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A kör területének közelítő átváltoztatása egy 

négyzet területére és fordítva. 
(XXVI. tábla). 

Thallmayer Győzőtől. 

Feltéve, hogy a körnek átmérője A, találjuk annak területét T az 
ismeretes 

T = — 4 
képlet szerint. 

Miután a meghatározandó négyzetnek oldala kisebb tartozik lenni, a kör 
átmérőjénél, lehet azt A.f (<p) által kifejezni, ha f (qp) helyett a qp szögnek va-
lamely háromszögtani függvényét téve gondoljuk, a szelőn és pótszelőn kivtil. 

Álland tehát a következő egyenlet 
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71 
a melyből ered f (qp) — \ / 

Ezen szempontból kiindulni már azért is czélszerü, mert e szerint egy 
állandó átváltoztatási szög határoztatik meg. 

A szerkesztésére nézve legegyszerűbbnek mutatkozik f(qp) helyett 
cos qp-t választani, miután e szerint a kivánt négyzetnek oldalát a körátmérő-
jének vetitése által nyerjük meg. 

Számitás által kiadódik 

cos <j> = 0-8862269 

és ezen eredményből lehetne már a qp szöget szerkeszteni; csak hogy nem 
elegendő pontossággal, miután a szerkesztés csak egy lépték használatával 
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történhetnék meg, egy közönséges léptékről pedig az ezredrészek is már csak 
szemmérték után vehetők le. 

A lépték használatát nagyobb pontosság elérése miatt mellőzzük, és 
helyette a <p szög függvényeinek közelitő törtjeit számitjuk ki (a láncztörtek 
elmélete után) és a szögnek szerkesztésére azon függvény közelitő törtjét, 
használjuk, mely azt legpontosabban meghatározza, idejárulván még azon kö-
rülmény is, hogy a közelitő törtek ne legyenek nagy számokban kifejezve. 

A fent emiitett eljárásnak az érintő legjobban megfelel, miről egyszerű 
számitások által meggyőződhetni. 

A qi szögnek érintője egyenlő 0'5227232. . . . az érintőnek egy közelitő 
23 23 

törtje 0'5227272. Ha tehát a <jp szög érintője a gg viszony szerint vétetik, 

akkor az a valódi érintőnél 0*0000040 résszel nagyobb. 
Könnyű belátni, hogy a hiba a pótkebelben 0'000004-nél kisebb tartozik 

lenni, és ha ezt számítás alá vetjük, tapasztalni fogjuk, hogy a pótkebel 
O'OOOOOlö résszel kisebb a valódinál, és miután a négyzetnek oldala a cp szög 
pótkeble által van ki fejezve, következik, hogy a hiba abban ugyanakkora 
leend. 

Ezek után a fölületbeni viszonylagos hiba 

— A2 cos cp 
4 

j i — =0-0000033-ra megy fel 

Ha a körterületet üres négyzet területére akarjuk átváltoztatni, csak a 
körből eredő négyzetet leend szükséges azzá átváltoztatni. 

Ezen átváltoztatás azon esetben, ha a meghatározandó üres négyzetnek 
kül- vagy bel átmérője vétetik fel, olyan egyszerű, hogy felesleg *zt itt külön 
felhozni. 

Az üres négyzetnek szerkesztése azon esetben, ha annak vastagsága ada-
tik, az idomból kiviláglik. 

Az idomhan jelenti oa az átváltoztatandó körnek sugarát; ob a vele 

egyenterületü négyzetnek féloldalát; eb a felvett vastagság, oe — cd az u 
üres négyzetnek félközépátmérője, a mely által az meg van határozva. 

Belátható, hogy a qr körgyűrű az üres négyzettel egyenterületü. 

Ha egy négyzetnek területét körgyűrűvé át akar juk változtatni, akkor 
megint csak a négyzetből eredő kőrt — körgyűrűvé át kell alakitani, a mi 
megint igen egyszerű, ha a körgyűrű bel vagy kül átmérője adatik. 
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A körgyűrű szerkesztése azon esetben, ha annak vastagsága véte-
tik fel, szintén az idomból vehető ki, hol ot' jelenti a körgyűrű vastag-
ságát, oh = h i = o k , ol a szerkesztendő körgyűrűnek középfélmérője. Ezek 

£ 

után lehet tehát egy körterületet négyzetterületben — és forditva, elegendő 
pontosság mellett kifőjezní, megjegyeztetvén, hogy ez által még több, a körrel 
egyenterületü területek alakítására alkalom adatik, és hogy egy gömb átvál-
toztatása egy vele egyentérfogatu köbre szintén a fentebbihez hasonló eljárás 
által eszközölhető. 
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