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н[}лагод)кення зв'язку з марс|анами вчен| запропонув[}ли на
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вавилонських текстах , як! було написано за |200 рок|в до того'
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застосування. 3а допомого|о не| мо>кна геоменщично зн0(оду1т\4
значен!1'| квадратних корен|в зц!лих чиссл'а тако)к визначати
н.||ц час нараховуеться б1льлце 100
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