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A B E C E D N Í SEZNAM VĚCNÝ 1 1 )
Algoritmus Euklidův 83', 83,
aproximace irracionálních čísel řetězci
2214

aritmetika, metrická kontinua 47,
Část celá reálného čísla 82,
zlomku 8210
číslo algebraické 42™
stupně n 4215
— irracionální ( = irracionála)
kvadratické 42,,
— přirozené 16»
— transcendentní 42,,
Liouvilleovo 42 la , 44"
člen: řetězec s n členy, řetězec n-členný 715
Dělení neúplné 821, 8211
Hodnota řetězce 16'
— střední 751
hustot* čísla v posloupnosti prvků řetězce 7914
Interval pořadí 0 5211
prvního 49®
druhého 50,,
n 504
irracionála ( = irracionální číslo)
— kvadratická 42,,
konjugovaná 978
Kongruence lineární ax = b (modm) 881
Medianta 1712
mříž nodová 97,,
Odhad metrický vzrůstu prvků 551
— jmenovatelů sblížených zlomků
58,
Perioda řetězce 93,,
podíl neúplný (při dělení) 827
pořadí intervalu viz interval pořadí
problém Gaussův 63B
prvek čísla reálného 14!
— řetězce 7 10
předperiodí 93,,
přiblížení, nejlepší, prvního druhu 234, 24,
druhého druhu 24,
Rovnice, diofantická lineární ax — by = c
8510
n

Řád přiblížení 284
řešení diofantické rovnice ax — by = c
řetězci 8510
— kongruence ax = b (modm) řetězci 881
'' — nadnormální 42 s
— normální 41,
— obecné (diefantické rovnice ax — by =
= c) 8611
řetězec s n-členy, n-členný ( = s n + 1
prvky) 7, 6
— divergentní 12,
— .konečný 7, 5
— konvergentní 12,
:— nekonečný 7„
— periodický 44,
neryze 93,,
ryze 93„
— pravidelný 37
— zevšeobecněný 991
Schéma pro Euklidův algoritmus 81*
— pro výpočet sblížených zlomků 8418
Theorie, metrická řetězců 485
Úsek čísla reálného 84
— řetězce 142
Velikost řetězce 167
věta Čebyševova 37,
— hlavní metrické theorie aproximace
•58— Kuzminova 74,
— Liouvilleova 42,
vyjádření kanonické řetězce 8,
Zákon znázomětií sblížených zlomků 9,
zbytek, nejmenší nezáporný (při neúplném
dělení) 82'
— čísla reálného 14s
— řetězce 8*
zlomek irreducibilní 16 ls
— řetězový ( = řetězec) 34
— sblížený (čísla reálného) 14a
(řetězce) 9 „
— vsunutý 17*
zobrazení, geometrické řetězců 97,»
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