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Vysvětlení některých často užívaných symbolů, 
zkratek a rčení. 

(a, b) značí interval pro jednu neodvisle proměnnou, jehož hra-
niční body jsou a, b. Viz odst, 23. (str. 21.), kde vyloženy jsou též sym-
boly jako (a + 0,b) a podob. 

[a, b] zmámená dvojici hodnot; stručněji sluje [a, b] bodem 
v oboru dvojrozměrném; a jest prvá, b druihá souřadnice bodu. Rov-
nice [x, y] = [a, b] zahrnuje v sobě vlastně rovnice dvě: x = a, y — h. 
Obdobný význam mají symboly [a, b, c], [xi, x2, ..., xD\ atd. Viz odst. 
175. (sitr. 280.) a odst. 187. (str. 292.). 

Jsou-li [a, b], [a , b'] dva body, sluje d (a, b; a, b") odchylkou 
těch bodů, jež jest rovna většímu z obou čísel \a — a'\, |b — b' | . Viz 
adist. 176., ve kterém vyloženy dvě jiné míry pro odchylku dvou bodů, 
a odst. 187., v němž rozšířena označeni ta pro Obory n- rozměrné. 

0 (a, b; E) aneb, značíme-li bod [a, b] krátce A, 0 (A, s) zna-
mená okolí bodu [a, b] ohsaliující souhrn bodů, jichž odchylka od bodu 
A jest kladná a menší než e. Význam j)říbuzných symbo lů 0 (a, b; ř) 
= 0 (A, c), 0a> (a, b; e) vysvětlen v odst. 177. a 187. 

Pod rozvojem funkce f (x) (resp. funkce / (se, y)) v okolí bodu 
Xa (resp. v okolí bodu [x0, g/o]) v řadu mocninnou (aneb též v řadu 
Taylorovu) vyrozumívá se rozvoj v řadu mocninnou argumentu 
x — Xo (resp. v řadu mocninnou argumentů x — Xo, y — yo). Obdobně 
i př i víoe proměnných. 

Rčení: „a jest menší než bu zastupuje výrok, že a jest bud 
menší než b anebo jest rovno b. Obdobný význam má slovo „větší,L 

je-li za ním v závorce připojen znak jakož i zkratka „číslo kladné 
( ^ 0 ) " a podobně. 
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