότε εις έκάστην οκαν θα αναλογούν 3 γρόσ. "Ωστε όσας
αφαιρέσεις έκάμομεν, τόσοι μερισμοί θα γίνουν καί τόσα γρόσια θά αναλο-
γούν εις έκάστην όκάν.

19) Έάν 5 οκ. βουτύρου αξίζουν 60 γρόσ., πόσον άϊ,ί^ει ή όκά ;
(μ.ερισμ.ός). 'Απ. 12 γρόσ.

20) 15 οκ. ζακχάρεως αξίζουν 45 γρόσ. Πόσα γρόσια ά^ί'^ουν αί
4 οκάδες ;

Όδηγ'ία. Εύρίσκομ.εν πρώτον, ότι ή μία οκά αξίζει 3 γρόσια, καί έ'πει-
τα δτι αί 4 όκ. αξίζουν 1 2 γρόσ.

Έκ της λύσεως τοΰ προβλήματος τούτου βλεπομεν δτι,

"Οταν μας δ δωται ή άζια πο././ών μονάδων, προς ενρεσιν της
ό tea ς et J J ου αριθμού μονάδων ί'υρίϋκομεν πρώτοι' την άξίαν
της μιας μονάδοτ.

21 ) 8 οκάδες οίνου αξίζουν 1 6 γρόσ. Πόσον αξίζουν αί 6 οκάδες ;

Ά π. | 2.

22) 19 πήχ. υφάσματος ήγοράσθησαν αντί 76 γροσ. Πόσα γ'ρόσ.
αξίζουν 6 πήχεις ; 'Απ. 24 γρόσ.

23) Εις έν δένδρον κάθηνται 54 στρουθία, εις άλλο δέ δένδρον κά-
θηνται 28 τοιαύτα- πόσα πρέπει νά φύγωσιν άπο τοΰ πρώτου και
νά μεταβούν εις ιό δεύτερον, ϊνα εύρίσκωνται καί είς τα δύο
δένδρα ισάριθμα στρουθία; πόσα δέ, διά νά εχη τό πρώτον 6
ίΤεριπλέον; Άπ. Ί 3 πρέπει νά μεταβώσιν έκ τού πρώτου
είς το δεύτερον^ ίνα έ'χωσιν ίσάριθμ.α/ ή 10 μόνον, διά νά εύρίσκωνται είς
τό πρώτον β περιπλέον.

24) Γεωργός θέλει νά άνταλλάξη σΤτον με ύφασμα- καί τού μεν σίτου
ή οκά αξίζει 35 παράδες, τού δέ ύ^ράσματος ό πήχυς άξίζει 75 παράδες.
Πόσας όκάδας σίτου πρέπει νάδώση, διά να λό.βη 14 πήχεις
υφάσματος ; Άπ. 30 οκ.

'Οδηγία. Ευρίσκομεν πρώτον την άξίαν τού υφάσματος καί μετά ταύτα
πόσαι οκάδες σίτου αντιστοιχούν είς τοιαύτην άξίαν.

25) "Ανθρωπος τις έχει 72 σφυγμούς είς κάθε πρώτον λεπτόν, είς
λ όσας οόρας θα γίνουν 12960 σφυγμοί ; Άπ. 3 ώρας<
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26) Πόσαι ώρα·., πρώτα λεπτά και δεύτερα είναι 5673" λεπτά.

Ά π. Ί ώρ., 34' καί 35'

27) 'Έμπορος τις έχει 35 πήχ. ύσ>άσμ.ατος, τοϋ οποίου 5 πήχυς αξίζει
είς αυτόν 3 γρόσ. έχει δέ καί 60 πήχ. άλλου είδους άξιας 5 γρ. Έττώλησε
ταύτα καί άπό μ.έν τοϋ πρώτου έκέρδησε 23 γρόσ., έκ δέ τοΰ δευτέρου 43.
Άν έπώλει καί τάς δύο ποιότητας με τήν αυτήν τιμήν, πτόσον έπρεπτε
vcc πωλήση τόν πήχυν, διά vôc κερδήση τα αϋτα χρήματα; Α π. ο.

28) Πόσαι δεκάδες κάμ.νουν Ι χιλιάδα καί πόσαι I εκατοντάδα χι-
λιάδων ; Άπ. \ν 100 δεκ., 2α 10000 δεκ.

29) Πόσαι εκατοντάδες κάμ.νουν | δεκάδα χιλιάδων καί πόσαι I εκα-
τοντάδα χιλιάδων ; Άπ. \7> 100, *2α I 000.*

30) 8 δεκάδες χιλιάδων έκ πόσων εκατοντάδων (μονάδων
τρίτης τάξεως, αποτελούνται; Άπ. Έξ 800 εκατοντάδων.

31) 4 εκατοντάδες χιλιάδων έκ π:όσων δεκάδων χιλιάδων,
πόσων χιλιάδων και πόσων δεκάδων (μονάδων δευτέρας τά-
ξεως) αποτελούνται;

Άπ. 1 ν 40, 2« 400, 3ν 4000.

32) 5 χιλιάδες έκ πόσων δεκάδων (μονάδων δευτέρας τά-
ξεως) γίνονται ; Άπ. 500.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΟΣ
'Ορισμοί.

95. "Οταν ή διαίοεσις είναι τελεία, δηλ. οταν το ύπόλοιπον
τής διαιρέσεως άριθμου τίνος δι' άλλου είναι 0, τότε ό ποώτος λέ-
γεται όιαιρετος διά τοϋ δευτέρου, ό δε δεύτερος λέγεται άιαιρεο)ς
του π οώτου. Οιον ό 1 5 λέγεται δια'ρετοζ διά 5, ό δε 5 διαιρέτης
τού 15.

Έν τοιαύτη περιπτώσει, επειδή ό διαιρετέος 15 είναι τό γινόμε-
νον τοΰ δια ιρετου ο β/u ί τό πηλίκον 3, ό 15 είναι ποΛΛαπΛάσίον
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ττου 5, ό δε 5 παράγων του 15. Toc αυτά ακριβώς λέγομεν δια
τους 35 και 7. Έχ. τούτου έ'πεται, ότι αί έπόμεναι εκφράσεις είναι
■ίσοδύναμοι :

Ό 35 είναι διαιρετός διά 7. Ι Ό 35 είναι πολλαπλάσιον τού 7.
Ό 7 είναι διαιρέτης του 35. | Ό 7 είναι παράνων τοΰ 35,

Έπειδή 35 = 7 + 7-f-7 + 7 + 7, ό 7 λέγεται καί άπ.Ιοϋν μέρος
τού 35. Εν γένει ιιπ.Ιουνμέρος αριθμού τίνος λέγεται πέη, αριθμόςf
■όστις πο.Ι.Ιάκις Λαμβανόμενος δίδει- τον πρώτον.

"Αρτιοι ή ζυγοί αριθμοί λέγονται, δσοι διαιρούνται διά 2 ακρι-
βώς, οίον ό 8, 12, 14, 26. Περιττοί δέ, όσοι δεν διαιρούνται διά
2 ακριβώς, οίον οί 5, 7, 21.

Πρώτος αριθμός λέγεται, όστις δεν εχει άλλον διαιρέτην, έκτος
τού εαυτού του καί τής μονάδος, οίον ό 7, ό 23 κτλ.

Σύνθετος αριθμός λέγεται πάς, όστις εκτός τού εαυτού του καί
τής μονάδος έ'χει καί άλλον τινά διαιρέτην, οίον οί 9, 15, 21 κτλ.

Διαιρέται 2 καί 5.

96. 'Αριθμός τις διαιρείται dici 2, εάν το τε.Ιενταΐον αύτοϋ ψηφίον
διαιρήται διά 2. Τό αυτό άΛηθεΰει, και αν διαιρέτης είναι ό 5.

Παράδειγμα. Οί αριθμοί 24, 576, 1 768, των όποιων τό τελευταΐον
ψηφίον διαιρείται δια 2, είναι διαιρετοί διά 2. Οί αριθμοί 75, 1360, των
όποιων τό τελευταΐον ψηφίον διαιρείται δια 5, είναι διαιρετοί δια 5.
"Ότι τοΰτο είναι αληθές αποδεικνύεται ώς εξής:

Ό δοθείς αριθμός 576 έ'χει 57 δεκάδας καί 6 μονάδας. ""Αν θεωρήσω-
μεν τόν αριθμόν άναλελυμένον είς τάς δεκάδας του ώς εξής

10 + 10 + 10+.......+10+6,

6ά έ'χωμεν 57 φοράς τόν 10 καί τάς 6 μονάδας. Έάν δέ άρχίσωμεν την
διαίοεσιν δια 2 διά τών αφαιρέσεων καί άπό εκάστου 10 άφαιρώμεν τόν 2
πέντε φοράς, επειδή I 0=2+-2—{— 2+2+2, πάσαι αί δεκάδες, όσαιδή-
ποτε καί άν είναι, Οά λείψωσι, θά μείνη δέ μ,όνον ό 6, ήτοι τό τελευταΐον
ψηφίον τοΰ αριθμού, τό όποιον θά δώση τό ύπόλοιπον τής πράξεως. "Αν ό 6
δώστ; ύπόλοιπον Ο, τοΰτο θα είναι τό ύπόλοιπον τής διαιρέσεως 576 :2.
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97. ' Ομοίως γίνεται ή άπόδειςις και διά 5 μ.έ μόνη ν τήν διαφοράν, οτι
πρέπει άπό εκάστης δεκάδος νά άφαιρώμεν τόν 5 δύο φοράς.

Οί μονοψήφιοι αριθμοί οί διαιρούμενοι διά 2 είναι οί Ο, 2, 4, 6 και 8.
Οί δέ δια 5, οί Ο και 5. Επομένως δυνάμεθα νά λέγωμ.εν, οτι,

"Αριθμός τις διαιρείται όιά 2, civ τό τε.ίενταΐον αντον ψηφίον
ε ira ι (9, 2, 4, β και 8.

Άριθ/ιός τ/ς διαιρείται δι à 5, όταν τό τεΤενταΐον αντον ό/ηφίον
ε ira ι 0 ή 5.

* Διαιρέται 4 και 25·

98. Αριθμός τις διαιρείται δια 4, εάν τα δνο τε.Ιενταία τον
αριθμόν ψηφία όι ποτ ε .Ici) ο11 ν όιριθμόν διαιρετόν διά 4. Τό αύτο ά—
Ληθενει, και αν διαιρέτης είναι ό 25.

Παράδειγμα. Ό άριθμ.ός 9516 είναι διαιρετός διά 4. Τούτο έννοοΰ-
μ.εν άπό τα δύο τελευταία αυτού ψηφία, τά όποια άποτελουσιν άριθμ.όν 16,
διαιρετόν διά 4. Επίσης διαιρούνται δια 4 και οί άρ'.θμ.οι 724, 436. Ό
άριθμ.ός 867 5 διαιρείται δια 25. Τούτο έννοούμεν άπό τά δόο τελευταία,
αυτού ψηφία, τά όποΐα άποτελούσι τόν άριθμ.όν 75 διαιρετόν διά 25.

Ή αλήθεια τούτων άποδεικνύεται ώς έςης"

Ό δοθείς άριθμός 7 516 έχει 75 εκατοντάδας και 16 μονάδας. Άν
0εωοήσωμεν τόν άριθμ.όν άναλελυμένον εις τάς εκατοντάδας του ούτως

100-}--100—j—.....—|— 100—|—76, θά έ'χωμεν 75 φοράς τον ΙΟΟ και τάς 16

μ.ονάδας. Έάν δέ άρχίσωμεν τήν διαίρεσιν διά τών αφαιρέσεων και άπό
εκάστου | 00 άφαιρώμεν τόν 4 είκοσι πέντε φοράς, όσας δηλ. χωρεΤ ό 4 είς
τον Ί 00, ολαι αί εκατοντάδες, όσαιδήποτε και άν είναι, θά λείψωσι, θά
μείνωσι δέ μόνον αί 10 μονάδες, άπό τάς οποίας, άν έξακολουθήσωμ.εν τήν
διαίρεσιν, θά λάβωμ,εν υπόλοιπον 0" τούτο δε θά είναι τό υπόλοιπον τής
πράξεως και βλέπομεν, οτι προέρχεται άπό τόν άριθμ.όν τών δύο τελευ-
ταίων ψηφίων.

99. Όμοιους γίνεται ή άπόδειςις, και όταν διαιρέτης είναι ό 25, μ.έ μό-
νην τήν διαφοράν, ότι πρέπει άπό εκάστης έκατοντάδος νά άφαιρώμ.εν τον
25 τέσσαρας μόνον φοράς, διότι 100m25 -{- 25 -f- 25 -f- 25. 'Επειδή cè οι
μόνοι διψήφιοι αριθμοί, ους διαιρειό 25, είναι οί 00, 25, 50, 75, επεται οτι-



Διαίρεσις 73

Αριθμός τις διαιρείται διά τον 25, civ τελειών?} είς 00 ή 25 ?}
50 ή 75.

Διαιρέται 9 και 3.

100. 'Αριθμός τις διαιρείται διά τοΰ 9, αν το άθροισμα τών ψη-
φίων α ντον είναι, διαιρετοί'' διά τον 9. Το αντο ά.Ιηθενει, καί άν
διαιρέτης είναι ό 3.

Πα ράδε>γμα. Ό άριθμ:ς 5463 είναι διαιρετός διά 9. Τοΰτο έννοοΰ-
μεν εκ του αθροίσματος τών ψηφίων αυτού 5 -j- 4 -f 6 j-3, ήτοι τοϋ 18,
όστις διαιρείται διά τοϋ 9. 'Ωσαύτως διαιρείται και δια τοϋ 3.

Σημεία1 σις. Έάν το άθροισμα τών ψηφίων δοθέντος άριθμου είναι ε-
πίσης μέγας αριθμός, άθροίζομ.εν και τούτου τά ψηφία καί έπαναλαμβάνομεν
τοΰτο, μέχρις ότι καταντήσωμεν είς μικρόν τινα αριθμόν, τόν όποίον ν à δυ-
νάμεθα ευκόλως và έννοήσαιμεν έάν διαιρήται δια τού 9.

Π. χ. Τοϋ 5 876 8 95875 τό άθροισμα τών ψηφίων είναι 68 καί τού-
του πάλιν 14. Επειδή ό 14 δεν διαιρείται δια του 9, ^ύ;ε ό 68 διαιρείται
ούτε ό δοθείς.

Ή αλήθεια τής ανωτέρω προτάσεως αποδεικνύεται ώς εξής :

Διά νά εύρωμ.εν τό ύπόλοιπον άφαιροϋμεν τόν διαιρέτην άπό τοϋ δΐ7ΐρε-
τέου, όσας φοράς είναι δυνατόν. Έάν άπό εκάστης δεκάδος άφαιρέσωμεν τον
9, τότε όλαι αί δεκάδες τρέπονται είς μονάδας, διότι 10—9=1, καί Οά
έ'χωμεν 54 6 μονάδας καί 3 μοναδας. Έξακολουθοΰμεν καί ενταύθα τάς
αφαιρέσεις κατά τόν αύτόν τρόπον, δηλ. άφαιροϋντες άπό έκαστης δεκάδος
τόν 9.ΑΙ 54 δεκάδες θά γίνουν 54 μονάδες καί θα έ'χωμεν ο.4 —f-G —{— 3- Έάν
καί ένταύθα άπό τάς 5 δεκάδας άφαιρέσωμεν τόν 9 πέντε φοράς, Οά έ'χω-
μεν ο —]— 4—j— G —j— 3 . Τό άθροισμα τοϋτο, τό όποΐον ουδέν άλλο είναι ή
μ.ερικός τις διαιρετέος, Οά δώση τό ύπόλοιπον τής πράξεο_>ς, έάν έξακο-
λουθήσωμεν τήν διαίρεσιν διά τών αφαιρέσεων. Καί έάν δώση ύπόλοιπον 0,
έπεται ότι ό άριθμ.ός 5 463 διαιρείται διά τοΰ 9.

Τά αυτά άκριβώς άληθεύουσι καί ομοίους άποδεικνύονται καί διά τόν 3,
άρκεΐ άπό έκάστην δεκάδα νά άφαιρώμ,εν τρεις φοράς τόν 3, οπότε ή δεκάς
τρέπεται είς μονάδα.
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* Διαιρέτης 11.

101. 'Αριθμός τις διαιρείται διά του îl, έάν το όίθροισιια τών
διχίτηφίων τμημάτων, είς τά όποΐα δυνάμεθα νίι ^ωρίσωμεν αύτον
αρχόμενοι εκ δεξιών, διαιρείται διά τον 11.

Δια νά άποδείξωμεν, δτι τούτο είναι αληθές, σκεπτόμ.εθα ώς έςής :

Έάν α το 100 άφαιρέσωμ.εν 9 φοράς τον 1 i5 ήτοι 99, ή έκατοντάς τρέ-
πεται είς μονάδα, διότι I 00—99= I -

"Εστω ήδη ό άριθμ,ός 35761, όστις περιέχει 357 εκατοντάδας και 61
μονάδας. ""Αν άναλύσωμ.εν τον αριθμόν τούτον είς τάς εκατοντάδας, του ούτω

πως | 00 + <1 00 -f 1 00 -f.....-f- 10 Η 6 I , θα έχωμεν 357 φοράς τον

100 καί 61 μ.ονάδας· Έάν ήδη άρχίσωμεν την έκτελεσιν της διαιρέσεως δια
τών αλλεπαλλήλων αφαιρέσεων^ φροντίζοντές δμως να άφαιρώμ.εν μ.όνον
από εκάστης έκατοντάδος τον | i εννέα φοράς, αί 357 εκατοντάδες θά γίνουν
πάσαι μονάδες καί θά έχωμεν 357 + 61. Έάν δέ. έ ξ α κο λ ο υ θ ή σ ω μ. ε ν την
έκτέλεσιν της διαιρέσεως διά τοΰ αΰτοΰ τρόπου καί άπό τάς 3 εκατοντάδας
τοΰ άριθμ.οΰ τούτου άφαιρέσωμ.εν τόν Μ εννέα φοράς, αί 3 εκατοντάδες θά
γίνουν μονάδες καί θα έχωμεν 3 j-57-f~6l. Το άθροισμα τούτο διά της
έξακολουθήσεως της διαιρέσεως θά δώση τό ύπολοιπον τής πράςεως, ήτοι
τό ύπολοιπον τής διαιρέσεως τού 35761 διά τού 1 1. Έάν τό άθροισμα
3—I—οΤ—J—6 I δώση ύπολοιπον 0, τότε ή διαφεσις 35761 : ΓΚεκτελεΐται
ακριβώς.

Παρατήρηση \r>. Έάν τό άθροισμα τών διψήφιων τμ,ημ.άτων είναι
μεγαλείτερον τού 100, πάλιν χωρίζομ.εν είς διψήφια τμήματα καί προσθέ-
τομεν, μέχρις ότου εύρωμεν αριθμόν διψήφιον.

Παρατήρησις 2α. Διψήφιοι άριθμ.οί διαιρετοί δια τοΰ Ι 1 είναι δσοι
έχουν καί τά δύο ψη^ία ίσα, οίον οί 22, 33. 44 κτλ.

* Διαιρέτης 7.

1 02. 'Αριθμός τις μικρότερος του 1000 διαιρείται δια του 7,
εάν το άθροισμα του \1·ηγ;ον τών μονά δων μετά του τριττ.Ιαόίου τοΰ
ψηφίου τών δεκάδων και τοΰ διπ.Ιασίου τοΰ τών εκατοντάδων, αν
νπάργωσι τοιαύτα ι, διαιρείται διά τον 7.
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Παρατήρησις. Ά ν ψηφίον τι είναι 7, δυνάμεθα νά μή το λαμβάνωμεν
νκ όψιν, <2ν δέ μ.εγαλείτερον του 7, νά έλαττώμεν κατά 7, πριν πολλα-
πλασιάσωμ.εν.

Παράδειγμα. Ό αριθμός 98 διαιρείται δια του 7. Τοΰτο έννοούμεν
εκ του άθροίσματος 9x3 + 8=33 ή κάλλιο ν (παρατήρησις) έκ του
2x3+ 1 =7, το όποιον διαιρείται δια του 7. Ομοίως ό αριθμός 847 διαι-
ρείται δια του 7. Τούτο έννοούμεν έκ τού αθροίσματος 8X2+4X3-}-7 ή
μάλλον (παρατήοησις) εκ τού 1X2 4-4X3=14, τό όποιο; διαιρείται δι1 7"

Ή άπόδειξις τής προτάσεως ταύτης στηρίζεται έπί τής αναλύσεως εκά-
στου αριθμού χωριστά είς τάς μονάδας, είς τάς δεκάδας και είς τάς εκα-
τοντάδας αύτοΰ και έπί τής εκτελέσεως τής πράξεως δι1 αφαιρέσεων.

* Διαιρέτης 8.

\ 03. 'Αριθμός τις μικρότερος του 1000 διαιρείται διά του 8,
civ το όίθροισμα του ψηφίου τών μονάδων και το δικ.Ιά σιον του
ψηφίου τών δεκάδων και το τετραπ.Ιάσιον του ψηφ ου τών εκατον-
τάδων·, (άν υπάρχ-ωσι), διαιρείται διά του 8.

ΠαρατήρησΊς. Άν ψηφίον τι είναι 8, παραλείπεται, άν δέ μεγαλείτε-
οον τού 8, δυνάμεθα πριν πολλαπλασιάσωμ.εν, νά έλαττώσωμεν, αυτό κατά 8.

Παράδειγμα. Ό αριθμός 636 διαιρείται διά τού 8. Τούτο έννοού-
μεν έκ τού αθροίσματος 6X4 + 5 Χ2+6=40, τό όποιον διαιρείται
διά του 8. 'Ωσαύτως ό 984 διαιρείται διά τού 8, διότι και τό ά'θροισμα
9X4+8X24-4 ή κάλλιον τό -1X4+4=8 διαιρείται δια τού 8.

Ή άπόδειςις τής προτάσειυς ταύτης στηρίζεται έπί τής αναλύσεως τού
άριθμ.ού είς τάς μονάδας του, είς τάς δεκάδας του και είς τάς εκατοντάδας
αύτοΰ (άν υπάρχο_>σι) και τήν έκτέλεσιν τής διαιρέσεως διά τών αλλεπαλ-
λήλων αφαιρέσεων τού 8 χωριστά άπό εκάστης έ'.ατοντάδος και χωριστά
άπό εκάστης δεκάδος.

Άν ό αριθμός είναι μ.εγαλείτερος του Ί 000, διά νά διαιρήται διά του
8, πρέπει ο υπό τών τριών προς τά δεξιά ψηφίων άποτελούμενος άριθμός να

διαιρήται διά τού 8.

Παράδειγμα. Ό άριθμός 27 664διαιρεΤται διά τού 8. Τούτο έννοούμεν

έκ του άριθμ.ού 664, τόν όποιον άποτελούσι τά τρία προς τα δεξιά αύτοΰ
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ψηφία, δσπς διαιρείται δια τοΰ 8. Ό άριθμος 4-6984 διαιρείται δια τοΰ 8,-
καθ' δσον και δ 984, ώς ειδομεν, διαιρείται δίά τοΰ 8.

Ή άπόδειξις τής προτάσεως ταύτης στηρίζεται επί τοΰ οτι ό 1 000 περιέ-
χει Ί 25 φοράς τον 8, και άν άπο εκάστης χιλιάδος άφαιρέσωμεν 1 25 φοράς
τον 8, αί χιλιάδες μηδενίζονται πάσαι καί μένει ό 984, δστις Οά δ ώση το
ύπόλοιπον, καί επειδή ούτος δίδει 0, τοΰτο είναι τό ύπόλοιπον τής οιαιρέσειος.

Έκ τών άνωτέρω λοιπόν συνάγομεν, ότι

Πας ό{ ιθμίι, διαιρηται διά τον 8, lor το άθροισμα τών μονά—
δ ων τον μετά τον διπΛασίον τών δεκάδων και τοϋ τετραττ.Ιασίον
τών εκατό? τάδων διαιρηται δι' 8.

Σημ. "Αν ψηφίον τι είναι 8, παραλείπεται, άν δε μεγαλείτερον, έλατ—
τοΰται κατά 8, πριν πολλαπλασιασΟή.

* Διαιρέται 6, Ί 2, 15, 18.

104. 'Αριθμός 77Ç διαιρείται δια τον 6, èàr διαιρηται διά τον
2 και διά τον 3.

Ά ριθμός τις διαιρείται διά τον 12. èàr διαιρηται διά τον 3
και διά τον 4.

'Αριθμός τις διαιρείται διά tcv 15, èàr διαιρηται δια τον 3
καί διά τον 5.

ΊΙ αλήθεια εκάστης τών προτάσεων τούτων αποδεικνύεται εις την Θεω—
ρη τ ική ν Ά ρ ι θ μη τ ι κή ν.

* riepl τοΰ μεγίστου κοινού διαιρέτου.

'Ορισμοί.

106. Κοινός διαιρέτης πολλών αριθμών λέγεται εκείνος, όστις:
διαίρει αυτούς άκριόώς· οίον τόν 16, 24, 40 καί 56 κοινός διαιρέτης εί-
ναι ό 4. Οί δοθέντες όμως αριθμοί έχουν κοινούς διαιρέτας καί τόν 8 καί
τον 2, ώσιε τρεΤς κοινούς διαιρέτας έχουσιν οι δοθέντες αριθμοί, τόν 8
τόν 4 καί τον 2.

Μέγιστος κοινός διαιρέτης δοθέντων αριθμών λέγεται ό με-
γαλείτερος των κοινών διαιρετών είς το άνωτέρω παράδειγμα τοιούτος
είναι ό 8.
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ΙΙρώτοι προς αλλήλους λέγονται οί δοθέντες αριθμοί, δταν
-ούδένα κοινόν διαιρέτην έχουν, πλην τής μονάδος. Τοιούτοι είναι δ 7 ,

I 1, 14.

* ΕΰρβσΊς τοΰ μεγίστου κοινού διαιρέτου
δύο αριθμούν.

107. Κανών. Διά νά ενρωμεν τ or μέγιστον κοινόν διαιρέτην
δύο αριθμών, διαιρονμεν Tor μεγαλείτερον δια τον μιχροτέρον,
έπειτα τον μικρότερον διά τον υπο.Ιοί.τον (αν ν.τάργη), καί οντω
καθεξής, μέγρις δτου εύρωμεν υ.χό.ϊοιπον 0. Ό διαιρέτης τής τελευ-
ταίας διαιρέσεως είναι ό μέγιστος κοινός διαιρέτης τών δοθέντων
αριθμών.

Σημ. ΜΑν διαίρεσίς τις δώσγ] ύπόλοιπον 1, τότε οί δοθέντες αριθμοί ε-
χουσι μ.όνον κοινόν διαιρέτην την μονάδα, είναι άρα πρώτοι πρός αλλήλους.

S1 y. ρ <x ε £ γ j α α τ α -

Ί) "Εστωσαν οί άριθμοι 175 καί 25.

Διάταξ'.ς τής πράξεως 7 πηλίκον

οιαι ρετέος 175
ύπόλοιπον 0

Ή πρώτη διαίρεσις έ'δωκεν ύπόλοιπον 0" άρα ό μέγιστος κοινός διαιρέτης
τών δοθέντων αριθμών είναι ό 25-

Σημ. Το πηλίκον είς έκάστην διαίρεσιν προς διάταξιν τής πράξεως γρά-
®ομεν ύπεράνο^ τοΰ διαιρέτου.

2) 'Έστωσαν οί αριθμοί 3 756 καί 624

25 διαιρέτης

Διάταξις τής πράξεως 6 52 πηλίκα
διαιρετέοι 3 756 624 12 διαιρέται
ύπολοιπα 012 24

0

ή δευτέρα διαίρεσις 624 : 12 έ'δωκεν ύπόλοιπον 0. Μέγιστος κοινός διαι-
ρέτης τών αριθμών 3 676 καί 624 είναι 6 12.
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3) Έστωσαν οί άριθμοί 4 375 και 540
Έκτέλεσις και διάταξ-ς

οιαιρετεοι

8 9 1 3 πηλίκα
4 375 : 540 : 55 : 45 15 διαιρέται
55 45 15 Ο υπόλοιπα

Ενταύθα ή τετάρτη διαίρεσις 45 : 15 εδωκεν ύπόλοιπον Ο. Ό μέγιστος,
κοινός διαιρέτης τών αριθμών 4 375 και 540 είναι ό 15.

* Ευρεσις τοϋ μεγίστου κοινοϋ διαιρέτου -
πολλά)ν αριθμό)ν.

108. Κανών. Προς εύρεσιν τον μεγίστου χοινοϋ διαιρέτου πολ-
λών αριθμών διαιρονμεν όλους τον ς άλλους διά τ&ν μ ιχροτέρου
τούτων, επειτα τά ευρεθέντα ύπόλοιπα χαί τον πρώτον διαιρέτην
δια το» μιχροτέρου υπολοίπου. τον δεύτερον διαιρέτην χαί τά νέα
υπόλοιπα διά τον ριχροτέρον υπολοίπου χαί οντω καθεξής, μέγρις
οτον τά υπόλοιπα ε νρεθώσιν ίσα τω 0. Ο τελευταίος διαιρέτης εί-
ναι ό ρέγιστος χοινος διαιρέτης τών δοθέντων αριθμών.

Παράδειγμα. Να εύρεθή ό μέγιστος κοινός διαιρέτης τών άριθμ.ών

4 05, 84, 56, 42, 28.

105, 84, 56, 42, 28. 28

21, 0, 0, <14, 28. 14

7, 0, 0, 14, 0. 7

7, 0, 0, 0, 0.

' Αριθμοί

(υπόλοιπα καί ό διαιρέτης 28)

( » » » 4 4)
( » » » 7)

q-.
»

<ί

Ό ζητούμενος μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι ό 7.

::: Περί ελαχίστου κοινοΰ πολλαπλασίου.

Όρισμοί.

Ί 09. Κ ο ι ν ό ν π ο 7- λ α π λ ά σ ι ο ν δύο ν) περισσοτέρων άριθμ.ών λέ-
γεται ό άριθμός, όστις είναι πολλαπλάσιον έκαστου τών δοθέντων, ή ό άριθ-
μός, όστις διαιρείται δΓ όλων τών δοθέντων ακριβώς* οιον ο 54 είναι κοινόν
πολλαπλάσιον τών 2, 3, 6, 9. Οί άριθμοί βμως 2, 3, 6, 9, εκτός τοΰ 54,
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έχουν κοινόν πολλαπλάσιον καί τον 36 καί τον 18 καί τον | ϋ ν.Ά πλεί-
στους άλλους. Τό μικρότερον τών κοινών πολλαπλασίων τών δοθέντων αρι-
θμών λέγεται ελάχιστον κ ο ι ν ο ν πολλαπλάσιο ν. Ιν.ς το δοθέν
παράδειγμ.α ελάχιστον κοινόν πολλαπλάσιον είναι ο 18. άλλος μικρότερος
αυτού δεν διαιρείται δι' όλων τών δοθέντων ακριβώς.

* Εΰρεσις τοΰ ελαχίστου κοινοϋ πολλαπλασίου.

1 10. Τό ελάχιστον κοινό ν πολλαπλάσιον δυο. δοθέντων αριθμών, τών ο-
ποίων ό μ.εγαλείτερος διαιρείται δια τών μι/.ροτέρων. είναι αύτος ό μεγα-
λείτερος* αν ομ.ως ούτος δεν διαιρήταί, διπλασιάζομ.εν αυτόν, τριπλασια-
ζομ.εν καί έςακολουθούμ.εν ούτο:>, μ,έχρις ότου εύρωμ.εν τό πρώτον πολλα-
πλάσιον αυτού τό διαιρετόν υπό πάντων τών δοθέντων. Τοϋτο είναι τό ελά-
χιστον κοινόν πολλαπλάσιον αύ:ών.

ΙΊαράδειγμα. 'Έστωσαν ci αριθμοί 2. 3, 6' ό μεγαλείτερος G, όστις
διαιρείται δι' όλων τών άλλων, είναι τό ελάχιστον κοινόν πολλαπλάσιον
τών 2, 3, 6. Τών αριθμών 2, 5, 4 είναι ό 20, όστις είναι τό πρώτον πολ-
λαπλάσιον τού 5, το όποιον διαιρείται υπό πάντων τών δοθέντων. Καί τών
αριθμών 12, 15, 20 ομοίως ευρίσκομεν ότί είναι ό 60.

111. Επειδή πολλάκις ό τρόπος ούτος δεν είναι σύντομος, πράττομεν

'Έστωσαν οι αριθμοί 4, 5, 6, 9.
Γράφομεν πρώτον αυτούς κατά σειράν. Εύρί-
σκομ.εν δύο ες αυτών έχοντας κοινόν τινα
διαίρέτην πρώτον αριθμόν καί διαίρούμεν τού-
τους, το δέ πηλίκον εκάστου γράφομεν κάτω-
θι αυτού, είς την αυτήν δέ σειράν γράφομεν
και τους μή διαιρεθέντας αριθμούς.Είς τό δο-
θέν παράδειγμα ό 4 καί 6 διαιρούνται δια 2
Είς την δευτέραν σειράν εγράφησαν τά πηλί-.
κα αυτών διά 2 καί cl δ καί 9 τής πρώτης

ν . . σειράο. Μετά ταύτα ποάττομεν ομοίως και
Το ελάχισ:ον κοινον πολλά- , , , , ,

_ 4 εις την οευτέραν σειράν, εις την οποίαν πα-

πλάσιον είναι _ „ , ν f * _ s ,

ρατηρουμεν, οτι ο <3 και ο 9 οιαιρουνται όια

2X3X5X6X7—1260. ζ \, . , . Γ , * ,

3. Ια πηλίκα αυτών γράφομεν υπ αυτους εις

ως ες·Γί

Π αράδειγμα Ίον
Άριθμ.οί Διαίρέται

4, 5, 6, 9
2, 5, 3. 9
2, 5, 1, 3

Παράδειγμα 2ον
Άριθμ.οί Διαιρετά':

6, 14, 36, 5 2

3, 7, 18, 5 3

4, 7, 6, 5
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τήν τρίτην σειράν μετά τών μή διαιρεθέντων
άριθμ.ών 2 '/-αί 5. Ά ν είς τήν τρίτην σειράν
ύπάρχωσιν άριθμ.οί έχοντες κοινον διαιρέτην,
έςαχ,ολουθούμ.εν κατά τον αυτόν τρόπον, μέ-
χρις ότου εύσωμε ν σειράν άριθμ.ών, οί όποιοι
νά μή έχωσιν ούτε άνά δύο κοινόν διαιρέτην^
Τότε σχημ.ατίζομεν τό γινόμενον πάντων τών
xu w.w/ ^ji.i.j.- διαιρετών και τών άριθμ.ών τής τελευταίας

πλάσιον είναι σειράς και έκεινο είναι το ελάχιστον κοινόν

2Χ 2Χ 3 Χ 0=60 . πολλαπλάσιον.

Είς τό παράδειγμα τούτο είναι 2X3X2X5X3=180.

Σημ. I η ΓΙρώτοι άριθμοί άττό τού 1 μέχρι τού 100 εΤναι οί 1,2, 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, il, A3, 47, 53, 59, 61,
67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Σημ. 2α 11Α ν οί δοθέντες αριθμοί δεν έχωσιν άνά δ3ο κοινόν διαιρέτην,
δηλαδή είναι πρώτοι προς αλλήλους, τότε ελάχιστον κοινόν πολλαπλάσιον
είναι τό γινόμενον αυτών. ΓΙ. χ. τών αριθμών 3, 5, 7, 4, οί όποιοι άνά
δύο είναι πρώτοι προς αλλήλους, ελάχιστον κοινόν πολλαπλάσιον είναι το
γινόμενον αυτών 3X3X7X4=420.

Παράδειγμα 3ον
'Αριθμοί Διαιρέται

12, 13, 20

6, 13, 10

3, 1 3, 3

1, 5, 5
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

112. 'Αν τήν άκεραίαν μονάδα, οίον εν μήλον, χωρίσωμεν είς
<>ύο Ι'σα μ ε or,, έκαστον τών μερών τούτων λέγεται ήμισυ ή έν δεύ-
τερον καί γράφεται άν δε είς τρία, λέγεται εν τρίτον καί γρά-
φεται ττ, άν είς τέσσαρα, λέγεται έν τέταρτον |. Ούτω προχωρούν-
τες σχηματίζαμε ν νέους άριθμούς ώς έςής· έν πέμπτον έν έκτον
|κτλ., εν δέκατον έν εκατό στον ^ κτλ.

"Αν το I λάβωμεν δύο φοράς, είναι φανερό ν δτι Οά έ'χωμεν όλό-
x-ATipov τήν μονάδα, ήτοι|-}-|=1. ομοίως |-j-i-j-|=l) έπί-

^Ϊ+Ϊ+Ϊ + Η1 ^εξής.

1 13. Οί άριθμοί . . . , οίτινες τταριστώσιν έν έκ τών

Ι'σων μερών, είς τά. οποία έχωρίσθη ή άκεραία μονάς 1, λέγονται
χΛασματιχαί μονάδες.

114. Κ.Ιασματιχος όιριθμός ή χ.Ιάσμα λέγεται ώρισμενον π.Ιή-
βος κλασματικών μονάδων' π. χ. | -{-1 -{— I ή καί μία κ.Ιασμα-
ζικη μονάς.

°Ώστε οί μεν άκέραιοι άριθμοί είναι ώρισμένα πλήθη ακεραίων
μονάδων ή καί μία μονάς, οί δε κλασματικοί άριθμοί είναι ώρισμέ-
vsc πλήθη κ,λασματικών μονάδων ή καί μία κλασματική μονάς.

115. Μικτός αριθμός λέγεται ό αριθμός, όστις αποτελείται άπο
à-κέοαιον και χ.Ιάσμα.

'Λ}.. Ευσταϋ-ιανοϋ. Στοιχειώδης "Άοιϋ-μητιπή β
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Γραφή τοον κλασματικών αριθμών.

1 1 G. Κλασματικός αριθμός, όστις — αοάγεται έκ μιας κλασμα-
τικής μονάδος διά της επαναλήψεως, γράφεται, έάν γράψωμεν πρώ-
τον τόν άριθμον τόν δεικνύοντα ποσάκις έπανεληοθη η κλασματική
μονάς, κάτωθι τούτου ευθείαν καί κάτωθι ταύτης τόν αριθμόν,
όστις δεικνύει ποία είναι ή επαναλαμβανόμενη μονάς. Καί ό μεν
πρώτος λέγεται αριθμητήc, ό δέ υπό την ευθείαν rc α ρονομ αστής'
καί οί δύο ομού o^oc. τού κλάσματος. Άναγινώσκονται δέ ό μεν
άριθμητης ώς άπόλυτος άοιθμός, ό δε παρονομαστής ώς τακτικός.

Παραδείγματα. Τό κλάσμα, τό όποιον παράγεται έκ της μο-
νάδοο I τρίο ληοθείσηο, ητοι | -ί- τ-f-j. νοάοεται συντόαως p /.αί

■ϊ ι · ι t '(il il i ι - -Ί

άναγινώσκεται τ ρ > α τέταρτα. Τό δέ παραγόμενον έκ τού % τετρά-
κις ληφθέντος, ητοι η -f- t —j— i —f- i, γράφεται = καί άναγινώσκεται
τεσσαρα έβδομα. Τό δέ | πεντάκις ληφθέν γράφεται | κτλ.

117. Είς τους αικτούς άοιθυ.ούς νοάοεται ό άκέοαιος καί πλ"/)-

- i I ι ' J ι ι ι -

σίον τούτου τό κλάσμα. Π. y. ό μικτός ό έχων 5 άκεραίας μονά-
δας καί Γ, γράφεται 5 —j-| η καί 5

'Ορισμοί.

118. 'Ομώνυμα κλάσματα λέγονται, όσα ένουσι τόν αυτόν πα—-
ρ ονομαστή ν, οίον τά |, |.

Τοιαύτα είναι πάντα τά παραγόμενα έκ της ίδιας κ λ α σ μ α τ ι κ η ς
μονάδος

* Ετερων υμ α κλάσματα λέγονται, όσα έ'χουσι διαφόρους παρονο-

> <■ - 9 Λ Ο

μαστας, ως τα g. f,

Τοιαύτα είναι τά παραγόμενα έκ διαφόρων κλασματικών μ,ονάδων.

Σύγκρισις κλασμάτων ^ρος ακεραίαν μ,ονάδα.

119. Παν χ.Ιάσμα, το οποίον ε^ει τους δύο ορούς αυτοί) ϊσονς,
είναι ί'σον .τ/ όζ την άχερα'αν μονάδα.
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Τα κ λ άσματα | είναι ίσα ττρός την άκεραίαν μονάδα 1 , διότι

Ι=Η~Ι όμοίως k Ή" ωσαύτως

± ^ \ δ ι ο ο ι ο ι ci '4 4 I 4 I 4 ' 4

είναι δε φανερόν ότι, αν τήν άκεραίαν μονάδα χωρίσωυ,εν είς οσα-
δήποτε ίσα μέρη καί ύστερον ένώσωμεν ολα τά μέρη ταυ τα. Οά
έ'χωμεν πάλιν τήν άκεραίαν μονάδα 1

120. /7i7r χ.Ιάσμα, του ôrrο/ου ό αριθμητής eirat μικρότερος
του παpar ι ρ α στον, είναι μικρότεροr τής άχερα'α ς μονάδος.

"Εστω τό κλάσμα τοΰτο γράφεται f ~h |< βλέπου.εν δε

οτι, διά νά γίνη τοΰτο ίσον πρός τήν άκεραίαν μονάδα, πρέπει νά
προστεθή άκόμη ', άρα είναι μικρότερον τής άκεραίας μονάδος*
ομοίως τό | ήτοι | -j- | y ρειάζεται άκόμη ^ διά νά γίνη άκεραία
μονάς' άρα είναι μικρότερον ταύτης.

12 1. Hàr κ.ίάσμα, του όποιου ό άριθμητής είναι μεγα.Ιείτερος
τον π α ρ ο ν ομ α στον, είναι μ εγα.Ιείτ ε por τής άκεραίας μοιάδος.

'Έστω τό κλάσμα όπερ είναι | -j- | -}- Έάν έκτων

πέντε τούτων μερών ένώσωμεν τρία μόνον, Οά έ'χωμεν 1 , Οά μεί-
νωσι δέ καί δύο τρίτα περιπλέον* επομένως το όλον είναι μεγαλεί-
τερον τής άκεραίας μονάδος 1 .

'Ιδιότητες rœv κλασμάτων.

122. Heir χ.Ιάσμα είναι τό πη.Ιίχον τής διαιρέσεως τοΰ άρι-
θμ ητον διά τοΰ πα por ο μ αστοΰ α ντον.

Τό κλάσμα | είναι τό πηλίκον τής διαιρέσεως 3:4' διότι, άν
έ'χωμεν νά διαιρέσωμεν 3 διά τοΰ 4, ήτοι νά μερίσωμεν τρία μήλα
είς τέσσαρας άνθρώπους, λαμβάνομεν έν μήλον τό χωρίζομεν
είς τέσσαρα 'ίσα μέρη καί διδομεν είς έκαστον έν μέρος, ήτοι | τού
ρ,ήλου" έ'πειτα λαμβάνομεν άλλο έν μήλον καί τό ρ.ερίζομεν ομοίως"
ώστε έκαστος θά λάβη άπό άλλο | τού μήλου' ομοίως μερίζομεν
καί το τρίτον μήλον καί διδομεν είς έκαστον άκόμη. ήτοι τό ό-
i_J_i_|_|rz=z|' ώστε τό κλάσμα | προκύπτει, έάν μερίσωαεν
τρία πράγαατα είς τέσσαρα ϊσα μερη, ήτοι άν διαιρέσωμεν 3 : 4.
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Δοκιμή. *Αν πράγματι το πηλίκον τής διαιρέσεως 3 : 4 εί-
ναι πρέπει πολλαπλασιαζόμ.ενον έπί τον διαιρέτην 4 νά δίδη τον
διαιρετέον 3, ήτοι νά είναι f Χ'ι =3. Τώ όντι, έάν εκτελέσω με ν

I -ί * i

τον πολλαπλασιασμών, θά ένωμ,εν f χ4 -4-f -j— Ρ -f- I, και άν
άναλύσωμεν εκαστον κλάσμ.α είς τάς μ.ονάδας, έκ τών όποιων άπο-
τελεϊται, θά έχω μεν

i ΓΙροσθέτοντες κατά στήλας τάς μονάδας ταύ-

i-j-'i-l-i τας, εύρίσκομεν ες εκάστ-ηο στήλες χ, ήτοι 1, έ-

ft -1 ι -jr ' -a i ι -jt

l-j-^-j— I πομ.ένως τό άθροισμα τών τριών στηλών είναι ό 3,

f=i + i + i όθεν έπεται ότι Ρχ'*=3.

4 4 I 4 1 4 4

J 23. Έκ τής ίσότητος ταύτης συμ.περαίνομ,εν ότι,
/7ά>* χ Λάσα α ποΛίαπΛα σι α ζόμενον επί τον παρονομ α στ ή ν του
δίδει γινόμενον τον άριθμητήν του.

124. Συμπεράσματα. Έκ τών άνωτέρω βλέπομ,εν, ότι
πάσα διαίοεσις, όταν ό διαιρέτης είναι διάφορος του Ο, είναι δυνα-
τή και ότι ro πηΛίκον παρίσταται δια χ. ί άσματος έχοντος όιριθμη-
τήν τον διαιρετέον και παρονομαστή ν τον διαιρέτην.
'Επειδή δέ | = 5 : 1 = 5, έπεται, ότι

ΓΓιιν χΛάσμα εγον παρονομαστή ν τήν μονάδα είναι ίσον με τον
άριθμητήν του. Ή ότι,
Πάς

ακέραιος άριθμος δύναται νά γραφή χαί ώς χ.Ιάσμα εγον
παρονομαστήν τήν μονάδα , οίον 5

2 9

4 '

J25. Παντός χΛάσματος εάν ποΛΛαπ.Ιασιασθώσιν ή διαιρεθώ—
σι ν αριθμητής χαί παρονομαστής διά του αυτου αριθμόν, προκύ-
πτει κ./άσμα 'ίσον.

Εστω ώς παράδειγμ,α τό κλάσμα § Τούτο στ)μ.αίνει, οτι δύο
άκεραίας μονάδας, ήτοι δύο μ,ήλα, τά έμ,οιοάσθ-ησαν τρεϊς άνθρωποι
και έκαστος έλαβε | του μ. ή ο υ. 'Αλλ' είναι φανερόν ότι, άν ποοσ-
τεθώσιν είς τούτους άλλοι τρεις άνθρωποι και γίνωσι τό όλον εξ άν-
θρωποι, πρέπει νά έ'χωσιν άλλα δύο μ.ήλα, Λά rà μη μέτα6.1ηθώσι
τά μερίδια τών πρώτων, ήτοι οί 6 άνθρωποι πρέπει νά μ.οιράσωσι
4 μήλα, άλλα τό μερίδιον τότε θά παρίσταται διά του p.
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Έάν π άλιν εις τούτους π ροστεθώσι καί άλλοι τρεις άνθρωποι',
πρέπει, διά và μη fιετα62ηθώσι τα μερίδια τών προηγουμένων, νά
έ'χωσιν άκόμη δύο μήλα, ήτοι οί 9 άνθρωποι πρέπει νά μοιράσουν
6 μήλα. Όμοίως σκεπτόμενοι βλέπομεν, ότι οί 12 άνθρωποι πρέ-
πει νά έχουν 8 μήλα, διά νά μείνουν αμετάβλητα τά μερίδια, ε-
καστον τών οποίων τώρα θά γράφηται ~ καί καθ'εξής.

Έκ τούτου βλέπομεν, ότι τά κλάσματα |, παριστώσι

τό αυτό μερίδιον, είναι λοιπόν ίσα, Τά κλάσματα δε ταύτα προκύ-
•πτουσιν έκ τοΰ | διά τοΰ πολλαπλασιασμού καί τών δύο όρων αυ-
τού έπί τόν αυτόν αριθμόν.

'Αντιστρόφως, τό | τό ί'σον προς τό ^ προκύπτει έκ τούτου,

έάν διαιρεθώσιν αμφότεροι οί όροι του διά τοΰ αύτοΰ άριθμού. Ό-

' ' ν * 4 - - 8

μ,οιως προκύπτει και το ^ εκ του ^.

11 fj Ο c Ο ή v. Tk. Άπεδειξαμεν ότι |=|=|. 'Αλλά τά κλάσμα-
τα ταΰτα είναι πηλίκα τών διαιρέσεων

2:3, 4:6, 6:9.

Έκ τούτου συνάγομεν ότι:

Είς πασαν διαίρεσιν εάν πο.Ι.ίαπ.ϊασια σωμεν η διαιρέσωμεν
διαιρετέον και διαιρέτην διά τον αύτοΰ αριθμόν, ή άζία του πη.ίίκου
δεν (ΐετα6άÂJετα ι.

Σημ. Την πρότασιν ταύτην άπεδειξαμεν καί έν ^ 92.

'OptcjJ-ôç. Τάς τοιαύτας διαιρέσεις λέγομεν ίσοδινάρους.

126. 'Εάν ό όριθμητης κ.Ιάοματός τίνος πο.ΙΛαπ.Ιασιααθί] έπί
2, 3, 4 χτΛ. το κ.Ιάσμα γίνεται δις, τρις, τετράκις μεγα.Ιείτερον,
έάν δε ό à ριθμητης διαιρεθί}, το κ.Ιάσμα γίνεται δις, τρις μικρότερον.

Γνωρίζομε ν οτι, αν 6 ά,νθρωποι μοιράσουν 5 άκεραίας μονάδας,
οιον άρτους, τό μ^οιδιον εκάστου είναι έάν οί αυτοί άνθρωποι
εμοίραζον 10 άρτους, τό μερίδιον εκάστου, οπερ είναι ψ, είναι
φανερόν, οτι θά είναι διπλάσιον" καί άν οί αυτοί άνθρωποι εμοίρα-
ζον '15 άρτους, τό μερίδιον έκαστου, όπερ είναι θά ήτο τρι-
πλάσιο^. 'Ώστε, ά,ν ό αριθμητής τοΰ | πολλαπλασιασθή έπί 2,
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προκύπτει κλάσμα διπλάσιον, το —, καί χ ν ό αριθμητές πολλά—
πλασιασθη επί 3, προκύπτει κλάσμα τριπλάσιον, το ^ κτλ.

'Αντιστρόφως. *Αν ό αριθμητής τού ^ διαιρεθή} διά 3, προκύ-
πτει το κλάσμα 2, δπερ είναι τρεϊς φοράς μικρότερον του άλλου*
καί άν ό άριθμητης τού -(y διαιρεθή) διά 2, προκύπτει το g, δπερ
είναι δύο φοράς μικρότερον αυτού.

12' 7. Εάν ό παρονομαστής χ./άσματος τίνος πο.Ζ.Ιαπ.Ιασιασθ>j
επί 2, 3, 4, 5 κτλ., rô χ ίασμα γίνεται δις, το 'ς, τετράκις, πεντά-
κις μικρότερον εάν δε ό παρονομαστής διαιρεθή, τό κ.Ιάσμα γίνε-
ται δις, τρίζ, τετράκις, πεντάκις μεγα.Ιείτερον.

'Έστω το κλάσμα ^ . Τούτο παρ:στα το μερίδιον εκάστου άν-
θρωπου, όταν 5 άκεραίας μονάδας μοιράσουν 12 άνθρωποι. Είναι
δε φανερον οτι, άν οί ημίσεις τούτων αφήσουν το μερίδιά των έξ
ί'σου είς τούς άλλους 6, ούτοι θά λάβουν διπλάσια μερίδια. Άλλά
τούτο είναι ώς νά έμοίρασαν οί 6 μόνον άνθρωποι 5 μονάδας, οπότε
το μερίδιον εκάστου παρίσταται διά τού αριθμού jj ' τά κλάσμα
λοιπόν τούτο είναι διπλάσιον τού πρώτου καί προκύπτει εξ αυτού,
άν ό παρονομαστής διαιρεθή ά 2. Όμοίως συλλογιζόμενοι εύ-
ρίσκομεν ότι, άν ό παρονομαστής τού ~ διαιρεθή διά 3, το κλά-
σμα 'j, τό όποιον εύρίσκομεν, είναι τρεις φοράς μεγαλείτερον καί
καθ' εξής.

*Αν πολλαπλασιάσω ι/.εν επί 2 τον παοονοΐΛαστην τού -τ. ποοκύ —

ι i ι ' 0 1

πτει το όπερ είναι δύο φοράς μικρότερον* καί άν πολλαπλα-
σιάσωμεν επί 3 τόν παρονομαστήν τού προκύπτει τό όπερ
είναι τρεις φοράς μικρότερον.

' Απλοττοίησις τών κλασμάτων.

128. 'Απ.Ιοποίησις χ.Ιάσ.'ατος λέγεται η πράξις. δι' ής έκ τού
δοθέντος εύρίσκομεν άλλο κλάσμα ί'σον καί με ά.πλουστέρους όρους,
Ή πράξις αύτη στηρίζεται επί της ιδιότητος, καθ' ην, έάν πο.Ι-
Λαπ.Ιασιάϋωμεν ή διαιρέσωμεν χαι τους δύο ορούς χ.Ιάσματόι, τίνος
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έπι τον ίδιον αριθμόν, προκύπτει κ.Ιάσμα 'ίσον. Έάν λοιπόν έ'χω-
μεν το κλάσμα διαιροΰντες και τούς δύο ορούς αύτοΰ διά 10

βύρίσκου.εν τούτο είναι 'ίσον και άπλούστερον του δοθέντος. 'Ο-
ι > 10 ι '

μοίως άπλοποιούντες το κλάσμα ^ ΰιά του 2 εύρίσκομεν κλάσμα
ίσον. το i. κτλ. Δυνάυ.εθα ι/.άλιστα έπανειληυ.μένως νά κάυ.ωαεν

8 ' ιι ' ι ι ' ν ι

τττολλάς άπλοποιήσεις, άρκεί νά υπάρχουν κοινοί διαιρέταιτοΰ αρι-
θμητού και παρονομ.αστοΰ. "Εστω το κλάσμα άπλοποιούντες
διά 2 εύ ρίσκου, εν άπλοποιουντες και τούτο διά 3 εύρίσκου.εν

ι » Ιο1 ^ ι ι ο

129. Κλάσμ.α, τού όποιου δεν ύπάρχει άπλούστερον, δηλ. ίσον

και μ.ε μ.ικροτε'ρους άκεραίους όρους, λε'γεται άνάγωγον. Τοιαύτα
~ ^ ' '2 3 4 S λ

είναι τα κλασυ.ατα y, κτλ.

ν 3 ' 41 ο 9

Σηιι. Τό τελευταΐον κλάσμ.α, είς τό όποιον καταντώμεν μετά

-πάσα ν δυνατή ν άπλοποίησιν, είναι πάντοτε όινάγωγον.

'Ασκήσεις.

ί) Νά. άπλοποιν,θώσι τά κλάσματα :

10 ίο 100 10 ^ 84 8 2 12_

Tôb ÎÔÔ0 1000 100U0 210 16 12 18

2) Τό .y-j πρός πόσα εκατοστά είναι ίσον ; προς πόσα χιλιοστά ;
-προς πόσα. δεκάκις χιλιοστά ;

3) Τό ^ τί μεοος του ένός δεκάτου είναι ; ποίον του εκατο-
στού ; και ποίον τού χιλιοστού ;

4) Τό νά γίνν] δέκα φοράς μ.εγαλείτερον.

5) Τό πόσας φοράς είναι μ.εγαλείτερον τοΰ ; πόσας δε
φοράς μικρότερον τού ^ :

6) Τό y^QQ πόσας φοράς είναι μικρότερον τοΰ ^ ; τοΰ ^ ; του

ΓΛ .

-1000 '

7) Τό ^ νά γίντ) δέκα φοράς μικρότερον τό αυτό κλάσμα νά
γίνν) εκατόν φοράς μικρότερον.
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Τροπή ακεραίου εις κλάσμα εχον την αύτήν àc^crv*.

130. "Εστω ό ακέραιος αριθμός 4, όστις πρόκειται νά τραπν|
εις κλάσμα έχ ο ν παρονομαστών 7.

Ό ακέραιος 4 αναλύεται είς 1 —1 -f- 1 -f- 1. Εκάστη δε ακέ-
ραια μονάς παρίσταται ώς κλάσμα έχον παρονομαστών 7, ούτως j-
αί 4 δε άκέραιαι μονάδες 0ά παρασταθώσιν υπό τετραπλασίου κλά-
σματος, ήτοι τού όθεν

Έκ τούτου συνάγομεν ότι:

Δια γα τρέψω ρ εν ά κέρα tor εις κΛάσμα, τό οποί ι ν y ci ε γ 7) ώρι—
ομένον παρονομαστές, γράφομεν υπεράνω τούτου ώς à ρ ιβμ ητήν το
γινόμενον τού παρονομαστού επί τον δοθέντα άριθμόν.

■Ση ρ . Εις το αύτο καταντώ μεν. καί έάν γράψω μεν τόν άκέρα ιον
ώς κλάσμα έχον παρονομαστών την μονά δ α και ολλαπλασιάσω—
μεν άριθμητην καί παρονομαστών του κλάσματος τούτου έπί τόν
δοθέντα παρονομαστην' οίον 4

Τροπή ρ.ικτοΰ είς κλάσμα έχον τήν αύτήν σ/ο/ιαν.

132. 'Έστω ό μικτός 6-j—τόν όποιον πρόκειται νά τρέψωμεν
είς κλασμ.ατικόν. ΓΙρ.ός τούτο τόν άκέραιον 6 γρώφομ.εν ώς κλά-
σμα έχον παρονομαστών τον τού κλάσμ,ατος, καί τότε θά. έ'χωμεν·
6 -f- I = -f- Άλλ' είναι φανερόν, ότι 6χ3 τρίτα, ήτοι \ 8-
τρίτα καί 1 τρίτον κάμνουν 6χ3-}— 1 τρίτα, ήτοι

6Χ3+1 „ c , 1 0x3+1

---' ωστε ό+ττ^-ζ-'

ο ο ο

Έκ τούτου συμπεραίνομεν τον κανόνα :

Δ là va τρέψω με ν μικτον είς κ.Ιασματικόν, πο.ΙΛα π J α σιάζομ εν
τον άκέραιον έπί τον παρονομαστήν τού χ.Ιάσματος καί είς το γι-
νόμενον προσθέτομεν τον οιριθμητην, νπο τόν προκύπτοντα δε α-
ριθμόν γράφομεν παρονομαστήν τον τού κ.Ιάσματος.
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Εξαγωγή τών ακεραίων μονάδων,
τών περιεχομένων είς κλάσμα.

133. "Οταν εχωμεν κλάσμα μεγαλείτερον τής ακεραιας μονά-
δος, οίον το καί θέλωμεν νά εύρωμεν πόσας άκεραίας μονάδας
περιέχει, άφαιρούμεν άπο τά 23 πέμπτα 5 πέμπτα, δηλ. j?' καί
θά έ'γωμεν υΛαν άκεραίαν υ.ονάδα, θά μείνωσι δε καί 1 5 πέμπτα,

/ν. I ι I ι ' i ι 7

έκ τών οποίων πάλιν άφαιρούμεν 5 πέμπτα καί θά εχωμεν άλλην
μίαν άκεραίαν μ.ονάδα, μένουσι δε καί 1 3 πέμπτα' εξακολουθούντες
ουτω θά εύρωμεν τόσας άκεραίας μονάδας, όσας φοράς άφαιρέσω-
μεν άπό τά 23 πέμπτα 5 πέμπτα, δηλ. όσας φοράς ό 5 εισχωρεί
είς τον 23, οπεο εύρίσκομεν διαιρούντες τον 23 διά 5" έκτελούν-
τες την πράξιν εύρίσκομεν 4 άκεραίας μονάδας, μένουσι δε καί

όθεν ψ = 4 -fi·

5 Ιο

134. Έκ της ίσότητος ταύτης συνάγομεν τόν έςής κανόνα :

Δ (à rà εζαγάγωμεν τάς ιικεραία ς μονάδας, τάς περιεχομένας
εϊς κλάσμα μεγαλείτερον τής μονάδις, όιαιρονμεν τον άριθμη-
την δια τον παρονομαστον' το πηλίκον παριστά τον αριθμόν
τών είς το κλάσμα περιεχόμενων ακέραιων μονάδων, τάς οποίας
ανζάΐ'ομεν κατά κλάσμα ε'ζον άριθμητήν τό νπόλοιπον, εάν νπάρ-
jÇij, και παρονομαστήν τόν τον κλάσματος.

Τρο^ΐή τών ετερωνύμων κλασμάτων είς ομώνυμα.

135. Ή τροπή οσωνδήποτε ετερωνύμων κλασμάτων είς ομω-
νυμία στηρίζεται επί της ιδιότητος,· καθ' ην, όταν και οί όνο οροί
κλάσματος τίνος πολλαπλασιασθώσιν επί τόν ίδιον αριθμόν, προ-
κύπτει κλάσμα ι σον.

Έστωσαν κατά πρώτον δύο κλάσαατα, τά f κ α ί 1. Έάν καί

i ι ' 4- ο

τους δύο όρους τού πρώτου κλάσματος πολλαπλασιάσωμεν επί τον
παρονομαστήν 5 τού δευτέρου, καί τους δύο όρους τού δευτέρου

β) (5)

επί τόν παρονομαστήν 4 τού πρώτου, προκύπτουσιν έκ τών g
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τά ίσα καί όαώνυι/.α κλάσματα ^ καί Jr" όΐλοίως έκ τών ^ ποο-
i ι t 20 20 ι ' /'οι

κύπτουσι τα κτλ."Οθεν:

° Ινα τρέψωμ εν δύο έτερώνυρα κόΐάσμα τα είς δμώννμ α, πο.Ι.Ιαπ.Ια-
σιάζομεν Τους δύο όρους έχατέρον επί zbr παρονομαστή ν τον ct.Liov.

Έστωσαν τα κλάσματα | καί ~, είς τά όποια ό μεγαλείτε—
ρος παρονομαστής 12 διαιρείται διά τοΰ 3 καί δίδει πηλίκον 4.
Έάν με το πηλίκον τοΰτο πολλαπλασιάσωμεν τους 2 δρους του
κλάσματος θά έ'χωμεν τά 'ίσον κλάσμα ~ καί ούτως άντί
τών g καί θά έ'χωμεν τά ομώνυμα ^ καί 'Ομοίως είς τά κλά-
σματα = καί έάν τους δύο δρους τοΰ πρώτου πολλαπλασιάσω-
μεν έπί το πηλίκον 14 : 7, ήτοι το 2, λαμβάνομεν τά ομώνυμα
κλάσματα καί ,-pr. Έκ τούτων έπεται δτι:

Οταν ό μεγα.Ιείτερος παρονομαστής διαιρήται δια τον μ ιχροτέ-
ρον, εύρίσκομεν το όικέραιον αυτών πη.Ιίκον καί .το.I.ία.Ιασιάζο—
μεν έπί τοΰτο τονς άΰο δρονς τον κ.Ιάσματος, τον εροντος τον μι-
κρ ότερ ο ? * reap ο νομ α στη ν.

Όμοίως, εάν εγωμεν τρία η καί περισσότερα κ.Ιάσματα καί οί
μικρότεροι παρονομασταί διαιρώσι τον μεγαλείτερον, όια ιρονμεν
α ντον do' ίνος έκαστον χαί έπί τό πη.ϊίχον ποΛ.Ιαπ.Ιασι άζομεν τονς
όνο ορούς τοΰ χ.Ιάσματοο, είς το όποΐον ανήκει ό παρονομαστής,
όστις ελήφθη ώς διαιρέτης.

Παράδειγμα. "Εστωσαν τά κλάσματα |, |, εις τά

όποια ό μεγαλείτερος παρονομαστής 12 διαιρείται δι' όλων τών
υ.ικοοτέρων' διαιοούντες τόν 12 διά τοΰ 3 εύοίσκομεν πηλίκον 4,

111 ι ' I ι ' '

όπερ νρά©ομεν υπεράνω τοΰ πρώτου κλάσματος είς το όποΐον ό

ι I I ι ι ι I I » ο

παρονομαστής 3 άνήκει. Όμοίως πράττομεν καί διά τά λοιπά

κλάσαατα. καί ούτω έχομεν

(4) (3) (2) (0
g 5 1 J_

3' 4' 6' -12'

πολλαπλασιάζοντες τους δύο δρους εκάστου κλάσμα,τος έπί τον
ύπεράνω αύτοΰ άριθμόν εύρίσκομεν τά όποια είναι

όμ.ώνυυ.α.
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Όμοίως είς τά κλάσματα g, ^ έάν πολλαπλασιάσωμ.εν
-τους δύο δοους εκάστου κατά σειράν έπί, τά πηλίκα 15 : 3 = 5,
1 5 : 5=3, 1 5 : 15=1 , άτινα γράφομ.εν υπεράνω τών κλασμά-

(«) (3) Ο

των ούτω|. ê, εύρίσκου.εν τά όυ.ώνυι/.α κλάσματα —,

ο ο Jo k ι ι » ι Ιο Ίο Ίο

.Ear o.Voî οί παρονομαστή), àèv δια ιρώσι τον μεγα.Ιείτερον, ποΛ-

.ΙαπΛασιάζομεν αντον ε π) 2, 3 "κτλ. μέγρις όταν ενροψεν αριθμόν
διαιρετόν δι' δ.Ιων τών παρονομαστών, // εύρίσκομεν τό ελάχιστον
κοινόν πο.Ι.Ιαπ.Ιάσιον αντών και τότε διαιροΰμεν αυτό διό εκάστου
τών παρονομαστών και με τά πη Ιίκα πράττομεν, όπως και εις τήν
π port γ ου μ έν η ν π ε ρ ίπτωσιν.

"Εστωσαν τά κλάσυ.ατα + τ^* Λ.

ι 121 Ιο 40 24

Τριπλασιάζοντεο τον υ.εναλείτερον παοονου.αστήν 40 εύοίσκομεν

ι ^ - ι ί ν ί ι - ι I

120- ούτος διαιρείται δι' ολ ων των π αοονου.αστών * διαιοούντες
τούτον δι' ένός εκάστου αυτών εύρίσκομεν πηλίκα :

120 : 12=10, 120 : 15=8, 120 : 40 = 3, 120 : 24 = 5.

"Εκαστον τών πηλίκων τούτων γράφοντες υπεράνω τού κλά-
σμ.ατος, είς τό όποιον ανήκει ό διαιρέτης ώς παρονομ.αστής, ούτω

(10) (8) (3) (5)

1 2 3 7

T? 15 40" "24

πολλαπλασιάζοντες δέ τούς δύο όρους εκάστου κλάσμ.ατος έπί τό
-υπεράνω αυτού πηλίκον εύρίσκομεν Όμοίως έκ

τών ^ τριπλασιάζοντες τόν 12 και διαιοούντες δι' εκά-

στου τών παρονομ.αστών έχομ.εν;

36:4=9, 36:6=6~ 36:9=4, 36:12=3· όθεν

(9) (6) (4) f3)

3 5 4 Α ι? ών εύΛίσκου =ν 27 ί<2 15

4' 6' y' 121 ον Γ'-σκυμ.-ν 3β, 3(., 3β, 3β.

"Οταν ή άνωτέρω μ.έθοδος δεν έφαρμ,όζηται, τότε νά τρέ-
φωμεν τα ετερώνυμα κ.Ιά σματα είς ομώνυμα, πο.ΙΛαπΛασιάζομεν
τους δύο ορούς εκάστου επί τό 11νόμενον τών παρονομαστών τών
ci.I.Ιων κ.Ιασμάτων.
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"Εστωσαν τα κλάσματα πολλαπλασιάζοντες τους δύο

όρους του πρώτου επί το γινόμενον 1 5 τών παρονομαστών τών
δύο άλλων κλασμάτων, τους δύο όρους τοΰ κλάσματος | έπί το
γινόμενον '2χ5, ητοι 10 καί τους δύο όρους τού | έπί 3Χ'2. ητοι.
6, ούτως

(15; (10) (6)

•1 2 4 < ' 15 90 24 ' '

g εύρίσκομεν κλασματα ομ.ωνυμ.α.

*/-λ < > -, - 2 3 4 '' 80Ί05 Ç>24

Ομοίως εκ των κλασματων -, g εύρίσκομεν ^j,

Σύγκρισις δύο ή περισσοτέρου ν κλασμάτων.

136. "Οταν συγκρίνωμεν δύο η περισσότερα έτερώνυμ.α κλά-
σματα , π ολλάκις είναι δύσκολ ο ν να εννοήσω μ εν > ^ ο ι ο ν είναι το μ. ε —
γαλείτερον τούτων. Έάν όμως τρέψωμεν ταύτα είς ομώνυμα, τότε
αμέσως τά διακρίνομεν έκ τών αριθμητών. Έάν πρόκηται νά συγ-
κρίνωμεν τά κλάσματα ^p, δύσκολον είναι νά διακρίνωμεν τά
μεγαλείτερον τούτων. "Οταν όμως τρέψωμεν ταύτα ει'ς ομώνυμα,
εύρίσκομεν βλέπομεν δ' έκ τούτου ότι, ίνα. σχηματισθώ
τό πρώτον, η μονάς έπ αν ελήφθη 1064 φοράς" ίνα δέ σχημα-
τισθώ) τά δεύτερον, η αύτη μονάς έπανεληφθη 1 125 φοράς. Επο-
μένως το δεύτερον είναι μεγαλείτερον.

'Ασκήσεις,

Νά τραπώσιν είς ομώνυμα τά κλάσματα.

ί Α

5 15'

ο 4 3 1 2 9 1 2 4 5 1
2

3 5' 4 2 3 7 21' 5 3 30' 2
5
3 ι 5 7 1 3 1 1 -1 1 1

4 3 8 12' 2 5 7 6' 2 3 4 5 "
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ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ
'Ορισμοί,

137. ΓΓρόσθεσις Λέγεται ή πράζις, διά τής όποιας, δοθέντων
δύο η περισσοτέρων αριθμών, ευρίσκομεν υ Λ Λον περιέχοντα πάσας
zàς μονάδας τών δοθέντων.

Οί δοθέντες αριθμοί λέγονται προσθετέοι. ό δε περιέχων πάσας
τάς ΐλονάδας τών δοθ έντων λέγεται άθροισμα -η χεψάΛαιον.

Ή πρόσθεσις σημ,ειοΰται καί πάλιν διά τοΰ σημείου —]—.

Σημ. 'Όπως είς την πρόσθεσιν τών άκεραίων ε'ιδομ,εν δτι, εάν
-οί προσθετέοι είναι συγκεκριμένοι αριθμοί, πρέπει νά παριστώσι το
αυτό πραγμ,α, ούτω καί ένταΰθα. Συγχρόνως όμως ένταΰθα τά
κλάσματα πρέπει νά είναι καί ομώνυμα.

Πρόσθεσις κλασμάταον.

138. ΛΑς ύποθέσωμεν, ότι έ'χομεν νά προσθέσωμεν τά κλά-
σματα |—|— 4—j— Είναι φανερόν, ότι 3 πέμπτα καί 1 πέμπτον
κάμ-νουσι 4 πέμ,πτα καί 4 πέμπτα κάμνουσι 8 πέμπτα, ήτοι όθεν

1+1+1=1- ifoio* 1+1+1=1-

ΛΑς ύποθέσωι/.εν, ότι πρόκειται νά προστεθώσι τά κλάσι/,α-

» · I ι ι

τα j—1· τρέποντες ταΰτα είς ομώνυμα έ'χομεν

(35) (21) (15)

2 Ι 1 Ι 1 __ _70_ Ι J^__Ι 15 _ 10β

3 Γ 5 1 7 -105 Γ" 105 "Τ" 105 105 "

"Εστω τό άθροισμα ^ —j— ^ —|— ^* τοΰτο είναι 'ίσον τω

63 Ι 28S Ι 53 -_ 407.

504 Γ 504 I 504 504

139. Έκτων ανωτέρω συνάγομεν ότι;

JΙνα προσθέσωμεν δύο ή περισσότερα χΛάσματα, έάν μεν ταύτα
£iyai ομώνυμα, τότε προσθέτομεν τους άριθμητας και ύπο το άθροι-
σμα γράφομεν τον κοινον παρονομαστές' εάν δε είναι ετερώννμα,
τρέπομεν ταύτα εις ίμώνυμα και επειτα προσθέτομεν ώς προη-
γουμένως.
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Πρόσθεσις μικτών.

140. *Ας ύ~οθέσωυ.εν, ότι ττοόκειται νά ττροστεθώσιν οι μικτοέ-

V ' V L ι

—|— 5^· ττροσθε'τοντες τά κλάσματα λαμβάνομεν

2 Ι 1 ι Ο _ 56 Ι 21 I 82 ___ 4 Γ5

3 ι 4 ~Γ 7 84 I 84 Ι~ 84 84 84"

ττροσθέτοντες καί τους άκεραίους λαμβάνομεν 4—(—2—(—5= 1 1 " όθεν
τό όλικόν άθροισμα είναι 1 I 1 = 12

141. Έκ τούτων συνάγου.εν ότι,

I ι '

/να προσθέσωμ εν μικτούς, προσθέτομεν γωριστά τονς άκεραίονç
καί χωριστά τα κλάσματα καί ένονμεν τά όνο άθρο'αματα.

'Ασκήσεις.

ί 4-iJ-i — -4— - —I__i- 2|·ι ι -ι

2 ~ 5 I 7' 4 1 8 1 12' 3 I 5 I 10'

1 + 10 ιοο' ίο 100 100ο ' ιυο 1CO

Ι + ΐ + ί 1, 51 + 8 + 71+4.

ιοου1

ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ

142. Ά φαίρεσις λέγεται ή πρόιζις, âià τής οποίας έλαττονμ εν
δοθέντα αριθμόν κατά τ όσα ι μονάδα ς, όι/ας εμεί όίλλος τις δοθεί ς
άριθμός.

Ό αριθμός, όστις πρόκειται νά έλαττωθή, λέγεται καί ττάλιν
μειωτέος' δύναται δε νά είναι ακέραιος ή κλασματικός ή αικτός.

Ό άριθμός, όστις δεικνύει κατά πόσας μονάδας θά έλαττωθή ό
ρ.ειωτέος, λέγεται αφαιρετέος. Ό άριθμός δέ, τόν όττοϊον εύρίσκο-
μεν μετά τήν έκτέλεσιν τής ττράζεως, λέγεται διαφορά ή ύπόλοι-
πον. ΤΙ άφαίρεσις στψ.ειούται καί ττάλιν διά τού σημείου-, τιθε-
μένου μεταξύ μειωτέου καί άφαιρετέου.

Είναι δέ φανερόν ότι, έάν τάς μονάδας, τάς όττοίας άφαιροΰρ.εν
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άπό του μειωτέου, δηλ. τόν άοαιρετέον, ένώσωμ.εν μετά τών μονά-
δων, αϊτινες μ.ένουσιν, ήτοι τής δια ο ο ρ ας, Οά έ'χωμεν τόν μειωτέον.
Έχ, τούτου συνάγομεν οτι:

Α/ζ πάσαν ά φ a i ρ ε σιν ο με ιωτέος tirât άθροισμα rod αφαιρετέου
και της διαφοράς.

Άφαίρεσις δύο κλασμάτων.

14 3. Έστωσαν τα όυ.ώνυυ.α κλάσυ.ατα Β — %' είναι ©χνεοόν

ιι ill ι ι

οτι, έάν ά~ο τά 5 έβδομα άοαιρέσωμεν V έ'οδου.α, θα μείνωσι 3
έ'βδου.α, ήτοι I 'Έγου.εν λοιπόν =—

» 7 ' / . ι ill

"Εστωσαν τα έτεεώνυυ.α κλάσυ.ατα ? — ξ- τοέποντε<: ταύτα εί--

νι ι b / i ■ 7

Ρ -

ο υ. ω ν υ υ. α λ α υ, ο α ν ο υ. ε ν :

ι ι ί ι

5 2 _ 35 12 _ 23

G 7 42 42 42 '

Έκ. τών παραδειγμάτων τούτων συνάγομεν ότι:

144. Διά τά άφα/fέσιομεν δύο κ.Ιάσαατα, f'àr ταύτα είναι όιιώ-

rtψα, άφαιροίμεν άττο τον άριθμητου τον μειωτέον τον άριθμητήν

τον άφα/ρετέον και υπ ο τήν διαφοράν γράφομεν παρονομαστήν τον

κοινόν' εάν δε είναι εχερώννμα, τρίτιο μ εν πρώτον είς ομώνυμα και

έπειτα άφαιροΰμεν, ώς άνωτέρω.

Άφαίρεσις μικτών.

14 5. Διά νά άγαιρέσωμεν μικτούς, όιφαιρονμεν γωρισζά τον ς
όικεραίον ς και χωριστά τά κ.Ιάσματα και έπειτα ενόν μεν τάς δύο
διαφοράς, ?/ τρέπο/ιεν τονς μικτονς είς κ.Ιασματικονς και όιφαιρον-
μεν, ώς εμ άθομεν.

'Έστω πρός έκτέλεσιν ή άφαίρεσις —5|.
Άφαιροΰντες τα κλάσματα

6_ 3 ___ AS_21 ___ 27

7 8 56 56 56 >

άφαιροΰντες και τους ακεραίους 5—2=3, ένοΰντες δέ τάς δύο
διαοοοάς εύρίσκοαεν 5 =—2|=31ρ.

ii^l \ ι 8 ο6
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Ωσαύτως άφαιρούντες -6jq—^ïoô εύρίσκομεν

β Α_ 9 _Α- β AL_9 _Α - Ζ J5

υ 10 ~ 100 -101 < 100 -100 ·

14 6. 'δδίαότε,οαε Έάν εχωμεν μικτούς

καί το κλάσμα τού αφαιρετέου είναι μεγαλείτερον του κλάσματος,
τού μειωτέου, τρέ.τομ εν μίαν μονάδα εκ. τον ακεραίου τον μειωτέου
είς κλάσμα ομώνυμον του κλάσματος τοϋ μειωτέου, προσθέτο—

μεν είς αυτό, μετά δε ταϋτα εκτελον μεν την à (pa!ρε σι ν.

"Ας ύποθέσωμεν, ότι πρόκειται νά άφαιρέσωμ,εν -2|· άν

τρέψωμεν τά κλάσματα ταύτα είς ομώνυμα, θά έ'χωμ.εν

c -ι ο 3 — 5 Α_9-12

° 4 < 5 — 20 ~ 2Û

'Αλλ' επειδή είναι αδύνατον άπο τά ^ νά άφαιρέσωμεν
λαμβάνομεν άπό τοΰ 5 μίαν μονάδα, την οποίαν τρέπομεν είς ^
καί την προσθέτομεν είς τά ^ καί τότε θά έ'χωμεν

Λ 25_ο 12 _ C) 13

1 20 * 20 * 20

Ά ν πρόκηται νά άφαιρέσωμεν 5 —- 2^, λαμβάνομεν μίαν άκε-
ραίαν μονάδα τού μειωτέου, γράφομεν αύτην ώς κλάσμα ομώνυμον
τού κλάσαατος τού άοαιοετέου καί ά.οαιρούαεν ci>c εςηο:

ι Τ It ill =

5 — 21 = 4| — Η =

t> <J ο ο

*Αν εχωμεν ν' άφαιρέσωμεν 8|-2, είναι φανερόν, ότι μόνον ό

άκέραιος τού Μειωτέου θά ελαττωθώ) κατά 2 μονάδας καί θά l'y ω—
μεν'δ|— 2 = 6|.

'Ασκήσεις.

Νά έκτελεσθώσιν αί εζης πράςεις I
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ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

147. ΓΓο.Ι.Ιαπ.Ιασιασμός Λέγεται ή πραζις, δι' ής, δοθέντων όνο
αριθμών, σχημα'τίζομεν τρίτον εκ τον πρώτον, ο π ω ς ό δεύτερος έσγη-
ριαζίσθη εκ τής à κεραία ς μονάδος.

Καί ένταΰθα. ό πρώτος τών δοθέντων αριθμών λέγεται πο.Ι.ϊα-
jtÂa oc α στ ε ο ς καί είναι 6 κυρίως παράγων, ο δέ δ εύτερος πο.Ι.ϊα-
ζι,Ιχσιαστής, θεωρείται δέ άντοτε ώς αφηρημένος άριθμός καί
χρησιμεύει ώς όδ?]γός. Ό άριθμός, τον όποίον έκ τής πράξεως εύ-
ρίσχομ.εν, λέγεται γινόμενον καί, επειδή γίνεται έκ τού πολλα-
ττλασιαστέου, είναι πάντοτε ομοειδής προς αυτόν.

148. Καί είς τον πολλαπλασιασμών τών κλασμάτων πάσαι α1·
Ιδιότητες του πολλαπλασίασα ου τών άκεραίων ίσχύουσι. II. χ. τό
γςνόμ.βνον δεν άλλάσσει, έάν κάμωμεν τόν πολλαπλασιαστέον πολ-
"Χαπλασιαστήν, κτλ.

Πολλαπλασιασμός κλάσματος έτά ακέραιο ν.

149. Έστω π. y. πρός έκτέλεσιν ό πολλαπλασιασμός |χ4.

Κατά τόν ορισμό ν τό γινόμενον θά σχηματισθή έκ του p, καθώς

■ό 4 έ'γινεν έκ. τού 1 . Επομένως είναι

1x4=1+1+1+1 = ^.

^Ομ.οίως κατά, την ιδιότητα (126-7) τών κλασμάτων ευρίσκομεν

χ 2 = — η /αϊ 1 Χ 2 = JL_ = 5
·] 2 12 1 -12 12 : 2- 61

^γο όποιον θέλομ.εν εύρη, καί άν άπλοποιήσωμεν τό κλάσμα

150. Έκ τούτων συνάγομεν ότι:

Διά rà ποΛ.la π Λασιάοωμεν κ.ΐάσμα έπί άκέραιον, ?} μόνον ποΛ-
ΛαζιΛαόιάζομεν τον άριθμητήν τον κ.Ιάσματος επί τόν άκέραιον η
jicvor διαιρονμεν τον παρονομαστήν.

"^L?... Ευσταϋιανοΰ. Στοιχειώδης 'Αριθμητική '
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151 'Έστω ήδη ττρος έκτέλεσιν ό πολλαπλασιασμός 3|χ4-
Κατά τόν όρισμόν του πολλαπλασιασμού, έχομεν :

3fx4 = 3f+3f+3f+3f.

προσθέτοντες χωριστά τους άκεραίους εύρίσκομεν 3χί , ττροσθέ—
τοντες δε καί τά κλάσματα εύρίσκομεν '2yi-, όθεν

3ΐχ4 = 3χ4+^=12+f = J4f·

Τον αύτόν πολλαπλασιασυ,όν δυνάαεθα νά έκτελέσωμεν. έάν τρέ-

ι ι ι ι

ψωμεν τον μικτόν 3= είς κλασματικόν όποτε θά έ'χωμεν νά
πολλαπλασιάσωμεν κλάσαα έπί άκέοαιον, ήτοι =Ρ>< i —^ === 1 4 ^

ι ι ι ' 7 ^ / J

1 52. Έκ τούτου συνάγομεν ότι:

>'« πολλαπλασιάσωμεν μιχτον έπί όιχέραιον, // πολλά πλα—
σιάζημεν χωριστά τον ά χέρα m ν και £cop/arà τό χ.Ιάσμα καί
επειτα ενονμεν τα όνο γινόμενα, ή τ(έπομεν τον μιχτον είί κ.Ια —
σματιχον και μετά ταύτα πολλαπλασιάζομεν.

Πολλαπλασιασμός έπί κλάσμα.

153. Έστω πρώτον ο πολλαπλασιαστέος άχέραιος. Π. χ. έ'στα>
προς έκτέλεσιν ό πολλαπλασιασμός 3χ|. Ό πολλαπλασιαστής
έσχηματίσθη έκ τής μονάδος 1 , ά<ρού τό Ιλ* πέμπτον αυτής έλήφθτ]
δύο φοράς'λοιπόν, κατά τον όρισμον τού πολλαπλασιασμού, όμοίως
θά σχηματισθή καί το γινόμενον έκ τού 3, θά λάβωμεν δηλ. τό εν-
πέμπτον τού 3, όπερ είναι |, δύο φοράς, ήτοι

άρα = ^ = 1 +4.

ι ^ ο ο Ιο

154. Έκ τούτου συνάγομεν ότι:

id/à rà πολλαπλασιάσωμεν όιχέραιον έπί. κ.Ιάσμ α, πολλαπλα—
σιάζομεν τον όιχέραιον έπί τον άριθμητήν χαί νπό το γινόμενο?
γράφομεν παρονομαστών τον τον κλάσματος.

155. Έστωσαν ήδη ό πολλαπλασιαστέος καί ό πολλαπλασια-
στής κλάσματα, π. χ. | Χ |. Καί ένταύθα ό πολλαπλασιασμός-
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θά γινη συ μφ ων ως προς τον ορισμον, δηλ. θά λάβωμεν το εν έκτον
του πολλαπλασια,στέου όπερ είναι πέντε φοράς καί θά εχω-

3X5 r/ ^ -ν ^ ·2_ 3X5

4X6' 4-^6 4ΧΤ>"

156. Έκ τούτου συνάνοαεν ότι:

:γομεΝ

Το γινόμενον δύο κλασμάτων είνα ι κλάσμα έχον άρ ιθρ ητήν το
γινόμενον τών αριθμητών και παρονομαστήν τό γινόμενον τών
παρονομ αστών.

Πολλαπλασιασμός μικκΰν.

157. "Οταν ό πολλαπλασιαστέος ή ό πολλαπλασιαστής είναι
μιχτι ς ή χαι οί όνο παράγοντες. τότε τρέπομεν τον ς μικτούς είς
χλ άσματα χαι πολλ.απλ.ασιάίο μεν ώς άνωτέρω.

'Έστω ώς παράδειγμα το γινόμενον 4χ^ |' τρέποντες τον μι-
κτό ν 2 Ρ είς κλάσμα ίσον, το εν ο μεν 101.

ο k ο λ- i d ο ο

'Ομοίως έάν εχωμεν νά πολλαπλασιάσωμεν 3|χ4|, τρέπον-
τες καί τους δύο μικτούς εις κλάσματα εύρίσκομεν"
31X41 = ^X^=131, η άπλοποιούντες 13*.

ί ^ ^ ο /' ^ ο do'' ' 5

Γενε-κή περίπτωσις.

158. Πάσαι αί όινωτέρω περιπτώσεις δύνανται ν όιναχθώο/ν
είς τόν πολλαπλασιασιιόν δύο κλασμάτων, έάν, όταν ε^χωιιεν μι-
κτούς, τρέπωμεν αντονς είζ κλάσματα' όταν δέ είς τών παρα^ όν-
των είναι ακέραιος, γράφομεν π αρονομαστί\ν αντον την μονάδα,
οπότε παρίσταται πλέον ώς κ. i άσμα.

Η- 'Ασκήσεις.

Νά εκ,τελεσθώσιν οί πολλαπλασιασμοί

- 4 9 ^ 9 χ^ 'λ χχ _Ζ_ 2 -ν^_9_ ο \χ 9 5

0^-ιο· 10-^100' ^^ 8'

. tU|x8, |Χ|, 3|χ6|, 1X3, 9X21,

2|Χ54· ,-



100

Στοιχειώδης 'Αριθμητική λ

Γινόμενον πολλών παραγόντοον.

159. Γινόμενον πο.Ι.Ιών αριθμών ή παραγόντων Λέγεται δ άρι-
θμός, τον όποιον εύρίσκομεν πο.Ι.ΙαπΛα σιάζοντες όίριθμόν τ/να ε πι
δεύτερον και τό γινόμενον αυτών επί τρίτον και τό νέον γινόμενον
επί τέταρτον και ου τω καθ" έξης. μ ίγρ ι ς ότου Ληγθώσιν όόίοι οί
παράγοντες.

Σημ. Οί παράγοντες δύνανται να είναι ε'ίτε ακέραιοι ει'τε κλα-
σματικοί-

'Έστω ώς παράδειγμα το γινόμ.ενον |Χ|Χ§Χ^' πολλαπλασιά-
£οντε; τού; δύο πρώτους δρους εύρίσκομ.εν γινόμ,ενον τούτο

πολλαπλασιαζοντες επι το τρίτον εχομ.εν ^cfxij1 'Λ'χι τούτο πολ-
λά π λ α σ ι α ζ 6 μ. ε ν ο ν έπί τον τέταρτον δίδει f^fe^T' επομένως

3-^2^5^-Κ _ 3X2X5Χ«

4X3X6X9 '

Εστω το γινόμενον fX^XfX^X 12χ§' πολλαπλασιάζον-

τες τούς δύο πρώτους εύρίσκομεν τούτο έπί τον | δίδει ?

> < 9 3X4X6X9 > ~ > χ > ,) n ^ ' Si

και τούτο επι ^ οιοει 7χ9χϊ5~1 κα'* τουτο ετΐΓΙ τον οιοει

3X4X6^12 κχ1τούτο τέλος έπί I δίδει τό γινόμενον

/Χ9Χ1ο υ i ι / Χ9Χ4οΧο

όθεν έχομεν

Ixixfîx^x 12x1 =

3x4x6x9x42x5

45 ^ ^ / \ 6 7x9x15x6

100. Έκ τούτων συνάγομ,-εν τόν έξης κανόνα.

Το γινόμενον πο.Ι.Ιών κΛ ασμάτων και ακεραίων είναι κ Λ άσμα
εγον όιριθμητήν το γινόμενον τών αριθμητών και τών ακεραίων πα-
ραγόντων (εάν ύπάρχωσι) και παρονομαστήν το γινόμενον τών
παρονομ α στών.

Επειδή δε γινόμενον πο.Ι.Ιών αριθμών διαιρείται δι' αριθμόν,
εάν είς τών παραγόντων διαιρεθή διά τον όιριθμον τούτον.

Δυνάμεθα νά άπλοποιήσωμεν τά άνωτέρω κλάσμ.ατα διαιροΰντες
ένα τών παραγόντων τού αριθμητού και ένα τού παρονομ,αστού διά
τού ιδίου άριθμου, ότε τό γινόμ.ενον γίνεται ά.—λούστερον. Τό γινό-



Περί τών κλασμάτων

101

μενον 4x3x^x9 ' <*πλοποιήσωμεν πρώτον διά 3, έπειτα δια 4
και δια 2, γίνεται
'Ομοίως ευρίσκομεν

3Χ4Χ6Χ9Χ Ι2Χ5__^3Χ4Χ6Χ9Χ12Χ5_4X12_4S_η 6

7X9Xl5X<5 7Χ9Χι"5Χ6 --' 7 7 °7-

Σημ. Την τοιαύτην ά,πλοποίησιν πρε'πει να έκτελώμεν προ τής
εκτελέσεως τών πολλαπλασιασμών.

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

161. Ό γενικός ορισμός τής διαιρέσεως είναι ώς εξής:

Δια !ρε at ς Λέγεται ή πράζιτ, δι ci της όποιας, δοθέντων δύο αριθ-
μών ευρίσκεται τρίτος, δςτις ποΛΛαπΛα σια ζόμενος επί τόν δεύτερον
δίδει τόν πρώτον.

Ό πρώτος τών δοθέντων αριθμών λέγεται διαιρετέος , ο δεύτε-
ρος διαιρέτης, ό δ ' ϊκ της πράξεως προκύπτων πηΛίκον. Τούτο,
καθώς εί'δομ,εν, παρίσταται ώς κλάσμα έ'χον άοιθμητήν τόν διαι-
ρετέον καί παρονομαστήν τόν διαιρέτην. Κατά δέ τόν όοισμόν, είς
πόίσαν διαίρεσιν ό διαιρετεος είναι γινόμενον τον διαιρέτου έπί το
πηΛίκον.

ΊΙ διαίρεσις καί πάλιν σημειούται διά τοΰ σημείου " τιθεμένου
μ.εταξύ διαιρετέου καί διαιρέτου. Ούτω 12 : 5 σημαίνει ο 12
νά διαιρεθ-ή διά 5.

Διαίρεσις δι ακεραίου.

162. Διαιρετέος ακέραιο ς. 'Έστω νά διαιρεθή 3 : 5 ' τό πηλί-
κον είναι, καθώς καί άλλοτε εί'πομεν, | Καί πράγματι τούτο πολ-
λαπλασιαζόμ.ενον έπί 5 δίδει 3, δηλ. είναι g><5 = 3.

163. Διαιρετέος κΛάσμα. 'Ομοίως τό πηλίκον τοΰ | : 4 είναι
άοιθμός. όστις κατά τον όρισμον πολλαπλασιαζόμενος έπί 4, ήτοι
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τετραπλασιαζόμ.ενος δίδει τόν διαιρετέον η' σ.ρχ είναι τό τέταρτον
τοΰ ήτοι Πράγματι, τό κλάσμα τοΰτο πολλαπλασιαζόμ.ενον

έπί 4 δίδει ήτοι τον διαιρετέον

Δυνάμεθα όμως, διά νά λάβωμεν τό τέταρτον του §, νά διαιρέ-
σωμεν μόνον τόν άριθμητήν διά 4, ότε εύρίσκομεν ώς πηλίκον
Πράγματι καί τοΰτο πολλαπλασιαζόυ.ενον έπί 4 δίδει ήτοι

τόν διαιρετέον.

164. Έκ τούτου έ'πεται ότι:

"/r« δια/ρέσωμεν κ.Ιόισμα δι' όιχέραιον, διαιρονμεν τον άριθμη-
τήν Τον δια τον διαιρέτου, έάν διαιρήται, ?} .το. ΙΛαπλ a at ά ζομ εν
piWov τον παρονομαστήν τον έπί τον διαιρέτην.

165. Διαιρετέος μικτός. Όταν ό διαιρετέος είναι μικτός, ίνα ευ-
κόλως έκτελέσωμεν τήν διαίρεσιν τρέποαεν αύτόν είς κλασματικών.
'Γποθέσωμεν ότι πρόκειται νά διαιρέσωμ.εν 5 : 3. Έάν τρέψω-
μεν τόν μ,ικτόν 5 | είς κλάσμ,α τό '(j θά έχωμ.εν ν κ έκτελέσωμ.εν τήν
διαίρεσιν 77 : 3" κατά τά άνωτέρω τό πηλίκον είναι ,. Τήν
αυτήν διαίρεσιν δυνάμεθα νά έκτελέσωμ.εν καί χωρίς νά τρέψωμ.εν
τόν μικτον είς κλάσμα, σκεπτόμενοι καί ώς έζής: Είναι <ρ>ανερον, ότι
αριθμός αποτελούμενος εκ πολλών μερών μερίζεται, όταν μερισθώσι
τα μέρη αύτοϋ. Συμ/ρώνως πρός ταύτα έκ τού αριθμού 5 —j— λαμ.-
βάνοντες τό τρίτον τοΰ 5 έ'χομ.εν |, λαμ.βάνοντες δέ καί το
τρίτον του έχομεν ' όθεν τό πηλίκον είναι |-j—g-^y, ήτοι είναι

: 3 ='j —J- iy^. "Οτι πράγμ.ατι τούτο είναι τό πηλίκον, βλέπο-
μ.εν, έάν πολλαπλασιάσωμ.εν επί τον διαιρέτην' διότι τότε θά έ'χω-
μεν (|-4~^)χ3=|χ3 I β;3 — 5—|—0, ούτος δέ είναι όδιαιρετέος.

Διαίο&,σις δια κλάσρ,ατος.

166. ΓΙρός έκτέλεσιν πάσης διαιρέσεως, όταν ό διαιρέτης δεν
είναι ακέραιος τρέπομεν αύτόν είς άκέραιον. Τοΰτο έπιτυγχκνομ.εν
στηριζόμενοι έπί τής προτάσεως ^ 125, καθ' ήν, έάν διαιρετέον
καί διαιοέτην πολλαπλασιάσωμεν έπί τόν 'ίδιον άριθμ.όν, ή άξια
τοΰ πηλίκον δεν μεταβάλλεται .
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Παραδείγματα.
Ιον. Εστω προς έκτέλεσιν ή διαίρεσις 5 : = , καθ' ην μόνον ό

ι ' ' k ' / ' 1 ι

διαιρέτης είναι κλάσμα.

"Ινα καταστήσωι/.εν τον διαιρέτην άκέραιον χωρίς νά βλαφθη το
•πηλίκον, πολλαπλασιάζομεν τόν διαιρετέον 5 καί τον διαιρέτην |
έπί τον παρονομαστήν τοϋ διαιρέτου, δηλ. έπί 7. Ούτω άντί 5 : y
θά έχω υ. εν 5 Χ 7 : |χ7, ητοι 5 Χ 7 : 4 όπερ γράφεται ^^ όθεν

5 · -_'χ ",

2°''. "Εστωσαν η δη ό διαιρετέος καί ό διαιρέτης κλάσματα, ώς
είς την διαίρεσιν | : Ιίολλαπλασιάζοντες τόν διαιρετέον | καί τον

διαιρέτην * έπί τον παρονομαστήν τοϋ διαιρετού, δηλ. έπί 3 θά

„ , Γ) λ - » ^ ' 5X3 'ι \ / Ο " 4X3 . /.

εχωμεν αντι g : ^ την ισοουναμον όιαιρεσιν : γ, Χ ο η —g- : 4,

■όπερ είναι ίσον προς ^^ όθεν :

5 .4__7ι Χ !

8*3 <· Χ 'ι "

Έκ τών παραδειγμάτων τούτων συνάγομεν ότι:
Δια và chatρέσωμεν chà κλάσματος άντιστρέφομεν τους ορούς του
■διαιρετού χα'ι έκτε.Ιοϋμεν πο.ΙΛαπ.Ιασιασμόν.

Διαίρεσις μικτών.

167. νΟταν δ διαιρετέος ή ό διαιρέτης η και αμφότεροι είναι
ιιικτοι, τρέπομεν αυτούς εις κ.Ι ασματικους και ούτω θα εχωμεν μίαν
τ ίο ν προηγουμένων διαιρέσεων.

Παραδείγματα.

\ον. "Εστω ό διαιρετέος μικτός 3 = : g. Τρέποντες τον διαι-

,ρετεον εις κλάσμα θά εχωμεν

25 . 5 __ 25 Χ 1 . <=. _ 2ΓΧ J

7 ' ϋ 7 ' iX5 "

2ον. "Εστω δ διαιρέτης μικτός' οιον | : 3^. Τρέποντες τον διαι-

οετην είς κλάσμα θά έ'χωμεν την διαίρεσιν | : ^Ρ, ητις είναι ίσοδύνα-
" 4 χ (3 . <γ> q _ /. χ fi
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301' 'Έστωσαν ήδη ό διαιρετέος και ό διαιρέτης μικτοί, ώς είς
την διαίρεσιν 41' τρέποντες άμφοτέρους εις κλάσμ,ατα θά
μεν g: καί έκ ταύτης την : όπερ γράφεται gr^l όθεν

9 i . 41 = ;

7X5

3 5 3X22'

168. Προσθήκη. Είς τ' άνωτέρω καταντώμεν καί έάν λάβωμ.εν
ύπ' όψιν, ότι τό πη.Ιίκον δυο αριθμών γράφεται ώς κ.Ιάσμα ερχον
άριθμητήν μεν τον διαιρετέο?·, παρονομαστήν δε τον διαιρέτηy,
καί κάμωαεν τάς άπαιτουμένας απλοποιήσεις" ούτω πηλίκον ττίς

(τ)

διαιρέσεοκ y : I είναι τό κλάσυ.α Έάν πολλά—λασιάσωμ,εν τους

4 ' 1 I?)

δύο κλασματικούς όρους τού κλάσματος τούτου έπί τό γινόμενον
τών παρονομαστών 4χ7, θά έχωμεν

(3) /3*4*7ν

_ V 4 / _ 3*7 ^Qsv - · -= 3 * y

Ο " Ί Χ / \ 4 χ ο '

(?) ι^)

Όμοίως ευρίσκομεν, ότι 3 : g= -f- = ^

^ V ϋ /

Γενεκή περίπτωδί^.

169. "O.lai ai όινωτέρω περιπτώσεις ανάγονται είς μίαν, καβ^
ην έχομεν νά διαιρέσωμεν δυο κ.Ιάσματα. Τοϋτο κατορθουται, έάνr
όταν εχωμεν μικτούς, τ ρέπω μ εν τούτους είς κ.Ιάσματα, όταν δε ακε-
ραίους , ή τόν διαιρετέον ή τόν διαιρέτην. γράφομεν τούτους ώς
κ.Ιόισματα έχοντα παρονομαστήν τήν μονάδα. Ούτως έκτελούμεν
ευκόλως πασαν διαίρεσιν.

Παραδείγ*ματα.

, _3 . 5 _3 1_ _3_

' °-4 * i --4 ^5- 20J

. 6_5 . 6___ 5 \ / 7 __5 * / _35 _ t 5

" 7 1 - 7 -1 6 ϋ 13 ' ° 6 '

i . 9 _19 . g_ 19 1 ___ -19 _ .1 _9_

5 ' ~ 5*1 5 ^-2 5*2 1 10*

. ί) 1 _ 4 . 9 _ 4 ν^ 4 _16 _ λ 7

• ~ 4 1 ' 4 1 9 9 - 1 9-

1) 3  4
?) 5
3) 3
4) 4
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'Ασκήσεις.

Κ"à έκτελεσθώσιν αί έςής διαιρέσεις:

Q · A i_. . 7 1 ■ ^ _ · ty 1 . 9 2 __ . /. ί . 2- .

0.02 - , / g · ° -* > 4 " 3 - ' δ 1 5- '

ν i . ο !_ . j_ . _3__ . 4 · JL _ · \ 2 · 12_, .

Μ 4 · °5 ' 10 ■ 100 ' · 10 > 7'3 " '

, j 2 . 5 __ . β 1 . _L =.

a 3 · 7 --' υ 4 · 100 '

Ποσόν. Διάοροροι μονάδες. Μέτρησις τοΰ ποσοϋ.

170. Ποσον Λέγεται παν δ,τι επ ιδέγεται α ν h] en ν κ('ί εΛάττωσιν.

Το ποσόν δταν άποτελήται άπό διακεκοιμ.ένας μονάδας ονομά-
ζεται ιδιαιτέρως πΛ.ήθος' π. χ. πλήθος άνθρώπων, προβάτων,
δένδρων κτλ. Όταν δε είναι συνεχές τι, λέγεται μέγεθος' τό μέγε-
θος γραμ.μ.ής τίνος, οίον νήματος, ταινίας κτλ. τό μέγεθος επιφα-
νείας, οίον φύλλου χάρτου, τού πίνακος άγρού ή οικοπέδου, τό μέ-
γεθος στερεού σώμ.ατος, οίον τής κιμ.ωλίας, τού πορτοκαλιού κτλ.
•η έ'κτασις τού δωματίου, τά διάφορα υγρά, τό βάρος τών σωμά-
των, ή ισχύς, μ.εθ' ής έ'λκομ.εν ή άπωθούμ.έν τι, μ,εθ ' ής ή άτμά-
μ.αξα σιδν,ροδρόμ.ου έλκει τάς άμ.άξας κτλ.

171. Εί'δομ.εν έν τ ή εισαγωγή, πώς προσδιορίζομεν εκαστον
πλήθος και εύρίσκομεν τόν άριθμ.όν. όστις παριστα αυτό, δτ,λ. ε'ί-
δομ.εν τίνι τρόπω άριθμ.ούμεν τάς μ.ονάδας, έκ τών όποιων αποτε-
λείται πλήθος τι. Μένει νά ί'δωμεν τίνι τρόπω ποοσδιορίζομ.εν εκα-
στον μ.έγεθος.

Έάν παραθέσωμ.εν νήμ.ά τι ή ταινίαν, φύλλον χάρτου και μελα-
νοδοχ_εϊον, είναι φανερόν, ότι άλλου είδους είναι το μ.έγεθος ή ή έκ-
τασις του νήμ.ατος, άλλου είδους ή έ'κτασις τού φύλλου τού χάρτου
και άλλου είδους ή τού μ.ελανοδοχείου. Έάν δέ έρωτηθώμεν ποίον
είναι τό μ.εγαλείτερον, είναι άδύνα.τον νά ά,παντήσωμ.εν' ενώ, άν
παραθέσωμ.εν τό μ.ολυβδοκόνδυλον προς τον πήχυν, άμ.έσως λέγο-
μ.εν, ότι ό πήχ_υς είναι μ.εγαλείτερος' άν παραθέσωμεν τό νήμα ή
τήν ταινίαν πρός τόν πήχυν, λέγομεν, ότι τό νήμα είναι μ.εγαλεί-
τερον ή μ.ικρότερον τού πήχεως.
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Ex, τούτου γίνεται φανερόν ότι, ίνα συ γκρι ν ω μ ε r μεγέθη, πρέ-
πει ταύτα rci είναι όμοια.

172. Δια να προσδιορίσωμεν λοιπόν μέγεθος τι, λαμβάνομεν
ομοειδές μέγεθος εντελώς γνωστόν καί ώρισμένον, το όποιον θεω—
ροϋμεν ώς μονάδα, καί παρατηροϋμεν πόσας φοράς εισέρχεται ή μ.ο-
νάς αύτη η μέρος τι αύτη ς είς τό δοθέν μέγεθος. Μετά ταύτα σχη-
ματίζομεν άοιθμον έκ της άοιθμητικης μονάδος η άπλού τίνος μέ-
ρους αύτης κατά τον αύιόν τρόπον. II. y. έάν εχωμεν νημά τι κα'·
θέλωυ.εν νά προσδιοοίσωαεν το αέγεθο: αυτού. λααβάνοι/,εν τόν πη-

i I 1 ι 1 i - Il

χυν καί εύρίσκομεν άπο πόσους πήχεις καί άπό πόσα μέρη τοϋ πη —
y c to ς αποτελείται το νημα. Έάν ό πηχυς είσέρχηται είς το νημα
τέσσαρα: φοράς καί μένη εν τεμάyιov νήματος μικρότερον τοϋ πή —
χ£ω:, τότε χωρίζομεν αυτόν είς "ίσα μέρη, είς δύο η τρία κτλ., μέχρις
ότου εύοο^υ.εν uJooc τι αυτού, έστω τό αικρότεοον τοϋ άπο,υ,εί—

ι k ι I 7 ο ι ι ι ι

ναντος με'ρους τοϋ νήματος, είς τό όποιον εστω ότι τό | τοϋ πη-
χεως, εισέρχεται δύο φοράς. Έάν καί πάλιν απέμεινε μέρος τι,
χωρίζομεν έκ νέου τόν πηχυν είς άλλα μικρότερα ίσα μέρη, λ. χ.
είς 12, καί βλέπομεν ποσάκις τό εν τούτων εισέρχεται είς τό άπο-
μεΐναν μέρος τοϋ νήματος* έστω δέ ότι εισέρχεται πέντε φοράς
ακριβώς.

Τότε ο αριθμός, όστις θά παριστά τό μέγεθος τοϋ νήματος, θά
περιέχη την άριθμητικην μονάδα 1 τέσσαρας φοράς, τό | αύτης δύο
φοράς καί τό ^ πεντάκις, άρα θα είναι ό 4 —|— i -j-

Έάν η μονάς είσέρχηται είς τό μετρούμενον μέγεθος ακριβώς
οκτώ ©ορά:, το μέγεθος παοίσταται διά τοϋ άοιθαοϋ 8' έάν δέ το

t ι - ' ι J ~ ι ι ί

έκατοστόν τη: υ.ονάδος είσέονηται 15 οοοά:, τό μέγεθο: παοίστα-

ι ι /- il"1 li'l

ται διά τοϋ

ΤΙ τοιαύτη σύγκρισις τοϋ δοθέντος ποσού προς την μονάδα καί
τα μέρη αύτης λέγεται μέτρησις' άρα

Μέτρησις Λέγεται ή πράςις, δό ?/c, δοθέντος μεγέθους Tiroς, εύ-
ρίσκομεν όιριθμον εκ τής αριθμητικής μorάâoς και έκ τών μερών αυ-
τής, όπως τό δοθέν μέγεθος γίνεται εκτής μονάδος τοΰ μεγέθους καί
έκ τών μερών αυτής.
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I ί 1

Έάν μετρήσωμ,εν γραμμή ν τινα, ό άριθμός, τόν όποΐον εύρίσκο-
μεν, λέγεται μήκος τής γραμμής. Έάν δέ έπιφάνειαν, οίον πίνακα,
-οίκόπεδον, άγρόν, ό άριθμ.ός τότε λέ γεται εμόαôor της επιφανείας"
έάν δέ έ'χωμεν ογκον ή χ^ώρόν τινα, οίον τόν όνκον ύδατος, τον
y ώ ρ ο ν δεςαμ.ενής, δωματίου κτλ , ό άριθμός λέγεται όγκος ή γωρη-
τιχότης.

Έν γένει ό αριθμός, τόν όποιον εύρίσκομεν εκ τής μετρήσεως
ποσού τίνος, λέγεται r/y//) τού ποσού.

Δύο συγκεκριμένους άριθμ.ούς λέγομ.εν όμωη'μονς, όταν προέρ-
y ωνται έκ μετρήσεων διαφόρων μερών του αυτού πράγματος διά
τής αυτής μ,ονάδος" οίον 3 όκ. άλεύρου καί 8 όκ. αλεύρου.

Γραρ.μικαι μονάδες.

I 73. Αί κυριώτεοαι μ,ονάδες πρός μέτοησιν τών νοαμυ.ικών (/.ε-
ι ιι ' ι - ι V ' i ί ί ι k

γεθών είναι ό πήγυς ένδεζε καί ό et pair, τό γαλλικό γ μέτρογ, ό
τεκτοπκος πήγυς, ή υάρδα, τήν οποίαν μεταχειρίζονται οί "Αγγλοι,
καί ο ρωσσιχός et ρ air.

Εκάστη τών μ.ονάυων τούτων διαιρείται είς ώρισμένον άριθμόν
ϊσων μερών. Ούτω :

Τό μ,έτρον διαιρείται εις 10 μέρη, τά όποια λέγονται παλάραο
j; ή δέκατα του μέτρου. Μία παλάμη έχει τό μ.έγεθος άκριβώς ενός

0 1 I I I I ι ) 2 3 "ι 5 β, 7, 8 9 10

στίχου τού παρόντος έργου καί διαιρείται είς άλλα 1 0 μ.ικρότερα,
τα οπ οϊα λέγονται δάχτυλοι ή εκατοστά τού μέτρου ή κοινώς πόΐ'τοι,
"Ωστε τό γαλλικόν μ,έτρον διαιρείται είς 100 δακτύλους- έκαστος
δάκτυλος διαιρείται είς 10 μέρη, άτινα λέγονται γραμμαι ή γιλιο-
<?rà τού μέτρου. Ό πήχυς (ένδεζέ) καί ό άρσίν διαιρούνται έκάτερος
εις 8 ϊσα μερη, τά ρούπια. Ίσοδυναμ.οΰσι δε ό μεν ένδεζέ πρός 65
περίπου δακτύλους του μέτρου, ό δε άρσίν πρός 67 δακτ. περί-
που . Ό ρωσσικός πήχυς ίσοδυναμ.εΐ πρός 71 δακτύλους τοΰ μέτρου.
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Ό τεκτονικό; πήχυς διαιρείται είς 2 4 μέρη, δαχτΰ.Ιονς ή κοινώς
παρμάχ^α λεγόμενα, περιέχει δε 75 δακ,τύλους του μ,έτρου, έπομ.έ-
νως είναι τά | του μ,έτρου.

Ή υάρδα διαιρείται είς 3 ίσα μ.έρη, τα όποια λέγονται άγγΛιχοϊ
πόδες' έκαστος αγγλικός πους διαιρείται πάλιν είς 1 2 άλλα μ.έ ρ η,
τους άγγΛιχους δακτύ.Ιους ('ίντσες)" ώστε ή υάρδα έχει 36 αγγλι-
κούς δακτύλους, ΐσοδυναμ.εϊ δε πρός 91 περίπου δακτύλους του·
μέτρου.

Πρός μ.έτρησιν μ.εγάλων ά.ποστάσεων συνήθως λαμ.βάνεται το
■χ·ι.ΐιόμετρογ, τό όποιον αποτελείται άπό 1000 μ.έτρα.
"Λλλαι μονάδες διά μ.εγάλας αποστάσεις είναι:
Ή Λενγα, ήτις αποτελείται άπό 40.000 μ.έτρα.
Τό γείόγραφικον γέρμα π<ου μί.Ιιον είναι 7 42 2 μ.έτρα.
Τό άγγΛιχοΥ μ/Jior 1 760 ύάρδαι ή 1 609 μ.έτρα.
Τό ΥαυτίχοΥ μίΛιοΥ 1 852 μ.έτρα, ήτοι τό | περίπου τού γεω-
γραφικού μιλίου.

Τό ρωσσιχοΥ μ/J/or ή βερστιΟΥ 1 500 άρσίν ρωσσικοί ή 1 067
μ.έτρα.

Μονάδες επιφανειών.

174. Ώς μονάδα πρός μ.έτρησιν τών επιφανειών λαμ.βάνουσι τε-
Α Δ τράγωνον Α Β Γ Δ, τού όποιου έ—

_I _!_J__κ άστη πλευρά, ώς ή ΑΒ, ή BP,

I_I_I_1_ είναι έν υ.έτρον.

__ι___i ι ι , ι :

' i|| τετΡ°'-Υωνον τούτο καλείται

j 7νν j I I τετραγων Lxov μετρ or και διαιρεί—

_______i I__ται είς εκατόν 'ίσα μ.έρη, ώς φαί—

--------——j—j—j— νεται έν τω σχήμ.ατι. Τά μ.έρη

j j j ταύτα λέγονται τετραγωνιχαϊ πα-

Λάμαι. Εκάστη τετραγ. π αλά—
Β . ρ μ.η έχει έκτασιν, όσην κατέχουσιν

ακριβώς 21 πλήρεις στίχοι μ.ιας σελίδος του παρόντος έργου και
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if ;

•διαιρείται ομοίως είς 1 00 Γσα μέρη, τους τετραγωνικούς δακτύ.Ιους.
"Ώστε το τετραγ. μέτρον περιέχει 10 000 τετραγων. δακτύλους.

Άλλη μονάς προς μέτρησιν επιφανειών είναι 6 τετραγωνικός τε-
κτονικός πήγυς, όστις είναι τετράγωνον έχον πλευράν έ'να τεκτονι-
κόν πήχυν. Είναι δέ 6 τετραγ. τεκτον. πήχυς τα ~ του τετραγω-
: νικού μέτρου.

'Άλλη μονάς προς μέτρησιν μεγαλειτέρων επιφανειών είναι το
νέον στρέμμα, τό όποιον σύγκειται έκ ί 000 τετραγωνικών μέ-
τρων καί τό τταΛαιόν στ ρ ε11 μ α, ο π ερ αποτελείται έκ 1 270 τε-
τραγωνικών μέτρο)ν.

Τό ci ρ περιέχει 100 τετρ. μέτρα καί το εκτάριον περιέχει 100
-άρ ή 10 000 τετρ. μέτρα.

Μονάδες χα>ρητικότητος

v?oc, όστις είναι κύβος εχων πλευράν εναδάκτυλον. Τύ κυβικόν μέ-
τρον εχει 1000 λίτρας, η δε λίτρα έ'χει 1000 κυβικούς δακτύ-
λους. Δια τους δημ.ητριακούς καρπούς μεταχειρίζονται τό κοιΛόν,
δπερ είναι κιβώτιον περιέχον 100 7ατρας, δι' ό καί εκατόΛιτριν
"λέγεται.
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Μονάδες βάρους.

176. .'Εάν ενα κυβ ικόν δάκτυλον πληρώσω μεν ύδατος άπεσταγ—

μ,ένου και θερυ.οκοασίας 4 βαθυ.ών -το βάρος του ύδατος "λαμβάνε-
ι ι ί ί - 'ι'1»' 'ι

ται ώς μονάς καί λέγεται γρημμάμκογ η δραγμή. Χίλια γραμμάρια,
άποτελοϋσι το ίόγρα μ μον. Ύό χιλιόγραμμον είναι το βάρος
τού ύδατος, το όποιον χωρεί μία λίτρα.

.Χίλια χιλιόγρχμμκ άτοτελούσι τόν tôvvor.

Ό τόννος είναι τό βάρος τοϋ ύδατος, τό όποιον χωρεϊ εν κυβικό ν
μ,έτρον. Οί Εερμανοί μεταχειρίζονται έκτός τοϋ άνωτέρω τό (μούν-
τιον, orcep έχει βάρος 500 γραμμαρίων ητοι | τού χιλιογράμμου.

-'Εν Τ ουρκία καί 'Ελλάδι μονάς βάρους είναι η η τις διαι-

ρείται είς 4 00 μέρη, εκαστον τών όττοίων λέγεται δράμιον.

Ό στατηρ, όστις άποτελεΐται άπό 4 4 όκάδας.

Μία όκά ισοδυναμεί πρός 12 80 γραμμάρια.

Έν ν ιλιόγοααυ.ον ύδατο: ίσοδυνααεϊ πρός 312^ δράμια.

Λ. » ι ι ι - ι ι 2 ι ι

'Εν 'Ελλάδι διά την κορίνθιακην σταφίδα μεταχειρίζονται την
*Ετετιχϊ)Υ .Ιιτραν, ητις ισοδυναμεί πρός 4 47 γραμμάρια, ητοι 149
δράμια.

Οί ιατροί καί φαρμακοποιοί μεταχειρίζονται ώς μ.ονάδα βάρος
360 γραμ.μ.αρίων, όπερ λέγεται παρ' αύτοΐς .ΙιΤρα. Ή λίτρα αύτη
διαιρείται είς 1 2 ούγγιας. Μία ούγγία είς 8 δραχμάς. Μία δραχ—
μη είς 3 σχρούπουΛα., καί τό σκρούπουλον είς 20 50 κοκ-

κοι ίσοδυναμοϋσι πρός εν δράμιον.

Παρατήρησις. Πρός μ,έτρησιν τών υγρών μεταχειρίζονται δο-
χεϊον, όπερ χωρεί ύγρόν βάρους μιας όκας καί λέγεται διά τοϋτο-
ΟΑ-α" έχει δέ τό δοχεΐον τοϋτο διάφορα μεγέθη κατά τό ύγρόν,. το
οποίον πρόκειται νά μετρηθν}' π. χ. όταν πρόκηται νά μ.ετρησωμεν
ελαιον, όπερ είναι έλαφρότερον τοϋ ύδατος, μ,εταχειριζόμ.εθα όκαν
μεγαλειτέραν, όταν δέ οίνον, μ.ικροτέραν.

, Εν Μιτυληντ} καί Κυδωνίαις πρός μ,ε'τρησιν του ελαίου μετα-
χειρίζονται τό Λαγύνιον. 'Έν λαγύνιον έ'χει 6 \ όκάδας.
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•Έν Άδραμυτείω πρός μ.έ~οησιν του ελαίου μεταχειρίζονται τό
όγ^άριον, τό οποίον ισοδυναμεί προς 9| όκάδας. Ευκόλως δε ευ-
ρίσκομεν , ότι 50 άγΐάρια ίσοδυνα αοΰσι πρός 7 4 λαγύνια.

I ι ' ί - I I Γ τ J

Μονάδες χρόνου.

177. Μονάς πρός μέτρησιν του χρόνου λαμβάνεται ό χρόνος
από του ενός μεσονυκτίου μέχρι του άμέσως επομένου καί λέγεται
ήμεροννκτιον η άπλώς ημέρα. Περί τών υποδιαιρέσεων τής ήμέρας
ε'ίδου.εν έν σελ. 43" ποοβλ. 1 5f;J.

ι ν

Προς μ.έτρησιν μεγάλο>ν χρονικών διαστημάτων ώς μονάς λαμ-
βάνεται τό ειος. Τρία κατά σειράν έτη λέγονται κοινά καί λαμ-
βάνεται εκαστον υ.έ 3G5, τό δέ τέταρτον αέ 3G6 ήμ.έεας. Τό έτος

ι ' ι ι , I 1 ' '

τούτο λέγεται όισεκτον ή έαΰό./π/ον. Δίσεκτα έτη είναι τά παρι-
στάμενα δι' άριθμου διαιοουμένου* διά του 4, οίον τό 1900,

1904, 1908, 1912 . . . '

Τό έ'τος διαιρείται είς i "2 μήνας, τώ^ όποιων τινές μεν έχουν 30
-ήμ-έρας, άλλοι δέ 3 1 . Ό Φεβρουάριος, όταν τό έτος είναι κοι-
νόν, έ'χει 28 ήμ.έρας, όταν όμως είναι έμβόλιμον, έχει 29.

Ώς χρονική μονάς λαμβάνεται καί ό αιών ή έκατονταετηρίς,
άποτελουμ.ένη άπό 100 έ'τη.

Ϊ.ΈροβΧή.Πόσους μ,ήνας έ'χει ό αιών ; Πόσας ώρας
εχει τό έ'τος ; πόσας ήμέρας ; πόσα ποώτα λεπτά ; πόσα δεύτερα ;
Ό μ.ήν πόσας ώρας έ'χει ; Τί μέρος του έτους είναι ή ημέρα ;
Ποιον μ,έρος του έ'τους είναι τό πρώτον λεπτόν, ποίον δέ τής ώρας
καί ποιον της ήμ.έρας ;

Διαίρεσις της περιφερείας τοΰ κύκλου.

178. Περί τών ύποδιαι

ρεσεων της /^ε ριφερείας τοΰ κύκλου εϊ-
δομεν έν σελ 43" προβλ. 16^.

Πόσα πρώτα λεπτά καί πόσα δεύτερα λεπτά
εχει ή περιφέρεια ; ΙΊοϊον μ.έρος τής περιφερείας είναι τό πρώτον·
λεπτόν καί ποιον τό δεύτερον ;
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ΓΙοσά ανάλογα.

179. 'Υπάρχουσι π οσά. τά. όποια συνδέονται πρός άλληλα ού-
τως, ώστε ή μεταβολή τού ενός επιφέρει καί τήν μεταβολή ν του
άλλου. Π. χ. 5 πήχ. ύφάσμ.ατος άξίζουν 8 γρόσ., οί 7 πήχ. είναι
φανερόν δτι θα άςιζουν περισσότερον καί οί 15 άκόμ.η περισσότερον,

zli'o ποσά Λέγονται όινάλογα, εάν συνδέονται όντως, ώστε πολ-
λαπλασιαζομένον τον έ) ό ς επί τινα άριθμόν νά πολλά π. Ια σι ά ζη τα ι
χαί το άλλο επί τόν ίδιον άριθμόν, χαί διαιρουμένου τοϋ ένος vci
διαιρήται χαί τό άλλο δια τοϋ αντον άριθμου.

Εις τό άνωτέρω παράδειγμ.α παρατηρούμεν, δτι, εά.ν διπλασία—
σθώσιν οί 5 πήχεις καί γίνουν 10, τότε θά (^ιπλασιασΟή καί ή άξια.
των καί θά γίνη 16 γρόσια. Έάν δέ τοιπλασιασθώσιν οί πήχεις
καί γίνουν 1 5, τότε θά τριπλασιασθή καί ή άςίχ αυτών καί θά.
γίνη 24 καί καθ' έξης.

Οί πήχεις λοιπόν καί τά γρόσια είναι ποσά ανάλογα.

Όμ.οίως, έάν 5 άνθρωποι χρειάζωνται διά τροφή ν 20 γρόσ.,
διπλάσιοι, ήτοι 1 0 άνθρωποι θά χρειάζωνται διπλάσια, ήτοι 40
γρόσια, καί τριπλάσιοι ά,νθρωποι τριπλάσια γρόσια.

Ό άριθμ.ός λοιπόν τών ανθρώπων καί τά δαπανώμενα προς δια-
τροφήν αυτών γρόσια είναι ποσά ανάλογα.

Σημ. Ύπάρχουσι ποσά, τά όποια συναυςάνουσι. χωρίς νά είναι
ανάλογα. Ούτως ή ηλικία τού παιδός καί τό άν άστη μ. α αύτού' 6
χρόνος, τον όποιον χρειάζονται οί ί'πποι διά νά σύρωσιν άμ.α~ξαν
απο ενός με'ρους είς τό άλλο καί ο άριθμ.ός τών ίππων κτλ.

Ποσά άντίστροφα.

180. Δύο ποσά λέγονται όιντιστρόψως ανάλογα. ?} άντίστροτρα,
«r μεταβάλλωνται όντως, ώστε πολλαπλα σιοαζομένου τον ένος έπί
τινα άριθμόν, το έτερον νά διαιρήται διά τοϋ αντον άριθμόν, χαί
διαιρουμένου τοϋ πρώτου, τό δεύτερον νά πολλαπλασιάζεται.
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Διά νά. διακοίνωυ.εν δύο τοιαύτα ποσά, δοκιυ.άζομ,εν υ.όνον υλ το

I i ' ι - ι ι ι

2 χαί μέ το 3, δηδιπλασιάζομ.εν το έν και άν τό άλλο διαιρεθή
διά 2, και άφού τριπλάσιάσωμ.εν τό πρώτον, άν τό δεύτερον διαι-
ρβΟνί διά τρία, τότε τά ποσά είναι άντίστροφα.

Παράδειγμα. 40 άνθρωποι έκτελούσιν έργον είς 30 ημέ-
ρας, 20 άνθρωποι είναι φανερόν ότι θά έκτελέσωσι τό αυτό έργον
είς 60 ήμ.έρας και 80 ά,νθρωποι τό αυτό έργον θά έκτελέσωσιν είς
15 ημέρας. "Οθεν ό άριθμ.ός τών άνθρώπων και ό χρόνος ό άπαι-
-ταύμ.ενος πρός έ^τέλεσιν τού έργου είναι ποσά άντίστροοα.

181. Μέθοδος Λέγεται τρόπος τις γενικός, Λά roi) όποιον Λνο-
μεν είδος το προβ.Ιημάτων.

■ ν Ε3ρο6λήμ,ατα.

*ίΤρόβ.Ιημet 1). 5 πήχεις υφάσματος άςίζουν 8 γρόσια, 20 πή-
ζεις πόσον άζίζουν ; 'Ενταύθα δίδονται δύο ποσά πηγεις και γρι/-
μαζα, ζητείται δέ είς τούς 20 πήχεις πόσα χρήμ.ατα άντιστοιχούν.

Παριστώμ.εν διά χ τόν άγνωστον άριθμ.όν, τόν όποιον ζητούμ.εν,
ζα,ί διατάσσομ.εν το πρόβλημ.α ώς εςής,

5 πήχεις άςίζουν 8 γρόσια
20 » » χ »

Δηλ. έγράψαμεν είς μ.ίαν σειράν τούς 5 πήχεις και τά αντιστοι-
χούντα είς τούτους 8 γρόσια, είς δευτέραν δέ σειράν τούς 20 πήχεις
και τά άντιστοιχουντα είς -τούτους άγνωστα γρόσια ούτως, ώστε
οι πήχεις νά εύρίσκωνται υπό τους πήχεις και τά, ζητούμ.ενα χ
γρόσια υπό τά γρόσια. Εις τήν πρώτην στήλην έτέθησαν οί πήχεις,
τών όποιων και αί δύο τιμ.αί είναι γνωσταί, είς δέ τήν δευτέραν
ετέθη τό ποσόν, τού όποιου τήν μ.ίαν τιμ.ήν ζητούμ.εν.

yiûOYÇ. 'Αφού οί 5 πήχ. άςίζο^ν 8 γρόσ., πέντε φοράς όλιγώ-
τεροι πήχεις, ήτοι εις πήχυς, θά άςίζη 5 φοράς όλιγώτερα τών 8 γρο-
σιών, ήτοι ? γρόσ. και είκοσι φορός περισσότεροι πήχεις, ήτοι 20
πή/εις, θά άςίζουν είκοσι φοράς περισσότερα γρόσια, ήτοι γρό-
-σια, ητοι 32 γρόσια.

"jÎ2. Ενστα&ιανοϋ. Στοιγψειώδης *ΛριΌ-μ,ητική S
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Δηίταζις. Άφοΰ 5 πήχεις άξιζουν 8 γρόσια
ό 1 πηχυς θ à άςίζη ? »
και οί 20 πήχεις αξίζουν άρα χ =32 γρόσια-

Τό πρόβλημα τούτο λύομεν σκεπτόμενοι καί ώς ε Ε ης : Έπειδ'/μ
διπλάσιοι η τριπλάσιοι πήχεις θά. έχουν διπλάσια η τριπλάσια γρό-
σια, τά ποσά ταύτα είναι ανάλογα* άρα, όταν οί 5 πηχ. γίνουν 1
πηχυς, δηλ. έάν διαιρεθώσι διά 5,καίτά 8 γρόσια Οά διαιρεθώσι διά
5 καί Οά γίνουν | γρόσ. Καί όταν πάλιν ο 1 πηχυς γίνη 20 πήχεις,
ητοι πολλαπλασιασθεί έπί 20, τότε καί η άξια αύτοϋ, ητοι τά | τοΰ-
γροσίου θά πολλαπλασιασθώσιν έπί 20 καί θά γίνουν = 32r

ώστε οί 20 πήχεις θα έχουν 32 γρόσ. Η διάταξις γίνεται ώς άνωτέρω.

' IT ρ 66.1. 2). 4 πήχεις υφάσματος άςίζόυν 128 γρόσια. Πόσον
αξίζουν 5 ρούπια ;

Διάταζις τών δεδομένων :

4 πήχεις άξιζουν 128 γρόσια

5 ρούπια » χ »

Τάς έν τ'?) αύτη στηλη δύο τιμάς τοϋ υφάσματος, δηλ. 4 πηχ,
καί 5 ρούπια, δυνάμεθα νά τρέώωυ.εν είς ό,αωνύυ, ο υ ·;, δηλ. ει'ς à —

ι I ι ι i ί ' 7 ' ~

ριθμούς προερχομένους έκ της αύτης μονάδος. Ταύτην έκλέγομεν
καταλλήλως εις εκαστον πρόβλημα. 'Ενταύθα θά τρέψωμεν τους:-
4 πηχ. είς 32 ρούπ. και θά έχωμ,εν, εάν διατάξωμεν τά δεδομ.ένοε-
τοϋ προβληαατος :

> · ν

32 ρούπια άςίζουν 128 γρόσια,
5 » » χ »

ylt'cr*c· Άφοϋ 32 ρούπια άξιζουν 128 γρόσια,
1 ρούπιον θά άξίζη ^ »

καί τά 5 ρούπια θά άξιζουν 12g·^*0 = 20 γρόσια.
\Πρ>ό6.1. 3) Εάν δώσω 5 οκάδας σίτου, λαμβάνω 8 όκάδας κpt-
θης. 'Εάν δώσω 2 50 ό ρ α μ. ι α σίτου, π όσας όκάδας κριθής θά λάβω^
Eîc το π,ο όβλημα τοΰτο, έάν οιατάςωμ,εν τά δεδομ.ένα ούτως,
ώστε αί δύο τιμαί τοϋ αύτοϋ πράγμ.ατος νά εύρίσκωνται είς τν}ν~
αύτη ν στηλην, θά έ'χωμ.εν :



Περί τών κλασμάτων 115

5 οκάδες σίτου ανταλλάσσονται με 8 όκάδας κριθής,
250 δράμια » » » χ » »

Έάν καί. ενταύθα τρέψωμεν τάς 5 όκάδας είς δράμια, διά νά
εύρίσκωνται είς έκάστην στήλην ομώνυμοι άριθμοί, θά έ'χωμεν :
2 000 δράμια άνταλλάσσονται με δ όκάδας κριθής'

2 5 0 » » χ » »

ylt'cTiC- Άφοϋ με 2 000 δράμ. σίτου λαμβάνω 8 όκάδ. κριθής,
» 1 » » θά λάβω ^ » ))

καί » 2 50 » » » = 1 όκ. κριθ.

• Πρό6Λ. 4). Με 60 γρόσια αγοράζει τις 5 όκάδας βουτύρου* μέ
7 λίρας τουρκ. ττόσας όκάδας θά άγοράση ;

Διάταζις. Με 60 γρόσια αγοράζει 5 όκάδας,
» 7 λίρας θά άγοράση y »

Οί έν τ ή — ρώτγ) στήλη άριθμοί παρι~τώσι καί οί δύο χρηματι-
κ.ήν άξίαν, άρα τό αυτό πράγμα. Έάν τρέψωμεν αυτούς εις όμω-
νύμ.ους διά τής τροπής τών 7 λιρών είς 7 56 γρόσ., θά έ'χωμεν τό
εξής πρόβλημα :

Μέ 60 γρόσια αγοράζει τις 5 όκάδας,
» 7 56 » θ ά. άγοράση χ »
Λνσις. 'Αφού μέ 60 γρόσια αγοράζει τις 5 όκάδας,
» 1 γρόσιον θά άγοράσγ) ^ »
καί » 756 γρόσια » » &|g§§ = :gp = 73 όκ.
ΙΤρόδ.Ι. 5). Τίνος αριθμού τά | είναι ό άριθμός 48;
Ό άριθμ.ός υποτίθεται διτ,ρημενος είς τέσσαρα 'ισα μ.έρη καί είναι
γνωστόν, ότι τά τρία μ.έρη περιέχουν 48μ.ονάδας, άρα:

Έάν I (μ.έρ-/)) τού ζητουμ.ένου άριθμ.ού έ'χο,υν 48 μ.ονάδας,

τά I » αυτού, ήτοι ό ζητούμενος άριθμ.ός, θά έχη χ μ.ονάδας.
vlt'cr^c- Άφου τά | τού ζητουμε'νου άριθμ.ού £χουν 48 μονάδας,.

τό I αυτού θά έ'χη ^

καί τά | θά έχουν ^~ι=64 μ.ονάδας.
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Εις τά τοιαύτα προβλήματα τα μερίδια είναι ανάλογα προς τάς
μονάδας, τάς οποίας περιέχουν.
\Πξ.ό6Λ. 6) Νά ευρεθούν τά | τοΰ άριΟμοΰ 300.
'Εάν τό δλον τοΰ άριθμοΰ παραστήσωμεν διά τοΰ 1 η διά
κλάσματος έχοντος 'ίσους άριθμητήν καί παρονομαστήν, κατατάσ-
σομεν τά δεδομένα ούτως !

ι ι

'Εάν τά.| (μέρη) τοΰ άριθμ.οΰ έχουν 300 μ.ονάδας,
» I 5) » » χ »

/li'wç. Έάν τό δλον, ητοι τά | τοΰ άριθμ.οΰ, έ'χη 300 μ.ονάδας,
το 1 αύτοΰ θά. έ'χη 5|ρ=:50 μ.ονάδας

καί τά | » θά έ'χουν 50χ5 = 250 μ.ονάδας.

'Okotr>{J.ôç- Τά ανωτέρω προβλήματα, είς τα. όποια δίδονται
δύο 770σά άνάλογα ή αντίστροφα καί αι άντιστοιχοΰσαι αυτών τι-
μαί, ζητείται δέ είς νέαν τιμήν τοΰ πρώτου ποία τιμ.η τοΰ δευτέρου
άντιστοινεΐ, λέγονται ττροβΛήματα τής άττ.ίής μεθόδου τών τριών.

' Πρό6.1. 7) δ έργάται σκάπτουν άμ.πελον ει'ς 3 6 ημέρας, 9 έρ-
γάται είς πόσας ήμέρας θά σκάψουν την αύτην άμ.πελον ;
zltâra^c. Οί 5 έργάται έργάζονται 36 ημ.έρας,

» 9 » » χ »

Ένταΰθα είναι οανερόν δτι," αν οί έργάται διττλασιασθώσι, θά
σκάψωσι την άμπελο ν είς τό ήμισυ τών ημερών ' καί άν οί έργάται
τριπλασιασθώσι, θά σκάψωσι την άμ.πελον είς το τρίτον τών ημ.ε-
ρών. Οί έργάται λοιπόν καί ό χρόνος, καθ' ον εκτελοΰσι το έ'ργον,
είναι ποσά άντίστροοα.

ι I

Λύσϊς. 'Αφού ci 5 έργάται χρειάζονται πρός έκτελεσιν τού έργου 36 ήμ..
ό 1 εργάτης θά έργασθή » » 36 Χ δ »

καί οί 9 έργάται θά έργασθώσι » ni,'3li = 20 »

Εκ τής λύσεως τών άνωτέρω προβλημ.άτων συνάγομεν τον κανόνα:
Κανών. Ινα .Ιόσωμεν ηρόβΛημά τι τής άττ.Ιής μεθόδου τών
τριών δια τής αναγωγής εις τήν μονάδα:

Γράφομεν είς μίαν σειράν τους δύο γνωστούς οιντιστοίροϋντας
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Π - . · - ·.

άμιθμονς και υπό εκαστον τούτων τους δύο όί.Ι.Ιονςάντι στοιργούγτας,

τών οποίων ό εις είναι à ζητούμενος, ούτως ώστε υπό τήν αυτήν

στήΛΐ] ν να ευρί σκωνται τ/μ α ι τοΰ αυτού πράγματος ?} ποσού και

είς τήν πρώτην μά.Ιιστα στήΛην νά είναι και αί δύο τιμαΐ γνω-

οτταί. Μετά ταύτα τρέπομ εν τούς γεγραμμενονς είς τήν πρώτην

στήΛην, άν είναι συ γκεκρ // / έν ο ι, είς ομώνυμους. Τούτων πρα-

"χθέντων, ευρσκομεν είς τήν μονάδα τοΰ πρώτου ποσού ποία τιμή

του δευτέρου άντιστο/γεί και έκ ταύτης τήν άντιστοιγούσαν είς τον

ζι/τούμ ενον αριθμόν.

Σημ. Εις τά. προβλήματα τα έχοντα μ,ικτούς τρέπομ.εν τούς
μικτούς είς κλασμ.ατικούς προς εύκολίαν τών πράξεων.

·*ΙΤρόο.Ι. 8). ' Α ντήλλαςα 5| όκ. κρ ομ.μ.ύων μέ 8| όκ. σίτου.

Πόσας όκάδα-c σίτου θά λάβω υ.έ 7p όκ. κρου.υ.ύων :
' - ι 5 ι ι ι '

Τρέποντες τούς μ.ικτούς είς κλασμ.ατικούς και διατάσσοντες θά
έχω μ. ε ν :

V όκ. κοου.υ.. άνταλλάσσω μέ ^γ όκ. σίτου,

ο ιιι ι 4 '

» » » » y » ))

Ο Α.

Έάν τρέψωμ.εν τά κλάσμ.ατα τής πρώτης στήλης είς ομώνυμα,
θ ά έχ_ωμ.εν :

f? όκ. κρου.υ.. ά,νταλλάσσω υ.έ 'ψ όκ. σίτου

Ίο ιιι ι 4·

-ι-Η

Ί5

r^ » » » » χ » »

ylt'ovç. Άζ&ού tf όκ. κρομ.μ. άνταλλάσσω μ.έ ψ όκ. σίτου,

^ ι -J 5 III 14 '

τί » » θά άνταλλάΗω » ttv^f » »
Ιο · 4 Χ So

και όκ. κρομ.μ.. θά άνταλλάξω μ.έ ^f^g^ — 1 0 §|| όκ. σίτου.

ΊΤρόό.Ι. 9). Μηχανή καίει είς | τής ώρας όκ. πετρελαίου,
Είς ? τής ώοας πόσας όκάδας πετρελαίου θά καύση ;
Διάταζις : Είς | τής ώρας καίει 3 % όκ.

α 1 » » θά καύση y »

5 ι Λ.

ylt'cr/c. Άφου είς | τής ώρας καίει 5 °κ.

» I » θά καύση 0 ^ 3 »
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και είς |,ήτοι 1 ώρ. θα καύση »

επομένως » | τής ώρας » » 27Η»
καί » g » » » » 4%^" = Ρ = 1τ|όκάδας.

ο 2x3 κ ο Ίο Ίο

Αν τρέώωμεν τά κλάσματα ? καί i είς όΐΛώνυα.α, το αύτο

ι ι i ι 4 ο i ι

ποόβλημ,α λύεται ούτως"

Διάταζις: Είς τής ώρας καίει- | όκ. πετρελαίου,
» — » » » y » »

Ανσις. 'Αφού είς τής ώρας καίει | όκ. πετρελαίου,

υ » - » θα καύση ôVïs λ »

καί » » j) » » -^p" = 1 H όκάδας.

\Πρό6.1. 10) 'Εργάτης τις λαμ.βάνει ήμ.ερομ.ίσθιον 28 γρόσια,
πόσον θά λάβη εις 2 | ήμέρας ;

Διάταζις : Είς 1" ήμε'ραν λαμ.βάνει 28 γρόσια,

» 2 \ » θά λάβη χ »

Ανσις. 'Αφού εις 1 ήμεραν λαμ.βάνει 28 γρόσια

» 2 ήμέρας θά λάβη 28χ2 = 56 »

:β-

καί » \ τής ήμέο. » » ψ = 14 »

άρα » 2~| )) χ> » » 56+14 = 70 »

Έκ τής λύσεως του προβλήμ.ατος τούτου συνάγομεν τον
κανόνα :

Κανών.

"Ο

ταν είς ττρόδ.Ιημα τής όιπ.Ιής μεθόδου τών τριών ζητήται ?}
όιντιστοιγονσα τιμή είς άριθμόν, όστις σύγκειται ή δύναται νά ci -
ναόίυθή είς μέρη, τών οποίων ά.Ι.Ια μεν είτα ι κο.Ι.Ιαπ.ίάοια , α. l.lci

δε

όι.ιΛόι μέρη του άριθμου. τον όποιου, τήν αντιστοιχούσαν τιμήν
γνωρίζομεν, εύρίσκομεν τήν ε'κ, έκαστον μέρος άντ ι στοιχούσαν
τιμήν και τό όίθροισμα τούτων είναι ή ζητούμενη.

ΤΙ μέθοδος αύτη λέγεται μέθοδος τών à π.Ιών μερών.

Σημ. Αιχ τής μεθόδου ταύτης οι μ,ικροπωληταί μεθοδικώτατχ
καί άπλούστατα τ ή βοήθεια τών δακτύλων λύουσι τά έν τω εμ.πο-
ριω αυτών παρουσιαζόμενα προβλήμ.ατα.
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ίΤρόβ.Ι. 11) 8 άίνθρωποι εδαπάνησαν 20| γρόσια. Πόσα γρό-
σια θα δα—ανησωσι 36 άνθρωποι;

Αιάταζις : Έάν 8 άνθρω—οι δα—ανώσι ^ γρόσ.

» θά δαπανήσωσι y »
θρωποι δα—ανώσι ))

» ητοι τετοα—λάσιοι τών 8 άν-

θρωποι θά δαπανήσωσι τετρα-
πλάσια, ητοι 83 γρόσια,
καί σι 4 άνθρωποι, ητοι οί ήμίσεις τών 8, θά δαπα-

οί 36
νσις. Άοοΰ οί 8

οί 32

' >4 ~ 83 " S3

νησωσι το £ του ψ, ητοι γοοσ.

ωστε

οί 32 -}- 4 = 36 άνθρωποι θά δαπανήσωσι

83 f =93 I γρόσια.

*ΙΤρόδ.Ι. 1 2) ΤΙ οκά της ζα^άρεως αξίζει 3 γρόσ. Πόσους πα-
νάδες αξίζουν τά 17δ δράμια;

Έπειδη μία οκά τρέπεται είς 400 δράμ., καί τά 3 γοόσ. είς
120 παράδες θά εχωμεν·:
. Διάταζις · Τά 400 δράμ. άξιζουν 120 παρ.

» 17 5 » » y »

ylt'i77c. Έπειδη 1 75= 1 0050-j-25 δράμια, σκεπτόμεθα
<ώς έξης :

Ά ο ου τά 400 δράμ άξιζουν 120 παρ.
» 100 >/ θά άξιζουν 30 »
» 50 » » » 15 5)
καί » 25 » » )) 71  2 »
100 + 50 + 25=175 δ ο ά υ.. θ ά  ι ι άςίζουν 30+1

::—: 521 παράδες.

*ΙΤρόβ.Ι. 13) Ξενοδόχος ηγόρασε 5| όκάδας κρέατος διά 30
ίΛερίδας. Έάν η πελατεία αύτου αύςηθη καί είναι άνάγκη νά κατα-
-σκευάση 50 μερίδας, πόσον κρέας πρέπει νά άγοράστ) ;

Αιάταζος : Διά 30 μερίδας αγοράζει 5| = ^ οκ. κρέατ.

» 50 » θά άγοράσν] χ )) »
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Λ ν σι ς διά της αναγωγής είς τήν μ.ονάδα.
Διά 30 μ.ερίδας. ά,γοράζει = ^ όκ. κρέατ.

» 1 μ.ερίδα θά άγοράση

21

4 χ 30

καί» 50 μερίδας » » —W-—8§όκ. κΡε'ατ~

ν σι ς διά της μεθόδου τών άπλών μερών.
Διά 30 μερίδας αγοράζει ^ όκ. κρ.

» 15 » θά άγοράση τό τοΰ ^ ητοι = ^ όκ. κρ~.-
καί » 5 » » Λ » Ι » » = l » »

Ο 8 ο χ ο 8

άρα διά 301 55 μ.ερ.= 50 μερίδας θα άγοράση

21 I 21 Ι 7 __42 121 [7_ Q 3 '

~4 I 8 Ι 8"s I 8 ~ι 8=== È ^//~· κρεατ,.
^ ,ΙΤρόβ.Ι. 14. Τί μέρος της οκάς είναι τό 1 δράμ.ιον ;

Λι'σνζ·. Άοοΰ 400 δοάΐΛ. άποτελούσι 1 όκάν, 1 δοάμ.ιον Οοε

1 ι I 1 Ι I.

είνοα τ° 4ÛÔ άΐΐδές.

«ΓΙ ρ ό6.1. 1 δ) Τ μέρος τής οκάς είναι τό γραμμάοιον ;

3) 16) Τί μέρος του πή/εως είναι εν ρούπιον ;

. » 17 ) Τί μέρος του πήχεως είναι είς δάκτυλος :

» 18) Τί μ.έρος της υάρδας είναι ό δάκτυλος του μ,έτρουj

* » 19) Τί μέρος τής υάρδας είναι ό αγγλικός πους;

Υ » 20) Τί μέρος τής υάρδας είναι ό άγγλ. δάκτυλος ;

* )> 2 ! ) Τί μέρος του τεκτονικού πηγ-ως είναι εν 7ϋαρμ.άκι;

καί τί μ.έρος είναι ό δάκτυλος του μέτρου ;

* » 22) Τί μέρος του παλαιού στρέμ.ματος είναι τό τετρα—

γωνικόν μέτρον;

* » 23) Τί μ.έρος του νέου στρέμμ.ατος είναι τό τετοαγω-

νικόν μ.έτοον : -

» 24) Τί υ.έοος  ι k ^ τοΰ εκταρίου είναι τό τετραγων. μ.έτρον;
» 25) Τί μέρος τοΰ έκταρίου είναι τό άρ ;
' » 26) Τί μέρος τοΰ εκταρίου είναι τό νέον στρέμ.μα. ;
» 27) Τί μέρος τοΰ κυβικοΰ μ.έτρου είναι η λίτρα ;

28) Τί μέρος τοΰ κυβικό υ μ.έτρου είναι τό κοιλόν ρί"
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' Πρό62. 29) Πόσα γράμο. έχει το εν δ ρ α μ. καί /^οσα τα 5 δ cat/,. ;

1 οκά η 400 δράμια ισοδυναμούν j/ε 1 280 γραμμάρια*
1 δράμιον ισοδυναμεί με χ ))

οθεν εύρίσκομεν χ = ^ = f= 3|

Έκ τούτου εύρίσκομεν ότι 5 δράμ. ισοδυναμούν πρός 16 γραμ-

' Πρό62. 30). Προς κατασκευήν λαιμοδετών ηγόρασέ τις ? τοϋ
πηχ_εως μεταξωτού άντί 30 γροσ. ΓΙ όσον άξίζει ή ύάρδα ;

Διάταζα. I αξίζουν 30 γρόσ.

1 υάρδα αξίζει χ

/Iûctîc. Τά Ι τοϋ πηχεως τρέπονται είς 39 δακτύλους, ή δε ύάρ-
δα εις 9 1 δακτύλους, καί ούτως εχομεν :

Οί 39 δάκτυλοι αξίζουν 30 γρόσια,
» 91 » » χ » , όθεν £==22^1 = 70 γρ.

* ΓΙξ> ό 6.1. 31). Έάν εργάτρια ύφαίνη είς 5 ώρας 8 | πήχεις, πό-
σον θά ύφάντ, είς | της ώρας ; Ά π 1

' ΓΓρόβ.Γ. 32). 5 ρούπια υφάσματος ηγοράσθησαν | τοΰ γροσίου*
πόσον τιμάται ό πηχυς ; Άπ. 1 |.

- ϋρό62. 33). Η οκά τοϋ οίνου άξίζει 2 γρόσια, Πόσον θά πλη-
ρώσγι τις διά 150 δράμια ;

Διά την 1 όκ., ητοι 400 δράμ., πληρώνει 2 γρόσ., ητοι 80 παρ.,
διά τά 150 » θά πληρώση χ παρ.

Αύθις. Άφοΰ τά 400 δράμ. άξιζουν 80 παρ.,

τά 100 » θά ά£ίζουν ψ =. 20 παο;

■ ^ 4 \

καί τά 50 » » ^—10 παρ.

άρα τά 100.4- 50= 150 δράμ. άξιζουν 20+10—30 παρ.

* ITpôtJ. 34). Τά I της οκάς πόσα δράμια είναι; Άπ. 240.

* Πρό62. 35). Έάν η της χωρητικότητος βαρελιού είναι 140 όκ.,
πόσας όκάδας χωρεϊ τό βαρέλιον ; Άπ. 245 όκ.

* IIçgG.I 36). Η όκά τοϋ σίτου άξιζει εν γρόσιον' πόσον άξιζουν
175 δράμ.. ; Άπ. 17 | παρ.

« Προ62. 37). Πόσα γρόσια είναι τά ^ της τουρκ. λίρ.; Άπ. 45.
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» Π ρ66.1. 38) ΙΙόσα γρόσια, είναι τα | και τό | τής τουρκικής
λίρας ; Άπ. 90

~Πρό6.1. 39) Φιλάνθρωπος άποθανών διεμ,οίρασε τήν περιουσίαν
του ώς εξής : τό | άφήκεν είς τά σχολεία, τά Ι είς τήν έκκλησίανκαί
τό ύ—όλοι—ον, όπερ είναι 6 400 φράγ., άφήκεν είς τό νοσοκομ.εΐον.
Πόση ή το ή περιουσία ;

Άπ. Ή πεοιουσια η * ο 16800 φράγ. Είς τά σχολεία άφήκε
5 600 φρ. και είς τήν έκκλησίαν 4 800 φρ.

Π ρ66.1. 40) Πόσα ρούπια είναι τά | τού πήχεως : Άπ. 6.

Πρό6.1. 4 1) Πόσα γρόσια άξίζουν 15 ^ πήχεις υφάσματος, τοΰ
οποίου οί 8| πήχεις ήγοράσθησαν άντί 1 1 Άπ. 20 ^ γροσ.

'Οδηγία. Εύρίσκομεν πόσον ά_ξίζει ό είς πήχ^υς και ύστερον οί 15|·.

Π ρ 66.1. 42) Έπιχειρημ.ατίας είσέπραξεν έκ τίνος επιχειρήσεως
15 800 φράγ. Είς ταύτα περιλαμβάνεται τό κεφάλαιον και τά
κέρδη, τά όποια κατά τό | τού άρχικού κεφαλαίου. Πόσον είναι το
κεφάλαιον και πόσα τά κέρδη ;

•'Εάν παρασταθή διά | τό κεφάλαιον, τότε τό κεφάλαιον και τά.
κέρδη θά είναι ~ —I— \ = τ άρα τά r είναι 15 800. Έκ τούτων εύ—

> 4 14 4 1 4

κόλως εύρίσκομεν. ότι τά. κέρδη είναι 3 160 φρ., τό δέ κεφά-
λαιον i 2 6 4 0 φρ.

Πρόβ.ΐ. 4 3) Εργάτης σκάπτει μ.ίαν άμ.πελον μ.όνος είς 15 ή μ. ε —
ρας, Νεότερος εργάτης σκάπτει τήν αυτήν άμ.πελον επίσης μ.ονος
εις 12 ήμ.έρας, και τρίτος είς 20. Έάν και οί τρεις έργασθώσιν
ο μ. ού, είς πόσας ήμ.έρας θά σκάψουν τήν αυτήν άμ.πελον ;

/lt'ovç. Ό πρώτος, ά.φου είς 15 ήμ,έρας σκάπτει μ.ίαν άμ.πελον,
είς μ.ίαν ήμ.έραν θά σκάψη τό — τής άμ.πέλου* ό δεύτερος είς μ.ίαν
ημέραν σκάπτει μ.όνος τό και ό τρίτος τό ^ μ.όνον. Και οί
τρεις δέ όμ.ου είς μ.ίαν ήμ.έραν σκάπτουν τό ^ -f-^ ήτοι τό J

τής αμπέλου, άρα όλην τήν άμ.πελον είς 5 ήμ.έρας.

_ Πρόβ.1. 44) 'Έμπορος τις διέθεσε τό | τής περιουσίας του διά.
τινα έπιχείρησιν, έκτης όποιας εισέπραξε 6 354 φρ. και εύρεν, οτι



Περί τοόν κλασμάτων

123

τ,ύξήθη ή περιουσία του κατά τό | αυτής. Πόση ήτο ή περιουσία του ;

Λύσ>ς. Τά. 6 354 φρ. είναι τό | της περιουσίας του, τό όποιον
διέθεσε, καί τό | αυτής, κατά τό όποιον ηύξήθη, δηλ. τα 6 354

~ '1 , 4 " Ο -> Γ

φρ. είναι το | και è, ητοι τα ^ της περιουσίας.

Άφού λοιπόν τα ~ τής περιουσίας του είναι 6 354 cpρ., όλη ή
-.περιουσία είναι 706χ20=14 1*20 φρ.

ΙΓρόβ.1. 4 5) Να εύρεθώσι τό Ι καί έ'πειτα τα | τοΰ άριθμοΰ

Τό έν πέμπτον του | είναι ή |χ4, τα δέ τρία πέμπτα είναι

•4 χ3 ^ 4 - ^ 3
7><5

Έκ τούτου βλέπομεν ότι, Γ>'« ενρωμεν εν η πΛειότερα μέρη
άριθμόν τίνος, άρχει νά ποΛΛαπΛασ/άσωμεν έπί τήν χΛασματιχήν
μονάδα ή evr^ το?·* χΛασματιχόν άριθμόν, όστις ορίζει τό μέρος η
τά μέρη ·

ΤΤρό6.1. 4 6) 'Ο I τί μέρος είναι τού | ;

Έάν. ό ζητούμενος άριθμός, όστις ορίζει τό μέρος, πολλαπλα-
σιασθή έπί τον δίδει τόν άριθμόν Άλλ' όταν πολλαπλασιά-
σωμεν άριθμόν τινα έπί τόν θά λάβωμεν τά | αυτού, τά όποια
.είναι ό άριθμός

"Αρα τά | (μέρη) τού ζητουμένου άριθμοΰ είναι ό ^
τό I (μέρος) 5) » » « » » ^

καί τά Ι (μέρη) » » cc » » f-^f,

Ό I λοιπόν είναι τά || τού |.

'Επειδή δέ f-^r-f = § §, τό πρόβλημα τοΰτο εκφράζεται και
■ώς εξής"

Ποίον είναι το πηΛίχον (λόγος) τον | ^ ή καί ώς εξής :
Γ!οίος είναι ό Λόγος τον | πρός | ;

ΤΤρό6Λ. 48) Τί μέρος τον 5 είναι ό 3 ; 'Απ. Ι.

ΠρόβΛ. 49) Ποιος είναι ό Λόγος τον 9 πρός | ; Άπ. 12»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν Β'
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ API ΘΜΩΝ

18?. Ε'ίδομ.εν ότι, έάν την άκεραίαν μονάδα, διαιρέσωμεν elç
ίσα μέρη, εκαστον τών μερών τούτων "λέγεται χΛασματιχΐ) μονάς.

Έάν την άκεραίαν μ.ονάδα διαιρέσωμεν εις 10, 100, 1000,
ή 10 000 κτλ. Ισα μέρη, εκαστον μέρος λέγεται χ.Ιαο'ματιχή δεχα—
άίχή μονάς, η άπλώς δεχαδιχη μονάς.

Δεχαδίχαΐ λοιπόν μονάδες λέγονται αί κλασμ.ατικαί μ.ονάδες, αε
εχουσαι παρονομαστήν την άκεραίαν μ,ονάδα ά κ ο λ ο υ θ ο υ μ έ ν η ν υπό
μηδενικών, οιαι είναι αί έξης ; Γο^δ

ΖίίλταΛ.a-oc αριθμός λέγεται ώρισμενον π.Ιήθος δεχαδιχών μονά-
δων η χα ι μία μόνη μονάς. Ούτω : κτλ. είναι δεκα-
δικοί άριθμ.οί.

Επειδή οί δεκαδικοί αριθμοί είναι καί αυτοί κλάσμ.ατα. ισχύουσα
καί έπ' αυτών πασαι αί ιδιότητες καί αί πράςεις τών κλασμ.άτων,
τά όποια πρός διάκρισιν λέγονται χοινά χ.Ιάσματα' ούτω π. y.

έκ τής ιδιότητος (125) εχομεν ^ = ^ = Ίϋϋδ Χτλ· ' ΐυδ = ϊϋϋο'

I1 _10

1000 10000'

Έκ δέ τής ιδιότητος (127) έπεται, δτι τό ^ είναι δεκαπλάσιο ν
ϊοο' -Τϊχίϋ £ίναί δέκατον τού τό όποιον πάλιν είναι,

τό δέκατον του ^

Έκ δε τής προσθέσεως εύρίσκομ.εν, δτι

_3__1__5__Ι 0 _ 350 <Γ) n 'n, Ο JL _|__iL 9 5''- 25ΐ

-10 I 100 I -1000 1000 · ^μυιω, — —ρ 1(J —ρ 100 ~ 1(J0 10υ-

Γραφή τοόν δεκαδικούν αριθμούν.

183. Έκ τών ανωτέρω βλέπομ.εν δτι, έάν γράψωμ.εν την έςής:
σειράν τών άριθμών 1 000, 100,' 10, 1, ^ κτλ;

"Έκαστος τούτων είναι δεκάκις μεγαλείτερος τού πρός τά. δεξιά,
ευρισκομένου, δεκάκις δέ μικρότερος του πρός τά αριστερά.
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'Επειδή δε αί δεκαδικαί μονάδες σχηματίζονται αί μ. ε ν εκ. τών
-δε', δ—ως είς τους ακεραίους άριθμούς σχημ.ατίζονται αί μονάδες τών
διαφόρων τάςεων, διά τούτο κατά συνθήκην και οί δεκαδικοί άρι-
θμ.οί γράφονται, όπως και οί άκέραιοι, δηλ.:

Πάν ι'/ηψίον ή ττάς ά ρ ι θ μ ο ς γραφόμενος προς τά αριστερά άΛ.Ιου
σημαίνει μονάδας τής αμέσως άνωτέρας τάξεως.
Ου

τως, ίνα ^γράψωμ.εν δεκαδικό ν άριθμ.όν, γράφομεν πρώτον το
άκεραιον αύτοΰ μ.έρος, ή έάν δεν έχη τοιούτον, γράφομ.εν 0 και έ'-
πειτα ύποδιαστολήν, διά νά διακρίνωμ.εν πόθεν άρχεται τό δεκαδι-
κόν μ.έρος του άριθμ.ού, και προχωοούντες πρός τά δεξιά γράφομεν
πρώτον τά. δέκατα, έ'πειτα τά εκατοστά, τά χιλιοστά, τά δεκάκις
χιλιοστά και ούτω καθ'έξης. Άν δέ μονάδες τάξεως τίνος δεν ύπάρ-
χουν, συμ.πληρούμ.εν τήν θέσιν αυτών διά. τού βοηθητικού ψηφίου 0.

Π. χ. ό άριθμ.ός, όστις περιέχει 7 άκεοαίας μ.ονάδας, 5 δέκατα,
9 χιλιοστά, 8 δεκάκις χιλιοστά, άντί νά γραφή
7 + îôûôôXw0Cir<* ανωτέρω συνθήκην γράφεται

7,5098.

ούτως είναι 7 + ft + ïâô + TÔÛÔÔ = 7 '5098· 'Ομοίως ό άριθμός,
όστις έχει 4 έκ,ατοστά, 5 χιλιοστά, 7 δεκάκις χιλιοστά, ά.ντί νά

ΎΡ*?Ϊ» îfe + îliô + ïôfeô γράφεται 0,0457.

Έπομ.ε\ ως ^ + îêo + îcûôô == 0 ' 0 4 57 ·

Όμοίως 35+^ + ^ = 35,0407.
zlf^ncîiA'à ψηφία τού δεκαδικού αριθμού λέγ

ονται πάντα, οσα

ευρίσκονται δεξιά τής υποδιαστολής.

Γραφή των δεκαδικών αριθμών ώς κοινών κλασμάτων
184. Ε

ι^ου.εν ανωτεοω, οτι

^ "Κ^+ΐϋΰ^ϊϋδδ^ 6,549.

Έάν δέ τοΰ άριθμ.ού 6 —j— ^j + ïnû + .y^M διάφορα κλάσματα
τρεψωμ.εν είς όμ.ώνυμ.α και προσθέσωμ.εν, θά έ'χωμ.εν

ο_ί__I— __μ-5-4= 6-1--^

J ~ 10 I 100 ι 1000 ι 1000 ·

Έπομ.ένως είναι 6,549 ^6

if - -
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Έάν δε τρέψωμεν καί τον μικτό ν 6 είς κλασματικών, ευρί-

σκομεν «,549 = 6^=gg§.

'Ομοίως ό δεκαδικός 16,35 γράφεται 1 6 ^ η καί ώς έξης:
καί ό άριθμός 0,0067 γράφεται .jg^.

Έκ τούτων συνάγου.εν, οτι

Πας δεκαδικός αριθμός δύναται vci γραφή ώς κΛάόμα εγον ά-
ριθμητήν μεν τον άκ/ραιον, όστις προκύπτει, ε à ν π α ρ α Λ ε ί ôr ω μεν
την νποδιαστοΛήν, παρονομ αστήν δε την άκεραίαν μονάδα έχουσα ν
κατόπιν αυτής τόσα μηδενικά, όσα f n ai τ ά δεκαδικά ιΙ?]φία τον~
δοθέντος αριθμού. Καί άντιστρόφως :

Διά να γρά ψωμε ν κ. /άσμα, τού οποίου παρονομαστής είναι ΊΓ
μονάς έχουσα κατόπιν αυτής μηδενικά, δη.Ι. 10, 100, 1000 κτ.ί.
ώς δεκαδικόν αριθμόν, γράφομ εν πρώτον τόν άριθμ η τ/) ν αυτού καϊ
χωρίζομεν δεζιίι τούτου δι' υποδιαστολής τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα-
είναι τα μηδενικά τού παρονομαστου. δε ό άριθριητής δεν

εχη αρκετά ψηφία, ίνα γωρίσωμεν, γράφομεν έμ .προς (αριστερά)·
αυτού μηδενικά.

Έάν τό δοθέν κλάσμ.α &γτ, καί άκέραιον μέρος (μ.ικτός), τρέ—
πομ.εν τόν μ.ικτόν εις κλάσμ.α καί πράττομεν ώς ανωτέρω.

'Αναγγελία τών δεκαδικών άριθμοον.

185. Πας δεκαδικός άριθμός, οίον ό 2,769, άπαγγέλλεταε
συνήθως, όπως καί οί τρεις άριθμ.οί :

9 JL _L I _ί>_ 9_LJÇ£L ya) 2769
~ 10 I 100 Π^4000' Λ 1000' 1000 '

προς τους οποίους είναι 'ίσος. Άπαγγέλλομ,εν δηλ. χωριστά, εκα-
στον ψηφίον λέγοντες : 2 άκέραιαι μ.ονάδες, 7 δέκατα, 6 εκατο-
στά, 9 χιλιοστά, όπως ηθέλομ.εν άπαγγείλη τόν πρώτον, η λέγο—
μ.εν 2 ακέραιος καί 769 χιλιοστά, όπως άπαγγέλλεται ό
η τέλος λέγομ.εν 2769 χιλιοστά, όπως άπαγγέλλεται ό

Έκ τούτων συνάγομ,εν^ τους έξης κανόνας :

186.

Δια νά άπαγγεί.ίωμεν δεκαδικόν αριθμόν, άτταγγέΛ2ομεγ
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εκαστον ψηφίον α ντο ν χωριστά με το όνομα τον είδους τών μονά-
δων τον η

Άπα γγέλλομ εν χωριστά το à κέρα ιον αντον μέρος και έπειτα το
δεκαδικόν με το ονομα του είδους τών μονάδων του τελευταίου
προς τά δεζιά ψηφίου' ή

' Απαγγέλλομεν δ.Ιον τον άρι ft μ ον ώς ά κέρα ιον και όνομα ζομεν
με το όνομα τών μονάδων τον τελευταίου πρί ς τά δεζιά δεκαδικού
ψ'η φ ίο ν.

Σημ. Οί τρεις ούτοι τρόποι της απαγγελίας, καί μάλιστχ ό τε-
λευταίος, συνηθίζονται ώς έττί το πλείστον, όταν τα ψηφία τοϋ ά-
ριθμ,οϋ είναι ολίγα.' όταν τα ψηφία τοϋ δεκαδικού είναι πολλά, τότε:·
Χωρίζομεν τον δεκα δικόν αρχόμενοι έκ τής υποδιαστολής είς
τμ ήμ α τα συνήθως τρι ψ'ήφια και άπα γγέλλομ εν πρώτον τον άκέ-
ραιον, έπειτα δε εκαστον τμήμα με τό όνομα του 11 Jo υς τών μο~
γάδων τον τελευταΐον ψηφίου τον τμ ήμ ατος.

Ούτω χωρίζόντες είς τριψήφια τμήματα, τό πρώτον τριψηφιον-
τμ.ημα λέγομεν χιλιοστά, τό δεύτερον εκατομμυριοστά, τό τρίτον
δισεκατομμνριοστά κτλ.

Σημ. Τό τελευταΐον πρός τά δεξιά τμήμα δύναται νά είναι μο-
νοψήφιον η διψηφιον. 'Αλλά τούτο θεωροΰμεν καί άπαγγέλλομεν
ώς δεκαδικ,όν μ.έρος τοϋ άμε'σως προηγουμένου τμήματος. Ούτω
τόν αριθμόν 87,843 502 68 άπαγγέλλομεν ώς έξης: 87 ακέ-
ραιος, 8 43 χιλιοστά, 502 εκατομμυριοστά καί 68 εκατοστά τών·
εκατομμυριοστών. -

Παρατήρησις. Διά νά γράφωμεν άλανθάστως καί ευκόλως δεκα-
δικόν άριθμ,όν άπαγγελλόμενον, πρέπει νά προσέχωμεν είς τά έξης:
*Αν μεν ό δεκαδικός όπαγγέλληται ctvà εν ψηφίον, να γρά-
ψωμεν τά δέκατα αμέσως μετά την ϋποδιαστολήν, τ à εκατοστά εις
την δευτέραν θέσι ν, και civ δεν υπάρχουν, νά γράφωμεν 0, τά
χιλιοστά είς την τρίτην, τά δεκάκις χιλιοστά είς την τετάρτην καν
χαΰ* έζής, θέτοντες πάντοτε 0 είς την Θέσιν χών μονάδων, αίτινες.
δεν υπάρχουν.
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Π. χ. 3 5 άκέραιαι, 4 χιλιοστά, 5 δεκάκις χιλιοστά, γράφονται
35,0045, ό δε 3 δέκατα, 8 δεκάκις χιλιοστά γράφεται 0,3008 κλ.

Άν ό δεκαδικές απαγγέλλεται ώς ακέραιος, πρέπει να προσέχω-
μεν είς το όνομα τών μονάδων, τάς οποίας θά ορίσουν. Καί άν μεν
ορίσουν δέκατα, χωρίζομεν δεςιά έν ψηφίον ώς δεκαδικόν, άν δέ
εκατοστά, χωρίζομεν δεξιά δύο ψηφία ώς δεκαδικά, άν δέ χιλιο-
στά, τοία, τά δεκάκις χιλιοστά γράφομεν μέ τέσσαρα ψηφία, τά.
εκατοντ.άκις μέ πέντε, καί έν γένει χωρίζομεν τόσα ψηφία-δεκαδι-
κά. όσα μηδενικά θά είχεν ό παρονομαστής, ά.ν εγράφομεν τον
άριθυ.όν ώς κλάσυ.α.

ι ι - ν

II. χ. Ό άριθμός 603 δεκάκις χιλιοστά, ήτοι , γράφεται
μέ τέσσαρα δεκαδικά ψηφία, όσα δηλ. μηδενικά εχει ό 10000"
ούτω 0.0603' ό 45 έκατοντάκις χιλιοστά γράφεται μέ πέντε δε-
καδικά ώηφία οΰτω 0,00045.

■ ' ι 1

'Ιδιότητες τοΰ ν δεκαδικών αριθμών.

18 /. /V άιξία τον δεκαδικοί) άριθμόν δεν μ ε Τ et 6άΛ. I ε Text, έάν
γραψωσι δε ζ ici αντον οσαδήποτε μηδενικά.

13 '/. fJ ά ε c V j J. or., Ό άριθμός 3,56, ό 3,560, και 6 3,56000 εί-
ναι ίσοι, διότι τά σημαντικά ψηφία καί ή θέσις τούτων ώς πρός τήν
ύποδιαστολήν είναι είς όλους τά αυτά. Έχουσι λοιπόν όλοι 3 άκέ-
ραιον, 5 δέκατα, και 6 εκατοστά. Ή αλήθεια τής προτάσεως ταύ-
της φαίνεται, καί έάν γράψωμεν τους δεκαδικούς ώς κλάσματα' ό
πρώτος καί ό τελευταίος π. χ. γράφονται ούτω καί ^ά.

δύο ταύτα κλάσματα είναι ίσα, διότι τό δεύτερον προκύπτει έκ
τοΰ πρώτου, άν πολλαπλασιασθώσι καί οί δύο όροι αυτού έπι
1000. Όμοίως άποδεικνύεται καί διά τά άλλα.

188. Δεκαδικός άριθμός πο.Ι.Ια π.Ια σι ά ζετα ι επί 10, 100, 1000
κτ.Ι. εάν μεταθέσωμεν τήν νποδιαστο.Ι ή ν πρός τά δε ζ ι ά μίαν θ ε'σι ν
(επί 10), δνο θέσεις (επί 100), τρεις θέσεις (επί 1000) κτ.Ι. Έάν
δε μεταθέσω μ εν τήν νποδιαστο.Ιήν προς τά άριστε ρ ci, ό δεκαδικός
διαιρείται όμοίως.
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"Εστω ό άριθμός 57,639. 'Εάν μ,εταθε'σωμ.εν τήν ύποδιαστο-
'λήν μίαν θεσιν δεξιά, λαμ.βάνομ.εν 576,39. Ό άριθμ.ός ούτος εί-
ναι δεκάκις μ.εγαλείτερος τοΰ προηγουμ.ένου, διότι αί 57 άκέοαιαι
*ζ.ονάδες τού πρώτου έ'γιναν εις τόν δεύτερον 57 δεκάδες, ήτοι έδε-
καπλ,ασιάσθησαν, τά 6 δέκατα (ft) έγιναν 6 άκέραιαι μ.ονάδες.
"Αρα και ταύτα έδεκάπλασιάσθησαν, διότι ftX 10=6, τά 3 εκα-
τοστά, ήτοι ,yjj-j, έγιναν 3 δέκατα ήτοι ^ και τά 9 χιλιοστά
έγιναν 9 εκατοστά δηλ. ft^. έπομ.ένως και ταύτα έδεκαπλασιάσθη-
-σαν. διότι

Αν/ 10—A y« ! —

100 1 U - 10 1000 1 U - 100 ·

*Αοού λοιπόν όλα τά υ.έοη τού δοθέντος άοιθυ.ού έδεκαπλα-

. ν ι ^ ι ι

<>ιάσθησαν, και ό άριθμ.ός ολόκληρος έδεκαπλασιάσθη και έγινε
576,39" είναι λοιπόν 57,639χ 10=576,39.

Όμ.οίως ά π ο δ ε ι κ ν υ ο μ. ε ν ότι, άν μεταθε'σωμεν τήν ύποδι& στο. Ι ή ν
δεζιά δύο θέσεις, υ άριθμός πο.Ι.ίαπ.Ιασιάζεται επί 100, εάν âè
τρεις, επί 1000 κτλ. και προσέτι ότι, αν μεταθέσω μεν τήν υπ ο -
άιαστο.Ιήγ πρός τά άριστερά, ό δεκαδικός διαιρείται ' ήτοι ότι είναι

57,639x100=5763,9 και 57,639χ 1000=57639.
Προσέτι δέ 75,62: 10=7,562.

Τά άνωτέρω αποδεικνύονται, και άν γράψωυ.εν τούς δεκαδικούς
-ώς κλάσμ. α τα, οίον

3,576xl0^ggxl0=f^=35,76· επίσης
3,9234xl00=fûxi00=^=392,34, προσέτ
576,4: 100=·^: 100=fgg=5,764.

Σημ. Έάν μ.ετά .τον άνωτέρω πολλαπλασιασμών ή υποδιαστο-
λή μετατεθή κατόπιν. τού τελευταίου ψηφίου τού δεκαδικού, τότε
αύτη δεν γράφεται και ό άριθμ.ός είναι πλέον ακέραιος" έάν δέ ό
-δεκαδικός δεν έ'χη άρκετά ψηφία πρός μ.ετάθεσιν τής ύποδιαστο-
λης, γράφο μ. εν δεξιά, τού δεκαδικού ή έ'μ,προσθεν τού άκεραίου μ.έ

Ευσταϋιανοΰ. Στοιχειώδης "Αριθμητική 9
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ρους όσα προς τούτο χρειάζονται μηδενικά, οίον 3,57Χ 1 00 —-357
0,56x10 000 = 5 600, επειδή ό δεκαδικός δεν έχει άρκετά ψη-
φία πρός μετάθεσιν τής υποδιαστολής, έγράψαμεν κατόπιν του δε-
καδικού δύο μηδενικά.

7,34 : 1 00=- 0, 073 4 , έγράψαμεν έμπροσθεν τού ά,κεραίου δύο-
υιηδενίκά.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ AFI8MÎ2N

Αί πράξεις επί τών δεκαδικών άριθμών ορίζονται, όπως καί είς:
κλασματικούς άριθαούς έν γένει.

ι ' 1 ι ' ί

ΠΡΟΣΘΕΣΙΣ

189. Διά νά προσθέσωμεν δυο ή περισσοτέοους άοιθαού^, ποέπεε:
ι ι 'ι k ' ν ι - ' \

νά εύρωμεν πόσας έν γένει άκεραίας μονάδας έχουσι τό όλον οί δο-
θέντες άριθμοί, πόσα δέκατα, πόσα έκατοστά, πόσα χιλαοστά κτλ,·

ίΐρός τοΰτο γράφομεν τους δοθέντα ς αριθμούς τον μεν κάτω-
θι τοϋ âè ούτως, ώ'σγ<? α/ μονάδες τής αύτής τάξεως νά εν ρι-
αχών τ at υπό τήν αυτήν στη.(ην, οίον αί άπ.Ιαί μονάδες ύπό τά ς
μονάδας και αί ύποδιαστο.Ια ί ό/ιοίωτ, τά δέκατα υπό τά δέκατα,
τά εκατοστά ύπο τά εκατοστά χτ.ί. , επειτα εχτε.Ιοϋμεν τήν πράζιν,
δπως χαί, είς τους ακεραίους, άρχίζοντες εκ δεξιών καί προσε'-ροντες,
νά γράφωμεν ύποδιαστο.Ιήν δεζιά τοϋ άθροίοματος τών μονάδων.

Παρατήρησις. Έάν οί δεκαδικοί δεν έ'χουν ισάριθμα ψηφία ,-
£να μή οί άρχάριοι κάμνουν λάθη είς τάς στήλας, δυνάμεθα εις
τους έχοντας όλιγώτερα δεκαδικά νά γράφωμεν τόν άπαιτούμενον-
άριθμόν μηδενικών, ώστε όλοι νά έ'χωσιν ί'σον άριθμόν δεκαδικών-
ψηφίων.
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S3 α ρ α. δείγματα-

Νά έκτελεσθώσιν αί εξής προσθέσεις :

0,0574 0,0574 3,4403 3,6403

36,42 36,4200 0,04 0,0400

3,5 η 3,5000 S ή 8,0000

7,694 7,6940 5,704 5,5840

4 7, (\7 1 4 47,6714 1 7, 1 843 17,2643.

Α Φ ΑΙΡΕΣΙΣ

190. Είς την άφαίρεσιν οί αριθμοί διατάσσονται ό μεν κάτω-
θι τοΰ δέ, όπως ανωτέρω είς την πρόσθεσιν, δηλ. ούτως, ώστε αί
μ.ονάδες της αύτης τάξεως καί αί ύποδιαστολαί νά εύρίσκωνται
είς την αύτήν στήλη ν ' έπειτα έάν ό εις τών δεκαδικών έ'χη όλιγώ-
τερα ψηφία, θέτομεν δεξιά αύτοΰ μ.ηδενικά, ώστε νά. έχουν ίσά-
ρ'.θμ.α ψηφία. Άφαιροΰμεν δέ, όπως είς τούς ακεραίους, άρχίζοντες
εκ δεξιών, ποοσέχομ.εν όμ.ως νά θέτωμεν ύποδιαστολήν δεξιά τής
διαφοράς τών άπλών μ.ονάδων.

55 oc ρ at 15 ε £γ jj.ch τ α -

32,573 34,5 ' 34,500 74 74,000

0,325 7,874 η 7,874 0,375 η 0,375

32,248 26,626 73,625

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

191. Τους δεκαδικούς αριθμούς πο.Ι.Ιαπ.Ιασιάζομεν, όπως και
τους ακεραίους, είς το γινόμενον όμως χωρίζομεν τόσα ψηφία δε-
καδικά, όσα δεκαδικά εχονν οί δυο παράγοντες.

Σημ. Έν άνάγκτ,, άν δεν ύπάρχουν αρκετά ψηφία, θέτομεν α-
ριστερά. τοΰ γινομ.ένου μ.ηδενικά.

Εις τον άνωτέρω κανόνα καταντώμ.εν, έάν γράψωμεν τούς δε-
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/.άδικους ώς κλάσματα καί εκτελέσωμεν πολλαπλασιασμών κλα-
σμάτων .
i

Παραδείγματα.

Τους άριθμούς 1,36 και 4 , ί ι<, ολλαπλασιάζομεν ώς ακεραίους
J ,36 καί είς το γινόμενον 5712 χωρίζομ.εν τρία δεκα-
4,2 δικά ψηφία, δηλ. όσα δεκαδικά έχουν οί δύο παρά-
272 γοντες, οτε εύρίσκομεν 5,712' διότι, έάν γράψωμ,εν
54 4 τούτους ώς κλάσματα^ καί || καί πολλαπλασιά-

~ 7 ! ·> r-r^wsj fiv i'vnn-j Î^R ^ 42 _136 g 42 - 57!2

o, / l ^ σωμεν, ϋα εχωμεν ιυο Χϊϋ— ιοοο —ιοοο '
ό—ερ ώς δεκαδικός γράφεται 5,712.

Τό γινόμενον 32, 5 4 Χ 0,003 θά έ'χη — έντε δεκαδικά' διότι

32,54x0,003 0,09762.

'Αριστερά του γινομένου, επειδή δεν ύπηρχον αρκετά ψηφία δια
νά χωρίσωμεν, έγράψαμεν δύο μηδενικά.

Είς τόν πολλαπλασιασμόν 3,735χ45 τό γινόμ,ενον θά έχ·/]
τόσα μηδενικά, όσα έ'χει ό είς τών παραγόντων, επειδή ό άλλος εί-
ναι άκέραιος* διότι

3,735x45 = ^χ45 = 168,075.

ΔΙ ΑΙΡΕΣΙΣ

Διαίρεσις δεκαδικού δι' ακεραίου.
192. Διά νά έκτελέσωυ.εν την διαίοεσιν δεκαδικού δι' ακεραίου,

ι ' ι I »

πρέπει νά ένθυμώμεθα, ότι μία ακέραια μ.ονάς έ'χει δέκα δέκατα, ητοι
1 = έν δέκατον έ'χει δέκα εκατοστά ( ^ = εν εκατοστών

περιέχει δέκα χιλιοστά γενικώς μ.ία μ,ονάς τάξεως

τίνος περιέχει δέκα μονάδας τ*ος άμέσως κατωτέρας.

Άς ύποθέσωμεν λοιπόν, ότι πρόκειται νά διαιρέσωμ.εν τόν α-
ριθμόν 35,784 διά 4.
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Έμάθομ,εν, δτι δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν χωριστά έκαστον μέ-
ρος αυτού. Διαιροΰμεν λοιπόν πρώτον τό άκέραιον μέρος 35 δια 4

οι- i-»rw , / εύρίσκομεν πηλίκον 8 άκέραιον καί

35,784 4 , Γ 1 , , _

I---υπολοιπον ο ακεραιον. Αι τρεις αύται ακε-

3 7 8,946 ,^ , ^ _ , ΟΛ

ραιαι μόνασες ισοουναμ.ουν με ou οεκατα
9 / καί 7 τού διαιρετέου γίνονται το δλον 37

0 δέκατ α, τά όποια διαιρούμενα διά 4

< δου ν πηλίκον 9 δέκατα καί ύπόλοιπον 1

δέκατον. Τούτο τρέπεται εις 10 εκατοστά, τά όποια μετά τών 8,
τών ευρισκόμενων είς τόν διαιρετέον, γίνονται 18. Διαιροΰντες τά
18 εκατοστά διά 4 εύρίσκομεν πηλίκον 4 εκατοστά καί ύπόλοι-
πον 2 εκατοστά. Τά 2 ταύτα εκατοστά τρέπονται είς 20 χιλιο-
στά, τά οποία μετά τών 4 χιλιοστών του διαιρετέου γίνονται 24
χιλιοστά" διαιροΰντες καί ταύτα διά 4 εύρίσκομεν πηλίκον 6 χι-
λιοστά καί ύπόλοιπον 0" ούτως.ή διαίρεσις έτελείωσε.

Τά ζητούμενον πηλίκον τού 35,784 διά 4 είναι 8,946.

Έκ τών άνωτέρω συνάγομεν τόν έξης κανόνα :

193. Κανών. 1Η διαίρεσι ς δεκαδικού fît' άκέραιον εκτελείται,
ώζ έάν καί οί δύο ήσαν όι κέρα ι ο ι' καί όσα μεν ψηφία του πηΜχίν
προέρχονται εκ τον άκέραιον μέρους τον διαιρετέου είναι ακέραια
χαί θέτομεν κατόπιν αυτών νποδιαστολήν, τά δέ προερχόμενα έκ
τον δεκαδικού μέρονς είναι δεκαδικά.

* Περί προσεγγίσεων και λαθών.

194. Παράδειγμα. 'Έστω ή διαίρεσις 0,0874 : 5.

Έκ τής διαιρέσεως τών 0 ακεραίων μ.ο-

νάδων εύρίσκομεν Οάκέραιον πηλίκον, όμοίως

0,0874

37 0,0174 , , , , -

çy ^ και εκ των οεκατων λαμ.δανομεν πηλίκον U

4 τά έκα.τοστά δίδουν 1 πηλίκον, τά χιλιο-

στά 7 καί τά δεκάκις χιλιοστά 4, μένει δέ
καί ύπόλοιπον 4" ώστε έ'χομεν 0,0874 : 5= 0,0174 Έάν πα-
ραλείψωμεν τά | τού δεκάκις χιλιοστού καί λάβωμεν ώς πηλίκον
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τον αριθμόν 0,0174, τό λάθος τό όποιον γίνεται, είναι μικρό-
τερον τοΰ ενός δεκάκις χιλιοστού, και ό αριθμός 0,0174 λέγεται
πη\ίχον χαζά προσέγγισιν χατ έ.ί.Ιειψινy διότι είναι μικρότερον
του αληθούς κατά | τοΰ δεκάκις χιλιοστού. Έάν. όμ.ως, άντί νά
παραλείψωμ.εν τα | τοΰ δεκάκις χιλιοστού, προσθέσωμ.εν είς ταύτα,
όπερ προτιμότερον, και | τοΰ δεκάκις χιλιοστού, λάβωμ.εν δε ώς
πηλίκον τον άριθμ.όν 0,0174 | ήτοι 0,0175, τότε ούτος, έπειδή
υπεοβαίνει τό άληθές πηλίκον κατά 1 τοΰ δεκάκις χιλιοστού, λέγε-
ται ni).Uxor χα τά προσέγγισιν xaâ' υπερογήν. Είς άμ.φοτέρας τάς
περιπτώσεις τό λάθος είναι μικρότερον τοΰ ενός δεκάκις χιλιοστού.
Ιΐοοτιυ.ότερον όυ.ωζ είναι, έάν το κλάσυ.α, τό όποιον μένει, είναι

i ll ι- i ' ι'

α'κοότεοον τοΰ νά παραλείπωι/.εν αύτο και νά λαυ.βάνωΐΛεν τό

ι ■ ι ι 'Ζ ι ι ι ι .

πηλίκον κατ' έλλειψιν' έάν δέ είναι μεγάλείτερον πού ώς τό
άντί νά παοαλείπωμεν τούτο ν' α.ύςά.νωμ.εν, ώστε νά γίνεται μ.ία
μονάς τής τελευταίας τάξεο^ς, και τότε τό λάθος είναι μ.ικρότερον
ήμ.ισείας μ.ονάδ'ος τής τελευταίας τάςεως

Είς τήν άνωτέρω διαίρεσιν ηδυνάμ.εθα τό υπόλοιπον 4 , όπερ εί-
ναι δεκάκις χιλιοστά, νά τρέψωμ.εν είς 40 έκατοντάκις χιλιοστά,
τά όποια διαιροΰντες διά 5 εύρίσκομ.εν 8 έκατοντάκις χιλιοστά και
υπόλοιπον 0 ' ώστε θά έ'χωμεν 0,0.87 4 : 5=0,0 I 748.

* Περιοδικόν δεκαδικόν κλάσμα.
195. Νά δ'.αίρεθη ό αριθμός 8,74 διά του 7 .

Εις τήν διαίρεσιν ταύτη ν τό πηλίκον κατά
„ 1, I η τά ανωτέρω είναι 1,24^. Το υπόλοιπον όμως

8,74 |_J_ __ ^ ' ' 1

Ι 7 1,24-857142... "ή·' διαιρέσεως τών 34 εκατοστών διά

3i· 7, όττερ είναι 6 εκχτοστά, δυνάμεθα νά τρέ-

00 ψωμ.εν εις 60 χιλιοστά, τά όποια διά 7 δίδουν

πηλίκον 8 χιλιοστά και υπόλοιπον 4 χιλ ο-

j q στά. Τό υπόλοιπον τοϋτο δυνάμεθα νά τρέψω-

30 Η·Ξν ε?·ς 40 δεκάκις χιλιοστά, τά όποια δι' 7

20 δίδουν πηλίκον 5 και υπόλοιπον 5. Τό νέον

6 τούτο υπόλοιπον δυνάμεθα νά τρέψωμεν είς 50

έκατοντακις χιλιοστά και νά έςακολουθήσωμεν τήν διαίρεσιν, ή οποία άλ—
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,Χοτε μεν καταλήγει είς ύπόλοιπον 0, καί τότε τό πηλίκον εχει ώρισμένον
-πλήθος δεκαδικών ψηφίων, άλλοτε δε ουδέποτε εύρίσκομεν ύπόλοιπον Ο,
τότε ή διαίρεσις εξακολουθεί έπ1 άπειρον, τα δέ ψηφία τοΰ πηλίκου
επαναλαμβάνονται τά αυτά καί κατά την αυτήν τάςιν, ώς συμβαίνει είς την
ανώτερο) διαίρεσιν, είς την οποίαν μετά τό εοδομον ψηφίον τά δεκαδικά άρ-
χονται επαναλαμβανόμενα άπό τοΰ 2 κατά την αυτήν σειράν. Τό τοιούτον
πηλίκον λέγεται περιοδικόν δε/.αδικόν κλάσμ.α. 'Επειδή δέ είναι
αδύνατον νά λάβωμεν όλα τά ψηφία τοΰ δεκαδικοΰ τούτου, λαμβάνομεν αυ-
τόν πάντοτε κατά προσέγγισιν.

Παρατήρησις. Είς τό άνωτέρω παράδειγμα, έάν περιορισθώμεν εις τινα
μ.ερικήν διαίρεσιν, π, χ. είς την τετα'ρτην, ήτοι έάν λάβωμεν τό πηλίκον μέ-
χρι τών χιλιοστών, Οά εχωμεν αυτό υπό τήν μορφή ν 1,248 Οά είναι δε

1,2481 — 1,24-85714248 ....

Έάν ώς πηλίκον λάβω μ. εν τόν 1,248, το λάθος είναι | τοΰ χιλιο-
στού, έπομ.ένως μικρότερον τοΰ ενός χιλιοστού. Έκ τούτου συμπεραίνομεν
ο"'., έάν καί τοΰ δεκαδικού i ,2485714248... λάβιομεν τα τρία πρώτα δε-
ν.αοικά, τό λάθος είναι μικρότερον τοΰ ενός χιλιοστού, επομένως τα παρα-
λειπόμενα άπό τοΰ τετάρτου καί εφεξής .εν συνόλω δεν έ'χουν άςίαν ενός
χιλιοστού. ΈνταΰΟα ή αξία των είναι | τού χιλιοστού. 'Ομοίως έάν λά-
6ωμ.εν το πηλίκον τής ανωτέρω διαιρέσεως μέχρι τών δεκάκις χιλιοστών,
ητοι ύπο τήν μορφήν 1,2485 Οά εχωμεν

~ 1,24 85|= 1,24857 142 . . .

Άποδεικνύομεν δέ, όπως άνωτέρω, ότι, εάν τοΰ δεκαδικού τοΰ έχοντος
.άπειρα ψηφία λάβωμεν τά τέσσαρα -ρώτα δεκαδικά, ήτοι μέχρι τών δεκά-
κις χιλιοστών, τό λάθος είναι § τοΰ δεκάκις χιλιοστού, επομένως όλα τά
παραλειπόμενα δεκαδικά ψηφία έχουν άςίαν μικροτέραν τοΰ ενός δεκάκις
y ΐΛίοστοΰ.

196. Κκ τών ά.νωτέρω συνάγομεν τά έξης:

'Eciv δεκαδικού αριθμόϋ έχοντος πολλά δεκαδικά ψηφία ή άπει-
ρον πλήθος τοιούτων λάβωμεν τινα τούτων ρετα τήν υποδιαστο-
λών κα ί παραλε ψ'ωμεν ολα τά επόμενα, ή ά ς- α τών παραλειπο-
μένων , ήτοι το λάθος είναι μικρότερον μιάς μονάδος τής τελευταίας
ζάζεως τοΰ δεκαδικού, τον οποίον ελάΰομεν.
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Διαίρεστς δεκαδικού δια δεκαδικού.

199. "Εστω προς έκτέλεσιν ή διαίρεσις του άρ-.θμ.οΰ 57,354 δια
8,3. Πηλίκον τών δύο τούτων άριθμ.ών δύναται να ληφθη τό κλά-
σμα 1 , του οποίου, έάν πολλαπλασιάσωμ.εν τούς δύο όρους εττί'
10, ίνα ό παρονομαστής γίνη ακέραιος, ευρίσκομεν τό 'ίσον κλάσμα
■5ggD1·, όποτε θα έχωμεν να έκτελέσοψ.εν διαίρεσιν δεκαδικού δι' α-
κέραιου, ητοι την 573,54 : 83, ητις έκτελεΐται, όπως άνωτέρω·
ειδομεν, καί ευρίσκεται πηλίκον 6,91 κατά προσέγγισιν ενός ε-
κατοστού .

"Εστω δεύτερον πρός έκτέλεσιν ή διαιρεσις 3.674 : 9,531* το-
πηλίκον είναι — = 0,385 κατά προσέγγισιν χιλιοστού.

Είς την διαίρεσιν ταύτην, διά νά κάμ.ωμ.εν τόν διαιρέτην άκέ—
patov, έπολλαπλασιάσαμεν τούς δύο όρους τού κλάσματος
ητοι διαιρετέον καί διαιρέτην έπί 1 000 καί, επειδή έ'χουν ισον α-
ριθμόν δεκαδικών ψηφίων, έ'γιναν άμ.φότεροι άκέραιοι, τους όποιους:
διαιρουμεν, ώς έδε ιςαμ.εν ανωτέρω.

"Εστω τέλος ή διαίοεσις 0.75 : 3,459. Εις την διαίρεσιν ταύ-
την διά νά γίνη ό διαιρέτης ά,κέραιος, πρέπει νά πολλαπλασιάσω-
μεν διαιρετέον καί διαιρέ την ε / ^ ι 1 οοο- ε /ν ε ιδή c>£ ό όιαιοετέος οεν
έ'χει άρκετά δεκαδικά, γράφομεν πρώτον είς τό τέλος αύτοΰ εν
μ.ηδενικόν' ούτω θά έχωμ.εν την διαίρεσιν 0,7 50 : 3,4 59 η την
750 : 3 459. Τό πηλίκον κατά προσέγγισιν καθ' ύπεροχήν χιλιο-
στού είναι 0,217. 'Ομοίως εκτελείται η διαίρεσις 0.65 : 1,8374..
Έάν γράψωμεν είς τό τέλος τοΰ διαιρετέου 0,65 δύο μ.ηδενικά
καί πολλαπλασιάσωμ,εν διαιρετέον καί διαιρέτην έπί 1 0 000, Υ)
διαίρεσις αύτη τρέπεται είς την έςής" 6 500 : 18 374, ητις εκτε-
λείται ευκόλως.

'Ωσαύτως έκτελεΐται καί ή διαίρεσις 5 : 0,4 67. Ένταΰθα ό
διαιρετέος είναι ακέραιος" έάν γράψωμ.εν δεξιά αυτού ύποδιαστο—
λήν καί κατόπιν ταύτης μηδενικά, η άςία αυτού δεν βλάπτεται*
ούτω θά έχωμεν νά έκτελέσωμ.εν την διαίρεσιν 5,000 : 0,467r
η τήν 5 000 : 467, την οποίαν ευκόλως έκτελοΰμ.εν.
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Δεκαδικόν πηλίκον δύο ακεραίων.

197. "Οταν έ'χωμεν να διαιρέσωμεν δύο ακεραίους, οίον 23 δ ια 4,
το πηλίκον, καθώς γνωοίζομ.εν, θα είναι ψ ή 5 |, ή, αν περιορι-
σθώμεν είς το άκέραιον μ.όνον μέρος, θα είναι 5. Δυνάμεθα δμως
να έξακολουθήσωμ.εν την διαίρεσιν τρέποντες το πρώτον ύπολοιπον
καί εκαστον τών άκολούθων είς μονάδας κατωτέρας τάξεως καί .
ούτω λαμβάνομ.εν το πηλίκον ύπό μορμήν δεκαδικού.

Ιίαραζείγματα.

ϋαράάειγμα 1ον. Είς την διαίρεσιν 567 : 68 μετά την εύρεσιν τού
j ακεραίου πηλίκου 8 έτράπη το άκέραιον ύ-

βς>0 ^ πόλοιπον 32 είς 320 δέκατα καί το έ-

480 πόμενον ύπολοιπον 4 8 δέκατα έτράπη είς

040 480 εκατοστά καί το έπόμενον 4 εκατο-

στά είς 4 0 χιλιοστά, εύρομεν δε πηλίκον
8,470 χιλιοστά κατά προσέγγισιν ενός χιλιοστού.

ΓΓαράδί ογμα 2ον. Έοτω προς τούτοις ή διαίρεσις 7 : i 6 . 'Επειδή

116 ° ακέραιος 7 δεν διαιρείται διά 16. θέτο-

' ,. , ττ^Ζ- μεν 0 είς τό πηλίκον toc άκέραιον μέ-

060 0,43/ο 1 ^ , ,

,] 20 Ρ0' τρέπομεν τόν άκέραιον 7 είς /Ο

080 δέκατα καί ούτως έςακολουθούντες μέχρι

^^ τών δεκάκις χιλιοστών ευρίσκομεν πηλί-

κον 0,437 5 ακριβώς.

. Τροπή κλάσματος εις δεκαδικόν.

198. "Όπως. εύρίσκομ.εν τό δεκαδικόν πηλίκον δύο άκεραίων,
καθ' δμ.οιον τρόπον τρέπομεν πάν κοινόν κλάσμα, οίον j?, είς ίσοδύ-
ναμ.ον δεκαδικόν, δηλ. διαιρουντες τόν άριθμητήν διά του παρονο-
μ,αστού καί τρέποντες τό εκάστοτε ύπολοιπον είς μονάδας τής άμέ-
σως κατωτέρας δεκαδικής ύποδιαιρέσεως.
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Έκ.τών άνωτέοω σ-νάγοαεν τον è'cTic κανόνα.:

V II ~ ' ·- ■

200. Διά νά διαιρέσωμεν άκέραιον ?) δεκαδικύν âià δέκα - -
οικον. πο.Ζ.Ιαπ.Ιασιάζομε?- διαιρετέον και διαιρέτην έπί 10 η 100

V 1000 ή έν γένει επί τήν μονάδα άχοΛονθο νμένην υπ ο τόσων μ η "
δενικών, όσα είναι τά δεκαδικά ψηφία τον διαιρέτου, καί ι ν τω
τρέπομεν τήν διαίρεσιν είς διαίρεσιν δι' άκέραιον. Δεξιά τον διαι—
ρετεον έν ανάγκη δυνάμεθα νά γρά ψωμεν οσαδήποτε μ η δ ενικά
όος δεκαδικά■.

"" Συντομίαι ίτεοί τήν έκτέλεσΊν ττρά^εών tivcdv.

201. 'Έστω πρός έκτέλεσιν ό πολλαπλασιασμός 38χδ. Επει-
δή 5 == γ, λαμβάνομεν όθεν

Διά νά πο.ί.ίαπίασιάσωμεν άριθμόν τινα έπί 5, πο.1.1 απ.Ιασιά-
ζομεν αντον πρώτο?' έπί 10 καί Λαμβόινομεν έ'πειτα το ήμισν τον
γ ιν ομ ένο ν το ν το ν.

202. 'Έστω πρός έκτέλεσιν ό πολλαπλασιασμός 132χ25"
επειδή 25=^, θά είναι καί 1 32χ25 = όθεν

. Δια ν à πο.Ι.ία π.1 α σι < ι σω/ιε ν άριθμόν τινα επί 25, πο.Ιλαπ.Ιασιά-
(,ομεν αντον πρώτον επί 100 καί διαιροΰμεν 'έπειτα διά 4.

203. 'Έστω πρός έκτέλεσιν ό πολλαπλασιασμός 57χ125'
Επειδή'125==:^, ,έ'πεται ότι 57χ\ 25 = 57 όθεν

Δ ιό νά πο.Ι.Ιαπ.Ιασιάσωμεν άριθμόν έπί 125, πο.I. /απ. Ια σι ά ζο -
μεν πρώτον έπί 1000 καί διαιρονμεν έπειτα διά 8.

204. 'Έστω ττρος έκτέλεσιν ή διαίρεσις

326 : 20 =f? = ^ κ cf.I ή 326 : 60 =!? = -^· όθεν:

£J - ου Ο

"Οταν ό διαιρέτης ε γ η κατόπιν αντον μηδενικά, έζχ.ίείφομεν
ταντα καί -χωρίζομεν έκ τον διαιρετέον τόσα ψ η φι·'α ώς δεκαδικά, '
όσα είναι τά διαγραφέντα μηδενικά, μετά- δέ ταντα διαιρονμεν
;τονς ούτω προκύπτοντας άριθμούς.

205. "Εστω πρός έκτέλεσιν ή διαίρεσις 1532 : 25. Επειδή

Ί Χ Ο ^ . — ^032_453-2X4 _ 1532X4 «__~

ΙΌόΙ . Ζ ο—.-25" —-95X4"—"""Ίοϋ ' »πεται οτι,

...-.■-.■ '■■·'-■ '-"■'·': ' ' ' ' ' i

- · · · " : ■ · ' .· - / : ' ' ." : " ' .

• · .. ' .-· . ' γ · -
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Alcl rci διαιρέσωμεν αριθμόν τινα âià 25, πο-11απ.laσιάζομεν
αντον επί 4 χαί επειτα διαιροΰμεν δια τον 100.

206. "Εστω πρός έκτέλεσιν ή διαίρεσις 1756 ::125. 'Επειδή

Π · 19!=. _-175^ __ 175S χ Ft _1756χ8 »„·_". ~

Δια ν ά διαιρέσωμεν αριθμόν τινα âià τον 12ο, ποΛΛαπ.Ιασιά-
ζομεν πρώτον έπί 8 χαί έπειτα διαιροΰμεν διά

1000.

'20 ί. Δ ιά ν h ποΛΛαπΛ.ασιάσωμεν αριθμόν rira επί 0,5 .Ιαμ -
βάνομεν το ήμισν τούτου, ήτοι διαιροΰμεν διό του 2. Διότι

0,5 = ft- επομένως 1 2χ0 , 5= 13 Χ| = ψ.

208. Διά vcl π ο. 1.1 α π. Ια σι ci σωμ ε ν όιριθμόν τινα επί 0,25, Λα μ ·
δάνομεν το τέταρτον, ήτοι διαιροΰμεν αντον δια 4. Διότι

0,25=^ = !, επομένως 48χ0,25 = 48χ| = ¥

209. Διά ν ci ποΛ.ίαπΛασ/σ σωμεν όιριθμόν επί 0,125, Λαμβά-
τομεν το δγδοον αντον, η το ι διαιροΰμεν δια τού 8. Διότι

-ο.,= ^ = 66iv 48χ0, 125 — 48x| = f.

210. Δια ν ci διαιρέσωμεν όιριθμόν τινα âcà 0,5, ποΛΛαπ.Ια-
σιάζομεν επί 2. Διότι .

4:0,5 = 4 :f = 4χ2.

211. Διά ? cl διαιρέσωμεν αριθμόν τινα δια 0,25, πο.ΙΛαπ.Ια-
-σιάζομεν αυτόν επί 4. Διότι

12 : 0,25 = 12 : | = 12χ4.

212. Διά ν à. διαιρέσωμεν όιριθμόν τινα δια 0,125, πο.ΙΛαπ.Ια-
«σιάζομεν αντον επί 8. Διότι

64 : 0,125 = 64 : | = 64χ8.
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'Ασκήσεις.

Νά. έκτελεσθώσιν αί έςής πράξεις κατά τά άνωτέρω:

5,635 + 1=; 0,734 + f = ; 3,5034 + 50..03;2 = F
1,135 + 0,0389 = ; 5,817 + 9,5=; 1,5 —0,038=;
3,5 — 0,008= ; 72:54—9,459= ; 7,504—5,7= ;:
0,058 — 0,004 = ; 1 — 0,57 9 = ; 1 —0,87 9 = ;
5,342 — 2,6-29= ;

Σηι/ε/'ωσις. Αί άνωτέρω άφαιρέσεις νά έκτελεσθώσι καί διά της:
προσθέσεως.

3,852x0,54 = ; 5,304χ0,25==; 3χ0,08 = ;
1,564 χ 3,52 = .; 3,4 8χ0,5 = 3,25X25 = ;
0,128x0,25 = ; 8,534: 6700 =; 0,2.56 χ 125=-r
0,024 χ0,25=; 24 ,64 χ 6,1 25 = ; 8: 15,025=;.
3,168:125=; 5,07χ,-^=; 2 : 11= ; §= ;

,ΠΕΡί ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Καθαρότης ή τίτλος νομίσματος.

2! 3. Τά χρυσά καί τά αργυρά νομίσματα δεν περιεχουσιν εντελώς γνήσιον
τον χρυσόν ή τον άργυρο ν, δηλ. τό πολύτιμ,ον μ.έταλλον, άλλα καί μικράν
ποσότητα χαλκού ή καί άλλου τινός άστ,μ.άντου μετάλλου. Ό άριθμός, όστις,
δεικνύει ιην είς την μ,ονάοα τοΰ βάρους τοΰ νομ.ίσμ,ατος περιεχομ.ενην ποσό-
τητα πολυτίμου μετάλλου, λέγεται καθ αρό της ή τίτλος τοΰ νομ.ίσμ,ατος,
π. χ. οταν λέγωμεν, οτι ή καθαρότης είναι 0,835, τοΰτο σημαίνει, οτι είς.
εν γραμμ,άριον τό. 0,835 τοΰ γραμ.ρ. είναι πολύτιμ.ον μ.έταλλον, τό δε:
ύπολοιπον άλλο τι άσήμ.αντον μ.έταλλον, ή δτι εις 1000 γραμμάρια τοιού-
των νομισμάτων τά 835 γραμ.ρ. είναι πολύτιμον μ.έταλλον.

- τ ή - Y^ctTcvcxr^ç; ενώσεως.

21 4. Κατά διαφόρους χρόνους καί τελευταιον κατά τό Ί 885 τά κράτη ' Ελ-
λάς, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία καί Βέλγιον, οπως διευκολύνωσι τό διεθνές εμ.—
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-πόριο^ κα: τάς συναλλαγάς, έκαμαν σύμ.βασ·.ν, οτως κόπτω?ι νομίσματα τοΰ
αυτού μεγέθους καί τής αυτής καθαρότατος καί άξιας. Μονάς νομισματική
εις τήν ενωσιν ταύτήν είναι τό φράγκο ν. Νομισματικά δέ κερμάτια, έκ-
τος άλλων (ίδέ Παράρτημα) είναι τα εξής:

είς φράγκα βάρος ]pa/rç. χίχ,Λος

Είκοσάφραγκον (χρ.) 20 6,4316 0,900

-Φράγκον (άργ.) \ 5 0,835

Ει£ έκάστην πληρώμήν κατά νόμ,ον είναι υποχρεωτική ή παραδοχή φράγ-
κων αργυρών μέχρι 50' είς μεγάλειτέρας όμ,ως πληρωμάς δύναται τις νά
άπαιτήσγ] χρυσά νομ,ίσματα.

Κατά τό σύστημ.α τοΰτο, άν εχωμ,εν αργυρά νομίσματα μέ ώρισμ.ένον βά-
ρος και άξίαν καί Θέλωμ.εν νά εύρωμεν τήν άξίαν ίσου βάρους χρυσών νο-
μισμάτων, πρέπει νά πολλαπλασιάσωμ.εν τήν άξίαν τών αργυρών 15,ο.
Μεταξύ αργυρών καί χαλκών νομισμάτων Γσου βάρους ή αξία τών αργυρών
-£ΐν α ι 20 φοράς μ.εγαλειτερα τών χαλκών.

'Επειδή, καθώς ανωτέρω βλέπομ.εν, ότι 5 γραμρ. νομισματοποιηθέντος
αργύρου είναι 1 φρ.,

1 γραμ.ρ. αργυρού νομίσμ.ατος αξίζει φρ.

£θεν 1 » χρυσού » » 0,20x4 5,5—3,10 φρ.

-χ,αί Ι » χαλκού >► » 20 φοράς ολιγώτερον τοΰ άρ-

γυροΰ, ήτοι 0,20 : 20=0,01 τοΰ φρ.

'Εκ τούτων είναι εύκολον νά εύρωμ.εν τήν άξίαν νομ.ισμ,άτων χρυσών ή
-άργυρών ή χαλκών τής Λατινικής ενώσεως έκ τοΰ βάρους αυτών ώς εξής :

Έάν τά νομ.ίσμ,ατα είναι χρυσά βάρους 25 γραμρ., λέγομεν:
επειδή 1 γραμρ. αξίζει 3,10 φρ.

τά 25 » αξίζουν 3,10x23=77,50 φρ.

Έάν τά νομ.ίσματα είναι αργυρά καί τό βάρος αυτών ! 59 γραμ.ρ.:
έπειδη 1 γραμρ. αργ. νομ.ίσμ. αξίζει 0,20 φρ.,

τά 150 » » » θα αξίζουν 0,20X150=30 φρ.
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Νομίσματα εν. τών εν ^ρήοεε,

Έν Τουρκία

Ί λίρα χο.
Ί μετζήτιον άργ
4 γρόσ. άργ.

οι ια ειç γροσ.
100 γρόσ. χρ.
20 γρέσ: άργ..
Ί μονάς—40 παρ.

I βάρος γραμρ.

7,216
24,0 δ ο
1,202 λ

τίτΛος

0,91666

0,8.30

0,830

acta etr (pp.

22,78
4,22
0,21

Ή λίρα, ιό μετζήτιον καί το γρόσιον είς τάς διαφόρους επαρχίας τοΰ
κράτους λαμβάνονται έν τω έμπορίω μ.έ διάφορον άςίαν. ( Ιο à Παράρτημα)

Είς τάς πλείστας επαρχίας καί έν Κωνσταντινουπόλει ή αγοραία τιμ.η
τής τουρκικής λίρας είναι 1 08 γρόσ. άργ., τοΰ δέ μ.ετζητίου 20 γρόσ. άργ.

Σημ. Έν τοις έπομένοις, όταν ίτρόκηται περί άργυρών ypocicov, θά γρά-
φωμεν απλώς γρόσια ή γρόσ., όταν δέ πρόκηται περί χρυσών γροσίοον, θα.
γράφαμεν γρόσια χρ. ή γρόσ. χρ.

Έν 'Αγγλία.

όνομα άξια à <7 α fi'c γρόσια γρσ,ιιμσρ. τι τ Λος
λίρα στερλίνα 20 σελίνια 25,22 ί 20 7,988 0,91666
1 σελίνιον χ ρ. μ.ονάς ! ,2ο 6 »
1 σελίνιον άργ. μονάς 1,16 5,655 0,925
1 πέννα άργ. À «>■· 0,091 0,471 »

Σημ. ι λ.ίρα αγγλ.. εχει 2ο σελίνια* εν σελίν. εχει 12
4 φαρδίνια (νόμισμα χό^κινον).

Έν Αύστρία

Γέννας και ι πέννα:

Είκοσάφραγκον 8 φιορ. χρ. 20 95 6,4516
Δουκάτον, κριμίττα 4,7 1 5 φιορ. 11,85 56 3,491
Φιορίνιον χρ. μονάς 2,50 I -1,87 £
» άργ. μονάς — Ί 00 2,47 I 1,73 ^ I 2,345

Κ ρόϊτσερ

0,900
0,986 i

0,900

Έν Γερμανία

20 μάρκα χρ. 24,69 I I 7,28 7,965 0,900=
Ί μάρκο ν χ ρ. μ,ονάς^ io? 4 ,23 Ι 5,86 »
4 » άργ. μ.ονάς^ φέν χ 4,II 5,271, ο ν /-»  ο,οοο »

Έν Poocftfia
Είκοσάφραγκον 7,5 ρούβ. χ. 20 93 6,434 8 0,900
4 ροΰβλιον χρ. μ.ονάς χρ. 2,66 4 2,66 »
1 » άργ. μονάς άργ. 2,66 12,66 20 »
Καπίκιον ÎÛÔ ρ°ύβλ·

-ημ. ΑΙ άνωτέρω όριζόμεναι τιμαι τών νομ,ισμάτων είς το έμπόριον xac
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τάς άλλα ς συναλλαγας μεταβάλλονται καθν έκάστην αναλόγως τών απαι-
τήσεων τής ανάγκης.

Ή Ισπανία, ή Σερβία, ή 'Ρουμανία, ή Βουλγαρία καί άλλα τινά κρά.η
εχουσι σύστημα νομισμ.ατικον το τής Λατινικής ενώσεως (μδε Παράρτημα)
μ.έ μ.ονάδα το φράγκο ν, είς το όκοΐον δίδουσι διάφορα όνόμ,ατα.

Προσθήκη. Γ ί ρ c ς, εύκολον μ.ετατροπήν τών διαφόρων νομ.ισμ.άτων καλόν
είναι νά ένθυμ.ώμ.εθα, ότι 20 φρ. /.ρ. ισοδυναμούν προς 95 γρόσ. άργ. ή
87,96 γρόσ. χρ. ή 8 φιορ. χρ. ή 7,5 ρούβλ. y ρ. ή 16,20 μάρκα ή 15,86
σελίν. Περίπου. "Οθεν ετεται, ότι j φρ.=4,75 γρόσ ?ργ , ή 4:398 γρόσ. χρ.
=0,40 φιορ =0,37 i ρούβλ. =0,81 μάρκα =0,793 σελίν.

Παρατήρησις. ΙΙαντος νομ.ισματικοΰ συστήματος μονάς θεωρείται τό
χρυσοΰν νόμ.ισμα" οϋτο> μονάς έν Τουρκία είναι το έν χρυσοΰν γρόσιον, τοΰ
όποιου κερμ.άτιον δεν υπάρχε-, υπάρχει όμως ή λίρα περιέχ:υσα i OU γρόσ.
χρ. Το άργυροΰν γρόσιον έ'χει άςίαν μικροτέραν τοΰ χρυσοΰ. 'Ομοίως έν
'Αγγλία μ.ονάς είναι το χρυσοΰν σελίνιον, τοΰ οποί:υ κερμ.άτιον δεν ύ~άρ-
χεΓ υπάρχει όμως ή λίρα περιέχουσα 20 σελίνια χρυσά. 'Ομοίως το χρυ-
σοΰν φράγκο ν, το μ.άρκον, τό ρούολιον δεν ύ-άρχουσι κτλ I Ιρος εΰκολίαν τών
συναλλαγών έκότιησαν τοιαύτα αργυρά, τών όποιων έπί πληρωμ.ών ή παρα-
δοχή αντί χρυσών είναι υποχρεωτική διά νόμου; τών μεν αργυρών φιορινιών
καί ρουβλίων μέχρις οιουδήποτε ποσοΰ, τών δε αργυρών σελινιών μ.έχρι 40,
τών μάρκων μ.έχρι 20, καί τών φράγκων μέχρι 50. Πάσα ύ-ερτέρα πλη-
ρωμ.ή πρέπει νά γίνηται κατά νόμον είς χρυσά νομ.ίσμ.ατα.

Εις τάς διεθνεΤς συναλλαγάς λαμβάνεσαι πάντοτε σ/εδόν υπ'όψιν ή άςία
τών χρυσών νομ,ισμ.άτων.

Σχέσεις πρός το ρ,έτρον τοον διαφόρων
YpapLpiiKCDv μ,ονάδων.
Μονάδες μήκους (ίδέ έδ. 172)
1 μ.έτρον=·Ι0 παλάμ.αι=Ι00 δάκτυλοι

Ί παλάμη = Ί 0 δάκτυλοι
άρσίν = 0,67 ή άκριβέστερον 0,669 τοΰ μ.έτρου
(^πήχυς ενδ^ξέ-^-0,65ή άκμιβέστερον 0,648- » )
(ο Ρωσσικος άρσίν = 0,71 )

u r

τεκτον. πήχυς = 0,75 τοΰ μ.έτρου
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υάρδα = 0,91 ή ακριβέστερο ν 0,91439 του μέτρου
δργυ'Λ — 6 πόδες — 1,95 μετρ. ή άκριβέστερον 1^94904 μ.έτρα
I ποΰς —12 δάκτ.

I δάκτ. = 12 γραμμαί.
Τά; μονάδας τών μεγάλο^ν αποστάσεων ίδε έδ. 1 73 σελ. I 07'

:Μονάδες επιφανείας καί σχεσεις αύτών προς τό τετραγωνικόν
μετρον και πρός άλλήλας.

] τετρ. μέτρο ν = | 00 τετρ. παλάμα ι ή 1 0000 τετρ. δάκτυλοι

1 τετρ. τεκτον. πηχ. — 0,5625 τετρ. μέτρ. ή τετρ. μέτρ.

1 τε-ρ. πν;χ. ένδεζέ ==0.42 τετρ. μέτρ, ή άκριβέστερον 0,4 I 99 τετρ. μετρ.

•1 άρ. 100 τετρ. μέτρα.

i στρέμμ.α νέον — 1000 τετρ. μέτρ. ή 10 άρ.

] στρέμμα παλαιόν = 1 270 τετρ. μ.έτρ.

1 εκτάριο ν = 10000 τετρ. μέτρ. ή Ί 00 ά'ρ, ή 10 στρ. νέα.

1 στρέμ.μ.. πχλαιόν = 1,27 στρεμ,μ. νέα.

Ί στρέμμ νέον = 0,787 στρεμμ. παλαιά.

Μονάδες χωρητικότητος (ίοέ έδ. 175)

Μονάδες βάρους καί σχέσεις αύτών πρός τό χιλ.ιόγ~ραμμον
καί προς άλ.λήλας:

] τόννος = 1000 χγ. ή 781,25 δκ.

1 χγ = ί 000 γραμρ. ή 3 ! 2,5 δράμ , οθεν 1 γραμρ. =0,3 1 25 δράμ.

1 δράμιον = 3,2 γραμρ., όθεν 5 δράμ. .= 16 γραμρ.

Ί οκά = 1280 γρλμ.ρ., ήτοι 1,28 χγ.

3 χγ. =0,78 δκ. ή άκριβέστερον 0,78125 δκ., ήτοι 0,78 J δκ.
Λ στατήρ = 56,32 χγ.

\ τσεκίον εΤναι Ύσον πρός |· τοΰ τόννου, ή'τοι 250 χγ. ή Ί 95,31 δκ...

Έν Ρωσσία μονάς βάρους είναι το πούτιον, όπερ ισούται προς Ί 2,77 δκ.
και το μικρόν τσεκίον, όπερ ισούται προς 4 στατηρας, ήτοι 1 76 δκ.

Έν Μυτιλήνη προς μετρησιν τοΰ ελαίου μεταχειρίζονται το λ.αγύνΐον„
•Είναι δέ το λαγόνιον ί'σον με 6,25 δκ., ήτοι 8 χγ.

Έν Άδραμυττίω προς μετρησιν τοΰ ελαίου μεταχειρίζονται το άγ*ιάριον.
Είναι ci τδ j άγιάριον Ισον με 9,25 δκ., ήτοι 1 1,84 χγ. ή '1,48 λαγύν.



Ι£ί5ρεσις

Προβλήματα έπi τών δεκαδικών 145

του εμ.βαδοϋ γεωμετρικών τίνων Οχημάτων.

Τενράγωνον 'Ορθογώνιο*·

>-

ΒΑΣΙΣ

ΒΑΣΙΣ

- >-

I /α ο α.ΙΛη.Ιό ypaiiuor Τ ρ ί γ ο) ν ο ν

Τρατϊεί,ιον

ΜΙΚΡΑ ΒΑΣΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΙΣ

Τών τριών πρώτων σχημάτων, καθώς ή γεωμετρία διδ ασκεί, το
εμ.βαδόν ευρίσκεται άν πολλαπλασιάσωμ.εν τήν βάσιν εκάστου έπί
τό ύψος αύτοΰ " τοΰ δέ τριγώνου, άν πολλαπλασιάσωμ.εν τήν βάσιν έπι
τό ύψος και λάβωμεν τό ή μ. ι συ τοΰ γινομένου, και τέλος τού τραπε-
ζίου, άν προσθέσωμ.εν τάς δύο βάσεις και το άθροισμ.α πολ7\απλα-
σιάσωμ.εν έπί τό ύιΐ/ος τό δε νινόυ.ενον διαιοέσωυ.εν διά 2.

ι ι ' il II

Σημ. Τών δύο προότων σχημ.άτων ή βάσις και τό ύψος λέγονται
συνήθως μ.ήκος και πλάτος.

-, ΕΤΙ ^οβλήιχατα-

ΤΝΤά τραπώσι 35 παράδες είς γρόσια.
'Επειδή 4 0 παρ. είναι 1 γρόσ.
ό 1 παρ. » ^ γροσ.
και οί 35 παρ. » γροσ. = 0,87 ^ η και 0,875.
Έκ τούτου συνάγομ.εν ότι,

zi^à τρέψω μεν παράδες είς δεκαδικό}· του γροσίον πο.Ι.Ια-

π.Ιαοιάζομεν έπι ήτοι διαιροΰμεν τον άριθμόν τών παράδων διά
χαί έξαχοΛου θοϋμεν τήν διαίρεσιν, μέχρις οτον ενρωμεν νπύ-
Λοιπον 0.

Δυνάμεθα ομ.ως νά λύσωμ.εν τό αυτό πρόβλημ.α σκεπτόμ.ενοι

JC

ως εςης :

Εΰστα&ιαι-ον. Στοιχειώδη; ' Αριθμητική

10
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Επειδή 40 παρ. είναι 100 εκατοστά του γροσ. δηλ. γροσν
ό 1 παρ. » — 2 I εκατοστά τοΰ γοοσ.

καί 35 παρ. » 2 |Χ 35 = 35 -j- 35 —j— ψ εκατοστά.

ητοιΌ, 87 I του γροσ. η 0,875 του γροσ.

'Ομοίως εύρίσκομεν ότι 20 παράδες είναι

20 + 2 0 + 10 = 0,50 του γροσ. δΟεν

Δια và τρέψωμεν παράδες εις δεκαδικό*' του γροσίον, Λαμβάνο-
μεν ίο διπΛάσιον καί. τό ή μ ι συ τ cor παράδων καί π ρ ο σθέτομ ε ν ταύ-
τα. Καί αν μεν ο αριθμός τών παράδων δια /ρ ή τα ι δια 2 τότε ζσ
ci θρόισμα είναι εκατοστά, όίΛΛως είναι -ριΛιοστά.

Σημ. Ό τρόπος ούτος είναι συνηθέστατος —αρά τοις ε μπορ οι ς,-
οΐτινες ώς έπί το πλείστον άποφεύγουσι τάς διαιρέσεις διά μεγάλων^
αριθμών.

2) Νά τραπώσι 2 50 δράμια είς δεκαδικον της οκάς.

Τρέπομεν πρώτον τά 250 δράμ. είς κ,λασμ,ατικ,όν της οκάς κα i
εύρίσκομεν ητοι g καί έπειτα τούτον είς δεκαδικόν, οπότε εύρί—
σκμοεν 0,62 5 όκ.

Έκ τούτου συνάγομεν ο τι,

Δια νά τρέψωμεν δράμια είς όκάδας ποΛΛαπΛα σι άζομεν τά δρά-
μια επί y το ι διαιρονμ εν διά τον 400, εζακοΛουθοΐμεν δε
διαίρεσιν μέγρις δτου ενρωμεν υπόΛοιπον 0 .

Το αυτά πρόβλημα λύεται καί ώς έ£ης :
400 δράμ. είναι 1000 χιλιοστά της οκάς δηλ. όκ.

1 δράμ είναι —-j·1 = 2 ^χιλιοστά της όκ.
καί 250 δράμ. είναι 2 |χ 250 = 250 + 250 + ψ χιλιοστά της:
όκ. η 0,625 της όκ.

'Ομοίως εύρίσκομεν, οτι 153 δράμ.. είναι 1 53 —{— 1 53 —{- '^ψ- χι-
λιοστά της όκάς, δηλ. 0,3825 ό/.

Έκ τούτου έπεται ότι,

Δ ιά ν à τρέψωμεν δράμια είς δεκαδικόν τής οκάς, Λαμβάνομεν τά
διπΛάσιον καί τό ήμισυ τών δραμιών καί προσθέτομεΎ. Και ay
μεν ο αριθμός τών δοθέντων δραμιών διαιρηται διά 2, το εζαγό—
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μενον θχ είναι ηχι.Ιιοστά, ά.Ι.Ιως ûà είναι, δεκάκις χιϊι οστά τής οκά ς.
χ 3) Νά τραπώσιν 7 ρούπια εις δεκαδικόν τοΰ πήχεως.
8 ρου —. είναι 1 ^ήχ·
1 » » ^ »
όθεν 7 Χ) » £ = 0.875 τοΰ πήχ.

Τοΰτο εύρίσκομ.εν καί ώς εξής"

'Επειδή εν ρούπιον είναι 0,125 τοΰ πήχ.

V τα 7 ρου—ια » 0, 1 2 5 Χ 7 = 0,87 5 τοΰ πήχ.

Έκ τούτων συν άγομεν δτι,

zlià >"à τρεψωμεν ρούπια εις πήχεις, ποΛ.Ιαπ.ΙασιόιΟ μεν ταύτα
επι 0,1.25 ή επι ^ ήτοι διαιρούμεν διά τού S.

4) Νά τραπώσι 0,37 5 γρόσ. είς παράδες.
Επειδή, 1 γροσ. έ'χει 40 παρ.

i 40

Τΰϋΰ » » ÎÔUÔ παΡ·

» - παρ.

Έπειδη τά γρόσια καί οί αντιστοιχούντες εις ταΰτα παράδες
είναι ανάλογα, τό αυτό πρόβλημα συντομ.ώτερον λύεται ούτως.
Άφοΰ 1 γρόσ. έ'χει 40 παρ.

τά 0,37 5 γρόσ. θά έ'χο>σι 4 0χ0,375= 1 5 παρ.

5) Νά τραπώσι 5,32 γρόσ. είς παρ. Άπ. 5,32 Χ 40.
Έκ της λύσεως τών δύο τούτων π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν συνάγομεν ότι,
ζΐ/ά >-ά τρέψούαεν γρόσια εις παράδες, πο.ΙΛαπ.Ιασιάζομ εν ta

ypoCia εττι AO.

6) Νά τρέψωμ,εν 5,2 5 όκ. ει'ς δράμ.ια.
Επειδή 1 οκ. έ'χει 400 δράμ.*

ϊδο ΪΜ

καί θά εχωσι = 2100 δράμ.

Τό αυτό πρόβλημ.α, έπειδή αί οκάδες είναι άνάλογοι προς τά
δράμ.ια, τά όπτοΐα περιέχουν, λύεται συντομ.ώτερον ούτω :
1 όκ. έχει 400 δράμ..
5,25 θά εχωσι 400 Χ 5,25 = 2 100 δράμ.
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7) Νά τρέψωμ.εν 0, 4 50 τής όκ εις δράμ.ια.

Σκεπτόμ.ενόι, ώς άνωτέρω, εύρίσκομεν 0.45UX ι00= 180 δράμ..

8) Νά τραπώσιν 0,375 πήχ. εις ρούπια.

Οί πήχεις είναι ανάλογοι, προς τα ρούπια, τά όποια περιέχουν*
όθεν, επειδή t πήχ. περιέχει 8 ρούπ.

0,375 πήχ_. θά περιέχωσι 8x0,375=3 ρούπ.

1Κ κ. τής λύσεως όλων τών άνωτέρω προβλημ.άτων συνάγομεν οτι,

Zlià rà Τρεψωμεν μονάδας τάξεως τίνος είς μονάδα ς χα τωτέρας
τάξεως, πο.Ι.Ιαπ.Ιασιάζομεν επί τον άριθμόν, όσης δεικνύει πάσας
μονάδας τής τάξεως, είς ην τρέτομεν, περιέχει μία τής δοθείσης.

'Αντιστρόφως. Διά νά τρεψωμεν μονάδας χατωτε'ρας τάξεως είς
ανωτέρας, διαιροΰμεν διά τοΰ άριθμον, όστις δεικνύει πόσα ι μονά-
δες τής δοθείσης τάξεως ά ποζε.Ιοΰσι μίαν εκείνη ς, είς ή y τρέπομεν.

Οί δύο ούτοι κανόνες περιλαμβάνονται είς τον έςής γενικόν.

Διά νά τρεψωμεν μονάδας τάξεως τίνος είς μονάδας ά.ΙΛης τά-
ξεως, π ο. L Ιαπ.Ιασι ci Γομ εν ταύτας επί τον άριθμόν, όστις δεικνύει
μία μονάς τής δοθείσης τάξεως π όσοι ς μονάδας π ε ρ ι εχει ή τί μέ-
ρος είναι μιάς μονάδος τής τάξεως, εις ήν Τρέπομεν.

„ 9) "Εχει τις 18 αγελάδας, εκάστη τών όποιων δίδει 1,50 όκ. γάλακτος
καθ' έκάστην έπί 250 ημέρας* πωλεΤται δε τό γάλα τούτο πρός -60 παρ.
τήν όκάν. Πόσα γρόσια λαμβάνει έκ τού γάλακτος καθ' ολον τούτο τό διά-
στημα ; Άπ. 10125

Τ ΊΟ) Ράπτρια προς κατασκευήν ύποκαμ.ίσο>ν ήγόρασεν 62 πήχεις λευ-
κοΰ υφάσματος πρός 3,50 γρόσ. τον πήχυν, χρειάζεται δε δ·.' εν ύποκάμ.ι-
σον 3,10 μέτρα 'Exν δι' εκαστον_ ύποκάμ·σον ύπολογίζη ραπτικά 15 γρόσ.
πόσ-ον Οχ πωλήση όλα τα ύποκάμ.ισα, ίνα λάβη τα χρήματα, τά όπ-οια έδω-
κε δ'.ά τό ύφασμα και τα ραπτικά, και κέρδος μ.ίαν τουρκ. λίραν;

Ά π. 520 γρόσ.

'Οδηγία. Εύρίσκομεν πρώτον τήν άς-'αν τού ύφάσμ,ατος, κατόπιν τρέ— -
πομεντούς πήχεις είς μέτρα και έ'πειτα εύρίσκομεν πόσα υποκάμισα θά κα-
τασκευάση. Είς τά ραπτικά δέ τούτων προσθέτομεν τήν άςίαν τού ύ^άσμ.ατος
και τό κέρδος.

I I ; Ήγόρασέ τις 15 κοίλα σίτου πρός 66,50 γρόσ. το κοιλόν, έπλή -
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ρωσε es απέναντι 4 9 τουρκ. λίρας καί ·| τοΰ είκοσαφρ. Πόσα γρόσ. Οά
πληρώ ση άκόμη · Άπ. 460,75

Ί 2) Οικόπεδου έ'χει όχημα ©ρΟογιονίου, τοΰ οποίου τό μεν μήκος εΤναι
18,15 μ.έτρα, τό δέ υψος 9,28 μετρ. Πόσον είναι τό εμβαδόν αύτοΰ, ήτοι
πόσα τετρ. μ.έτρα είναι όλον τό οίκόπεδον ;

Άπ. 1 8,1 ΟΧ 9,28 = Ί 68,4320 τετρ. μέτρ.

Προσθήκη. Νά τραπώσι τά 168,43 τετρ. μέτρ. εις τετρ. τεκτον. πήχεις.
1 Επειδή 1 τετρ. μ.έτρ. είναι τετρ. τεκτ. πήχ.

τά 168,43 » fx 168,43=299,43... τετρ. τεκτ. πήχ.

Ί 3) Μαγειρείο ν έ'χει μήκος καί πλάτος τό αυτό καί ί'σον πρός G μέτρ.,
πρόκειται δε νά στρωΟή διά πλακών τετραγωνικών, τών όποιων εκάστη έχει
εμ.βαοον 0,05 τοϋ τετρ. μ.ετρ. ΙΙόσαι πλάκες χρειάζονται πρός τοΰτο ; -
Λύσις. Άφοϋ 0,05 τοΰ τετρ. μ.έτρ. καλύπτονται μέ 1 πλάκα,
τά 5 τετρ. μέτρ. Οά καλυφϋώσι » 100 πλάκας

καί τό 1 τετρ. μέτρ, Οά καλυφΟή » »

τέλος δέ 36 τετρ μ.έτρ. Οά καλυφθώσι μέ Α^*36 = 720 πλάκας,

Σημ. Τό πρόβλημα τοΰτο λύεται άπλο ύστατα διά τής μετρήσεως*
διότι όσαι πλάκες χωροΰν είς τό έδαφος τοΰ μαγειρείου, τόσαι Οά χρειασΟώ-
σιν5 ήτοι όσας φοράς ό 0,05 εισχωρεί είς τό 30.

Ί 4) Προαύλιον έ'χον έ'κτασιν 54 τετρ. μετρ. στρώνεται 'δι1 600 τετραγ.
μαρμ.αρίνων πλακών. Πόσον είναι το έμ.βαδόν εκάστης πλακός ;

Άπ. 0,09 τετρ. μέτρ.

4 5) Αγρός τις σχήματος ορθογωνίου έ'χει μήκος 176 μέτρ. καί πλάτος
I 25 μ-έτρ., πόσα νέα στρέμμ.ατα είναι; Άπ. 22.

'Οδηγία. Εύρίσκομ.εν τό εμβαδόν είς τετρ. μέτρα καί ταΰτα τρέπομεν
είς στρέμμ.ατα διά τής μετρήσεο^ς ή δια τής αναγωγής εις την μονάδα,
γνωρίζοντες ότι 1000 μ.έτρα άπότελοΰσιν εν νέον στρέμμα.

1 6) Έν κιβώτιο ν περιέχει 18.50 λίτρας πετρελαίου' εάν σπουδαστής
εργάζηται 5 ώρας καθ' έκάστην έσπεραν καί ό λαμπτήρ αύτοΰ δαπανά
•1 λίτραν είς 7 ώρας, είς πόσας εσπέρας Οά καύση όλον τό κιβώτιον ;

Ά π. Είς 26 περίπου,

'Οδηγία. Εύρίσκομεν πρώτον πόσας ώρας έν ολω Οά έργαοΟή μέ £ν
•κιβώτιον, καί έ'πειτα πόσας εσπέρας 0ά περάση εργαζόμενος 5 ώρας
-καθ' έκάστην έσπεραν.
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17) Έάν σπουδαστής εις 2υ εσπέρας κα.ίγ} εν κιβώτιον πετρελαίου 18,50
λίτρων, νά εύρεθή πόσον πετρέλαιον -καίει καθ' έκάστην καί πόσα χρήματα
δαπανά, έάν το κ'.βώτιον άςίζη Ί 2,50 γρόσ.

Άπ. Καίει 0,711 λίτρ. περίπου, δαπανά δέ 19 παρ, περίπου-

18) ΊΙγόρασέ τις 9 δωδεκάδας μανδήλια πρός 4,80 φρ. την δωδεκάδα,
Πόσα γρόσια πρέπετ νά πώληση δλα τα μ.ανδήλια, διά νά ώρεληθ/j 20 παρ.
εξ εκάστου ■ - - Άπ. 259,20.

'Οδηγία. Ευρίσκομεν την άςίαν τοΰ.έμ.πορευμ,κτος είς φράγκα καί ταΰτα
τρέπομεν είς γρόσια, είς τα όποια προσθέτομεν καί τό κέρδος δλου τοΰ
έμ.πορεύματος.

19) "Εμπορος ήγόρασε 18 κυτία πέννας αντί 8 φιορινιών. "Εκαστον κυ-
τίον περιέχει 144· πέννας. Πόσους παράδες πρέπει νά. πωλή τη/ πένναν,
ί'να κερδίζη 1 παράν ες εκάστης ; Άπ. 2,5 παρ. περίπου.

50) Νά τραπώσι 3755,605 γραμ.ρ εις χιλιόγρ. Άπ. 3,755... χγ.

21) Νά τραπώσι 3575,605 γραμ.ρ. είς δράμ. Άπ. 1 1 17,37... δραμ;

Λύσις. 16 γραμ.ρ. είναι 5 δράμ.

!» » ft >'
καί 3575,605 » » δράμ..

22) 250 χγ. πόσαι οκάδες είναι; Άπ. 195 όκ. ή άκριοέστερον 195,31 .

Λύσις. Τό ι χγ.είναι 0,78 όκ.άρα 2 50 χγ. εΤ;αι .0,73 <250 = 195 όκ.

23) 4 \ ό/.άδεο ήτοι είς στατήο πόσα χιλιόγραμ.μ.α είναι ;

Άπ. 56,32 χγ.

Λύσις. Ή 1 ό*ά είναι 1,28 χγ., αί 44 θά είναι 1,28x 44.

24) Φρε'αρ έ'χει βάθος 8 όργυιών πόσων μέτρων είναι τό βάθος ή πό-
σων πήχεων ; Άπ. | 5,69 μ-έτρ. ή 24 πήχ.

'Οδηγία. Πρός λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου πρέπει νά λάβωμεν
υπ1 όψιν, ότι 1 όργυια είναι 1,95 μ.έτρ. ή 3 πήχ.

^ 25) Μία υάρδα πόσοι πήχεις είναι ; Άπ. 1,41 πήχ.

Λ υ σι ς 1 " Εκφράζομε·/ και την υάράα·/ και τον πήνυν ε'.ς μ.ετοα λαα-
βάνοντες τά ακριβή αυτών μεγέθη· είναι δέ ή μ.έν υάρδα 0,9 1 139 μετρ.,
ό δέ πήχυς 0,648. "Επειτα σκεπτόμ.εθα ούτως* έάν άφαιρέσωμ.εν 0,648
άπο τα 0,91439, θα έ'χωμεν 1 πήχυν έάν και πάλιν άφαιρέσωμ.εν άπό τό
ύπολοιπον, Οά έχωμ,εν δύο πήχεις, καί όσας φοράς άφαιρέσωμεν, τόσους πή-
χεις θά έ'χωμεν, Έκ τούτου βλετιομεν, ότι θά έ'χωμ.εν τόσους πήχεις, όσάς
?οράς 5 0,648 εισχωρεί εις τόν 0,91 439.
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.Λύσης 2α Άφού 0,648 μετρ. είναι 1 πήχ.

τà 648 » » Ί 000 »

καί το 1 » » ' »

καί τα 0,91439 μέτρ. Οά ε? ναι = 1,41 πήχ.

-26) [Τόσα ρου—ι α είναι 0,4 1 τού-πήχεως; 'Απ. 0.41 >8=3,28 ροόπ.
- 27) Να τραπώσι ! 3 ύάρδαι εις πήχε ις.

Λόσις. Άφοΰ I ύάρδα εΤναι 1,41 πήχ., αί '13 ύάρδαί Οά είνα
-3 ,4 IX 135=18,33 Λύσης 2« . Τρέπομεν πρώτον τάς 3 3 υάρδας είς μέ-

εύρίσκομεν i 1 ,83 καί ταυ τα τρέπομεν είς ; πήχεις ώ
0,65 ιέτρ. είναι 1 -ή/.·
65 » » 100 »

» •inn
1 65 >

κ α ί 1 1,83 » »  bo = 18,20.
. Το λάθος 0,13 τοΰ πήχ; :ως προέκυψε, οιοτι ελαο<
0,91 τοΰ μ έτρου, τον ο ε π ήχυν 0,65 τοΰ μέτρου.

> την μεν

28) "Εν μετρ ο ν πόσοι πήχεις είναι; Άπ. 1,34 πήχ.

29) I 5 πήχεις πόσα μέτρα είναι ;

Λύσις. 1 πήχ. είναι 0,65, οί 15 πήχ. θα είναι 0,65X15=9,75 μετρ.
* 30) 25 μέτρα πόσοι πήχεις ει ναι ;

'Αφοΰ 0,63 μετρ. είναι 1 πήχ.·
τ à 65 » » 4 00 »

το I » » 1Q9

bo

καί τα 2δ » » ^gp==38,46 πήχ.
*:3Ι) 28 άρσίνες πόσα μέτρα είναι; Άπ. 18,76.

<32) 32 μέτρα πόσοι άρσίνες είναι; Άπ. 47,76.

433) 8 τεκτονικοί πήχεις πόσα μέτρα είναι ; Άπ. 6 μετρ.

-34) 12 μέτρα πόσοι τεκτονικοί πήχεις είναι; Άπ. 16.

' ί ΝΓ-; —ι ο —- '

- Γ

36) 14 μέ:ρα πόσαι ύάρδαι είναι·· Άπ. 15,38.

~ 37) Να τραπώσι 9 υάρδα ι είς πήχεις. Άπ. 12,60.

ΓΟδηγία. 'Εάν δεν ένΟυμώμεθα τήν σχέσιν μεταξύ υάρδας καί πήχεως,
-τρέπομεν τάς 9 υάρδας πρώτον είς μέτρα, όπως άνωτέρω ε'ιοομεν, και ευ-
,ρίσκομεν 8,19 μέτρα καί ταΰτα έ'πε'ιτα είς πήχεις.

38) Ήγόρασέ τις .1 5 μέτρα υφάσματος προς 8,50 γρόσ. το μέτρον. Πό—
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σον πρέπει νά πώληση τους 5 πήχεις, ίνα ώσεληθη έξ ολσυ τοϋ υφάσμ.α~ος.
30 γρόσια ;- Άπ. 34,1 Ο γρόσ..

Όδηγία. Εύρίσκομεν πρώτον τήν άςίαν όλου τοϋ ύφάσμ.ατος· είς ταύ-
την προσΟέτομ.εν καί τό ζητούμ.ενον κέρδος. "Επειτα τρέπομεν τά μ.έτρα εις:
πήχεις καί εύρίσκομεν τήν είς έκαστον πήχυν αντιστοιχούσαν αξία ν πωλή-
σεως καί μετά ταύτα τήν άςίαν τών 5 πήχ.

39) Λωμάτιον έχον βάσιν όρθογώνιον, του οποίου τό μεν μ.ήκος είναι
8 πήχεις, τό οε πλάτος 7 πήχ. πρόκειται νά στρωθή δια σανίδων, τών ό-
ποιων τό μεν μήκος είναι 0,75 μέτρ. τό δέ πλάτος 0,1 1 μ.ετρ. ΓΙόσαι σα-
νίδες χρειάζονται; _ Άπ. 286 Jf-

Όδηγ'ία. Τρέπομεν τους πήχεις είς μέτρα καί εύρίσκομ.εν ττόσα τετρ.
μ.έτρα είναι τό εμβαδόν τής βάσεως τοϋ δωμ.ατίου, ήτις πρόκειται νά στρωθή.
Έπειτα εύρίσκομεν τό εμβαδόν έκαστης σανίδος καί μετά ταϋτα, εκ.
τών δύο τούτων άριθμ.ών, διά τής μετρήσεως ή διά τής αναγωγής είς τήν
ρ.ονάδα, τόν ζητούμενον άριθμόν.

40) 320 τόννοι πόσα χιλιόγραμμα καί πόσαι οκάδες είναι;

Λύσις. Ό 1 τόννος είναι 1000 χγ. ή 781,25 όκ. έπομενο^ς

320 τόννοι » 1000X320 χγ. ή 781,25X320 όκ. ήτοι-

Άπ. 320000 χγ. ή 250000 όκ.

41) 1500 οκάδες πόσοι τόννοι είναι;

'Επειδή 78 1,25 όκ. είναι Ί τόννος,

1 » >7 τόνν.

1500 » „ = » '92... τόνν.

42) i ,92 τόννοι πόσα χιλιόγραμμα ει ναι ; Ά π. 1 920 χγ_

4-3) 15 στρέμματα παλαιά πόσα νέα είναι ;

Επειδή 1 στρ. παλαιόν είναι 1 ,27 νέα

15 » παλαιά Οά είναι 1 .27Χ 1 5= 1 9,05 στρ. νέα.
Χ/ ^ __

44) 1 2 στρέμματα νέα πόσα παλαιά είναι ;

Λύσις. 1 στρ. νέον είναι 0,787 παλ. στρ., τά I 2 νέα στρ." είναι
0,787Χ. 1 2=9,444 στρ. παλ.

45) Νά τραπώσι 0,444 στρ. παλαιά είς τετραγωνικά μ.έτρα.

Λύ<Τις. Τό 1 παλ. στρ. εΤναι 1270 μέτρα, ά'ρα 0,444 στρ. παλ.
θά ειναί 563,88 τετρ. μ.έτρα.

4-6) Νά τραπώσιν 25 στρ. παλ. είς εκτάρια..
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Λύσιζ. Τρέπομεν πρώτον τά παλαιά στρέμματα εις μέτρα καί ταΰτα
εις εκτάρια καί ευρίσκομεν 3,1750 έκτάρ. ήτοι 3 εκτ. καί Ί 750 τετρ. μετρ.
47) 1 50 ά'ρ πόσα τετρ. μετρ. είναι, πόσα νέα στρέμματα, πόσα εκτάρια ;

Άπ. 15000 τετρ. μετρ. 15 στρέμ. νέα, 1,50 έκτάρια.
.-48) 248 τετρ. τεκτον. πήχεις πόσα τετρ. μ.έτρα είναι;

Λ"

Λύσις. Άφοΰ 1 τετρ. τεκτον. πήχυς είναι τετρ. μέτρ., οι 248 τετρ.

τεκτον. πήχ. θά είναι 1 39,50 τετρ μέτρ.

Γ ; 49) Νά τραπώσι 50 ρούβλια είς φιορίνια καί είς μάρκα

Λύσις. Γνωρίζομ.εν οτι 20 φρ. ίσοδυναμ.οϋν πρός 8 φΐ5ρ. ή 7,5 ρούδλ.
Άφοΰ Λοιπόν 7,5 ρούβλ. ισοδυναμούν πρός 8 φιορ. τό 1 ρούβλ. ισοδυναμεί
πρός φ'-σρ. καί τά 50 ρούβλ. εΐναι, —53,33 g φιορ. Επειδή δέ

Ί φιορ. είναι 2 μ.άρκ. τά 53,33 g φισρ. θα είναι 1 00,66 | μαρκ.
Ο 50) Ί 5 σελίνια πόσα φράγκα είναι ;

Λύσις. 1 σελ. είναι 1,26 φρ. άρα 15 σελ. Οά είναι 1,20x15== 1 8,90 φρ.
}5 1 ) 35 μάρκα πόσα γρόσια είναι ;

Λύσις. Επειδή 1 μ.άρκον είναι ~5,80 γρόσια, τα 35 μάρκα θά είναι
5,86X35=205,10 γρόσ.

i_j52) Ήγόρασέ τις είς Ρωσσίαν 50 χγ. χαβιάριον πρός 3,50 ρούβλια το
χγ., έπλήρωσε προς μεταφοραν είς Κων'/πολιν 3,56 φρ. καί εις τό τελώ»
νειον 1.50 τουρ. λίρ. Πόσον πρέπει νά πωλή την όκάν, ίνα κερδίση.
650 γρόσ ; Άπ. 78 γρόσ. περίπου.

'Οδηγία. Εύρίσκομ.εν πρώτον πόσα ρούβλια άςίζει τό χαβιάριον, έπειτα
τρέπομ.εν ταΰτα, τά μ.εταφορικά καί τά τελωνειακά είς γρόσια. Ταΰτα πάντα
καί τό κέρδος προσθέτομεν, Τνα εύρωμεν πόσον έκόστισε τό χαβιάριον καί πόσα
το δλον θά λάβωμ.εν "Επειτα τρέπομ.εν τά χιλιόγραμ.μ.α είς όκάοας καί μ.ε-
ρίζομεν τό ποσόν, τό όποϊον θά λάβωμ.εν, είς τάς οκάδας, ή ευρίσκομεν τόν
ζητούμενο ν άριθμ,όν διά τής αναγωγής είς την μ.ονάδα,
Vr? - 53) Ηγόρασέ τις ές Ευρώπης μ.εταςωτόν ύφασμα πρός 7 φρ. τό μέτρον
ν.αί πωλεί 33 γρόσ. τον άρσίν. ΓΙόσα κερδίζει είς εκαστον άρσίν, έάν δι' έ-

# ί/ . \ ->r y- ts ·\ ν \ --. „/-» .

καστον τούτων εχη κ α μη και εςοοα προς μ.εταφοοαν και τεΛωνειον ο γρόσια.

- " ' Άπ. 4,72.

·, 54) Ιίρος κατασκευήν ενδυμασίας ήγόρασέ τις 3 £ μέτρα υφάσματος
πρός 12,50 φρ. ιό μ.έτρον. Έπλήρωσε διά διάφορα έ'ξοδα 25 γρόσ. καί διά
ραπτικά 2 λίρ. Ιίόσα γρόσια τό δλον έδαπάνησε ; Άπ. 448,81 γρόσ.
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55^ Πόσον βάρος έχουν έν συνόλω 250 είλοσάφραγκα," 40 μάρκα αρ-
γυρά, 87 σελίν. άργ. και 15 ©ιορ. άργ. ; Ά π.- 2512,30 γραμρ.
? 56) Πόσον εν συνόλω είναι τό βάρος 50 μετζητιέδων, 285 γροσιών,
94 φρ. άργ. και 87 ρουβλίων ; Άπ. 3755,60 γραμρ.

- 57} Πόσον βάρος έχουν 120 λίραι άγγλικαί καί πόσον καθαρόν χρυσόν;
Άπ. Τό βάρος είναι 958,56 γραμρ. ό δέ καθαρός χρυσός 878,67 γραμρ.

r ;'58) Πόσον είναι τό βάρος 30 δουκάτων, 1 G εικοσαφοάγκων, 8 λιρ.
αγγλ. καί i 5 λιρ. γερμ. καί πόσος ό είς τά 30 δουκάτα καί τά 15 εικοσάφρ.
περιεχόμενος καθαρός χρυσός ;

Άπ. Τό βάρος όλων είναι 391,3346 γραμρ., ο δέ καθαρός χρυσός δ
περιεχόμενος είς τά δουκάτα καί εικοσάφρ. είναι

1 03,2638-f-92,9030= 195,26... γραμρ.
59) Πόσον είναι τό βάρος καί πόσος ό καθαρός άργυρος 25 σελινιών,
80 φρ , 15 μάρκ. καί 10 μετζ. ;

Άπ. Τό βάρος I 41,375 + 400 -f-83,34 0 -{- 240,5^=865,26 γραμρ.
ό δε καθ. άργυρος 1 30,77 18334-|-75,006 + 199,6565=739,4343.

GO ι 'Έμπορος προσήλθε ν είς τράπεζαν, όπως παραλαβή 500 τουρκ. λίρ.
άλλ' άντί να μ.ετρήσωσιν αύτω ταύτας, έζύγισαν ποσόν τι, τάς όποιας και
τώ παρέδωκαν ήσαν δε αύται ακριβώς 500. Πόσον βάρος λιρών εζύγισεν
ό υπάλληλος ; Άπ. 3608 γραμρ.

61) Πόσα αργυρά φράγκα έχουν βάρος 250 γραμ.ρ. ; Ά π. 50 ?Ρ·

62) Πόσα.', λίραι τουρκικαί έχουν βάρος 108,24 γραμρ.; Άπ. Ιο.

63) Πόσα σελίνια έχουν βάρος | 13,10 γραμρ.; Άπ. '20.
04·) Πόσα άργ. φράγκα κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο μ ε ν μ.έ 208,75 γραμ.ρ. καθαρού άρ-

γύρου ; Άπ. 50.

'Οδηγία. Γνωρίζοντες ότι εις έκαστον γραμρ. ενός φράγκου τά 0,835
γραμρ. είναι καθαρός άργυρος, εύρίσκομ.εν πόσος καθαρός άργυρος περιέχε-

— -, ι £ ? - £ _> ^οάγκον καί έπειτα ίια τής ά ν α γ ω γ ή c εις την μ.ονάοα ή δια τν^ς
μ,ετοήσεως πόσα φράγκα, κ α τ α rr χ. ε υ ά ζ ο μ ε ν με 208,75 γραμ.ρ. κ,αθαροΰ αργύρου.

65) Είς πόσα μετζήτια περιέχονται 1996,565 γραμ.ρ. καθαρού αργύρου;

Άπ* 100.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜ1ΓΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
2 15. Ε'ιδομ,εν, οτι προς μ.έτρησιν ποσού τίνος λαυ.βάνου.εν υ.ίαν

ι ' ι - ι \ ' ι ί ι

·ά.ρ·/ικήν μ.ονάδα, τήν οποίαν χωρίζομ.εν είς 'ίσα y, ία τ,, και μ.έ ταύτα,
μετρούμε ν τα μ.ικρότερα τής μονάδος όμ.οείδή μεγέθη, οτι δέ είς
τά μ.έρη ταύτα δίδομ.εν ιδιαίτερα όνόμ.ατα.

Όμ.οίως πολλάς όμ,ού άρχικάς μ.ονάδας λαμ.βάνομ.εν ώς μ.ίαν
μ.έ 'ίδιον δνομ.α και διά ταύτης μ.ετοούμ.εν τά πολύ μ.εγάλα μ.ε-
γέθη ' ούτω τήν ήμ.έραν διαιρούμ.εν είς ώρας, τάς ώρας είς πρώτα
λεπτά κ,αί ταύτα είς δεύτερα λεπτά. 'Ωσαύτως 365 ήμ.έραι λαμ.-
βάνονται ώς μ.ία μ.ο^άς, τό /roc, και 100 τοιαύτα ώς νέα πάλιν
σ.ονάς, ό αιών.

Ύποθέσωμ.εν, ότι είς μ.έτρησίν τινα χρόνου εύρομ.εν 5 ήμ.έρας,
7 ώρας, 25 ' και 45''. Ο άριθμ.ός ούτος, όστις φέρει άρχικάς μ.ο-
νάδας, οίον ήμ.έρας και μ.έρη τής ήμ.έρας, οίον ώρας, πρώτα και
δεύτερα λεπτά, τών οποίων εκαστον λαμ.βάνεται ώς νέα μ.ονάς ά-
νεςάρτητος τής άρχικής και μ.έ ίδιαίτερον ονομ.α, λέγεται συμμιγής.

Όθεν. Συμμιγής αριθμός Λέγεται εκείνος, δστις περιέχει άρχι-
χας μονάδας και cut Λ ci μέρη τής αρχικής ή και πο.ΙΛαπΛάσια αυτής,
~(.ύΥ οποίων sxaotov θεωρείται ως νεα μονάς και ιρερει ι ύ ί ο ν ονομα,

Τροττή συμμιγοϋς ε'ΐΊ, άριθμ.ον μια- -μονάδος.

216. ΓΤρόδ.Ι. Νά τραπή ό συμ.μ.ιγής 5 ήμ.., 7 ώρ., 25 ' και 45
Î) είς δεύτερα λεπτά, 2) είς πρώτα, 3) είς ώρας και 4) είς ήμ.έρας

1) Διά νά τρέψωμ.εν τόν συμ.μ.ιγή 5 ήμ.. 7 ώρ. 25' 45" εί:
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Διάταζκ, τών πράξεων

25'

4 ο

δεύτερα λεπτά αρχόμενοι έκ ττ,ς άνωτάττ,ς μονάδος σκεπτόμεθα-
ώς έξτίς :

Έπειδτ) μία -ήμερα έχει 2 4 ώρας, αί 5
7) μέρα ι s'y ο υ ν 5χ24 τ,τοι 120 ώρας καί 7
του συμμιγούς 127 ώρας.

Τάς 127 ώρας τρέπομεν είς πφώτα λε-
πτά πολλαπλασιάζοντες έπί 60, (έττείδ-Λ, 1
ώρα έχει 60') καί εύρίσκομεν 127χ60, ά' —
τοι 7620', είς τά όποια προσθέτοντες καί
τά 25 τοΰ συμμιγούς έ'χομεν τό όλον 7 645'
Τά 764 5 τρέπομεν είς δεύτερα λεπτά,
πολλαπλασιάζοντας έπί 60, (διότι 1 - έχει
60") καί εύρίσκομεν 7645χ60 δεύτερα,
λεπτά, r/τόι 4 587 00", είς ταύτα προσθέ-
τοντες καί τά 4 5 του συμμιγούς εύρίσκο-·

4-58745

α. ε ν έν συνόλω 4 587 4 5". όθεν

ι 1

5 YJμ. 7 ώρ. 25' 45"=458745"

2) Διά νά τρέψωμεν τον δοθέντα συμμιγ-7, είς πρώτα λεπτά, τρέ-
πομεν πάσας τάς ανωτέρας τούτων μονάδας, τίτοι τάς 5 Υ)μ. 7 ώρ.
είς πρώτα λεπτά καί εύρίσκομεν 7620' καί 25 τού συμ,μιγούς γί-
νονται 7645.

Μετά ταύτα τοέπου.εν καί τάο κατωτέοας ι/,ονάδας. τίτοι τά δεύ-

t ι · I ' ι -3 , <

τερα λεπτά είς πρώτα' ούτω, τό 1 είναι άρα 45" θά είναΐ-

·— == I'' ώστε έ'χομεν έν όλω 76'ι 5' | πρώτα λεπτά τίτοι
5 άμ. 7 ώρ. 25 ' 4 5 "=r-7645 '

3) Διά νά τρέψωμεν τόν δ'θεντα συμ.μιyyj είς ώρας,, τρέπομεν-
τάς 5 7}μ. είς ώρας καί εύρίσκομεν 120 ώρας καί 7 τού συμμιγούς.
12 / ώρ. Μετά ταύτα τρέπομεν τάς κατωτέρας τών ωρών μονά-
δας 25' 4 Γ· " είς TTjV κατωτάττ,ν ύποδιαίρεσιν, τίτοι είς δεύτερα λε-
πτά καί εύοίσκου.εν 1545". "Επειτα ζτ)τούα.εν πτόσα δεύτεοα λε-

ι ι ^ I i

πτά περιέχει 1 ώρα καί εύρίσκομεν 3600", άρα το 1'' είναι

360 J
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-της ώρας καί τα 1.54 5" είναι τ^ ώρ. = ^ ώρ., επομένως
4 ό)ιλ. 7 ώ ο. 25' 4 5"—1 27 lyi ώοαι.

'ι I 2'ιϋ 1

4) Δια νά τρέψωμεν τέλος τον δοθέντα συ μ μι γη είς ημέρας, τάς
μ. ε ν εν α,ύτω 5 ήμ.. άφίνομεν, ώς έχουσι, καί τρέπομεν τάς κατω-
τέρας της ημέρας μονάδας, ητοι τόν αριθμόν 7 ώρ. 25' 45''είς
την κατωτάτην ύποδιαίρεσιν, καί εύρίσκομεν 26745". 'Έπειτα
εύρίσκομεν πόσα δεύτερα λεπτά περιέχει η ημέρα* έπειδη δέ

1 ημ.. είναι 24 ώρ. η 1 440' η 86400", έπεται ότι,

1 " eIvou bcAôû ημέρας'
τά δέ 26745" είναι gggj ήμ, η gg της ημέρας'
επομένως έ'χομεν 5 ήμ. 7 ώρ. 25' 4 5" = 5 ί^^ ήμ.

Έκ τών άνωτέρω συνάγομεν τάς εςής ισότητας'
5ήμ. 7 ώρ. 25' 45"==5 |=|§ ήμ.. η 127 fg ώρ.
ή 7645'! ή 4 5 8 7 4 5 "ή καί 5 ήμ. 7 ώρ. 25' 45"=
5,3095... ήμ, ή 127,4292...'ώρ. ή 7645,75 ' ή 458745"

ν.αί τόν έ ς ή ς κανόνα,

* Ira. τρέψωμεν συμμιγή είς άριθρον μιας μονάδο ς, τρέ-
πομεν είς ταυ την πάσας τάς άνωτέρας αυτής μονάδας. Γα δ<5 μέρη ,
τών όπο'ων α ί μονάδες είναι- κατώτεραι, τρέπομ-εν είς κ.Ιάσμα τής
ορισθείσης μονάδος. Το κ.Ιάσμα τοΰτο εύρίσκομεν, εάν πάσας τάς
κατωτέρας τής ορισθείσης μονάδος τρέψωμεν εις το κατώτατον είδος
χαι υπ ο τον προκύπτοντα άριθμον θέόωμεν παρονομαστήν τον άρι-
βμόν, όστις δεικνύει πάσας μονάδας τής κατωτάτης τάζεως περιέχει
ή ορισθείσα μονάς.

'Ασκήσεις,

Νά τραπώσιν 7 στατήρες, 32 όκ -, 250 δράμ.. 1)είς στατήρας,
2) εις όκάδας καί 3) είς δράμια.

Νά τραπώσι 15° 35' 45" 1) είς μοίρας, 2) εις πρώτα λεπτά
καί 3) είς δευτερόλεπτα.

: Νά τραπώσι 5 πήχ. 7 ^ούπ. 1) είς πήχεις, 2) είς ρούπια.

11
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Eivat φανερόν οτι

, , , 7ΐ<χο. τζαο.

40

758427

358

384
24-2
27 7

18960 γρ

816
600
60

08

ι ί>

Ν à τραπώσι 15 λίρ. αγγλ. 7 σελ. 8 —έν. 2 φαρδ. 1) είς φαρ—
δίνια, 2) είς λίρας αγγλ. 3) είς σελίνια.

Να τραπώσι 5 λίρ. τουρ. 7 5 γρόσ. 30 -παρ. 1) είς γρόσια καί-
2) -είς λίρας.

Τροπή ακεραίου εις συρ.ρ.ιγη.

218. ΠρόδΛημα. Να τραπώσι 7 584 27 παρ. είς γρόσια κ,αί-
λίρας Τουρκίας.

οσαί coop à ς είναι δυνατόν νά ά-ραιοέσωυ.εν
ι » ill

από τούς 758427 παρ. 40 παρ.
δηλ. όσας φοράς εισχωρεί ό 4 0'
είς τόν 758427, τόσα. γρόσια θά
έχωμεν τούτο δέ εύρίσκομ.εν διά
της διαιρέσεως, της όποιας τό
πηλίκον είναι 18960 γρόσ. καί
ύπόλοιπον 27 παρ. Έκ τών 18960 γροσ. άφαιρουντες 108 γρόσ.
σχηματίζομεν μίαν λίραν καί έξακολουθουντες τάς αφαιρέσεις, ητοι:
διαιρούντες 18960 δια 108, θα εύρωμεν 175 λίρ. καί υπόλοιττον
60γρόσ., ώστε έ'χομεν 758427 παρ. = 175 λίρ. 60 γρ. 27 παρ.

Έκ της λύσεως του προβλήματος τούτου συνάγομ.εν τόν έξης
κανόνα :

219. 'Ινα τρέψωμεν μονάδας, τάξεως τίνος είς συμμιγή, τρέπομεν
πρώτον εις μονάδας τής άμέοως άν ωτέρας τάξεως, διαιρονντες, ώς
γνωρίζομε·?, τον δοθέντα αριθμόν δι' εκείνον, δστις δεικνύει π όσα ο
μονάδες τής δοθείσης τάξεως ci ποτ ε.Ιού ν μίαν τής αμέσως ά ν ωτε-
μάς. 1Ομοίως σκεπτόμενοι έργαζόμεθα έπ:ι τών ευρισκομ ένων ττιγτ-
Λίκων και εκτεΛονμεν σε/pàv διαιρέσεων, μέχρις δτου εύρωμεν
.Ιίκον, τού οποίου αί μονάδες να είναι οΛιγώτεραι τών απαιτουμέ-
νων, δπως άποτελέοωσι μίαν μονάδα τής αμέσως ανωτέρας τά-
ζεως. ΤΙάντα. τά υπόλοιπα μετά του τελευταίου πηλίκου άποτελον-
cl τον ζητούμενον σνμμιγή.
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'Ασκήσεις.

Νά τραπώσιν είς συυ.μ,ιγεϊς οί έςής άριθμ.οί·
3 56564" είς ύποδιαιοέσεις του κύκλου"

ι

356564'' είς τάς διαφόρους μονάδας του χρόνου'
« 756*24 πα ρ. είς γρόσ. και λίοας τουρκ.

i - I t ι = V

* 8 5 4 2 πένν. είς σελίνια και αγγλ. λίρας ·
,75624 δράμ. είς όκ,άδας και στατήρας.

Τροπή κλάσματος είς συρμιγή.

220. ΤΓ(> όΰ.ί. Νά το α τ ή τό κλάσμα της λίρας εις συμμιγή.
Τό κλάσμ. α ~ παριστα εκαστον μ.ερίδιον, όταν 23 λίραι ύ ω ρ ι -

σθώσιν ε'ς 8 ϊσα μ.έρη. Είναι δέ"
23 ;.«,. 8 φανερόν, ότι, έάν τάς 23 λίρ. μ.εοί-

/ 9'ι·7ο. ^Ο.-ταο. σωμ.εν είς 8 μ.έρη, ήτοι διαιρέσωμεν

Χ j_/g- 23 διά 8, θά εϋρωμ.εν πηλίκον 2 λίρ.

και υπόλοιπον 7 λίρας. 'Επειδή δε
£ δεν δυνάμ.εθα νά μ.ερίσωμεν τάς 7

Χ40 λίοας είς 8 μέρη, ήτοι νά διαιρέ-

160 σωμ.εν διά 8, τρέπομ.εν ταύτας είς

^ γρόσια πολλαπλασιάζοντες έπί 108

και εύρίσκομ.εν 756 γρόσια. Ταύτα,
διαιρουμ.εν διά 8 και εύρίσκομ.εν πηλίκον 94 γρόσ. και υπόλοιπον
4 γροσ. Ταύτα τρέπομ.εν εις παραδες πολλαπλασιαζοντες επι 40·
εύρίσκομ.εν δε 160 παρ. τούς οποίους μ.ερίζοντες είς 8 μ.έρη, ήτοι-
διαιρούντες διά 8 λαμ.βάνομ.εν πηλίκον 20 και υπόλοιπον 0.

Eyομ.εν λοιπόν

f λίρ. = 2 λίρ. 94 γρόσ. 20 παρ.
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Πρόβλημα. Τό κλάσμα ~ τής λίρας νά τραπή είς συμμιγή.

g ϊ $ Επειδή ό 3 δεν διαιρείται διά 8, δεν ε/ο —

Qg γρ. ïQ.-ταο. μεν λίρας καί τρέπομεν τόν άρ ιΟμόν 3 εις

qç>4;e· 324 γρόσ. τά όποϊα διαιρουντες διά 8 εύρί-

04 σκομεν 4 0 γροσ. καί ύπόλοιπον 4 γρόσ. ταυ-

^ ^ τα τρέπομεν είς 160 παρ. τους όποιους διαι-

οούντες διά τού 8 εύοίσκοαεν πηλίκον 2 0 παρ.

ι ^ ι ι ' I

καί ύπόλοιπον 0.

"Ωστε έχομεν | τής λίρας — 40 γρόσ. 20 παρ,

Έκ τής λύσεως τών προβλημάτων τούτων συνάγομ,εν τόν έςής
κανόνα'

221. "/τα τρέψωμεν κλάσμα είς συμμιγή, διαιροΰμεν τον ctpiû-
μητήν, αν διαιρήται, âià τοϋ παρονομαστοΰ. To πηλίκον παριστά,
μονάδας, τάς όποιας χαι τό κλάσμα ' τό ύπόλοιπον τής διαιρέσεως
τρέπομεν είς μονάδας τής όιμέσως κατωτέρας τάξεως χαι διαιροΰμεν
διά τοϋ αύτοϋ διαιρέτου' το πηλίκον τής διαιρέσεως ταύτης είναι
ομοειδές πρός τόν διαιρετέον, εκ τοϋ όποιον προήλθεν. Οντως εξα-
κολουθούμε?' τρέποντες εκαστον τών επομένων νπο. Ιοί πω ν είς μονά-
δα ς κατωτέρας τάζεως μέχρις όζον φθάσω μεν είς τήν χα τωτάτην
νποδιαίρεσιν. Τ à πη.Ιίκα, άτινα θα είναι εκαστον πάντοτε ομοει-
δές προς τόν διαιρετέον, <?ζ ον προή.Ιθεν, άποτελονσι τό ν ζητούμε—
νον συμμιγή. Εάν ή διαίρεσις τής χατωτάιΤης τάςεως άψήση ύπό-
λοιπον, γράγομεν ν π ' αυτό παρονομαστήν τόν διαιρέτην και προσ-
θέτομεν τό προκύπτον χ.Ιάσμα είς τό πηλίκον, η εζακολο ν θ ο ν μεν
τήν διαίρεσιν τρέποντες τό ύπόλοιπον είς δεκαδικάς υποδιαιρέσεις
τής κατωτάτης τάζεως.

'Ασκήσεις.

Νά τραπώσιν είς συμμιγγεϊς τά έςής κλάσμ.ατα"
• f τού στατήοος.'^ τής ήμέρας, 1. τής μοίρας, ± τής άγγλ.
■>;ίρας. Ι τής υάρδας, | τού πήχεως.
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Τροπή δεκαδικού εις ουμμιγ'ή.

222. ΓΤρύΰ.Ιημα. Νά τραπώσι 592,4765 όκ. είς συμμιγη.
Τάς μεν 592 οχ., διαιρούντες διά 4 4 τρέττομεν είς συ αμιγή

-αττ/,χ-/;ρων και 6κάδων, όστις είναι 13 στχτ. 20 όχ. Τόν δέ δεκχ-
^ϊικΛν 0,4765, όστις ~χριστ% οκάδχς, τοέπου.εν είς δρχμικ, εάν

7 ' 'Il = ' k I ^ I I 7

ττιλλχπλχσιχσωμεν έπί 400, ούτω εύρίσκοαεν'

592,4765 όκ.= ]3 στατ. 20 όχ..1 190,60 δράμ.

ίίρόο.ίημα. Νά. τοαπτ] ό άριθμος 7,362 λίρ. ε'ς συμμιγν;.
Αί 7 λίραι μένουν, όπως έ'χουσιν, ό δε 0,362 τρέπεται εις γρό-
σια, εάν —ολλαπλασιασθτί έπί 108, ότε ε/ομεν 39,096 γρόσ.

Τον 0,096 τρέπομεν είς παράδες πολλαπλχσιάζοντε ς έπί 40,
+ούτω εύρίσκομεν 3,84. παρ. ώστε έ'νομεν

7.362 λίο. =7 λίο. 39 γοοσ. 3,84 παο.

_ - 3 ι ι it7 ι

1 Εκ τών ανωτέρω δύο προβλημάτων συνάγομεν τον έςτ,ς κανόνα."

223. Κανών. 'Ινα τρέψωμεν δεκαδικον αριθμόν μεζ' ακεραίου
jiépovç είς σνμμιγή, τρέπομεν τον μεν άκέραιον, καθώς εμάθομεν,
eiç. μονάδας άνωτέρων τάξεων, άν υπ άρχω σι και είναι δυνατόν,
rèr δεκαδικόν εις μονάδας κατωτέρας τής δοθείσης και εςακο-
Λον&ονμεν οντω μέρρι τής κατωτάτης, ήτις δυνατόν νά ερη και δεκα-
άικον μέρος .

Οροβλν^μ.'Λτν. προς λύσεν.

1 ) Ή ά.κοιοτ,ς διάρκεια ενός έτους είναι 365.24226 τ/λ. Να V

* χ ν · ,,λ, »

-«τρατϊ^ ό άριθμός ούτος είς συμμιγη ημερών, ωρών κτλ. 1,V>

2} Νά τραπώσι 7,75 γρόσ. είς συμμιγη.

3) Νά τραπώσι 5,37 πηχ. είς συμμιγτ).

4) Νά τραπώσι 7,352 ύάρδ. είς συμυ.ιγτ,

Ευσταϋlaroû. Στοιχειώδη; "Αριθμητική
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224. Τούς συι/.ι/.ιγεΐς άριθυ.ούο πτροσθέτομ.εν οπω: καί τούς άκε-

ι I ι ' I ι - I >

ραίους, δηλ. χωριστά τάς μονάδας εκάστης τάξεως άρχίζοντες έκ-
των μονάδων τής κατωτάτης, μέ μ.όνην την διαφοράν, οτι εκα-
στον μερικόν άθροισμα, έάν ύπερβαίνη τον ά ρ 10 μ 6 ν. όστις ά.—αιτεί-
ται, ίνα σχηματισθή μία .μ.ονάς της ά μ. έσω ς ανωτέρας τάΐεωςΤ
διαιρουμεν διά τού άριθμ.ού τούτου, καί τό μεν ύπολοιπον θά εί-
ναι τής τάξεως τών προσθετέων, τό δε πηλίκον θά. παριστα μ. ο νά—
δας τής αμέσως ανωτέρας τάξεως, μ.ετά τών οποίων π·ροσθέτο·
μ.έν αυτό.

Ό σχηματισμός μιας ή πολλών ανωτέρας τάξεως μ.ονάδων έκ.-
πολλών κατωτέρων καί ο διά. τού τρόπου τούτου κατάλληλος εις
τάξεις διαμοιρασμός τών μονάδων τού συμμ.ιγούς λέγεται άναγωγΐ}
η χ.αί κατάταξα, τών μονάδων του σνμιαγονς.

fiaρατήρησις Πιθανόν αί μονάδες τής τελευταίας τάξεως νχ
έχουν καί κλασματικάς μονάδας ή δεκαδικάς, δηλ. νά είναι η
κτοί ή δεκαδικοί άριθμ.οί, τοτε προσθέτομ.εν αυτούς όπως τούς μ. ι—
κτούς (141) ή τούς δεκαδικούς (189).

il y.

5^. ηώβ. 98' 35" 8λίί?· 58*?· 35|^· 3σΓαΓ· 27°'*· 230,42^-

3 23 45 53" 3 95 30J 5 40 250,25

7 20 40 67 6 80 38" 8 30 300,18

15 50 113 155 17 233 103^ Τθ 97 780,85

η 17 3 55' 35" 19 19 23^ 18 10 380,85

Έν τω πρώτω άθροίσμ.ατι είς τόν 155" ό 60" εισχωρεί δίς'
ε'χομεν λοιπόν 2' καί ύπολοιπον 35'', τό ύπολοιπον γράφομ.εν ύΐτό·
τά δεύτερα λεπτά καί τά 2 ' πρρσθίτ ' ντες μ.ετά τών πρώτων "λε—
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πτών εύρίσκομεν 115', είς τό^ όποιον ό 60 εισχωρεί άπας* έχομε^
"λοιπόν 1 ώρ. και 55''. ταύτα γράοομ.εν υπό τα πρώτα λεπτά, τήν
δε 1 ώρ. προσθέτοντες είς τάς ώρας εύρίσκομεν 51 ώρας, είς τάς
όποιας ο 24 εισχωρεί δίς. Εχομ.εν λοιπόν 2 ήμ.έρας, μ.ένουν δ"ε"~"καί
3 ώραι. Τάς 3 ώρας γράφομ.εν υπό τάς ώρας και τάς 2 ήμ.ερας
προσθέτομ.εν είς τάς ή μ ε ρ α ς και εύρίσκομεν 1/7 ήμ,ε'ρας" ούτω κατα-
τάξαντες τάς μ.ονάδας εύρομ.εν 17 ήμ.. 3/ΐυρ. 55' 35''. Όμοίως
γίνεται ή κατάταξις και είς πάν άλλο άβ'ροισμ.α.

ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ

2*25. Τους συμ.μ.ιγείς άριθμ.ού ς άφαιρουμ.εν όπως και τούς ακε-
ραίους, δηλ. άφαιρουμ.εν τάς μ.ονάδας· εκάστης τάξεως τού άοαιρε-
τέου άπό τάς όμνωνύμ.ους μ,ονάδας τού μ.ειωτέου, όταν τούτο είναι
δυνατόν" άλλως άν μ.ονάδες τάξεώς τίνος έν τω άφαιρετέω είναι πε-
ρισσότεροι τών άντιστοιχουσών έν τω μ.ειωτέω, τότε προσθέτομ.εν
εις τούτον τόσας μ.ονάδας τής τάξεως ταύτης, όσας περιέχει μ.ία
μ.ονάς τής άμέσως άνωτέρας τάξεως, και ούτω καθιστώμ.εν δυνα-
τήν τήν άφαίρεσιν προσέχοντες κατόπιν νά προσθέσωμ.εν μ.ίαν μ.ο-
νάδα και είς τον άφαιρετέον τής άκολούθου άφαιρέσεως.

Παρατήρησις. ΙΊιθανόν αί μ.ονάδες τής τελευταίας τάξεως νά
ττεριέχ_ωσι και κλάσμα ήτοι νά είναι μ.ικτοί, τότε άφαιρουμ.εν τού-
τους όπως τούς μικτούς (145).

JTS α ρ ά ε&γ ja α,.

8 μην. 15 ήμ. 7 ώρ. 20' 32"

2 23 16 45' 52"

~5 21 14 34^ 40"

Τά 52'' δεν αφαιρούνται άπό 32", διά τούτο προσθέτομ.εν είς
ταύτα και 60" και έκ τού άθροίσμ.ατος 92" άφαιρούντες 52"
εύρίσκομ.εν διαφοράν 40". Τά 60", τά όποια έπροσθέσαμ.εν είς τόν
μ.ειωτέον, τρέπομ.εν είς 1 ' και προσθέτομ.εν είς τόν άφαιρετέον λέ-
γοντες! τό κ ρ ατού υ. εν ο ν και 45' κάμ.νουν 46', άπό 20'δεν ά^-
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©αιρεΐται" όθεν από 60'—}—20 ' ήτοι από 80 μένουν 3 4 '" 1 τό
κρατούμ.ενον και 16 cop. 17 ώρ. άπό 7 δεν αφαιρείται, όθεν άπό
24—1—7 ήτοι ά~ό 31 ώο. ι/.ένουν 14 ώο. 1 τό κοατούυ.ενον και 23

~ | ' ιι ι ιι

κάμνουν 24 ά—ό 15 δεν αφαιρείται, όθεν ά.—ό 30—f— 15 ήτοι άπό
4 5 μ.ένουν 21 ήμ. 1 τό κρατούμ.ενον και 2 γίνονται 3 άπό 8
μ.ένουν 5.

11 α fà α ε όγ jj.or.x α,.

18 λίρ. 20 γρ. 25 παρ 10 στατ. 5 όκ. 0 § δρ.

5 ' 50 38,75 4 15 250 | »

12 77 26,25 " 5 33 Ï5Ô~g »"

8 λίρ. 0 γρ. 0 παρ. 75° 0' 0"
3 95 35 48° 32' 4 5"
4 12 5 26° 27 ' 15"

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

226. Και είς τούς συμ.μ.ιγεΐς τό γινόμενον σχηηκτιζεται εκ τον
ττο.Ι.Ιαπ.Ιασιαστέον, 'όπως ό ποΛ.Ιαπ.Ιασια στής εόγηιιατίσθη εκ τής
ά κεραία ς μονά όος.

Πολλαπλασιασμό:: έπί àicépαιον.

227. Όταν ό πολλαπλασιαστής είναι ακέραιος, πρός εύοεσιν τοΰ
γινου.ένου ·3λέπου.εν πόσα; υ.ονάδας εν ει ούτος και λ α υ. β ά ν ο ,υ. ε ν τό —

1 i > ι - ι /. ' ι ι

σας φοράς τόν πολλαπλασιαστέον.

ΛΑς ύποθέσωμ.εν π. y. ότι πρόκειται να πολλαπλ,ασιασθή ό συμ.-

μ.ιγής 4 ήμ.. 5 ώρ. 35' 45'' έπί 3.

Κατά τόν όρισμ.όν τοΰ πολλαπλασιασμ.ου τό γινόμ.ενον θα είναι

4 ήυ.. 5 ώο. 35' 45''

'it

4 5 35 45

4 5 45

-ήτοι 4 χ 3 ήμ.. 5χ3ώρ. 35'χ3 45 "χ 3.
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μετά ττ,ν έκτέλεσιν δε τών πράξεων καί κατάταξιν τών μονάδων
εύρίσκομεν 12 ήΐΛ. 16 ώρ. 47' 15''.

»-. . - I ι '

Έκ τούτων συνάγόμ.εν,€ότι

22 8. Σνμ μιγής ποΛΛαπΛασιάζεται επί άκέραιον, èàv πο.ΙΛα-
π.ΙασιασθΤ) εκαστον μέρος τοΰ σνμμιγοΐς χωριστά και κατόπιν κα-
ταταχθώσιν ai διάφοροι μονάδες.

ΓΤρ ύ6.1 ημ α . Έάν τις κερδιζτ, τήν ήμερα ν 5 λίρ. 60 γρόσ. 30
παρ. πόσον κερδίζγ; είς 6 ήμέρας ;

Είναι φανερόν ότι, αν τήν ήμέραν κερδίζ-/} 5 λίρ. 60 γρόσ. 30
παρ. είς 6 ήμ.έρ. θά κερδίζ-/) ΐς όλων έςαπλάσια ήτοι

5 λίρ. 60 γρ, 30 παρ.

β

30 λίρ. 360 γρ. 180 παρ. ή μετά τήν κατάταξιν τών μονάδων
33 » 4 0 » 20 »

\^ΤΤρό6.1. Έάν διά μίαν ενδυμ.ασίαν χρειαζώμεθα 8 ύάρδ. 2 πόδ.
7 δακτύλους υφάσματος, πόσον ύφασμα χρειαζόμεθα διά 8 όμοιας
ενδυμασίας ; Άπ. 70 ύάρδ. 2 ποδ. 8 δακτ.

\/ΙΤρόί'.έ. Έάν είς έν βαρέλιον χωρώσι 6 στατ. 25 όκ. 300 δρ.
ζακχάρεως, πόσον χωρούσιν είς 7 βαρέλια ;

Άπ. 46 στ. 4 όκ. 100 δράμια.

ΠολΑαπΧασιασμόζ έπι κ λ. α σ α τ ι κ ή ν τινα μονάδα.

(Λιαίρεσις συμμιγοΰς οι' ακεραίου).
22 9. Ά ν. πολλαπλασιαστής είναι κλασματική τιο μονάς, οιονί,

ι - ι -; ο '

επειδή ούτος έσχηματίσθη έκ τής μονάδος 1, άφού αύτη διτ,ρέθη είς
πολλά 'ίσα μέρη (ενταύθα είς 5), καί τό γινόμενον θά σχτματισθή
έκ τού συμ.μ.ιγους, άν ούτος διαιρεθή ομοίως (ενταύθα διά 5). Άς
ύπο θέσωμ.εν π. y. ότι iy ο μεν νά πολλαπλασιάσωμεν τόν συμ-
μ.ιγή 17 στατ. 41 όκ. επί i, ήτοι νά διαιρέσωμεν αυτόν διά 5·
Καθώς είς πάσαν διαίρεσιν ούτω καί ενταύθα θά διαιρέσωμεν εκα-
στον μ,έρος τού αριθμού διά 5.
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Αιάταζις τής πράξεως.

41

2

Χ 44

στ σ.τ. οκ.

3 25 i

Διαιρούντες τους 17 στατ. διά. 5
εύρισκομ.εν πηλίκον 3 στατ. καί
ύπολοιπον 2 στατ. τούς ο—οίους
τρέπομ.εν είς 2χ44 ητοι 88 οκ.
Αύται μετά τών 41 όκάδ. του
συμ.μ.ιγους γίνονται 129 οκ.· ταύ-
τας διαιρούντες δια 5 εύρίσκο-
μ.εν -πηλίκον 25 ο κ. καί ύ~ό-
λοι—ον 4 όκ. τάς 4 οκ. η τρέ-
πομ.εν είς δράμια καί έξακολου-
0ούμεν την διαίρεσιν η γράφομ.εν
ώς κλάσμα g οκ., ότε θά έ'χωμεν 7 στατ. 41 όκ.=3 στατ.25| όκ.
ΙΤροΰ.Ι. Έάν 15 άνθρωποι μ,ο'.ρασθώσι 32 λίρ. 87 γοόσ.34παο.

» ι ι Γ ilk ι

πόσα θά λάβη έκαστος :

J/aro^c 7//c πράξεως.

ho.

γρ. rrao.

15

2
108

2 1 0
+ 87 »

_303~>Γ

03 »
χ40

120

+ 34

154

04

7.1 ο. γρ. rtcio.
2 20 10

-15

Διά νά μ.οιρασθώσιν 'οί 15 άνθρωποι
32 λίρ. 87 γρόσ. 34 παρ. είναι φα-
νερόν, οτι θά μ.οιρασθώσι χωριστά,
τάς 32 λίρ. χωριστά τά 87 γρόσ.
καί χωριστά τούς 3 4 παρ. Έάν
μ.οιρασθώσι τάς 32 λίρας οί 1 5 ά.ν »
θρωποι, εύρίσκομ.εν ότι έκαστος- θα
λάβη 2 λίρ. θ ά. μ.είνη δε και ύπο-
λοιπον 2 λίρ. τάς οποίας, επει-
δή δεν δύνανται νά μ.οιράσωσιν οί
15, τρε'πουσιν είς 216 γρόσ. καί
87 γρόσ. τά υπάρχοντα έν τω
συμ.μιγεΐ, τό όλον θά μ.οιράσουν
303 γοόσ. καί θ à λάβη έκαστος
20 γρόσ., θά μ.είνη δε καί ύπο-
λοιπον 3 γρόσ., τά όττοΐα τρέπου—
σιν είς 120 παρ. Είς τούτους προσθέτοντες καί τούς 34 τταρ. τού
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<Γ^μ.μ.ιγοΰς καί μ.οιράζοντες τό άθροισμα 1 54 λαμβάνουσιν έκαστος
10, txévst δε καί ύπολοιπον 4 παο. Δυνάυιεθα να έξακολουθήσωαεν

7 4 I ι - 1 I

την διαίρεσιν τρεποντες τους 4 παρ. εις δέκατα, εκατοστά, κτλ.

:ου πα. ο α.

3

ου Ο.

5

35'
3

ï]LL. C ρ

7/11. coo.

2 9 714

Πολλαπλασιασμός έπί κλάσμα.

"230. "Έστω η δη ή ττερίπτωσις, καθ ' ην ό πολλαπλασιαστής είναι
Διάτα^ις τών πράξεων. κλάσμα τι, οίον επειδή τούτο

έ'γινεν έκ τής μονάδος 1 ληφθείσης
τρις καί τοΰ τριπλασίου ταύτης,
ήτοι τού 3, άφοΰελήφθη το τέταρ-
τον, προς σχηματισμών τοΰ γινο-
μένου θά λάβωμεν τό τοιπλάσιον
τοΰ πολλαπλασιαστέου καί τοΰ
τριπλασίου τό τέταρτον. *Ας ύπο-
θέσωμεν, ότι πρόκειται νά πολ—
λαπλα<ϊιάσωυ.εν τον συυ.υ.ιγή 3

ι I I i '

ήμέρας 5 ώρας 35' έπί τό τρι-
πλάσιου τοΰ πολλαπλασιαστέου
είναι 3 ήμ. ώρ. 35χ3 ήτοι
9 ήμ. 15 ώρ. 105', τό τέταρ-
τον δέ τούτων είναι 2 ήμέραι,
9 ώοαι, 7 1 ' γ.

ι ' 4

ΓΓίόβΛ. Με μ.ίαν λίραν αγοράζω 7 στατ. 25 όκ. 230 δράμια
-ττράγμ,ατός τίνος, πόσον θ' αγοράσω με | τής λίρας;

με 1 λίρ. ά.γοράζω 7 στατ. 25 όκ. 250 δρ.

' Λ Γ

» I της λίρ θ' αγοράσω

7 στατ. 2 5 όκ. 250 δο.

Λ

μ.ε | της λίρας θ' ά-γομάσ-ω

<7 στατ. 25 όκ. 250 δρ.) Χ 3

-ττολλαπλασιάζοντες πρώτον :έπί 3 καί διαιροΰντες τό γινόμενον δια
Α εύοίσκου.εν μ,ετά την κατάταξιν 5 στατ. 30 όκ. 87,5 δοάιχια.

Ill 'Il
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Πολλαπλασιασμός βπι μικτό ν.

231 , "Οταν ό πολλαπλασιαστής είναι μικτός, ητρεπομ εν ανΐον
είς κλάσμα και πολλαπλασιάζομέν ώς όινωτερω, ?} επί τη βάόει τον
ορισμού του πολλαπλασιασμού εύρίσκομεν τό γινόμενον, ώς φαί-
νεται είς το άκόλουθον παράδειγμα. "Εστω προς εύρεσιν το γινό-
μενον τού συμμιγοΰς 3 ώρ. 15' 32'' επί 5·|. Έπειδτ) ό -πολλα-
πλασιαστής 5 § έγινε ν εκ ττ,ς μονάδος 1, αφού αύτη ελήφθη -πεν-
τάκις, καί επειτα το τρίτον ούττ,ς καί τ,νώσαμεν ταύτα, ούτω -προς.
εύρεσιν τού γινομένου θά. λάβωμεν καί τόν πολλαπλασιάστέον -πεν-
τάκις. ήτοι θά εύρωμεν τό γινόμενον (3 ώρ. 15' 32' )χ5, οπερ-
είναι 15 ώρ. 75' 160''. έπειτα θά εύρωμεν τό τρίτον τού -πολ-
λαπλασιαστέου, όπερ είναι 1 ώρ. 5' 10" καί Οά προσθέσωμεν*
τά δύο ταύτα.

15 ώρ. 75' 160"
1 » 5' 10 g

16 » 80' 170 § κατατάσσοντες

17 » 22' 50 §;

232. 'Εκ τούτων έπεται ό ές-ής κανών.

Συμμιγή πολλαπλασιάζομεν επί μικτον, <?àr τρέψωμεν τόν μικτοί
είς κλασματιχόν, δτε θά πολλαπλασιάσωμεν συμμιγή επί κλάσμα,-
πολλαπλασιάσω/ι εν τόν συμμιγή γωριστά επί τόν ά κέρα toy
και χωριστά επί τό κλάσμα καί θά ενώσωμεν τ ci όνο γινόμενα.

Πολλαπλασιασμός έπί δεκαδικό ν.

233. Συμμιγήπο λ λαπλα σι όιί,ομ εν επί δεκαδικόν, εάν γ ρ (ί ψ ω μ εν
τόν δεκαδιλόν όος κλάσμα, ότε θά εχωμ εν νά πολλαπλασιάσωμεν
σνμμιγή επί κλάσμα, ?/ 'άν πολλαπλασιάσωμεν έκαστον μέρος Τον
σνμμιγονς επί τον δεκαδικόν και επειτα κατατάξωμεν τάς μονάάας.

Παράδειγμα. Π ολλαπλασιάζοντες τον συ μ μιγά, 3 λίρ. 85 γρόσ·
32 παρ. έπί 3;75 εύρίσκομεν 11,25 λίρ. 3 18,75γρόσ. 1 20 παρ.
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Του γινομένου τούτου κατ ατ άσσο μ εν τάς μονάδας ούτω. Το δε-
καδικόν μ.έρος 0,25 λίρ. τρέπομεν είς γρόσια πολλαπλασιάζοντες
επί 108. ήτοι διαιρούντες (208) τό 108 διά 4 καί εύρίσκομεν
27 γρόσ. ταύτα προσθέτομεν εις τά 318,75 γρόσ. καί έχομεν
54 5,75 γροσ. Τούτων το δεκαδικό ν μέρος 0,75 τρέπομεν είς πα-
ράδες πολλαπλασιάζοντες έπί 40 καί εύρίσκομεν 30 παρ. τούς
οποίους προσθέτοντες είς τους 120 παρ. εύρίσκομεν γινόμενον
11 λίρ. 345 γρόσ, 150 παρ. Τέλος κατατάσσοντες καί τάς άκε-
ραίας μονάδας εύρίσκομεν 14 λίρ, 39 γρόσ. 30 παρ. καί έ'χομεν
3λίρ. 85 γρόσ. 32 παρ.χ3,75=1 4 λίρ. 24 γρόσ. 30 παρ.

Πολλαπλασιασμός έπί συμμιγη.

2 34. "Οπως, - όταν ό πολλαπλασιαστής είναι ακέραιος τις πολυ-
ψήφιός ά,ριθμός, θεωρούμεν αυτόν προερχόμενον εκ τής ά,πλής μο-
νάδος 1 πολλάκις ληφθείσης καί ουχί έκ μονάδων τών διαφόρων
τάξεων, οίον δεκάδων εκατοντάδων κτλ. οπως, όταν ό πολλαπλα-
σιαστής είναι κλασματικός ή μικτός, θεωρούμεν αυτόν προερχόμενον
έκ τής άπλής μονάδος 1 καθ' ώρισμένον τινά τρόπον, ούτω καί όταν
είναι συμμιγής_, ότε περιέχει διαφόρους συγκεκριμένας μονάδας
διαφόρων τάξεων ανεξαρτήτους αλλήλων,- οιον λίρας - γρόσια -
παράδες, πρέπει, διά νά έφαρμώσωμεν τόν όρισμόν τού πολλαπλα-
σιασμού καί εκτελέσωμεν τήν πράξιν, νά λάβωμεν μίαν έξ αυτών
ώς άρχικήν καί προς ταύτην νά τρέψωμεν όλας τάς άλλας, ότε θά
εχωμεν αριθμόν άκέραιον ή κλασματικόν τής μονάδος ταύτης. Έκ
του άριθμ,ου τούτου οδηγούμεθα πώς πρέπει νά σχήματίσωμεν το
γινόμενον. ΤΙ αρχική μονάς, είς τήν οποίαν τρέπομεν τάς άλλας,
είναι διάφορος είς εκαστον πρόβλημα καί ορίζεται καταλλήλως έν
τω προβλήμ.ατι.

Τά. τοιαύτα προβλήματα λύονται άπλούστατα ή διά τ,ής άνα-
γωγής είς τήν μονάδα ή διά τής μεθόδου τών'άπλών μερών, ώς
οαίνεται είς τά επόμενα παραδείγματα.

λ I Vil

ΓΓρό6Λ. Έάν 1 πήχ. υφάσματος άξίζει 12 γρόσ. πόσον άξιζουν·
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5 πήχ. κα'· 7 ρούπ. Τ ο πρόβλημα τούτο λύεται εύκολώτατα ώς εν
απλούν πρόβλημα τών τριών. Έάν διατάξωμ.εν τά δεδομ.ένα, εύθύς
διακοίνομ,εν τήν μονάδα, είς τήν οποίαν θά τρέψωμ.εν τόν συμ.μιγη.
Διάταξίς. 1 πήχ,· άξιζει 12 γρόσ.

5 πήχ. 7 ρούπ. αξίζουν γ

Τρέποντες τούς έν τή πρώτη στήλη άριθμ.ούς είς όμ.ωνύμ. ους, έ'στω
είς πήχεις, θά έ'χωμεν τό έξης πρόβλημα.

1 πήχ . ' f ι V  αξίζει 12 γρόσ.
5 ^ — ° 8 - 47 8 πήχ. ά,ξίζουν 7. > -

/Ι l'<7fÇ 'Αφού ό 1 πήχ. α.ςιί,ει 12 νοόσ.  4 1
« 1 " τού πήχ. θά αςιζη 12 '  8 »

λ - 47  και τα -g- τού πήχ. θα αςιζουν -12X47 S ' όθεν χ = 70, 50.
Τό αυτό πρόβλημ.α δυνάμ. εθα ευκόλως νά λύσώμ.εν διά τής με-

θόδου τών άπλών μ.ερών ούτω

Πρώτον άναλύομ.εν τά 7 ρούπ. είς 4 ρούπ., τά όποια είναι
% τού πήχ., είς 2 ρούπ., ήτοι | τών 4 ρουπ., και είς 1 ρούπ. όπερ
είναι I τών 2 ρουπ.

"Επειτα σκεπτόμ.εθα ώς εξής'

'Αφού ό 1 πήχ. άξιζε ι 1 2 γρόσ., οί 5 πήχ. θά άξίζουν πεντα-
πλάσια, ήτοι 12χ5 = 60 γρόσ. Τά δέ 4 ρούπ., ήτοι τό ήμ.ισυ τοΰ
ενός πήχεως, θά άξίζη τό | τών 12, ήτοι 6 γρόσ. και τά 2 ρούπ.,
"ήτοι τό ήμισυ τών 4 ρουπ. θ' αξίζουν τό | τού 6, ήτοι 3 γρόσ. και
τό 1 ρούπ. θά άξίζγι τό | τών 3 γροσ. , ήτοι 1 § γρόσ. όθεν οί
5 πήχ. και 7 ρούπ. αξίζουν ο0 —j— G —{—3 —j— 1 % γρόσ.==70 | γρόσ.
iddàra^C r//C πράξεως. 12 γοόσ.

5 πήχ. 7 ρούπ.

οί 5 αςιζουν 60 γρόσ.
τά 4 ρούπ. » 6 »
τα 2 ρούπ. » 3 »
το 1 ρούπ. » 11  2 »

τό όλοιν > £ r V  αςιζει 70|.
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Πρό6.1. Έάν 1 ρού—. μ,εταξωτου ύφάσμ,ατος άξίζτ, 12 γρόσ.
-πόσον αξίζουν 5 ~ήχ. 7 ρου—. ;

Διατάσσοντες τα δεδομ.ένα του προβλήμ.ατος ούτω*

το 1 ρου—. αξίζει 12 γρόσ.
5 πήχ. 7 » Β-" άξίζωσι χ
καί τρέποντες τους έν τ υ] πρώτη στήλν) αριθμούς είς όμωνύμ. ους
'θά έ'χωμ,εν προς λύσιν το έςής πρόβλημα'

τό 1 ρού π αξίζει 12 νοόσ.
k ^ ^ il

τά 47 » αξίζουν χ· όθεν χ = 12 Χ 47 = 564.
Π ρ ô6.b]ji α. Ό πήχ υ ς υφάσματος τιμάται 5 γρόσ. 30 παρ.
ΙΙόσον τιμ.ώνται 7 πήχ. 6 ρούπ. ;

Διάνα λύσωμ.εν το πρόβλημ.α τούτο διά τής μεθόδου τών ά,πλών
μ.ερών σκεπτόμ.εθα ώς έξης"

Άφοΰ ό 1 πήχυς αξίζει 5 γρόσ. 30 παρ., οί 7 πήχ. αξίζουν
έ-πταπλάσια, ητοι 35 γρόσ. 2 1 0 παρ. Τάδε 4 ρ ου π., η το ι το ην.ισυ
τού πήχεως αξίζει, το ημ,ισυ τών 5 γροσ. 30 παο., ητοι 2 | γρόσ.
καί 15 παρ. η 2 γρόσ. καί 35 παρ. καί τά 2 ρούπ., ητοι το ήμισυ
τών 4 ρουπ. θ' αξίζουν τό ήμισυ τών 2 γροσ. 35 παρ., ήτοι
,1 γοόσ. 17,5 παρ. Έπομ,ένως οί 7 πήχ. 6 ρούπ. αξίζουν τό ά-
Όροισμ.α 38 γρόσ. 262,5 παρ. η μετά την κατάταξιν τών μονάδων
44 γρόσ. 22,5 παρ.

Ή πράξις διατάσσεται ούτω"

5 γρόσ. 30 παρ.
7 πήχ. 6 ρούπ. (6ρ. = 4ρ.-|-2ρ,)
οί 7 πήχ. άςίζουν 35 γρόσ. 2 10 παρ.
τά. 4ρούπ. = ! πήχ, » 2 γρόσ. 35 παρ.
τά 2 ρούπ.=ί τών 4 ρουπ. άξίζ. 1 γρόσ. 17| παρ.

άρα τό όλον άξιζε ι 38 γρόσ. 262| παρ. = 44 γρ. 22,5παρ.
Τό αυτό πτρόβλημ.α λύεται ευκόλως, άν γράψωμεν την άξίαν τού

άνός πήχεως, ητοι τά 5 γρόσ. 30 παρ. ώς δεκαδικόν ούτω 5,75.

-

' : ■

■ ■ - - - . . · ·- - -
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Διάτα ζις 5,75

7 πήχ. 6 ρουπ. .

οί 7 πήχ. άξιζουν 40,25 γ ρ 6 —.
τά 4 ρούπ. » 2,87 5 »

τά 2 ρούπ. » 1,4 37 5 »

44,5625 » = 44 γρόσ. 22,5 παρ.

ΙΤρόβΜιρα. Ή οκά τών άνθράκων άξιζει 30 παρ., πόσον αξί-
ζουν 350 δράμ. ;

Τά 350 δράμ. είναι 200 δράμ. καί 100 δράμ. καί 50 δράμ.
Έκαστος τούτων είναι άπλούν μέρος τού άλλου, οίον τά 200 δράμ.,
είναι 1 τής οκάς, τά 100 δράμ. είναι | τών 200 δραμ,. καί τα
50 δράμ. είναι ~ τών 1 00 δραμ. επομένως άφού ή μία οκά άξί-
ζει 30 παρ. τά 200 δράμ. άξιζουν τό ήμισυ τών 30 παρ. ήτοι
15 παρ. τά δέ 100 δράμια άξιζουν τό ήμισυ τών 200 δραμ. ήτοι
7,5 παρ. καί τά 50 δράμ. άξιζουν τό ήμισυ τών 100 δραμ. ή;
3,75· όθεν τά 250 άξίζονν 15 + 7,5-|-3,75 παρ. =26,25 παρ.

Διάταζις τής πράζεως. 30 παρ.

3 50 δράμ.

τά 2 00 δράμ. =4 τής οκάς αξίζουν 15 παρ.
τάΤ 00=| τών 200 δραμ. » 7,5
τά 50=1 τών 100 » » 3,75

τό όλον 26,25 παρ.

IJpôe.hjaa. ΤΙ οκά φασολιών άξίζει 90 παρ., πόσον αξίζουν-
τά 250 δράμ. ;

Λύσις . Ά©οΰ ή όκά άξιζει 90

παρ. τα 200 δρά μ,, ητοι η η μ. ι -
σεια όκά θ' άξίζτ, τό ήμισυ τών 90 παρ. ήτοι 4 5 παρ., ή δέ άξια
τών 50 δραμ. ήτοι τού ενός τετάρτου τών 200 δραμ.. θά είναι το
τέταρτον τής άξιας αυτών δηλ. τών 45 παρ. όπερ είναι ί'σον πρός
11,2 5 π α ρ.
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90 παρ.
2 50 δράμ.

"Τδ

Ι 1 .25

56,25

ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ

Διαίρεσις δι ακεραίου.

235. Συι/.ΐΛίγης διαιρείται δι' ακεραίου, έάν εκαστον τών υ.εοών

ι ι i ' ' ι ι ' II

-τοΰ συμ,μ.ιγοΰς διαιοεθη διά τοΰ ακεραίου (22 9).

Διαίρεσις διά κλάορ-ατος.

236. Συμ,μ.ιγήίς διαιρείται διά κλάσμ,ατος, όπως καί πάς άριθμός*
εάν δηλ. άντιστρέώωυ.εν τους όοους τοΰ διαιοέτου καί έκτελέσω-

\ ι ι ' ν ' ι

μ. ε ν π ο λ λ α π λ α σ ι α σ μ ο ν συμ.μ. ιγοΰς έπί κλάσμα.
Παράδειγμα. Νά έκτελεσθη, ή διαίρεσις
15 ύάρδ., 2 πόδ. 8 δάκτ. :

k ' 5

Άντιστρέφοντες τούς όρους τοΰ διαιρετού καί πολλαπλασιά-
ζοντας 15 ύάρδ. 2 πόδ. 8 δακτ. έπί j εύρίσ^ομ.εν 19 ύάρδ.
2 -πόδ. 7 δακτ. Τούτο είναι τό πηλίκον της δοθείσης διαιρέσεως.
Πράγμ.ατι, έάν τόν άριθμ.όν τούτον πολλαπλασιάσωμεν έπί τόν διαι-
ρέτην εύρίσκομ.εν 15 ύάρδ. 2 πόδ. 8 δακτ., ητοι τόν διαιρετέον.

Σ 7] υ.. i) Ή δ'.α,ίρεσις συμ.μιγοΰς διά κ λ α σ μ. α τ ι κ ή ς μ.ονάδος, οίον
•διά τοΰ ανάγεται είς πολλαπλασιασμών έπί τόν παρονομ.αστήν*
διότι, έάν ά.ντιστρέψωμ.εν τό κλάσμα θά έ'χωμεν νάπολλαπλασιά-
σω μ.ε ν έπί ητοι έπί 7.

Σημ. 2) Διά νά, διαιρέσωμ.εν διά δεκαδικού αριθμού, οιον 5,3,
γράφομ.εν αυτόν ώς κλάσμ.α καί τότε πολλαπλασιάζομ,εν έπί

Διαίρεσις όιά σ"υμμ.ιγους.

237. Έν τνί -περιπτώσει, κ α. θ 'ην πρόβλημ.ά τι λύεται διά μερισμού

Δ/άταξις.
τά 200 δράμ.. τής όκάς)

τά 50 » <± τών 200 δρ.)
ώστε τά. 556 δοάυ.. άΕιζουν
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και ό διαιρέτης είναι συμμιγής, τότε τρέπομεν αύτον είς αριθμόν
μιας μονάδος τής ύπό τοΰ προβλήματος οριζομένης. Έάν δε το
πρόβλημα λύεται διά μετρήσεως, ότε διαιρετέος και διαιρέτης εί-
ναι ομοειδείς, τότε τρέπομεν και τούς δύο είς αριθμούς μιας και
τής αυτής μονάδος και θά έ'χωμεν διαίρεσιν άκεραίων ή κλασμα-
τικών η δε καοικων.

'Αμφότερα όμως τά προβλήματα ταύτα λύονται ασφαλώς δι.ά
τής άναγωγής είς τήν μονάδα, ώς φαίνεται κατωτέρω.

Πρόβ.Ι. Μέ μίαν λίρ αν τουοκικήν άγοράζομεν 3 τσεκία 150 γγ.
ςύλα, πόσαι λίραι χρειάζονται διά ν'άγοράσωμεν 1 1 τσεκ. 100χγ^
Αιαταξις. 3 τσεκία 150 γγ. άξίζουν 1 λίρ.

11 » 100 γγ. » χ
Τρέποντες τά τσεκία εις χιλιόγραμμα εύρίσκομεν ότι τά 3 τσεκ,-
150 γγ. είναι 900 χγ. και τά 1 1 τσεκ. 100 χγ. είναι 2850 γγ.
Ούτω θά έ'γωμεν πρός λύσιν το έςης ρόβλημα"
900 χγ, 1 λίρ.

2850 » χ 1 όθενχ = 3,16 §λίρ.

Έάν δέ τρέψωμεν τά χιλιόγραμμα, είς τσεκία, θά έχωμεν πρός
λ,ύσιν τό εξής πρόβλημα* 3,6 τσεκ. 1 λίρ.

11,4 » χ 1 όθεν χ = 3, 16 f.
ΓΓρόβ.Ι. Ύφάντρια ύφαίνει είς μίαν ώραν 1 ύάρδ. 2 πόδ. 8 δακτ.
Πόσας ώρας πρέπει νά έργασθή διά νά ύ'ΰάνη 8 ύάρ δ. ίο οακτ. :
υ α ρ ο. .ί. π όδ 8 δακτ. υφαίνει είς 1 ώρ.

8 » 0 » 1 0 » θά ύφάνγι εις χ.
Τρέποντες τούς δύο συμμιγεις τοΰ πρώτου "ποσοΰ είς αριθμούς,
μιας και τής αύτής συγκεκριμένης μονάδος, οιον είς δακτύλους,
εύρίσκομεν ότι, 1 ύάρδ. 2 πόδ. 8 δάκτ. είναι 68 δάκτ. νΛαί ότ^
8 ύάρδ. 10 δάκτ. είναι 298 δάκτ. Ούτω θά έ'χωμ,εν πρός λύσιν
τό πρόβλημα.^ _ —

άν 68 δακτύλους ύφαινα) είς 1 ώρ.

298 δακτ. θά ύφάνη είς χ όθεν χ =4 ώρ. 22' 56, 47".
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ΙΤρόβΛ. Δι άν' αγοράσω 7 πήχ. 5 ρου —. υφάσματος επλήρωσα
35 γρόσ. 30 παρ. ΙΙόσον άξίζει ό πήχυς ;

Διάζαζις. 7 πήχ. 5 ρούπ. άξιζουν 35 γρόσ. 30 παρ.

1 πήχ. θά άξίζιρ χ

Τρέποντες τάς δύο τιμάς τού πρώτου ποσού είς τήν αυτήν μο-'
νάδα, οίον είς πήχεις, εύρίσκομεν I7|==^L καί θά εχωμεν προς λύ-
σιν τό πρόβλημ.α

πήχ. αξίζουν 35 γρ. 30 παρ.
1 » άξίζει χ

» -» ίν1 ' ■> y γ < > — - .·) / »

αφου ^ πηχ. aÇiÇ,ouv οθ γροσ. ou παρ·,

το 1 τού πήχ. θαξίζη 35 30

ο /χ. 1 (31

τά δε § » θ' άξιζουν <3'5 ^ 4 γρόσ. 27,54 παρ.

1Τρό6Λ. 4 5 όκ.. 350 δράμ. πράγματος τίνος άξιζουν 254 γρόσ„-
3 5 παρ. ΙΙόσον άξίζει ή όκά ;

46 όκ. 350 δράμ. άξιζουν 254 γρόσ. 35 παρ.
1 όκ. άξίζει χ

Τρέποντες τά. δράμια είς όκάδας έχομεν πρός λύσιν τό πρόβλημα
όκ. άξιζουν 254 γρόσ. 35 παρ.
1 όκ- θ' άξίζη χ

ylt'ovç. ^jp όκ. άξιζουν 254 γ'ρόσ. 35 παρ.
\ όκ. θ'άξίζη 254 γοόσ· 35

8 - - ·' 367

καί τα g όκ. θ' άξιζουν ^^ 5 γρόσ. 22 παρ.

ΙΤρό6Λ. Άν 8 πήχ. 3 ρούπ. υφάσματος άξιζουν 1 μετζήτιον
οί 32 πήχ- 5 ρούπ. πόσον θ'αξίζουν ;

Atcita^iç. 8 πήχ. 3 ρούπ. αξίζουν 1 μετζ.

32 πήχ. 5 ρούπ. θ' άξιζουν χ

Τρέποντες τους δύο συμμιγεΐς τού πρώτου ποσού είς τήν αυτήν-
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συγκεκριμένων μονάδα., έστω εις ρούπια, θά έ'χωμεν
67 οούπ. άΕίζουν 1 υ.ετζ .

ι . -s i ^

26 1 ρούπ. θ' άξίζουν y· όθεν χ = 3 μ.ετζ. 17γρόσ. 36 παρ.

IT ρ ο β. I. 'Οδοιπόρος έάν είς I ώρ. 20' 30'' διατρέχω 1 γεωγρ.

μ.ίλιον είς 5 ώρ. 45' 56'' πόσον θά. διατρέξω ;

Διάταζις. 'Αφού είς 1 ώρ. 20' 30'' διατρέχει 1 γεωγο. μ.ίλιον

είς 5 ώρ. 45' 56'' θα διατρέξω χ.

Τρέποντες τάς δύο τιμ.άς τού χρόνου, ήτοι τούς δεδομ.ένους συμ.-

μ.ιγεΐς είς άριθμ.όν μιας και τής αύτής συγκεκριμ.ένως μ.ονάδος, έ'στω

είς δεύτερα λεπτά, θά έ'χωμ.εν τό εξής ποόβλημ.α :

'Αφού είς 4830" διατρέχει 1 γεωγρ. μ.ίλιον

είς 20756" θά διατρέξω ' χ

όθεν εύρίσκομ.εν χ = 4 γεωγρ. μ.ίλ. 220 μ.έτρ. περίπου.

Πρόβ.Ι. ' Τφάσματος τίνος 10 ύάρδ. 2 πόδ. ήγοοάσθησαν άντι

1 αγγλ. λίο. Πόσον άΕίζουν 3 ύάρδ. 1 πού:: έκ τού αύτοΰ
ill · 7 k

υοάσαατος ;

Il - 5

/Wm^iÇ. 'Αφού 10 ύάρδ. 2 πόδ. άξίζουν 1 άγγλ. λίρ.

3 ύάρδ. 1 πους θ' άξίζουν χ
Τρέποντες τάς δυο τιμ.άς τού πρώτου ποσού είς άριθμ.ούς τως
αυτής μ.ονάδος, έστω είς πόδας, εύρίσκομ.εν ότι 10 ύάρδ; 2 πόδ.
είναι 32 πόδ., προσέτι αί 3 ύάρδ. 1 πούς είναι 10 πόδ. και θά
έ'χωμεν πρός λύσιν τό έξής πρόβλωμ.α :

'Αφού 32 άγγλ. πόδες άξίζουν 1 άγγλ. λίρ.

οί 10 » » θ' άξίζουν χ* όθεν χ=6 σελ. 3 πένν.

ΓΓροΰ.Ι. Ήγοράσθησαν έν Μιτυλήνω 30 λαγύνια 4 όκ. ελαίου
άντί 960 γροσ. ΓΙόσον άξίζει ή όκά ;

Auitci^iç. 30 λαγ. 4 όκ. άξίζουν 960 γρόσ.

1 όκ. άξίζει χ
Τρέπομεν τά λαγύνια εις όκάδας και θά έχω μ. ε ν πρός λύσιν το
πρόβλημα
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'Άν 191,5 όκ. άξιζουν 900 γρόσ.,
'h 1 όκ. άςίζει χ όθεν χ=5 γρόσ. περίπου.

Πρό62. Έάν μ.ε 7 μετζ. 15 γρόσ. άγοράζη τις 15 χγ. βουτύ-
ρου, πόσον αγοράζει με 1 μετζήτιον ;

Δίάταζις. Με 7 μετζ. 15 γρόσ. αγοράζει 15 χγ.

1 μετζ. » y

^ Χ = 1,936, ήτοι 1 χγ. 936 γραμρ." .

ΠΕΡΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ τ
'Ορισμός.

2 28. Π ν κ > 'ότης ή είόικογ βάρος σώμ.ατός τι,νος λέγεται το βά-
.ρος είς χιλιόγραμ,μ.α μιας λίτρας τού σώματος" ούτω :

Μία λίτρα ύδατος άπεσταγμένου καί θερμοκρασίας 4° έχει βάρος
εν χιλιόγραμ.μον. "Αρα ή πυκνότης τού ύδατος είναι 1. Μία λίτρα
σιδήρου έ'χει βάρος 7,788 χγ., τούτο είναι ή πυκνό τη ς ή το είδι-
κον βάρος τού σιδήοου κτλ.

ϊΐροβΧήΐ-ί.'^τα-

1) Ή βάσις δωματίου έ'χει σχήμα ορθογωνίου μήκους 6 πήχ. καί 7 ρουπ.
-πλάτος δε 8 πήχ. 6 ρουπ., πόσοι τετραγ. πήχεις είναι τοέμ.βαδον τοΰ δω-
•μ,ατίου; Ά π. 6015.

'Οδηγία. Επειδή το εμβαδόν ζητείται είς τετραγωνικούς πήχεις, πρέπει
το μήκος καί το πλάτος νά έκορασθώσιν είς πήχεις, διά τοΰτο τρέπομεν
πρώτον τους συμμ.ιγεΐς είς τήν μονάδα ταύτη ν.

"2) Πόσων λίτρων είναι ό όγκος σιδηρού αγάλματος, τοΰ οποίου το βάρος
-£ίναι 77,88 χιλιόγραμμα; Άπ. Ί 0 λίτρ.

'Οδηγία. Είναι τόσαι λίτραι, όσας φοράς τό βάρος μιας λίτρας τοΰ δο-
θέντος άγάλματος εισχωρεί εις όλον το βάρος αύτοΰ.

• 3) Πόσον εΐναι τό βάρος μαρμαρίνης στήλης έχου^ης ογκον I Ί 30 λίτρ.
■καί ειδικον βάρος 2,84; 'Απ. 3209,20 χγ.

-1 Ιδέ Φυσικήν Άλ: Εύσταθιανοΰ σελ. 66—71.

Ί ^

Εύσταΰιάνοϋ. Στοιχειώδης ^Αριθμητική 1 ^
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Όδηγία. Ή μία λίτρα έχει βάρος .2,84, άρα αί 1130 θά έχωσε
3209,20 χγ.

Προσθήκη. Να τραπώσι τά 3209,20 χγ. εις όκάδας και δράμια.

Άπ. 2503 όκ." 70,4 δράμια.

.4) Έάν ή οκά τής ζακχάρεως άξίζη 4 γρόσ. 40.πάρ., πόσον αξίζουν·
5 όκ. 250 δράμια ; Άπ. 23 γρόσ. 36 παρ.

. 5) Έάν μία οκά όρύζης άξίζη 3 γρόσ. 10 παρ., πόσον αξίζει είς σάκκος,.
όστις έχει βάρος 45 οκάδων ; Άπ. 146 γρόσ. 10 παρ.

Προσθήκη. Ό σάκκος ούτος εστάλη έκ Τεργέστης και έχουσι προστεθη
ει- αυτόν 35 γρόσ. διά μεταφοράν, τελωνεία καί άλλα έξοδα καί 38 γρόσ.
κέρδος· πόσα φιορίνια είναι ή αρχική αξία; Άπ. 6,17 φιορ. περίπου.-

6) Έάν ί 5 όκ. 250 δράμ. μετάξης αξίζουν 1 2 λίρ. τουρκ. , πόσον αξί-
ζουν 7 όκ. 320 δράμια; Άπ. 5 λίρ. τουρκ. 106 γρόσ. 38 παρ. περίπου.

- 7) Έάν νήμα μάλλινο ν πωλήται 6 παρ. τό δράμιον, πόσα γρόσια άξίζουν-
1 57 δράμια; Άπ^ΙΕδζΙ 23 γρόσ. 22 παρ.

^8) Η οκά τού μαλλιού αξίζει 20 γρόσ , πόσας ό/.άδας καί πόσα -.δράμια;
αγοράζω μέ 15 είκοσάφραγκα ; " Άπ. 7 1 όκ 100 δράμια_

\ 9) Γεωργός έσπειρε σΐτον είς άγρόν 60 νέον; στρεμ.μ.άτων, παρήγαγε οέΓ
έκαστον στρέμμα 1,75 κοιλά σίτου. Έάν πωλήση τόν σΐτον τούτον προς
80 γρόσ. τό κοιλόν, πόσας λίρας, πόσα μετζή'τια καί πόσα γρόσ. Οά λάβη

Άπ. 77 λίρ. 4 μετζ. 4 γρόσ.

\ 4 0) Έάν άγρού τίνος έν νέον ,στρε'μμ.α παράγη 1,80 κοιλά σίτου,
ττόσον παράγει έν έκτάριον ; πόσον έν παλαιόν στρέμ.μ.α ; πόσον έκαστον άρ-
του αυτού άγρού ;

Άπ. Παράγουσι τό έκτάρ. 1 8 κοιλά, το παλ. στρέμμα 2,28 κοιλ., τό άρ
Ο,'Ι 8 τού κοίλου.

Προσθήκη. Πόσαι λίτραι είναι 0,18 τού κοιλ ου ϊ A iv. I 8.

4 Ί ) Αγρός τις έχει έκτασιν 30 άρ, έχάραξαν δέ διά μέσου αύτοΰ όδόν-
μήκους 130 πήχεων καί πλάτους 7 πήχ. 6 ρουπ., πόσος άγρός άπέμείνε;

Άπ. 2574,33 περίπου τετρ. μέτρα.

'Οδηγία. Επειδή τό άρ αναφέρεται είς τετραγωνικά μ.έτρα, εύρί-
σκομεν τό εμβαδόν τής όδού είς τετραγωνικά μ.έτρα καί ταύτα άφαιροϋμ.εν-
άπό τού άγρού. Διά ταύτα τρέπομεν τους πήχεις είς μέτρα.

-C-4 2) Βαρέλ'.ον πλήρες civcu έχει βάρος 50 όκ. 250 δραμ.. τό βαρέλιον-
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μόνον εχει βάρος 7 ο κ. 350 δραμ., πόσον είναι τό βάρος τοΰ οίνου και πόσα
γοόσ. αξίζει, εάν πωλήται 65 παρ. ή ό/.ά; Άπ. 69,17 γρόσ. &

"VI3) Άντί 5 λιρών 48 γροσ. έπωλήΟησαν είς ςυλαποΟ/,κην 20 τσεκία
και 1 20 όκ. ξύλων* έάν ή αποθήκη έχη 1500 τσεκία ξύλων, αντί πόσου
θά πωληθώσι ταύτα; Άπ. 396 λίρ. τουρκ. 17 γρόσ. 24 παρ. περίπου,

1 4) Ταςειδεύων τις εις διάφορα μ.έρη έδαπάνησεν έν Αυστρία 350 φιο-
ρίνια, εν Αγγλία 20 λίρ. άγγλ. 15 σελ., έν Γερμανία 15 λίρ. γερμανικάς
Ί8 μάρκα, Έάν είχε μαζί του 150 λίρας τουρκ., πόσαι τωάπεμειναν;

Άπ. 71 λίρ. 21 γρόσ.

Κ1 Ί5) Έάν τις δαπανά καθ' έκάστην 60 π^ρ. δια καπνόν, πόσας λίρ. και
πόσα γρόσια δαπανά κατ1 έ'τος ; Άπ. 5 λίρ. 7 γρόσ. 20 παρ.

Ί 6) Κυρία τις δια 5 ρούπια όαντέλλας έπλήρωσε 3 γρόσια, πόσα Οά
πληροισγ] αγοράζουσα 4 μ.έτρα 20 δακτύλους; Άπ. 31 γρόσ. περίπου.

\Ί 7) Πατήρ άπέστειλε-δια συγγενούς ταξειδεύοντος είς τόν έν Αθήναις
σπουδάζοντα υίον 23,50 τουρκ. λίρ. Ό συγγενής, επειδή δεν εύρεν άμ.έσως
τον σπουδαστήν και έ'ολεπεν? οτι ή αξία τής λίρας έςέπιπιεν, άντήλλαςεν
είς άργυραμ.οιβόν τ.άς λίρας δια του έν χρήσει χαρτονομίσματος πρός 34,25
δραχμάς τήν τουρκ. λίρ αν. Κατόπιν εύρων τόν σπουδαστήν έδωκεν είς αυτόν
900 χαρτίνας δραχμ.., επειδή δεν έπήρκουν είς αυτόν τα χρήμ,ατα, τα όποια
έ'στειλεν ό πατήρ. Έπιστρέψας δέ είς τήν πατρίδα έζήτησε παρά τού γονέως
τά περιπλεον. Πόσας λίρας θα πληρώση περιπλέον ό πατήρ, έάν ή σημερινή
τιμή τής λίρας είναι 35 χάρτιναι δραχμ.αί; Άπ. 2,72... λ. Τ.

Ί 8) 60 μ.ίλια γεωγραφικά πόσα βέρστια και πόσα μ.έτρα είναι ;

Άπ. 417 βέρστ. και 381 μέτρ.

1 9) Εργάτης είς 7 ώρ. 50' υφαίνει 1 2 ύαρδας, 2 πόδ. Δεύτερος εργά-
της είς 5 ώρ. 45' υφαίνει 8 μέτρα 7 παλάμ. 8 δακτ. Πόσους πήχ. οί δύο
εργάται θά ύφάνωσιν, έάν έκαστος έργασΟή έπί 3 ώρας;

Ά π. I 3 πήχ. 7 ρούπ.

20) Ήγόρασέ τις 50 κριμ.ίτσες πρός 51 γρόσ. και 15 παρ. χρυσά, πόσας

τουρκ. λίρας θα δώση; Άπ. 25,68-f.

21) Έπώλησα 500 μ.ετζήτια προς 108 γρόσ. και 5 παρ. τήν λίραν* πό-
σας λίρας έ'λαβον; Άπ. 92,4855 λίρ. τουρκ.

Προσθήκη. Να τραπώσι τα 0,4855 τουρκ. λίρ. εις αργυρά γρόσια και
είς παράδες.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΜΕΘΟΔΩΝ
Αύσις προβλημάτων τινών της άπλης μεθόδου τών- τριών.

239. Τά προβλήματα, τής άπλής μ.εθόδου τών τριών, καθώς
ε'ιδομεν έν σελ. 116, λύονται δια τής αναγωγής εΊς τήν μονάδα.

ΙΙράβ.Ιημα.. 28 μέτρα υφάσματος αξίζουν 1 12 γροσ. ποσον α-
ξίζουν 47 μέτρα τού αυτού υφάσματος ;

Διάταζίς. Τα. 28 μέτρα άςίζουν 1 12 γρόσια

» 4 7 » » y »

Παρατήρηόιο. Εις το πρόβλημα τούτο τα δοθέντ α ποσα μ. ε τ ρ α
καί νρόσια είναι ανάλογα' διότι διπλάσια μέτρα θα άξιζουν διπλά-
σια γρόσια καί τριπλάσια μ,έτρα άξιζουν τριπλάσια γρόσια κτλ.

Λνσις. 'Αφού 28 μέτρα «αξίζουν 112 γρόσ.,

έάν τά μέτρα καί τά γρόσια διαιρεθώσι διά τού 28, εύρίσκομ.εν, ότι

j  > ν, y -1 -ι ς>

1 μετρ. αξίζει ^g γροσ.
έάν δέ τά μέτρα καί τ κ γρόσια πολλαπλασιασθώσιν επί 47, εύρί-
σκομεν, ότι

τά 4 7 μέτρα άξιζουν ^22*47
όθεν χ = ί1|ρ = 188

ΙΤμοσθήκτ] : Νά τραπώσι 188 γρόσ. είς ρούβλια :

= 14,84

ΙΤρό62. 95 γρόσ. ισοδυναμούν με 8 φιορίνια, τά 475 γρόσ. μ.ε
πόσα φιορίνια ισοδυναμούν :

Αιάζαζις 95 γρόσ. ισοδυναμούν μ,ε 8 φιορ.

475 » » » χ »
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Καί ενταύθα τα ποσά είναι ανάλογα, διότι είς διπλάσια ή τριπλά-
σια γρόσια θά αντιστοιχούν διπλάσια .η τριπλάσια φιορίνια.

Λύΰις. Τά 95 'γρόσ. ισοδυναμούν με 8 φιορ.
Έάν γρόσια καί φιορίνια διαιρεθώσι διά 95, εύρίσκομεν, ότι
το Î γρόσ. ισοδυναμεί με JI φιορ.
Έάν δε γρόσ. καί φιορίν. πολλαπλασιασθώσιν έπί 475, εύρίσκομεν
ότι τά 47 5 γρόσ. ισοδυναμούν μέ 8χϊ}^/° = 40 φιορ.
.Προσθήκη. Τά 40 φιορ. νά τραπώσιν είς φράγκα.
Άπ. χ = = "100 ??άγκα.

Πρόβ.1. Μέ I τοΰ μετζητιε άγοράζει τις | της οκάς' μεστού
μ.ετζητιε πόσον θ' άγοράσγ, ;

Δίάταζις. Μέ | μετζητιε αγοράζει | όκ.

» I » » χ

Καί ενταύθα τά ποσά είναι άνάλογα.

Avocq .Τό I διά νά γίνη 1 πρέπει νά διαιρεθη διά τοΰ έαυτοΰ του,
τίτοι διά |, άλλά τότε καί ή αντιστοιχούσα είς τά | μετζ. τιμή
τού ετέρου ποσού, τίτοι τό θά διαιοεθη διά τοΰ αύτοΰ άριθμοΰ,

ι ' ' ο ι » ι ι '

(*)

>/ λ ' ν Ο ' _4 \ ^ 4

ητοι θα γIV/) 73^ = 5X3·
^ 4 '

Καί όταν πάλιν τό 1 μετζ. πολλαπλασιασθώ έπί ^ καί γίνη
7 μετζ., τότε καί η άντιστοιχουσα εις το 1 μετζ. τιμή τοΰ ετέρου
ποσού, ητοι τό |χ|, θά πολλαπλασιασθν) καί αύτό έπί g καί Οά

γίνη Ixfxl·

Δ ιάζαζις ζώγ τίράξεων. Άφοΰ με | μετζ. άγοράζει i όκ.

( ί)

5) 1 » » »

(!)
(I

καί με ^ μετζ. άγοράζει——

(!)

•E^S-ô Se t^i = |xl : l = |xlx| = i, ίτ,
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14'
7 = H οκ.

f - lu

ΙΤροσθήκη. Νά τραπώσι τα της όκας είς δράμ.ια.
Ά—. y.==373 1 δράι/.ια.

Λ. 3 ι ι

ΙΤρόβ.Ι. 15 πήχεις υφάσματος άςίζουν 8 λίρ. 45 γρόσ., 9 | πή-
χεις τοΰ αυτοΰ υφάσματος πόσον αξίζουν ;

Διάταξις 15 πήχ. αξίζουν 8 λίρ. 45 γρόσ.
9| »" » χ

Οί πήχεις καί τά χρήματα, τά. όποια δίδει τις δι' αυτούς, είναι
ποσά άν άλογα.

/Iν σι ς Άφοΰ 15 πήχ. άξιζουν 8 λίρ. 45 γρόσ.,

ό 1 » αξίζει s λ,0. '45 -/ooV.

15

Εάν ό είς πήχυς πολλαπλασιασθώ) έπί 9 τότε θά γίνη 9| καί
ή άξια αύτοΰ θά πολλαπλασιασθη έπί 9 | καί θά εύρωμ.εν ότι :

οί 9 I άξιζουν 8 g ι.

Έάν τον υ.ικτόν τοέ6ωυ.εν είς κλασαατικόν καί έπί τούτον

i Ιιι' ι 2

πολλαπλασιάσωμεν, θά εύρωμεν ότι:

8 /./ο. 45 /οοσ. Π 1 ^ Αίο. 45 γοόσ. 19
15 J 9 --15 Χ~2~

Ρ -

όθεν έ'πεται, έάν έκτελέσωμ,εν τάς πράξ εις, ότι : χ = 5 λίρ. 35^ γ£

Προσθήκη. Νά τραπώσι τά 35 γρόσ. είς χρυσά γρόσια, ήτοι
εΐζ έκατοστά τής λίρας.

100 Χ 35

' Λ — -,____Q9 11 -

Α- 108 —'61 27

Πρόβ.Ι. 20 έργάται τελειώνουν έ'ργον τι είς 8 ήμ-έρας" ποσοι έρ-
γάται θά τελειώσουν τό αυτό έ'ργον είς 5 ήμέρας ;

Δίάχαζις. Είς 8 ήμ. τελειώνουν τό έ'ργον 20 έργάται
είς 5 ήμ. » » χ »

Παοατήρησις. Είναι φανερόν ότι, διά νά τελείωση τό έ'ργον είς
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4 ημέρας, χρειάζονται δι—"λάσιοι εργάται, ήτοι 40 εργάται. Διά νά
-τελειώσν) δέ τό αυτό έργον είς 16 ήμέρας, χρειάζονται μόνον 10.
Έκ τούτου βλέπομεν ότι, όταν ό αριθμός τών ήμερων διαιρηται
διά 2 καί γίνηται 4, ό άριθμός τών εργατών πολλαπλασιάζεται έπί
'2 κ α ί γίνεται 40. Όταν δε άντιστρόφως ό άριθμός τών ήμερών
-π ο λ λ α. π λ α σ ι α σ θ ή επί 2 καί γίνη 16, ό άριθμός τών εργατών διαι-
ρείται διά τού αυτού αριθμού καί γίνεται 10. Έκ τούτου συμπε-
ραίνομεν, ότι τά ποσά είναι άντίστρουα.

Λνσις. 'Αφού εις 8 ήμ. τελειώνουν τό έ'ργον 20 εργάται,
είς 1 ήμ. τελειώνουν το αυτό έργον όκταπλάσιοι, ήτοι 20χ3 έργάτ.
καί είς δ ήμ. τό τελειώνουν πεντάκις όλιγώτεροι, ήτοι έργάτ.

ώστε θά εχωμεν χ= 2^5=32.

ΓΓρόβ.1. "Ανθρωπος τις δαπανά καθ' έκάστην 25 γρόσ. καί διά
τών χρημάτων, τά όποϊα έχει, ζή 5 μήνας καί 10 ήμέρας. Άν
έδαπάνα 40.γρόσ. καθ' έκάστην, πόσον χρόνον θά ήρκουν είς αυ-
τόν τά χρήματά του ;

ά κί τ a tic τών δεδομένων.

"Οταν δαπανα 25 νοόσ. πεονα 5 υ.ήν. 10 ή·/..

' il V ' ι ' 'ι

» » 4 0 γρόσ. θά περνά χ

ΙΤαρατηρησις. Τά γρόσ., τά όποια δαπανά καθ' έκάστην, καί
'6 χρόνος τόν όποιον περνά με αυτά, είναι ποσά αντίστροφα" διότι,
όταν δαπανά διπλάσια γρόσια καθ' έκάστην, θά περά ση τόν ήμισυν
ypôvov με τά ώρισμένα χρήματα, τά όποϊα έχει' καί όταν, αντι-
στρόφως, έλαττώσ·/] τήν καθημερινήν του δαπάνην είς τό ήμισυ,
τότε με τά ϊδια χρήματα θά περάση" διπλάσιον χρόνον.

/Iν σι ς. "Οταν δαπανά καθ' έκάστην 35 γρόσ., περνά 5 μην.
10 ήμ. , όταν δέ δαπανα καθ' έκάστην 1 γρόσ., περνά είκοσιπεντα-
-πλάσιον χρόνον ή (5 μην. 10 ήμ.)><25.

καιόταν δαπανα 40 γρόσ., θά περνά τεσσαράκοντα φοράς ολι-
-γώτεοον χρόνον, ή τ-1 (5 ■'"''·· ^)Χ25·
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(5 μην. 10ήμ.)χ25

ώστε θά εγωμ,εν y =·~-γ 7,-= 3 μ. ή ν. 10 ή α.

Ζ1* 4 0 1 1

240. Εκ τής τοιαύτης διατάξεως καί λύσεως τών άνωτέρω
προβλημάτων συνάγομεν, δτι προς λύσιν προβλήματος τιν.ος διά
τής άπλής μ.εθόδου τών τριών :

Γράφομεν είς ένα στίχον τάς δυο άντιστο/γονσας τιμάς τών όνο
ποσών' έπειτα είς δεύτερον στίχον την δε do μένη ν τιμήν τον ένος
ποσού καί την αντιστοιχούσαν ζητονμένην τού άλλου, την οποίαν
παριστώ μ εν διά τού γράμματος γ. Αί δύο τιμαί εκάστου ποσού πρέ-
πει να ευρίσκονται ή μ ία υπ ο κάτω τής ci 2.1η ς. Τότε διά νά εύρω-
μεν τον αγνωστον χ, χωρίζομεν τάς δύο τιμάς εκάστου ποσού ôt ευ-
θείας καί π ολλαπλα σι ά ζομ ε ν τον υπεράνω τού άγνώστον άριθμον
έπί κλάσμα, τό οποίον άποτελούσιν αί δυο γνωσΐαί τιμαί τού άλλον,
ποσού χωριζόμενα ι δι ' ευθείας, άν τά ποσά είναι άντίστροφα, έπί
το αυτό κλάσμα, άλλ άντεστραμ αέγον, άν τά ποσά είναι ανάλογα,

Σημ. Πάντοτε υποτίθεται. Οτι θά άνάγωμ.εν τάς δύο γνωστάς,
τιμ.άς τού έτερου τών ποσών είς μ.ίαν καί τήν αύτήν μ.ονάδα. όταν
αύται προέρχωνται ά,πο διαφόρους μονάδας.

fîï fi ο β λ ή μια.τ ot -

Ί) Υπάλληλος λαμβάνει 1 80 γρόσ. τήν εβδομάδα, πόσα λαμβάνει δν?
έκάστην έργάσιμον ήμέραν ; ;Απ. 34) γρόσ^

Προσθήκη. Νά τραπώσι 30 γρόσ. είς φράγκα. Άπ. 6,3 Ι ©ρ~

2) Βρύσις, έκ τής όποιας ρέουσιν | 20 οκ. ύδατος τήν ώραν, χρειάζεται
7 ώρας διά νά πληρώση δεξαμενήν τίνα. Πόσον χρόνον χρειάζεται ά'λλν^
τις βρύσις νά πληρώσή τήν αύτήν δεξαμενήν, όταν ες αρχής ρέωσι 210 όκ.
τήν ώραν ; Ά π. 4 ώρας.,

3) Ράβδος έχουσα μήκος 1,60 μέτρ. ορθή ρίπτει σκιάν κατά τίνα
στιγμήν 1,10 μετρ. Πόσον είναι τό ύψος κυπαρίσσου, ήτις ρίπτει σκιάν- .
11,40 μέτρ, κατά τήν αύτήν στιγμήν ; Άπ. Ί 6,58 μετρ.

Προσθήκη. Νά τραπώσι 16,58 μέτρ. είς πήχεις ενδεζέ.

Άπ. 25,53 πήχ=.
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4) "ίππος τις τρώγει είς 6 ήμέρας 18 χιλιόγραμμα κριθής· πόσας όκάδ.
τρώγει είς 30 ήμ.; Άπ. 70,30 όκ.

5) Πρός εκτέλεσιν έργου τινός είς 27 ήμέρας χρειάζονται 8 έργάται*
πόσοι εργάται χρειάζονται δια να έκτελεσωσι τό αυτό έργον είς 12 ήμ.έρας

Ά π. 18 εργάται.

6) Εις πλοίο ν ci έπιβάταί έ'χουσι τροφάς δια 20 ήμ.έρ. έάν γι ν η ανάγκη
μέ τάς αύτας τροφάς νά περάσουν 28 ήμέρ., πόσον μ.έρος του σιτηρεσίου, τό-
όποΐον έλάμβανον πριν και τό όποιον παριστώμεν δια τοΰ Ί, πρέπει να λαμ.-
βάνγ} έκαστος ;

Λύσις. Δια νά περάσουν 20 ήμέρας, πρέπει νά λαμβάνη έκαστος I σι-
τηρέσιον. δια να περάσουν Ί ήμέραν πρέπει νά λάβη 1x20, ήτοι 20 σι τη-
ρέσια, και δια νά περάσουν 28 ήμ.έρας, πρέπει νά λαμβάνη
ωστε ψ σιτηρεσίου.

-7) Έάν πριν έλάμβανον 300 δράμια άρτου, πόσα δράμια πρέπει να
Λαμ.β άνωσι τώρα ; Ά π. 2-1 4 γ δράμια.

i 8) Μηχανή κατασκευάζει 60 πήχ. υφάσματος είς 26 ώρας, είς πόσας_
ώρας θάκατασκευάση 120 μ.έτρα έ/. του αύτοΰ υφάσματος; Τόν πήχυν λαμ.-
βάνομ.εν 0,65 τοΰ μ.έτρου. , - Άπ. 80 ώρας.

\ 6). Έάν Ί 00 κοιλά σίτου αξίζουν 9-500 γρόσ., πόσας λίρας άξίζουν-
563 κοιλά του αύτοΰ σίτου ; , Άπ. 495,23

10) 122 χιλιόγραμμ.α αλεύρου δ-'δουν 1 58,6 χγ. άρτου, πόσον άρτον
θά δώσουν 50 χγ. αλεύρου ; Άπ. 65·

Προσθήκη. Νά τραπώσι 65 χγ. είς όκάδ. Άπ. 50 όκ. 280 δράμ„
"11) "Εκαστον κυτίον πεννών περιέχει 12 δωδεκάδας, ήτοι 144 πέννας.-
και άξίζει 7,5 γροσ,, πόσον άξίζουν 1000 πέννα ι ;

χ=52 γρόσ. 3,3 \ παράδες.

12) 100 βαθμοί τού θερμ.ομ.έτρου τοΰ Κελσίου .αντιστοιχούν προς:
80 βαθμούς τού θερμομέτρου τού Ρεωμ.ύρου· 27 τοΰ Κελσίου πρός πόσους
τού Ρεωμύρου ίσοδυναμ.οΰν ; χ—21,6.

; 1 3) Εργάτης έτελείωσε ·| έ'ργου τινός είς 35 ήμ., είς πόσας ήμέρας θά
τελειώση τό έπίλοιπον έργον ; Άπ. 21 ήμ.έρας.

14) Δια νά ενδύσω μεν 120 άνθρώπους, έχρειάσθησαν 540 πήχ. υφά-
σματος· δια νά ένδύσωμεν 300 άνθρώπους έκ τοΰ αύτοΰ υφάσματος, ποσαι
ύάρδαι χρειάζονται ;
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Αύσιζ. Εύρίσκομεν πρώτον πόσοι πήχεις χρειάζονται και τούτου; τρέ-
πομεν εις ύάρόας. Άπ. 964 gf.

1 5) Άρτοπώλης έπρομήΟευσεν είς κρεοπώλην 60 χγ. άρτου, τών όποιων
έκαστον, ήτοι είς άρτος, αξίζει '50 παρ., ό δε κρεοπώλης δίδει άντί χρημά-
των κρέας, τού οποίου τό χιλιόγραμμο ν αξίζει 5,5 γρόσ. Πόσα χιλιόγρ. κρέα-
τος θά δώση είς τόν άρτοπώλην πρός άποπληρωμήν τού άρτου; 'Άπ. I 3,63 χγ.

'Οδηγία. Εύρίσκομεν πρώτον ττόσον αξίζει όλος ό άρτος καί έπειτα μέ
τα χρήματα ταύτα πόσον κρέας πρέπει νά λάβη.

! 6) 300 στρατιώται κεκλεισμένοι εντός φρουρίου έχουσι τροφάς δι' ώρι—
σμ.ένον τινά χρόνον έφθασε δε είς αυτούς επικουρία i 00 στρατιωτών άνευ
τροφών και είναι ανάγκη νά περάσουν τόν αύτόν χρόνον μέ τάς τροφάς, τάς
οποίας έχουν. Πόσον μέρος τού αρχικού σιτηρεσίου πρέπει νά λαμβχν/j έκα-
στος στρατιώτης ;

Λόσις. ""Αν τό σιτηρέσιον έκαστης ήμ.ερας, ότε οί στρατιώται ήσαν
300, παρ ασταθή δια τού J, τότε έκαστος τών 400 στρατιωτών Οά λαμβάνη

SÛÎi ήτοι ?· τού άονικού σιτηοεσίου.

4(JU 4 · '·

* 17) 300 στρατιώται πολιορκούμενοι εντός φρουρίου έχουσι τροφάς διά
45 ήμέρ., φθάνει δε είς αυτούς επικουρία 1 00 στρατιιοτών μέ 8 ήμερων τρο-
φάς· τί μέρος τού ένος σι τηρεσίου πρέπει νά λαμβάνη τώρα έκαστος, δια νά
περάσουν πάλιν 45 ήμέρας ;

Λύσις. Επειδή έκαστος στρατιώτης εκ τών 300 είς 45 ήμ.. λαμβάνει
45 σιτηρέσια, οί στρατιώται έχουν τό όλον 300x45=13500 σίτηρέσια,
οί οέ 1 00 Χ 8 = 800 σιτηρέσια, ώστε οί 400 στρατιώται έχουν 14300 διά
νά περάσουν 45 ήμέρας. Άλλά διά νά περάσουν οί 400 στρατιώται 45 ήμ·
λαμ,βάνοντες έν σιτηρέσιον καθ1 έκάστην, έπρεπε να έ'χωσι 18000 σιτηρέ-
σια, ένω έχουν μόνον I 4300. Άρα έκαστος θα λαμ.βάνη τά 'jτοΰ
ενός σιτηοεσίου.

«■18) Προς κάλυψιν τών τοίχων δωματίου χρειάζονται 20 κύλινδροι χάρ-
του, τού όποιου τό πλάτος είναι 0,42 τού μέτρ., εάν οί κύλινδροι είχον πλά-
τος τ-, τού μέτρου, πόσοι θα έχρειάζοντο ; Άπ. 1 6 g.

i 19) "Εμπορος τις ήρχισεν έμπόριον κζταθέσας 1 500 γρόσ., ποάλεΤ δέ τά
έμ.πορεύμ.ατα αυτού καί "κερδίζει 25 γρόσ. άπό έμ.πορεύμ.ατα, τών όποιων ή
αρχική άξια είναι 1 00 γρόσ., πόσον θά κερδήση έκτων | 500 γροσ.; Άπ. 375*
Σημείωσις. C0car χεγά.Ιαιον 100 μονάδων ψέρ,y χε'ρδος 25
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Όμοιων μονάδων, τότε Λέγεται οτι το κέρδος είναι 25 επί τοις εκα-
τό ν καί γράγεται 25°/0' ομοίως Λέγεται 10 επί τοις εκατόν, 15
επί τοις εκατόν καί γράφεται 10°j0, 15°/0.

20) "Ε μ—ορός τις ήρχισεν έργασίαν με κεφάλα ιον 1000 λιρών οθωμα-
νικών καί έκέρδησε 18 έπί τοις εκατόν έκ της επιχειρήσεως' πόσον έγένετο
τό κεφάλαιον αυτού; Άπ. i 180.

21) Είς έμπορικόν κατάστημα γίνεται έκπτωσις 1 ο °/0' έάν άγοράση
τις εμπορεύματα άςίας 5,60 λιρών, πόσων γροσιών έ/.πτωσις Οά γίνη είς
μυτόν ; Άπ. 90 γρόσ. 28 § παρ.

22) Έάν εις το αυτό κ ατά στη μ α με τήν- ίδί3ν έ'κπτωσιν άγοράοΥ) τις
230 φράγκων εμπορεύματα καί πληρώση μέ γρόσ., ττόσα τοιαύτα θα πλη-
ρώ ση ·, 'Άπ. 928 γρόσ>25 παρ.

'Οδηγία. Εύρίσκομεν πόσα φράγκα Οά πλήρωση καί ταύτα τρέπομεν
είς.γρόσια.

23) Αόγιός τις ήσφάλισε τήν βιβλιοΟήκην του εις τινα έταιρείαν αντί 200
αγγλικών λιρών, πληρώνει όέ κατ', έτος ασφάλιστρα 2 έπί τοΤς χιλίοις'
στόσα γρόσ. έν δλω Οά πληρώνη καθ1 έ/.αστον έτος ; Άπ. 48.

24) "Εμπορος τις ήγόρασεν ύφασμα προς 15 φράγκα το μέτρον πόσα
γρόσ. τον πήχυν πρέπει νά πωλή, δια νά κερδίση 30 τοις εκατόν ;

Ά π. 60,2 γρόσ.

'Οδηγία. Εύρίσκομεν πρώτον πόσα γρόσ. άξίζει ό πηχυς καί είς τήν
τιμήν ταύτη ν έπειτα προσΟέτομεν 30 °/0 ·

25) Έμπορος πτωχεΰσας δίδει είς τους πιστωτάς αυτού 40 °/0' πόσα
αργυρά γρόσ. Οά λάβη πιστωτής, είς τον όποιον οφείλει 376 λίρας;

Άπ. Ί 6243,20 γρόσ.

26) 'Αρχιτέκτων ήγόρασεν οικόπεδο ν προς 32 γρόσ. εκαστον τετραγω-
νικον μέτρον, μετά τινα δε χρόνον έπώλησεν αυτό προς 26 γρόσ. τον τετρ.
τεκτον. πήχυν. Πόσα τοις εκατόν έκέρδησε; Άπ. 44|°/0.

Αύ(?ις. Άφού τό εν μέτρον, ήτοι τα τού τετρ. τεκτον. πήχ., ήγόρασε
32 γρόσ , ευκόλως ευρίσκεται πόσον ήγόρασε τά ήτοι τον ένα τετρ.
τεκτον πήχ., καί έ'πειτα τό κέρδος.

27) 'Εμπορεύματα άξιας 5000 φρ. βραχέντα κατά τήν μεταφοράν ένεκα
τρικυμίας έπωλήθησανν είς Τεργέστη ν αντί 1400 φιορινιών πόσον το"ίς εκα-
τόν έγένετο εκπτωσις -, Άπ. 30 °/0.
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28) Εμπορος ήγόρασεν οικόπεδον 279 τετρ. μ,έτρων προς I 2 φράγκα
τό τετρ. μ.ετρ. έπώλησε δέ 224 τετρ. τεκτον. πήχ. άντί 67'2 μ.ετζητιέδων, το
δε υπόλοιπον έ'δωκεν άντί μ.ιάς κριμ.ίτσας τόν τετρ. τεκτον. πήχ. έκέρδισεν ή.
έζημ.ιώθη, κάι πόσον τοΐς εκατόν ; Άπ. έκέρδησε, 80,290/°.

Όδηγία. Εύρίσκομ.εν πόσα φράγκ. άξίζει όλον το οικόπεδον, έ'πειτα
τρέπομεν τήν άξίαν ταύτην είς γρόσια και τό οικόπεδον είς τετρ. τεκτον.
πήχ. "Γστερον εύρίσκομ.εν πόσον έ'λαβεν εξ εκάστου μ.έρους, τό όποιον έπού-
λησεν, όθεν τό κέρδος.

29) Κηπουρός ήγόρασε κήπο ν 7 παλ. στρεμ,. προς 500 φράγκα το
στρέμμα* μ.ετά τινα δέ χρόνον μ,ετεπώλησεν αυτόν κερδίζων 35 0/°. Πόσα
φρ. μ,ετεπώλησεν όλον τόν κήπον και πόσας λίρ. τουρκ. τό νέον στρέμ.μ.α;

Άπ. Μετεπώλησεν όλον τόν κήπον 4725 φρ., εκαστον δέ νέον στρέμ.μ.α
23,33 λίρας τουρκ. περίπου.

'Οδηγία. Εύρίσκομεν τήν ολικήν άξίαν τοΰ κήπου εις φράγκα, τα όποια
τρέπομ.εν είς λίρας. 'Έπειτα εύρίσκομ.εν τί κέρδος άντιστοιχεΐ είς ταύτα
πρός 35%. Τό άθροισμ.α είναι ή ολική άξια τής μ.εταπωλήσεως. Μετά
ταύτα τρέποντες τα παλαιά στρέμματα είς νέα και διαιροϋντες τήν άξίαν διά
τούτων εύρίσκομ.εν τήν άξίαν τής πωλήσεως εκάστου στρέμ.μ.ατος.

30) Κυρία τις ήγόρασεν άντί 4 5 γρόσ ύφασμ.α, τού οποίου ή πραγμ.α—
τική άςία είναι 4· φρ , πόσον τοις εκατόν τή έγένετο έ'κπτωσις ;

Άπ. 21 ,0ο°/ο-

31) Πόσον τοΐς εκατόν έκέρδισεν ή αυτή κυρία; Άπ. 26,66°/'θ'

32) Μεσίτης λαμβάνει 2 °/0 άμ,οιβήν εκ τής πωλήσεως εμ.πορ ε υ μ.άτω ν
άξιας 5000 φρ., πόσα τό όλον έ'λαβεν ώς μεσιτείαν ; Άπ. Ί 00 φρ.

34) Κύριός τις πληρώνει είς άσφαλιστικήν έταιρείαν πρός άσφάλειαν τών
επίπλων του Ί ,75 επί τοΐς χιλίοις* πόσα τό όλον θά πληρώνη κατ' έ'τος,
έάν τά έπιπλα αυτού έκτιμηθώσι 7985 φράγκα ; Άπ. 1 3,97.

35) Πλοίαρχος τις πληρώνει πρός άσφάλειαν του πλοίου του έκ τών
τρικυμιών είς άσφαλιστικήν τινα έταιρείαν 3289,5 ρούβλια* τό πλοίο ν
έ'χη άξίαν 250,0 00 φρ. , πόσον τοίο εκατόν πληρώνει άσφάλιστρα ;

Άπ. 3,50%.

36) 2 παλαιά στρέμματα άγρού παράγουσι 1500 όκ. Χ σίτου, πόσα χι-
λιόγραμμα παράγουσι 45 ά'ρ ; Άπ. 3401,57.

'Οδηγία. Τρέπομ.εν πρώτον τά στρέμ.ματα και τά άρ εις τετρ. μ.έτρα,
τάς δέ όκάδας είς χιλιόγρ., έ'πειτα ευκόλως λύομεν το πρόβλημ.α.
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37) Καπνέμπορος ήγόρασε 1500 λιρών καπνά έκ Ξάνθης πρός 40 γρόσ
τήν οκάν. "Εκ τούτον; εκαθαρίσθησαν 60ο/ο επί τοΰ βάρους ώς καλής ποιό-
τητος, τά δέ λοιπά απερρίφθησαν ώς άχρηστα. Έάν επί τών έκκαθαρισθέν-
των πληρώνη ό καπνέμ.πορος εις τήν έταιρείαν τοΰ μονοπωλείου (Régie)
3 γ?όσ. φόρον κατ1 οκάν και σιδηροδρομικά πρός άποστολήν είς Βουκουρέστιον
ΊΟ παρ. τό χιλιόγραμμ.ον, όπου πωλεΐ τόν καπνόν τοΰτον πρός 48φρ. τό χι-
λιόγραμ.μ.ον, πόσας 7J.paq τουρκ. κερδίζει τό όλον καί πόσα επί τοΐς εκατόν ;

Άπ. α'887,70 λίρ. β' 59,18%.

Όδηγία. Τρέπομεν τάς'λίρας είς γρόσ. αργυρά (λίρ. Ί 08) καί έπει-
τα εύρίσκομεν πόσας όκάδας καπνού ήγόρασε μέ ταύτα, και πόσαι οκάδες κα-
7,ής ποιότητος έμ.ειναν, άφοΰ έξεκαθαρίσθη τό αγορασθέν ύστερον εύρίσκομεν
πόσον έπλήρωσε διά φόρον καί δι' άποστολήν είς Βουκουρέστιον καί προσ-
Όέτομεν όσα έδαπάνησε μέ τά έξοδα τής αγοράς. "Επειτα τρέπομ,εν τάς
όκάδας είς χιλιόγραμμα καί τήν τιμήν τής πωλήσεως είς γρόσια και εύ-
.ρίσκομεν πόσα γρόσ. έπώλησε τό πράγμα. ' Εκ τής δαπάνης καί τής εισπρά-
ξεως εύρίσκομεν τό κέρδος καί τό πόσον έπί τοΤς Ί 00.

38) 'Έφερε τις έξ "Αργούς αγκινάρας 15 κόφας, εκάστη τών οποίων πε-
ριέχει 250 άγκιν. Ό κομιστής ήγόρασε 4 δραχμ.. χαρτίνας τάς 4 00 άγκιν.?
έπλήρωσε δέ πρός μ.εταφοράν 4 φράγκ. τήν κόφαν καί δια τελωνεΐον 8°/^
έπί τής αξίας, άφού εξετψ.ήΟησαν 20 γρόσ. αί 4 00 άγκ. Έάν πωλήση ταύ-
τας I 0 παρ. έκάστην, θά κερδήση ή θά ζημιωθή καί πόσον ;

Άπ. Θά κερδήση 4 58,25 γρόσ.

Όδηγ'ία. Εύρίσκομεν πόσας άγκίνάρας ήγόρασε τό όλον καί πόσας χαρ-
τίνας δραχμ.άς έπλήρωσε πρός άγοράν. Τάς δραχμάς ταύτας τρέπομ.εν είς
λίρας υπολογίζοντες τήν τουρκ..λίρ. 25 χ«ρτ. δραχμ. καί έπειτα τάς λίρ.
εις γρόσ. . Εύρίσκομ.εν πόσα γρόσ! έπλήρωσε διά ναύλον, πόσον έξετιμήθη
όλον τό έμπόρευμ.α είς τό τελωνεΐον καί πόσον έπλήρωσε τό όλον τελω-
νειακόν φόρον καί προσθέτομ.εν όλα ταύτα τά έξοδα. Άφαιροΰντες έκ τού-
των όσα είσεπραξεν έ'χομεν το κέρδος.
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241. Διά τής συνθέτου μεθόδου τών τριών λύονται προβλήμ,ατα,
έν οίς δίδονται αί άντίστοιχούσαι τιμαί πολλών ποσών, καί ευρί-
σκεται πόση γίνεται ή τιμή τού ένcς τούτων, όταν αί άντιστοι-
χούσαι τιμαί τών άλλων μεταβληθώσι καί λάβωσιν άλλας ώρισμ.έ-
νας τιμάς.

Τό ποσόν, τού οποίου ή τιμή ζητείται, είναι άνάλογον ή άντί-
στροφον χωριστά πρός εκαστον τών άλλων.

Ή ι/.έθοδος αύτη λέγεται σύνθετος μέθοδος τών τριών, διότι τά
δι1 αυτής λυόμενα προβλήματα αναλύονται εκαστον είς πολλά άλλα
τής απλής μεθόδου τών τριών, ώς φαίνεται κατωτέρω.

Πρόδ.Ιημα. 7 εργάται εργαζόμενοι 12 ώρας τήν ήμ,έραν έ'σκα-
ύαν άμπελον είς 1 5 ήμέρας" έάν 10 εργάται εργάζωνται 9 ώρας
καθ' έκάστην, είς πόσας ήμέρας θά σκάψωσι τήν αυτήν άμπελον ;

'Ενταύθα δίδονται τοία ποσά, εργάται, ώοαι καί ή ν.έοαι, καί αί

ι ' I I » II'

τιμαί αυτών 7 έργ. 12 ώρ. 15 ήμ., ζητείται δέ πόσος θά γίνη. ό
άριθμός τών ήμερων, έάν ό άριθμός τών εργατών καί τών ώρών
γίνωσι 10 έργ. 9 ώρ.

Οί εργάται καί αί ήμ,έραι είναι ποσά αντίστροφα, διότι διπλά-
σιοι εργάται τελειώνουν τό έ'ργον είς τό ήμ.ισυ τών ήμ.ερών καί τρι-
πλάσιοι είς τό τρίτον ομοίως αί ώραι καί αί ήμ,έραι είναι ποσά-
αντίστροφα" διότι, όταν εργάζωνται άντί 12 ώρών μ,όνον 6 ώρας,
τό έ'ργον θά έςακολουθήση 30 ήμέρας, καί άν αί ώραι διαιρεθώσι
διά 3, αί ήμ,έραι θά πολλαπλασιασθώσιν επί 3.

Τά δεδομένα διατάσσονται ώς έόής :

7 έργ. 1 2 ώρ. 1 5 ήμ..

Το" "9"

Λύσις.

'Εάν 7 έργ. άνά 12 ώρ.τήν ήμ.. τελειώνουν τό έ'ργον είς 15 ήμ..,
1 εργ. άνά 12 ώρ. τήν ήμ. τελειώνει τό έ'ργον είς 1 5 Χ Τ
καί οί 10 εργ. άνά 12 ώρ. τήν ήμ. τελειώνουν τό έ'ργον είς ^ ' ήμ..
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οί 10 έργ. άνά 1 ώρ. τήν ή ι/., τελειώνουν το έργον είς —^ήτ1-^

» i ν * 'ι ί ι ~ ΊΟ

και οί 10 έργ. άνά 9 ώρ. τήν ή υ.. τελειώνουν τό έργον είς

ώστε θά εχωμεν χ = 151 - = 1 4 .
Παρ ατή ρήσος . Τό — ρόβλωμ-α τούτο άνελύθω είς δύο προ βλήματα,
τής άπλής μ.εθόδου τών τριών ώς εξής :
α) - 7 εργ. τελειώνουν τό έργον εις 15 ήμ.. (12 ώρ. εργαζόμενοι)

10 έργ. θα τό τελειώσουν είς όθεν y ~ 15 Χ-^
[ό) οί 10 έργ. έργαζόμ.. 1 2 ώρ. τελειώνουν τό έργον είς ΙδΧ^ήμ..
» » » » 9 ώρ. θά τό τελειώσουν εις'/

ΓΓρ66Α. 50 έργ. εργαζόμενοι 9 ώρ. καθ' εκάστων είς 2 0 ήμ.
κτίζουσι τοϊχον, τού όποιου τό μήκος είναι 140 μ.έτρ. και τό ύψος
3,5 μ.έτρ. Είς πόσας ήμ.έρας 28 έργ. εργαζόμενοι 12 cop. καθ' ε-
κάστων θά κτίσωσι τοΐχον, του όποιου το μ.έν μήκος είναι 7 5 μέ-
τρα, το δέ ύόος 8 αετό. :

I ; » - i 1

50 έργ. 9 ώρ. 20 ήμ. 140 μήκ. 3,5 ύψ.
28 Ϊ2 7 75

ΓΓ α ρ ατή ρήσος. Είς τό πρόβλημ.α τούτο οί έργάται και αί ήμέραι
είναι ποσά αντίστροφα, αί ώραι και αί ήμ.έοαι όμοίως αντίστροφα,
τό μ.ήκος και αί ήμ.έραι είναι άνάλογα, τέλος τό ύψος και αί ήμέ-
ραι ανάλογα.

ylόσος. Οί 50 έργ. υπό τούς δεδομ.ένους όρους (9 ώρ. 140 μήκ.
3,5 ύψ.) τελειώνουν τό έ'ργον είς 20 ήμ.., ό 1 έργ. θά τό τελειώ-
σω είς 20X50 ήμ. και οί 28 έργ. είς ήμ.

'Επειδή οί 28 έργ., έργαζόμ.ενοι 9 ώρ. καθ' εκάστων, τελειώνουν
τό έργον (140 μ.ήκ. 3,5 ύψ.) είς —ήμ.. άν ήθελον έργασθή μίαν
ύραν καθ' εκάστων, θά έτελείωνον τό έ'ργον είς âOiipQûiL ή y.. χαί
άν ήθελον έργασθή 12 ώρ. καθ' εκάστων, θά τό έτελείωνον είς

20x50^0 *

"2SÛ12 r'r·

'Επειδή οί 28 έργ. 12 ώρ. έργαζόμ.ενοι τε7.ειώνουν 140 μέτρα
μ.ήκ. είς ^ μέτρ., μ.ήκ. (ύψος 3,5) τό τελειώνουν
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"ifMfxffcT μετρ. μήκ. (ύψος 3,5) Θά το τελειώσωσιν είς

--20X50X9X75 ήαε'οας.
28X12X140 V T b

,Υ

Τέλος επειδή οί 28 εργ. 12 ώρ. εργαζόμ.ενοι τελειώνουν 140 μ.έ-
τρα μήκος, όταν τό ύψος είναι 3,5 είς 2^χιSi4(P' ^Ψ0^

γίνη 1, Θά έ ρ γα σθ ο υ ν 2ts x^oxi^jx^s κο" ύψος γίνη 8, θά

εργασθούν όκτώ φοράς περισσότερον, ήτοι χ—28x12^1*0χS — 32 ήμ..
9 ώρ. περίπου.

242. Έκ τής λύσεως τών δύο προηγουμένων προβλημ.άτων
συνάγομεν τόν έςής κανόνα :

ΙΙρός ενρεσιν τού άγνωστου γράφομεν εις ένα στίχον ο ίας τά ς
ννωστàr και αντιστοιχούσας τιμάς τώι* δεδοριένων ποσών και είς
δεύτερον την ζητονμένην χ και τάς είς ταύτην ό ντιστοιχο ν σα ς γνω-
στάς τιμάς τών άλλων ποσών, προσέχοντες όπως αί δύο τιμαί εκά-
στου ποσού εύρίσκωνται ή μεν κάτωθι τής δε καί προέρχωνται έκ.
τής αυτής μονάδος, κατόπιν σύρομεν μεταξύ τών δύο τιμών εκά-
στου ποσού ευθείαν.

Τότε ό άγνωστος χ ισούται προς το γινόμενον του υπεράνω αυ-
τού γνωστού άριθμον έπί τά κλάσματα, εκαστον τών όποιων άπο-
τελούσιν αί δύο τιμαί εκάστου ποσού, civ τά ποσά είναι αντίστρο-
φα πρίς το ποσόν, τού όποιον τήν τιμήν Κη το ν μ ε ν, έπί τά κλά-
σματα δε ταύτα Αντεστραμμένα, άν είναι ανάλογα.

Παρατήρησις. Τάς πράςεις πρέπει νά έκτελώμ.εν, άφοΰ πτρώτόν
έκτελέσωμεν όλας τάς δυνατάς απλοποιήσεις.

ΪΙ ρ ο 6 λ ή μ. <χ·τ α. *

Ί) 'Επιχειρηματίας υπολογίζει ότι, οιά να κτισγ) οίκίαν τινά είς 60 ημέ-
ρας, πρέπει να μ.εταχειρισθή 20 έργάτας, οί όποιοι νά έργάζωνται ΊΟ ώρας
τήν ήμέραν. 'Εάν ό αυτός θέλη^νά κτίση την οίκίαν 20 ήμ.ερας ταχύτερον,
πόσους έργα'τας, εργαζομένους 2 ώρας περισσότερον καθ' έκάστην, πρεπει
να προσλάβη ; Άπ. 25.



Σύνθετος μέθοδος τών τριών

193

2) Δια νά επιστρώσωμεν α'.'θουσαν 42 τετραγων. μετρ. μετεχειρίσθημεν
$00 σανίδας πλάτους 0,21 μέτρου καί μήκους 2 μέτρων. Έάν πρόκη:αι
νά στρώσωμεν οι'θουσαν, ήτις είναι τα | τής προηγουμένης, καί μεταχεφι-
σθώμεν σανίδας πλάτους 0,10 καί μήκους 1,60, πόσας σανίδας θά χρεια-
σθώμεν ; ^ Άπ. 175.

Σημ. Τό μήκος καί το πλάτος τών σανίδων είναι αντίστροφα τοϋ άρ:0μοΰ
αυτών.

3) Ταχυδρόμος βαδίζων 9 ώρας καθ' έκάστην διατρέχει είς 3 ή μ. ε ρ α ς
472 χιλιόμετρα. Μετά πόσας ήμέρας άπό τής άναχωρήσεώς του άπό τίνος
πόλεως Οά φθάση είς ά'λλην άπέχουσαν 560 βερστια, έάν βαδίζη 7 ώρας
την ήμέραν μέ τό αυτό βήμα ; Ά π. τήν | 4 ήμέραν.

Σημ. Πρέπει πρώτον νά τρέψωμεν τά βέρστια είς μ.έτρα.

4) Πρός μ.εταφοράν 300 χγ. είς άπόστασιν 370 χιλιομέτρων έπληοώ-
•σαμ.εν 1 20 γρόσ. Πόσα φράγκα θαπληρώσωμεν προς μεταφοραν 500 οκάδων
-εις άπόστασιν 275 χμ 5 Άπ. 40,06 φρ.

5) Μαγειρείο ν σχήματος ορθογωνίου εχει μήκος 5 μέτρα καί πλάτος 6?
επιστρώνεται δέ δια 750 πλακών, εκάστης τών όποιων τό εμβαδόν είναι
4),Ο4 τετρ. μετρ. Έάν τό μήκος τοΰ μαγειρείου γίνη 3 μετρ., το δέ πλάτος
3,5, δια πόσων πλακών Οά έπιστρωθή, έάν εκάστη έ'χη εμβαδόν 0,0 ·3 τετρ.
μέτρων ; Άπ. 210.

Ο) ί 30 άνθρωποι έργαζο'μενοι 12 ώρας καθ1 έκάστην έτελείωσαν είς

52 ημέρας διώρυχα μήκους :2000 μετρ., πλάτους ΙΟ μετρ. καί βάθους 5
Εις πόσας ήμέρας 650 άνθρωποι εργαζόμενοι I 0 ώρας τήν ήμέραν Οά κατα-
σκευάσωσι διώρυχα μήκους 3500 μετρ., πλάτους 8 μετρ. καί βάθους 3, ή
3è σκληρό τη ς του εδάφους νά είναι τρίττλασία τής τοΰ άλλου ;

Ά π. 3 I ήμ. 4 ώρας περίπου.

Χημ. Έάν τήν σκληρότητα τοΰ πρώτου έδάφους παραστήσωμεν δ·.ά τοΰ

ή σκληρότης τοΰ δευτέρου Οά παρασταΟή δια τοΰ 3.

7) Δύο συνέταιροι έκαμον έττιχε-'ρησίν τινα, καί 5 μεν πρώτος, όστις κατέ-
θεσε 2500 γρόσ., είς 8 μήνας έλαβε κέρδος 1200 γρόσ., ό δέ δεύτερος, οσ:ις
κατέθεσε 4000, ζητείται τί κέρδος Οά λάβη είς 6 μήνας; Άπ. 141-0 γρ.

8) Δια να καλύψωμεν τους τοίχους δωματίου τινός χρειαζόμεΟα 15 κυ-
,λίνΒρ ους χάρτου πλάτους 45 δακτύλου ν καί μήκους 10 μέτρων. Πόσους κ υ -
λ,ίνΒρ ου ς χ ρ ε ι α ζ ό μ ε θ α, έάν τό πλάτος τοΰ χάρτου είναι 50 δάκτυλων, το δε
|Λήκος 7 μέτρων ; __Άπ. 1 9,29 κυλίνδρ.

Ευστα&ιανου. Στοιχειώδης 'Αριθμητική 43
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24 3. Τόκος λέγεται τό κέρδος, τό ό—οίον λαμβάνει τις, όταν
δανείζη χρήματα ή καταθέτη ταΰτα είς τράπεζάν τινα.

Κεφάλαιον λέγεται τα χρήματα, τά όποια δανείζει.

'Ετζιτόκιον λέγεται τό κέρδος, το όποιον ό δανείζων λαμβάνει
άττό τάς 100 μονάδας είς έν έτος, ητοι ό τόκος τών 100 μονάδων
είς έν ε'τος.

Άπλοϋς τόκος λέγεται ό τόκος, όταν τό κεφάλαιον μένη ττάν —
τοτε τό αύτό.

Σύνθετος λέγεται ό τόκος, όταν ό τόκος ένός έτους π ρ ο στίθη ταχ-
είς τό κεφάλαιον καί μετά τούτου τοκίζηται καί αύτός.

Παρατηρησις. Ίδιαίτεοαι συμφωνίαι όρίζουσι τό έττιτόκιον ούχε
έττί τοΐς °/0 καί είς έν έτος, άλλ' έττί άίλλω τινί ποσω καί είς άλλο-
χρονικάν διάστημα, οιον έπι τοΐς 10 καί είς ένα μηνα η είς μίαν
ημέραν, άλλά ταΰτα δεν άναγνωρίζονται ύπό τού νόμου.

Τά προβλήματα τοΰ τόκου λύονται, όττως όλα τά προβλήματος
τής συνθέτου μεθόδου τών τριών.

Άγνωστος ό τόκος.

244. ΓΤρόβλ. Πόσον τόκον φέρουν 1 560 γρόσ. είς 3 έτη τοκΛ —
ζόμενα πρός 5°/0 ;

Too" - ^ Τ*' -

ïfcû ΤΡοσ· è ετος j γροσ.

[Ιαρατ/ιρησις. 'Ενταύθα, καθώς καί εις παν πρόβλημα τόκου,
εισέρχονται τρία ποσά, τό κεφάλαιον, ό χρόνος καί ό τόκος. Πα-·
ρατηροΰμεν δέ, ότι είς τόν αύτόν χρόνον διπλάσιον κεφάλαιον φέρεΓ
διπλάσιον τόκον, καί τριπλάσιον κεφάλαιον φέρει τριπλάσιον τό-
κον. Επομένως τό κεφάλαιον καί ό τόκος ει> eu ττοαά. ανάλογα.

Επίσης παρατηρούμεν, ότι άπό τό αύτό κεφάλαιον εις διπλά-
σιον χρόνον λαμβάνει τις διπλάσιον τόκον, καί είς τριπλάσιον χρό·^
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νον λαμβάνει τριπλάσιον τόκον' άρα ό χρόνος χαί ό τόχος είναι
ττοσα άνάΛογα.

Λύσις διά τής άναγωγής εις τήν μ.ονάδα.

Επειδή 100 γρόσ. είς 1 έτος φέοουσι 5 γρόσ. τόκον,
το 1 » » 1 » θά φέρη
τάδε 1 560 » » 1 » θάφέρωσι^Ρ
και τά 1 560 » » 3 » »

Λύσις διά του κανόνος (24 2).

χ= 5Χ^Χ| = 234 γΡόσ.

ΣΓαρατηρησις. Είς ,τά προβλήματα του τόκου, όπως και εις
όλα τά προβλήμ.ατα τά λυόμ.ενα διά τής άναγωγής εις τήν μονά-
δα, -χι δύο τιμαί εκάστου ποσού πρέπει νά προέρχωνται έκ τής
αυτής συγκεκρ ιμ.ένης μ.ονάδος. Ούτως οί δύο άριθμοί οί έκφράζον-
τες χρόνον πρέπει νά προερχωνται εκ τής αυτής χρονικής μονάδος,
δηλ. πρέπει νά παριστώσι και οί δύο ή έ'τη ή μήνας ή ήμ.έρας'
πρός έπιτυχίαν δέ τούτου, άν δεν συμ.βαίνη, έκτελοΰμεν τάς αναγ-
καίας μετατροπάς".

245. Πρό)6Λ. Πόσον τόκον φέρουν 830 γρόσ. είς 6 έτη και
4 μήνας προς 9 °/0 ;

Είς τό πρόβλημ,α τούτο τρέπομ.εν τά 6 έ'τη και 4 μ.ήν. είς 76 μην.
και τό 1 έ'τος είς 12 μ.ήν. και ούτως έχομ.εν τήν εξής κατάταζιν:

κεφ. χρ. τόκ.

100 γρόσ. 12 μ.ήν. 9 γρόσ.

830 » 76 » χ

Λύσις διά τής άναγωγής είς τήν μ.ονάδα.

Επειδή τά ΙΟΟγρόσ. εις 12 μ.ήν. φέρουν τόκον 9 γρόσ.

τό 1 » » 12 » θά φέρη » ~ ))
και τά^-830 » » 12 » θά φέρωσι »

τά δέ 830 » » 1 » » »
και τέλος τά 830 » » 76 » » »^ο_κρ=473, 10
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246. Έκ της λύσεως τών δύο τούτων προβλημάτων συνάγομεν, οτι

ΓΓρός ενρεσ/ν τον τόκου πο.Ζ.Ιαπ.Ιασιάζομεν τό επιτόκιον επί τό
κεφάλαιον καί επί toy χρόνον και τό γινόμενον διαιρονμεν δια τοϋ
100. Ά ν δ χρόνος δίδεται είς μήνας, τόν ούτως ενρισκόμενον ά-
ριθμόν διαιρονμεν διά 12, αν δε è χρόνος δ δεται είς ήμερης,διαι-
ρονμεν διά 360.

"Αγ\ ωστον τό κεφάλαιον.

2 47. Πρόβ.Ιημα. ΙΙόσον κεφάλαιον είς 6 ε τη προς 8°/0 φέρει
τοκον 840 γροσ. ;

Προς διάτα,ξιν καί λύσιν τού προβλήματος τούτου σκετττόμεθα
ώς έξης. Δια νά λάβωμεν τόκον 8 γρόσ. είς 1 έ'τος, δκνείζομεν
100 γρόσ. , δια νά λάβωμεν δε τόκον 840 γοόσ. είς 6 έ'τη, πόσα
πρέπει νά δανείσωμεν;

Παρατήρησις. Διά νά λάβωυιεν 8 είς 1 έ'τος," δανείζομεν 100.
διά νά λάβωμεν πάλιν 8 είς 2 όμως έ'τη, πρέπει νά δανείσωμεν μό-
νον 50, καί διά νά λάβωμεν 8 είς 4 έ'τη, πρέπει νά δανείσωμεν μό-
νον 25' ώστε, όταν ό χρόνος πολλαπλασιάζηται, το κεφάλαιον
διαιρείται διά τού αυτού αριθμού" διά τούτο ό χρόνος καί τό κε-
φάλαιον είναι ποσά άντίστροφα.

τόχ. χοόν. κετρύλ.

Διάταζις. 8 γροσ. I ετ. 100

840 6 /

Λύσ/ς διά της αναγωγής είς την μονάδα.

Διά νά λάβω -τόκον 8 γρόσ. είς 1 έ'τος δανείζω 100 γρόσ.
» » » 1 » » 1 » θά δανείσω

» » » 840 » » 1 » » ino^BW »

» )) )) 840 » » 6 έ'τη »

8 Xt>

όθεν X = ^F=1750 γρόσ.

Έάν λύσωμεν τό πρόβλημα τούτο κατά τόν κανόνα (242) έκ
της άνωτέρω διατάξεως, θά έ'χωμεν

χ== 100χ^χ|=Γ750.
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248. ΤΤρό6.1. Πόσον κεφάλαιον είς 84 ήμέρας προς 12 °/0 δί-
δει τόκον 50 γρόσ. ;

Διατάσσοντες τά δεδομένα:

τοκ. χρόν. κεφ.

12 γρόσ. 305 ήμ. 100 γρόσ.

50 » 84 » γ y>

εύρίσκομ.εν χ — = 51 6 = 1 8 1 0, 5 J .

249. Έκ τής λύσεως τών δύο άνωτέρω προβλημάτων συνάγο-
μ.εν τόν εξής κανόνα :

Προς ενρεσιν τον κειρα.ίαίον ποΛΛαπ.Ιασιόιζομεν τον τόκον επ}
100 χ αϊ διαιροΰμεν διάτων δύο ά. ΙΛων γνωστών ποσών (χρόνου
και επ ιτοχίον). *Αν δ χρόνος είναι μήνες, τον ιΰ τω ευρισκόρενον
όιριθμόν πο.ΙΛαπΛασιάζι μεν επι 12' άν δε ήμε'ραι, επι 3G5.

"Αγνωστος ό χρόνος.

2 50. Π ρ ό6.1. Είς πόσον χρόνον κεφάλαιον 750 γροσ. πρός
10% δίδει τόκον 120 γρόσια;

Έν πρώτοις διατάσσομ.εν τά δεδομένα ούτως"

κεφ. Χρόν. τόκ.

100 γρόσ. 1 έτος 10 γοόσ.

750 » χ » 120 »

Λύσις διά τής άναγωγής είς τήν μ.ονάδα.

'Επειδή τά 100 γρόσ, δίδουσι τόκον 10 είς 1 έ'τος

τό 1 )> θά δώσν) » 10 » 100 έτη
και τά 750 » θά δώσουν » 10)) ^ ))
τά δε 750 » )) » 1 )) ))

και τέλος τα 750 )) » » 120 )) »

ώστε θά έ'χωμ.εν γ= ^5ot;''ii> =Γ~ ^ ^ μ-ήνες 6 ήμέραι.

Λνσις διά τού κανόνος τής συνθέτου μ.εθόδου τών τριών.

Έφαρμ.όζοντες είς τήν άνωτέρω διάταξιν τών δεδομ.ένων τον
κανόνα τής συνθέτου μ.εθόδου τών τριών εύρίσκομεν'
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100X120 , ,, 7 . β . ,

γ=--= 1 ετος / μ,ηνες Ο ημ,εραι.

Λ 75ÛX ιυ ^

ΤΊ ίσότης αυτή είναι ή αύτη με τήν π ρ οη γ ο υ α έ ν η ν.

251. Έκ τής ίσότητος ταύτης συνάγομ.εν τον έξης κανόνα*
ITpoç ε'νρεσιν τον χρόνου ποΜΙαπΛασιάζομεν τον τόκον επί 100

και το γινόμενον διαιροϋμεν δια τον γινομένου τών δυο άΛΛων πο—
cfôùV (xffii-laiov και επιτοκίου).

"Αγνωστον το έΛιτόκιον.

252. Πρόβ.Ι. Προς πόσα τοϊς 100 κεφάλαιον 1400 γρόσ. είς

4 ετη δίδει τόκον 336 γρόσια ;

>ίε<φ. γρόν. τόχ.

Αιάταί,ις. 1400 γρόσ. 4 έ'τη 336 γοόσ.

Ί 00 » 1 έ'τος y »

Λνσίς δια τής αναγωγής είς τήν μ.ονάδα.
'Επειδή τα 1 400 γρόσ. είς 4 έ'τη φέρουν, τόκ. 336 γρόσ.
τό 1 » » 4 » Οα-φέρτ) » ff^
τά δέ 100 » » 4 » θα φέρωσι »
καί τα 100 » » Ι ετ. » » fg^g =6 γρόσ-

ώστε έχομε ν χ=60/°.

Έάν έφαρμόσωμεν είς τήν άνωτέρω διάταξιν τών δεδομένων
τού προβλήματος τόν κανόνα τής συνθέτου μ.εθόδου τών τριών, θέ—
λοι/.εν φθάση είς τό αυτό έξαγόμενον.

253. Πρόβ.Ι. Πρός πόσα τοις 100 κεφάλαιον 1800 γρόσ. είς
40 ήμέρας φέρει τόκον 75 γρόσια ;

χεφάλ. χρόνσς τόκος

Διάταζις. 1800 γρόσ. 4 0 ήμέρ. 75 γρόσ.

100 » 365 » Υ »

Έφαρμόζοντες τήν μ.έθοδον τής αναγωγής είς τήν μ.ονάδα ή

τόν κανόνα τής συνθέτου μ.εθόδου τών τριών εύρίσκομ.εν :

_75Χ-100X365_ο ο Λ 9

L- 1800X40 -0
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25 4. Έκ τής λύσεως τών δύο άνωτέρω προβλημάτων συνά-
-γομεν, ότι

ΓΓρος ευρεσιν τοΰ επιτοκίου πο22απ2ασιά ζομ ε ν τον τόχον επί
100 χαι το γινόμενον διαιροΰμεν διά τών δύο ά.12ων γνωστών
ζτοσών (χεψα.Ιαίου χαι χρόνου).

* Αν δμως ο χρόνο ς είναι μήνες, τότε τόν ούτως ευρισκόμενον
αριθμόν πο.Ι.Ιαπ.Ιασισζομεν ε πι 12, εάν δε ήμέραι, πο.Ι.Ιαπ.Ιασιά-
•Κοιι ε ν ε π ι 365.

Ρεν-iKÔc κανών.
255. Οί τέσσαοες κανόνες τών προβλτΊυ.άνων τού τόκου πεοι-

» V ι ί

'λαμβάνονται είς εν α τόν εξής :

τόχος ευρίσκεται, αν π ο 22 α π 2α σι ά σω ι ι ε ν τάς γνωστός τιμάς

χαί τό γινόμενον διαιρέσωμεν διά τοΰ 100, ή δια τοΰ 100χ12,

<χν ό χρόνος είναι μήνες., ή δια 100X360, αν είναι ήμέραι. "Οταν

όε ζητήται ή τιμή et 22 η ς τινός ποσότητος, πο22απ2ασιάζομεν τον

τόκον επί 100 χαί το γινόμενον διαιροΰμεν διά τοΰ γινομένου τών

'γνωστών τιμών τών δύο ιί.12φν ποσοτήτων προσέχοντες, όταν ό

χρόνος δίδηται είς μήνας, να πο22απ. Ια σιτίζω μ εν τον ούτως ευρι-

4Τχομεν αριθμόν έπί 12, civ δε είς ήμέρας, έπί 365.

Είς τό έμ.πόριον τό έτος συνήθως λαμβάνεται- με 360 ήμέρας.

Ό άριθμός ούτος Επιδέχεται πολλάς απλοποιήσεις. Έκ τών άπλο-

-ποιήσεων τούτων καί τίνων άλλων μεταβολών τών πράξεων προ-

κύπτουσι διάφοροι μ,έθοδοι, αιτινες εύκολύνουσι τήν εύρεσιν τού
ill ' ^ 1

-τόκου. Έκ τούτων άναοέρομέν τιναί.

Ill

f OptGJJ.ÔÇ-

Τοχάριθμος λέγεται τό γινόμενον τοΰ κεφαλαίου έπί τάς ήμέ-
,ρας, καθ' άς τοκίζεται.

Ευρεοις τοΰ τόκου

διά της μεθόδου τά3ν σταθερών διαιρετάΰν.
(Έτος 360 ήμεραι).
"256. ίΤρόδ.Ι. Πόσον τόκον φέρουσι 370 γρόσ. πρός 5°/0 είς85ήμ.;
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100 « 3UU - /36000,

900 w Στοιχειώδης 'Αριθμητική

Κατά τα άνωτέρω, ό ζητούμενος τόκος θά είναι'

37CX85
^36000^

Τό γινόμενον 370 χ85 είναι ό τοκάριθμ,ος, τό δε κλάσμits
^j1—. ήτοι 7200, ό σταθερός διαιρέτης τού τοκαρίθμ.ου, όταν έπιτό—
κιον είναι 5.

Πάντοτε, όταν τό έκιτόκιον είναι 5, .τρέπει ~ρός ενρεσιν ζοϋ
τόκον νά διαιρώρεν τόν τοκάριθ uov âcà τον πηΛίκου = 7 200-
Άν τό έπιτόκιον είναι

2 3 4 4y2 5 6 8 9 10 42Γ

ευρίσκομεν, ότι οί αντιστοιχούντες διαιρέται είναι σταθεροί

36000 36000 36000 36000 36000 36. 00 36000 36000 36000 3600Q
2 ο 4 4,5 .5, 6 8 9 12 12

δηλ. Ί8000 12030 .9000 8000 7200 6000 4500 4000 "3600 3000

Επομένως οί τόκοι τών 370 γpoσJ είς 85 ήμ.έρας μ,ε τά άνω—
τέοω επιτόκια κατά σειράν είναι

ΐίί^ί 2 Vo.ûi i 3% it 6 ττ,οέί 4<% χχλ.

, , . , ν;

Καί εάν νωρίζωμεν δύο- ψηφία ώς δεκαδικά δεξιά τού τοκαρίθ-
μου. θά έχωμεν

δι' επιτόκια 2 3 4 472 5 6 8 9 10 12

σταθερούς διαιρέτας 180 120 90 80 72 60 45 40 36 30

Ό σταθερός διαιρέτης είς εκαστον πρόβλημ.α ευρίσκεται ευκό-
λως, άν διαιρεθή ό 3 600 διά τού επιτοκίου.

2 57. Έζ όλων τούτων συνάγομ.εν τόν έςής κανόνα:
Προς ενρεσιν τον τόκου διαιροΐψεν τόν τοκάριθμον διά τοΰ στα-
θερού όιαιρέτον τοΰ αντιστοιχούντος, είς το έπιτόκιον.

Μέθοδος τόον oraOspcôv πολλαπλασιαστών.

258. Πρόΰ.Ι. Πόσον τόκον φέρουσι 1 250 γρόσ. πρός 6 °/Q,
&1ς 78 ημέρας ;.
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Κατά τα γνωστά θά έ'χωμεν

X = "«Ι Χ== 1 250X78X5153= 16,207.

Εις τό πρόβλημα τούτο τοκάριθμ.ος είναι 1 250χ78, σταθερός
δε πολλαπλασιαστής ggj]^,ήτοι ό 0,000 1 6671 όμοίως εύρίσκομεν. ότι
εις έπιτόκιον 3, 4, 4 1.'2, δ κτλ. άντιστοιχούσι σταθεροί πολλαπλα-
σιασταί οί εξής: 0,0000833-0,0001 1 1-0,000125-0,0001389.

Πα pot ή ρ ΐ]σις α '. Ύπάρχουσι πίνακες, οΐτινες είς εκαστον στα-
θερόν διαιρέτην ή πολλαπλασιαστήν έ'/ουσιν όλους τούς άντιστοι-
χούντας τοκαρίθμ.ους άπό 1 ήμ.έρας και άνω μ.έχρι τινός. Διά τών
πινάκων τούτων οίέ'μ.ποροι λύουσιν ευκόλως πάν σχετικόν πρόβλημα.

Παρατι'ιρησις β'. Ύπάρχουσι και άλλα ι μ.έθοδοι /^ρος ευρεσιν
τοΰ τόκου, άλλ' ένεκα τής περιωρισμένης αυτών χρήσεως παρα-
λείπομ.εν αύτάς.

Ο ροβλήματα.

Σημ. Εις τά κατωτέρω προβλήματα λαμ,βάνομεν τό έτος μ.έ 365 ήμ.έρας.

1) Πόσον τόκον φέρουν 950 γρόσ. πρός 6,5 °/0 είς 4 έτη; Άπ. 247.

2) Πόσον τόκον φέρουν 780 γρόσ. είς 4 έτη 7 μήνας πρός 8,5 % ;

Άπ. 303,87 γρόσ.

3) Πόσον κεφάλαιον είς 7 έτη πρός 12 % τό*ον 790 γρόσια;

Άπ. 940,47 γρόσ.

4) Πόσων λιρών κεφάλαιον είς 125 ήμ.έρας πρός 4,5 °/0 δίδει τόκον 7
λίρας ; „ Άπ. 454,22... λίρ.

5) Είς πόσον χρόνον κεφάλαιον 500 γροσ. τοκιζόμενον πρός 6 °/0 γί-
νεται 536; Άπ. 1 έτος 2 μήν. 12 ήμ.

6) Κύριος τις έζήτει δάνειον 800 γροσ. διά 2 έτη πρός 4,5 °/0, ό δέ
δανειστής ήρνήθη* μετά 5 όμως μήνας έτόκισε 800 γρόσ. μέχρι τού υπολοί-
που χρόνου πρός 5,5 °/ο· Έπέτυχεν αρά γε ό δανειστής μ.εγαλείτερον κέρδος
του προτέρου και πόσον ; Άπ. ΈζημιώΟη 2,34... γρόσ.

7) Γεωργός ήγόρασεν άντί 350 λιρ. τουρκ. άγρόν, όστις φέρει είσό-
δημ.α κατ' έτος 24-46 άργ. γρόσ. Ήδύνατο όμως να τοκίση τάς 350 λίρ.
πρός 5 °/ο· Οά κερδίζη αρά γε περισσότερα και πόσον;

Άπ. Άπό τόν άγρόν κερδίζει 556 άργ. γρόσ. περισσότερα, αί δέ 350
λίραι τοκίζονται πρός 6,47 °/0.
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8) Οικία τις ήγοράσθη άντί 1500 λιρ. καί ενοικιάζεται 90 λίρ. κατ*
έ'τος, πληοώνουσι δε διά διαφόρους έπισκευας, φόρους κτλ. \ 5 λίρ. κατ1 έτος·
Πόσον τοΐς εκατόν φέρει εισόδημα ^ Άπ. 5 %-

9) "Εμπορος τις ήγόρασεν άριθμόν τινα βαρελιών πλήρων ο'ινου άντί 6
λιρ. τουρκ. έκαστον τρία· δέ έ'τη μ.ετά ταύτα μετεπώλησεν. έκαστον άντί
7,82 λιρ. Πόσον τοΐς εκατόν ώφελήθη ; Άπ. ΊΟ °/0.

ΊΟ) ΈδανείσΟη τις 48000 γρόσ. δια 2 έ'τη πρός 8 °/0 μέ τήν συμφω-
νίαν να πληρώση τό ποσόν τοΰτο εις 'ΐσας μηνιαίας δόσεις καί είς τό τέλος
έκαστου μηνός, μ.ετά τής τελευταίας δέ δόσεως θά πληρώση καί τους τόκους
όλων τών χρημάτων. Πόση είναι ή τελευταία δόσις ;

Λύσις. 'Εκάστη δόσις έιναι 2000" οόστε ή πρώτη δόσις άμα τή λήξει τοΰ
πρώτου μηνός θα δώση τόκον πρός 8 °/0 ενός μ.ηνός, ή δέ δευτέρα θά δ ώση
τόκον δύο μηνών καί ούτω καθ' έςής· ή τελευταία θα δώση τόκον 24 μ.ηνών,
Ό δανεισθείς λοιπόν θα πληρώση τους τόκους, τους όποιους τά 2000 γρόσια

δίδουν είς (j +2+3-j-& +.....+ 24) μήν>ς, ήτοι 300 μήνας καί τήν τε-

λευταίαν δόσιν, ήτοι τό όλον 6000 γρόσια.

Σημ. Τό άθροισμα 1 -|-2 -j-3 j- · . · +23 + 24 ευρίσκεται ευκόλως
ώς εςής :

γράφομεν αύτό ούτω 1 4- 24- 34 4-}-...+23+24-

γράφομεν καί αντιστρόφως 244" 23—{—22+21 +.'.."+2+ Ί

καί προσθέτομεν 25 + 25+·25 + 2325-}- 25

τοΰτο είναι διπλάσιον τοΰ δοθέντος καί περιέχει 24 φοράς τόν άριθμόν 25,
όθεν γράφεται 25x24, ώστε τό δοθέν θά είναι ^+^==300.

I I) Αί λαχειοφόροι όμολογίαι τών Ανατολικών σιδηροδρόμων αξίζουν 5
λίρας εκάστη, κληρώνονται δε έξάκις τοΰ έτσυς καί οί επιτυγχάνοντες άριθ-
μοί κερδίζουν έκαστος ποσόν τι. Έάν 5 έχων μετοχήν πωλη τόν άριθμόν
αυτής είς έκάστην κλήρωσιν άντί 7,5 γροσ. καί μεταβιβάζη ούτω τό δικαίω-
μα τής επιτυχίας εις άλλον, πόσον τοΐς εκατόν κερδίζει έπί τής αξίας τής
μετοχής; Άπ. 8,32%.

Ί 2) Έδάνε*σέ τις χρήματα πρός 8 %>, τρία δε έτη μετά ταΰτα έλαβε
κεφάλαιον καί τόκους 5840 φράγκα. ΙΙόσον εΤναι τό κεφάλαιον καί πόσοι
οί τόκοι ;

Λύσις. Λαμβάνομεν βοηθητικόν τι κεφάλαιον 100 φρ. Ταΰτα είς 3
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έ'τη θά δώσουν τόκον 24 φράγκα, θά γίνουν λοιπόν I 24 κεφάλαιον καί τό-
κοι όμ.οΰ. Μετά ταΰτα θά έ'χωμεν να λύσω μ. ε ν τό εξής πρόβλημα:

"Οταν κεφάλαιον καί τόκοι είναι 124, κεφάλαιον μ.έν είναι 100, τόκοι δέ
24' όταν κεφάλαιον καί τόκοι είναι 5840. πότον είναι τό κεφάλαιον καί
πόσοι οί τόκοι ;

Άπ. 4709,68..... φρ. κεφάλαιον και Ί 130,32... φρ. τόκοι.

Όμ.οίως λύεται καί τό εξής πρόβλημα:

1 3) Έδάνεισέ τις χρηματικόν ποσόν πρός 6 °/ο καί μ.ετά ΊΟ μήνας έλα-
βε κεφάλαιον καί τόκους 890 φράγκ. Πόσον είναι τό κεφάλαιον κ α: πόσοι οί
τόκοι ; Άπ. Τό κεφάλαιον είναι 847,61... οί δε τόκοι 42,38...

14) Είς πόσον χρόνον κεφάλαιον 7000 γροσ. πρός 5% έπί άπλω τό-
κω διπλασιάζεται, δηλ. δίδει τόκον, όσον είναι τό κεφάλαιον; Άπ. 20 έ'τη.

Ίο) Είς πόσον χρόνον κεφάλαιον τι πρός 7°/ο άπλω τόκω δίδει τό-
κον 2 τοΰ κεφαλαίου ; Άπ. 9 έτη 6 μήνας 9 ήμ.έρας περίπου.

Όδηγία. Είς το πρόβλημα τοΰτο, καθώς καί είς τό προηγούμενον, είναι
αοιάφορον πόσον είναι τό κεφάλαιον. 'Ενταύθα ώς κεφάλαιον λαμβάνομ,εν τήν
-μονάδα,, δηλ. τό έν γρόσιον ή τήν μίαν λίραν ή τό έν φρ.άγκον, καί εύρίσκομεν
τόν ζητούμενον χρόνον.

Ί 6) Κεφάλαιον 5000 γρόσ. είς 3 έτη και 8 μ.ήνας έδωκε τόκον το
αύτοΰ' πρός πόσον τοΤς έκατόν έτοκίζετο ; Άπ. 7,79 %>.

Σημ. Θά εϋρωμ.εν πρώτον τά | τοΰ 5600, τά όποια θά είναι ό τόκος
-κτλ ,δυνάμ.εθα όμως νά παραλείψ ωμ.εν τό 5600 καινά ε'ίπωμ.εν, κεφάλαιον
1 δίδει είς 3 έτη κχί 8 μ.ή'ας τόκον | κτλ.
l 17) Έχει τις ίόιοκτησίαν, έκ τής οποίας λαμβάνει 450 λίρας ένοίκιον
καί 1 50 κοιλά σίτου άξιας 23 γρόσ. τό κοιλόν, 35 οκάδες βουτύρου αξίας
20 γρόσ. κατ1 όκ., 50 όκ. ελαίου άξιας 5 γρόσ. κατ1 όκ. καί ά'λλα τινά έκ
τών είσοδημ.άτων, τό όλον άξιας 350 φράγκων. Πόσων λιρών είναι ή άξια
τοΰ κτήμ.ατος, έάν ύποτεθή, ότι αύτη αποφέρει Ί2°/ο ;

Άπ. 4217,79 λίρ. τουρκ.

18) Κεφαλαιούχος καταθέσας εις τράπεζαν 702 λίρας πρός 4 %>
αποσύρει ταύτας και τάς μεν 300 δίδει πρός άγοράν οικίας, τήν οποίαν ενοι-
κιάζει πρός 3 λίρας τόν μήνα, δαπανά όμ.ως κατ1 έ'τος είς φόρους, έπισκευας
καί ά'λλα έξοδα Ί 0 λίρας, τάς δε επίλοιπους τοκίζει πρός 4,5 %>. Πόσον
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τοΐς εκατόν αποφέρει τώρα ή περιουσία του καί πόσον κερδίζει περισ^ότερον
ή πρίν; Άπ. 6,29°/ο. Το δλον κερδίζει περισσότερα ή πριν 16 λίρ»

Προσθήκη. Νά τραπώσιν αί 16 λίρ. είς ρούβλια' Άπ. 136,42.

4 9) 'Επιστήμων κερδίζει 15 λίρ. κατά μήνα. Πρός πόσην περιουσίαν
αντιστοιχεί το κέρδος τούτο, άν ύποτεΟή, οτι αύτη τοκίζεται προς 6 °/0 ;

Ά π. 3000 λίρ.

Προσθήκη. Νά τραπώσιν αί 3000 λίρ. είς χαρτίνας δραχμ.άς, άν υπο-
τεΟή, οτι ή τουρκ. λίρα έ'χει 34,50 δραχμ.άς. Άπ. I 03500.

20) Ιδιοκτήτης έ'χει κτήμα 350 νέων στρεμ.μάτων μ.ετά διαφόρων έν
αύτω οίκημ.άτων, τό όποιον ενοικιάζει άντί 300 λίρ. Πωλεί ομ.ως τό μ.έ'/
γήπεδον άντί 20 λιρών το παλαιόν στρέμμα, τά δέ διάφορα οίκήμ.ατα άντί
70 λιρών καί τό άντίτιμ.ον τοκιζει προς 7 °/0· ΙΙόσον ωφελείται περισσό-
τερον ; Ά π. 90,53-

'Οδηγία. Πρέπει πρώτον νά τρέψωμ.εν τά νέα στρέμ.μ.ατα είς παλαιά
καί τότε ευρίσκομ,εν τήν άςίαν αυτών κτλ.

21) Προς πόσον τοΐς εκατόν πρέπει νά τοκισθή κεφάλαιόν τι, ίνα δίπλα—
σιασΟή μετά 7 έτη · Άπ. Ι4,28...°/0-

Σημ. Είναι άδιάφορον πόσον θά είναι τό κεφάλαιον ώς τοιούτον λαμβά-
νεται τό Ί 00 ή τό j προς ευκολία /.

22) Έδανείσθη τις τήν | 5 Νοεμβρίου 4500 γροσ. πρός 8 °/0 διά καλ-
λιέργειαν τών άγρών του, μ.ετά τινα δέ χρόνον ευκολυνθείς έπλήρωσε κε—
φάλαιον καί τόκους 4700 γρόσ. Μετά πόσον χρόνον καί κατά ποίαν ήμ.ε-
ρομ.ηνίΛν έγινε ν ή πληρωμή ;

Άπ. Μετά 6 μ.ήνας καί 20 ήμέρας ήτοι τήν 5 Ιουνίου τού επομένου έτους.

23) Είχε τις 600 λίρ., τών οποίων τό ^ τοκίζει πρός 6°/0, τό i προς.
4 % καί τό έπίλοιπον προς 5°/°, μέ τούς τόκους δέ τών χρημάτων του-
πληρώνει τό ένοίκιον του. Αποσύρει όμ.ως τά χρήματά του καί αγοράζει
οίκίαν, έκ τής οποίας έκτός τοΰ ένοικίου κερδίζει περιπλέον καί 40 λίρας.
Πόσον τοΐς εκατόν φέρουν τά χρήματά του ; Άπ. 1 1 ,80°/°.

'Οδηγία. Ευρίσκομεν πόσαι λίραι είναι τό τό | καί τό έπίλοιπον-,
~ καί πόσον τόκον φέρει εκαστον μέρος. Τό άθροισμα τών τόκων τούτων.
είναι ό τόκος όλων τών χρημάτων του. Ούτος αυξηθείς κατά 40 λίρας δίδει
τό εισόδημα τής οικίας, τό όποιον έπειτα ευρίσκομ,εν προς πόσα τοΐς εκατόν
αναλογεί.
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24) "ίίμ-—ορός τις ήγόρασεν έκ Μυτιλήνης 625 οκάδες ελαίου προς 26
-γρόσ τό λαγύνιον. "'Επειδή όμως έβράδυνε νά πληρώση, προσετέθη είς τήν
άξίαν τοΰ ελαίου τόκος 8%. Πόσα μετζήτια θα πληρώ ση ;

Άπ. 140,40 με ι ζ.

'Οδηγία, Τρέπομεν τάς όκάδας είς λαγύνια καί εύρίσκομεν τήν άξίαΛ.
αυτών., τήν οποίαν αύςάνομεν κατά τόν τόκον τών 4 μηνών, καί έπειτα τρέ-
πομεν είς μετζήτια.

25) 'Εάν ό αυτός έμπορος πώληση τό έλαιον μετά 15 μήνας πρός 7
γρόσ. τήν οκάν, πόσα τοις εκατόν θά κερδήση ; Άπ. 44,64·.·!°/°.

'Οδηγία. Εύρίσκομεν πόσα γρόσ. θά πωλήση τάς 625 όκ., τί κέρδος
θά έχη καί πόσον έπί τοις εκατόν .αναλογεί είς 15 μήνας.

26) Ήγόρασέ τις 50 στατήρας σάπωνος πρός 60 φρ. τα Ί 00 χγ., τόν
όποιον έπώλησε μετά 3 μήνας πρός 4,50 γρόσ. τήν οκάν ή αξία τοΰ σάπω-
νος πρός μεταφοράν καί τελωνειακά έπεβαρυνθη κατά ΊΟ °/0, είς τό διά-
στημ.α δέ τών τριών μηνών έχασε βάρος 4 °/0. ΓΙόσα γρόσ. έκέρδησε τό όλον
κα! πόσα τοις εκατόν -κατ1 έτος άπέφεοον τα χρήματα του;

'Απ έκέρδησε 675,84 γρόσ. άπέφερον δέ 30,62...%.

,'Οδηγία. Τρέπομεν τα 100 χγ. είς όκ. λαμβάνοντες 4 χγ.=0,78125
όκ. καί τα φρ. εις γρόσ. έ'πειτα εύρίσκομεν τήν άξίαν τής 1 όκ. καί ύστε-
ρον τήν άξίαν τών 50 στατήρων, άφοΰ τρέψωμ.εν τούτους είς όκάδας. Τήν
άξίαν τών 50 στατήρων έπιβαρύνομεν πρός 10 °/0, τό δέ βάρος έλαι>ρύνο—
μεν κατά 4 °/'ο· ταΰτα εύρίσκομεν πόσον θά λάβωμεν πωλοΰντες πρός

4,50 γρόσ. τήν οκάν καί τί κέρδος προκύπτει.

27) Άργυραμ.οιβός δανείζει 5 λίρ. καί λαμβάνει δι1 έκάστην τόκον 4 0
παρ. κ.αθ' ήμέραν. Πόσον είναι τό έπιτόκιον ; Άπ. 84,49 0/°.

Σημ. Κατ' έ'τος λαμβάνει 456,25 γροσ. ήτοι 4,2245 λίρ. τουρκ. τό-
■ν,ον άπό 5 λίρ.

Πρόβλημα συνθέτου τόκου ή ανατοκισμού.

259. Πρόβλ. Κατέθεσε τις είς Τράττεζαν έπί άνατοκισμω πρός 3 0/°
4 000 φράγκα. Πόσα θα λάβη μ.ετά 6 έτη ;

ΛύσΊς. Τα 100 φρ. εις 1 έτος δίδουν 3 φρ. τόκον
το I » » » » θα δώση = 0,03.

Επειδή δε ό τόκος ούτο^ς θά μείνη είς τήν τράτεζαν, αντί ενός φράγκου
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Οά έ'χωμεν να λάβωμεν <1 + 0,03 ήτοι 1,03 Άντί 2 φρ. θά έ'χωμεν vor
λάβωμεν 1,03+1,03 ήτοι 2X1,03 άντί 1000 φράγκ. 1000x1,0?

Ταύτα θα έχωμεν νά λάβωμεν άμα τή λήξει ενός έτους. 'Ομοίως σκεπτό-
μενοι εύρίσκομεν οτι, άμα τή λήξει ενός ακόμη έτους, ήτοι του δευτέρου Οά
έχωμεν νά λάβωμεν 1 000 Χ 1,03 Χ 1,03 και άμα τη λήξει τοΰ τρίτου θά
έ'χωμεν 1 000X1,03Χ 1 ,03Χ 1 ,03 και ουτω καθ' εξής άμα τή λήξει τοΰ-
έκτου έτους Οά έχωμεν νά λάβωμεν

1000X1,03X1,03Χ 1,03X1,03X1,03Χ 1,03·

ο θ εν ίνα εν ρω ι εν πόσον γίνεται χεψά.ίαιον άνατοχιζόμενον επι έτη-
ώρισμένα, ανζάνομεν τήν μονάδα 1 κατά τόν τόκον αν τής χαί Λα μ -
β άνομε ν τό γινόμενον τόσων τοιούτων παραγόντων όσ ι είναι τα
ετη, με τό γινόμενον δε τοντο ποΛΛαπΛασιάζ'ψεν τό χεψάΛαιον χαβ-
ά ά εχωμεν τό οΛιχόν ποσόν.

ΥΦ ΑΙΡΕΣΙΣ

260. Έν τω έμπορίω γραμμάτιον λέγεται τό έ'γραφον, διά
τοΰ οποίου υπόσχεται τις νά πληοώση είς ώρισμένην ή μ ε ρ ο μ. η ν ία ν
ώρισμ,ένον ποσόν. Τό πληρωτέον ποσόν τό άναγραφόμενον έν τω·
γραμμ.ατίω λέγεται ονομαστική άζία αύτοΰ.

Τύπος γραμ.μ.ατίου είναι ό έζής :

Γραμμάτων δεά. Λφ. Τουρκ. £>0

Μεθ' ήμέρας εξήκοντα χαί μίαν από σήμερον όρρείΛω vcl ..
πΛηρώσω είς τόν χ. ΆΛ, ΝανπΛιώτην η είς τήν διαταγήν· αντον
Λίρας Τουρκεκάς ςχεντήκοντα àpcOjji. ( ν»Ο ), i
τάς όποιας έ.Ιαβον παρ ανζον τοΐς μετρητοίς. r

Έν Κοον/πόλει, frj 12 Sôpioo 1902

I. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
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Ή ονομαστικά] άξια. του γραμματίου άποτελεΐται ά—ό το πρα-
γματικών δάνειον καί έκτων τόκων αύτοΰ άπό της υπογραφής μέχρι
της όριζομένης προς πληρωμήν χρονολογίας, κατά τήν οποίαν λέ-
γουσιν ότι Λή^ει το γραμμάτιον.

Είναι φανερόν, ότι τό γραμμάτιον πρό τής λήξεως αύτοΰ δεν
έ'χει τήν αναγραφομένης έν αύτω άξίαν* διότι, έάν δανεισθη τις χρή-
ματα καί πρόκηται νά πληρώση ταύτα μετά 10 ήμέρας, ό τόκος
6ά είναι ολιγώτερος παρά έάν πρόκηται νά πληρώση ταΰτα μετά
150 ήμ. Καθ' έκάστην ήμέραν ή πραγματική άξία τοΰ γραμμα-
τίου αυξάνεται, είς τό τέλος δέ της προθεσμίας ή πραγματική άξία
θά είναι τό δάνειον καί οί τόκοι αύτοΰ μέχρι τής ήμέρας εκείνης,
δηλ. ή όνομα.στικη άξία αύτοΰ.

"Οταν ό κάτοχος τού γραμματίου λάβη άνάγκην χρημάτων πρό
της λήξεως αύτοΰ, δύναται νά πώληση τό γραμμάτιον, άλλά δεν
λαμβάνει όλόκληρ ο ν το ε i w αυτού α ν α γ ρ α φ ο μ ε ν ο ν < ν ο σ ο ν.

ΙΓροίζόφ.ίησ/ς τού γραμματίου λέγεται ή πώλησις αύτοΰ πρό
της λήξεως, έτι δε καί τό ποσόν, τό όποιον λαμβάνει ό πωλών τό
γραμμάτιον,

Ύφαΐρεσic δέ λέγεται ό άριθμός, κατά τόν όποΐον εκπίπτει ή

» > ^ ι ■> y ι

ονομαστική του γραμματίου αςια.

Ή ύφαίρεσις γίνεται κατά δύο τρόπους καί λέγεται έζωτεζίκή
καί εσωτερική.

ΥΦΑΙΡΕΣΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ -

261. ΈζωτεςικΊ] υψαίρεσις λέγεται ό τόκος τής ονομαστικής
<κΕίας τού γραμματίου άπό της ήμέρας τής προεξοφλήσεως μέχρι·
της λήξεως αυτού.

Εΰρεσις τής ύφαιρέσεους και τής ΐΐροεξο ρλήσεως.

262. ΓΤρόβ.ίημα. Γραμμάτιον 1800 γροσ. προεξοφλείται 8 μην.
προ τής λήξεως αύτοΰ πρός 5 °/0* πόση είναι ή εξωτερική ύφαίρε-
σις αυτού ;
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Ή ζητουμένν· εξωτερική ύφαίρεσις είναι ό τόκος τών 1800 γροσ.
είς 8 μήνας.

Διάταξα, τών δεδο ίΛενων

100 γρόσ. 12 μην. 5 τόκ.
1800 » 8 χ όθεν

Ή προεξόφλησις θα είναι 1 800-60 = 1 740.

Εϋρεσις τής ονομαστικής ά^ίας διά τής προεξοφλήσεως.

263. ΓΓροβ.Ι. Πόση είναι ή όνομ. αστική αξία γραμ.μ.ατίου, το
ό~οΐον προεςωφλήθη άντί 750 φρ. 80 ήμ.ε'ρας ποό τής λήξεως
αυτού προς 15 °/0;

Προς λύσιν τού προβλήματος τούτου λαμ.βάνομ.εν βοηθητικόν τι
γραμμάτιον, τού οποίου είναι γνωστή ή όνομ.αστική άξια καί ή
ύφαίοεσις ενός έτους* τοιούτον είναι τό έχον όνομ.αστικήν άξίαν
100 φρ. τού όποιου ή ύφαίρεσις ενός έτους είναι 15 καί εύρίσκομ.εν
τήν προεξόφλησιν αυτού 80 ήμέρας πρό τής λήξεώς του. Διά τής
προεξοφλήσεως τοΰ βοηθητικού γραμ.μ.ατίου καί τής δοθείσης έν τω
προβλήματι ευρίσκομεν τήν ζη το. μένη ν όνομ.αστικήν άξίαν.

Γραμμάτιον 100 φρ. είς 365 ήμ. πάσχει 15 φρ. ύφαίρεσιν
)> » » » 1 )) θά πάθη » »

)) » » » 80 » » » i|SL=3,288 φρ.

"Ωστε τού βοηθητικού τούτου γραμ.μ.ατίου ή μεν ύφαίρεσις είναι
3, 29, ή δε προεξόφλησις 100—3,288 = 96,712.

"Οταν ποοεξ. είναι 96,712 φρ. ύφαίρ. 3,288 φρ. καί άξια 100 φρ.

» '» » ι ' » éét » » «m* »

» » » 7 50 » ^r- » » îffeîf »

Έ/.τελούντες τάς πράξεις εύρίσκομ.εν όνομ.αστικήν μ.έν άξίαν

-τού γραμματίου 775,498... περίπου, ύφαίρεσιν δέ 25,498___

ίπου.

Όταν έχωμεν τήν όνομαστκήν άξίαν γραμ.μ.ατίου καί τήν προ-
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ίξόφλησιν, ή ύυα,ίοεσις ε ίνα.', ή διαοοοά τούτων, εποαένως ύφαίρεσις .

^ - i ' ? ' ι ι ' 1 ,ι J ^ 'it'

£ΐς το άνωτέρω πρόβλημα είναι

775,498 —750 == 25,498

Κΰρεσϊς τής ονομαστικής άϊ,ίας δια τής ύφαιρέσεως.

264. ΙΤρόδ.Ι. Πόση είναι ή όνομαστκή άςία γραμματίου, το
όττοΐον προεξοφληθέν 3 μήνας προ τής λήξεως αυτού προς 20°/ο
.επα,θεν ύφαίρεσιν 150 ο ρ. ;

Η ύφαίρεσις 150 φρ. είναι ό τόκος τής ονομαστικής
άξιας είς 3 μήνας, όθεν έχομεν πρός λύσιν τό εξής πρόβλημα, τό
-όποιον καί διατάσσομεν.

Τόκος 20 ©ο. είς 12 μήνας προέρχεται άπό κεοάλ. 100 οο.

i i I \ . \ Α. ι ι ι

» 150 » » 3 » θά προε'λθη » » 2 »
εκ τούτων εύρίσκομεν χ == = 3 000 φρ.

Έάν θέλωυ,εν καί τήν. προεξόφλησιν, αύτη είναι

3000 — 150 = 2850 φρ.
Εΰρεσις τοϋ επιτοκίου.

265. ΙΤρόΰΛ. Πρός πόσα τοις εκατόν προεξοφλείται γραμμά-
τιον 8 40νοοσ. 8 άήνας πρό τής λήςεως αυτού άντί 750 νροσ.;

«ι I - I ι ί '

• Λύσις. ΤΙ όιαρορκ 8 *ι0—7 50 = 90 είναι ή ύ'ραίρεσις ήτοι ό
-τόκος, όστις εκρατήθη. Επομένως έχομεν τό έξης πρόβληυ.α τόκου.
Κεφάλαιον 8 40 γρόσια είς 8 μήνας φέρει τόκον 90 γρόσ.

» 100 » » 12 » θά οέοη » y »

til /..

Εύοίσκομ-εν δέ

ν — niw '1|V|0 x 12_ /j β

ί. -«40 «"8 ~ 14

ώστε ή ύφαίρεσις έγένετο πρός 16 °/0 περίπου.

Εΰρεσις τοϋ χρόνου.

266. ΓΓρόβ.Ι. Πόσον χρόνον πρό τής λήξεως αυτού προεξωφλήθη
γραμ.μάτιον όνομ.αστικής άξιας 1400 φρ. πρός 14 °/0 με ύφαίρεσιν
■1 47 ό ρ . :

ι I '

Ενσταϋιανον Στοιχειώδης *Λοιϋμητιχή. \ 4
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Λνσις. Τά 147 op.. είναι ό τόκος τών 1400 πρός 14 °/0 είς
τον ζητούμενον χρόνον,* Επομένως πρόκειται προς "λύσιν τό εξής;
πρόβλημα τόκου :

Κεφάλαιον 100 φρ. φέρει τόκον 14 φρ. εις 12 μήνας.
» 1400 » θά θέρη » 147 » 3) γ »

Λύοντες διά τής αναγωγής είς τήν μονάδα θά έ'χωμεν

ν _ "12X100X147 - Π ?

/.- 1410X14 - J ΓΓ' -'

Είς τα προβλήματα τής ύφαιρέσεως υπάγονται καί τα προβλήματα τών-
κερδών και ζημιών επί τοις εκατόν, τινά τών οποίων άναφέρομεν ήδη εν

σελ. 187-8.

Ί) Γραμμάτιον 100 .φρ. προεξοφλείται Ι .έ'τος πρό τής λήξεως αύτοΟ
πρός 15 °/0" πόση είναι ή προεξόφλησις και πόση ή υφαίρεσις ;

Λύσις. Ύφαίρεσις είναι ό τόκος τής όνομ.αστικής αξίας 100 φρ. είς Γ
έ'τος, όστις είναι 15' προεξόφλησις δέ 100--15=85.

Έκ τούτων βλέκομεν οτι ουχί διά 1 00 φρ. άλλα δια 85, τά όποια λαμ.-
βάνει ό προεξοφλών, πληρώνει τόκον 15.

2) Έάν τις δια 85 φρ. πληρώση τόκον είς έν έτος Ί 5 φρ. πρός πόσον*
έπιτόκιον έδανείσθη ; Άπ. Ι 7,65... °/0,

3) Ήγόρασε τις εμπορεύματα άξιας 1 000 φρ. τα όποια θά μετρήση 4-
μήνας μετά τήν παραλαβήν τών εμπορευμάτων. Άλλ' έάν ήθελε μ.ετρήσγ^,
ταύτα, άμα λάβη τά έμπορεύμ.ατα, γίνεται είς αύτόν έκπτωσις 2 °/0. Πό-
σον Gà πληρώση, άν ήθελε προτιμήση τούτο ; Ά π. 960 φρ.

Όδηγία. Εύρίσκομεν τόν τόκον τού 1000 είς, 4· μήνας καί άφαιρούμεν-

Προσθήκη. Νά τραπώσι τά 960 φρ. είς ρούβλια.

Άπ. 2^ρϋ=360.

4) Πόση είναι ή εξωτερική ύφαίρεσις γραμμ.ατίου 3000 -γροσ.,τό όποιο*·
λήγει τήν 31 Δεκεμβρίου καί προεξοφλείται πρός 10 0/° τήν 1 5 'Οκτω-
βρίου ; Ά π. 63,29 γρόσ.

Σημ. Ή ή μέρα τής προεξοφλήσεως δεν λαμ.βάνεται υπ' όψιν, ενώ ή
ήμερα τής λήξεως λαμβάνεται* όθεν αί ήμερα ι είναι 77.

Προσθήκη. Νά τραπώσι τα 63,29 γρίσ. είς γρόσ. χρυσά. Άπ. 58,6(h



Προβλήματα της ύφαιρέσεως

211

5) Γραμμ.άτιον 420 ρουβλίων, το όποιον λήγει τήν 20 'Οκτωβρίου,
προεξοφλείται τήν 1 j Αυγούστου άντί Ί 000 φρ. Νά ευρεΟή, άν επαΟεν ύφαί-
ρεσιν και πρός πόσα τοΐς εκατόν; ■ Άπ. 55,80 °/0.

'Οδηγία. Τρέπομεν πρώτον τά φράγκα εις ρούβλια υπολογίζοντες τό
είκοσάφραγκον πρός 7,5 ρούβλια και εύρίσ/.ομ.εν ευκόλως τήν υφαίρεσιν·
μετά ταύτα έχομεν απλούν πρόβλημα τόκου.

6) Γραμμ.άτιον 89 φιορινιών λήγον τήν 31 Αυγούστου προεξοφλείται
πρός 25 % άντί 8 42 γροσ. πότε έγένετο ή προεξόφλησις ;

'Απ. 9 τού Νοεμβρίου.

'Οδηγία. Τρέπομεν τά φιορίνια εις γρόσια και βλέπομεν πόση είναι ή
υφαίρεσις μετά ταύτα εύρίσκομεν εις πόσας ήμ.έρας ή ονομαστική αςία είς
γρόσια δίδει τόκον τήν υφαίρεσιν ταύτη ν και όπισθοχωροΰμεν κατά τάς ήμ.έ-
ρας ταύτας έκ της ήμέρας τής λήξεως.

7) Πόση είναι ή όνομ.αστική αξία γραμ.μ.ατίου, τό όποιον προεςοφλεΐτα^
85 ήμ.έρας προ τής λήξεως αυτού πρός 1 2 °/ο ^·ντ'· 840 γροσ. ;

'Απ. 864,19... γρόσ.

Σημ. Ό τραπεζίτης ό προεξοφλών γραμμάτιόν τι έκτος τής υ^αιρέσεως
κρατεί έπί τής ονομαστικής άξιας άνεξαρτήτως χρόνου δικαίωμα προ-
μηθείας (μεσιτείας)· τό δικαίωμ.α τούτο κανονίζεται επι τοΐς εκατόν.

8) Πόσον θά λάβη έμπορος έχων γραμμ.άτιον 3600 γροσ., τό όποιον
προεξοφλεί 5 μ.ήνας προ τής λήξεως αυτού μέ υφαίρεσιν 1.4 °/ο και προμ.ή-
Οειαν 0,5 °/ο; Άπ. 3372.

'Οδηγία. Εύρίσκομεν πρώτον τήν έξωτερικήν υφαίρεσιν και έπειτα τήν
προμ.ήθειαν 1 8 γρόσ. προσθέτοντες τα δύο ταύτα και άφαιρούντες άπό τής
όνομ.αστικής άξιας έχομεν τό ζητούμενόν.

9) Πόση είναι ή ονομαστική άξία γραμ.μ.ατίου, τού οποίου ή ύφαίρεσις
είναι Ί 40 γρόσ. και τό όποιον προεξωφλήΟη 1 35 ήμέρας προ τής· λήξεως
αυτού προς 6 °/0 ; Άπ. 6308,64 γρόσ.

Όδηγία. Εύρίσκομ.εν τό κεφάλαιον, τό όποιον είς 135 ήμέρας προς
6 °/ο δίδει τόκον 1 40 γρόσ.

10) Γραμμ.άτιον 650 σελινιών προεξοφλείται 4 μήνας προ τής λήξεως
αύτοΰ άντί 3800 γροσ. Πρός πόσα τοΐς εκατόν έγένετο ή προεξόφληση;

Άπ. 7,69 °/ο.

Όδηγία. Τρέπομεν τα σελίνια είς γρόσ. λαμβάνοντες 1 σελ. "σον
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ποός 6 γρόσ. και Οχ έχωμ.εν απλούν πρόβλημα τόκου, έν ώ ζητείται το
έπιτόκιον.

I Γ) 'Έμπορος ήγόρασεν εμπορεύματα άςίας 150 λιρ., μ.ή δυνάμ.ενος
ομως νά πληρώση αμέσως εκδίδει γραμμάτιον 4 μηνών μέ τόκον 15
πόση Οά είναι ή ονομαστική άςία τοΰ γραμ.μ.ατίου; Άπ. 157,50.

'Οδηγία. Θά εύρωμεν τον τόκον τών I 50 λιρ. είς 4 μ.ήνας προς | 5 °/0
καί Οά τον προσθέσωμεν εις τάς 150 λίρας.

12) Έάν ό έμπορος εξέδιδε το άνωτέρω γραμ.μ.άτιον μέ όνομ.αστικήν
άςίαν 3G00 φρ. πότε Οά έληγε ν ; Άπ. Μετά 4 μην. 12 ήμ. περίπου.

'Οδηγία. Θ à τρέψωμ.εν τάς λίρ. εις φράγκα λαμ.βάνοντες τήν τουρκικήν
λίρ. 22,08 φρ. καί Οά άφαιρέσωμ.εν. Ή διαφορά είναι ό τόκος τών 150
λιρ. Θά έ'χωμ.εν λοιπόν πρόβλημα τόκου, έν ω άγνωστος · είναι ό χρόνος.

13) Έμπορος οφείλει νά πληρώ ση 2200 γρόσ. τήν 13 Νοεμ.βρίου,
άλλα τήν 1 5 Αυγούστου τού αυτού έτους πρός έςόφλησιν τού χρέους τω
δίδει εν γραμμάτιον 840 γροσ. λήξεως 31 Δεκεμβρίου τού αυτού έτους καί
τό ύπολοιπον είς μετρητά. Ζητείται πόσα τά μ.ετρητά, έάν τό έπιτόκιον είναι

6%· Άπ. 1346,45.

'Οδηγία. Θά εύρωμ.εν πότον είναι τό χρέος του τήν 15 Αύγούστου
ήτοι 90 ήμέρας πρό τής λήξεως τής προθεσμ.ίας του καί ή άςία τού γραμ.-
μ.ατίου, τό οποϊον έδωκεν 1 38 ήμέρας πρό τής λήξεως αυτού* ή διαφορά
τών ούο τούτων είναι τό μ.ετρηθέν ποσόντ

Προσθήκη. Νά εύρεθή 5 καθαρός άργυρος ό περίεχόμ.ενος είς τά μ.ε-
τρηΟέντα χ:ήν,ατα.

* ΥΦΑΙΡΕΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

2G7. Όταν τό ποσόν, τό όποιον πληρώνει ό έξαργυρών τό γραμ-
μάτιον. είναι τόσον, ώστε αύξηθέν κατά τόν τόκον αυτού άπο τής
ήμέρας τής προεξοφλήσεως μέχρι τής λήξεως δίδει τήν όνομ,αστι-
κήν άςίαν τού γραμματίου, τότε τό μεν πληρωθέν ποσόν λέγεται
καί πάλιν προεζό(ρΛησ/ς, ό δέ τόκος εϋωτεριχή νφαίρεσις. "Ωστε
ΓΙροεξόφλησις -j- εσωτερική ύφαίρεσις = ονομαστική άξία.
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Εΰρεσις της εσωτερικής ύφαιρέσεως
και τής προεξοφλήσεως

268. ΙΤρόβ.Ι. Γραμμάτιον 104 γροσ. προ εξοφλείται έν έτος
προ της λήξεως αύτού προς 4 °/0* πόση είναι ή εσωτερική αυτού
ύφαίρεσις ;

Λνσις. 'Επειδή τα ΙΟΟγρόσ. είς έν έ'τος φέρουν τόκον 4 γροσ.,
τά δύο δέ ταύτα προστιθέμενα δίδουν τήν όνομαστικήν άξίαν,
έπεται ότι προεςόφλησις είναι 100 γρόσ , εσωτερική δέ ύφαίρεσις
4 γρόσ.

269. ΙΤρόδΛ. Γραμμάτιον 1800 γρόσ. εξαργυρούται 3 μήνας
πρό τής λήξεως αύτού πρός 8 °/0" πόση είναι ή εσωτερική αυτού
ύφαίρεσις καί πόση ή προεξόφλησες ;

Λΰσις. Ιΐρος εύρεσιν .τής εσωτερικής ύφαιρέσεώς λαμβάνομεν
βοηθητικόν τι κεφάλαιον, ώς τοιούτον έκλέγομεν τά 100 γρόσ.
καί βλέπομεν πόσον γίνέτα,ι τούτο μετά τού τόκου αύτού είς3μήν.
Ό τόκος τών 100

είς 12 υ.ήναο είναι 8

» 1 μήνα θά » 8

-12

\ «) 8X3 __ Γ)

και » 3 μήνας » )) Ζ.

*Αν λοιπόν δανεισθή τις σήμερον 100 γρόσ., θά πληρώση μετα

3 μήνας 102 γρόσ. *Ας ύποθέσωμεν, ότι ύπογράφει πρός τούτο

γραμμάτιον, τό όποιον δίδει είς τόν δανειστήν.

ΙΙρος τό βοηθητικόν τούτο γραμμάτιον, τό όποιον λήγει, όπως

καί τό δοθέν, μετά 3 μήνας, συγκρίνομεν τό δοθέν ούτως.

Είς γραμμάτ. 102 γροσ. έσωτ. ύφαίρ. είναι 2, προεξόφλ. δε 100

» » 1 » » » θά)) » » fol

» » 1800 » » » »

Σημ. Της μεθόδου τ;αύτης γίνεται χρήσις έν 'Αγγλία, είς τα. άλλα δέ κρά-
τη καί μάλιστα έν Γαλλία είναι συνηθεστέρα ή εξωτερική ύφαίρεσιζ, όταν
μάλιστα ή προεξόφλησις γίνεται είς χρόνον μικρότερον τών 3 μηνών πρό
της λήξεως, όποτε ή ζημία είναι πολύ μικρά. . .
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Έκτελούντες τάς πράςεις εύρίσκομεν υφαίρεσιν 35, 29. . . . ττροε-

Εόολησιν δε 1764,7,...
- 1 '

Έάν είναι γνωστή μ.όνον ή εσωτερική ύφαίρεσις 35,2 9, ή προε-
Εόφλησις θά είναι 1800—35,29=1764,71 ....

Έάν δε είναι γνωστή μ.όνον ή προεξόφλησις 176 4,70, ή εσω-
τερική ύφαίρεσις θα είναι \ 800— 1 76 4 , 70 = 35,30.

Σημ. Τα μ.ικρά λάθη τα ενεκα τής παραλείψεως δεκαδικών
τίνων είναι άνευ σημ.ασίας και παραβλέπονται.

Δοκιμή. Τά 1764,70 γρόσ. τοκιζόμ.ενα 3 μ.ήνας πρός 8 °/0
πρέπει νά δίδωσι τόκον, όστις προστιθέμ.ενος είς τά 1764',70 νά
άποτελή τήν όνομ.αστικήν άξίαν τού γραμ.μ.ατίου. Ό τόκος ού-
τος πάντοτε θά είναι 'ίσος προς τήν έσωτερικήν υφαίρεσιν.

Εΰρεσίς τής ό νορ.ασΎικής ά^ίας.
(διά τής προεξοφλήσεως και τοΰ χρόνου)

270. ΙΙρόβ.Ι. Πόση είναι ή όνομ.αστική άςία γραμ.μ.ατίου, το
όποιον προεξοφλείται άντί 750 φρ. 80 ήμ.έρας πρό τής λήξεως
αυτού πρός 1 5 °/?0 ; -

Λύσις. C1I ζητούμενη όνομ.αστική άξια θά είναι ή προεξό-
φλησες 750 φρ. και οί τόκοι ταύτης μ.έχρι τής λήξεως' ώστε έχο-
μεν τό έςής πρόβλημα τόκου :

100 φρ. εις 365 ήμ.έρας φέρουν τόκον 15 φρ.
750 » » 80 » θά » 3> γ

rÇ),sj ν_-15X80X750 -94 65

Ή ονομαστική άξια θά είναι 750-{-24,65=774, 65.

Ευρεσις τής ονομαστικής άξ^ζ
δια τής ύφαιρέσεως και τοΰ χρόνου

271. ΙΙρόβ.Ι. Πόση είναι ή όνομ.αστική άξια γραμ.μ.ατίου, τό
οποίον προεξοφληθέν 3 μ.ήνας πρό τής λήξεως αυτού πρός 20 °/0
έ'ταθεν έσωτεοικήν ύοαίοεσιν 150 ©ρ. :

I'll II'
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Ανσις. ΊΙ ζητούμενη ονομαστική άςία θα είναι τό άθροισμα
τής ύφαιρέσεως 150 φρ. καί τής προεξοφλήσεως ήτοι του κεφα-
λαίου, τό όποιον είς 3 μήνας φέρει τόκον 150 φρ. "Ωστε έ'^ομεν
•το εξής πρόβλημ.α.

Τόχ.ος 20 φρ. είς 12 μήνας προέρχεται άπο κεφάλ. 100
5) 150 » 5) 3 » θά προέλθτ) )) » χ'

όθεν 7^1^5gli2=3000.

eII δε ονομαστική άξία είναι 3000-)-1 50 = 3 1 50.

Εΰρεσις τοΰ επιτοκίου.

27 2. ΓΓροδ.ΐ. Πρός - πόσα τοΐς ε/.ατόν προεξοφλείται γραμ-
τχάτιον 8 40 γροσ. 4 μήνας πρό τής λήξεως αύτοΰ, άντί 750 γροσ.
μ.ε έσωτερικήν ύφαίρεσιν :

/It'oYc- Τό γραμμάτιον έπαθεν έσωτερικήν ύφαίρεσιν
Β 40:—750 = 90 γρόσ. Ήύφαίρεσις αύτη είναι ό τόκος τών 750 γρ.
= ίς 4 μήνας. Ζητείται λοιπόν πρός πόσον έπιτόκιον 750 γρόσ. είς
4 μ.ή ν ας δίδουν τόκον '90 γρόσ.

Ευρίσκεται δε, ότι τό έπιτόκιον είναι — =36 %.

λ ' / OU «*î <fc ΙΌ

Εΰρεσις τοϋ χρόνου.

273. ΙΤροβ.Ι. Πόσον χρόνον πρό τής λήξεως αυτού προεξω-
•ολήθη γραμμάτιον ονομαστικής άξιας 1400 γρόσ. πρός 14 °/0
«χε έσωτερ. ύφαίρεσιν 14 7γοόσ.

; \ ι V i ί

Λνσις. Ή προεζόφλησις τού γραμματίου είναι

1400—147=1253'.

Ευρεθείσης τής προεξοφλήσεως, τό πρόβλημα ανάγεται είς τό
Ιςής : Εις πόσον χρόνον κεφάλαιον 1253 γροσιών πρός 14 °/0 φέρει
τόκον 147 γρόσ. Ευρίσκομεν δέ, ότι ό ζητούμενος χρόνος_χ είναι
MZ^m— [Ομήν. 2 ήαέρ. περίπου.

Ί4χ 12ο ό ι ' 'il \
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fi ο 6 λ-^ Cf. -

Ί) Πόση είναι ή Ισωτερική ύφαίρεσις καί πόση ή προεξόφλησις γραμ„-
ματίου 2850 γρσσ. τό όποΐον προεξοφλείται 5 μήνας πρό τής λήξεως
αύτοΰ ; ;Απ. ~

2) "Εμ.πορος μεταφέρει έξ Αγγλίας είς Όόησσόν 33 υάρδας υφά-
σματος, του οποίου έκαστη αξίζει 10 σελίνια. Προς μεταφοράν έπλήρωσε
Ί 0 φρ , τελωνειακά δε έπλήρωσε 15 °/0 έπί τής αξίας. Πόσα ρούβλια πρέ-
πει να πωλή τόν ρωσσικον άρσίν, διά νά κερδίζη 40 °/0 έπί τών εξόδων του

Άπ. 6,03 ρούβλια.

Όδηγ'ία. 'Αφού εύρωμεν τήν άξίαν όλου τού ύφάσμ.ατος είς σελίνια,
προσθέτομεν 15 °/0 καί τρέπομεν ταύτα είς φράγκα, εις τά όποια προσθέ-
τομεν καί τά έξοδα τής μεταφοράς. Τό άθροισμ.α τούτο αύξάνομεν κατά
<40% καί τρέπομεν τό όλον είς ρούβλια, τάς δε υάρδας τρέπομεν εϊς
ρωσσικούς άρσίν. Διαιρούντες τά ρούβλια διά τών πήχεων θά έ'χωμεν το
ζητούμενον.

ΠΕΡΙ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ

274. ΙΜέσος δρος πολλών ομοειδών άριθμών λέγεται τό πηλίκον·
τής διαιρέσεως τού άθροίσματος αυτών διά τού αριθμού, όστις δει-
κνύει πόσοι είναι οί προσθετέοι.

II. χ. μέσος όρος τών άριθμών 30 οκ. 50 όκ. 28 όκ. είναι
30+50+28 108

= 36

οκ.

3 3

Ο ρ ο β λή jx α τ α .

ΤΙρόδΛηιια. "Εμπορος έπώλησε τήν δευτέραν 3 λίρας, τήν τρί-
τη ν 250 γρόσ., τήν τετάρτην 2,5 λίρας, τήν πέμπτην 5 εικοσάφρ.
τήν παρασκευήν 8 λίρας καί τό σάββατον "175 γρόσ. πόσαι λιραε
είναι κατά μέσον όρον ή καθημερινή πώλησις ;
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Προς εύρεσιν τοΰ μέσου δρου τρέπομεν τάς διαφόρους πωλήσεις
εις λίρας' διότι οί αριθμοί, τών όποιων ζητούμεν τον μέσον όρον,
πρέπει πάντοτε νά προκύπτωσιν έκ. τής αυτής μονάδος καί νά
παριστώσι τό αύτοΰ πράγμα, ήτοι νά είναι ομώνυμοι. Επειδή δέ
τά 250γο. είναι 2,31 λίρ. τουρκ. τά δέ 5 είκοσάφρ. είναι 4,39λίρ.
τουρκ. καί 175 γρόσ. είναι 1 ,62 λίρ. τουρκ., ό ζητούμενος μέσος
όρος είναι

3 + 2,31 +2,5 +'4,39-f"8+ 1.62 21,82

ι ---"6---=—q—=3,637... λίρ.

•

Ώρόδ.Ιημα. Έάν διά θερμομέτρου έν ύπαίθρω καί ύπό σκιάν
κάμ.ωμεν τέσσαρας παρατηρήσεις, μίαν πρό τής άνατολής τού ή-
λιου, όποτε εύρίσκεται ή ελαχίστη θερμοκρασία τού ήμερονυκτίου,
δευτέραν κατά τάς 3 μ. μ., οπότε εύρίσκεται ή μεγίστη, τρίτην
μετά τήν δύσιν του ήλιου καί τετάοτην κατά τό μεσονύκτιον, καί
εύρωμεν κατά σειράν τάς εξής θερμοκρασίας 18°, 12°, 10°,
πόση είναι ή ,υ,έση θεοα,οκοασία τών τεσσάρων τούτων:

i t ι t k

Άπ. 11,75.

■

Σημ. Αύτη λέγεται μέση θερμοκρασία τής ήμέρας.*

Πρόβ.Ιημα. 'Έχων τις τρεις οικίας έκ τής πρώτης λαμβάνει
ένοίκιον 60 λίρ. τουρκ. κατ' ε'τος, έκ τής δευτέρας 7 5 καί έκ τής
τρίτης 43' πόσον εισπράττει κατ' έτος κατά μέσον όρον ;

Άπ. 59,33 λίρ. τουρκ.

LTp06.lvμ α . Έχε ι τις ελαιώνα, όστις παρήγαγε πρό τεσσάρων
ετών 4 00 άγιάρια ελαίου, τό έπόμενον έτος 50 άγιάρια, πέρυσιν
120 άγιάο. καί εφέτος 382 άγιάρ. πόσον παρήγαγε κατά μέσον
όρον κατ' έτος τήν τετραετίαν ταύτην ; Απ. 238 άγιάρ.

Προσθήκη Νά τραπώσι τά. 238 άγιάρια είς όκάδας.

Απ. 1 487,50.

-

: - ■ - ' . · "

* Ίδε Φυσικήν Πειραματικήν'ΑΧ. Εύσταθκχνοΰ σελ. 142.
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Όρίομος.·

275. 'Αριθμοί ώρισμ,ένοι το πλήθος λέγονται ανάλογοι πρός
ισάριθμους άλλου, δταν οί μ.εν προκύπτουν εκ. τών δέ διά πολλα-
πλασιασμού ή διαιρέσεως διά τού αυτού άριθμ.ού π. y .

οί αριθμοί - 15, 20, _ 40

είναι ανάλογοι πρός τούς 3, 4, 8,

άλλά και ούτοι πρός τούς πρώτους, διότι

15=5χ3, 20=5χ4-, 40==5χ8
3=12", 4=20, 8=f.

ο ' ο ' 5

SU f> ο β λ ή ματα »

276. Π ρ 6 6.1. Νά μ.ερισθή ό άριθμ.ός 75 είς μ.έ ρ Υ] ανάλογα τών
3, 4, 8, ήτοι είς μ.έρν) τά όποια νά προκύπτουν έκ τών 3, 4, 8,
διά πολλαπλασιασμ.ού τούτων επί τόν αυτόν άριθμ.όν.

/it'crtc· Έάν μ.εριστέος άριθμ.ός είναι- 34—j— 8, ήτο 15, είναι
φανερόν, ότι τά μερίδια, θά είναι τό α' 3, τό β' 4 και τό γ' 8Τ
άν ό άριθμ.ός γίντ> διπλάσιος, και τά μ.ερίδια θά γίνουν διπλάσια,
και άν τριπλάσιος, τριπλάσια' άν δέ ό άοιθυ.ός νίνν) 1, τά μερίδια

ί -! 1 ι ι - J . . · ' ι ί

θά είναι τό πρώτον τό δεύτερον ~ και τό τρίτον -^γ' άν δε ό
ι Ιο' ι Ίο ι Ιο

άριθμός γίντ] 75, τά μ.ερίδια θά είναι

3X75 8X75 47X 5 J ε ΟΑ /.Α

15 ' 15 ' 15 ' r'r01 1θ' -0' 4υ·

Διάταξις τών πράξεων.
"Όταν μ.εριστέος είναι 15, τά μ.ερίδια θά είναι 3 4 8

y) » » 1 » »

_3 A JL

15' 15' 15

)) » )) 75 » » ^2

Ιο ' 15 ' Ιο

όθεν α' = 15,r β' = 20, γ' =40.

277. Πρόδ.Ι. Νά μ.ερισθή ό άριθμ.ός 171 είς μ.έ ρ η άν άλογα τών
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Λυΰίς 17Κ Εύρίσκομεν πρώτον το άθροισμα. | | -j- | =
-καί λέγομεν : Έάν εχωμεν νά μερίσωμεν τόν άριθμόν
τά μερίδια θά είναι |, καί έάν ό μεριστέος είναι

» —i— » » » .20

" 4x10' 2x19' 5 χ 10 J " " 20'

» )) i^l » 5) » 171

4*10* 2 χ JO ' 5x19
„ „ 20jjl7l 2x 171 20^171

4Χ19 » IX 19 ' 5X19

όθ εν τό πρώτον μερίδιον θά είναι 4 5, τό δεύτερον 90 καί τό τρί-
τον 36. _

ΛόοΊς 2α. Τό πρόβλημα τούτο δυνάμεθα νά λύσωμεν καί
ώς έςής.

"Οταν ό μεριστέος είναι τά μερίδια θά είναι όταν

ό μ,εριστέος γίνη 29κις μεγαλείτερος, τά μερίδια θά γίνωσιν ώσαύ-
τως, ήτοι όταν ό μ,εριστέος είναι 19, τά μερίδια θά είναι
f =5, ψ= 10, ψ = Α κτλ.

278. ΓΤρόβ.Ι. Νά μερισθή ό άριθμός 566 είς μέρη άν άλογα τών
200, 300, 600.

Λύσις. "Οταν μεριστέος είναι 200+300+600 ήτοι 1 100 τά
μ,ερίδια είναι 200, 300, 600' όταν ό μεριστέος- γίνη έκατοντάκις
μικρότερος, καί τά μερίδια θά γίνωσιν ώσαύτως, δηλ. όταν ό με-
ριστέος είναι 11, τά μερίδια θά είναι 2, 3 6 κτλ.

ΕΙ <ο> S λ ή μιαιτ α, -s ή ς èxacfistaç-

279. Τρεις έμποροι διά τινα έπιχείρησιν κατέθεσαν τά έξής κε-
φάλαια* ό πρώτος 280 λίρ. τουρκ. ό δεύτερος 200 καί ό τρίτος
350, έκέρδησαν δέ 249 λίρ. το;ρκ. Πόσον κέρδος άναλογεί είς
εκαστον ;

Λυο-ις. 'Αφού κεφάλαιον 280+200 + 350 ήτοι 850 λίρ. τουρκ.
φέρει- κέρδος 249 λίρ. τουρκ., κεφάλαιον 1 λίρ. τουρκ. θά φέρη
κέρδος λίρ. τουρκ. καί κεφάλαιον 280 λιρ, τουρκ, θά φέρη κέρ-
δος = 84 καί κεφάλαιον 200 λίρ, τουρκ.. θά φέρη κέρδος
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24ΓΧ -00

60, και κεφάλαιον 350 λίρ. τουρκ. θα φερη κέρδος

S30

840 *_g50- j05

S30

Το πρόβλημα τοΰτο λύεται καί ώς εξής"

Έάν επρόκειτο νά μερίσωμεν 830 λίρ. τουρ. θά έλάμβανεν ό α'
280 λίρ. τουρκ., ό β' 200 καί ό γ' 350.

,π> . ' ' r Α ι ' r <?80-ι Ο ' °00 '350

Ιΐ,αν επροκειτο να μερισωυ.εν 1 λιρ. τουρκ. ο α ^λ.τ. ρ ^ γ

» » » ' fro, g _ § g,

καί επειδή πρόκειται νά μερίσωμεν 24 9 λίρ. τονρκ. θά λάβν]

2 8 χ -249 20 x 24 9 35 x 2 49

83 ' 83 3 83 '

ήτοι ό α' 84, ό β' 60 καί ό γ' 105.

Έκ τούτου βλέπομεν, ότι τά τοιαύτα προβλήματα τής εται-
ρείας λύονται, όπως όλα τά προβλήματα τού μερισμού.

Δοκιμή. Τό άθροισμα τών τριών μερών, είς τά όποια διγιρέθν}
ο άριθμός, πρέπει νά ισούται πρός τούτον, ά,ν αί πράξεις είναι,
άκριβεΐς.

280. Έκ τών ανωτέρω συνάγομεν, ότι

Δcà νά μερίσωμεν αριθμόν τινα tir μέρη άν άλογα. πολλών δ ο-
θέντων αριθμών, πολλά π λ α σι ά ζομ ε ν τον μεριστέον χωριστά έπί
έκαστον τών δοθέντων άν α Λόγων, καί έκαστον γινόμενο?" διαιρον-
μεν διά τον όιθροίσματος τών άναλόγων τούτω?-.

Δννάμεθα μάλιστα πάντας τονς δοθέντας ά να λόγους ?'ά πολ-
λαπλασιάσωμεν.?) διαιρέσωμεν διά τον αντον όιρ ι θ μ ο ν καί επειτα
νά προβώμεν είς την λύσιν ώς ανωτέρω.

281. ΙΤρόβλ. Τρεις έμποροι ήρχισαν όμού έπιχείρησίν τινα" ά
πρώτος κατέβαλε 280 λίρ. καί έμεινε συνέταιρος έπί 18 μήνας, ό
δεύτερος κατέβαλε 200 λίρ. καί έ'μεινε μόνον Î 5 μήνας, ό δέ τρίτος
κατέθεσε 350 καί είργάσθη 2 3 μήνας. Εκ τής επιχειρήσεως προέκυψε
κέρδος 249 λιρ., πόσον θά λάβη έκαστος αναλόγως τού κεφαλαίου
καί τοΰ χρόνου, κατά τόν όποΐον είργάσθη είς τήν ετα,ιρείαν ;

Λύσις. Γνωρίζομεν, ότι τό κερά λ αιον καί ο χρονος είναι ποσα.
άντίστροφα' ό πρώτος λοιπόν, όστις κατέθεσε 280 λίρ. έπί 18 μην.
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ϋχ λάβη κέρδος τι. *Αν ήθελε να. λάβη το αυτό κέρδος εις 1 μήνα,
έ'πρεπε να καταθέτη 280χ 1 8 = 5040 λίρ.- καί 6 δεύτερος το κέρ-
δος, τό όποιον θά λάβη άπό τάς 200 λίρ. εις 15 μήνας, άν ήθελε
νά. τό λάβη είς J μ.ήνα, έ'πρεπε νά καταθέτη 200χ 1 5 = 3000 λίρ.
καί ό τρίτος, όστις κατέθετε 3 50 λίρ. είς 23 μήνας, θά λάβη κέρ-
δος τι" διά νά λάβη όμως τό αυτό κέρδος είς 1 μήνα, έ'ποεπε νά
καταθέση 350x23 = 8050 λίρ.

Ούτω τό πρόβλημα μετετράπη είς τό έξής :

Τοεΐ: έυ.ποροι διά τινα έπινείρησιν κατέθεσαν, ό α' 5040 λίο.,

ι - ι i /V. ι > ι ?

ό β' 3 000 λίρ. καί ό τρίτος 8050 λίρ. καί έκέρδησαν 249 λίρ.
πόσας θά λάβη έκαστος ;

Λύοντες κατά τό προηγούμενον πρόβλημα ευρίσκομεν, ότι θά
>άβν, 6 242,^=7 7,99 λίο., ό β·^ί3« = ΐ6>43'λίΡ. καί ό

= 124,58 λίρ.

ΙΈ ρ ο β λ ή χ »

1) Τρεις έμπορο ι συνεταιρισθέντες κατέθεσαν ό α' 1230 γ ρόσ., ό β'
5000 γρόσ. καί ό τρίτος 3250 γρόσ., ήγόρασαν όέ 11850 όκ. σίτου, τον
όποΤον μετεπώλησαν πρός 38 παρ. πόσον έκέρδησαν καί πόσον θά λάβη
έκαστος έκ τού κέρδους ;

Άπ. έκέροησεν 1 777,50 γοόσ. τά δε μερίδια είναι

τού α' 230,62... τού β' 937,50... του γ 609,37...

2) Τρεις χωρικοί παρήγαγον 2500 ex. ελαίου, έμερίσθησαν δέ αύτο ού-
τως, ώστε, έάν ο πρώτος λαμβάνη 2 όκ. ό δεύτερος λαμβάνει 3 όχ. καί
ό τρίτος 5 οχ., πόσας ο/.άδας θά λάβη έκαστος ;

Άπ. ό α' 500 όκ. ό β' 750, ό γ' 1250.

'Οδηγία. Επειδή, όταν πρόκηται νά μοίράσωσι 10 ό/.., ό πρώτος Οά
7,άοη 2 όκ., ό δεύτερος 3 καί ό τρίτος ο, ευρίσκομεν πόσον Οά λάβη έκα-
στος, όταν πρόκηται νά μοιράσουν μίαν όκάν, κτλ.

Προσθήκη. Νά τραπή τό μερίδιον τοΰ πρώτου είς χιλιόγραμμα, τοΰ
δευτέρου είς λαγύνια καί τοΰ τρίτου είς άγιάρια.

3) Δύο άδελφοί ήγόρασαν οικίας καί ό μεν είς κατέβαλε 2 μέρη τοΰ
-κληρωθέντος ποσού, ό δέ άλλος 3. Απολαμβάνουν δέ κατά μήνα 30 λίρ.
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έξοδεύουν όμως κατ' έτος δι' επισκευάς, φόρους κτλ. 50 λίρ. πόσας λίρας-
τουρκ. θά λαμ.βάνη έκαστος αδελφός κατ' έτος ;

Άπ. ό α' 124, ο β' 186. :

Όδηγία. Εύρίσκομεν τό έτήσιον εισόδημα, άφαιρουμ.εν τά έξοδα, τό δέ:;
υπόλοιπον θά γείνη 5 μ.ερίδια κτλ.

Προσθήκη. ΙΝά τραπη το μ.ερίδιον τοΰ πρώτου άδελφοΰ είς ρούβλια, τού-
δε δευτέρου είς σελίνια.

4) "Εμπορος χρεωκοπήσας μ.έ χρέος 50000 φρ. δύναται να πληρώσγ] εις
τούς δανειστάς μ.όνον 20000, χρεο^στει δέ εις ένα έμ.πορον 8000 φρ., εις ;
ένα εργοστασιαρχών 20000 και εις τινα τραπεζίτην το υπόλοιπον πόσον ;
θα λάβη έκαστος, έάν πρώτον άφαιρεθώσι τα δικαστικά έξοδα, τά όποΤα- ;
άνήλΟον εις 5 % ; Άπ. ό α 3040, ό β' 7600 και ό γ' 8360. j

Προσθήκη. Έάν ό„ πρώτος λάβη είκοσάφραγκα, πόσον θά είναι τό βά- ;
ρος αυτών και πόσος ό είς ταϋτα περιεχόμενος καθαρός χρυσός ;

Άπ. 151 είκοσαορ. έχουν βάρος 974,19... γραμρ., καθαρόν δέ χρυσόν
876,77 γραμρ.

5) Τρεις έργάται έλαβον ομ.οΰ έργαζόμ.ενοι 1548 'γρόσ., ό πρώτος και ό-
δεύτερος είργάσΟησαν Ίο ήμ.ερ., άλλ' ό πρώτος ειργάζετο 12 ώρας καθ' ;
έκάστην, ό c à δεύτερος 9, ό τρίτος είργάσθη μόνον 9 ήμ.έρας άνά 8 ώρ. :
καθ' εκάστων πόσα γρόσ. θά λάβη έκαστος;

Άπ. Ό α' 720 γρόσ., ό β' 540 γρόσ. και ό γ' 288 γρόσ.

'Οδηγία. Θά ευρωμεν-πόσας ώρας είργάσθη έκαστος και άναλόγως
τών ωρών θά μ.οιρασΟώσι.

Προσθήκη. Νά τραπή τό μ.ερίδιον τού πρώτου εις κριμ.ίτσας.

Άπ. I 2 κριμ.ίτσας και 48 γρόσ. |

6) Πατήρ άποθανών άφήκε δια διαθήκης εις τήν θυγατέρα του τά τοΰ·
μεριδίου τής μητρός, και είς τον υίόν του ~ τοΰ μεριδίου τής θυγατρός. ;
Έάν ή περιουσία είναι 3900 λίρ. τουρκ.. πόσα θά λάβη έκαστος κληρονόμ.ος ;

Άπ. Θά λάβη ή μήτηρ 1800, ή θυγάτηρ Ί 200 λίρ. και ουί:ς 900 λίρ..

'Οδηγία. Έάν παραστήσωμεν διά τού Ί τό μ.ερίδιον τής μητρός, τό μ.ε- j
ρίδιον της θυγατρός Οά είναι τό δέ μ.ερίδιον τοΰ υίοΰ θά είναι θά μερισθώσι ;
λοιπόν τήν περιουσίαν είς μέρη ανάλογα τών άριθμ.ών 1, | Εις πρσ~
βλημα τοΰτο δυνάμ.εθα να παραστήσωμεν τό μ.ερίδιον τής μητρός δια τοΰ 6r
όστις διαιρείται και διά τοΰ 3 και διά τοΰ 2, ήτοι τών παρονομ.αστών τών
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κλασμάτων | καί ~ , καί το μεν μερίδιον τής θυγατρός Οά παρίσταται διά του
4, τοΰ δέ υιού δια 3" ούτω θα έ'χωμεν νά μερίσωμεν τάς 3900 λίρ. εις μέρη
ανάλογα τών 6, 4, 3.

Προσθήκη. Νά τραπή ε-ς φιορίνια το μερίδιον τοΰ υίοΰ. Τρέπομεν
■πρώτον εις γρόσια καί έπειτα είς φιορίνια, έχοντες υπ' όψιν ότι 95 γρόσια
είναι 8 φιορίνια. "Άπ. 8185,27.

. 7) Δύο συνέταιροι μ.οιρασΟέντες τά κέρδη εργασίας τινός έλαβον ό μεν
πρώτος 340 φρ., ό δέ δεύτερος μόνος 560 çρ., έάν ό πρώτος είχε καταθέση
Ί 500 φρ. πόσα εϊχεν ό .δεύτερος ; Άπ. 2470 çp·

Προσθήκη. Ν à τραπή τό κέρδος του πρώτου είς χρυσά γρόσια.

8) Δύο συνέταιροι με κεφάλαια 500 λίρ. έκέρδησαν άττό τινα έργαοίαν
4-0 λίρ. Ό πρώτος είχε καταθέσει i 50 λίρ. περισσοτέρας τοΰ β'· ττόσζ Οά
λάβη έκαστος; ~ Άπ. ό α' 26 λίρ.," ο δέ β' 14 λίρ.

9) Τρεις γεωργοί ήγόρασαν άγρόν, και ό μεν β' έχει μερίδιον διπλάσιον
τοΰ πρώτου, ό δέ τρίτος | τού δευτέρου- έκέρδησαν δε έκ τών εισοδημάτων
4 8350 γρόσ. πόσα θά λάβη έκαστος ;

Άπ. ό α' 4077,77, Ο β' 81,5555, ό γ (3! 16,6.

Όδηγία. Έάν παραστήσωμεν δια του 1 τό μερίδιον τοΰ πρώτου, τού
δευτέρου θά είναι 2 καί τοΰ τρίτου 2 >■ | ήτοι Ί ώστε πρόκειται να μοι-
ράσουν τό κέρδος είς μέρη ανάλογα τών άριθμών Ί, 2 , I

Καί εις τό πρόβλημα τοΰτο έάν παρασταθή τό μερίδιον τοΰ πρώτου διά
τοΰ 4, όστις διαιρείται δια τοΰ παρονομαστοΰ τοΰ θά έχωσι νά μ.ερίσωσι τόν-
Ί 8350 είς μέρη άνάλογα τών 4,8,6.

Προσθήκη. Νά τραπώσι τά μερίδια εις γρόσ. χρ.

4 0) Τοεΐς πιστωται μερίζονται τήν ες 8500 >:ρ. περιουσίαν πτωχεύ-
σαντος εμπόρου, όστις έχρεώστει εις τόν α' π ι στ 63 τήν 4500 λίρ. είς τόν β'
4 200 λίρ. καί είς τόν γ' 9300 λίρ. πόσα Οά λάβη έκαστος καί πόσον έπί
τοις εκατόν αναλογεί ;

Άπ. ό πρώτος 2550, ό δεύτερος 680, ό τρίτος 5270, αναλογεί δέ

56,66 °/ο λίρας.

4 1) Δύο συνέταιροι κατέθεσαν ό μεν 3745 γρόσ. ό δέ 5670, έκέρδησαν
δε έκ τής επιχειρήσεως 45°/ο πόσον κέρδος Οά λάβη έκαστος ;

Άπ. ό α' 1685,25, ό β' 2551,50.

4 2) Έάν τό κέρδος, το όποΐον προκύπτει ές Επιχειρήσεως δύο συνεταί—
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ρων είναι 3ο °/0, '/.αί ό πρώτος λάβη μετά τόν ό·.αμερισμόν κεφάλαιον καί
κέρδη όμοΰ 13500 ep. του δε δευτέρου το κέρδος είναι 7000, πόσα κεφά-
λαια κατέΟεσεν έ/.α?τος ;

Ά π. κατέΟεσεν ο πρώτος 10000 καί δ δεύτερος 20000.

! 3) ΤρεΤς συνέταιροι ήνοιςαν κατάστημα καί ό πρώτος τούτων κατέθεσε
21000 γρόσ., δ δέ δεύτερος 18360 γρόσ. και ό τρίτος, όστις είναι έμπειρος
της εργασίας, καταθέτει μόνον τήν συνεργασίαν του, ήτις υπολογίζεται προς
15 λίρας κατά μήνα, μετά δυο δέ ε τη έκέρδισαν 800 λίρας, πόσας έκ τού- .
των Οά λάβη έ/.αϊτός ;

Άπ. Έκερδισαν ο α'" 2 I 9,1 7 λίρ. δ β' I 86,30 δ δέ γ' 394,52.

14) Τρεις ποιμένες ενοικίασαν λιοάδιον άντί 30 λιρών καί ό μεν εις-"Ι
έθρεψε 80 πρόβατα έ~ί 5 μήνας, δ β' 56 πρόβατα έπί 4 μήνας καί δ τρί- .
τος 50 πρόβατα επί 7 μ.ήνας· πόσα Οά πληρώση έκαστος αναλόγως τού ά- !
ο'.Ομοΰ τών προβάτων καί τού χρόνου, κατά τόν όποιον τά έβοσκησε ; *-.!

Άπ. α' 1283,16 γρόσ. δ β' 834 γρόσ. καί ό γ' I 122,78 γρόσ.

Όδηγία. Τα 80 πρόβατα τοΰ πρώτου είς 5 μήνας Οά. φάγουν τόσον χόρ-
τον, οοον 80x5=400 πρόβατα είς ένα μήνα κτλ.

15) Τρεις συνέταιροι πρός έπιχείρησίν τινα κατέθεσαν ό πρώτος 965 λίρ. |
5 β' 850, καί ό γ' 780' μετά 6 μήνας έχρειάσΟησαν ακόμη 500 λίρ,
τάς όποιας κατέΟεσεν δ α', τρεις μήνας δε μετα ταύτα έχρειάσΟησαν καί άλ-
λαι 430 λίρ. τάς δτοίας κατέΟεσεν ό β'. Είς το τέλος τής έπιχειρή-
σεως, ήτις διήρκεσε 3 έτη, εύρον ότι έκέρδησαν 7000 λίρ. πόσα Οά λάο/j
έ'/.αστος αναλόγως τών κεφχλαίων του καί τού χρόνου.

Άπ. Θα λάβω-ι κέρδος' δ πρώτος 2887,78 λίρ. δ δεύτερος 248 ! ,96,
λίρ. ό δέ τρίτος ! 630,26 λίρ.

Όδηγία. Ή κατάΟεσις 965 λίρ. θά ύ-ηρετήση τήν έταιρείαν 36 μή-
νας· ομοίως καί αί 830 λίρ. καί αϊ 780, ήκ^άΟεσ'.ς όμως 500λίρ. Οά ύττη-
ρετήση τήν έταιρείαν 30 μόνον μήνας καί αΐ 450 λίρ. Οά ύπηρετήσωσι 27
μήνας, ώστε δυνάμεθα νά ύποθέσο^μεν, ότι είναι πέντε συνέταιροι άντιπροσω-
π ευ ό μεν ο ι δια τών κεφαλαίων α' 965 λίρ. είς 36 μήν. β' 850 λίρ. είς 36 :
μήν. γ' 780 λίρ. είς 36 μήν. δ' 500 λίρ. είς 30 μήν. καί ε' 450 λιρ. είς
27 μήν. τα κέρδη τής πρώτης καί τετάρτης καταθέσεως ανήκουν είς τόν
πρώτον, τής δέ δευτέρας καί πέμπτης είς τον δεύτερον.

Ί 6) Το μέταλλον έκ τού ότυίου κατασκευάζονται οι κώδωνες, είναι συγ-

; . - · ·.·.-,. . ' . \ Λ : : 3
• - - ' i

I
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-χώνευμ,χ 110 γραμ.ρ. κασσιτέρου, 390 γραμ. χαλκού, 5 γραμ.ρ. ψευδαργύρου
και 4 γραμ.ρ. μ.ολύβδου. Πόσον εξ εκάστου -είδους πρέπει να συγχωνεύσω -
.μεν διά να κατασκευάσωμ.εν κώδωνα 290 χιλιογράμμ,ων ;

Άπ. 62,07 κασσιτέρου, 222,20 χαλκού, 2,86 ψευδ. 2,27 μολ.

Ί 7) Πατήρ αποθανών άοίνει τήν σύζυγο ν, δύο υίους καί δύο θυγατέρας,
■διατάσσει δέ διά διαθήκης, 'ίνα α: δύο θυγατέρες λάβωσιν άπο ^ τής οικίας
του εκάστη, το δέ έτερον i διαμ.ερισθώσιν εξίσου οί υιοί μετά τον θάνατον τής
•μητρός. Άλλα μ.ετά τον πατέρα άπέΟανεν είς υιός καί μία θυγάτηρ, τά δέ
μερίδια αυτών, άτινα είναι το μεν τοΰ υίοΰ το δέ τής θυγατρος i-, διεμ.ε-
ρίσθησαν κατά. νόμ.ον ες ί'σου ή μήτηρ μετά τών δύο άπομεινάντων τέκνων,
Τί μ-έρος τής οικίας ανήκει ήδη εις τήν μητέρα, τί είς τον επιζήσαντα
αδελφόν καί τί εις τήν αδελφή ν ;

Άπ. i ε?ς τήν μητέρα, | είς τον άδελφόν καί \ είς τήν αδελφή ν.

18) Κατεσκευάσθησαν 1500 φιάλαι κρυστάλλινα!, εκάστη τών οποίων
έχει βάρος 800 γραμ.ρ. Γνωρίζομ,εν δέ, οτι εις Ί 00 γραμ.ρ. τοΰ κρυστάλλου
αυτών περιέχονται 38,7 γραμ.ρ. πυριτίου (άμμ.ου καθαρού), 53,5 γραμ.ρ.
οξειδίου τοΰ μολύβδου καί 7,8 γραμ.ρ. ποτάσης. Ζητείται πόση άμμος, πόσον
3ςείδιον_τοΰ μ.ολύβδου καί πόση πότισα περιέχεται είς τάς 4 500 φιάλας ;

Άπ. 464,4 χγ. άμμου, 0ί-2 χγ. οξειδίου μολ. 93,6 χγ. ποτάσης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΤΗΣ ΜΙ Ξ ΕΩΣ

282. Τά προβλήματα τής μ.ίξεως είναι δύο ειδών :

ί) Προβλήματα, είς τά όποια "ζητείται ή τιμή τής μονάδος τού
-μ.ίγμ.ατος ώρισμ.ένων ποσών με ώρισμένας άξιας.

2) Ποοβλήμ.ατα, είς τά όποια ζητείται πόσον πρέπει ν' άναμί-
ξωυ.εν έξ εκάστου τών δεδομένων ειδών, διά νά εγγ ή μονάς τού
μ.ίγμ.ατος ώρισμ.ένην άξίαν.

Προβλήματα τοϋ 1ου είδους.

283. ΙΓρόΰΛ. ΙΙαντοπώλης άνέμιξε 15 όκ. βουτύρου τών 7
γροσ. κατ' όκάν καί 2 5 ό/.. τών 17 γροσ. κατ' όκάν μετά 12 όκ.
•βουτύρου τών 24 γροσ. πόσον άξίζει ή οκά τού μ.ίγμ.ατος ;

Ενσταθιανοϋ Στοιχειώδη; Άαι&μη τιχή.
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Λύσις. Αί 15 όκ. προς 7 γρόσ. άξίζουν 15χ 7=105 γρόσν
» 25 » 17 ' » 25x17=425 »

» 12 » 2 4 » 12χ24=288 »

επομένως ocl 52 οκάδες του κράμ.ατος άςιζουν S i 8 γρόσ..

άρα ή οκά τοΰ κράματος θ' άςίζτ) ^=15.73 γρόσ.

ΓΓρόβ.Ι. Χρυσοχόος συνεχώνευσεν 120 δράμ.ια άργύρου, του ό-
ποιου ό τίτλος ή το 0.950. μ.ετά 230 δ ρ α μ.. άργύρου έχοντος τί-
τ7,ον 0,800' ποιος θά είναι ό τίτλος "τού συγχωνεύμ.ατος ;

Λύσις. 'Επειδή τό 1 δράμ.. έχε ι 0,950 καθαρόν άργυρον, τά
120 δράμ. θά έ'χωσιν 1 20 Χ 0,950=1 1 4 δράμ. άργ. καθαρού.
'Ωσαύτως τά 230 δράμ. τίτλου 0,800 θα έχωσι 230χ0,800 =
184 δράμ.. άργ. καθαρού, έπομένως τά 350 δράμ.. συγχωνεύμ.ατος.
θά έ'χωσι 298 δράμ. άργ. καθαρού, άρα τό 1 δράμ.. συγχωνεύμ.α-
τος θά έχτι |gg=0,7 51 .

Ό τίτλος λοιπόν τού συγχωνεύμ.ατος είνε 0,85 i .

Προβλήματα τοϋ είδους.

285. ΙΤρόβΛ. 'Έχει τις δύο ειδών οίνους' τής καλής ποιότητος:
ή οκά άξίζει 95 παράδες, τής δέ κατωτέρας 55' πόσον πρέπει νά
λάβγ) έζ εκάστου είδους, διά νά σχημ.ατίση 100 όκάδας κράμ.ατος-
τών 80 παράδων ,·

Λύσις. Του πρώτου είδους ή όκά άξίζει 95 παράδες' άν πω—
λήσν) ταύτην 80 παράδες, θά ζημ.ιωθή 15 παράδες κατ' όκάν.

Τοΰ δευτέρου είδους ή 1 όκά άξίζει 55 παράδες, άν πωλήσγ>
ταύτην 80 παράδες, θά κερδίση 25 παράδες. *Αν δέ λάβ·/) έκ τοΰ'
πρώτου είδους τόσας οκάδας, όσους παράδες κερδίζει άπό 1 όκάν-
τού δευτέρου είδους, ήτοι 25 όκάδ ac, επειδή

Είς 1 όκ. χάνει 15 παρ. είς 25 όκ. θά χάση 15χ25 = 375 παρ.
άν δέ λάβη εκ τού δευτέρου είδους τόσας όκάδας, όσους παράδες"
χάνει άπό 1 όκάν του πρώτ(:υ είδους, ήτοι άν λάβν] 1 5 οκάδες τοΰ·"
πρώτου είδουο, επειδή
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Εις 1 οκάν κερδίζει 2 5 παρ , είς 15 όκάδας θά κερδήση
25χ 15 = 375 παρ.

Επομένως άν συγκεράση 25 όκ. του πρώτου είδους μετά 65 όκ.
τοΰ δευτέρου είδους καί πωλή τό κράμα 80 παρ. Οά χάση μεν ά—ο
τάς 25 όκ. τοΰ πρώτου είδους, άλλά τό αύτό ττοσόν Οά τό κερδήση
άπό τάς 1 5 τού δευτε'ρου είδους, άρα ούτε κέρδος Οά έ'χη ούτε ζη-
μίαν. Τό δε κράμα Οά είνε 25-|- 15=40 οκάδες, ώστε

Διά κράμα 4 0 όκ. Οά λάβη 25 όκ. 1ου είδους καί 15 όκ. τοΰ
είδους ;

Διά κράμα 1 όκ. Οά λάβη — όκ. 1ου είδους καί ^ όκ. τοΰ 2ου
είδους :

Διά κράμα 100 όκ. θά λάβη ^gP όκ. 1<>υ ε1'$ου; κα; Ι^'^όκ.
τού 2ου είδους ήτοι 6'?^ όκ. 1ου είδους καί 37^ όκ τοΰ 2ου είδους.

ΙΤαρατήρησίζ. Όταν ό άριθμός τών οκάδων τοΰ κράματος, τό
όποιον Οά σχηματισθή, είναι ώρισμενος, ώς είς τό πρόβληυ.α τοΰτο
είναι 100, τότε δυνάμεθα νά εύρωυ.εν πόσαο όκάδας Οά λάβη έκ

Λ ι I ι ■ - ι .

τού ενός είδους, οίον τού 1ου καί τό ύττόλοιπον 100—62^=37^ όκ.
θά είναι έκ τού 2ou.

Δοκιμή. Διά νά δοκιμάσωμεν, άν τό πρόβλημα ελύθη άνευ λά-
θους, εύρίσκομεν πόση είναι ή άρχική άςία εκάστου είδους καί τό
άθροισμα αυτών πρέπει νά ισούται με τήν άςίαν τοΰ κράματος.

Σημ. Τά δεδομένα τών τοιούτων προβλημάτων κατατάσσονται,
ώς εξής :

Ιον είδος
κράμα

άξία ι ζημ.ίαι όκ.

90 παρ. 15 παρ. 15X25=375 ζημία ολική
80 » 25x15=375 κέρδος ολικό ν

κέρδος 40 όκ.
2ον είδος i 55 » 25 παρ. κτλ.

Πρόβ.1. Παντοπώλης έ'χει δύο ειδών καφέ τών 18 γροσιών καί
τών 1 1 γροσ. πόσας όκάδας πρέπει νά λάβη έξ έκατέρου είδους,
διάνα σχηματίσν) 28 όκ. μίγματος τών 15 γροσιών ;



228 w

Στοιχειώδης 'Αριθμητική

Λύσις. άξίαι

α' είδος 18 γρόσ. 3 γρόσ. (ζημία /ατ' οχ. χ ν έν τω μίγμα τι),
μίγμα 15 γρότ.

β' είδος 11 γρότ. 4 γρότ. (κέρδος κατ' όκάν έν τω μ.ίγμ.ατι).
Έάν λάβιρ 4 όκ. έκ του πρώτου , Οχ ζημιωθή 4Χ·3 = 1 2 γρόσ.
έν τω μίγμα τ t.

Έάν λάβη 3 όκ. εκ τού δευτέρου, θά κερδήση 3χ4τ= L2 γρότ.
έν τώ μίγματι*

ώστε είς 4 -}-3όκ. μίγματος τό κέρδος ισούται προς τήν ζημία ν όθεν
Διά 7όκ. μίγματος λαμβάνει 4όκ. έκ τού α' καί 3 όκ. έκτου β'
διά 1 όκ. » θά λάβη | » » » f όκ. "»

καί διά 28 όκ. » » » όκ. » » ^ »

ήτοι θά λάβη 16 όκ. έκ τού α' καί 12 όκ. έκ τού β'.

Δοχψή. Αί 16 όκ. τού α' εϊδους αξίζουν 16χ; 1 8 = 288 γρόσ.
αί δε 12 όκ. τού β' είδους αξίζουν 12χ1 1=132 γρότ· έπομ.ένως
16+12 όκ. αξίζουν 288-f ί 32 = 420* αλλά καί αί 28 όκ. τού
μίγματος αξίζουν 28χ 15 = 420 γρότ.

IT ρ ό 6.1. "Εχει τις άλευρα τεσσάρων ειδών του α' αξίζει 66
παρ. ή όκά, τού β' 70 παρ. τού γ' 45 παρ. καί τοΰ δ' 53*
πόσον πρέπει νά λάβη έξ έκάστου είδους, διά νά σχημ.ατίση 95 οκ.
μίγματος 60 παράδων.

α' είδος 60 παρ. 6 παρ. ζημία (κατ όκάν έν τω μ.ίγμ.ατι)
β' είδος 70 παρ. 10 παρ. » » »

μϊγμα 60 .

γ' είδος 53 παρ. 7 παρ. κέρδος (κατ1 όκάν έν τω μ.ίγμ.ατι)
δ' είδος 45 παρ. 15 3) » » »

Προς εύρεσιν τών ζητουμ.ένων τχημ.ατίζει εν μ.ΐγμ.α έκ τών ειδών
τών έχόντων άνωτέραν άξίαν τοΰ ζητουμ.ένου μ.ίγμ.ατος καί άλλο
εν μίγμα έκ τών ειδών τών εχόντων κατωτέραν άξίαν τοΰ μ.ίγμ,α-
τος. Τούτο δύναται νά γίνη κατά πλείστους τρόπους. Είς τού-
των είναι ό έξης'
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Λαμβάνει τόσας όκάδας έκ του α' είδους, όσας καί έκ τοΰ δευ-
τέρου, καί σχηματίζει μίγμα, τό όποΐον άν πώληση 60 παρ. θά
χάση 6 παρ. κατ' οκάν έκτου α' είδους καί 10 έκ τοΰ δευτέρου,
■ητοι 16 παρ. διά 2 όκ., άρα έξ εκάστης οκάς τοΰ μίγματος τού-
του θά χάνγι 8 παρ. J

■Μετά ταΰτα λαμβάνομεν ϊσας όκάδας έκ τών δύο ειδών τής
κατωτέρας ποιότητος καί σχηματίζομεν δεύτερον μϊγμα. Εύρίσκο-
μεν δέ, ώς ανωτέρω, ότι έξ έκαστης οκάς τούτου θά κερ^ίζη 11
παρ. Έκ τών δύο τούτων μιγμάτων σχηματίζει τό ζητούμενον*
καί άν μεν λάβη εκ του π ρώτου μίγματος 1 1 οκάδες θά χάση
8 Χ 11 = 8 8 παρ., άν δέ λάβη έκ τοΰ β' 8 οκάδες θά κερδήση
1 1 χ8=88 παρ. ώστε, άν σχηματίση 19 όκ. μίγματος μέ 1 1 οκ.
έκ τοΰ ττρώτου μίγματος καί 8 όκ. έκ τού δευτέρου, ούτε κέρδος
θά έ'χη ούτε ζημίαν' λοιττόν

διά μϊγμα 19 όκ. θά λάβη 1 1 όκ. έκ τοΰ α' καί 8 όκ. έκ τοΰ β
» 1 οκάς » » » » καί ^ » )) »

καί διά μϊγμα 95 όκ. θά λάβη "j7)î';) » » » » »

ητοι 55 όκ. έκ τοΰ πρώτου μίγματος, όπερ περιέχει 23| όκ. τοΰ
α' αλεύρου καί 22| όκ. έκ τοΰ β' καί 40 όκ. εκ τοΰ β' μίγμα-
τος, όπερ περιέχει 20 όκ. έκ τοΰ γ' άλεύρου, καί 20 όκ. έκ τοΰ δ'.

ΓΓρόβ.Ι. Θέλει τις νά άν α μίξη 7 5 όκ. σίτοΛ τών 37 παράδων
μετά 53 όκ. άλλης άξιας. Πόση πρέπει νά είναι αύτη, όπως ή όκά

τοΰ μίγματος άξίζη 33 παρ.;

1 . - ■ · · ·'■ ■. - ■

Λ νσις. Εύρίσκομνν τήν όλικήν άςίαν τού μίγματος, ήτις άπο-
τελεΐται έκ τού άθροίσματος τής άξιας τοΰ πρώτου καί τοΰ δευ-
τέρου είδους. Έάν έκ τοΰ ά.θροίσματος τούτου άφαιρέσωμεν τήν
άξίαν τοΰ πρώτου είδους, τό ύπόλοιπον είναι ή άξία τοΰ δευτέρου
είδους, έκ τής οποίας εύρίσκομεν πόσον αξίζει ή όκά τούτου.

Αί 75 —j- 53 ήτοι

αί 128 οκ. μίγμ. πρός 33 παρ. αξίζουν 1 28x33 = 4224 παρ.
αί 75 οκ. πρός 37 παρ. αξίζουν 75χ37=2775.
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"Αρα αί. 53 όκ., αίτινες είναι τού β' είδους, αξίζουν 1449 παρ.
καί ή οκά θά άξίζη :4^ = 27,33 παρ.

> .j.j ί

Πρόβ.Ι. Ey ε ι τις τριών είοών οίνους" 500 όκ. τών 105 παρ.,
280 όκ τών 80 παρ. καί 370 όκ. τού οποίου τήν άξίαν τής όκάς
άγνοούμεν. Συνεκέρασε τά τρία ταύτα είδη καί ή όκά τού κράμα-
τος άξίζει 90 παρ., πόσον ήξιζεν ή όκά τού τρίτου είδους ;

/I ον r. Άν Ι σχημάτιζε τό πρώτον κοάμα τών δύο γνωστών
ποιοτήτων, τούτο θά είναι 780 όκ. καί θά άξίζν) 74900 παρ.,
επομένως ή οκά άξ-.ζει 96 παράδες. Τό πρόβλημα ήδη μ.ετετράπη
είς τό εξής :

'Έχει τις 780 όκ. οίνου τών 96 παρ. καί 370 όκ. ά,λλης ά.ξίας.
Έάν άναμίξη τά δύο ταύτα εϊδη καί ή όκά του κράματος άξίζν)
90 παο., πόσον άξίζει ή ό/.ά τού δευτέρου είδους ;

Τό πρόβλημα τούτο λύεται, όπως τό προηγούμενον, εύρίσκομ.εν
δέ, ότι ή οκά τιμάται 77,29 παρ.

ΙΤρόδ.Ιημα. Θέλει τις ν' άναμίξη 5 5 όκ. όρύζης τών 130 παρ.
με ποσότητα τινα τών 7 5 παράδων, ώστε νά σχημ.ατίσν) μ,ϊγμ,α
90 παρ. ΓΙόσας όκάδας πρέπει νά λάβη έκ του είδους τούτου ;

Λυσις. Εύρίσκομεν πρώτον πόσον θά ζομιωθή εκ τής ανωτέρας
ποιότητος, τήν οποίαν θά πωλή εύθηνότερον. 'Έπειτα, επειδή έκ

τής κατωτέρας ποιότητος έ'χει κέρδος 90-75 ήτοι 15 παρ., θά

λάβη τόσας όκάδας, όσαι άπαιτούνται διά νά κάλυψη τήν ζημίαν.

Τό πρώτον είδος τών 130 πκρ., τό όποιον εν τω μ,ίγμ,ατι θά
πωλή τα ι ποό: 90 παο., θά οέρη ζηυ.ίαν 40 παο. τήν όκά ν, επο-
μεν ω ς ή ολική ζην. ία θά είναι 2 200 παρ. Τόσα λοιπόν πρέπει νά
κερδήση έκ τού δευτέρου είδους" επειδή δε

15 παρ. κερδίζει άπό 1 όκ.

1 παράν » » »

καί 2200 παο. θά κεοδήση » φ\= 146 όκ. 266 δράμ.

ί ι ' Ίο j II
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Προβλήματα.

1) Άνεμ.ιξέ τις άλευρα τριών ειδών, 50 όκ. τών 3 γροτ., 30 όκ. τών
5)5 παρ. και 20 δκ. τών 2 γροσ. πόσον Οά άςίζη ή όκά τού μίγματος ;

Άπ. I 04 1 παρ.

2) Οίνοπώλης συνεκέρασε δύο ειδών οίνον, 30 δκ. τών 2 γροσ. μετά
1 2 δ κ. τών 4,50 γροσ. πόσον άξίζει ή όκά τού κράμ.ατος ;

Άπ, 2 γρόσ. και 28 παρ.

3) Καφεπώλης άνέμιξε 1,50 δκ. καφέν τών 9 γροσ. μ.ετά μ.ιάς όκ. σίτου
τού 1 γροσ. πόσον άξίζει ή όκά τού μίγματος ; Άπ. 5 γρόσ. 32 παρ.

4) Γαλακτοπώλης συνεκέρασε 30 όκ. γάλακτος τών 2 γροσ. μ.ετά 12
δκ ύδατος" πόσον άξίζει ή όκά τού κράματος ; Άπ. ·| γρόσ. 17 παρ.

5) Έάν ό αύτος γαλακτοπώλης πωλή τό γάλα πάλιν πρός 2 γρόσια,
πόσον έπί τοις εκατόν κερδίζει ; Άπ. 40%.

6) Έάν συγχωνεύσωμεν 1 50 γραμρ. άργύρου τίτλου 0,930 και άλλα 80
γραμρ. τίτλου 0,835, ποΤος Οά είναι ο τίτλος τού συγχωνεύμ.ατος ;

Άπ. 0,897·

7) Οίνοπώλης έχει 300 δκ. οίνου τών 3 γοοσ. συνεκέρασε δέ αυτό;
μ,ετά 50 δκ. ύδατος· πόσον πρέπει νά πωλή τήν όκάν, διά νά λάβη τά αύτχ
χρήμ.ατα έξ όλου τού κράματος ; Άπ. 2 γρόσ. και 23 παρ.

8) Οίνοπώλης έχων 500 δκ. οίνου τών 2γροσ. μετά πότου ύδατος πρέπε1
νά τόν συγκεράση διά νά πωλήσγ) τό κράμα 70 παρ.; Άπ. 71 όκ. 171 δρ.

'Οδηγία.. Θά εύρωμ.εν πόση είναι ή άξια τού οίνου και έπειτα πόσας
όκάδας πρέπει να πώληση πρός 70 παρ. διά νά λάβη τά αυτά χρήματα.
Άφαιρούντες τάς 500 όκ. τού οίνου εύρίσκομεν πόσον ύδωρ πρέπει νά
προστεθη.

9) 'Έμ.πορος έχει έλαιον τών 7 γροσ. και 10 παρ. και έλαιον τών 4 γρ_
και 30 παρ. πόσον πρέπει νά λάβη έξ εκάστου είδους, όπως σχημ.ατίση
νιράμ.α τών G γροσιών ;

Άπ. Τό ίδιον ποσόν θά λάβη έξ άμ.φοτέρων τών ποιοτήτων.

1 0) Σιτέμ.πορος έχει σίτον τών 37 παρ. και έτερον τών 48 παρ. πόσας
i/κάδας έκ τού πρώτου πρέπει νά άναμίξη μετά 500 όκ. εκ του δευτέρου, δια
νά έχη τό μ.ΐγμ.α άξίαν 45 παράδων ; Άπ. 187,50 όκ.

'Οδηγία. Εύρίσκομ.εν πόσον Οά ζημ.ιωΟη τό όλον έκ τού είδους τών 48
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παράδων, το όποιον θα πωλή 45 παρ. και έ'πειτα τα αυτά χρήματα εκ πόσων»
οκάδων τοΰ είδους τών 37 παράδων θα ώφεληθή.

I I) Παντοπώλης ανέμιξε 80 όκ βουτύρου τών 16 γοοσ. μετά 4 40 οκ.
κατωτέρας αξίας, πωλεΐ δέ τό μίγμα Ί 3 γρόσ. τήν όκάν πόσης άςίας είναι
το δεύτερον είδος ; "Άπ. 1 1,30 γρόσ.

'Οδηγία. Ευρίσκομεν τήν άξίαν τοΰ όλου μ.ίγμ.ατος καί τήν άξίαν τοΰ
είδους τών | 6 γροσ. ή διαφορά είναι ή ολική άξια τών Ί 40 οκ κτλ.

42) "Εχει τις τριών ειδών άλευρα, 200 όκ. τών 85 παρ. 280 οκ. τών
65 παρ. καί 150 τών 90 παρ. 'Εάν άναμίξη τά τρία ταΰτα είδη καί θέλγ]
να κερδήση έκ τοΰ μίγμ.ατος 4 ο °/05 πόσον πρέπει νά πωλή τήν όκάν ;

'Απ. 89 παρ. περίπου.

'Οδηγία. Είς τήν όλικήν άξίαν προσθέτομεν καί τό I 5 °/0 καί έπειτα
εύρίσκομ.εν τήν άξίαν τής οκάς.

4 3) Πόσα γραμμάρια χαλκού πρέπει νά συγχωνεύσωμ.εν μ,ετά 275γραμρ.
καθαρού αργύρου, διά νά έπιτύχωμεν συγχώνευμα μ.ε τίτλον 0,835 ;

Ά π. 45,375 γραμρ.

'Οδηγία.. Είς 0.835 γραμρ. καθαρού αργύρου θά προσθέσωμεν 0,1 65
γραμρ. χαλκού καί θα έχωμεν ούτο^ς, 1 γραμ.ρ. συγχωνεύματος κτλ.

4 4) Συνεχώνευσαν 4 835 γραμμάρια αργύρου μετά 45 γραμρ. χαλκού*
ποιος είναι ό τίτλος τοΰ συγχωνεύματος ; Άπ. 0,976.

'Οδηγία. Επειδή εις 4 880 γραμμάρια μίγματος θά περιέχωνταε
4 835 γραμ.ρ. αργύρου έκ τούτων ευκόλως ευρίσκεται ό τίτλος.

4 5) Πόσον χαλκον πρέπει νά συγχωνεύσωμ.εν μ,ετά 135 γραμρ. χρυσου-
τίτλου 0,900, δια νά σχηματίσωμεν συγχώνευμα τίτλου 0,720 ;

Λύσίς. Ευρίσκομεν πρώτον, ότι είς τά 135 γραμρ. τοΰ δοθέντος συγ-
χωνεύματος περιέχονται 4 21,50 γραμρ. καθαρού χρυσού καί 1 3,50 γραμρ.
χαλκού. 'Έπειτα σ/.επτόμεθα ούτω' με 0,720 γραμρ. καθαρού χρυσού και
0,280 γραμρ· χαλκού κατασκευάζομεν 1 γραμρ. τοΰ νέου συγχωνεύματος,
ώστε μέ 4 2,4,5 γραμρ. καθαρού χρυσού καί28x^.j1,5 =47,25γραμρ. χαλκού
κατασκευάζομεν ^—^=4 68,75 γραμ.ρ. συγχωνεύμάτος. Επειδή δέ έν τω
δοθέντι συγχωνεύματι υπάρχουν 1 3,50 γραμρ. χαλκού, θά προσθέσωμ.εν καi
47,25 — 4 3,50=33,75 γραμρ. χαλκού καί θά έχωμ.εν πράγματι
4 35—f—33,75=1 68,75 γραμρ συγχοινεύματος.
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ΠΕΡΙ ΤΕΤΡΑΓύΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΙΚΗΣ ΡΙΖΗΣ

Δύναμ.ις έν τή αριθμητική Λέγεται το γ ι ν ό μ, ε ν ο ν πολλών 'ίσων
παραγόντων, οίον τό γινόμενον 5x5x5 λέγεται δύναμις τοΰ 5 και
γράφεται συντόμ,ως 53. Τό γινόμενον 7x7x7x7x7 είναι δύναμις τοΰ·
7 καί γράφεται συντόμως 7δ.

Έάν οι παράγοντες είναι δύο, τότε ή δύναμις λέγεται δευτέρα δύνα-
μις ή τετράγωνον τοΰ παράγοντος· κατά ταΰτα τό 62, ήτοι ό 36, είναι
τετράγωνον τοΰ 6, τό 32 ήτοι ό 9 είναι τετράγωνον τοΰ 3.

Έάν οί παράγοντες είναι τρεις, τότε ή δύναμις λέγεται τρίτη δύνα-
.μις ή κύβος τοΰ παράγοντος· ούτω τό 23:=8 είναι κύβος τοΰ 2, τό
33=27 είναι κύβος τοΰ 3-

Άν οί ίσοι παράγοντες είναι τέσσαρες, τό γινόμενον λέγεται τε τά ρτη.
δύναμις, άν είναι πέντε, λέγεται πέμπτη δύναμις.

Τετραγ'ωνική ρ ft, ci άριθμοΰ τίνος λέγεται δεύτερος άριθμός, τοΰ ό-
ποιου τετράγωνον είναι ό πρώτος. Κατά τόν όρισμόν τούτον τοΰ 36 τετρα-
γωνική ρίζα είναι ό 6, τοΰ δε 81 ο 9 κτλ.

Κυβική pÎL,cx άριθμ.οΰ τίνος λέγεται δεύτερος άριθμός, του όποιου κύβος,
είναι ό πρώτος* π. χ. τοΰ 27 κυβική ρίζα είναι ό 3 καί τοΰ 8 ό 2.

"Οπως είς τήν διαίρεσιν τών ακεραίων ύπάρχουσιν άριθμοί, οί'τινες διαι-
ρούνται άκριβώς δι1 άλλων (διαίρεσις τελεία^ χαί άλλοι μή τοιούτοι (οιαί-
ρεσις ατελής^ ούτως ύττάρχουσι καί άριθμοί, οΐτινες έχουσι τετραγωνικήν ρί-
ζαν καί λέγονται τέλεια τετράγωνα, οίον ό 25, ό 36, ό 49, καί άλλοι μή
τοιούτοι καί λέγονται μή τέλεια τετράγωνα, οίον ό 27, ό 45, ό 38
κτλ. Τών τοιούτων τήν τετραγωνικήν ρίζαν λαμβάνομεν κατά προσ-
έγγισιν.

Τά αυτά ίσχύουσι καί διά τήν κυβικήν ρίζαν.

Τετραγωνικήν ρί^αν κατά προσέγγ'ΐσΊν μονάδος λέγομεν τόν
μέγιστον άκέραιον, τοΰ οποίου τό τετράγιυνον περιέχεται είς τόν δοθέντα, cbv
τοΰ 27 τετραγωνική ρίζα κατά προσέγγισιν μονάδος είναι ό 5' διότι ούτος..
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εΤναι ό μέγιστος à/,έραιος, τοΰ οποίου το τετράγωνον 25 περιέχεται εις τον
27. Τοΰ κατά μονάδα μεγαλειτέρου άριθμοΰ 6 το τετράγωνον είναι 36 και
δεν περιέχεται είς τον 27. Όμοίως τοΰ 90 τετραγωνική ρίζα κατά προσέγ-
γισιν μονάδος είναι ό 9, και τοΰ 75 δ 8.

Κυβική ρί^,α κατά προσέγγισιν μονάδος λέγεται δ μέγιστος
ακέραιος, τοΰ οποίου ο κύβος περιέχεται εις τον δοθέντα. Κατά τον όρισμον '
τούτον κυβική ρίζα τοΰ | j είναι ό 2, τοΰ δέ 35 δ 3 κτλ.

"Οταν πρόκηται νά σημ.ειώσωμεν τήν τετραγωνικών ρίζαν άριθμοΰ τίνος,
γράφομεν αυτόν υπό το συμβολον \/ π. χ. \/~Ε> σημαίνει τήν τετραγωνι-
κη ί ρις αν του ο.

Τήν κυβική ν ρίζαν άριθμοΰ τίνος, οίον τού 8, σημειουμεν γράφοντες τον

3 __3 _

άριθμόν ύπο τδ σύμβολον \/ · ούτω \χ y σημαίνει τήν κυβικήν ρίζαν τοΰ 8.

ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΡΙΖΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

"Οταν ό αριθμός είναι μικρότερος τοΰ i 00, ευκόλως εύρίσκομεν τήν τε-
τραγωνικήν αύτοΰ ρίζαν διά τοΰ πολλαπλασιασμού. Ούτως ευρίσκεται, οτι
τών άριθμ.ών

I, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 6 4, 81, 100

α ι τετραγωνικαί ρίζα ι είναι

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
"Οταν ό άριθμ.ός είναι μέγας, ώς ό 8522432, τότε ή τετραγωνική
αυτού ρίζα ευρίσκεται ώς εξής :

Χωρίζομεν τόν άριθμ.όν είς διψήφια τμ.ήμ.ατα αρχόμενοι εκ δεξιών
(ούτως 8.56.74.32.). Εύρίσκομεν τήν τετραγωνικήν ρίζαν τοΰ πρώτου πρός
τ1 άοιστεοά τυ.χυ.ατοί:. οπεο δύναται νά είναι μονοψήφιο ν ή διψήφΐον

(ενταύθα είναι 8, ή δε τετραγιονική ρίζα
αύτοΰ είναι 2)* τόν ευρεθέντα άριθ-
μ.όν, δστις είναι τό πρώτον ψηφίον
της ζητούμενης ρίζης, άφοΰ γρά-
ψωμ.εν δεξιά τοΰ δοθέντος, υψοΰμεν
είς τό τετράγωνον και τούτο ά-.
φαιροΰμεν άπο "τού πρώτου τμ.ήμα-
Χ0ς (8—22—8-4=4). Δεξιά του
υπολοίπου καταβιβάζομ.εν τό δεύτε-
ρον οιφηφιον τμ.ημχ ^το DZ) και χωριςομεν δεξιά τοΰ προκύπτοντος άριθμοΰ

ill . ί

8. 52. 24. 32 2820
4 49 562 564
45 2 - 9 2
44 I 44 111 24

I I 24
! I 24
000.32
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εν ψηφίον (εκ του 452 χωρίζομεν τον 2, μενει δε ό 45). Τον προς τ' Αριστερά τοΰ
χωρισθέντος ψηφίου αριθμόν δι-,Λίροΰμ.εν δια τοΰ διπλασίου τής ευρεθεί-
σης τετραγωνικής ρίζης (ό 45 διά 4 δίδει 11). Το πηλίκον, αν είναι μονοψή-
φιον, δυνατόν νά είναι το δεύτερον ψηφίον τής ζητούμενης τετραγωνικής ρί-
ζης. "ίνα δοκιμάσωμεν τούτο, γράφομεν δεξιά τοΰ διπλασίου τοΰ πρώτου ψη-
φίου καί τον προκύπτοντα άριθμ,όν πολλαπλασιάζομεν επί το αύτο πηλίκον.
"Άν το πηλίκον είναι διψήφιος άριθμός (οπως ένταΰθα), τότε άρχίζομεν τάς
δοκιμας άπο τοΰ 9 καί το γινόμ.ενον άφαιροΰμ.εν άπο τού αριθμού, τού οποίου
τάς δεκάδας διηοέσαμεν, καί άν άφαιρήται, τότε το δο/αμ,αζόμ.ε^ον ψηφίον
είναι δεύτερον ψηφίον τής ρίζης.

Άν ομ.ως το γινόμενον δεν άφαιρήται, τότε άντί τοΰ πηλίκου δοκιμ,άζο-
μ.εν το κατά μ.ονάδα μ.ικρότεοον ψηφίον καί έν ανάγκη έξακολουθόΰμ,εν
ούτω, μέχρις δτου εύρωμεν γινόμ.ενον^ -ο όποιον νά άφαιρήται, καί τότε
γράφομεν τό ο ο κ ι μ. α ζ ό μ. ε ν ο ν - ψηφίον δεξιά τοΰ πρώτου ψηφίου τής ρίζης
(ενταύθα διαφοράν ευοίσκοαεν 452—441=11, δεύτερον δε ψηφίον της ρίζης 8).

Δεξιά τής ευρεθείσης διαφοράς καταβιβάζομ.εν καί το άκόλουθον διψή-
φιον τμ.ήμ.α τοΰ δοθέντος άριθμ.οΰ, τοΰ δε αϊ) ζω προκύπτοντος χωρίζομεν
δεξιά έν ψηφίον, τό δέ προς τά άριστερα τμ.ήμ.α (ένταΰθα το 112) διαιρούμεν
ώς άνωτέρω διά τού διπλασίου τής ευρεθείσης τετραγωνικής ρίζης (όπερ εν-
ταύθα είναι 28χ2=56). 'Άν τό πηλίκον είναι μονοψήφιον, (ή τον 9 άν το πη-
λίκον είναι διψήφιον) ίνα δοκιμ.άσωμεν άν είναι ψηφίον τής ρίζης, γράφομεν
σεξιά τοΰ ευρεθέντος διπλασίου καί τόν ούτως προκύπτοντα αριθμόν (ενταύθα
προκύπτει 6 502) πολλαπλασιάζομ.εν έπί τό αυτό ψηφίον. "Άν τό γινόμ.ενον
άφαιρήται άπο τοΰ άριθμ.οΰ, τοΰ οποίου τάς δεκάδας διηρέταμ.εν, τότε τό δο-
κιμαζόμενον ψηφίον είναι τό τρίτον ψηφίον τής ρίζης, τό όποιον γράφομεν
δεξιά τών δύο πρώτων (ούτως ενταύθα Οά ε/ωαεν 282).

■ Δεξιά τής διαφοράς καταβιβάζομεν καί τό άκόλουθον διψήφιον τμήμα καί
έξακολουθοΰμεν κατά τόν αυτόν τρόπον μέχρις ότου λάβωμεν όλα τά ψη-
φία τής ρίζης.

Γίαρατήρηιϊις. Άν πηλίκον τι είς τινα τών άνωτέρω διαιρέσεων είναι
0, γράφομεν τοΰτο δεξιά τών ευρεθέντων ψηφίων τής ρίζης καί κατα-
βιβάζομ.εν το έπόμ.ενον διψήφιον τμ.ήμ.α τού δοθέντος άριθμ.οΰ καί έξακολου-
θοΰμεν κατά τόν αυτόν τρόπον.
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Ειίρεσις τής τετραγωνικής ρίζν4ς δεδαζι/οΰ

αριθμού.

Ά ν πρόκητα ι να εύρωμεν τήν τετραγωνικήν ρίζαν δεκαδικού άριθμ.οΰ,.

γράφομεν κατόπιν αύτού έν άνάγκη εν μηδενικό ν, ίνα έ'χη άρτιον άριθμόν-

Διάταξ'-c τών πράξεων

35,76.05
25

4 07.6
981

950.4
950.4

0

598
-Ί 09 Ή 88
9 8
981 9594

δεκαδικών ψηφίων, καί έξάγομεν, όπο>ς άνωτέρω τήν τετραγωνικών ρίζαν..
Ταυτης τα μεν ψηφία τα προερχόμενα έκ του ακεραίου μέρους θα είναι
άκέραια, τά δέ έκ τού δεκαδικού δεκαδικά* π. χ. τετραγωνική ρίζα τού·
35,7604 ήτοι Vy57(j(J4 είναι ό 5,98.

Τετραγωνική ρίζα τών κλασματικών αριθμών

Άν έ'χωμεν να εύρωμεν τήν τετραγωνικήν ρίζαν κλασματικού τίνος ά—
ριθμ,οΰ, τρέπομ.εν αύτΐ'.ν είς δεκαδικόν καί πράττομ.εν ώς άνωτέρω.

Τετραγωνική ρίζα ακέραιου άριΟμ,ου

κατά προσέγγισιν βεκαδικής τίνος μονάδος-

Άν θέλωμεν ακεραίου τινός άριθμ,οΰ νά εύρωμεν τήν τετραγωνικήν
ρίζαν με ώρισμένον άριθμ/ον δεκαδικών ψηφίων, γράφομ.εν κατόπιν τού
ακεραίου ώς δεκαδικά, διπλάσιον άριθμ.όν μηδενικών ή όσα είναι τά ορι-
ζόμενα δεκαδικά ψηφία τής ρίζης καί έ'πειτα πράττομ.εν ώς άνωτέρω.
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Διάταξις τών πράξεων

8,00.00
4

2,82
48 562
8 2
384 1 134

Ή τοιαύτη ρίζα λέγεται κατά προσέγγισιν
μιας μ.ονάδος τής τελευταίας δεκαδικής τά-
ξεως τής ρίζης' π. χ. Vy κατά προσέγ-
γισιν ένος έκατοστού είναι 2,82.

Δοκιμή. "Ινα δοκιμάσωμεν, άν ή ευρε-
θείσα ρίζα είναι ή ακριβής, ύψούμεν αυτήν
είς το τετράγωνον καί είς τούτο προσθέτομεν
και το ύπόλοιπον, ότε πρέπει νά εύρωμεν τόν δοθέντα άριθμόν.

ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΙΚΗΣ ΡΙΖΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

"Ινα εύκολυνώμ.εθα είς τήν εύρεσιν τής κυβική; ρίζης τών άριθμ.ών, πρέπει
: -νά γνωρίζωμεν τάς κυβικάς ρίζας τών τελείων κύβων μέχρι τοΰ 1000.
ούτω οί άριθμ.οί

4 8 27 64 4 25 216 343 512 279 1000

έχουσι κυβικχς ρίζας

4 2 3 4 5 6 7 8 9 4 0

Ι -διότι τούτων υψούμ.ενος έκαστος είς τόν κύβον δίδει τόν υπεράνω αύτοΰ.
'Έστω ήδη προς εύρεσιν ή κυβική ρίζα τοΰ 4 0 5 0 6 4 5 7.

Χωρίζομεν πρώτον
τόν άριθμόν είς τριψή-
φια τμήματα άρχίζοντες
έκ δεξιών. Εύρίσκομ.εν
τήν κυβικήν ρίζαν τοΰ
προ>του πρός τά άριστερά
τμήματος, όπερ δύνατα'
νά είναι τριψήφιον ή δι-
ψήφιον ή καί μ.ονοψη-
φιον. 'Έπειτα εύρίσκ ο-

ί 0506
9261

4 2454

405064-58
4 0505649

Ό0000807"

2 9
12 2|·2= 444

2 2χ3= 1323 213=:926Ι

•μεν τήν κυβικήν ρίζαν τοΰ πρώτου πρός τ1 άριστερά τμ,ήμ.ατος (η κυβική
•ρίζα του 10 είναι 2)' ύψοΰμ.εν ταύτην εις τόν κύβον καί τούτον άφαιροΰμ.εν
άπο τοΰ πρώτου τμ,ήματος (ενταύθα ή διαφορά είναι 10—8=2).
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Δεξιά τής ευρεθείσης διαφοράς καταβιβάζομ,εν το πρώτον ψηφίον τοΰ δευ-
τέρου τμήματος y.αϊ τον σχημ.ατιζόμενον άριθμόν (ενταύθα τον 25) διαιροΰμεν
διά τοΰ άριθμ.ού, τον όποιον εύρίσκομ.εν ύψοΰντες τό εύρεθέν ψηφίον τής ρίζης
(τό 2) εις το τετράγωνον, -/.αί έ'πειτα τριπλασιάζοντες τοΰτο (ενταύθα εΤναι
22Χ·3·—42). Τό πηλίκον, αν είναι μονοψήφιον, δυνατόν νά είναι τό δεύτερον
ψηφίον τής ρίζης. "Ινα δοκιμ.άσωμεν τοΰτο, γράφομεν αύτό δεξιά τοΰ —ρώτου
ψηφίου τής ρίζης καίντόν -προκύπτοντα άριθμόν ύψοΰμ.εν εις τόν κύβον, τόν
όποιον άφαιρουμ.εν άπό τού άριθμ.ού τοΰ άποτελουμ.ένου ύπο τών δύο πρώτων*
τμημάτων (ΙνταΰΟα τοΰ J05?6). Έάν δεν άφαιρήται δοκιμ.άζομεν τόν -κατά
μ.ονάδα μικρότερον άριθμ.όν, μ.έχρις οτου εύριομ.εν άριθμ.όν τού όποιου ό κύβος
δύναται νά άφαιρεθή Δεξιά τής διαφοράς (f}riç ενταύθα είναι 1245) καταβιβά-
ζομεν τό πρώτον ψηφίον τοΰ άκολούθου τμ.ήμ.ατος, και τόν προκύπτοντα άριθ-
μ.όν (ητοι τον 12454) διαιροΰμ.εν διά τού άριθμοΰ όστις προκ.ύπτει άν ύψώσω-
μ.εν τό εύρεθέν μέρος τής ρίζης ενταύθα τό εις τό τετράγωνον. Τό πηλίκον,.
άν είναι μονοψήφιον, δυνατόν νά είναι τό τρίτον ψηφίον τής ρίζης· ίνα δοκχμ.ά-
σωμεν και τούτο γράφομεν δεξιά τών δύο πρώτων ψηφίων, και τόν προκύ-
πτοντα άριθμ.όν άφαιρούμ.εν άτό τοΰ υπό τών τριών πρώτων τμημάτων άπο-
τελουμ.ένου άριθμοΰ, άλλως έλαττοΰμεν τό ρύρεθέν ψηφίον κατά μ.ονάδα μέ-
χρις ότου εύρωμ.εν άριθμ.όν, τοΰ όποιου c κύβος δύναται νά άφαιρεθή. Έάν
υπάρχουν περισσότερα τμήμ.ατα, έξακ,ολουθοΰμεν κατά τόν αύτόν τρόπον
μέχρι τέλους.

ΙΊαρατήρησις. ""Αν πηλίκον διαιρέσεώς τίνος είναι διψήφιος άριθμ,ός,,
άρχόμ.εθα τών δοκιμών άπό τού 9, άν δέ διαίρεσις τις δέν έκτελήται ή coi
άν δίδη πηλίκον 0, τότε γοάφομ.εν τούτο δεξιά τών ευρεθέντων ψηφίων τής.
ρίζης και έξακολουθοΰμ.εν κατά τόν αύτόν τρόπον.

Κυβική pc'Ça τών δεκαδικών αριθμών.

"Οταν πρόκηται νά εύρωμεν τήν κυβικήν ρίζαν δεκαδικού τίνος άριθμοΰ,.
άν είναι άνάγκη γράφομεν κατόπιν αύτοΰ εν ή δύο μηδενικά, ΐ'να δύναται το-
δεκαδικόν μέρος νά χωρισθή είς τριψήφια τμ.ήματα, και τότε χωρίζομ.εν
δπως άνωτέρω, και έκτελοΰμ.εν τήν πράξιν κατά τόν αυτόν τρόπον, μέ μονην
τήν διαφοράν οτι, τό μ.έρος τής ρίζης το προερχόμενον εκ τοΰ άκεραίου-
μέρους τοΰ άριθμοΰ θα ήναι άκέραιον, τό δέ εκ τοΰ δεκαδικού δεκαδικών.
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Ώς παράδειγμα έστω 6 άριθμος 45,7563. Επειδή το δεκαδικόν μέρος
έ'χει τέσσαρα ψηφία γράφομεν καί δύο μηδενικά καί τότε Οχ έ'χωμεν τόν
άριθμον 45736300, όστις χωρίζεται 45.750.300 το μέρος τής ρίζης
το όποιον Οά προέλθη άπο τον 45 Οά χωρίσωμεν δΓ υποδιαστολής ώς άκέ-
ραιον τά δέ άλλα θά είναι δεκαδικά.

Ειίρε,σε^ κυβ&κ^ς ρέζν^ς κλασ^α-cv.oii

Άν έ'χ(. μεν νά εύρωμεν τήν κυβικήν ρίζαν κλασματικού τίνος, οίον
αριθμού, τρέπομ.εν αυτόν εις δεκαδικόν 0,88 '/.αί πράττομεν ώς
άνωτέρω.

B"£\$f.»c n ν.υβικής f j c C, yj ς ά/εραίου

κατά ττρο^έγγ&σεν Οε-καδεκής τενος μονάδος.

""Αν θέλωμ.εν ακεραίου τίνος αριθμού νά εύρωμεν τήν κυβικήν ρίζαν μέ
ώρισμένον άριθμ,όν δεκαδικών ψηφίων, γράφομεν κατόπιν τού ακεραίου, ώς
δεκαδικά, τριπλάσιο ν άριθμον μηδενικών παρ1 οσα είναι τά οριζόμενα δεκα-
δικά ψηφία τής ρίζης, καί πράττομεν, ώς δταν πρόκηται νά εύρεθή ή κυβική
ρίζα δεκαδικού άριθμ.οΰ. Ή τοιαύτη ρίζα λέγεται κατά προσέγγι-
σιν μ. ι ά ς μονάδος τής τελευταίας δεκαδικής τ ά ς ε ω ς
τής ρίζης.

ΔθΚιμ.ή- c'Jva δοκιμάσωμεν άν ή εύρεβεΤσα κυβική ρίζα είναι ακριβής,,
ύψοΰμ.εν ούτήν είς τον κύβον καί είς τούτον προσθέτομεν το ύπολοιπον. Άν
ή ρίζα είναι ακριβής πρέπει νά εύρωμ.εν τόν δοθέντα άριθμ,όν.
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΜΑΤΙΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

ι)

3

' Ονομασϊαι, y p u σα αξία είς βάρος =ις •Τίτλος
ΤΟΥΡΚΙΑ γρόσια φράγκα γραμμάρ.
Πεντάλιρον 500 I I 3,92 36,082 0,9 1 6 §  »
2 Υ2 λίραι Τ. 250 56,96 18,044
Λίρα Τ. / 4 00 22,68 7,216 »
1 / λ''ί, y / 2 ι · 50 I i ,39 3,608 »
ι/4 λίρας 25 5,70 1,804 »
Μετζήπον=20 γρόσ. άργυρά 18% 4 44 24,055 0,380
!/2 μετζήτιονζ= 1 0 γρόσ. άργ. «ν; 2,22 1 2,027 »
ΐ/4 μετζητίου=5 γρόσ. άργ. 4,63 Ι,'ιί 6,013 »
2 γρόσια 0,44 2,405
-100 παράδες (μπεσλίκιον) 0,55
50 παράδες 0,27V. -
Γρόσιον—40 παράδες 0,22 1,202j 0,830
χ/2 γρόσιον=20 -αράδες
Με;αλλίκιον= I 0 παράδες

Τα διάφορα νομίσματα τα έν χρήσει έν Τουρκία, είς τάς διαφό-
ρου; επαρχίας έν τω εμπορίω καί τή άγορα έχουσι διάφορον ονο-
μαστικών άςίαν, ώ; φαίνονται κατωτέρω, τών όποιων τά κυριώτε-
ρα άναγράφομεν. Αλλά καί τών μή αναγραφομένων, ή άξία είναι
<κνά7νθγος. Ούτως έν

* Αδριανουπόλει. Τουρκ. λίρ. 123 γρόσ. Είκοσάφρ. 10S γρόσ. ΜετΖ,ή-
τιον 22 V, γρόσια. Μίτεσλίκιον 3 γρόσ,, Μεταλλίκιον 12 παρ. ""

Άλεξ - νδρετχα. Τουρκ. λίρ. 125 γρόσ. 'Αγγλ.. λίρ. 138 γρόσ. Εικοσάφρ.
110 γρόσ. Μετζήτιον 23 Va γρόσ. Μεταλλίκιον (ίο ΐπχρ.) 25 jrccp.

"Αντιόχεια. Τουρκ. λίρ. 128 γρόσ. 'Αγγλ. λίρ. 1.41 γρόσ. Εικοσάφρ. 112
γρόσ. Μετ^ήτον 24 γρόσ.

Βαγδάτη. Τουρκ. λίρ. 103 γρόσ. Αγγλ." λίρ. 114 γρόσ. Είκοσάφρ. 90 1/2
γρόσ. Ρουπία άγγλ. 7 γρόσ. Μετζήτιον 20 γρόσ. Τόμαν ΓΤερσικόν 40 γρόσ.

Βηρυτω. Τουρ. λίρ. 124 γρόσ. 'Αγγλ. λίρ. 136 γρόσ. Είκοσάφρ.
108 3/.ι γρόσ. Μετξ,ήτιον 23 τ/40 γρόσ. Μπεσλίκιον 3 5/4ο γρόσ.

ΔαμασΛίο. Τουρκ. λίρ. 126 1/2 γρόσ. Άγγλ. λίρ, 139 γρόσ. Είκοσάφρ-
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110 Vo γρόσ. Δουκάτον 6ί· 1/4 γρόσ. Μετζήτιον 2-3 1/2 γρόσ. Μίτεσλίκιον 3 :!/.Α
γρόσ. Μεταλλίκιον '12 1/.2 rrao.

θεσσαλονίκη,. Τουρκ. λίρ. 154 γρόσ. Μετζήτιον 28 Vo υρ°σ. Γρόσιον 1 1/2
γρόσ. Μεταλλίκιον 15 .ταρ.

'ίωαννίνοις. Τουρκ. λίρ. 109 γρόσ. Είκοσάφρ. 95 γρόσ. 'Αγγλ. λίρ. 119
γρόσ. Μετζήτιον 20 xj.2 γρόσ.

Κυδωνίαις. Τουρκ. λίρ. 178 γρόσ. Είκοσάφρ. 156 γρόσ. Μετζήτιον 33 γρύσ.
Είς το έμ.τόριον τοΰ έλαίου τό μετζήτιον ύπολογίζεται 21 γρόσ.

Κωνσταν-υ&νο\>τΐολε&. Ή αγοραία τιμή τής τουρκ. λίρας είναι '108 γρόσ.
ά^γ., Άγγλ. λίρ, 120 γρόσ. Είκοσάφρ. 95 γρόσ. Δουκατον 56 γρόσ. Με-
τζήτιον 20 γρόσ. Μεταλλίκιον 10 nxcp.

ΞάνΟ /j. Τουρκ. λίο. 183 γρόσ. ' Αγγλ. λίρ. 200 γρόσ. Είκοσάφρ. 163 γρόσ.
Μετζήτιον 34 γρόσ. Μπεσλίκιον 4 1/„ γρόσ. Μεταλλίκιον (ίο ;rap.) 18 rrap.

Ραιδεσ-ϋφ. Τουρκ. λίρ. 135 γρόσ. 'Αγγλ. λίρ. 149 γρόσ. Είκοσάφρ. 118
γρόσ. Δουκατον (Κριμίτσα) 69 γρόσ. Μετζήτιον 25 γρόσ.

2άμω. Τουρκ. λίρ. 111 γρόσ, "Αγγλ. λίρ. 121 γρόσ. Είκοσάφρ. 97 γρόσ.
ΓΓεντόφραγκον άργ. 23 η/ί γρόσ. Φράγκον άργ. 4 ± γρύσ. Σελ. 53/^ γρόσ.

Σαράντα Έκν-λησίαις. Τουρκ. λίρ. 135 γρόσ. Αγγλ. λίρ. 149 γρόσ. Εί-
κοσάφρ. 118 γρόσ. Μετζήτιον 25 γρόσ. Μ.τεσλίκιον-3 1/0 γρύσ.

Χαλεπίω. Τουρκ. λίρ. 125 1/2 γρόσ. 'Αγγλ. λίρ. 138 γρόσ, Είκοσάφρ.
109 7ο γρόσ. Μετζήτιον 23 χ/2 γρύσ.

Χίω. Τουρκ. λίρ. 124 J/2 γρόσ. 'Αγγλ. λίρ. 137 γρύσ. Είκοσάφρ. 109 γρόσ.
Μετζήτιον 23 γρόσ. Φράγκον άργ. 5 V4 γρόσ.
' Ονομασία
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

Έκατοντάδραχμ.ον ή έκατόφραγκ.
/ Π εν ιηκο ντά δρ αχμον ή πεντηκον-

Είν

ταψρ α γ/.ο ν

είκοσάφραγκον

χ . _ικοσαορα/μον η

Δεκάδραχμ.ον ή δ εκ άφραγκο ν
\ Πεντάδραχμον ή κτλ. - _

Πεντάδραχμον ή πεντάφραγκον
;8. Δίδρ αχμον ή κτλ.

Δραχμή ή φράγκον= 1 00 λεπτά
I Ήμίδραχμον ή ήμίφραγκον
\ Είκοσάλεπ'τον=20 λεπτά

Ά.Ζ. Ενσταθιαγο'υ Στοιχειώδης

γρόσια χρυσά άξια εις φράγκα βάρος είς γραμμάρ. τίτλος
439,80 100 32,258 0,900
219,90 50 16,129 »
8,796 20 6,4510 »
4.3,98 10 3,2258 ; »
2,1,99 5 1,6 1 29 »
2,199 5 25 »
8,790 2 I 0 0,835
4,398 I 5 »
2,20 0,50 2,5 »
0,88 0,20 I ι »
4.ρ ί θ μ η TLX! ι -16
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'Ονομασία
ΑΓΓΛΙΑ

Ιίεντάλιρον
ë \ 2 λίρα ι

£r j 1 λίρα (στερλίνα) =20
\ Va λίρα "

σελί-
νια

Κορώνη 5 σελλίνια
1/!> κορώνη=2 V2 σ£λλ.
Διπλούν φιορίνιονζ=.4 σελλ.
Φιορίνιονζπ2 σελλ.
j σελλίνιονζζζ I 2 πέννας
6 πένναι

4 »
3
2

I πέννα=4 οαροίνια

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Λίρα Αίγυπτια/.ή=1 00 γρόσια

:8 i ι/2 λίρα
ρ ' 20 γρόσια
10 γρόσια
\ 5 γρόσια

20 γρόσια
10 »

ο »

2 »
\ 1 γρ —10 ochr-el-qiierche

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

s (

g ) Λίρα Άργεντινή=5 πέ£α
ν2 λίρα

γροσ. y ρ. φράγκα βχοοςγρμ.. τίτλος
354,588 1 26,1 0 39,940 0,916 J
221,835 50,44 1 5,976 »
I 1 0,9 ! 7 25,22 7,988 »
55,458 12,61 3,994 »
25.522 5,8 1 28.276 0,925
12,761 2,91 1 4,1 38 »
20,407 4.64 22.621 »
1 0,208 2,32 11,310 »
5,104 1,16 5,655 »
2.552 0,58 2,828 »
1.700 0,36 1.885 »
1,276 0,29 1,414 »
0,850 0.19 0,942 »
0,425 0,91/2 0,471 »
1 12,633 2-5,61 8,5 0,875
56,31 6 12,81 4,25 »
22,526 5,1 3 1,7 »
1 1,26 2,56 0,85 »
5,63 1,28 0,425 »
22,781 5,18 28 0,833 \
1 1,391 2,59 1,29 14 >>
5,696 7 »
2,28 0,52 2,8 »
" 1,1* 0,26 1,4 »
109,95 25 •8,0645 0,900
54,975 1 2,50 4,0322 »
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'Ονομασία

i I πεζον

^/ο πέζον—50 εκατ. (centàvos)

>20 εκατ.

ε/10 εκατ.
s « -
ν ο εκατ.

ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑ

,20 κορώναι
'g ^Είκοσάφραγκον—8 φιορίνια
§ϊΛουκάτον (κρεμίτσα)

10 κορώναι

s ί'Φιορίν.—2κορών.= i ΟΟκρόιτσερ
Ιΐ^ορών.—δΟκρόϊτ — 1 00 χελερ
§-^Ταλλ. Μαρίας Θηρεσίας

ΒΕΑΓΙΟΝ

Ίοε Λατινική 'Ένωσις

ΒΕΝΕΖΟΥΕΑΑ

Ίδέ Λατινική "Ενωσις. Το φράγκον
ονομάζεται Βολιβάρ, το δέ λε-
πτό ν centavos (έκατοστόν).

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ίδέ Λατινική "Ενωσις. Τδ φράγκον
ονομάζεται Λ ε β ; ο ν, το δέ λεπτον
Σ τ ο τ ί γ κ ι ς.

ΒΡΑΖΙΑΙΑ

g V20 μιλρείς (milréis)
1/10 »

- CL.

»=·| 000 ρε'ις
ρέϊς

249,059
1 24,529
02,279

22,826
1 1,413

5,70

γρόσ. y ρ. φράγκα βαροςγομ. τίτλος
21,99 5 25 »
10,995 2,50 12,5 »
4,398 Ί 5 »
2,499 0,50 2, 5 »
1,099 0,25 1,25 »
92,358 21 6,755 0,900
87,96 20 6,4516 »
52,1 1 6 1 1,85 3,491 0,9867,
46,1 79 10,50 3,3875 0,900
10,863 2,47 12,3457 »
4,718 1,05 5 0,835
2,287 5,20 28,0668 0,833

-

56,63
28,32
I 4,16

5,19
2,60
Ί ,30

7,929
8,965
4,482

25,5
<1,275
6,375

0,9-16 Ve
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' Ονοιια ο ία

ΓΑΛΛΙΑ

Μδε Λατινική ενωσις.

Το λεπτον λέγεται σ α ν τι μ

(centime)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

20 μάρκα
! ! 0

5 »

D μάρκα
9 ,,

30
20

( 20
10

»

φοίνικας

100

ΔΑΝΙΑ

νερ

Κ

2 κρόνεο
1 κρό νεο-

Ι 00 έρε

25
10

I'

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΞΙΑΙ

Δι-λοΰς άειο: —20 δολλάρια
Άεχος—10 δολλάρια
άε-bc—5 δολλ.

1/

/2

άετοΰ==2,5 δολλ.

Δολλάριον

Δολλάριον:
1/

λλάριον

V,

δολλ.
Ντέί'μ— I 0 εκατοστά

γρόσ, "/ο. φράγκα βάροςγρμ.
108,587 24.69 7,965
54,293 I 2,35 3,98-2
27.1 40 6,17 1,991
24.453 5,56 27,778
9,781 2,22 11,111
4,495 ÏJÎ 5,556
2,440 0,56 2,778
0,908 0,22 1,111
122,170 27,78 8,9606
60,988 1 3,89 4,4803
1 1,742 2,67 15
5,871 1,33 7,5
1,468 0,32 2,42
0,587 0,13 1,45
455.853 I 03,65 38,436
227,926 51,83 16,718
I 13,963 25,91 8,359
56,98 1 12,95 4,179
22,782 5,18 1,672
23,485 5,34 26,729
10,995 2,50 1 2,5
5,497 1.25 6.25
2,199 0,50 2,5
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■8
i

Si

χ'

Ό·» •ou a σι a

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Διπλούν Δουκάτον
Δουκάτον

Guillaume 10 φιορίνια

Ριξτάλερ 2 V-2 φιορίνια
Ί φιορ.=·| 00 εκατοστά (cents)
V*2 ψ'βρίν.Ον
25 εκατοστά
10

5 »

ΠΕΡΣΙΑ

2 Τόμαν=20 Κ ρ χ ν
I »
ι '

κοαν

9

Μπαναμ.πάτ 1/.2 κράν=|0
σά/ια

^ I Άβασί=1/4: ν.υάν—5 σάχια
ΠΟΡΤΟΓΑΑΛΙΑ

Κορώνη=10 μιλρέϊς

1/

8 I 72 κορώνη=5 μιλρέϊς
1 ' ν5 κορώ^ης—2 μιλρέϊς

/ 500 ρεϊς

£\ 200 »

100 »

§7

ιοοο

50

»

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Ίσε Δατινική ένωσις
Το φράγκον λέγεται Λτβιον, το
δέ λεπτον Μπάνια. Κερμ.ά-
τια τινά ελλείπουσι.

γρόσ. y ρ. οραγχ.α βάρ. γρμ. τίτλος
103,53 23,54 6,988 0,983
51,76 I 1,77 3,498 »
91,61 20,83 6,72 0,900
22,87 5,20 25 0,945
9,15 2,05 10 »
4,57 1,04 5 »
2 22 0,50 3,575 0,640
o'ss 0,20 1, ί- »
0,44 0,10 0,685 »
77,67 17,66 5,70 0,900
38.83 8,83 2,85 »
19,41 4,42 1,42 »
20,23 4,60 23 »
8,09 1,84 9,20 »
4,05 0,92 4,60 »
2,02 0,46 2,30 »
1,01 0,23 1,15 »
246,29 56 17,735 0,9162/
1 23,14 28 8,868 » 3
49,26 1 1,20 3,547 »
24,63 5,60 1,774 »
1 2,3 I 2,80 12,5 »
4,93 1-12 5 »
2,64 0,56 2,5 ))
1,23 0,28 1,25 »
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'Ονομασία

ΙΑΠΩΝΙΑ

γροσ. γρ.

[20 γιε ν

Ο S1 ο «

»

'50 εκατοστά του γΐέν (sen)

? Wo » »

,g-flO » »

ITAAIA _
(Ίοέ Λατ. ένωσις. Το φράγ κ
λέγεται λ ί ρ α, το δε λεπτον
τσεντέσιμον centesimo).

ΙΝΔΙΑΙ ΑΓΓΑΙΚΑΙ - .

s ίΜοχουρ Ιορσυπιαι
g ]2/3 0 ρουπιαι

μοχουρ=5 ρούπιαι
, /] ρουπια=16 άνναί
ο-\Υ2 ρούπια=8 άνναί
ί,νΐ Ρ^υπίας
s 1 s ρουπίας

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Ίοέ Λατ. ενωσις. Το εκατό-1
φράγκον λέγεται Λ ι πλο υ ν|
Κ ό ν ο ο ρ. Τούτο ισοδυναμεί ιτρος :
20 αργυρά πεντόφραγκα, τα ό- |
ποια λέγονται π έ ζ α. "Εκαστον j
πέζον διαιρείται εις 100 ε-
κατοστά (çentavos).

ΜΕΞΙΚΟΝ

. ( 20 πεζά

g νιο »

Ο ( "

Q.1 ο »

9 1/
~ h

Ι πέζον= I 00 εκατ. centavos

.50 r , i  εκατοστα
>- 25 »
*ι Ιιο »
[ \ 5 . » !

227,20
1 13,60
56,30

1 1,203
4,481
2,241

ç-ράγκα βάρος γομ.. τίτλο

161,98
107,97
53,98
1 0,47
5,23
2,61;
1,30

448,60
224,30
I I 2,1 5

56,07
22,43
23,88
1 1,94
5,96
2,38
1,19

51,66
25,83
10,33

2,57
1,02
0,51

36,83
24,55
1 2,28
2,38
1,19
0,595
0,30

102
51

25,50
I 2,75
5,10
5,43
2,71
1,35
0,54
0,27

16,6665
8,3333
4,1666

13,4783
5,3914
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'Ονομασία
ΡΩΣΣΙΑ

ΓΙόλι Αύτοκρατορικον
1//.7 τϊ6Χ'—ο παλαιά ρούβλ.
7 1/2 νέα ρούβλ.

Ρούβλιον νέον—100 κοπέκια
50 κο—έκια
25
20
1 δ »
10

5 »

ΣΑΔΒΑΔΩΡ ?δε Λατ. ενωσις.

ττ α ρ α

ΣΙΝΙΚΗ

Πιάστρον—1 00 εκατοστά
81 50 εκατοστά
§·) 20

ε/ 10

•β '

ο »

ΣΟΥΗΔΙΑ καί ΝΟΡΒΗΓΙΑ ?5έ Αανία

γρόσ. y p.; φράγκα βάρ. γ ο α. τίττλος
175,92 40 12,9036 0,900
78,90 20 6,4518 »
1 1,70 2,66 20 »
5,85 1,33 10 »
2,92 0,66 5 0,500
1,70 0,40 3,599 »
<1,32 0,30 2.099 »
0,88 0,20 1,799 »
0,44 0,10  - 0,899 »
23,0G 5,38 -  26,90 0,900
1 1,30 ~> .· r—  2, >7 13,45 0,866
4,31 0,98 5,38 0,820
2,1 5 δ 0,49 2,69 »
1,1 0  t 0,25 ; 1,34δ »  Ι j  i

Διά τα νομίσματα καί τών άλλων κρατών ίοέ Àlplionse Lejeune
Monnaies poids et mesures des principaux pays καί Meliot Dic-
tionnaire Universel des monnaies courantes.

\
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