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Εισαγωγικό σημείωμα
Το παρόν πόνημα αποτελεί την υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας της Α. Καλογεροπού
λου (μέλος ΕΕΠ Αγγλικής του Πανεπιστημίου Κρήτης) η οποία είχε την αρχική
ιδέα για ένα τέτοιο φιλόδοξο και δύσκολο εγχείρημα και αποτέλεσε την κινητήρια
δύναμη της όλης συνεργασίας.
Σε ένα μέρος της συλλογικής αυτής προσπάθειας συνέβαλε αρχικά ο αναπληρωτής
καθηγητής του μαθηματικού τμήματος του Π.Κ. Μ. Λάμπρου και για τον υπόλοιπο
κύριο όγκο του Λεξικού συνεργάστηκαν ο Δρ. Δ. Καραγιαννάκης (μαθηματικός
ερευνητής Ι.Τ.Ε.) και ο Δρ. των Μαθηματικών Μίλτος Γκίκας.
Ελπίζουμε ο χρήστης-αναγνώστης να βοηθηθεί σημαντικά στη μελέτη του με το
ανά χείρας Λεξικό και να συμβάλει με εποικοδομητικά σχόλια, όπου εκείνος θεωρεί
απαραίτητο, σε μελλοντική βελτίωση του.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον επίκουρο καθηγητή του
Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Κατάβολο όσο και τον
λέκτορα του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης Χ. Κουρουνιώτη
για την πολύτιμη συμβολή τους.
Οι συγγραφείς

Πρόλογος
Το παρόν λεξικό δεν περιορίζεται να παραθέσει απλώς τη μετάφραση ή τον ορισμό
του μαθηματικού όρου στην ελληνική γλώσσα, αλλά προσπαθεί συγχρόνως να
περιλάβει όλα τα πιθανά περιβάλλοντα στα οποία θα μπορούσε να εμφανιστεί ο
κάθε όρος. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται πολλά παραδείγματα μαζί με την από
δοση τους στην Ελληνική. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η σύγχυση που θα
προκαλούσε στον χρήστη η διαδοχική παράθεση των σημασιών ενός όρου χωρίς
επεξηγήσεις και διασαφηνίσεις και επιτυγχάνεται πληρέστερη περιγραφή και από
δοση της γλώσσας των Μαθηματικών στην Ελληνική. Λήμματα που εμφανίζονται
σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα απαιτούν ακριβή συσχετισμό του αγγλικού και
του ελληνικού όρου στη σειρά που δίνονται: π.χ. στο λήμμα function ['fAnkfn] ουσ.:
συνάρτηση II absolute (absolutely continuous, additive, algebraic, ... κλπ.) ~ : απόλυ
τη (απόλυτα συνεχής, προσθετική, αλγεβρική, ... κλπ.) συνάρτηση, αντί του absol
ute ~ : απόλυτη συνάρτηση II absolutely continuous ~ : απόλυτα συνεχής συνάρτηση
II additive ~ : προσθετική συνάρτηση II algebraic ~ : αλγεβρική συνάρτηση, κλπ.
Ό π ο υ δεν υπάρχει καθιερωμένη ελληνική μετάφραση του όρου έγινε σοβαρή προ
σπάθεια αποδόσεως του από τους ειδικούς στον κάθε χώρο επιστήμονες, με ιδιαίτε
ρη προσοχή στο να μην προσβληθεί το γλωσσικό αίσθημα του αναγνώστη. Τα
λήμματα αυτά χαρακτηρίζονται σαν αδόκιμοι όροι.
Το λεξικό περιλαμβάνει ακόμη:
— απόδοση της προφοράς του κάθε όρου βασισμένη στο Διεθνές Φωνητικό Αλφά
βητο (International Phonetic Alphabet), ώστε να δοθεί η ευκαιρία στον αναγνώστη
να διαβάσει σωστά τον όρο στην αγγλική. Επεξήγηση των φωνητικών συμβόλων
δίνεται στη σελίδα 151 με παραδείγματα.
— τη γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε λήμμα, π.χ. function ['fArjkJn]
ουσ.
— πολύ σύντομη και περιεκτική αναφορά στους επιφανέστερους συντελεστές στην
ανάπτυξη της επιστήμης των μαθηματικών που αποσκοπεί στην ταχεία ενημέρωση
του χρήστη. Παρατίθεται πολύ σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αναφορά στον
τομέα με τον οποίο ασχολήθηκαν.
— σημαντικούς όρους της Στατιστικής, της Φυσικής και λέξεις-κλειδιά από την
επιστήμη των Η/Υ.
— πίνακα των κυριότερων μαθηματικών συμβόλων καθώς και τον τρόπο αναγνώ
σεως τους (σελ. 153).
Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στη μετάφραση είναι η κοινή νέα ελληνική. Παρέ
μειναν τύποι από την καθαρεύουσα μόνον εφόσον έχουν καθιερωθεί διαχρονικά στη
μαθηματική ορολογία και χρησιμοποιούνται από τους επιστήμονες.
Αριάδνη Καλογεροπούλου
Αθήνα 1992

A
abacus ['aebskas] ουσ.: άβακας.
Abel, Niels H. (1802-1829): Νορβηγός μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση)
II—ian group: Αβελιανή ή αντιμεταθετική ομάδα II— Ruffini theorem: το
θεώρημα Abel-Ruffini II—'s identity (inequality, method of summation, pro
blem, tests of convergence, theorem on power series, etc.): ταυτότητα (ανι
σότητα, μέθοδος αθροίσεως, πρόβλημα, κριτήρια συγκλίσεως, θεώρημα
για τις δυναμοσειρές, κλπ.) του Abel.
abnormal [aeb'no:ml] επ.: ανώμαλος II— curve (dispersion, etc.): ανώμαλη
καμπύλη (διασπορά, κλπ.) (στατ.).
abridged [3'bnd3d] επ.: συντετμημένος II— division (multiplication, etc.):
συντετμημένη διαίρεση (πολλαπλασιασμός, κλπ.) II Plucker's — notation:
ο συντετμημένος συμβολισμός κατά Plucker (αναλ. γεωμ.).
abscissa [aeb'sisa] ουσ. τετμημένη.
absolute ['aebsalu:!] επ.: απόλυτος II— constant (continuity, convergence,
error, inequality, symmetry, value, etc.): απόλυτη σταθερά (συνέχεια, σύγ
κλιση, σφάλμα, ανισότητα, συμμετρία, τιμή, κλπ.) II— maximum: ολικό
μέγιστο II— minimum: ολικό ελάχιστο II— value of a vector: μέτρο διανύ
σματος II— neighbourhood retract: απόλυτη συστολή γειτονιάς.
absorbing [ab'zo:birj] επ.: απορροφούν II— barrier (set, etc.): απορροφούν
σύνορο (σύνολο, κλπ.).
absorption law [sb'zDipJh.b:]: νόμος απορροφήσεως (xv(yAx) = x ή xA(yvx) = x).
abstract 1 p. [aeb'straekt]: αφαιρώ II 2. επ. ['aebstraekt]: αφηρημένος II— algebra
(Mathematics, number, space, symbol, etc.): αφηρημένη άλγεβρα (Μαθημα
τικά, αριθμός, χώρος, σύμβολο, κλπ.).
abundant number [a'bAndant'nAmba*]: υπερτέλειος ή καθ' υπεροχήν ατελής
αριθμός.
acceleration [ak.seta'reijh] ουσ.: επιτάχυνση ή η αλλαγή ως προς το χρόνο
της ταχύτητας II centripetal (normal, tangential) component of—: κεντρομό
λος (κάθετη, εφαπτομένη) συνιστώσα επιταχύνσεως.
acceptance [ak'septans] ουσ.: αποδοχή, παραδοχή II— number (region, etc.):
αριθμός (περιοχή, κλπ.) αποδοχής (στατ.).
accumulation [3lkju:mju'leijn] ουσ.: συσσώρευση ||— point: σημείο συσσω
ρεύσεως.
accumulator [3,kju:mjuleit9*] ουσ.: συσσωρευτής (Η/Υ).
accuracy ['aekjorasi] ουσ.: ακρίβεια.
accurate ['aekjurat] εκ.: ακριβής.
accurately ['aekjoroth] επιρ.: με ακρίβεια.
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acnode ['aeknaod] ουσ.: μεμονωμένο διπλό σημείο πάνω σε καμπύλη (βλ.
point).
acre ['eika*] ουσ.: ακρ. (μονάδα μετρήσεως επιφάνειας ίση προς 4.840 τετρ.
γυάρδες, δηλ. περίπου 4046,85 τ.μ.).
action ['aekfn] ουσ.: δράση II — integral: ολοκλήρωμα δράσεως || law of —
and reaction: η αρχή της δράσεως και αντιδράσεως || law of least —: η
αρχή της ελαχίστης δράσεως.
acute [3'kju:t] επ.: οξύς II— angle: οξεία γωνία II— angled triangle: οξυγώνιο
τρίγωνο.
add [aed] p.: προσθέτω.
addend [a'dend] ουσ.: προσθετέος.
adder ['aeda*] ουσ.: αθροιστής (Η/Υ).
addition [s'dijh] ουσ.: πρόσθεση II algebraic —: αλγεβρική πρόσθεση II —
formulae: τύποι αθροίσματος II— law of probability: αθροιστικός νόμος
πιθανοτήτων II— of a series: υπολογισμός του αθροίσματος μιας σειράς II—
of tensors: άθροιση τανυστών.
additive ['aeditiv] επ.: προσθετικός II— function: προσθετική συνάρτηση II—
group: προσθετική ομάδα II— identity: ουδέτερο στοιχείο ως προς την
πρόσθεση II— inverse: αντίθετο στοιχείο ως προς την πρόσθεση II— set
function: αθροιστική συνολοσυνάρτηση II sub—: υποπροσθετικός II super—:
υπερπροσθετικός.
additivity [.aedi'tiviti] ουσ.: προσθετικότητα.
adequate ['aedikwat] επ.: επαρκής II— accuracy: επαρκής ακρίβεια.
adherent [ad'hiarant] επ.: συναφής, προσαρμοσμένος (τοπ.).
adiabatic [,aedJ9'ba:tik] επ.: αδιαβατικός II— curve: αδιαβατική καμπύλη.
ad infinitum [,aed infi'naitam]: και ούτω καθ' εξής, επ' άπειρον.
adjacent [a'djeisant] επ.: παρακείμενος II— angles: εφεξής γωνίες II— sides
(vertices, etc.): διαδοχικές πλευρές (κορυφές, κλπ.).
adjoined [a'djoind] επ.: προσαρτημένος ||— number: προσαρτημένος
αριθμός (αλγ.).
adjoint [ a ^ o i n d ] επ.: συζυγής II— matrix: συζυγής πίνακας II— number:
συζυγής αριθμός II— of a (Banach) space: o συζυγής ή δυϊκός ενός χώρου
(Banach) II— of a transformation: o συζυγής μετασχηματισμού.
adjugate ['aed3ugit] επ.: συζυγής (βλ. adjoint).
adjunction [9'd3AqkJh] ουσ.: σύζευξη, επέκταση || algebraic —: αλγεβρική
επέκταση.
admissible [ad'misabl] επ.: επιτρεπτός, αποδεκτός ||— curve (hypothesis,
number, region, set, subgroup, variation, etc.): αποδεκτή καμπύλη (υπόθεση,
αριθμός, περιοχή, σύνολο, υποομάδα, απόκλιση, κλπ.).
a-e: βλ. almost everywhere.
affine ['ae,fain] επ.: συναφής, αφινικός, ομοπαραλληλικός II— geometry
(plane, transformation, etc.): αφινική ή ομοπαραλληλική γεωμετρία (επί
πεδο, μετασχηματισμός κλπ.).
affinity [a'finati] ουσ.: συνάφεια, ομοπαραλληλία.
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affirm [3'f3:m] p.: υποστηρίζω (μαθ. λογ.).
affirmative [3'f3:mativ] επ.: καταφατικός II— proposition: κατηγορηματική
πρόταση (μαθ. λογ.).
aggregate ['aegngat] ουσ.: σύνολο, συνάθροισμα (αρχ. όρος).
Agnesi, Maria G. (1718-1799): Ιταλίδα γλωσσολόγος, θεολόγος και μαθημα
τικός. II the witch of II—: η καμπύλη της Agnesi.
Ahlfors, Lars V. (1907): Φιλανδοαμερικανός μαθηματικός (μιγαδική ανάλυση).
Ahmes (Rhind) Papyrus: σπουδαίος αρχαίος αιγυπτιακός μαθηματικός
πάπυρος που γράφτηκε γύρω στα 1650 π.Χ. από τον Ahmes και βρέθηκε το
1858 από τον Rhind.
Albert, Abraham A. (1905-1972): Αμερικανός μαθηματικός (άλγεβρα).
Alberti, Leone B. (1404-1472): Ιταλός μαθηματικός και αρχιτέκτονας.
aleatory ['eihatari] επ.: τυχαίος II— variable: τυχαία μεταβλητή.
aleph [aebf]: το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου που συμβολίζει
πληθάριθμο απειροσυνόλου II— null: άλεφ-μηδέν (που συμβολίζει τον
πληθάριθμο του αριθμήσιμου).
Aleksandroff, Paul S. (1910): Ρώσος μαθηματικός (τοπολογία II—'s compactification: βλ. compactification.
Alexander, James W. (1888-1971): Αμερικανός μαθηματικός (ανάλυση, άλγε
βρα, τοπολογία) II—'s subbase theorem: το θεώρημα υποβάσεως του
Alexander (στους συμπαγείς τοπολογικούς χώρους).
algebra ['aeldjibra] ουσ.: άλγεβρα II— of propositions: προτασιακός λογισμός
ή άλγεβρα του Boole 11-— of sets: άλγεβρα συνόλων II Banach —: Banach
άλγεβρα II Boolean —: άλγεβρα του Boole || elementary (formal, higher,
non-associative, universal, vector, etc.) —: στοιχειώδης (τοπική, ανώτερη,
μη προσεταιριστική, καθολική, διανυσματική, κλπ.) άλγεβρα II fundamental
theorem of —: το θεμελιώδες θεώρημα της Άλγεβρας.
algebraic [,aeld3i'breik] επ.: αλγεβρικός II— curve: αλγεβρική καμπύλη ||—
dependence: αλγεβρική εξάρτηση II — expression: αλγεβρική παράσταση
||~ extension: αλγεβρική επέκταση II— finction: αλγεβρική συνάρτηση II—
independence: αλγεβρική ανεξαρτησία II— integer: αλγεβρικός ακέραιος
||~ irrationls: άρρητοι αλγεβρικοί αριθμοί II — number: αλγεβρικός αριθ
μός II — operation: αλγεβρική πράξη II— sign: αλγεβρικό πρόσημο II —
structure: αλγεβρική δομή II— surface: αλγεβρική επιφάνεια II —-variety:
αλγεβρική πολλαπλότητα.
algebraically [.aeldsi'breikah] επιρ.: αλγεβρικά II— closed (complete, etc.)
αλγεβρικά κλειστός (πλήρης, κλπ.).
algebraist [,aeld3i'breiist] ουσ.: αλγεβριστής.
algorithm (algorism) ['aelganom] ουσ. αλγόριθμος II division —: ο αλγό
ριθμος διαιρέσεως || Euclid's —: Ευκλείδειος Αλγόριθμος.
alienation [.eilja'neijh] ουσ. μη συσχέτιση (στατ.).
alignment [a'lainmsnt] ουσ.: ευθυγράμμιση.
alignment chart [a'lainmant'tfa^] νομογράφημα.
aliquot parts ['aelikwDt'pa:ts] υποπολλαπλάσια.
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Al-Khuwarizmi (Mohamed ben Musa~): Πέρσης μαθηματικός και φιλό
σοφος του 9ου μ.Χ. αι.
almost everywhere [Oilmaust'evriwea*]: σχεδόν παντού (συντ. a.e.)
almost periodic function [Olmaust.pian'Ddik'fArjkJn]: σχεδόν περιοδική συ
νάρτηση (αναλ.).
alpha ['aelfa*] ουσ.: το ελλ. γράμμα άλφα.
alternant [o:l't3:n3nt] ουσ.: η εναλλάσσουσα ορίζουσα.
alternate [p:l't3:n9t] επ.: εναλλάξ | | ~ angles: εναλλάξ γωνίες II— interior
(exterior) angles: εντός (εκτός) εναλλάξ γωνίες.
alternating [O:lt3neitirj] επ.: εναλλάσσων ή εναλλασσόμενος ||~ function
(group, series etc.): εναλλασσόμενη συνάρτηση (ομάδα, σειρά, κλπ.).
alternative [o:l't3:n3tiv] επ.: εναλλακτικός, εναλλάσσων II— algebra: εναλλάσ
σουσα άλγεβρα II— division ring: εναλλάσσων δακτύλιος διαιρετότητας II—
hypothesis: εναλλακτική υπόθεση (στατ.).
altitude ['aeltitju:d] ουσ.: ύψος, υψόμετρο.
amalgam [a'maelgam] ουσ.: αμάλγαμα (αλγ.).
amalgamated [a.maelga'meitid] επ.: αμαλγαματοποιημένος.
ambiguous [aem'bigjuas] επ.: αμφίβολος II— case: αμφίβολη περίπτωση
(γεωμ.).
amicable numbers ['aemikabl'nAmt^z]: φίλοι αριθμοί.
amount [a'maunt] ουσ.: ποσό (στατ.).
ample ['aempl] επ.: ευρύς.
amplitude ['aemplitju:d] ουσ.: πλάτος ή εύρος ||— of a complex number:
όρισμα μιγαδικού αριθμού II— of harmonic motion: πλάτος αρμονικής
κινήσεως.
AMS [.ei.em'es]: American Mathematical Society: Η Αμερικανική Μαθημα
τική Εταιρεία.
AMS Classification Scheme ['ei'em'es.klaesifi'kei/n'skKm]: έγκυρο σύστημα
ταξινομήσεως μαθηματικών εργασιών, κατά θέμα, που χρησιμοποιείται
πολύ.
analog ['aenalog] ουσ.: το ανάλογο.
analogue computer (ή analog) ['aenalng kam'pju^a*]: αναλογικός υπολογι
στής (βλ. computer).
analogous [a'naetagas] επ.: ανάλογος (μαθ. λογ.).
analogy [3'naebd3i] ουσ.: αναλογία, λόγος.
analyse ['aenalaiz] p.: αναλύω.
analysis [a'naebsis] (πλ. analyses) ουσ. 1 ανάλυση (αντ. σύνθεση) 11 algebraic
(Diophantine, indeterminate, linear, statistical, tensor, vector, etc.): αλγεβρι
κή (Διοφαντική, απροσδιόριστη, γραμμική, στατιστική, τανυστική, διανυ
σματική, κλπ.) ανάλυση | | ~ of (co)variance: ανάλυση (συν)διασποράς
(στατ.) (συντ. ANOVAR) ||~ situs: τοπολογική γεωμετρία II 2 Ανάλυση
(κλάδος των μαθηματικών που περιλαμβάνει απειροστικό λογισμό, κλπ. II
combinatorial (complex, Harmonic, Mathematical, Real, etc.) ~: Συνδυαστική
(Μιγαδική, Αρμονική, Μαθηματική, Πραγματική, κλπ.) Ανάλυση.
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analytic (-al) [.aena'htik] επ.: αναλυτικός ||— continuation: αναλυτική
συνέχιση (επέκταση) 11— curve: αναλυτική καμπύλη II— function: αναλυ
τική συνάρτηση II— geometry: αναλυτική γεωμετρία 11— projective geometry:
αναλυτική προβολική γεωμετρία II— mechanics (set, structure, surface,
etc.): αναλυτική μηχανική (σύνολο, δομή, επιφάνεια, κλπ.).
anchor ring [.aeqka'nrj]: κουλουροειδές σχήμα, σπείρα (βλ. torus).
AND gate ['aend.geit]: θύρα του Και (Η/Υ).
angle ['aerjgl] ουσ.: γωνία II— of attack (depression, elevation, friction,
incidence, inclination, intersection, polygon, reflection, rotation, etc.): γωνία
προσβολής (υποστάθμης, ανυψώσεως, τριβής, προσπτώσεως, κλίσεως, τομής,
πολυγώνου, ανακλάσως, περιστροφής, II acute (adjacent, alternate, central,
complementary, convex, dihedral, Euler's, exterior, exterior interior alternate,
interior, negative, obtuse, opposite, plane, polar, polyhedral, positive, reflex,
right solid, vectorial, etc.)—: οξεία (εφεξής, εναλλάξ, κεντρική, συμπληρω
ματική, κυρτή, δίεδρη, εκκεντρική, του Euler, εξωτερική, εκτός εντός
εναλλάξ, εσωτερική, αρνητική, αμβλεία, αντικείμενη, επίπεδη, πολική,
πολυεδρική, θετική, μη κυρτή, ορθή στερεά, διανυσματική, κλπ.) γωνία ||
eccentric (slope, vertically opposite, etc.) —: γωνία εκκεντρότητας (κλίσεως,
κατά κορυφή, κλπ.).
angular ['aerjjgub*] επ.: γωνιακός II— accelaration: γωνιακή επιτάχυνση ||—
displacement: γωνιακή μετατόπιση II— distance: γωνιακή απόσταση 11—
measure: γωνιακό μέτρο II— velocity: γωνιακή ταχύτητα.
anharmonic (or cross) ratio [,aenha:'mDnik'reiJbu]: διπλός λόγος (γεωμ.).
annihilate [a'naisleit] p. εκμηδενίζω.
annihilator [a.naia'leits*] ουσ.: μηδενιστής (συναρτ. αναλ., αλγ.).
annular ['aenjub*] επ.: δακτυλιοειδής.
annulus ['aenjubs] ουσ.: (πλ. annuli): δακτύλιος.
anomalous [a'nomsbs] επ.: ανώμαλος II— dispersion: ανώμαλη διασπορά
(στατ.).
anomaly [a'nDmsli] ουσ.: ανωμαλία II point of—: σημείο ανωμαλίας (αντ.
regular point: κανονικό ή ομαλό σημείο).
ANR [,ei,en'a:*] absolute neighbourhood retract: χώρος με την ιδιότητα της
απόλυτης συστολής περιοχών (τοπ.).
antecedent [.aenti'sndant] ουσ.: ο ηγούμενος όρος ή υπόθεση (μαθ. λογ.).
antiautomorphism [.aenti.oits'moifisn] ουσ.: αντιαυτομορφισμός (αλγ.).
anticommutative [,aentik3'mju:t9tiv] επ.: αντισυμμετρικός (αλγ.), αντι-αντιμεταθετικός.
antiderivation [.aenti.deri'veifn] ουσ.: αντιπαραγώγιση (αόριστη ολοκλήρωση)
(αναλ.).
antiderivative [.aentidi'rivstiv] ουσ.: αντιπαράγωγος ή αόριστο ολοκλήρωμα
(αναλ.).
antihyperbolic function [.aenti.haips^bDhk'fAqkJh]: αντίστροφη υπερβολική
συνάρτηση.
antilogarithm ['aenti'logsnom] ουσ.: αντιλογάριθμος.
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antinomy [aen'tinsmi] ουσ.: αντινομία (μαθ. λογ.).
antiparallel [.aenti'paeratal] επ.: αντιπαράλληλος.
antipodal [aen'tipadl] επ.: αντιποδικός II— points: αντιδιαμετρικά σημεία.
antisymmetric [.aentisi'metnk] επ.: αντισυμμετρικός II— law: αντισυμμετρικός
νόμος (x<y και y ^ x =Φ x=y) (θεωρ. συν.).
antithesis [aen'tiGasis] ουσ.: (πλ. antitheses): αντίθεση (μαθ. λογ.).
antitrigonometric function [.aenti.tngDno'metnk'fAqkJn] αντίστροφη κυκλική
συνάρτηση.
apex ['eipaks] ουσ.: (πλ. apexes ή apices): κορυφή.
Apollonius of Perga: Απολλώνιος ο Περγαίος (250-170 π.Χ.), μεγάλος
Έλληνας γεωμέτρης σημαντικότερο έργο του οποίου είναι τα «Κωνικά» II
the circle of—: ο κύκλος του Απολλώνιου II—' problem: το πρόβλημα του
Απολλώνιου (της κατασκευής κύκλου εφαπτόμενου σε τρεις άλλους
δοθέντες κύκλους).
a posteriori ['arpos'ten'Diri:]: εκ των υστέρων II— probability: εκ των υστέρων
πιθανότητα.
apothem ['aspdOsm]: απόστημα (γεωμ.).
apparent [s'paerant] επ. φαινόμενη II— altitude: φαινόμενο ύψος ||— diameter:
φαινόμενη διάμετρος II— distance: φαινόμενη απόσταση.
application [.aeph'keifn] ουσ.: εφαρμογή.
applied matehmatics [a'plaid.maeea'maetiks]: εφαρμοσμένα μαθηματικά.
approach [a'prsotj] 1. p.: πλησιάζω, προσεγγίζω II— a limit: προσεγγίζω ένα
όριο II 2 επ. — curve: καμπύλη προσεγγίσεως II 3. ουσ.: προσέγγιση.
approximate [a'proksimat] 1 επ.: κατά προσέγγιση ||— result (root, value,
etc.): κατά προσέγγιση αποτέλεσμα (ρίζα, τιμή, κλπ.) 2. p. [a'proksimeit]:
προσεγγίζω.
approximately [a'proksimath] επιρ.: κατά προσέγγιση, περίπου.
approximation [a.prDksi'meiJh] ουσ.: προσέγγιση || first—: πρώτη προσέγγιση
II method of (successive, etc.) —: μέθοδος (διαδοχική, κλπ.) προσεγγίσεως,
a priori [,αιρπι'οιπ:]: εκ των προτέρων.
apse [aeps] ουσ.: αψίδα (βλ. apsis).
apsis [.aepsis] ουσ.: αψίδα.
Arabic numerals [a'raebik'njiKmarals]: Αραβικά ψηφία αριθμήσεως.
arbitrary ['aibitran] επ.: αυθαίρετος II— constant: αυθαίρετη σταθερά.
arc [a:k] ουσ.: τόξο II analytic (major, minor, regular, etc.) —: αναλυτικό
(μείζον, έλασσον, ομαλό, κλπ.), τόξο ||— length: μήκος τόξου.
Archimedean field [^kl'mirijdn'fKld]: Αρχιμήδειο σώμα.
Archimedean group ^aiki'mi^djdn'gruip]: Αρχιμήδεια ομάδα.
Archimedean property [,a:ki'mi:di3n'prDp3:ti]: η ιδιότητα του Αρχιμήδη (για
τη διάταξη της ευθείας των πραγματικών).
Archimedes (287-212 π.Χ.): Αριμήδης ο Συρακούσιος, μέγιστος Έλληνας
γεωμέτρης και φυσικός II—' axiom: το αξίωμα του Αρχιμήδη II—'
Principle: Η αρχή του Αρχιμήδη II—' Spiral: η έλικα του Αρχιμήδη.
a re os [,a:'kos] ή arc cos: τόξο συνημίτονου.
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arcosh [.ar'kofl: τόξο υπερβολικού συνημίτονου.
arcot [.ai'kot] ή arc cot: τόξο συνεφαπτομένης.
arcoth [.ar'kauO]: τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης.
arcsin [.aik'sin] ή arc sin: τόξο ημίτονου.
arcsinh [,a:k'Jain]: τόξο υπερβολικού συνημίτονου.
arctan [,a:k'taen] ή arc tan: τόξο εφαπτομένης
arctanh [,a:k'9aen]: τόξο υπερβολικής εφαπτομένης
are [α:*] ουσ.: μονάδα μετρήσεως επιφάνειας ίση με 100 m2.
area ['earis] ουσ.: εμβαδόν || element of—: στοιχειώδης επιφάνεια II— of a
surface: εμβαδόν επιφάνειας II— under a curve: το εμβαδόν που περικλείεται
μεταξύ μιας καμπύλης και του άξονα των x (ή κάποιου άλλου άξονα).
Argand, Jean R. (1786-1822): Ελβετός μαθηματικός ||— diagram: σύστημα
καρτεσιανών αξόνων στο μιγαδικό επίπεδο.
argument ['a:gjumdnt] ουσ.: όρισμα.
Aristotelean logic [.aensto'tKljan'lodjik]: Αριστοτέλεια λογική.
Arithmetic [a'nOmetik] ουσ.: η Αριθμητική || Primitive Recursive —: πρωτο
γενής αναδρομική Αριθμητική.
arithmetic (—al) [,aene'metik(l)] επ.: αριθμητικός II— mean(s): αριθμητικός
μέσος, μέσος όρος II— operations: αριθμητικές πράξεις ||— progression:
αριθμητική πρόοδος II— sequence: αριθμητική ακολουθία II— series:
αριθμητική σειρά.
arithmetically [.aene'metikali] επιρ.: αριθμητικά.
aritmetico-geometric progression (series): [laeri6lmetikDld3i9,metrikpr3'gre|n]
αριθμογεωμετρική πρόοδος (σειρά).
arm of an angle ['cKmavan'aerjgl]: πλευρά γωνίας.
arrangement [a'reindjmant] ουσ.: διάταξη.
array [a'rei] ουσ.: παράταξη, διάταξη II rectangular —: πίνακας.
arrow diagram ['aerau'daiagraem]: διάγραμμα μορφισμών (θεωρ. κατηγ.).
arrow paradox ['aerau'paeradoks]: το παράδοξο του Ζήνωνα σχετικά με την
κίνηση του βέλους στον αέρα.
Artin, Emil (1898-1962): Γερμανός μαθηματικός (άλγεβρα), II—ian ring:
δακτύλιος του Artin (βλ. και Noetherian ring).
Arsela, Cesare (1847-1912): Ιταλός μαθηματικός (αναλ.).
ascending [a'sendirj] n.: αύξων, ανιών II— chain condition: συνθήκη ανιουσών
αλυσίδων II— powers of a variable: ανιούσες δυνάμεις πολυωνύμου (αντ.
descending).
Ascoli, Gulio (1843-1896): Ιταλός Μαθηματικός (ανάλυση) (βλ. Arzela-Ascoli
theorem).
associate [a'saujeit] 1. p.: προσαρτώ, συσχετίζω II 2. [a'saufiait] επ.: αντίστοι
χος, συσχετισμένος, συσχετιζόμενος.
association [a.sausi'eifn] ουσ.: σχέση, συσχέτιση (στατ.) II— scheme: σχήμα
συσχετισμού.
associative [a'saujjativ] επ.: προσεταιριστικός 11— law: προσεταιριστικός
νόμος (βλ. associativity) II— relation: προσεταιριστική σχέση 11— ring:
προσεταιριστικός δακτύλιος.
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associativity [a'saujja'tivati] ουσ.: προσεταιριστικότητα.
assume [a'sjuim] p.: υποθέτω, θεωρώ.
assumption [s'sAmpJh] ουσ.: υπόθεση, παραδοχή.
asteroid ['aestaroid] επ.: αστεροειδής.
astroid ['aestroid] ουσ.: η αστροειδής καμπύλη.
astronomic (—al) [.aestra'nDmik] επ.: αστρονομικός II— units: αστρονομικές
μονάδες II— year: αστρονομικό έτος.
astronomy [a'stronami] ουσ.: αστρονομία.
asymmetric [,aesi'metnk] επ.: ασύμμετρος.
asymptote ['aesimptaut] ουσ.: ασύμπτωτος.
asymptotic [.aesimp'tDtik] επ.: ασυμπτωτικός II— convergence (curve, direction,
distribution, formula, series, surface, value, etc.): ασυμπτωτική σύγκλιση
(καμπύλη, διεύθυνση, κατανομή, τύπος, σειρά, επιφάνεια, τιμή, κλπ.).
asymptotically equal [^simp'totikdh'irkwal]: ασυμπτωτικά ίσα.
Atiyah, Michel F. (1929): σπουδαίος Ά γ γ λ ο ς μαθηματικός (άλγεβρα, γεω
μετρία).
atom ['aetam] ουσ.: άτομο (αλγ. Boole, θεωρ. συνδ.).
atomic [a'tomik] επ.: ατομικός ||— lattice: ατομικός σύνδεσμος ||— measure:
ατομικό μέτρο (αναλ.).
attitude ['aetitju:d] ουσ.: στάση ||— matrix: πίνακας στάσεως της βάσεως
ενός διανυσματικού χώρου.
attract [a'traekt] p. έλκω II—ion ουσ.: έλξη.
attractor [a'traekta*] ουσ.: ελκυστής (διαφ. γεωμ.).
attribute ['aetnbju:t] ουσ.: πεπερασμένο (ή διακριτό δείγμα), ιδιότητα,
χαρακτηριστικό II— space: δειγματικός χώρος.
augment [D:g'ment] p.: επαυξάνω II— ation: επαύξηση ||—ed matrix: επαυξη
μένος πίνακας (μήτρα).
autocorrelation [^tsu.kDra'leifn] ουσ.: αυτοσυσχέτιση (στατ.) II— coefficient:
συντελεστής αυτοσυσχετίσεως.
autocovariance [.D^su.ksu'vearians] ουσ.: αυτοσυνδιακύμανση (στατ.).
automorphic [pitev'moihk] επ.: αυτομορφικός II— function: αυτομορφική
συνάρτηση.
automorphish [^tau'motfism] ουσ.: αυτομορφισμός, ισομορφισμός από μία
δομή (π.χ. ομάδα) στον εαυτό της.
autoregressive [.otou^ngresiv] επ.: αυτοαναδρομικός (αριθμ. αναλ.).
auxiliary [o:g'zilJ3ri] επ.: βοηθητικός II— circle (equation, integral, variable,
etc.): βοηθητικός κύκλος (εξίσωση, ολοκλήρωμα, μεταβλητή, κλπ.).
average ['aevarK^] 1. ουσ.: μέσος όρος II 2. επ.: μέσος II— speed: μέση
ταχύτητα.
axial ['aeksial] επ.: αξονικός II— component: αξονική συνιστώσα 11—
coondinates: αξονικές συντεταγμένες II— symmetry: συμμετρία ως προς
άξονα.
axiom ['aeksiam] ουσ.: αξίωμα II— of choice: το αξίωμα της επιλογής II— of
completeness: αξίωμα πληρότητας (μαθ. λογ.) II— of continuity: αξίωμα
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συνεχείας | | ~ of countability (first or second): αξίωμα αριθμησιμότητας
(πρώτο ή δεύτερο) (τοπ.) 11— of incidence: αξιώματα προσπτώσεως II— of
order: αξιώματα διατάξεως II super position —: αξίωμα επαλληλίας.
axiomatic [.aeksiau'maetik] επ.: αξιωματικός II— set theory: αξιωματική
θεωρία συνόλων II— systems: αξιωματικά συστήματα.
axiomatics [.aeksiao'maetiks] ουσ.: αξιωματική, αξιωματικό σύστημα.
axis ['aeksis] ουσ. (πλ. axes): άξονας 11— of coordinates (ellips, hyperbola,
inertia, parabola, projection, revolution, rotation, symmetry, etc.): άξονας
συντεταγμένων (ελλείψεως, υπερβολής, αδράνειας, παραβολής, προβολής,
περιστροφής, στροφής, συμμετρίας, κλπ.). II conjugate (polar, principal,
radial, etc.) —: συζυγής (πολικός, κύριος, ριζικός, κλπ.) άξονας.
axonometric [aeksono'metrik] επ.: αξονομετρικός.
Azimuth ['aezimaG] ουσ.: Αζιμούθιο II— al: Αζιμουθιακός

Β
Babbage, Charles (1792-1871): Άγγλος μαθηματικός και εφευρέτης υπολογι
στικών μηχανών.
Baire, Louis Rene (1874-1932): Γάλλος μαθηματικός || — category theorem:
το θεώρημα κατηγορίας του Baire (τοπ.) ||— function: συνάρτηση Baire.
balanced product ['baebnst'prDctakt]: ισοζυγισμένο γινόμενο.
ball [bo:l] μπάλα (τοπ.) II closed —: κλειστή μπάλα || open —: ανοικτή
μπάλα II unit —: μοναδιαία μπάλα.
Banach, Stephan (1892-1945): Πολωνός μαθηματικός (ανάλυση, τοπολογία)
II— space: χώρος Banach (βλ. Normed space) ||— -Steinhaus theorem:
θεώρημα Banach-Steinhaus ||— -Tarski paradox: To παράδοξο BanachTarski II Hahn-— theorem: Θεώρημα Hahn-Banach (Βλ. Hahn).
bar graph ['ba:,graef): ραβδόγραμμα (στατ.).
Barrow, Isaac (1630-1677): Άγγλος γεωμέτρης και θεολόγος, καθηγητής
του Νεύτωνα.
barycenter ['baen.sents*] ουσ.: βαρύκεντρο, κέντρο βάρους.
barycentric [.baen'sentrik] επ.: βαρυκεντρικός II— coordinates: βαρυκεντρικές συντεταγμένες.
base ['beis] ουσ.: βάση ||— angles of a triangle: οι παρά τη βάση γωνίες ενός
τριγώνου II — for a topology: βάση τοπολογίας II neighbourhood — of a
point: βάση περιοχών σημείου II sub—: υποβάση II— of a logarithm: βάση
λογαρίθμου II— of a number system: βάση συστήματος αρίθμησης.
basic ['beizik] επ.: βασικός.
basis ['beisis] ουσ.: βάση II— of a vector space: βάση διανυσματικού χώρου II
block (conditional, unconditional κλπ.) —: αμετάφραστοι όροι για τους
οποίους δεν έχει καθιερωθεί ορολογία στα Ελληνικά* βλ. όμως conditional,
unconditional.
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Bayes, Thomas (1702-1761): Άγγλος θεολόγος και μαθηματικός (θεωρία
πιθανοτήτων) II— estimator: εκτιμητής του Bayes ||—ian Statistics: Στατιστική
του Bayes II— theorem: θεώρημα του Bayes.
bearing ['besnq] ουσ.: Η γωνία που σχηματίζει μία ευθεία με τον άξονα
Βορράς-Νότος.
behaviour space [bi'heivia, speis]: βλ. phase space.
bel [bel] ουσ.: μονάδα μετρήσεως εντάσεως ήχου.
bending moment ['bendirj.maumant]: ροπή κάμψεως (μηχ.).
Bernoulli: Όνομα ελβετικής οικογένειας από την οποία προήλθαν αξιό
λογοι μαθηματικοί και φυσικοί όπως οι Nicolaus, James, Johan, Daniel etc.
II— distribution: κατανομή Bernoulli (στατ.) 11— equation: εξίσωση του
Bernoulli II— inequality: η ανισότητα του Bernoulli ||— numbers: αριθμοί
του Bernoulli II lemniscate of—: λημνίσκος του Bernoulli II—trial: δομική
Bernoulli.
Bernstein, Sergei N. (1880-1968): Ρώσος μαθηματικός που ασχολήθηκε με τη
θεωρία προσεγγίσεως.
Bertrand, Joseph LF. (1822-1903): Γάλλος μαθηματικός (θεωρία αριθμών,
γεωμετρία, θεωρία πιθανοτήτων).
Bessel, Friedrich W. (1784-1846): Γερμανός μαθηματικός και αστρονόμος
II—'s functions: συναρτήσεις Bessel (μαθ. φυσ.) ||— differential equation:
διαφορική εξίσωση του Bessel II— inequality: η ανισότητα του Bessel.
beta ['bi:ta] ουσ.: το ελλ. γράμμα βήτα ||— distribution: κατανομή βήτα ||—
function: συνάρτηση βήτα.
bialgebra [bai'aeldjibra] ουσ.: διάλγεβρα.
biangular [bai'aengjub*] επ.: διγώνιος.
bias ['baias] ουσ.: μεροληψία (στατ.).
biased or biassed ['baiast] επ.: αντ. του unbiassed, βλ. λέξη.
biaxial [bai'aeksisl] επ.: διαξονικός.
bicompact [bai'kompaekt] επ.: δισυμπαγής (τοπ.).
bicompactum [baikam'paektam] επ.: δισυμπαγότητα.
biconditional [baiknn'dijbnl] επ.: ισοδύναμος (συνώνυμο του equivalent, βλ.
λέξη).
bifunctor [bai'fAqkta*] ουσ.: βλ. functor (μαθ. λογ.).
biharmonic [baiha:'mDnik] επ.: διαρμονικός II— function: διαρμονική εξί
σωση.
bijection [bai'djekfn] ουσ.: ισομορφισμός (συνόλων), αμφιμονοσήμάντη
απεικόνιση (κατά μερικούς συγγραφείς καί «επί»).
bijective map [bai'djektiv'maep]: αμφιμονοσή μάντη απεικόνιση επί, δηλ. ένα
προς ένα και επί.
bilateral [bai'laetaral] επ.: δίπλευρος, αμφίπλευρος II— symmetry: αμφίπλευρη
συμμετρικότητα II— shift operator: αμφίπλευρος τελεστής μεταθέσεως.
bilinear [bai'hnia] επ.: διγραμμικός ||— map: διγραμμική απεικόνιση II—
form: διγραμμική μορφή.
billion ['bihan]: 1. δισεκατομμύριο (ΙΟ9) (ΗΠΑ) 2. ένα εκατομμύριο εκατομ-
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μύρια (ΙΟ12) (χώρες της Κοινοπολιτείας).
bimodal [bai'maudl] επ.: δίτροπος, δικόρυφος.
bimodule [bai'rnodjul] ουσ.: βλ. module.
binary ['banian] επ.: δυαδικός II— number system: δυαδικό σύστημα
αριθμήσεως II— operation: διμελής πράξη 11— quadratic form: δυαδική
τετραγωνική μορφή II— relation: δυαδική σχέση.
binomial [bai'naumjal] 1. ουσ.: διώνυμο II 2. επ.: διωνυμικός II— coefficiemts:
διωνυμικοί συντελεστές II— distribution: διωνυμική κατανομή II— series:
διωνυμική σειρά II— theorem: το θεώρημα του διώνυμου.
binormal [b9i'no:m9l] επ.: δικανονικός.
bipartite [bai'pa:tait] ουσ.: διμερής II— coordinates: διπολικές συντεταγμέ
νες II— graph: διμερές γράφημα.
bipolar [bai'pauib*] επ.: διπολικός II— coordinates: διπολικές συντεταγμένες.
biquadratic [.bai.kwo^drcKtik] επ.: διτετραγωνικός ||— equation: τεταρτοβάθμια εξίσωση.
birectangular [bairek'taeqgob*] επ.: διορθογώνιος ||— spherical triangle:
σφαιρικό τρίγωνο με δύο ορθές γωνίες.
Birkoff, George D. (1884-1944): Αμερικανός μαθηματικός.
bisect [bai'sekt] p.: διχοτομώ II—ion: διχοτόμηση.
bisector [bai'sekta*] ουσ.: διχοτόμος II perpendicular —: μεσοκάθετος.
bit [bit] ουσ.: συντομ. του binary digit, ψηφίο, δυαδικό ψηφίο.
bivariate [bai'veanat] επ.: διμεταβλητός II— distribution: διμεταβλητή κατα
νομή.
Blaschke, Wilhelm (1885-1962): Αυστρογερμανός μαθηματικός (ανάλυση,
γεωμετρία) II— product: γινόμενο Blaschke (μιγαδ. αναλ.).
block basis ['blok.beisiz]: block βάση (αμετάφραστος όρος).
block graph ['blok.graef]: block γράφημα (αμετάφραστος όρος).
body ['bodi] ουσ.: σώμα II celestial —: ουράνιο σώμα || convex — κυρτό
σώμα II rigid —: στερεό σώμα (μηχ.)·
Bolyai, Janos (1802-1860): Ούγγρος γεωμέτρης.
Bolzano, Bernhard (1781-1848): Τσεχοσλοβάκος μαθηματικός | | — Weierstrass
property: ιδιότητα Bolzano-Weierstrasse II— - Weierstrass theorem: το
θεώρημα — Weierstrass.
Boole, George (1815-1864): Άγγλος μαθηματικός (μαθηματική λογική) ||—an
Algebra (ring, space, etc.): Άλγεβρα (δακτύλιος, χώρος, κλπ.) του Boole.
border ['bD:d3*] ουσ.: σύνορο (τοπ.).
Borel, Felix E.J.E. (1871-1956): Γάλλος μαθηματικός και πολιτικός II— set:
σύνολο Borel II— function: συνάρτηση Borel.
bound ['baund] ουσ.: φράγμα || greatest lower —: μέγιστο κάτω φράγμα (βλ.
infimum) || least upper—: ελάχιστο άνω φράγμα (βλ. supremum) || least
upper — axion: αξίωμα ελαχίστου άνω φράγματος II lower —: κάτω φράγμα
II upper —: άνω φράγμα.
boundary ['baondsri] ουσ.: σύνορο (τοπ.) ||— condition: συνοριακή συνθήκη
(διαφ. εξ.) — crossing: διάβαση φράγματος (στατ.) — point: σημείο του
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συνόρου II— -value problem: πρόβλημα συνοριακών τιμών 11— values:
συνοριακές τιμές.
bounded ['baundid] επ.: φραγμένος | | ~ convergence theorem: θεώρημα
φραγμένης σύγκλισης 11— function: φραγμένη συνάρτηση 11— function (or
measure) of variation: συνάρτηση (ή μέτρο) φραγμένης κύμανσης ||~
linear transformation: φραγμένος γραμμικός μετασχηματισμός ||~ operator:
φραγμένος τελεστής II— sequence: φραγμένη ακολουθία | | ~ set: φραγμένο
σύνολο.
brachistochrone [bra'kistakraon] ουσ.: η καμπύλη του προβλήματος του
βραχυστόχρονου (λογ. μεταβ.).
bracket ['braekit] ουσ.: παρένθεση II square ~ : αγκύλη.
branch [brcr.ntj] ουσ.: κλάδος II— of a curve: κλάδος καμπύλης 11— of a
multiple valued analytic function: κλάδος πλειότιμης αναλυτικής συνάρτη
σης.
breadth [bred0]: πλάτος ( = width), εύρος.
Brianchon, Choriew J. (1783-1864): Γάλλος γεωμέτρης.
Briggs, Henry (1561-1630): Άγγλος αστρονόμος και κατασκευαστής λογα
ριθμικών πινάκων II— 's logarithm: λογάριθμος του Briggs.
British Thermal Unit ['britipGarmal'jurnit]: μονάδα μετρήσεως θερμικής
ενέργειας ίση περίπου με 4.18 joule.
broken line ['braukn'lain] : τεθλασμένη γραμμή.
Brouwer, Luitzen E.J. (1881-1966): Ολλανδός μαθηματικός (τοπολογία, μαθη
ματική λογική) II— fixed point theorem: θεώρημα των σταθερών σημείων
του Brouwer.
Brown, Robert (1773-1858): Άγγλος βοτανολόγος 11 —ian motion: κίνηση
Brown.
Budan de Bois Laurent, F.F.D. (c. 1800-1853 ή αργότερα): Γάλλος γιατρός που
ασχολήθηκε και με τα μαθηματικά.
buffer ['bAfs*] ουσ.: απομονωτής, προσαρμοστής (Η/Υ).
Buffon, George LL, Comte de (1707-1788): Γάλλος φυσιοδίφης που
ασχολήθηκε και με τη θεωρία πιθανοτήτων.
bulk modulus ['bAlk'modjubs]: μέτρο ελαστικότητος, όγκου (μηχ.)·
bundle [bAndl] ουσ.: δέσμη 11 associated (normal, principal, tangent, vector,
etc.) ~ : συσχετισμένη (κάθετη, κύρια, εφαπτόμενη, διανυσματική, κλπ.)
δέσμη II fibre ~ : νηματική δέσμη ή ινώδες II— map (space, tangent, vector,
etc.): απεικόνιση (χώρος, εφαπτόμενη, διάνυσμα, κλπ.) δέσμης ||~ of
planes: δέσμη επιπέδων.
Buniakovski (or Bouniakowsky), Victor J. (1804-1899): Ρώσος μαθηματικός
(θεωρία πιθανοτήτων).
Burali-Forti, Cesare (1861-1931): Ιταλός μαθηματικός.
Bush, Vahnevar (1890): Αμερικανός ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, κατασκευα
στής αναλογικού υπολογιστή.
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C
C.G.S. Units: σύστημα μονάδων C.G.S. (συντομ. των centimeter, gram,
second).
cactoid [,kaek'tDid] ουσ.: κακτοειδές (τοπ.).
calculable ['kaelkjubbl] επ.: υπολογίσιμος, μετρήσιμος.
calculate ['kaelkjuleit] p.: υπολογίζω.
calculating machine ['kaelkjuleitiqmd'JIin]: υπολογιστική μηχανή.
calculation Lkae'lkjule'Jh] ουσ.: υπολογισμός.
calculator [.kae'lkjule'ta*] ουσ.: υπολογιστής, κομπιουτεράκι.
calculus ['kaelkjobs] ουσ.: λογισμός II differential —: διαφορικός λογισμός II
infinitesimal —: απειροστικός λογισμός 11 integral —: ολοκληρωτικός
λογισμός II— of variations: λογισμός μεταβολών II fundamental theorem of
—: θεμελιώδες θεώρημα του απειροστικού λογισμού.
calorie ['kaelon] ουσ.: θερμίδα ή γραμμοθερμίδα (μονάδα μετρήσεως θερμι
κής ενέργειας, ίση με 4,18 joule.
cancel ['kaensl] p.: απλοποιώ, διαγράφω.
cancellation [.kaensa'leifn] ουσ.: απλοποίηση, διαγραφή II— law: κανόνας
διαγραφής II— semigroup: διαγραφική ημιομάδα.
canonical [ks'nDnikl] επ.: κανονικός II— class: κανονική κλάση (τοπ.) ||—
form: κανονική μορφή II— representation: κανονική παράσταση.
Cantor, Georg (1845-1918): Γερμανός μαθηματικός, θεμελιωτής της θεωρίας
συνόλων II— set: το σύνολο του Cantor 11— ternary set: το τριαδικό
σύνολο του Cantor.
cap [kaep] ουσ.: το σύμβολο της τομής Π συνόλων, βλ. cup II spherical —:
σφαιρικό τμήμα (στερεομ.).
capacitance [ka'paesatans] ουσ.: χωρητικότητα (φυσ.).
capacitor [ka'paesata*] ουσ.: πυκνωτής.
capacity [ks'paesati] ουσ.: χωρητικότητα (φυσ.).
capital ['kaepitl] 1. ουσ.: κεφάλαιο (αριθμ.) II 2. επ.: — letter: κεφαλαίο
γράμμα.
Caratheodory, Constantin (1873-1950): Καραθεοδωρής Κωνσταντίνος: μαθη
ματικός ελληνικής καταγωγής που ασχολήθηκε με ανάλυση, θεωρία
μεταβολών και θερμοδυναμική 11— measure: μέτρο του Καραθεοδωρή.
Cardano, Girolamo (1501-1576): Ιταλός μαθηματικός γνωστός για τη λύση
του της τριτοβάθμιας εξισώσεως.
cardinal ['ka:dinl] επ.: πληθικός II— number (power, product, sum): πληθικός αριθμός (εκθέτης, γινόμενο, άθροισμα) — of a set: πληθικός αριθμός
συνόλου II— ή —ity of the continuum: πληθικότητα του συνεχούς II transfinite — number: υπερπεπερασμένος πληθικός αριθμός.
cardinality [,ka:di'n'aebti] ουσ.: πληθικότητα II— of a set: πληθικότητα (ή
ισχύς) ενός συνόλου.
cardioid ['ka:diDid] ουσ.: καρδιοειδές (η καμπύλη r = a(l±cos0)).
carrier ['kaeria*] ουσ.: φορέας ||— frequency: συχνότητα φέροντος κύματος
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II— wave: φέρον κύμα.
Cartan, Elie J. (1869-1951): Γάλλος μαθηματικός και θεωρητικός φυσικός.
Cartan, Henri P. (1904): σύγχρονος Γάλλος μαθηματικός, γιος του προηγού
μενου.
Cartesian [ka:'ti:zJ3n] επ.: Καρτεσιανός | | ~ axes (coordinates, product,
space): Καρτεσιανοί άξονες (συντεταγμένες, γινόμενο, χώρος (ή Ευκλεί
δειος χώρος)).
Cassini Jean P. (1625-1712): Γάλλος αστρονόμος και γεωμέτρης | | ~ oval:
ωοειδές του Cassini: [(x-a) 2 + y2][(x + a)2 + y2] = k4.
casting ['ka:stir)] ουσ.: ρίψιμο, ριξιά II— ont nines: μέθοδος για τον έλεγχο
(δοκιμή) του πολλαπλασιασμού που βασίζεται στις ιδιότητες του αριθμού
9.
catastrophe [ka'taestrafi] ουσ.: καταστροφή II elementary ~ : στοιχειώδης
καταστροφή | | ~ theory: θεωρία καταστροφών (σύγχρονος κλάδος των
μαθηματικών που θεμελιώθηκε από τον R. Thorn).
categorize ['kaetigaraiz] p.: κατατάσσω, ταξινομώ.
category ['kaetigsn] ουσ.: κατηγορία II Baire's ~ theorem: θεώρημα κατηγο
ρίας του Baire II first ~ set: σύνολο πρώτης κατηγορίας (αριθμήσιμη
ένωση πουθενά πυκνών συνόλων Hnerve of a ~ : νεύρο κατηγορίας (τοπ.,
K-theory) 11 second —set: σύνολο δευτέρας κατηγορίας (αντ. της πρώτης
κατηγορίας II— theory: θεωρία κατηγοριών.
catenary [ka'timan] επ.: αλυσοειδής (η καμπύλη y = (a/2)(a x/ct +e~ x/a )).
catenoid ['kaetanoid] ουσ.: αλυσοειδές.
Cauchy, Augustin L. (1794-1857): σημαντικός Γάλλος μαθηματικός II—
distribution: κατανομή του Canchy II— inequality: ανισότητα Canchy (ή ~
-Schwarz) 11— integral formula: ολοκληρωτικός τύπος του Cauchy (μιγαδ.
αναλ.) II— sequence: ακολουθία Cauchy ή βασική ακολουθία II— (condensa
tion) test for convergence: κριτήριο (συμπυκνώσεως) Cauchy για σύγκλιση.
causality [kD:'zaebti] ουσ.: αιτιότητα.
cause [ko:z] ουσ.: αιτία, αίτιο.
caustic curve [,ko:stik'k3:v]: καυστική ή υποκυκλοειδής καμπύλη (hypocycloid curve).
Cavalieri, Francesco Β. (1598-1647): Ιταλός μαθηματικός που μπορεί να
θεωρηθεί συνεχιστής του γεωμετρικού έργου του Αρχιμήδη.
Cayley, Arthur (1821-1895): Άγγλος μαθηματικός II— algebra: άλγεβρα του
Cayley | | ~ theorem: θεώρημα του Cayley (περί ομάδων) ~ Hamilton
theorem: θεώρημα των Cayley-Hamilton (θεωρ. πινάκων).
Cech, Gdward (1893-1960): Πολωνός μαθηματικός (τοπολογία) || Stone—
compactification: συμπαγοποίηση κατά Stone-Cech.
c.d.f. [.sir.dii'ef]: βλ. cumulative distribution function.
Celcius, Anders (1701-1744): Σουηδός αστρονόμος ||~ scale: μέτρηση σε
βαθμούς Κελσίου.
celestial [si'lestjsl] επ.: ουράνιος | | ~ altitude (coordinates, equator, horizon,
latitude, mechanics, meridian, pole, sphere, etc.) ουράνιο ύψος (συντεταγμέ-
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νες, ισημερινός, ορίζοντας, πλάτος, Μηχανική, μεσημβρινός, πόλος,
σφαίρα, κλπ.).
cell [sel] ουσ.: ομοιομορφική εικόνα μπάλας (στερεής σφαίρας) ή κελλίον.
II closed (open) —: ομοιομορφική εικόνα κλειστής (ανοικτής) μπάλας
(τοπ.).
center ['senta*] βλ. centre.
centesimal [sen'tesiml] επ.: εκατοστιαίος (με βάση το 100).
centigrade ['sentigreid] επ.: εκατονταβάθμιος II— thermometer: εκατονταβάθμιο θερμόμετρο (θερμόμετρο Κελσίου).
centigram ['sentigraem] ουσ.: εκατοστό του γραμμαρίου.
centimeter [senti,mi:t3*] ουσ.: εκατοστό (του μέτρου), εκατοστόμετρο.
central ['sentrsl] επ.: κεντρικός ||— angle (force, etc.): επίκεντρη γωνία
(δύναμη, κλπ.) II— limit theorem: κεντρικό οριακό θεώρημα (στατ.) II—ly
symmetric body: σώμα με κεντρική συμμετρία II— moment (motion,
projection, etc.): κεντρική ροπή (κίνηση, προβολή, κλπ.).
centraliser [sentra'laiza*] ουσ.: κεντροποιητής (υποομάδας).
centre ['senta*] ουσ.: κέντρο II— of attraction (curvature, gravity, inversion,
mass, oscillation, pressure, similarity, similitude, symmetry, etc.): κέντρο
έλξεως (καμπυλότητας, βαρύτητας, αντιστροφής, μάζας, ταλαντώσεως,
ομοιότητας, ομοιότητας, συμμετρίας, κλπ.) II— of perspective: προοπτικό
κέντρο II radical —: ριζικό κέντρο II— of a circle: κέντρο κύκλου II— of a
group: κέντρο ομάδας.
centrifugal [sen'tnfjugl] επ.: φυγόκεντρος ||— force (potential, etc.): φυγό
κεντρος δύναμη (δυναμικό κλπ.).
centripetal [sen'tnpitl] επ.: κεντρομόλος II— acceleration (force, etc.): κεντρο
μόλος επιτάχυνση (δύναμη, κλπ.).
centroid ['sentroid] ουσ.: κέντρο βάρους (ή μάζας) II— of a triargle:
βαρύκεντρο τριγώνου.
Cesar ο, Ernesto (1859-1906): Ιταλός μαθηματικός II— summable (sequence):
(ακολουθία) αθροίσιμη κατά Cesaro.
Ceva, Tomasso (1648-1746): Ιταλός Ιησουίτης μαθηματικός —'s Theorem:
θεώρημα του Ceva (στη γεωμετρία του τριγώνου).
c.g.s. Units: σύστημα μετρήσεως με βάση το εκατοστόμετρο (cm), το
γραμμάριο (gr) και το δευτερόλεπτο (sec).
chain [tjein] ουσ.: αλυσίδα 11— conditions (on a lattice, ring, etc.): συνθήκη
αλυσίδων (σε σύνδεσμο, δακτύλιο, κλπ.) II countable — condition: συνθήκη
αριθμήσιμων αλυσίδων II— complex: αλυσιδωτό σύμπλοκο ||— rule:
κανόνας αλληλουχίας (για παραγώγιση).
chance [tfa:ns] ουσ.: πιθανότητα, συγκυρία (θεωρ. πιθ.).
change [tfemd3] ουσ.: αλλαγή, μεταβολή II— of base (coordinates, variable,
etc.): αλλαγή βάσεως (συντεταγμένων, μεταβλητής, κλπ.) II rate of —:
ρυθμός μεταβολής.
chaos [*keios] ουσ.: χάος (διαφ. εξ., δυναμ. συστ.).
character ['kaerakta*] ουσ.: χαρακτήρας II— group: ομάδα χαρακτήρων II
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finite —: πεπερασμένος χαρακτήρας II— of a group: χαρακτήρας ομάδας (x)
II group —: χαρακτήρας ομάδας 11 property of finite —: ιδιότητα πεπε
ρασμένου χαρακτήρα (λογ.).
characteristic [.kaerakta'nstik] 1. ουσ.: χαρακτηριστική || Euler —: χαρακτη
ριστική του Euler || — of a logarithm: χαρακτηριστική του λογαρίθμου II —
of a ring (field, etc.): χαρακτηριστική δακτυλίου (σώματος, κλπ.) II 2. επ.:
χαρακτηριστικός II— bundle (curve, direction, equation, frequency, function,
matrix, subalgebra, subgroup, etc.): χαρακτηριστική δέσμη (καμπύλη,
κατεύθυνση, εξίσωση, συχνότητα, συνάρτηση, πίνακας, υποάλγεβρα, υπο
ομάδα, κλπ.): — vector ή eigenvector: ιδιοδιάνυσμα.
charge [tfa:d3] ουσ.: φορτίο II density of—: πυκνότητα φορτίου || point-—:
σημειακό φορτίο.
chart [tfa:t] ουσ.: διάγραμμα, χάρτης II flow —: διάγραμμα ροής (Η/Υ).
Chebyshev, Pafnuti L (1821-1894): Ρώσος μαθηματικός και εφευρέτης II—
inequality: ανισότητα του Chebychev (πιθ.) II— polynomials: πολυώνυμα
Chebyshev (αριθμ. αναλ., θεωρ. προσεγγ.).
check [tfek] l. p.: ελέγχω, επαληθεύω II 2. ουσ.: έλεγχος, επαλήθευση.
chi [kai] ουσ.: το ελλ. γράμμα χι II—square (x2) distribution: κατανομή χ2
(στατ.) (συμβολίζει κατά παράδοση χαρακτήρα ομάδας και χαρακτηρι
στική του Euler).
Chinese remainder theorem: το Κινεζικό θεώρημα του υπολοίπου (θεωρ.
αρ.).
choice [tjbis] ουσ.: επιλογή II axiom of—: αξίωμα επιλογής (θεωρ. συν.) II—
function: συνάρτηση επιλογής (θεωρ. συν.).
chord [ko:d] ουσ.: χορδή II focal —: εστιακή χορδή.
Christoffel, Elwin Β. (1829-1900): Γερμανός γεωμέτρης II— symbols: σύμβολο.
Christoffel (διαφ. γεωμ.).
cipher (ή cypher) ['saifa] ουσ.: το σύμβολο του μηδενός: 0
circle ['S3:kl] ουσ.: κύκλος II— of Apollonius: κύκλος του Απολλώνιου II— of
convergence: κύκλος συγκλίσεως II— curvature: κύκλος καμπυλότητας II
circumscribed (escribed, great, inscribed, radial, etc.) ] ουσ.: : περιγεγραμ
μένος (παραγεγραμμένος, μέγιστος, εγγεγραμμένος, ριζικός, κλπ.) κύκλος
II nine-point —: κύκλος των εννέα σημείων (ή κύκλος του Euler) II— of
inversion: κύκλος αντιστροφής II squaring (of) the —: τετραγωνισμός του
κύκλου.
circuit ['S3:kit] ουσ.: κύκλωμα II flip-flop —: ηλεκτρικό λογικό κύκλωμα δύο
σταθερών καταστάσεων flip-flop (Η/Υ).
circulant [ ^ k j u b n t ] επ.: κυκλοτερής II— determinant: κυκλοτερής ορίζουσα
II— matrix: κυκλοτερής πίνακας.
circular ['S3:kjub*] επ.: κυκλικός II— argument: φαύλος κύκλος II— function
(measure, motion, orbit, region, etc.): κυκλική συνάρτηση (μέτρο, κίνηση,
τροχιά, περιοχή, κλπ.).
circulating decimal ['sa^juleitirj'desiml]: περιοδικός δεκαδικός.
circumcenter [,s3:k3m'sent3*] ουσ.: επίκεντρο (κέντρο περιγεγραμμένου
κύκλου).
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circumcircle [,s3:k3m's3:kl] ουσ.: περιγεγραμμένος κύκλος.
circumference [sa'kAmfarans] ουσ.: περιφέρεια κύκλου.
circumscribe [^kamskraib] p.: περιγράφω.
circumscribed ['S3:k3mskraibd] επ.: περιγεγραμμένος.
cis θ [.sis'Giita] συντ. της παραστάσεως cos6 + isinG (συνηθέστερα: βχρ(ίθ)).
cissoid ['sisoid] ουσ.: κισσοειδής (καμπύλη) 11— of Diodes: κισσοειδής του
Διοκλέους (σε Καρτ. Συντ. y 2 (2a-x) = x3, σε Πολ. Συντ. ρ = 2α εφθ ημθ).
Clairant, Alexis C. (1713-1765): Γάλλος μαθηματικός II—'s differential equa
tion: η διαφορική εξίσωση του Clairaut.
class [kla:s] ουσ.: κλάση (στατ., κλπ.) II— equation: εξίσωση κλάσεως
(αλγ., θεωρ. αριθ.) II equivalence —: κλάση ισοδυναμίας II— frequency:
συχνότητα κλάσεων II— function: συνάρτηση κλάσεων (λογ.). 11 interval —:
κλάση διαστημάτων II modal —: επικρατούσα κλάση.
classical ['klaesiksl] επ.: κλασικός II— mechanics: κλασική μηχανική.
classification [.klaesifi'keifn] ουσ.: ταξινόμηση || one-way —: μονόδρομη
ταξινόμηση.
classify ['klaesifai] p.: ταξινομώ.
clinometer [klai'nomita*] ουσ.: κλινόμεντρο, κλισίμετρο (γεωδ.).
clockwise ['klDkwaiz] επιρ.: κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού,
δεξιόστροφα.
closed ['kbuzd] επ.: κλειστός II algebraically —: αλγεβρικά κλειστός II—
cover: κλειστό κάλυμμα (τοπ.) II— curve (disc, form, graph, interval, model,
operator, orbit, region, set, surface, system, transformation, etc.): κλειστή
καμπύλη (δίσκος, μορφή, γράφημα, διάστημα, μοντέλο, τελεστής, τροχιά,
περιοχή, σύνολο, επιφάνεια, σύστημα, μετασχηματισμός, κλπ.) II— with
respect to an operation: κλειστός ως προς μία πράξη.
closure ['kbu33*] ουσ.: κλειστότητα, θήκη ||— of a set: (κλειστή) θήκη ενός
συνόλου II— operator (property, etc.): τελεστής (ιδιότητα, κλπ.) κλειστό
τητας.
cluster point ['kLvsta'point]: σημείο συσσωρεύσεως II— set: σύνολο σημείων
συσσωρεύσεως.
coalition [.kaua'hfn] ουσ.: συνασπισμός (θεωρ. παιγνίων).
coaltitude of a celestial point: [kau'aelt ltjuidavasi'lestpl'point]: Ζενίθια από
σταση (αστρ.).
coaxial [kau'aeksial] ομοαξονικός II— circles: ομοαξονικός κύκλος II—
planes: ομοαξονικά επίπεδα.
coboundary [kau'baundsn] ουσ.: ομοσύνορο.
cocycle [kau'saikl] ουσ.: ομόκυκλος.
code [kaud] ουσ.: κώδικας.
codimension [.kaudi'menfn] ουσ.: συνδιάσταση (συναρτ. αναλ.).
coding ['ksudiq] ουσ.: κωδικοποίηση II— theory: θεωρία κωδίκων (πληρ.).
co-domain [.kaudau'mein] ουσ.: πεδίο τιμών (σπάνιος όρος).
coefficient [.kaui'fijht] ουσ.: συντελεστής Hconfidence —: συντελεστής
εμπιστοσύνης (στατ.) II binomial —: διωνυμικός συντελεστής II leading —:
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συντελεστής του μεγιστοβαθμίου όρου, μέγιστοβάθμιος ή κύριος συντελε
στής II— of correlation (linear expansion, variation, etc.): συντελεστής
συσχετίσεως (γραμμικού αναπτύγματος, μεταβολής, κλπ.) II differential —:
διαφορικός συντελεστής.
co-factor of a matrix (or of a determinant): [kau'faektarava'meitriks] σων πίνακα (ή ορίζουσας).
co-final [kau'fainl] επ.: ομοτελικός ||—ity: ομοτελικότητα (θεωρ. συν., τοπ.).
cofinite [kau'famait] επ.: συμπεπερασμένος II— set: συμπεπερασμένο σύνολο
(συμπλήρωμα πεπερασμένου συνόλου) II— topology: συμπεπερασμένη
τοπολογία.
cogradient [kau'greidjant] επ.: με την ίδια κλίση.
Cohen, Paul J. (1934): Αμερικανός μαθηματικός (τοπολογία, μαθημα
τική λογική).
coherence [kau'hiarans] ουσ.: συνέπεια, συνοχή.
coherently [kau'hiaranth] επι.: συνεπώς II— oriented: συνεπώς προσανατο
λισμένος.
cohesion [kau'tii^n] ουσ.: συνάφεια.
cohomology [.kauhD'mobdji] ουσ.: συνομολογία II— group: ομάδα συνομολογίας.
coin [koin] ουσ.: νόμισμα, κέρμα || toss a —: στρίβω νόμισμα (θεωρ. πιθ.).
coincide [.kauin'said] p.: συμπίπτω.
coincident [kau'insidant] επ.: συμπίπτων II— figures: συμπίπτοντα σχήματα.
coinitial [.kaui'nijl] επ.: ομοαρχικός (θεωρ. συν., τοπ.).
colatitude [k3u'laetitju:d] ουσ.: το συμπλήρωμα του γεωγραφικού πλάτους.
collection of terms: [ka'lekfnav'tsimz]: αναγωγή ομοίων όρων.
collinear [kau'hnia*] επ.: συγγραμμικός, συνευθειακός, ομοαξονικός ||—
planes (points, vectors): ομοαξονικά επίπεδα, (σημεία, διανύσματα).
collineation [kau.hni'eifn] ουσ.: ευθυγράμμιση, συγγραμμικότητα II— group:
ομάδα ευθυγραμμίσεως (γεωμ.).
collineatory [kau.hni'aetari] επ.: ευθυγραμμιστικός, συγγραμμικός.
collision [ka'lijn] ουσ.: κρούση II elastic —: ελαστική κρούση || inelastic —:
πλαστική κρούση.
column ['kotam] ουσ.: στήλη II— in a determinant: στήλη σε μια ορίζουσα.
combination [,kDmbi'nei/n] ουσ.: συνδυασμός II— of n things k at a time:
συνδυασμός n ανά k αντικειμένων II linear —: γραμμικός συνδυασμός
(γραμ. αλγ.).
combinatorial [kom.bina'tDrial] επ.: συνδυαστικός II— topology: συνδυα
στική τοπολογία II— group theory: συνδυαστική θεωρία ομάδων.
combinatorics [kombina'toriks] ουσ.: συνδυαστική ανάλυση, συνδυαστική.
combine [kom'bdin] p.: συνδυάζω.
command [ka'ma:nd] ουσ.: εντολή (Η/Υ).
commensurable magnitudes (ή quantities) [ka'menjbrabl 'maegnitju:dz]: σύμ
μετρα μεγέθη (ή ποσότητες) (βλ. incommensurable).
common ['koman] επ.: κοινός II— denominator (difference, divisor, factor,
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fraction, multiple, tangent, etc.): κοινός παρονομαστής (διαφορά, διαιρέτης,
παράγοντας, κλάσμα, πολλαπλάσιο, εφαπτομένη, κλπ.) || least — multiple
(LCM): ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (ΕΚΠ) II greatest — divisor (GCD):
μέγιστος κοινός διαιρέτης (ΜΚΔ) 11— logarithm: κοινός λογάριθμος (με
βάση το 10).
commutation [.komjui'teifn] ουσ.: αντιμετάθεση.
commutative [ka'mjuitativ] επ.: αντιμεταθετικός ή Αβελιανός II— diagram
(law, group, property, ring, semigroup, etc.): αντιμεταθετικό διάγραμμα
(νόμος, ομάδα, ιδιότητα, δακτύλιος, ημιομάδα, κλπ.).
commutator ['komju^eita*] ουσ.: αντιμεταθέτης II— group: αντιμεταθέτης
ομάδας.
commutativity [k3,mju:t3'tiviti] ουσ.: αντιμεταθετικότητα.
commute [ka'mju:t] p.: αντιμεταθέτω, αντιμετάθεση.
commuting diagram: [k3*mju:tiq 'daiagraem]: αντιμεταθετικό διάγραμμα.
commuting elements: [k9'mju:tiq 'ebmants]: αντιμετατιθέμενα στοιχεία.
compact [kam'paekt] επ.: συμπαγής II countably —: αριθμήσιμα συμπαγής 11
locally —: τοπικά συμπαγής II— manifold: συμπαγής πολλαπλότητα II—
space (topology, etc.): συμπαγής χώρος (τοπολογία, κλπ.) II sequentially —:
ακολουθιακά συμπαγής)
compactly [kam'paekth] επιρ.: συμπαγώς II— generated: συμπαγώς παραγόμε
νος (τοπ. θεωρ. συνδ.).
compactification [.kompa.ktifi'keijn] ουσ.: συμπαγοποίηση II one-point —:
συμπαγοποίηση με ένα σημείο (μονοσημειακή) II Stone-Cech —: συμπαγο
ποίηση κατά Stone-Cech.
compactness [kam'paektnas] ουσ.: συμπαγότητα ή συμπάγεια.
cam pactum [kam'paektum] ουσ.: συμπαγής και μετρικοποιήσιμος τοπολογικός χώρος (σπάνιος όρος), κομπάκτουμ.
comparable ['komparabl] επ.: συγκρίσιμος.
comparison [kam'paenzn] ουσ.: σύγκριση II— test: κριτήριο συγκρίσεως.
compass ['kAmpas] ουσ.: διαβήτης (συνήθως χρησ. στον πλ.αρ. —es),
πυξίδα.
compatibility [kam.paeta'bibti] ουσ.: συμβιβαστότητα II— equations: εξισώ
σεις συμβιβαστότητας.
compatible [kam'paetabl] επ.: συμβιβαστός II— axioms: συμβιβαστά αξιώ
ματα (μη αντιφατικά).
complement ['komphmant] ουσ.: συμπλήρωμα II— of an angle (set, element,
etc.): συμπλήρωμα γωνίας (συνόλου, στοιχείου, κλπ.).
complementarity [kamphman'taeriti] ουσ.: συμπληρωματικότητα.
complementary [.kompli'mentan] επ.: συμπληρωματικός II— acceleration:
συμπληρωματική επιτάχυνση (επιτάχυνση Coriolis) II— angles: συμπληρω
ματικές γωνίες II— distribution: συμπληρωματική κατανομή II— lattice:
συμπληρωματικός σύνδεσμος.
complemented [.kompli'mentid] επ.: συμπληρωματικός, συμπληρωμένος II—
lattice: συμπληρωματικός σύνδεσμος.
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complete [kam'mpliit] επ.: 1. p.: συμπληρώνω II— the square: συμπληρώνω
το τετράγωνο II 2. επ.: πλήρες II— field: πλήρες σώμα ||— induction: τέλεια
(ή μαθηματική) επαγωγή II— lattice: πλήρης σύνδεσμος (βλ. lattice) II—
quadrilateral: πλήρες τετράπλευρο II— space: πλήρης χώρος 11— metric (or
topological) space: πλήρης μετρικός (ή τοπολογικός) χώρος II— system:
πλήρως σύστημα II— orthonormal system: πλήρες ορθοκανονικό σύστημα
II weekly (or strongly) —: ασθενώς (ή ισχυρώς) πλήρης (τοπ., αναλ.).
completely [kam'plkth] επιρ.: πλήρως, τελείως, εντελώς II— continuous (red
ucible, distributive, etc.): πλήρως συνεχής (αναγώγιμος, επιμεριστικός,
κλπ.).
completeness [kam'plktnas] ουσ.: πληρότητα.
completing the square [kamp'lKtinoa'skwes*]: συμπλήρωση για να προκύψει
τέλειο τετράγωνο.
completion [kamlp'lKjh] ουσ.: πλήρωση.
complex ['kompbks] 1. ουσ.: σύμπλοκο 11 chain —: αλυσιδωτό σύμπλοκο II
simplicial —: πλεγματικό σύμπλεγμα 11 2. επ.: μιγαδικός, σύνθετος II
absolute value of a — number: απόλυτη τιμή μιγαδικού αριθμού II argument
of a — number: όρισμα μιγαδικού αριθμού II— Analysis: μιγαδική
Ανάλυση II— domain: σύνολο μιγαδικών αριθμών II— fraction: σύνθετο
κλάσμα II— integration: μιγαδική ολοκλήρωση ||— modulus: μέτρο μιγα
δικού αριθμού II— number: μιγαδικός αρθμός 11— plane: μιγαδικό επίπεδο
II— root: μιγαδική ρίζα 11— sphere: μιγαδική σφαίρα II— valued function:
συνάρτηση με μιγαδικές τιμές II— variable: μιγαδική μεταβλητή.
component [kam'paunant]: συνιστώσα, εξάρτημα II— of acceleration: συνι
στώσα επιταχύνσεως II axial —: αξονική συνιστώσα II horizontal —:
οριζόντια συνιστώσα II connected —: συνεκτική συνιστώσα (τοπ.) ||— of
force: συνιστώσα δυνάμεως ||— s of a space (graph): συνιστώσες χώρου
(γραφήματος) II— of a tensor: συνιστώσα ενός τανυστού II— of a vector:
συνιστώσα ενός διανύσματος II radial —: συνιστώσα κατά μήκος της επι
βατικής ακτίνας II vertical —: κατακόρυφος συνιστώσα 11— of a computing
machine: εξάρτημα υπολογιστικής μηχανής Η/Υ.
composite ['kompazit] επ.: σύνθετος II— function (mapping, number, quantity,
etc.): σύνθετη συνάρτηση (απεικόνιση, αριθμός, ποσότητα, κλπ.) II—
hypothesis: σύνθετη υπόθεση (στατ.).
composition [.kompa'zijh] ουσ.: σύνθεση ||— of functions: σύνθεση συναρτή
σεων II— of relations: σύνθεση σχέσεων ||— series: συνθετική σειρά (αλγ.)
II— of tensors: σύνθεση (ή εσωτερικό γινόμενο) τανυστών ||— of vectors:
πρόσθεση διανυσμάτων.
compound ['kompaund] επ.: σύνθετος II— event: σύνθετο γεγονός (στατ.)
II— harmonic motion: σύνθετη αρμονική κίνηση 11— number: σύνθετος
αριθμός II— pendulum: σύνθετο εκκρεμές.
compression [kam'prejh] ουσ.: σύμπτυξη, συμπίεση II— spectrum: φάσμα
συμπτύξεως (συναρτ. αναλ.) 11— of an operator: σύμπτυξη τελεστή 11
modulus of —: μέτρο συμπιέσεως.
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computation [.kompjui'teijn] ουσ.: υπολογισμός II numerical —: αριθμητικός
υπολογισμός.
compute [kam'pjiKt] p.: υπολογίζω.
computer [kam'pjuita*] ουσ.: υπολογιστής || analogue —: αναλογικός
υπολογιστής II digital —: ψηφιακός υπολογιστής II personal — (ή PC):
ατομικός υπολογιστής II— science: επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
Πληροφορική.
concave [.knn'keiv] επ.: κοίλος (αντ. convex) ||— downwards: κοίλος προς
τα κάτω II— function: κοίλη συνάρτηση II— polygon: κοίλο πολύγωνο II—
polyhedron: κοίλο πολύεδρο II— curve: κοίλη καμπύλη II— downwards
graph: γράφημα στρέφον τα κοίλα προς τα κάτω II— upwards graph:
γράφημα στρέφον τα κοίλα προς τα άνω II.
concavity [kon'kaevati] ουσ.: κοιλότητα.
concentration [.konsan'treijh] ουσ.: συγκέντρωση.
concentric [kan'sentrik] επ.: ομόκεντρος II— figures (circles, spheres, etc.):
ομόκεντρα σχήματα (κύκλοι, σφαίρες, κλπ.)
conchoid ['koqkoid] ουσ.: κογχοειδής (καμπύλη) II— of Nicomedes: κογχοειδής του Νικομήδους.
conclusion [ksn'klu^n] ουσ.: συμπέρασμα.
concordantly [kan'ko^anth] επιρ.: αρμονικά, χωρίς αντίφαση ||— oriented
manifold (simplex): πολλαπλότητα (πλέγμα) προσανατολισμένη χωρίς
αντίφαση.
concrete ['kunkriit] επ.: συγκεκριμένος (αντ. abstract).
concurrence [kan'kArans] ουσ.: σύμπτωση.
concurrent [ksn'kArant] επ.: συντρέχων, με ένα σημείο κοινό II— lines (pla
nes, forces, etc.): ευθείες (επίπεδα, δυνάμεις, κλπ.) πολ) έχουν κοινό σημείο.
concyclic [kon'saiklik] επ.: ομοκυκλικός, επί της αυτής περιφερείας II— points:
ομοκυκλικά σημεία.
condensation [.konden'seijr)] ουσ.: συσσώρευση II— test: κριτήριο συγκλί
σεως (που οφείλεται στον Cauchy) II— point: σημείο συσσωρεύσεως.
condition [kan'dijh] ουσ.: συνθήκη II boundary —: συνοριακή συνθήκη ||
limiting —: οριακή συνθήκη 11 initial —: αρχική συνθήκη 11 necessary —:
αναγκαία συνθήκη || necessary and sufficient —: ικανή και αναγκαία συνθή
κη II sufficient —: ικανή συνθήκη 11 chain —: συνθήκη αλυσίδας.
contidional [kan'dijbnl] επ.: κατά συνθήκη II— convergence: σύγκλιση κατά
συνθήκη II— expectation: δεσμευμένη μέση τιμή (στατ.) II— propability:
δεσμευμένη πιθανότητα II— statement: υποθετική πρόταση (μαθ. λογ.).
conditionally [kan'dijbnh] επιρ.: κατά συνθήκη II— complete: υπό συνθήκη
πλήρης.
cone [kaun] ουσ.: κώνος II circular (oblique, right, spherical, truncated, etc.)
—: κυκλικός (κεκλιμένος, ορθός, σφαιρικός, κολοβός, κλπ.) κώνος II— of
dispersion: κώνος διασποράς II frustum of a —: κόλουρος κώνος II right
circular —: ορθός κυκλικός κώνος.
confidence ['konfidans] ουσ.: εμπιστοσύνη (στατ.) II— coefficient (interval,
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region, etc.): συντελεστής (διάστημα, περιοχή, κλπ.) εμπιστοσύνης.
configuration [kan.figju'reifn] ουσ.: σχηματισμός.
confocal [kan'faukl] επ.: ομοεστιακός (με κοινή ή κοινές εστίες) II— ellipses
(paradolas, quadrics, etc): ομοεστιακές ελλείψεις (παραβολές, δευτερο
βάθμιες καμπύλες, κλπ.)
conformal [kan'fqiml] επ.: σύμμορφος II— map (parameters, representation,
transformation, etc.): σύμμορφη απεικόνιση (παράμετροι, αναπαράσταση,
μετασχηματισμός, κλπ.).
congruence ['koqgruans] ουσ.: ισοτιμία (θεωρ. αριθμ.), σύμπτωση (γεωμ.) ||
linear (ή quadratic) —: γραμμική (ή δευτεροβάθμια) ισοτιμία II— modulo n:
ισοτιμία modulo n (βλ. modulo) II congruence of triangles: ισότητα
τριγώνων.
congruent ['kongrusnt] επ.: ίσος, όμοιος, ισοδύναμος, συμπίπτων II— figures
(quantities, etc.): συμπίπτοντα, ίσα σχήματα (ποσότητες, κλπ.) II— matrices
(transformations): όμοιοι, ισοδύναμοι πίνακες (μετασχηματισμοί, κλπ.)
(γραμ. αλγ.).
conic(-al) ['kaunik(l)] επ.: κωνικός ||— pendulum (projection, section,
'surface, etc.): κωνικό εκκρεμές (προβολή (χαρτογραφία), τομή, επιφάνεια,
κλπ.).
conicoid ['kaunikoid] ουσ.: κωνικοειδές.
conjugate ['kondjugit] επ.: συζυγής II— algebraic numbers: συζυγείς αλγε
βρικοί αριθμοί II— angles: συζυγείς γωνίες II— arcs: συζυγή τόξα.
conjunction [kan^Aqkfn] ουσ.: σύζευξη (το «και» της Λογικής).
conjunctive [kan^Arjktav] επ.: συζευκτικός II— normal form: συζευκτική
κανονική μορφή (αλγ. Boole) II— transformation: συζευκτικοί μετασχημα
τισμοί.
connected [ks'nektid] επ.: συνεκτικός (τοπ.) || arcwise —: κατά τόξα
συνεκτικός II locally —: τοπικά συνεκτικός 11 pathwise —: κατά τόξα
συνεκτικός II simply —: απλά συνεκτικός.
connection [ka'nekfn] ουσ.: σύνδεσμος (γεωμ.), συνοχή.
connectivity [.kons'ktiviti] ουσ.: συνεκτικότητα ||— number: αριθμός
συνεκτικότητας.
conoid ['kaonDid] ουσ.: κωνοειδές.
consecutive [kan'sekjutiv] επ.: διαδοχικός.
consequent ['konsikwant] ουσ.: συμπέρασμα (μαθ. λογ.).
conservation [.konsa'veijh] ουσ.: διατήρηση II— law: νόμος διατηρήσεως II—
of angular momentum: διατήρηση στροφορμής II— of energy: διατήρηση
ενέργειας II— of inertia: διατήρηση αδράνειας II— of momentum: διατή
ρηση ορμής.
conservative [kan's3:v3tiv] επ.: διατηρητικός, συντηρητικός (μηχ.) II— field:
διατηρητικό ή συντηρητικό πεδίο II— force: δύναμη διατήρησης || —
system: διατηρητικό σύστημα.
consistency [kan'sistsnsi] ουσ.: συμβιβαστότητα ||— axioms: αξιώματα
συμβιβαστότητας (μαθ. λογ.).
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consistent [ksn'sistant] επ.: συμβιβαστός II— axioms (postulates, hypotheses,
etc.): συμβιβαστά αξιώματα (αιτήματα, υποθέσεις, κλπ.) II— equations:
συμβιβαστές εξισώσεις II— estimator: συνεπής εκτιμητής (στατ.).
constant ['konstant] 1. ουσ.: σταθερά II absolute —: απόλυτη σταθερά II
arbitrary —: αυθαίρετη σταθερά 11 gravitational —: σταθερά της βαρύτητας
II— of integration: σταθερά ολοκληρώσεως || 2. επ.: σταθερός ||— function:
σταθερή συνάρτηση II— term: σταθερός όρος.
constellation [.konsta'leijh] ουσ.: αστερισμός (αστρ.).
constrained [kan'streind] επ.: περιορισμένος, εξαναγκασμένος II— motion
(oscillation): εξαναγκασμένη κίνηση (ταλάντωση) (μηχ.).
constraint [kan'nstreint] ουσ.: περιορισμός.
construct [kan'strAkt] p.: κατασκευάζω.
constructible [kan'strAktabl] επ.: κατασκευάσιμος.
construction [kan'strAkfn] ουσ.: κατασκευή II geometric —: γεωμετρική
κατασκευή.
contact ['kontaekt] ουσ.: επαφή 11 order of —: τάξη επαφής 11 point (line,
manifold, etc.) of —: σημείο (ευθεία, πολλαπλότητα, κλπ.) επαφής.
contain [kan'tem] p.: περιέχω (συμβ.: e, ?).
content ['kontdnt] ουσ.: περιεχόμενο, όγκος.
contingency [kan't^ansi] ουσ.: σύμπτωση, επαφή (στατ.) II— table: πίνακας
συμπτώσεως.
contingent [k9n'tind39nt] ουσ.: το ενδεχόμενο (μαθ. λογ.).
continuation [kan.tinju'eifn] ουσ.: συνέχιση II analytic —: αναλυτική συνέ
χιση.
continued fraction [kan'tinjuid'fraekjh]: συνεχές κλάσμα.
continuity [.konti'nju^ti] ουσ.: συνέχεια II axiom of—: αξίωμα συνεχείας II
equation of—: εξίσωση συνεχείας (υδροδυν.) II principle of—: αρχή της
συνεχείας.
continuous [kan'tinjuas] επ.: συνεχής || absolutely —: απόλυτα συνεχής II—
function (map, operator, tranformation, etc.): συνεχής συνάρτηση (απεικό
νιση, τελεστής, μετασχηματισμός, κλπ.) II piecewise —: τμηματικά συνεχής
II semi—: ημισυνεχής II uniformuly —: ομοιόμορφα συνεχής II upper (or
lower) semi—: άνω (ή κάτω) ημισυνεχής II— at x: συνεχής στο x ||— on the
left (or right): συνεχής από αριστερά (ή δεξιά) II— geometry: συνεχής
γεωμετρία (Von Neumann) II— media: συνεχές μέσο (μηχ.).
continuum [kan'tinjuam] 1. ουσ.: συνεχές (συμπαγές και τοπικά συνεκτικό
σύνολο) II 2. επ.: — hypothesis: η υπόθεση του συνεχούς (τοπ. θεωρ. συν.).
contour ['kon.tua*] επ.: — integral: επικαμπύλιο ολοκλήρωμα II— lines:
καμπύλες στάθμης ή ισοϋψείς.
contraction [kan'traekfn] ουσ.: συστολή.
contractive mapping [kan'traektiv'maepiq]: συνάρτηση συστολής ή συστολή.
contradiction [.kontra'dikjh] ουσ.: αντίφαση II proof by —: απόδειξη με την
εις άτοπο επαγωγή.
contrapositive [.kontra'posativ] επ.: αντιθετοαντίστροφο (μαθ. λογ.).
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contravariant [.kontra'veanant] επ.: ανταλλοίωτος II— functor: ανταλλοίωτος
συναρτητής.
control [kan'traul] ουσ.: έλεγχος (θεωρ. ελέγχου, στατ.) || statistical —:
στατιστικός έλεγχος II— group: ομάδα ελέγχου II— chart: σχεδιάγραμμα
ελέγχου.
convention [kan'venfn] ουσ.: παραδοχή, σύμβαση.
converge [kan'v3:d3] p.: συγκλίνω.
convergence [kan'v3:d33ns] ουσ.: σύγκλιση II absolute —: απόλυτη σύγκλιση
II circle of—: κύκλος συγκλίσεως II conditional —: σύγκλιση κατά συνθήκη
II— in the mean: σύγκλιση μέσων όρων II— in measure: σύγκλιση κατά
μέτρο II— interval: διάστημα συγκλίσεως II sequential —: ακολουθιακή
σύγκλιση II— test: κριτήριο συγκλίσεως II radius of—: ακτίνα συγκλίσεως
II unconditional —: ελεύθερη σύγκλιση II uniform —: ομοιόμορφη
σύγκλιση.
convergent [kan'v3:d33nt] επ.: συγκλίνων II— sequence (series, etc.): συγκλί
νουσα ακολουθία (σειρά, κλπ.) II— of a continued fraction: προσέγγιση
συνεχούς κλάσματος (θεωρ. αρ.).
converse ['konv3:s] επ.: αντίστροφος.
conversely [k3n'v3:sh] επιρ.: αντιστρόφως.
conversion [kan'v3:Jh] ουσ.: μετατροπή.
convex ['kunveks] επ.: κυρτός II— curve (function, etc.): κυρτή καμπύλη
(συνάρτηση, κλπ.) ||— span: κυρτή θήκη || strictly —: αυστηρά κυρτός II
uniformuly —: ομοιόμορφα κυρτός II— hull: κυρτή θήκη.
convolution [.konva'lujh] ουσ.: συνέλιξη II— kernel: πυρήνας συνελίξεως
(συναρτ. αναλ.)
coordinate [k3u'o:din3t] ουσ.: συντεταγμένη II Cartesian (cylindrical, polar,
rectangular, spherical, etc.) —s: Καρτεσιανές (κυλινδρικές, πολικές, ορθογώ
νιες, σφαιρικές, κλπ.) συντεταγμένες II— system: σύστημα συντεταγμένων.
coordinatization [kao^dinatai'zeifn] ουσ.: εισαγωγή συντεταγμένων (αριθμητοποίηση) (γεωμ.).
coplanar [kau'pleina*] επ.: συνεπίπεδα.
coprime [kau'praim] επ.: — numbers: σχετικά πρώτοι αριθμοί (θεωρ. αρ.).
Coriolis, Gaspard G. (1792-1843): Γάλλος μαθηματικός και φυσικός II—
acceleration: επιτάχυνση κατά Coriolis II— force: δύναμη κατά Coriolis.
corollary [ka'rotan] ουσ.: πόρισμα.
correct [ks'rekt] επ.: ακριβής II— to n decimal places (singificant figures,
etc.): με ακρίβεια ν δεκαδικών θέσεων (σημαντικών ψηφίων, κλπ.).
correction [ka'rekfn] ουσ.: διόρθωση.
correlation [.kora'leijh] ουσ.: συσχέτιση (στατ.) II canonical —: κανονική
συσχέτιση II— coefficient (ratio, etc): συντελεστής (λόγος, κλπ.) συσχετίσεως.
correpsondence [.kon'spDndans] ουσ.: αντιστοιχία, αντιστοίχιση || one-toone (onto) —: ένα προς ένα (επί) αντιστοιχία.
corresponding [.kon'spDndn]] επ.: αντίστοιχος ||— angles (lines, points,
sides, etc.): αντίστοιχες γωνίες (ευθείες, σημεία, πλευρές, κλπ.).
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cos [kos]: συνημίτονο (συντ. cosine).
cosec ['kdusek]: συντέμνουσα (συντ. cosecant).
cosecant [kau'siikant] ουσ.: συντέμνουσα.
cosech ['kausetfl: υπερβολική συντέμνουσα (συντ. hyperbolic cosecant).
coset [kau'set] ουσ.: σύμπλοκο, πλευρική τάξη II— of a group: σύμπλοκο,
πλευρική τάξη ομάδας II left (right) —: αριστερό (δεξιό) σύμπλοκο.
cosh [koj]: υπερβολικό συνημίτονο (συντομ. hyperbolic cosine).
cosine ['kausain] ουσ.: συνημίτονο II— curve: συνημιτονοειδής καμπύλη ||
direction —s: κατευθυνόμενα συνημίτονα, συνημίτονα διευθύνσεως (αναλ.
γεωμ.) II— formula: τύπος συνημίτονου (σφαιρ. τριγ.) II hyperbolic —:
υπερβολικό συνημίτονο.
cot [kot]: συνεφαπτομένη (συντ. cotangent).
cotangent [,k3u'taend33nt] ουσ.: συνεφαπτομένη.
coth [κοθ]: υπερβολική συνεφαπτομένη (συντ. hyperbolic cotangent).
Coulomb, Charles (1736-1806): Γάλλος φυσικός II coulomb: μονάδα μετρή
σεως ηλεκτρικού φορτίου.
countability [.kaunta'bitati] ουσ.: αριθμησιμότητα II first (second) axiom of —:
πρώτο (δεύτερο) αξίωμα αριθμησιμότητας (τοπ.).
countable ['kauntsbl] επ.: αριθμήσιμος II— set: αριθμήσιμο σύνολο.
countably ['kauntabli] επιρ.: αριθμήσιμα II— compact: αριθμήσιμα συμπαγής
II— infinite: αριθμήσιμα άπειρος.
counter ['kaunta*] 1. ουσ.: μετρητής Η/Υ || 2. επ.: αντίθετος II— example:
αντιπαράδειγμα II 3. -prefix: —-clokwise: με φορά αντίθετη των δεικτών του
ρολογιού, αριστερόστροφα.
counting ['kauntrrj] 1. ουσ.: αρίθμηση II 2. επ.: — function: συνάρτηση
αριθμήσεως II— measure: αριθμητικό μέτρο.
couple [kApl] ουσ.: ζεύγος (μηχ.) II—d oscillator: συζευγμένος ταλαντωτής
II—d pendulum: συζευγμένο εκκρεμές.
coupling ['kAplirj]: σύζευξη (μηχ.) II— coefficient: συντελεστής συζεύξεως.
Courant, Richard (1888-1972): Γερμανοαμερικανός μαθηματικός.
covariance [.kau'veanans] ουσ.: συνδιασπορά (θεωρ. πιθ.).
covariant [.kau'vesnant] επ.: συναλλοίωτος II— derivative (field, functor,
index, law, tensor, transformation, etc.): συναλλοίωτη παράγωγος (πεδίο,
συναρτητής, δείκτης, νόμος, τανυστής, μετασχηματισμός, κλπ.).
cover ['kAV9*] ουσ.: κάλυμμα II closed —: κλειστό κάλυμμα II open —:
ανοικτό κάλυμμα.
covering ['kAvanrj] ουσ.: επικάλυμμα II— index: δείκτης επικαλύψεως.
Cramer, Gabriel (1704-1752): Ελβετός μαθηματικός II— 's Rule: ο κανόνας
του Cramer.
criterion [krai'tisnan] ουσ.: κριτήριο II convergence —: κριτήριο συγκλί
σεως.
critical ['kntikl] επ.: κρίσιμος, κριτικός II— constant: κριτική σταθερά
(στατ.) II— damping: κρίσιμη απόσβεση 11— element: κρίσιμο στοιχείο II—
hypothesis: κριτική υπόθεση II— point: κρίσιμο, ακρότατο σημείο II —
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ratio: κρίσιμος λόγος II— region: κριτικό χωρίο (στατ.) ||— value: κριτική
τιμή.
cross [kros] ουσ.: το σύμβολο x του πολλαπλασιασμού 11— product:
εξωτερικό ή διανυσματικό γινόμενο II— ratio: αναρμονικός λόγος II—
section: εγκάρσια τομή, διατομή II—- sectional area: εμβαδόν διατομής.
cryptoisomorphism ^knpta.aisa'motfism] ουσ.: κρυπτοϊσομορφισμός.
cube [kju:b] ουσ.: κύβος II— root ή cubic root: κυβική ρίζα.
cubic(-al) ['kju:bik(l)] επ.: κυβικός II— curve (equation, etc.): κυβική
καμπύλη (εξίσωση, κλπ.) II— polynomial: κυβικό (ή τριτοβάθμιο) πολυώ
νυμο.
cumulants ['kju:mjubnts] ουσ.: αθροιστικοί δείκτες (στατ.).
cumulative ['kju:mjubtiv] επ.: αθροιστικός II— distribution function: αθροι
στική συνάρτηση κατανομής II— frequency: αθροιστική συχνότητα II—
frequency curve: καμπύλη αθροιστικής συχνότητας II— frequency table:
πίνακας αθροιστικής συχνότητας.
cup [kAp] ουσ.: το σύμβολο της ενώσεως (U) δύο συνόλων βλ. cap.
curl [k3:l] ουσ.: στροβιλισμός (διανυσματικού πεδίου) II— of a vector:
στροβιλισμός διανύσματος (διαν. αναλ.).
curvature ['k3:v3tjb*] ουσ.: καμπυλότητα II Gaussian —: καμπυλότητα κατά
Gauss II circle of —: κύκλος καμπυλότητας 11 radius of —: ακτίνα
καμπυλότητας II principal —: κύρια καμπυλότητα 11 Riemannian —: καμπυλό
τητα κατά Riemann.
curve [k3:v] ουσ.: καμπύλη II algebraic (analytic, closed, parabolic, simple,
etc.) —: αλγεβρική (αναλυτική, κλειστή, παραβολική, απλή, κλπ.) καμπύλη
II (empirical) influence —: (εμπειρική) καμπύλη επιδράσεως (στατ.) II
evolute of a —: ανάπτυγμα ή συνέλιξη καμπύλης (ο γεωμ. τόπος των κέντρων
καμπυλότητας μιας επίπεδης καμπύλης) II Jordan —: καμπύλη του Jordan
II length of a —: μήκος καμπύλης 11 tracing of a —: σχεδιασμός καμπύλης.
curved [k3:vd] επ.: καμπύλος, καμπυλοειδής II— space: καμπυλωμένος
χώρος.
curvilinear [^3:νι'1ιηΐ9*] επ.: καμπυλόγραμμος II— coordinates (figure, motion,
etc.): καμπυλόγραμμες συντεταγμένες (σχήμα, κίνηση, κλπ.).
cusp ['kAsp] ουσ.: «αιχμηρό» σημείο στο οποίο οι δύο εφαπτόμενες μιας
καμπύλης δεν συμπίπτουν.
cuspidal point ['kAspadl 'point]: σημείο (ανα)κάμψεως.
cusum analysis ['kuzuma'naebsis]: συντομογραφία του cumulative sum
analysis.
cut [kAt] ουσ.: τομή II Dedekind —: τομή Dedekind II—off point: σημείο
αποκοπής.
CV [,si:'vi:]: συντομογραφία της ιπποδυνάμεως* βλ. hp.
Cybernetics [.saiba'netiks] ουσ.: Κυβερνητική.
cycle ['saikl] ουσ.: κύκλος, περίοδος II— of graph: κύκλος γραφήματος ||— of
periodic function: η βασική περίοδος περιοδικής συναρτήσεως.
cyclic ['saiklik] επ.: κυκλικός, εγγράψιμος II— coordinates: κυκλικές συντε-
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ταγμένες II— group: κυκλική ομάδα | | ~ permutation: κυκλική μετάθεση | | ~
polygon: εγγράψιμο πολύγωνο.
cycloid ['saikbid] ουσ.: κυκλοειδής (καμπύλη: x=a((p-sin(p), y=a(i-cos(p),
φ=γ-θ).
cyclotomic [.saikb'tDmik] επ.: κυκλοτομικός II— equation (polynomial):
κυκλοτομική εξίσωση (πολυώνυμο).
cylinder ['sihnda*] ουσ.: κύλινδρος II oblique (right, etc.) ~ : πλάγιος (ορθός,
κλπ.) κύλινδρος.
cylindrical [si'hdnkl] επ.: κυλινδρικός II— coordinates (function, map,
surface, etc.): κυλινδρικές συντεταγμένες (συνάρτηση, απεικόνιση, επιφά
νεια, κλπ.).
cylindroid ['silindroid] ουσ.: κυλινδροειδές.
cypler ['saifa*] βλ.: cipher.
D
d'Alembert (1717-1783): Γάλλος μαθηματικός και Εγκυκλοπαιδιστής II—'s
test: κριτήριο d' Alembert (αναλ.).
damped ['daempt] επ.: φθίνουσα (μηχ. φυσ.) | | ~ harmonic motion (oscillation,
etc.): φθίνουσα αρμονική κίνηση (ταλάντωση, κλπ.).
Dandelin, G.P. (1794-1847): Γαλλοβέλγος γεωμέτρης.
Darboux, J.G. (1842-1917): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, διαφ. γεωμετρία)
II— integral: ολοκλήρωμα κατά Darboux.
data ['deito] ουσ. (εν.: datum): δεδομένα, στοιχεία | | ~ processing: επεξεργα
σία δεδομένων II statistical ~ : στατιστικά δεδομένα.
decade ['dekeid] ουσ.: δεκάδα.
decagon ['dekagan] ουσ.: δεκάγωνο II regular ~ : κανονικό δεκάγωνο.
decagram ['dekagraem] ουσ.: δεκάγραμμο, δέκα γραμμάρια.
decahedron ['deka'rrhdran] ουσ.: δεκάεδρο.
decalitre ['dek3,li:t3*] ουσ.: δεκάλιτρο, δέκα λίτρα.
decametre ['deka.mita*] ουσ.: δεκάμετρο, δέκα μέτρα.
decay [di'kei] ουσ.: ελάττωση, φθορά (φυσ.) || exponential ~ : εκθετική
πτώση (στατ.) II polynomial ~ (at infinity): πολυωνυμική, πτώση (στο
άπειρο) (στατ.).
deceleration ['dh.seb'reijh] ουσ.: επιβράδυνση (σπάνιος όρος).
decibel ['desibel] ουσ.: 1/10 του bel (βλ. λέξη).
decimal ['desiml] επ.: δεκαδικός | | ~ expansion (fraction, system, point, etc.):
δεκαδικό ανάπτυγμα (κλάσμα, σύστημα, σημείο, κλπ.) II— number: δεκαδι
κός αριθμός II accurate to n ~ places: με ακρίβεια ν δεκαδικών ψηφίων | | ~
point: η υποδιαστολή 11 recurring ή repeating ή periodic ~ : περιοδικός
δεκαδικός II floating ~ point: κινητή υποδιαστολή.
decimeter ['desi,mi:t3*] ουσ.: δεκατόμετρο, 1/10 του μέτρου.
decision [di's^n] ουσ.: απόφαση, κρίση II— box: μονάδα (κουτί) αποφάσεως
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(Η/Υ) | | ~ function: συνάρτηση αποφάσεως (στατ.) | | ~ theory: θεωρία
αποφάσεων (στατ.).
declination [.dekh'neifn] ουσ.: απόκλιση (αστρ.).
decompose [.diikam'pauz] p.: αναλύω.
decomposable [.dKkam'pauzabl] επ.: αναλύσιμος.
decomposition [,άί^οπιρ^'ζι/η] ουσ.: ανάλυση || partial fraction ~ : ανάλυση
σε απλά κλάσματα.
decrease [di:'kri:s] p.: φθίνω, ελαττώνω/-ομαι, μειώνω/-ομαι.
decreasing [di:'kri:ziq] επ.: φθίνουσα II— sequence: φθίνουσα ακολουθία ||
strictly ~ : γνησίως φθίνουσα.
decrement ['deknmant] ουσ.: ελάττωση.
Dedekind, J.W.R. (1831-1916): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία
αριθμών) II— cut/section: τομή Dedekind (θεωρ. συνόλων, αριθμών).
deduce [di'dju:s] p.: συμπεραίνω, συνάγω.
deduction [di'dAkfn] ουσ.: συμπέρασμα.
deductive [di'dAktiv] επ.: συμπερασματικός, παραγωγικός 11— theory: συμπε
ρασματική θεωρία.
defective [di'fectiv] επ.: ελειπής, ελαττωματικός | | ~ number: ελειπής (κατ'
έλλειψιν ατελής) αριθμός.
deficiency [di'fijhsi] ουσ.: έλλειψη.
deficient [di'fifnt] επ.: ελλιπής, ανεπαρκής.
define [di'fain] p.: ορίζω, προσδιορίζω, καθορίζω || —d επ.: ορισμένος.
defined [di'faind] επ.: ορισμένος, προσδιορισμένος, καθορισμένος.
defining [di'fainirj] επ.: ορίζων, καθορίζων.
definite ['definit] επ.: ορισμένος II— integral: ορισμένο ολοκλήρωμα II posi
tive/negative ~ form (matrix, etc.): θετικά/αρητικά ορισμένη μορφή (πίνα
κας, κλπ.) || positive/negative semi— form: θετικά/αρνητικά ημιορισμένη
μορφή.
definition [.defi'mfn] ουσ.: ορισμός.
deform [di'fo:m] p.: παραμορφώνω.
deformable [,di:'fo:m3bl] επ.: παραμορφώσιμος.
deformation [,di:fD:'meiJn] ουσ.: παραμόρφωση || continuous ~ : συνεχής
παραμόρφωση II homotopic ~ : ομοτοπική παραμόρφωση.
degenerate [di'djenarst] επ.: εκφυλισμένος | | ~ circle (conic, kernel, etc.):
εκφυλισμένος κύκλος (κωνική τομή, πυρήνας, κλπ.).
degree [di'gri:] ουσ.: βαθμός, μοίρα | | ~ of a polynomial (equation, etc.):
βαθμός πολυωνύμου (εξισώσεως, κλπ.) II— of accuracy: βαθμός ακριβείας lis
of freedom: βαθμοί ελευθερίας (μηχ.)·
del [del] ουσ.: ανάδελτα, συμβολικά V (διαν. αναλ.).
Delambre, J.B.J. (1749-1822): Γάλλος μαθηματικός και εγκυκλοπαιδιστής.
De la Vallee Poussin J. (1866-1962): Βέλγος μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία
αριθμών) που συγχρόνως με τον Hadamard απέδειξε το θεώρημα των
πρώτων αριθμών.
delete [di'li:t] p.: διαγράφω, απαλείφω.
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deleted [di'li:tid] επ.: διαγραμμένος II— neighbourhool: «τρυπημένη» γειτονιά
(μιγαδ. ανάλ.).
Delian problem ['dirljon 'prubbm]: Δήλιο πρόβλημα (το πρόβλημα του
διπλασιασμού του κύβου).
delta ['delta] ουσ.: το ελλ. γράμμα «δέλτα», σύμβολο του τελεστή του Laplace
(αναλ., φυσ.).
demognaphic [.diimo'graefik] επ.: δημογραφικός (στατ.).
demography [dii'mografi] ουσ.: δημογραφία (στατ.).
De Moivre, A. (1667-1754): Άγγλος μαθηματικός (ανάλυση, στατιστική).
De Morgan, A. (1806-1871): Άγγλος μαθηματικός (ανάλυση, μαθ. λογική)
II— 's laws: νόμοι του De Morgan (θεωρ. συνόλων).
denary ['di:n3ri] επ.: δεκαδικός.
denominator [di'nomineita*] ουσ.: παρονομαστής || common —: κοινός
παρονομαστής.
dense [dens] επ.: πυκνός II everywhere (nowhere) —: παντού (πουθενά)
πυκνός II— set (subspace, etc.): πυκνό σύνολο (υποχώρος, κλπ.) ||— in itself:
αφ' εαυτού πυκνός.
density ['densiti] ουσ.: πυκνότητα II mean (metric, relative, surface, etc.) —:
μέση (μετρική, σχετική, επιφανειακή, κλπ.) πυκνότητα II probability —
function: πιθανοθεωρητική συνάρτηση πυκνότητας.
denumerable [da'njumarabl] επ. αριθμήσιμος (συν. countable) ||— set:
αριθμήσιμο σύνολο.
denumerably infinite [da'njumarabli 'infinit]: αριθμήσιμα άπειρος.
depend [di'pend] p.: εξαρτώμαι.
dependence [di'pendans] ουσ.: εξάρτηση II domain of—: πεδίο εξαρτήσεως.
dependent [di'pendant] επ.: εξαρτημένος (αντ. independent) II— equations
(events, functions, variables, etc.): εξαρτημένες εξισώσεις (γεγονότα, συναρ
τήσεις, μεταβλητές, κλπ.) II linearly —: γραμμικώς εξαρτημένος (θεωρ.
διανυσμ. χώρων).
derivation [.deri'veifn] ουσ.: παραγώγιση.
derivative [di'nvativ] ουσ.: παράγωγος II— of a function (integral, sum,
vector, etc.): παράγωγος συναρτήσεως (ολοκληρώματος, αθροίσματος,
διανύσματος, κλπ.) 11 partial —: μερική παράγωγος II directional (total, etc.)
—: κατά κατεύθυνση (ολική, κλπ.) παράγωγος.
derived [di'raivd] επ.: επαγόμενος, παραγόμενος, εξαγόμενος II— set: το
σύνολο των σημείων συσσωρεύσεως ενός συνόλου II— curve (equation,
etc.): επαγόμενη καμπύλη (εξίσωση, κλπ.).
Desargues, G. (1591-1661): Γάλλος μαθηματικός που θεμελίωσε την προβο
λική γεωμετρία II—ean plane: επίπεδο του Desargues.
Descartes, Rene (1596-1650): μέγας Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός που
θεμελίωσε την αναλυτική γεωμετρία (περισσότερο γνωστός σαν Καρτέσιος
II—' rule of signs: κανόνας πρόσημων του Καρτέσιου.
descending [di'sendirj] επ.: φθίνων (αντ.: ascending) || arrange in — powers:
κατατάσσω κατά τις κατιούσες δυνάμεις II— chain: κατιούσα αλυσίδα.
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descriptive [di'sknptiv] επ.: περιγραφικός, παραστατικός II— geometry:
παραστατική γεωμετρία.
determinant [di'tsrminant] ουσ.: ορίζουσα II— of a matrix: ορίζουσα πίνακα
II Gram —: ορίζουσα του Gram 11 expansion (minor, etc.) —: ανάπτυγμα
(ελάσσων, κλπ.) ορίζουσας II real (symmetric, etc.) —: πραγματική (συμμε
τρική, κλπ.) ορίζουσα.
determine [di't3:min] p.: προσδιορίζω, καθορίζω.
develop [di'velop] p.: αναπτύσσω.
development [di'velopmant] ουσ.: ανάπτυγμα, ανάπτυξη.
deviate ['di:vieit] p.: αποκλίνω.
deviation [,di:vi'eijh] ουσ.: απόκλιση Habsolute — from the median: απόλυτη
απόκλιση από τη μέση II mean square —: απόκλιση μέσου τετραγώνου 11
standard —: τυπική απόκλιση II— from the mean: απόκλιση από το μέσο
(στατ.) II median absolute — from the median (MAD): μέση απόλυτη
απόκλιση από τη μέση.
diagonal [dai'aeganl] 1. ουσ.: διαγώνιος II— of a matrix (determinant,
polygon, etc.): διαγώνιος πίνακα (ορίζουσας, πολυγώνου, κλπ.) II 2. επ.: —
matrix (determinant, etc.): διαγώνιος πίνακας (ορίζουσα, κλπ.).
diagram ['daiagraem] ουσ.: διάγραμμα II commuting —: μεταθετικό διά
γραμμα.
diameter [dai'aemita*] ουσ.: διάμετρος II— of a circle (conic, set, etc.):
διάμετρος κύκλου (κωνικής τομής, συνόλου, κλπ.) II conjugate —s: συζυγείς
διάμετροι.
dichotomy [dai'kotami] ουσ.: διχοτομία (μαθ. λογ.) II law of —: κανόνας
διχοτομίας.
Dido's problem ['daidauz 'problem]: το πρόβλημα της Διδούς (το ισοπεριμετρικό πρόβλημα).
diffeomorphism [,difeD'mo:fism] ουσ.: αμφιδιαφόριση.
difference ['difrans] ουσ.: διαφορά II— of numbers (sets, potential, etc.):
διαφορά αριθμών (συνόλων, δυναμικού κλπ.) II symmetric —: συμμετρική
διαφορά II— equation: εξίσωση διαφορών II— quotient: πηλίκο διαφορών
II— operator: τελεστής διαφορών 11 finite —: πεπερασμένη διαφορά.
differentiate [.difa'renjbbl] επ.: διαφορίσιμος II— function: διαφορίσιμη
συνάρτηση.
differential [.difs'renfl] 1. επ.: διαφορικός II— equation (form, geometry,
etc.): διαφορική εξίσωση (μορφή, γεωμετρία, κλπ.) II— analyser (calculus,
coefficient, operator): διαφορικός αναλυτής (λογισμός, συντελεστής, τελε
στής. II 2. ουσ.: total —: ολικό διαφορικό II exact —: τέλειο διαφορικό.
differentiation [.difarensi'eijh] ουσ.: διαφόριση, παραγώγιση || implicit
(logarithmic, partial, etc.) —: πεπλεγμένη (λογαριθμική, μερική, κλπ.)
διαφόριση.
digit ['did3it] ουσ.: ψηφίο II significant —: σημαντικό ψηφίο.
digital ['did3itl] επ.: ψηφιακός II— computer: ψηφιακός υπολογιστής.
dihedral [dai'hi:drl] επ.: διεδρικός II— angle: διεδρική γωνία ||— group:
διεδρική ομάδα.
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dilatation [dailei'teijh] ουσ.: διαστολή II— of time (volume, etc.): διαστολή
του χρόνου (όγκου, κλπ.) II— ratio: λόγος διαστολής.
dilation [dai'leijh] ουσ.: διαστολή ||— operator: τελεστής διαστολής (χώροι
Hubert).
dilemma [di'lema] ουσ.: δίλημμα (μαθ. λογ.).
dimension [di'menfn] ουσ.: διάσταση II— of an equation: βαθμός εξισώσεως
II— of a vector space (matrix, etc.): διάσταση διανυσματικού χώρου
(πίνακα, κλπ.) II— theory: θεωρία διαστάσεως (τοπ.).
dimensional [di'menjbnl] επ.: διαστατικός II— analysis: ανάλυση διαστάσεων
II infinite —: απειροδιάστατος II one- (two-, theree- etc.) —: μονοδιάστατος,
δισδιάστατος, τρισδιάστατος, κλπ. II n —: νιδιάστατος.
dimensionless [di'menjbnbs] επ.: χωρίς διάσταση (φυσ.) II— variable:
βαθμωτή μεταβλητή.
Dini, U (1845-1918): Ιταλός μαθηματικός (ανάλυση).
Diophantus (περ. 250 π.Χ.): Διόφαντος (αρχαίος Έλληνας μαθηματικός,
πατέρας της Άλγεβρας και συγγραφέας των περίφημων «Αριθμητικών»).
Diophantine analysis: Διοφαντική ανάλυση.
Diophantine equation: Διοφαντική εξίσωση.
dipole ['daipaul] ουσ.: δίπολο.
Dirac, P. (1902): Άγγλος θεωρητικός φυσικός II— δ function: δέλτα
συνάρτηση του Dirac.
direct [di'rekt] ή [dai'rekt] επ.: άμεσος, ευθύς II— common tangent: κοινή
εξωτερική εφαπτομένη II— decomposition: ανάλυση σε ευθύ άθροισμα II—
product: εσωτερικό ή ευθύ γινόμενο 11— proof: ευθεία ή άμεση απόδειξη.
directed [di'rectid] ή [dai'rektid] επ.: κατευθυνόμενος, προσανατολισμένος
II— graph (group, set, etc.): διατεταγμένο (κατά Moore-Smith) γράφημα
(ομάδα, σύνολο, κλπ.)
direction [di'rekjh] ουσ.: διεύθυνση, κατεύθυνση, φορά ||— component:
συνιστώσα διευθύνσεως II— cosines: συνημίτονα διευθύνσεως.
directional [di'rekjbnl] επ.: κατά διεύθυνση ||— derivative: κατά διεύθυνση
παράγωγος.
directly [di'rekth] επιρ.: ευθέως II— proportional: ευθέως ανάλογος.
director [direkta] ουσ.: οδηγός II—circle (cone, sphere, etc.): οδηγός κύκλος
(κώνος, σφαίρα, κλπ.).
directrix [di'rektnks] ή [dai'rektriks] ουσ.: διευθετούσα (αναλ. γεωμ.).
Dirichlet, P.G.L (1805-1859): Γερμανός μαθηματικός που ασχολήθηκε με τη
θεωρία αριθμών και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά II—'s kernel: ολοκληρω
τικός πυρήνας του Dirichlet II—'s problem: το πρόβλημα του Dirichelt II—'s
test: κριτήριο Dirichlet.
disc [disk] ουσ.: δίσκος, βλ. disk II— drive: μονάδα δίσκου, disc drive (Η/Υ).
disconnected [.diska'nektid] επ.: μη συνεκτικός (τοπ.) ||— set: μη συνεκτικό
σύνολο II extremely —: άκρως μη συνεκτικός II totally —: ολικά μη
συνεκτικός.
discontinuity [.diskonti'nju^ti] ουσ.: ασυνέχεια II point of —: σημείο
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ασυνέχειας II finite (infinite, removable, etc.) —: πεπερασμένη (άπειρη,
αιρόμενη, κλπ.) ασυνέχεια.
discontinuous [.diskan'tinjuas] επ.: ασυνεχής ||— function: ασυνεχής συνάρ
τηση.
discrete [di'skri:t] επ.: διακριτός, ασυνεχής ||— Mathematics: διακριτά
Μαθηματικά II— set (spectrum, etc.): διακριτό σύνολο (φάσμα, κλπ.) Im
probability distribution: διακριτή κατανομή πιθανότητας II— topology
(variable, etc.): διακριτή τοπολογία (μεταβλητή, κλπ.).
discriminant [di'sknminant] ουσ.: διακρίνουσα ||— analysis (function): διακρίνουσα ανάλυση (συνάρτηση) (στατ.).
discriminatory [di.skrimi'neitari]: — analysis ή discriminant analysis: διακρί
νουσα ανάλυση (στατ.).
disjoint [ d i s j o i n t ] επ.: ξένος II mutually —: αμοιβαία ξένα || pairwise —: ξένα
ανά δύο II— neighbourhoods: ξένες περιοχές 11— sets: ξένα σύνολα.
disjunction [dis'djAqkfn] ουσ.: διάζευξη (μαθ. λογ.) II exclusive (inclusive)
—: αποκλειστική (εγκλειστική) διάζευξη.
disjunctive [dis'djArjktiv] επ.: διαζευκτικός II— implication: διαζευκτική
συνεπαγωγή II— normal form: διαζευκτική κανονική μορφή.
disk [disk] ουσ.: δίσκος βλ. disk ||— drive: μονάδα δίσκου, disk drive (Η/Υ).
dispersion [di'sp3:Jh] ουσ.: διασπορά (στατ.).
displace [dis'pleis] p.: μετατοπίζω.
displacement [dis'pleismant] μετατόπιση II angular (axial, parallel, radial,
etc.) —: γωνιακή (αξονική, παράλληλη, ακτινική, κλπ.) μετατόπιση.
disproof [dis'pru:f] ουσ.: απόδειξη του αντιθέτου, αναίρεση, κατάρριψη.
disproportion ['dispr9'po:Jh] ουσ.: δυσαναλογία.
disproportional [,dispr3'po:Jbn3l] επ.: δυσανάλογος.
disprove [,dis'pru:v] p.: αποδεικνύω το αντίθετο, αναιρώ.
dissection [di'sekjh] ουσ.: τεμαχισμός, διαμέριση.
dissimilar [.di'simib*] επ.: ανόμοιος II— terms: ανόμοιοι όροι.
dissimilarity [.disimi'laersti] ουσ.: ανομοιότητα.
distance ['distans] ουσ.: απόσταση II angular (apparent, geodesic, polar, etc.)
—: γωνιακή (φαινόμενη, γεωδαισιακή, λογική, κλπ.) απόσταση 11—
preserving (mapping): απεικόνιση που διατηρεί την απόσταση.
distinct [di'stirjkt] επ.: διακεκριμένος, διαφορετικός.
distortion [di'sto:Jh] ουσ.: παραμόρφωση (μηχ., οπτ.).
distribute [di'stnbju:t] p.: κατανέμω.
distribution [,distri'bju:Jn] ουσ.: κατανομή (στατ.) || binomial (exponential
hypergeometric, logarithmic, marginal, normal, rectangular, uniform, etc.)
—: διωνυμική (εκθετική, υπεργεωμετρική, λογαριθμική, περιθωριακή,
ορθογώνια, ομοιόμορφη, κλπ.) κατανομή II— function: συνάρτηση κατανο
μής II frequency —: συχνότητα κατανομής II— table: πίνακας κατανομής.
distributive [di'stnbjutiv] επ.: επιμεριστικός ||— inequality (lattice, law,
property, etc.): επιμεριστική ανισότητα (σύνδεσμος, νόμος, ιδιότητα κλπ.).
diverge [dai'v3:d3] p.: αποκλίνω (αντ. convegre).
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divergence [dai'v3:d39ns] ουσ.: απόκλιση II— theorem: θεώρημα αποκλί
σεως.
divergent [dai'v3:d33nt] επ.: αποκλίνων II— series (sequence, etc.): αποκλί
νουσα σειρά (ακολουθία, κλπ.) II— integral: αποκλίνον ολοκλήρωμα.
divide [di'vaid] p.: διαιρώ.
dividend ['divident] ουσ.: διαιρετέος.
divisibility [di.vizi'bibti] ουσ.: διαιρετότητα II— test: κριτήριο διαιρετό
τητας.
divisible [di'vizabl] επ.: διαιρετός.
division [di'vijn] ουσ.: διαίρεση II— algebra: άλγεβρα-διαιρέτης II— algorithm:
αλγόριθμος διαιρέσεως II— by zero: η μη επιτρεπτή διαίρεση με το μηδέν
II— ring: δακτύλιος διαιρέτης 11 exact —: τέλεια διαίρεση.
divisor [di'vaiza*] ή [di'viza*] ουσ.: διαιρέτης H(greatest) common —(G.C.D.):
μέγιστος κοινός διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.) II— of zero: διαιρέτης του μηδενός (αλγ.)
II normal — of a group: κανονικός διαιρέτης ομάδας, κανονική υποομάδα.
dodecagon [dau'dekagan] ουσ.: δωδεκάγωνο II regular —: κανονικό δωδεκάγωνο.
dodecahedron [.daudeka'hedran] ουσ.: δωδεκάεδρο II regular —: κανονικό
δωδεκάεδρο.
domain [dau'mein] ουσ.: πεδίο, περιοχή, πεδίο ορισμού (στη μιγαδ. ανάλ.
ενίοτε ανοικτό και συνεκτικό) II— of a function: πεδίο ορισμού συνάρτησης
II integral —: ακέραιη περιοχή (αλγ.) 11 principal, ideal —: περιοχή κύριων
ιδεωδών II unique factorisation —: περιοχή μοναδικής παραγοντοποιήσεως
(αλγ.) II— of convergence: περιοχή συγκλίσεως.
dominance ['dDminans] ουσ.: επικράτηση (στατ.).
dominant [.dominant] επ.: επικρατέστερος II— diagonal: κυριαρχούσα
διαγώνιος.
dominated ['domineitid] επ.: επικρατών II— convergence: κυριαρχημένη
σύγκλιση II— convergence theorem: θεώρημα κυριαρχημένης συγκλίσεως
(του Lebesque) (θεωρ. ολοκλ.).
dot [dot] ουσ.: τελεία, στιγμή II— product: εσωτερικό γινόμενο.
double [dAbl] επ.: διπλός II— contact (negation, root, sequence, series, κλπ.)
διπλή επαφή (άρνηση, ρίζα, ακολουθία, σειρά, κλπ.) II— cone: διπλός
κώνος II— integral (point, sum, etc.): διπλό ολοκλήρωμα (σημείο, άθροισμα
κλπ.) II— ratio: διπλός (αναρμονικός) λόγος II— sampling: διπλή δειγματολη
ψία (στατ.) II— false position: διπλή λαθεμένη παραδοχή.
doublet ['dAbht] ουσ.: δίπολο
doubly ['dAbh] επιρ.: δις, διπλά II— periodic function: διπλά περιοδική
συνάρτηση.
drag [draeg] ουσ.: οπισθέλκουσα αντίσταση II— coefficient: συντελεστής
οπισθέλκουσας αντιστάσεως.
draw [dro:] p.: χαράσσω, σχεδιάζω, σύρω, φέρω.
dual [*dju:3l] επ.: δυϊκός II— figure (ideal, proposition, theorem, space, etc.):
δυϊκό σχήμα (ιδεώδες, πρόταση, θεώρημα, χώρος, κλπ.).
duality [dju:'aetati] δυϊσμός II— principle: αρχή του δυϊσμού.
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dummy ['cUmi] επ.: βωβός, εικονικός II— index (variable, etc.): εικονικός
δείκτης (μεταβλητή, κλπ.).
duodecimal [,dju:9U'desiml] επ.: δωδεκαδικός II— system: δωδεκαδικό
σύστημα.
duplication [,dju:ph'keijh] ουσ.: επανάληψη, διπλασιασμός ||— of a cube:
διπλασιασμός κύβου.
duration [djua'reijh] ουσ.: διάρκεια II average — of life: μέση διάρκεια ζωής
(στατ.).
Durer, Albrecht (1471-1528): Γερμανός ζωγράφος και μαθηματικός που
ασχολήθηκε με την προοπτική.
dyad ['daiaed] ουσ.: δυάδα.
dyadic [dai'aedik] επ.: δυαδικός II— number: δυαδικός αριθμός II— number
system: δυαδικό σύστημα αριθμήσεως.
dynamic [dai'naemik] επ.: δυναμικός II— programming: δυναμικός προγραμ
ματισμός II— system: δυναμικό σύστημα.
Dynamics [dai'namiks] ουσ.: Δυναμική.
dyne [dain] ουσ.: δύνη (μονάδα μετρήσεως δυνάμεως στη Φυσική).
Ε
eccentric [ik'sentrik] επ. έκκεντρος, εκκεντρικός, II— angle: εκκεντρική
γωνία II— circle: εκκεντρικός κύκλος.
eccentricity [.eksen'trisiti] ουσ.: εκκεντρότητα, εκκεντρικότητα: II— of an
tllipse (parabole, hyperbola): εκκεντρικότητα έλλειψης (παραβολής, υπερβο
λής).
echo ['ekau] ουσ.: ηχώ.
eclipse [l'khps] ουσ.: έκλειψη II lunar —: έκλειψη Σελήνης II solar —: έκλει
ψη Ηλίου.
ecliptic [l'khptik] επ.: εκλειπτική (αστρ.).
edge [ed3] ουσ.: ακμή 11— of an angle (cube, polyhedron, square, etc.): ακμή
γωνίας (κύβου, πολυέδρου, τετραγώνου, κλπ.).
EDVAC: ονομασία ηλεκτρονικού υπολογιστή (Electronic Discrete Variable
Automatic Computer).
efficiency [l'fijbnsi] ουσ.: απόδοση, αποδοτικότητα II— factor: συντελεστής
αποδόσεως II mechanical —: μηχανική απόδοση.
efficient [l'fijbnt] επ.: αποδοτικός II— estimator: αποδοτική, αποτελεσματική
εκτιμήτρια (στατ.).
Egyptian fractions [l'djipjn'fraekjhz]: Αιγυπτιακά κλάσματα (κλάσματα με
αριθμητή τη μονάδα).
Egyptian ropestretchers [l'djipjn'raup.stretj^z] αρπεδονάπτες (μετρούσαν με
τεντωμένο σκοινί).
eigenfunction ['aigan.fArjkfn] ουσ.: χαρακτηριστική συνάρτηση, ιδιοσυνάρτηση.
eigenvalue ['aigan.vaelju:] ουσ.: χαρακτηριστική τιμή, ιδιοτιμή.
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eigenvector ['aigan.vekta*] ουσ.: χαρακτηριστικό διάνυσμα, ιδιοδιάνυσμα.
Eilenberg, Samuel (1913): Αμερικανός μαθηματικός πολωνικής καταγωγής,
πατέρας της θεωρίας κατηγοριών.
Einstein, Albert (1879-1955): σπουδαίος θεωρητικός φυσικός, πατέρας της
θεωρίας της Σχετικότητας.
Eisenstein, Ferdinand Gotthold Max (1823-1852): μαθηματικός (άλγεβρα, θεω
ρία αριθμών).
elastic [l'laestik] επ.: ελαστικός II— body: ελαστικό σώμα ||— collision: ελα
στική κρούση.
elasticity [,elae'stis9ti] ουσ.: ελαστικότητα Hmodulus of —: συντελεστής
ελαστικότητας.
electric [l'lektnk] επ.: ηλεκτρικός II— charge (circuit, current, field, flux,
induction, potential, etc.): ηλεκτρικό φορτίο (κύκλωμα, ρεύμα, πεδίο, ροή,
επαγωγή, δυναμικό, κλπ.).
electricity [.llek'ktnsati] ουσ.: ηλεκτρισμός.
electrodynamic [l.lektraudai'naemik] επ.: ηλεκτροδυναμικός.
electrodynamics [l.lektraudai'naemiks] ουσ.: ηλεκτροδυναμική.
electromagnetic (—al) [l.lektraomag'netik] επ.: ηλεκτρομαγνητικός (φυσ.).
electromotive [l.lektrau'msutiv] επ.: ηλεκτρεγερτικός II— force: ηλεκτρεγερτική δύναμη.
electrostatic [l.lektrau'staetik] επ.: ηλεκτροστατικός II— potential: ηλεκτρο
στατικό δυναμικό II— unit: ηλεκτροστατική μονάδα.
element ['ebmant] ουσ.: στοιχείο II— of a set: στοιχείο συνόλου II— of area
(volume, arc, etc.): στοιχειώδες εμβαδόν (όγκος, τόξο, κλπ.) II unit (inverse,
isolated, null, etc.) —: μοναδιαίο (αντίστροφο, μεμονωμένο, μηδενικό,
κλπ.) στοιχείο II Euclidean —s: τα Στοιχεία του Ευκλείδη.
elementary [.ela'mentari] επ.: στοιχειώδης II— algebra (divisor, function, opera
tion, etc.): στοιχειώδης άλγεβρα (διαιρέτης, συνάρτηση, πράξη, κλπ.).
elevation [,eli'veijh] ουσ.: υψόμετρο, ανύψωση II— of a point: ύψος ενός
σημείου II angle of—: γωνία ανυψώσεως.
eliminant [l'hminant] ουσ.: απαλείφουσα.
eliminate [l'hmineit] p.: απαλείφω, εξαλείφω.
elimination [l.hmi'neijh] ουσ.: απαλοιφή.
ellipse [ι1 lips] ουσ.: έλλειψη II directrix of an —: διευθύνων άξονας της
ελλείψεως II eccentricity of an —: εκκεντρότητα ελλείψεως II major axis of
an —: μέγας (ή μείζων) άξονας ελλείψεως II minor axis of an —: μικρός
άξονας ελλείψεως 11 focal property of an —: εστιακή ιδιότητα της
ελλείψεως II foci of an —: εστίες ελλείψεως II reflection property of an —:
ανακλαστική ιδιότητα της ελλείψεως.
ellipsograph [l'hpsaugraef] ουσ.: ελλειψογράφος.
ellipsoid [l'hpsoid] ουσ.: ελλειψοειδές II confocal —s: συνεστιακά ελλει
ψοειδή II oblate —: πεπλατυσμένο ελλειψοειδές 11— of revolution: ελλειψοει
δές εκ περιστροφής 11 (semi-)axes of—: (ημι)άξονες του ελλειψοειδούς II
similar —s: όμοια ελλειψοειδή.
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ellipsoidal [.elip'soidl] (επ.): ελλειψοειδής II— coordinates: ελλειψοειδείς
συντεταγμένες.
elliptic [l'hptik] επ.: ελλειπτικός II— coordinates (cylinder, function, integral,
paraboloid, Riemannian surface, etc.): ελλειπτικές συντεταγμένες (κύ
λινδρος, συνάρτηση, ολοκλήρωμα, παραβολοειδές, επιφάνεια Riemann,
κλπ.).
embed [lm'bed] p.: εμβυθίζω.
embedding [lm'bediq]: εμβύθιση (τοπ.) II— theorem: θεώρημα εμβυθίσεως.
empirical [em'pinkl] επ.: εμπειρικός II— method: πρακτικός τρόπος.
empty ['empti] επ.: κενός II— class (interval, region, set, space, etc.): κενή
κλάση (διάστημα, περιοχή, σύνολο, χώρος, κλπ.).
end [end]: 1. ουσ.: άκρο II 2. επ.: — point: άκρο.
endomorphic [,end3u'mo:fik] επ.: ενδομορφικός II— groups: ενδομορφικές
ομάδες.
endomorphism [,end3u'mo:fism] ουσ.: ενδομορφισμός.
endow [m'dau] p.: εφοδιάζω.
endowment [ln'daumant] ουσ.: εφοδιασμός.
energy ['en3d3i] ουσ.: ενέργεια II conservation of—: διατήρηση ενέργειας II
conversion of—: μετατροπή ενέργειας II— integral: ολοκλήρωμα ενέργειας.
enlarge [in'la:d3] p.: μεγεθύνω, επεκτείνω ||— ment (ουσ.): μεγέθυνση.
Enneper, Alfred (1830-1885): Γερμανός μαθηματικός (διαφορική γεωμετρία).
enthalpy ['en0aelpi] ουσ.: ενθαλπία.
entire [m'taia*] επ.: ακέραιος (ολόκληρος) II— function: ακέραια (παντού
αναλυτική) συνάρτηση II— series: ακέραια σειρά.
entropy ['entrapi] ουσ.: εντροπία.
enumerable [l'njiKmarabl] επ.: αριθμήσιμος II— set: αριθμήσιμο σύνολο.
enumeration [i,nju:m3,reijn] ουσ.: απαρίθμηση.
envelope ['envataup] ουσ.: περιβάλλουσα II— of curves: περιβάλλουσα
καμπυλών II— of surfaces: περιβάλλουσα επιφανειών.
envolute ['env3lju:t] ουσ.: — of curve: καμπύλη των κέντρων καμπυλότητας
καμπύλης (ενέλιγμα καμπύλης).
epicentre ['episenta*] ουσ.: επίκεντρο.
epicycle ['episaikl] ουσ.: επίκυκλος.
epicyclic [.epi'saiklik] επ.: επικυκλικός.
epicycloid [.epi'saikbid] ουσ.: επικυκλοειδής (καμπύλη).
epitrochoid [.epitrau'koid] ουσ.: επιτροχοειδής (καμπύλη).
epitrochoidal [.epitrau'koidl] επ.: επιτροχοειδής.
epsilon [ep'saibn]: ουσ. το ελλ. γράμμα έψιλον II— symbols: σύμβολα έψιλον
(αλγ. γεωμ.).
equal ['iikwal] επ.: ίσος.
equality [k'kwobti] ουσ.: ισότητα II conditional —: ισότητα υπό συνθήκη.
equate [l'kweit] p.: εξισώνω.
equation [l'kweijh] ουσ.: εξίσωση II adjoint (algebraic, auxiliary, binomial,
bioquadratic, cubic, differential, exponential, homogeneous, integral, irreduci-

49
ble, linear polynomial, quartic, quintic, radical, rational, reciprocal, subsidia
ry, symmetric, transcendental, trigonometric, etc.) —: συζυγής (αλγεβρική,
βοηθητική, διωνυμική, διτετράγωνη, τριτοβάθμια, διαφορική, εκθετική,
ομογενής, ολοκληρωματική, ανάγωγη, γραμμική πολυωνυμική, τεταρτοβάθμια, πεμπτοβάθμια, άρρητη, ρητή, αντίστροφη (ανάστροφη), βοηθη
τική, συμμετρική, υπερβατική, τριγωνομετρική, κλπ.) εξίσωση || continuity
—: εξίσωση συνεχείας 11 literal —: εξίσωση με συντελεστές γράμματα II
minimal —: ελάχιστη εξίσωση (αλγ. αριθμού ή πίνακα) 11 numerical —:
εξίσωση με αριθμητικούς συντελεστές II parametric —s: παραμετρικές
εξισώσεις 11 polar —: εξίσωση με πολικές συντεταγμένες 11 order of a
differential —: τάξη διαφορικής εξισώσεως II order of —: βαθμός
εξισώσεως II system of —s: σύστημα εξισώσεων II transformation of an —:
μετασχηματισμός εξισώσεως II— of curve: εξίσωση καμπύλης ||— of higher
degree: εξίσωση ανωτέρου βαθμού.
equator [l'kweita*] ουσ.: ισημερινός (αστρ.).
equatorial [,ekw3'to:rial] επ.: ισημερινός II— plane: ισημερινό επίπεδο.
equiangular [,i:kwi'aeqgub*] επ.: ισογώνιος II— hyperbola (polygon, transfor
mation, triangle, etc.): ισογώνια υπερβολή (πολύγωνο, μετασχηματισμός,
τρίγωνο, κλπ.) 11— spiral: λογαριθμική σπείρα.
equiareal [,i:kwi'aeri3l] επ.: ισεμβαδικός II— map(ping): ισεμβαδική απεικόνιση
(διατηρούσα τα εμβαδά).
equicontinous [kkwikan'tinjuas] επ.: ισοσυνεχής ||— functions: ισοσυνεχείς
συναρτήσεις (ανάλ.).
equiconvergent [,i:kwik3n*v3:d33nt] επ.: ισοσυγκλίνων II— sequences: ισοσυγκλίνουσες ακολουθίες ||— series: ισοσυγκλίνουσες σειρές.
equidistant [.kkwi'distant] επ.: ισαπέχων.
equilateral ['.irkwi'laetoral] επ.: ισόπλευρος II— hyperbola: ισόπλευρη υπερβο
λή II— triangle: ισόπλευρο τρίγωνο.
equinumerable [1i:kwi'nju:m9r9bl] επ.] επ.: ισάριθμος II— sets: ισοδύναμα
(αριθμήσιμα) σύνολα.
equipotent [.iikwi'pautont] επ.: ισοδύναμος II— sets: ισοδύναμα σύνολα.
equipotential [,i:kwip3u't3njl] επ.: ισοδυναμικός II— surface: ισοδυναμική
επιφάνεια.
equivalence [l'kwivatans] ουσ.: ισοδυναμία II— class: κλάση ισοδυναμίας ||—
relation: σχέση ισοδυναμίας II— symbol: σύμβολο ισοδυναμίας.
equivalent [l'kwivatant] επ.: ισοδύναμος II— equations (inequalities, matrices,
polygons, propositions, sequences, sets, spaces, etc.: ισοδύναμες εξισώσεις
(ανισότητες, πίνακες πολύγωνα, προτάσεις, ακολουθίες, σύνολα, χώροι,
κλπ). || topologically — spaces: τοπολογικά ισοδύναμοι χώροι.
Eratosthenes of Alexandria (276-194 π.Χ.): Έλληνας μαθηματικός, αστρονό
μος και φιλόσοφος II sieve of—: το κόσκινο του Ερατοσθένη.
Erdos, Paoul (1913): Ούγγρος μαθηματικός.
ergodic [3:'godik] επ.: εργοδικός II— theory: εργοδική θεωρία II the mean —
theorem: το εργοδικό θεώρημα του μέσου.
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Erlang, A.K. (1878-1929): Δανός στατιστικός.
error ['era] ουσ.: σφάλμα II average —: μέσο σφάλμα II— curve: καμπύλη
σφάλματος II— function: συνάρτηση σφάλματος II mean square —: μέσο
τετραγωνικό σφάλμα II standard —: μέσο τετραγωνικό σφάλμα.
escribe [a'skraib] p.: παρεγγράφω.
escribed [a'skraibd] επ.: παρεγγεγραμμένος II— circle: παρεγγεγραμμένος
κύκλος II— sphere: παρεγγεγραμμένη σφαίρα.
essential [l'senjl] επ.: ουσιώδης II— constants: οι ουσιώδεις σταθερές στον
καθορισμό μιας οικογένειας καμπυλών II— map(ping): βασική απεικόνιση
(τοπ.) II— singularity: ουσιώδες σημείο ανωμαλίας (μιγαδ. αναλ.) ||— varia
ble: ουσιώδης μεταβλητή.
essentially [l'senjbh] επιρ.: ουσιωδώς II— bounded: ουσιωδώς φραγμένος
(αναλ.).
estimate ['estimeit] p.: εκτιμώ, υπολογίζω.
estimator ['estimeita*] ουσ.: εκτιμήτρια II consistent —: συνεπής εκτιμήτρια
II efficient —: αποδοτική, αποτελεσματική εκτιμήτρια II unbiassed —:
αμερόληπτη εκτιμήτρια II likelihood —: εκτιμήτρια πιθανότητας (στατ.).
eta ['i:ta] ουσ.: το ελλ. γράμμα ήτα.
Euclid (περ. 300 π.Χ.): Ευκλείδης, Έλληνας μαθηματικός της αρχαιό
τητας.
Euclidean επ.: Ευκλείδειος 11— algorithm: Ευκλείδειος αλγόριθμος (αλγ.)
II— axioms: Ευκλείδεια αξιώματα (γεωμ.) II— geometry: Ευκλείδειος Γεωμε
τρία II— ring: Ευκλείδειος δακτύλιος ||— space: Ευκλείδειος χώρος (γεωμ.,
τοπ., ανάλ.) II locally — space: τοπικά Ευκλείδειος χώρος (τοπ.).
Eudoxus (408-355): Εύδοξος, Έλληνας μαθηματικός της αρχαιότητας.
Euler, Leonhard (1707-1783): Ελβετός μαθηματικός II constant of—: σταθερά
του Euler (αναλ.) II— characteristic: η χαρακτηριστική του Euler (αλγ.,
γεωμ.) II equation of—: εξίσωση του Euler (διαφ. γεωμ.) II—'s formula: o
τύπος του Euler (αναλ.) ||—'s function: συνάρτηση του Euler (θεωρ. αρ.)
II—'s theorem: θεώρημα του Euler (αναλ., αλγ., γεωμ.) II—'s transformation:
μετασχηματισμός Euler (ανάλ.).
evaluate [l'vaeljueit] p.: υπολογίζω, επιλύω.
evaluation [l.vaelju'eifn] ουσ.: υπολογισμός, επίλυση.
even [4:vn] επ.: άρτιος II— function: άρτια συνάρτηση (αναλ.) ||— number:
άρτιος αριθμός II— permutation: άρτια μετάθεση (αλγ.) ||— spaced map: η
συνηθισμένη κυλινδρική απεικόνιση.
event [l'vent] ουσ.: συμβάν, ενδεχόμενο II compatible —s: συμβιβαστά
ενδεχόμενα II complementary —: συμπληρωματικό ενδεχόμενο 11 compound
—: σύνθετο ενδεχόμενο II dependent —s: εξαρτημένα ενδεχόμενα II eleme
ntary —: απλό συμβάν 11 independent —s: ανεξάρτητα ενδεχόμενα II
mutually exclusive —s: αμοιβαία αποκλειόμενα συμβάντα II simple —: απλό
συμβάν.
everywhere ['evnwea*] επιρ.: παντού II almost —: σχεδόν παντού (θεωρ.
μέτρου) II— dense: παντού πυκνός (τοπ.).
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evolute ['i:v3lju:t] ουσ.: ανάπτυγμα, ενειλιγμένη (καμπύλη) ||— of a curve:
ανάπτυγμα καμπύλης (γεωμ.) II— of a surface: ανάπτυγμα επιφανείας II
mean — of a surface: μέσο ανάπτυγμα επιφανείας.
evolution [,i:v3'lu:Jh] ουσ.: ανάπτυξη, εξαγωγή τετραγωνικής ρίζας (αντ. του
απηρχ. involution).
exact [lg'zaekt] επ.: τέλειος, ακριβής, πλήρης ||— differential: τέλειο
διαφορικό (αναλ.) II— differential equation: πλήρης διαφορική εξίσωση 11—
division: τέλεια διαίρεση.
ex-center [.eks'sents*] ουσ.: κέντρο παρεγγεγραμμένης περιφέρειας.
excess [ik'ses] ουσ.: υπέρβαση, υπεροχή || coefficient of —: συντελεστής
υπερβάσεως II— of nines: το υπόλοιπο της διαιρέσεως ακεραίου διά εννέα
II— of triangle: υπεροχή σφαιρικού τριγώνου.
excessive [ik'sessiv] επ.: υπέρμετρος II— number: καθ 9 υπεροχήν ατελής
αριθμός.
excircle [,eks's3:kl] ουσ.: παρεγγεγραμμένος κύκλος.
exclusive [ik'sklu:siv] επ.: αποκλειστικός, ασυμβίβατος ||— disjunction:
αποκλειστική διάζευξη (μαθ. λογ.) || mutually —: αμοιβαία αποκλειόμενα.
exhaustion [ig'zo:stJbn] ουσ.: εξάντληση, απορρόφηση 11 method of —:
μέθοδος εξαντλήσεως (των Αρχιμήδη και Ευδόξου).
existence [lg'zistans] ουσ.: ύπαρξη II— theorem: θεώρημα υπάρξεως.
existential [.egzi'stenjl] επ.: υπαρξιακός 11— quantifier: υπαρξιακός ποσοδείκτης (μαθ. λογ.).
expand [ik'spaend] p.: διαστέλλω, αναπτύσσω.
expanded [ik'spaendid] επ.: ανεπτυγμένος.
expansion [ik'spaenjh] ουσ.: ανάπτυγμα II binomial —: διωνυμικό ανάπτυγμα
II coefficient of linear —: συντελεστής γραμμικού αναπτύγματος II— in
patrial fractions: ανάπτυξη σε μερικά κλάσματα II— in series: ανάπτυξη σε
σειρά II— of a determinant: εύρεση της τιμής της ορίζουσας II— of a
function: ανάπτυξη μιας συναρτήσεως II multinomial —: πολυωνυμικό
ανάπτυγμα II— of the Universe: η διαστολή του Σύμπαντος (αστρ.).
μαθηματική ελπίδα (θεωρ. πιθ.).
expectation [.ekspek'teifn] ουσ.: ελπίδα (θεωρ. πιθ.) II mathematical —:
μαθηματική ελπίδα (θεωρ. πιθ.).
expected [ek'spektid] επ.: αναμενόμενη II— value: αναμενόμενη τιμή (θεωρ. πιθ.).
experiment [ik'speriment] ουσ.: πείραμα II n-trial —: πείραμα με ν δοκιμές
(θεωρ. πιθ.).
explementary [.ekspli'mentan] επ.: παραπληρωματικός ||— angle: παραπλη
ρωματική γωνία.
explicate [.exphkeit] p.: ερμηνεύω (μαθ. λογ.).
explicit [ik'splisit] επ.: ρητός (με την έννοια του εκπεφρασμένου με αναλυτι
κό τρόπο) II— function: μη πεπλεγμένη συνάρτηση.
exponent [ek'spaunant] ουσ.: εκθέτης II fractional —: κλασματικός εκθέτης 11
imaginary —: φανταστικός εκθέτης 11 laws of — s: εκθετικοί νόμοι.
exponential [.ekspau'nenjl] επ.: εκθετικός ||— curve: εκθετική καμπύλη ||—
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distribution: εκθετική κατανομή (στατ.) II— equation: εκθετική εξίσωση
II— function: εκθετική συνάρτηση II— series: εκθετική σειρά.
expression [ik'sprejh] ουσ.: παράσταση || algebraic —: αλγεβρική παράστα
ση 11 biquadratic (cubic, quartic, etc.) —: παράσταση διτετράγωνου (τρίτου,
τετάρτου, κλπ.) βαθμού II numerical —: αριθμητική παράσταση.
ex-radius [.eks'reidjss] ουσ.: ακτίνα παρεγγεγραμμένης περιφέρειας.
extend [ik'stend] p.: επεκτείνω II— a function: επεκτείνω μία συνάρτηση
(τοπ.).
extended [ik'stendid] επ.: επεκτεινόμενος ||— function: επεκταθείσα συνάρ
τηση II— mean-value theorem: γενικευμένο θεώρημα της μέσης τιμής ||—
real-number system: το σύστημα των πραγματικών αριθμών συμπληρωμένο
με ±οο.
extension [ik'stenjh] ουσ.: επέκταση II conservative —: συντηρητική επέκτα
ση (μαθ. λογ.) II— of a field: επέκταση σώματος.
extentionality [ik.stenjb'naehti] ουσ.: επεκτατικότητα (μαθ. λογ.) II axion of
—: αξίωμα επεκτατικότητας.
exterior [ek'stiana*] επ.: εξωτερικός II— angle: εξωτερική γωνία II— interior
alternate angles: γωνίες εκτός εντός και εναλλάξ II— measure: εξωτερικό
μέτρο (αναλ.).
external [ek'st3:nl] επ.: εξωτερικός II— bisector: εξωτερική διχοτόμος ||—
common tangent: εξωτερική κοινή εφαπτομένη II— operation: εξωτερική
πράξη (αλγ.) 11— ratio: εξωτερικός λόγος (γεωμ.) II.
externally [ek'st^nah] επιρ.: εξωτερικά II— tangent circles: εξωτερικά εφα
πτόμενοι κύκλοι.
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extract [ik'straekt] p.: εξάγω, βγάζω II— ion: εξαγωγή.
extraneous [ek'streinjas] επ.: ξένος, ασυνήθης ||— root (solution, etc.): ξένη
ρίζα (λύση, κλπ.).
extrapolate [ek'straepauleit] p.: παρεκτείνω.
extrapolation [ek.straepau'leijh] ουσ.: υπολογισμός κατά προσέγγιση (αριθμ.
αναλ.).
extrem [lk'strhml] επ.: ακραίος II— set: σύνολο ακραίων σημείων (συναρτ.
αναλ.).
extreme [ik'stri:m] επ: ακραίος, ακρότατος |[— and mean ratio: άκρος και
μέσος λόγος II— point: ακραίο σημείο ||— value: μέγιστη ή ελάχιστη τιμή.
F
F [ef] 1. ουσ. II 2. επ.: — distribution: εφ κατανομή 11 F a set: σύνολο του
Borel, αριθμήσιμη ένωση κλειστών συνόλων.
face [feis] ουσ.: έδρα, όψη, όψη επιφάνειας ||— angle of a polyhedral angle
(polyhedron, polytope, etc.): επίπεδη γωνία πολυεδρικής γωνίας (πολυέ
δρου, πολυτόπου, κλπ.).
facet [,faesit] ουσ.: όψη πολυτόπου.
factor ['faekta*] ουσ., επ.: παράγοντας || common —: κοινός παράγοντας II—

53
analysis: ανάλυση παραγόντων II— group (ring, etc.): ομάδα (δακτύλιος,
κλπ.) πηλίκο II greatest common —: μέγιστος κοινός παράγοντας II invari
ant —: αναλλοίωτος παράγοντας II integrating —: ολοκληρωτικός παράγο
ντας (διαφ. εξ.).
factorable ['faektarabl] επ.: παραγοντοποιήσιμος.
factorial [faek'ktD:ri3l] επ.: παραγοντικό II— series: σειρά παραγοντικού (βλ.
series).
factoring, factorisation ['faektanq] ουσ.: βλ. factorization.
factorization [.faektarai'zeifn] ουσ.: παραγοντοποίηση, ανάλυση ||— of a
transformation: ανάλυση μετασχηματισμού.
factorize ['faektaraiz] p.: αναλύω σε παράγοντες.
false [foils] επ.: ψευδής (μαθ. λογ.) II— position: λαθεμένη παραδοχή ||—
proposition: λαθεμένη πρόταση.
faltung ουσ.: συνέλιξη (γερμανική λέξη, συν. convolution).
family ['faemah] ουσ.: οικογένεια II— of circles (curves, lines, functions, etc.):
οικογένεια κύκλων (καμπυλών, ευθειών, συναρτήσεων, κλπ.).
Farey, John (1766-1826): Άγγλος μαθηματικός.
Fatou, Pierre (1878-1929): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση) ||—'s theorem (or
lemma): το θεώρημα (λήμμα) του Fatou (αναλ.).
Fejer, Leopold (1880-1959): Ούγγρος μαθηματικός II—'s kernel: ολοκληρω
τικός πυρήνας του Fejer (βλ. kernel).
Fermat, Piere de (1601-1665): Γάλλος νομικός με ιδιαίτερη συμβολή στα
μαθηματικά ||—'s last theorem: τελευταίο θεώρημα του Fermat II—'s
numbers: αριθμοί του Fermat II—'s principle: αρχή του Fermat (οπτική).
Ferraro, Ludovico (ή Ferrari) (1522-1565): Ιταλός μαθηματικός της Αναγεννή
σεως, ο πρώτος που έλυσε την τεταρτοβάθμια πολυωνυμική εξίσωση.
Ferro, Scipione del (1465-1526): Ιταλός μαθηματικός.
Fibonacci, Leonardo (1170-1250): Ιταλός μαθηματικός (θεωρία αριθμών) II—
sequence: (αναδρομική) ακολουθία του Fibonacci.
fibre ['faiba*] ουσ.: ίνα, νήμα (τοπ.) ||— space: νηματικός χώρος.
field [fi:ld] ουσ.: σώμα, πεδίο II characteristic of a —: χαρακτηριστική ενός
σώματος II extension of a —: επέκταση σώματος II force —: πεδίο δυνάμεων
II— plan: διάγραμμα απεικονίσεως πειραματικών δεδομένων (στατ.) II
Galois —:,σώμα Galois (αλγ.) 11 number —: σώμα αριθμών II perfect —:
τέλειο σώμα II prime —: πρώτο σώμα 11 quotient —: σώμα πηλίκο 11 tensor
—: τανυσματικό πεδίο II vector —: διανυσματικό πεδίο.
Fields, John Charles (1863-1932): Καναδός μαθηματικός (ανάλυση).
figurate ['figjurat] επ.: πολυγωνικός.
figure ['figs*] ουσ.: 1. αριθμός, ψηφίο, 2. σχήμα II congruent —s: συμπίπτο
ντα (ίσα) σχήματα II curvilinear —: καμπυλόγραμμο σχήμα 11 geometric —:
γεωμετρικό σχήμα II homothetic —s: ομοιόθετα σχήματα 11 perspective —s:
προοπτικά σχήματα II plane —: επίπεδο σχήμα II rectilinear —: ευθύγραμμο
σχήμα II superposable —s: συμπίπτοντα σχήματα.
filter ['filto*] ουσ.: φίλτρο (αλγ., μαθ. λογ.) II ultra —: υπερφίλτρο II non-triv
ial ultra —: μη εκφυλισμένο υπερφίλτρο.
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fine [fain] επ.: λεπτός (τοπ.) II—r topology: λεπτότερα τοπολογία.
fineness ['fainnss] ουσ.: λεπτότητα II— of a partition: λεπτότητα διαμερίσεως (αναλ., τοπ.).
finite ['fainait] επ.: πεπερασμένος II— axiom of choice (cardinal number, cha
racter, covering, decimal part, differences, discontinuity, discontinuity jump,
extension, group, point, sample space, series, set, solution space, etc.): πεπε
ρασμένο αξίωμα επιλογής (πληθάριθμος, χαρακτήρας, επικάλυψη, δεκα
δικό μέρος, διαφορές (αναλ.), ασυνέχεια, άλμα ασυνέχειας, επέκταση
(αλγ.), ομάδα, σημείο, δειγματικός χώρος (στατ.), σειρά, σύνολο, λύση,
χώρος, κλπ.) II— intersection property: ιδιότητα των πεπερασμένων τομών
II— rank: πεπερασμένης τάξεως, πεπερασμένη διάσταση πεδίου τιμών τελε
στή II locally — family of sets: τοπικά πεπερασμένη οικογένεια συνόλων.
finitistic [.fini'tistik] επ.: περατοκρατικός.
Fisher, Ernst Sigismund (1875-1954): Αυστριακός μαθηματικός (άλγεβρα,
ανάλυση).
Fisher, Ronald Aylmer (1890-1962): Βρετανός στατιστικός — 's ζ: ο μετασχη
ματισμός του συντελεστή συσχετίσεως που δίνεται από τον τύπο:
1
1+Γ
z(r) = - l n . _ , όπου r ο συντελεστής συσχετίσεως ||'s z distribution: βλ. F
distribution.
fitting ['fitiq] ουσ.: κατάλληλη τοποθέτηση || curve —: εμπειρική καμπύλη
II— method: μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων.
fixed [fikst] επ.: σταθερός II— point: σταθερό σημείο II— point property: ιδιό
τητα σταθερού σημείου II— point theorem: θεώρημα σταθερού σημείου
(π.χ. του Brouwer, των Poincare-Birkhoff, κλπ. II— value: σταθερή τιμή
(μεταβλητής, παραστάσεως, κλπ.).
fiat [flaet] επ.: ίσιος, επίπεδος.
flecnode ['fleknaud] ουσ.: κομβικό σημείο καμπής ενός κλάδου καμπύλης.
flex [fleks] ουσ. καμπή II— point: σημείο καμπής.
flexion ['flekjh] ουσ.: καμπυλότητα.
floating ['ftautnj] επ.: — decimal point: κινητή υποδιαστολή δεκαδικού
μέρους (Η/Υ).
flow [fleau] ουσ.: ροή (διαν. αναλ.) ||— chart: διάγραμμα ροής.
fluctuation [.fUktju'eiJh] ουσ.: διακύμανση (αναλ.).
fluxion [fkkjh] ουσ.: η παράγωγος ως προς το χρόνο στα μαθηματικά του
Νεύτωνα.
focal ['faukal] επ.: εστιακός II— chord: εστιακή χορδή II— point: εστία II —
radius: εστιακή ακτίνα II— property of conies: εστιακή ιδιότητα των κωνι
κών τομών.
folium [folium] ουσ.: φύλλο II— of Descartes: η καμπύλη του Descartes σε
σχήμα μονού φύλλου.
Fontana, Niccolo (ή Tartaglia) (1500-1557): Ιταλός φυσικομαθηματικός (βλ.
G. Cardano).
foot [fut] ουσ.: πόδι (μονάδα μετρήσεως ίση προς 30,5 cm) ||— of
perpendicular: ίχνος της καθέτου.

55
force [fo:s] ουσ.: δύναμη II— field: πεδίο δυνάμεως.
form [fo:m] ουσ.: μορφή II adjoint (algebraic, bilinear, canonical, differential,
homogeneous, indeterminate, linear, multilinear, normal, polynomial, posi
tive definite (quadratic), positive semidefinite (quadratic), quadratic, sym
metric, etc) —: συζυγής (αλγεβρική, διγραμμμική, κανονική, διαφορική,
ομογενής, απροσδιόριστη, γραμμική, πολυγραμμική, κανονική, πολυωνυμική, γνήσια θετική (τετραγωνική), θετική ή μηδέν (τετραγωνική), τετρα
γωνική, συμμετρική, κλπ.) μορφή II standard — of an equation: καθιερωμέ
νη μορφή εξισώσεως.
formal [fo:ml] επ.: τυπικός II— algebra: τυπική άλγεβρα II— error: τυπικό
σφάλμα (στατ.) II— logic: τυπική λογική 11— power series: (τυπική) δυναμοσειρά (που είναι αδιάφορο αν συγκλίνει ή όχι).
formalism ['foimahzam] ουσ.: φορμαλισμός (μαθ. λογ.).
formally ['fo:m9li] επιρ.: χωρίς αυστηρότητα.
formation [fo:'meiJh] σχηματισμός ||— rules: κανόνες σχηματισμού (μαθ.
λογ.).
formula ['foimjuta] ουσ.: τύπος II approximate (atomic, binomial, closed,
open, recurrence, reduction, etc.) —: προσεγγιστικός (ατομικός (μαθ. λογ.),
διωνυμικός, κλειστός (μαθ. λογ.), ανοικτός, αναδρομικός, αναγωγικός,
κλπ.) τύπος II cosine (sine, tangent, etc.) —: τύπος του συνημίτονου (ημίτο
νου, εφαπτομένης, κλπ.) II— of reduction: αναγωγικός τύπος χρωμάτων
(τοπ.).
Fourier, Jean B. (1768-1830): μεγάλος Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση) και
φυσικομαθηματικός II— (cosine, sine, etc.) series: σειρά (συνημίτονου, ημί
τονου, κλπ.) του Fourier ||— (sine, cosine, etc.) transform: μετασχηματι
σμός (ημίτονου, συνημίτονου, κλπ.) του Fourier ||—'s theorem: θεώρημα του
Fourier για τη σύγκλιση ολοκληρωμάτων ορισμένου τύπου.
factal ['fraektl] 1. ουσ.: fractal, μορφοκλασματικό || 2. επ.: μορφοκλασματικός
II— geometry: fractal γεωμετρία II— dimension: fractal διάσταση.
fraction ['fraekfn] ουσ.: κλάσμαΙΙ common —: κοινό κλάσμα II complex —:
σύνθετο κλάσμα II continued —: συνεχές κλάσμα 11 decimal —: δεκαδικό
κλάσμα II decomposition of a —: ανάλυση κλάσματος σε άθροισμα μερικών
κλασμάτων II improper — (of integers): κλάσμα του οποίου η τιμή του
παρονομαστή δεν υπερβαίνει την τιμή του αριθμητή II improper — (of poly
nomials): κλάσμα του οποίου ο βαθμός του παρονομαστή δεν υπερβαίνει
το βαθμό του αριθμητή II— in its lowest terms: ανάγωγο κλάσμα II partial
—: μερικό κλάσμα II periodic (continued) —: περιοδικό (συνεχές) κλάσμα II
proper —: γνήσιο κλάσμα (βλ. improper) 11 similar —s: ομώνυμα κλάσματα
II simple —: κλάσμα ακεραίων, απλό κλάσμα II vulgar —: κοινό κλάσμα.
fractional ['fraekfanl] επ.: κλασματικός II— derivative (equation, exponent,
intergal, number, etc.): κλασματική παράγωγος (αναλ.) (εξίσωση, εκθέτης,
ολοκλήρωμα (αναλ.), αριθμός, κλπ.)
frame ['freim] ουσ.: πλαίσιο, σύστημα || basic —: βασικό πλαίσιο II— of
reference: σύστημα συντεταγμένων (αναφοράς) II orthonormal —: ορθοκανονικό σύστημα.
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Francesca, Piero della (1416-1492): Ιταλός καλλιτέχνης και μαθηματικός.
Frechet, Rene M. (1878-1973): σπουδαίος Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση,
θεωρία πιθανοτήτων, τοπολογία) II— space: κάθε πλήρης τοπικά κυρτός
μετρήσιμος χώρος.
Fredholm, Erik Ivar (1866-1927): Σουηδός μαθηματικός (ανάλυση) και φυσι
κός II—'s integral equations: ολοκληρωματικές εξισώσεις του Fredholm.
free [fri:] επ.: ελεύθερος II— algebra (element, index, group, variable, etc.):
ελεύθερη άλγεβρα (στοιχείο, δείκτης, ομάδα, μεταβλητή, κλπ.).
freedom ['frirdam] ουσ.: ελευθερία II degree of —: βαθμός ελευθερίας
(στατ.) II. ·
Frenet, Jean Frederic (1816-1900): Γάλλος γεωμέτρης (διαφορική γεωμε
τρία) II— formulae: οι τύποι του Frenet για τις καμπύλες του χώρου.
frequency ['frnkwansi] ουσ.: συχνότητα II— absolute —: απόλυτη συχνότη
τα II— curve: καμπύλη συχνότητας (θεωρ. πιθ.) II— deviation: απόκλιση
συχνότητας II— distribution: κατανομή συχνότητας (θεωρ. πιθ.) II— function:
συνάρτηση συχνότητας (θεωρ. πιθ.) II— polygon: πολύγωνο (διάγραμμα)
συχνοτήτων (στατ.) II relative —: σχετική συχνότητα (στατ.).
Fresnel, Augustin Jean (1788-1827): Γάλλος μηχανικός και μαθηματικός ||—
(sine, cosine) integrals: ολοκληρώματα (ημίτονου, συνημίτονου) του
Fresnel.
Frobenius, Ferdinand Georg (1849-1917): Γερμανός μαθηματικός (άλγεβρα,
ανάλυση) II— theorem: το θεώρημα του Frobenius (αλγ.).
frontier ['frAn.tia*] ουσ.: σύνορο (τοπ.) ||— of a set: σύνορο συνόλου II—
point: συνοριακό σημείο (τοπ.).
frustum ['frAstam] ουσ.: κόλουρο τμήμα ||— of a solid (cone, pyramid, etc.):
τμήμα στερεού (κώνου, πυραμίδας, κλπ.) μεταξύ παραλλήλων επιπέδων,
κόλουρο στερεό.
Fubini, Guido (1879-1943): Ιταλός μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση, διαφο
ρική γεωμετρία) II—'s theorem: το θεώρημα του Fubini για τα (διπλά,
τριπλά) ολοκληρώματα.
function ['fAijkJh] ουσ.: συνάρτηση II absolute (absolutely continuous, addi
tive, algebraic, analytic, antitrigonometric, arctrigonometric, arithmetic,
automorphic, beta, bounded, characteristic, choice, complementary, complex,
composite, concave, constant, continuous, convex, decreasing, dependent
discontinuous, distribution, elliptic, entire, essentially bounded, even, expli
cit, exponential, factorial, gamma, harmonic, holomorphic, homogeneous,
homographic, hypergeometric, implicit, inner, increasing, integrable, inte
gral, inverse trigonometric, irrational, left-continuous, linear, locally inte
grable, logarithmic, lower semicontinuous, many-valued, measurable, meromorphic, modular, monotonic, multiple-valued, negative, odd, outer, perio
dic, polynomial, positive, rational integral, right-continuous, regular, scalar,
simple, single-valued, singular, sinusoidal, slope, step, stream, subadditive,
subharmonic, summable, superharmonic, symmetric, transcendental, trigo
nometric, unbounded, upper semicontinuous, vector, etc.) —: απόλυτη (από-
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λυτά συνεχής, προσθετική, αλγεβρική, αναλυτική (ή ολομορφική), αντί
στροφη κυκλική, αντίστροφη κυκλική, αριθμητική, αυτομορφική, Βήτα,
φραγμένη, χαρακτηριστική, επιλογής (μαθ. λογ.), συμπληρωματική (διαφ.
εξ.), μιγαδική, σύνθετη, κοίλη, σταθερή, συνεχής, κυρτή, φθίνουσα,
εξαρτώμενη, ασυνεχής, κατανομής (θεωρ. πιθ.), ελλειπτική, παντού ολόμορφη (ή ακέραιη), βασικά φραγμένη, άρτια, λυμένη (ως προς y, κλπ.),
εκθετική, παραγοντική (ορισμένη μέσω της συναρτήσεως Γ), Γάμμα
(αναλ.), αρμονική, ολόμορφη, ομογενής, ομογραφική, υπεργεωμετρική,
πεπλεγμένη (ή μη λυμένη), εσωτερική (μιγαδ. αναλ.), αύξουσα, ολοκλη
ρώσιμη, ακέραιη ή παντού ολόμορφη, η αντίστροφη τριγωνομετρική,
άρρητη, συνεχής από τα αριστερά, γραμμική, τοπικά ολοκληρώσιμη,
λογαριθμική, από τα κάτω ημισυνεχής, πλειότιμη, μετρικοποιήσιμη, μερόμορφη, τροπισμού (μιγαδ. αναλ.), μονότονη, πλειότιμη, αρνητική (σ' όλο
το πεδίο ορισμού της), περιττή, εξωτερική, περιοδική, πολυωνυμική, θετι
κή, πολυωνυμική, συνεχής από τα δεξιά, αναλυτική (ή ολόμορφη), βαθμωτή, απλή, μονότιμη, ιδιάζουσα (ή ανώμαλη), ημιτονοειδής, κλίσεως, κλι
μακωτή, των γραμμών ροής, υποπροσθετική, υφαρμονική, (Lebesgue) ολο
κληρώσιμη, υπεραρμονική, συμμετρική, υπερβατική, τριγωνομετρική, μη
φραγμένη, από τα πάνω ημισυνεχής, διανυσματική, κλπ.) συνάρτηση II
Bessel —s: συναρτήσεις του Bessel II delta —: κατανομή δέλτα (αναλ.) II
(empirical) distribution —: (εμπειρική) συνάρτηση κατανομής (στατ.) II
Euler's Φ ~ : η συνάρτηση Φι του Euler (θεωρ. αρ.) II hyperbolic —s:
υπερβολικές συναρτήσεις II orthogonal —s: ορθογώνιες συναρτήσεις II
argument of a —: ανεξάρτητη μεταβλητή της συναρτήσεως II composition
of —s: σύνθεση συναρτήσεων II domain of a —: πεδίο ορισμού συναρτή
σεως II field of a (vector) —: πεδίο ορισμού μιας (διανυσματικής) συναρτή
σεως II inverse of a —: η αντίστροφη συνάρτηση μιας συναρτήσεως II
range of a —: πεδίο τιμών συναρτήσεως II— element: αντιπρόσωπος (ή
στοιχείο) συναρτήσεως (μιγαδ. αναλ.) II— of bounded variation: συνάρ
τηση φραγμένης κυμάνσεως II— of regression: συνάρτηση παλινδρομή
σεως II— space: συναρτησιακός χώρος II— theory: θεωρία συναρτήσεων.
functional ['fAgkjbnl] 1. επ.: συναρτησιακός II— analysis (calculus, equation,
operation, relation, space, etc.): συναρτησιακή ανάλυση (λογισμός, εξίσω
ση, πράξη, σχέση, χώρος κλπ.) II 2. ουσ.: συναρτησοειδές II additive (con
stant, continuous, linear, Minkowski's, multiplicative, positive, subadditive,
sublinear, etc.) II—: προσθετικό (σταθερό, συνεχές, γραμμικό, του Minkow
ski, πολλαπλασιαστικό, θετικό, υποπροσθετικό, υπογραμμικό, κλπ.) συναρτησο
ειδές II differential of a —: διαφορικό συναρτησοειδούς.
functor ['fAqkta*] ουσ.: κατηγορικός τελεστής, συναρτητής II contravariant
—: ανταλλοίωτος κατηγορικός τελεστής II covariant —: συναλλοίωτος
κατηγορικός τελεστής II identity —: ταυτοτικός κατηγορικός τελεστής II
morphism of—: μορφισμός κατηγορικών τελεστών II product of —s: γινό
μενο κατηγορικών τελεστών.
fundamental [ fAnda'mentl] επ.: θεμελιώδης, βασικός ||— assumption: θεμε-
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λιώδης υπόθεση II— coefficients: θεμελιώδεις συντελεστές (επιφάνειας)
(διαφ. γεωμ.) II— curve: βασική καμπύλη ||— form: θεμελιώδης μορφή II—
function: ιδιοσυνάρτηση (συναρτ. αναλ.) ||— group: βασική ομάδα (τοπ.)
II— identities: βασικές ταυτότητες II— lemma: βασικό λήμμα II— number:
ιδιοτιμή II— operations of arithmetic: οι θεμελιώδεις πράξεις της αριθμητι
κής II— period (of a function): βασική περίοδος (συναρτήσεως) ||— sequen
ce: ακολουθία Cauchy II— system of solutions: θεμελιώδες σύστημα λύσεων
II— theorem of algebra: το θεμελιώδες θεώρημα της Άλγεβρας II— theorem
of Arithmetic: το θεμελιώδες θεώρημα της Αριθμητικής (ή θεώρημα παραγοντοποιήσεως σε δυνάμεις πρώτων αριθμών) II— theorem of calculus:
θεμελιώδες θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού.

G
G5 set [^l.delta 1 set]: αριθμήσιμη τομή ανοικτών συνόλων (τοπ.).
Gallilei Galileo (1564-1642): διάσημος Ιταλός αστρονόμος, μαθηματικός και
φυσικός.
Galilean transformations: μετασχηματισμοί του Γαλιλέου.
Galois, Evariste (1811-1832): μεγάλος Γάλλος μαθηματικός (άλγεβρα) II—
field: σώμα Galois II— group: ομάδα Galois II— theory: θεωρία Galois.
game [geim] ουσ.: παιγνίδι II— theory: θεωρία παιγνίων.
gamma ['gaems]: το ελλ. γράμμα γάμμα II— distribution: κατανομή γάμμα
(θεωρ. πιθ.) II— function: συνάρτηση γάμμα.
gate ['geit] ουσ.: πύλη || AND —: πύλη ΚΑΙ (Η/Υ) || OR - : πύλη Ή (Η/Υ) ||
inverse —: απομονωτής, προσαρμοστής.
gauge [geid3]: βαθμίδα II— function: συνάρτηση βαθμίδας II— functional:
βαθμιδωτό συναρτησοειδές II— transformation: βαθμιδωτός μετασχηματι
σμός.
Gauss, Carl. F (1777-1855): μέγιστος Γερμανός μαθηματικός αστρονόμος και
φυσικός που μαζί με τον Νεύτωνα και τον Αρχιμήδη θεωρείται ένας από
τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των εποχών II— curvature: η (ολι-,
κή) καμπυλότητα συναρτήσει των θεμελιωδών συντελεστών II— differential
equation: η (υπεργεωμετρική) διαφορική εξίσωση του Gauss II—' formulae:
οι (τριγωνομετρικοί) τύποι του Gauss II— plane: το επεκτεταμένο μιγαδικό
επίπεδο II— Bonnet theorem: το θεώρημα των Gauss-Bonnet (διαφ. γεωμ.).
Gaussian distribution: η κατανομή Gauss.
Gaussian integer: μιγαδικός αριθμός υπό την κλασική του μορφή.
Gelfond, Α. (1906-1968): Ρώσος μαθηματικός (ανάλυση) II— Schneider theo
rem: το θεώρημα των Gelfond και Schneider (που απαντά θετικά στο έβδο
μο πρόβλημα του Hubert).
general ['dsenaral] επ.: γενικός II— axiom (case, equation, function, solution,
term, etc.): γενικό αξίωμα (περίπτωση, εξίσωση, συνάρτηση, λύση, όρος,
κλπ.).
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generality [djena'raehti] ουσ.: γενικότητα (μαθ. λογ.).
generalization [^enaralai'zeijh] ουσ.: γενίκευση (μαθ. λογ.).
generalize ['dsenaralaiz] p.: γενικεύω.
generalized ['djenaralaizd] επ.: γενικευμένος II— coordinates (distributions,
functions, spaces, theorems, etc.): γενικευμένες συντεταγμένες (κατανομές,
συναρτήσεις, χώροι, θεωρήματα, κλπ.).
generate ['d3Jenareit] p.: παράγω, γεννώ.
generating [^enareitirj] επ.: παράγων II— circle: ο παράγων κύκλος II—
curve: η παράγουσα καμπύλη 11— element: το παράγον στοιχείο II—
function: η παράγουσα συνάρτηση II— line: η γενέτειρα (ευθεία).
generator ['djenareita*] ουσ.: γεννήτορας, γεννήτρια ||— of a surface: γεννή
τρια (ευθεία) επιφανείας II—s of a group: γεννήτορες ομάδας (αλγ.) || recti
linear —: ευθύγραμμη γεννήτρια.
generartrix ['djenareitriks] ουσ.: γεννήτρια (πλ. generatrices).
generic [dji'nenk] επ.: του συνόλου.
genus ['djenas] ουσ.: γένος (πλ. genera) ||— of a surface: γένος επιφάνειας.
goedesic [,d3i:3u'desik] 1. ετ^.: γεωδαισιάκός II— circle (conic, coordinates,
curvature, curve, distance, ellipse, hyperbola, parallels, parameters, polar
coordinates, representation, torsion, triangle, etc.): γεωδαισιακός κύκλος
(κωνική τομή, συντεταγμένες, καμπυλότητα, καμπύλη, απόσταση, έλλειψη,
υπερβολή, παράλληλοι, παράμετροι, πολικές συντεταγμένες, αναπαρά
σταση, στρέψη, τρίγωνο, κλπ.) II 2. ουσ.: γεωδαισιακή καμπύλη || umbili
cal —: ομφαλική γεωδαισιακή καμπύλη.
geographic [djia'graefik] επ.: γεωγραφικός II— coordinates: σφαιρικές συντε
ταγμένες.
geometric(-al) [,d3i3-'metnk(l)] επ.: γεωμετρικός II— average: γεωμετρικός
μέσος όρος II— construction: γεωμετρική κατασκευή (με κανόνα και
διαβήτη) II— distribution: αρνητική διωνυμική κατανομή (του Pascal) II—
figure (locus, mean, progression, sequence, series, solid, solution, transfor
mation, etc.): γεωμετρικό σχήμα (τόπος, μέσος, πρόοδος, ακολουθία,
σειρά, στερεό, λύση, μετασχηματισμός, κλπ.).
geometry [dji'omatn] ουσ.: γεωμετρία II affine (algebraic, analytic, descriptive,
elliptic, Euclidean, hyperbolic, metric, parabolic, perspective, plane, projecti
ve, synthetic, etc.) —: αφινική ή ομοπαραλληλική (αλγεβρική, αναλυτική,
παραστατική, ελλειπτική, Ευκλείδεια, υπερβολική, μετρική, παραβολική,
προοπτική, επίπεδη (επιπεδομετρία), προβολική, συνθετική, κλπ.) γεωμε
τρία II foundation of—: θεμελίωση της γεωμετρίας II solid —: στερεομετρία
II two (three, etc.)-dimensional —: γεωμετρία δύο (τριών, κλπ.) διαστάσεων.
Gergonne, Joseph D.: (1771-1859): Γάλλος γεωμέτρης που επινόησε (συγχρό
νως με τον Poncelet) την αρχή του δυϊσμού στην προβολική γεωμετρία.
Gibbs, Joisah W. (1829-1903): Αμερικανός μαθηματικός και φυσικός II—'
phenomenon: το φαινόμενο του Gibbs (σειρές Fourier).
girth [g3:0] ουσ.: περίμετρος διατομής.
glissette ουσ.: ολισθαίνουσα (γεωμ., γαλ. λέξη).
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globe [gtaub] ουσ.: σφαίρα, υδρόγειος σφαίρα.
gnomon ['nauman] ουσ.: γνώμονας.
gnomonic [nsu'monik] επ.: γνωμονικός.
Godel, Kurt (1906-1978): σπουδαίος Αμερικανοτσεχοσλοβάκος μαθηματικός
(μαθηματική λογική).
Goldbach, Christian (1690-1764): Πρώσος μαθηματικός (θεωρία αριθμών)
| | ~ conjecture: εικασία του Goldbach ότι κάθε άρτιος αριθμός, ^ 4 είναι
άθροισμα 2 πρώτων.
golden number [.gauldn'nAmba*]: χρυσός αριθμός (ο αριθμός φ = - ( 1 + \/5).
golden rectangle [,g9uldn'rek(taeqgl]: χρυσό ορθογώνιο που οι πλευρές του
έχουν λόγο φ (δηλ. ~(1 + >/5).
golden section [.gauldn'sekjh]: χρυσή τομή.
goniometer [.gauni'omita*] ουσ.: γωνιόμετρο.
goniometric [.gauniD'metnk] επ.: γωνιομετρικός.
goniometry [gauni'omatn] ουσ.: γωνιομετρία.
grad [graed] ουσ.: 1. βαθμός, 1/100 της ορθής γωνίας* λέγεται και grade II 2.
ανάδελτα.
grade [greid] ουσ.: βαθμός, τάξη, κλίση.
gradid [greidid] επ.: διαβαθμισμένος (αλγ.).
gradient ['greidjant] ουσ.: κλίση, ανάδελτα II— of a curve: κλίση καμπύλης ||~
of a function: κλίση συναρτήσεως II method of conjugate —s: μέθοδος
συζυγών κλίσεων.
graduate ['graedjoeit] p.: κλιμακώνω, βαθμολογώ.
gram ή gramme [gram] ουσ.: γραμμάριο.
Gram, Jorden P. (1850-1916): Δανός μαθηματικός (θεωρία αριθμών, ανάλυση)
II—ian matrix: ο πίνακας του Gram.
Gram-Schmidt orthogonalisation: ορθογωνοποίηση κατά Gram-Schmidt.
graph [graef] ουσ.: γραφική παράσταση, διάγραμμα, γράφημα II— of an
equation (function, etc.): γραφική παράσταση εξισώσεως (συναρτήσεως,
κλπ.) || bar ~ : ραβδόγραμμα II— paper: χαρτί σχεδιάσεως.
graphic ή (-al) ['graefik(l)] επ.: γραφικός II— calculation (integration, method,
representation, solution, etc.): γραφικός υπολογισμός (ολοκλήρωμα, μέθο
δος, παράσταση, λύση, κλπ.).
graphically ['graefikah] επιρ.: γραφικά.
gravitation [.graevi'teifn] ουσ.: βαρύτητα, έλξη II constant (law, range) of—:
σταθερά (νόμος, περιοχή) της βαρύτητας II law of universal ~ : νόμος της
παγκόσμιας έλξεως.
gravitational [.graevi'teifnl] επ.: της βαρύτητας II— energy (field, potential,
etc.): ενέργεια (πεδίο, δυναμικό, κλπ.) βαρύτητας.
gravity ['graeviti] ουσ.: βαρύτητα II acceleration (force, velocity, etc.) of ~ :
επιτάχυνση (δύναμη, ταχύτητα, κλπ.) της βαρύτητας II centre of—: κέντρο
βαρύτητας, κέντρο βάρους.
great [greit] επ.: μέγας, μεγάλος II— bear: μεγάλη άρκτος (αστρ.)ΊΙ~ circle:
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μέγιστος κύκλος II— arc: τόξο μεγίστου κύκλου.
greater ['grata*]: μεγαλύτερος II— than: μεγαλύτερος από II— than or equal
to: μεγαλύτερος ή ίσος.
greatest ['greitast] επ.: μέγιστος II— common divisor: μέγιστος κοινός
διαιρέτης (ΜΚΔ) II— common element: μέγιστο στοιχείο II— common
factor: μέγιστος κοινός παράγοντας II— common measure: μέγιστος κοινός
διαιρέτης II— common subgroup: μέγιστη κοινή υποομάδα.
Green, George (1793-1841): Άγγλος μαθηματικός (εφαρμοσμένα μαθημα
τικά) II—s formula (function, theorem): τύπος (συνάρτηση, θεώρημα) του
Green.
Gregory, James (1638-1675): Σκωτσέζος αστρονόμος και μαθηματικός ||.—
Newton interpolation formula: τύπος παρεμβολής κατά Gregory-Newton.
gross [gros] επ.: συνολικός, ολικός, γκρος II— area: πλήρης διατομή II—
tonnage: ολική χωρητικότηττα σε τόνους.
Grothendieck, Alexandre (1928): σημαντικός σύγχρονος Γάλλος μαθη
ματικός.
group [gru:p] ουσ.: ομάδα 11 Abelian (additive, adjoint, affine, alternating,
automorphism, character, composite, commutative, cyclic, factor, finite,
free, fundamental, infinite, linear, multiplicative, permutation, quotient,
simple, solvable, topologial, unitary, etc.) —: Αβελιανή ή αντιμεταθετική
(προσθετική, συζυγής, αφινική ή ομοπαραλληλική, εναλλακτική ή εναλλάσσουσα, αυτομορφισμών, χαρακτήρων, σύνθετη, αντιμεταθετική, κυκλική,
πηλίκο, πεπερασμένη, ελεύθερη, θεμελιώδης, άπειρη, γραμμική, πολλαπλα
σιαστική, μεταθέσεων, πηλίκο, απλή, επιλύσιμη, τοπολογική, μοναδιαία,
κλπ.) ομάδα II— factor: θεμελιώδης παράγοντας II representation of a —:
αναπαράσταση ομάδας || semi-—: ημιομάδα || sub-—: υποομάδα II order of a
—: τάξη της ομάδας.
groupoid ['gru:poid] ουσ.: ομαδοειδές.
grouping terms [,gru:pir),t3:mz]: χωρισμός όρων κατά ομάδες, ομαδοποίηση
όρων π.χ. στην παραγοντοποίηση.
growth [grauO] ουσ.: αύξηση ή μεταβολή II exponential (geometric, loga
rithmic, polynomial, etc.) —: εκθετική (γεωμετρική, λογαριθμική, πολυωνυμική, κλπ.) αύξηση.
Guderman, Christof (1798-1852): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση, γεωμε
τρία) II— ian function: συνάρτηση του Guderman (f(x)=arctansinhx).
Gunter, Edmund (1581-1626): Άγγλος μαθηματικός και αστρονόμος που
καθιέρωσε τους (λατινικούς) όρους cosinus και cotangeus.
gyrate [^aia'reit] p.: περιστρέφομαι.
gyration [.djaia'reijh] ουσ.: περιστροφή II centre of—: κέντρο περιστροφής II
radius of —: ακτίνα (ροπής) αδρανείας.
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Η
Haar, Alfred (1885-1933): Ούγγρος μαθηματικός | | ~ functions: οι συναρτή
σεις του Haar II— measure: το μέτρο του Haar | | ~ system: σύστημα Haar
(συναρτ. αναλ.).
Hadamard, Jacques (1865-1963): σπουδαίος Γάλλος μαθηματικός που συγ
χρόνως με τον De la Vallee Poussin απέδειξε το θεώρημα των πρώτων
αριθμών ||~'s conjecture (inequality, three circles theorem, etc.): εικασία
(ανισότητα, θεώρημα τριών κύκλων, κλπ.) του Hadamard.
Hahn, Hans (1879-1934): Αυστριακός μαθηματικός (ανάλυση, τοπολογία)
||·—Banach theorem: θεώρημα Hahn-Banach.
half [ha:f] 1. ουσ.: (το) μισό 11 2. επ.: μισός 11— angle formula: τύπος της
μισής γωνίας (τριγ.) | | ~ closed interval: ημίκλειστο διάστημα II·—line:
ημιευθεία II— open interval: ημιανοικτό διάστημα 11—plane: ημιεπίπεδο
II—space: ημίχωρος II open —line (-plane, -space, etc.): ανοικτή ημιευθεία
(ημιεπίπεδο, ημιχώρος, κλπ.).
ham [haem] επ.: —-sandwich theorem: θεώρημα της Τοπολογίας σχετικό με
την ταυτόχρονη διχοτόμηση συνόλων από επίπεδα.
Hamel, George (1877-1954): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση) | | ~ basis:
βάση Hamel (διαν. χώροι).
Hamilton, William (1805-1865): σπουδαίος Ιρλανδός μαθηματικός, φυσικός
και αστρονόμος που εισήγαγε τα quaternions II Cayley— theorem: θεώρη
μα των Cayley-Hamilton (γραμ. αλγ.) ||~'s principle: αρχή του Hamilton
(μηχ·)·
Hamiltonian [.haeml'taunjan] επ.: Χαμιλτονιανή | | ~ function (group, etc.):
Χαμιλτονιανή συνάρτηση (ομάδα, κλπ.).
Hankel, Herman (1839-1873): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση, γεωμετρία)
II— function (matrix, transform, etc.): συνάρτηση (πίνακας, μετασχημα
τισμός, κλπ.) του Hankel.
Hardy, Godfrey Harold (1877-1947): σπουδαίος Άγγλος μαθηματικός (ανά
λυση, θεωρία αριθμών) ||~-Littlewood conjecture: εικασία των Hardy-Littlewood.
harmonic [ha:'mDni'k] 1. ουσ.: αρμονική || first (spherical, surface, etc.) ~ :
πρώτη (σφαιρική, επιφανειακή, κλπ.) αρμονική II 2. επ.: αρμονικός | | ~
analysis (average, component, conjugate, division, function, mean, motion,
oscillation, progression, ratio, sequence, series, vibration, etc.): αρμονική
ανάλυση (μέσος όρος, συνιστώσα, συζυγής, διαίρεση, συνάρτηση (μιγαδ.
αναλ.) μέσος, κίνηση (μηχ.), ταλάντωση (μηχ.), πρόοδος, λόγος, ακολουθία,
σειρά, ταλάντωση, κλπ.) II damped ~ motion: φθίνουσα αρμονική κίνηση
II simple ~ motion: απλή αρμονική κίνηση.
harmonically [hcu'monikah] επιρ.: αρμονικά.
Hausdorff, Felix (1868-1942): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση, τοπολογία)
II— maximality principle: αρχή μεγίστου κατά Hausdorff | | ~ paradox: το
παράδοξο του Hausdorff II— measure: μέτρο Hausdorff 11— topology:
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τοπολογία Hausdorff II— topological space: τοπολογικός χώρος Hausdorff (ή T2).
haversine ['haeva.sain] ουσ.: ημιπαρημίτονο (σπάνιος όρος).
heat [hi:t] ουσ.: θερμότητα (φυσ.) II— balance: θερμικό ισοζύγιο Un
capacity: θερμοχωρητικότητα 11— equation: εξίσωση θερμότητας (διαφ.
εξ.) II— of evaporation: λανθάνουσα θερμότητα.
heaven ['hevn] ουσ.: ουρανός (αστρ.).
heavenly ['hevnli] επ.: ουράνιος II— body: ουράνιο σώμα.
Heaviside, Oliver (1850-1925): Άγγλος ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος που
ασχολήθηκε και με τα μαθηματικά II— function: η .συνάρτηση του
Heaviside II— step function: κλιμακωτή (ή σκαλωτή) συνάρτηση του
Heaviside.
hectar ['hekta:*] ουσ.: εκτάριο, μονάδα μετρήσεως επιφανείας ίσης με
10.000 m2.
height [ha.it] ουσ.: ύψος.
Heine, Eduard (1821-1881): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση) ||— Borel
theorem: θεώρημα Heine-Borel.
helicoid ['hirlikoid] ουσ.: το ελικοειδές II right —: ορθό ελικοειδές.
helicoidal ['hi:h,kDidl] επ. ελικοειδές ||— surface: ελικοειδής επιφάνεια.
heliocentric ['hi:li3u'sentnk] επ.: ηλιοκεντρικός II— theory: ηλιοκεντρική
θεωρία.(αστρ.) II— parallax: ηλιοκεντρική παράλλαξη.
helix ['hi:hks] ουσ.: έλιξ II circular (conical, cylindrical, etc/) —: κυκλική
(κωνική, κυλινδρική, κλπ.) έλιξ.
Helly, Eduard (1884-1943): Αυστριακός μαθηματικός ||— condition: συνθήκη
του Helly II—'s selection principles αρχή επιλογής του Helly.
Helmholtz, Herman (1821-1894): Γερμανός φυσικομαθηματικός.
hemisphere [•hemi.sfia*] ουσ.: ημισφαίριο.
hence [hens] επιρ.: όθεν, ως εκ τούτου.
Henneberg, Ernst (1875-1933): Γερμανός γεωμέτρης (διαφορική γεωμετρία).
hendecagon [hen'dekagon]: ενδεκάγωνο (συνώνυμο του endecagon* βλ.
λέξη).
hendecahedron [hen.deka'hhdran] ουσ.: ενδεκάεδρο (συνώνυμο του endecahedron* βλ. λέξη).
heptagon ['heptagsn] ή septagon ουσ.: επτάγωνο.
heptagonal [hep'taeganl] επ.: επτάγωνος.
heptahedral [.hepta'hkdral] επ.: επτάεδρος.
heptahedron [,hept3'hi:dr3ii] ουσ.: επτάεδρο.
Hermite, Charles (1822-1901): Γάλλος μαθηματικός που πρώτος έλυσε την
πεμπτοβάθμια πολυωνυμική εξίσωση και απέδειξε την υπερβατικότητα
του e II— polynomials: τα πολυώνυμα του Hermite II—'s interpolation:
παρεμβολή κατά Hermite.
Hermitian [h3:'mijh]: επ. Ερμιτιανός (ή και αυτοσυζυγής) | | ~ form: Ερμιτιανή
μορφή II— matrix: Ερμιτιανός πίνακας II— transformation: ερμιτιανός
μετασχη ματισμός.
Hero (ή Heron) of Alexandria (1ος αι. μ.Χ.): Ήρων ο Αλεξανδρεύς, αρχαίος
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Έλληνας μαθηματικός II— (n)'s formula: τύπος του Ήρωνος 11 —(n)*s
hodometre: οδόμετρο του Ήρωνος.
Hesse, Ludwig (1811-1874): Γερμανός γεωμέτρης (διαφορική γεωμετρία).
Hessian of a function: Εσσιανή μιας συναρτήσεως (διαν. αναλ.).
heterogeneous [,het3r3u'd3i:nJ3s] επ.: ετερογενής II— distribution: ετερογενής
κατανομή (στατ.).
hexagon ['heksagan] ουσ.: εξάγωνο II regular —: κανονικό εξάγωνο.
hexagonal [hek'saeganl] επ.: εξάγωνος II— number: εξάγωνος αριθμός II—
prism: εξαγωνικό πρίσμα.
hexahedral [heksd'hi:drl] επ.: εξάεδρος.
hexahedrom [.heksa'hhdran] ουσ.: εξάεδρο II regular —: κανονικό εξάεδρο
(δηλ. κύβος).
hidden ['hidn]: λανθάνων, κρυμμένος II— periodicity: λανθάνουσα περιοδικό
τητα (στατ.).
hierarchy ['haisrcnki] ουσ.: ιεραρχία II— of classes: ιεραρχία κλάσεων II— of
sets: ιεραρχία συνόλων.
higher ['haia*] επ.: ανώτερος II— algebra: ανωτέρα Άλγεβρα II— plane
curve: επίπεδη καμπύλη ανωτέρας τάξεως II.
highest ['haiast] επ.: ανώτατος ||— ή greatest common factor: μέγιστος
κοινός παράγοντας ||— ή greatest common divisor: μέγιστος κοινός
διαιρέτης (ΜΚΔ).
Hubert, David (1862-1943): σπουδαίος Γερμανός μαθηματικός ||'s cube: o
κύβος του Hubert II— problems: τα προβλήματα του Hubert (23 σπουδαία
προβλήματα που έθεσε ο Hubert το 1900) II— space: χώρος Hilbert.
Hindu (ή Hindu-Arabic) numerals: (ισοδύναμο με Arabic numerals) τα Αραβικά
ψηφία αριθμήσεως των οποίων η καταγωγή είναι κατά πάσα πιθανότητα
Ινδική.
hinge [hind3] ουσ.: άρθρωση (μηχ.)·
histogram ['histogram] ουσ.: ιστόγραμμα (στατ.).
hodograph ['hodaugrcnf} ουσ.: οδογράφος.
hodometre [ho'dDmita*] ουσ.: οδόμετρο.
Holder, Otto (1859-1937): Γερμανός μαθηματικός II—'s inequality: ανισότητα
Holder.
hole [haul] ουσ.: οπή.
hollow ['hobu] επ.: κοίλος II— hemisphere (semicircle, etc.): κοίλο ημισφαί
ριο (ημικύκλιο, κλπ.), δηλαδή μόνο το κέλυφος.
hologram ['hubugraem] ουσ.: ολόγραμμα (οπτ.).
holography [ho'lografi] ουσ.: ολογραφία.
holomorphic [hDbu'mo:fik] επ.: ολόμορφος II— function: ολόμορφη συνάρ
τηση (μιγαδ. αναλ.).
homeomorphic [,hDmi3u'mo:fik] επ.: ομοιόμορφος II— spaces (topologies,
κλπ.): ομοιομορφικοί χώροι (τοπολογίες, κλπ.).
homeomorphism [.hDmiau'moifism] ουσ.: ομοιομορφισμός.
homocentric [.haumau'sentnk] επ.: ομόκεντρος II— circles: ομόκεντροι
κύκλοι.
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homogeneity [.hDmaodje'nhati] ουσ.: ομογένεια II degree of —: βαθμός
ομογένειας.
homogeneous [.hDmau^imjas] επ.: ομογενής ή ομοιογενής (κατά περί
πτωση) ||~ coordinates: ομογενείς συντεταγμένες II— equation (expression,
function, relation, space, transformations, etc.): ομογενής εξίσωση (παρά
σταση, συνάρτηση, σχέση, χώρος, μετασχηματισμός, κλπ.) ||— arc (area,
solid, etc.): ομογενές (ή ομοιογενές) τόξο (εμβαδόν, στερεό, κλπ.).
nomographic [.homau'graefik] επ.: ομογραφικός (διαφ. γεωμ.) II— function
(projection, solution, etc.) ομογραφική συνάρτηση (προβολή, λύση, κλπ.).
homography [ho'maugrafi]: ομογραφία.
homological [.homs'lodjikl] επ.: ομολογικός II— Algebra: ομολογική Ά λ γ ε 
βρα.
homologous [hn'motegas] επ.: ομόλογος II— elements (angles, lines, points,
terms, etc.): ομόλογα στοιχεία (γωνίες, γραμμές, σημεία, όροι, κλπ.).
homology [hD'mobd3i] ουσ.: ομολογία (τοπ.).
homomorphic [,hDm3u'mD:fik] επ.: ομομορφικός II— groups (spaces, etc.):
ομομορφικές ομάδες (χώροι, κλπ.).
homomorphism [hDmau'motfism] ουσ.: ομομορφισμός.
homomorphy [hao'maumotfi] ουσ.: ομομορφία.
homoscedastic [homauske'daestik] επ.: ομοσκεδαστικός, με ίση διασπορά.
homothetic [homau'eekik] επ.: ομοθετικός ή ομοιοθετικός II— figures
(triangles, squares, etc.): ομοθετικά ή ομοιοθετικά σχήματα (τρίγωνα,
τετράγωνα, κλπ.) ||— centre (axis, etc.): κέντρο (άξονας, κλπ.) ομοθεσίας ||—
ratio: λόγος ομοθεσίας.
homotopic [.homao'topik] επ.: ομοτοπικός II— map (deformation, etc.):
ομοτοπική απεικόνιση (παραμόρφωση, κλπ.) II— paths: ομοτοπικοί
δρόμοι.
homotopy [hD'mautopi] ουσ.: ομοτοπία.
Hook, Robert (1635-1703): Άγγλος φυσικός και μαθηματικός II—'s law:
νόμος του Hook.
horizon [ha'raizn] ουσ.: ορίζοντας II artificial (astronomical, mathematical,
visible, etc.) —: τεχνητός (αστρονομικός, μαθηματικός, ορατός, κλπ.)
ορίζοντας.
horizontal [.hon'zontl] επ.: οριζόντιος II— component (line, plane, projection,
etc.): οριζόντια συνιστώσα (ευθεία, επίπεδο, προβολή, κλπ.).
Horner, Willian George (1786-1837): Άγγλος μαθηματικός (άλγεβρα) II—'s
method: μέθοδος Horner II—'s scheme: σχήμα Horner.
horsepower ['hois.paua*]: ιπποδύναμη (μονάδα μετρήσεως ισχύος ίση με
736 watt ή 75 kgm/sec).
hour ['aua*] ουσ.: ώρα II— angle: ωριαία γωνία II— circle: ωριαίος κύκλος II
kilowatt—: κιλοβατώρα 11 watt—: βατώρα.
hp συντομ. του horsepower (βλ. λέξη), ισοδύναμο με τη συντομογραφία CV
από τη γαλλική γλώσσα.
hull [ΙΙΛΙ] ουσ.: κάλυμμα, θήκη || convex —: κυρτή θήκη 11 closed convex —:
κλειστή κυρτή θήκη.
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hundred ['hAndrad] ουσ.: εκατό.
hundredth ['hAndradG] επ.: εκατοστός.
Huygens, Christian (1629-1695): Ολλανδός μαθηματικός, αστρονόμος και
φυσικός 11—' formula: ο τύπος του Huggens II—' principle: η αρχή του
Huygens.
hyperbola [,hai'p3:b3ta] ουσ.: υπερβολή || assymptote to a —: ασύμπτωτη
υπερβολή II auxiliary circle of a —: κύκλος ακτίνας ίσης με το μήκος του
διαμήκους ημιάξονα της υπερβολής και με κέντρο το κέντρο της υπερβολής
II axes of —: άξονες της υπερβολής || conjungate —: συζυγής υπερβολή (με
εναλλαγή του ρόλου των δύο αξόνων της υπερβολής 11 conjugate axis of a
—: κατακόρυφος άξονας της υπερβολής 11 diameter of a —: διάμετρος
υπερβολής Heccentric angle of a —: γωνία εκκεντρότητας υπερβολής
llequilateral —: ισοσκελής υπερβολή 11 focal property of a —: εστιακή
ιδιότητα υπερβολής II geodesic —: γεωδαισιακή υπερβολή || parametric
equations of a —: παραμετρικές εξισώσεις υπερβολής 11 rectangular —:
ισοσκελής (ή ορθογώνια) υπερβολή 11 reflection property of a —: ανακλα
στική (ή εστιακή) ιδιότητα υπερβολής II transverse axis of a —: διαμήκης
(ή οριζόντιος) άξονας υπερβολής.
hyperbolic [.haipa'bDhk] επ.: υπερβολικός II— coordinates: υπερβολικές
συντεταγμένες (γεωμ.) II— cosecant (cosine, contangent, function, logarithm,
secant, sine, tangent, etc.): υπερβολική συντέμνουσα (συνημίτονο, συνεφα
πτομένη, συνάρτηση, λογάριθμος, τέμνουσα, ημίτονο, εφαπτομένη, κλπ.)
II— cylinder: υπερβολικός κύλινδρος II— geometry: υπερβολική γεωμετρία
II— paraboloid: υπερβολικό παραβολοειδές ||— partial differential equation:
δευτερεύουσα μερική διαφορική εξίσωση υπερβολικού τύπου II— pencil:
υπερβολική δέσμη (προβ. γεωμ.) II— plane: υπερβολικό επίπεδο II— point
of a surface: υπερβολικό σημείο επιφάνειας II— space: υπερβολικός χώρος
II— spiral: υπερβολική έλικα II— Riemann surface: υπερβολική επιφάνεια
Riemann.
hyperboloid [hai'p3:b9bid] ουσ.: υπερβολοειδές 11 assymptotic cone of a —:
ασυμπτωτικός κώνος υπερβολοειδούς II axis of—: άξονας υπερβολοειδούς
II centre of a —: κέντρο υπερβολοειδούς II confocal —s: συνεστιακά υπερβολοειδή II conjugate —: συζυγές υπερβολοειδές (με εναλλαγή του ρόλου των
αξόνων του υπερβολοειδούς) II— of one sheet: υπερβολοειδές με ένα χωνί
II— of revolution: υπερβολοειδές εκ περιστροφής II— of two sheets: υπερ
βολοειδές με δύο χωνιά.
hypercone [.haipea'kaun] ουσ.: υπερκώνος (θεωρ. σχετ.).
hyperelliptic [,haip3r3'liptik] επ.: υπερελλειπτικός ||— function: υπερελλειπτική συνάρτηση.
hypergeometric [ l haip3d3i9u , metnk] επ.: υπεργεωμετρικός ||— differential
equation: υπεργεωμετρική διαφορική εξίσωση (του Gauss) II— distribution:
υπεργεωμετρική κατανομή (στατ.) ||— function: υπεργεωμετρική συνάρτηση
II— random variable: υπεργεωμετρική τυχαία μεταβλητή (στατ). II— series:
υπεργεωμετρική σειρά (του Gauss).
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hyperharmonic [.haipsrai'monik] επ.: υπεραρμονικός | | ~ function: υπεραρμονική συνάρτηση.
hyperplane [.haipa'plein] ουσ.: υπερεπίπεδο | | ~ of support: υπερεπίπεδο
στηρίξεως (συναρτ. αναλ.).
hyperspace [.haipa'speis] ουσ.: υπερχώρος (πολλών διαστάσεων) (θεωρ.
σχετ.).
hypersurface [,haip3's3:fis] ουσ.: υπερεπιφάνεια II algebraic ~ : αλγεβρική
υπερεπιφάνεια.
hypervolume [(haip3'vDlju:m] ουσ.: ο όγκος ενός υποσυνόλου του υπερχώρου.
hypocompact space [.haipaukom'paekt'speis]: υποσυμπαγής χώρος (τοπ.).
hypocycloid [.haipau.saik'bid] ουσ.: υποκυκλοειδής καμπύλη.
hypoelliptic [.haipaua'liptik] επ.: υποελλειπτικός.
hypotenuse [hai'pDt9nju:z] ουσ.: υποτείνουσα.
hypothesis [hai'poGisis] ουσ.: υπόθεση, συνθήκη II admissible ~ : δεκτή
υπόθεση (στατ.) II alternative ~ : εναλλακτική υπόθεση (στατ.) II composite
~ : σύνθετη υπόθεση (στατ.) II continuum ~ : η υπόθεση του συνεχούς (του
Cantor) || linear ~ : υπόθεση με γραμμικές παραμέτρους κατανομής (στατ.)
II null ~ : διατυπούμενη υπόθεση (στατ.) 11 simple ~ : απλή υπόθεση (στατ.)
II test of a ~ : έλεγχος μιας υποθέσεως (στατ.).
hypothetic(-al) [.haipau'eetikl] επ.: υποθετικός | | ~ proposition: υποθετική
πρόταση (μαθ. λογ.).
hypotrochoid [.haipautrs'koid] ουσ.: υποτροχοειδής καμπύλη (ή υποκυκλοει
δής).

Ι
icosagon [ai'kosagan] ουσ.: εικοσάγωνο.
icosahedron Laikasa'hedrsn] ουσ.: εικοσάεδρο II regular ~ : κανονικό
εικοσάεδρο.
ideal [ai'dial] 1. ουσ.: ιδεώδες (αλγ.) II basis of ~ : βάση ιδεώδους || left
(maximal, principal, prime, right, two-sided, etc.) ~ : αριστερό (μέγιστο,
κύριο, πρώτο (ή ανάγωγο), δεξιό, αμφίπλευρο, κλπ), ιδεώδες II radical of
an ~ : ριζικό ιδεώδους (αλγ.) || 2. επ.: ~ point: κατ' εκδοχήν σημείο.
idenfactor [.aidam'faekta*] ουσ.: ιδιοπαράγοντας.
idempotence [.aidam'pautans] ουσ.: αυτοδυναμία, ταυτοδυναμία.
idempotent [.aidam'pautsnt] επ.: αυτοδύναμος, ταυτοδύναμος II— element:
αυτοδύναμο στοιχείο II— matrix: αυτοδύναμος πίνακας.
identical [ai'dentikl] επ.: ταυτόσημος, ταυτοτικός | | ~ elements (figures,
relations, etc.): ταυτόσημα στοιχεία (σχήματα, σχέσεις, κλπ.).
identically [ai'dentikah] επιρ.: εκ ταυτότητος II— equal: εκ ταυτότητος ίσα.
identification [ai.dentifi'keifn] ουσ.: ταυτοποίηση.
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identity [ai'dentati] ουσ., επ.: ταυτότητα (ταυτοτικό στοιχείο) II— element:
ουδέτερο στοιχείο (αλγ.) II— function (mapping, etc.): ταυτοτική συνάρτηση
(απεικόνιση, κλπ.) II— matrix: μοναδιαίος πίνακας 11 Lagrange's —: η
ταυτότητα του Lagrange || left —: εξ αριστερών ουδέτερο στοιχείο
II Newton's identities: οι ταυτότητες του Νεύτωνα 11 Pythagorean identities:
οι ταυτότητες του Πυθαγόρα II right —: το εκ δεξιών ουδέτερο στοιχείο II
trigonometric identities: τριγωνομετρικές ταυτότητες.
i.e. [,ai'i:] [,5aet'iz]: δηλαδή (συντομογραφία του λατινικού id est).
iff [if]: αν και μόνο αν (συντομογραφία του if and only if).
Illiac ['lhaek] ουσ.: αυτόματος ψηφιακός υπολογιστής που πρωτοκατασκευάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Illinois.
illusory [l'luissn] επ.: επιφανειακός, απατηλός ||— correlation: απατηλός
συσχετισμός (στατ.).
image ['imid3] ουσ.: εικόνα II— of a point: η εικόνα ενός σημείου (μέσω
μιας συναρτήσεως) (αναλ.) II— of a set: εικόνα ενός συνόλου (μέσω μιας
απεικονίσεως) II inverse —: αντίστροφη εικόνα (αναλ.).
imaginary [l'maedjinan] επ.: φανταστικός ||— axis: φανταστικός άξονας
(αναλ.) II— circle: κύκλος φανταστικής ακτίνας II— curve: φανταστική
καμπύλη II— number: φανταστικός αριθμός II— part of a complex number:
το φανταστικό μέρος μιγαδικού αριθμού II— roots: μη πραγματικές ρίζες
II— surface: φανταστική επιφάνεια II— unit: η φανταστική μονάδα ( = yf^A).
imbed [lm'bed] p.: εμβυθίζω.
imbedding [lm'bediq] ουσ.: εμβύθιση.
immediate [l'mkdjat] επ.: άμεσος II— inference: άμεσο συμπέρασμα (μαθ.
λογ.) II— integration: άμεση ολοκλήρωση (αναλ.).
immersion [i'm3:Jh] ουσ.: ένθεση (ή εμβάπτιση).
implicate ['implikeit] p.: συνεπάγομαι.
implication [.impli'keijh] ουσ,: συνεπαγωγή, συμπερασματική πρόταση.
implicit [lm'phsit] επ.: πεπλεγμένος II— differentiation: έμμεση παραγώγιση
II— function (relation, etc.): πεπλεγμένη συνάρτηση (σχέση, κλπ.) ||<—
function theorem: το θεώρημα της πεπλεγμένης συνάρτησης.
improper [un'propa*] επ.: ανάρμοστος II— ideal: τετριμμένο ιδεώδες ||—
integral: γενικευμένο ολοκλήρωμα II— fraction: καταχρηστικό κλάσμα II—
subset: τετριμμένο υποσύνολο.
incentre ['indents*] ουσ.: κέντρο εγγεγραμμένης περιφέρειας II— of a
triangle: το έκκεντρο τριγώνου.
incidence ['insidans] ουσ.: πρόσπτωση II angle of—: γωνία προσπτώσεως II—
matrix: πίνακας προσπτώσεως (αλγ.).
incircle ['in,s3:kl] ουσ.: εγγεγραμμένος κύκλος (γεωμ.).
inclination [.inkli'neijh] ουσ.: κλίση II angle of—: γωνία κλίσεως.
inclusion [m'nklu^n] ουσ., επ.: έγκλιση ||— function: συνάρτηση εγκλίσεως
II— relation: σχέση εγκλίσεως.
incommensurable [.lkna'menjarabl] επ.: ασύμμετρος II— numbers: ασύμ
μετροι αριθμοί.
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incompatible [.mkam'paetabl] επ.: ασυμβίβαστος — equations: ασυμβίβαστες
εξισώσεις 11— characters: ασυμβίβαστοι χαρακτήρες II— events: ασυμβίβαστα
συμβάντα (θεωρ. πιθ.).
incomplete [.inkam'plKt] επ.: μη πλήρης, ατελής ||— beta (gamma, etc.)
function: μη πλήρης συνάρτηση βήτα (γάμμα, κλπ.) II— induction: ατελής
επαγωγή (μαθ. λογ.).
incompletely [,ink9m'pli:tli] επιρ.: ατελώς II— defined: ατελώς ορισμένος
(μαθ. λογ).
inconsistent [.inksn'sistant] επ.: ασυνεπής, ασυμβίβαστος II— axions: ασυμβί
βαστα αξιώματα II— equations: ασυμβίβαστες εξισώσεις.
increase [irj'kri:s] p.: αυξάνω.
increase ['irjkri:s] ουσ.: αύξηση II per cent —: αύξηση επί τοις εκατό.
increasing [in"kri:sn]] επ.: αύξων II— function (sequence, series, etc.):
αύξουσα συνάρτηση (ακολουθία, σειρά, κλπ.) II monotonically —: μονοτόνως
αύξουσα.
increment ['lqkramant] ουσ.: ελάχιστη μεταβολή (αναλ.) II— of a function:
ελάχιστη μεταβολή της τιμής της συναρτήσεως II— of an independent
variable: ελάχιστη μεταβολή ανεξάρτητης μεταβλητής.
indefinite [m'definat] επ.: αόριστος, απροσδιόριστος ||— integral: αόριστο
ολοκλήρωμα.
independence [.indi'pendans] ουσ.: ανεξαρτησία II— of axioms: ανεξαρτησία
αξιωμάτων (μαθ. λογ.) II statistical —: στατιστική (ή στοχαστική) ανε
ξαρτησία.
independent [.independent] επ.: ανεξάρτητος II— axioms (equations, events,
functions, random variables, trials, etc.): ανεξάρτητα αξιώματα (εξισώσεις,
συμβάντα, συναρτήσεις, τυχαίες μεταβλητές, δοκιμές, κλπ.) || linearly —
quantities: γραμμικά ανεξάρτητες ποσότητες.
indeterminate [,indi't3:min9t] επ.: αόριστος, απροσδιόριστος ||— analysis:
απροσδιόριστη ανάλυση II— equation: αόριστη εξίσωση 11— form: απροσ
διόριστη μορφή (αναλ.).
index ['mdeks] ουσ. (πλ. indexes ή indices): εκθέτης, δείκτης || contravariant
—: ανταλλοίωτος δείκτης II covariant —: συναλλοίωτος δείκτης II dummy
—: (νεκρός) δείκτης της αθροίσεως II free —: (ελεύθερος) δείκτης της
αθροίσεως II— of a matrix (quadratic form, radical, subgroup, etc.): δείκτης
πίνακα (τετραγωνικής μορφής, ριζικού, υποομάδας, κλπ.) 11— of a point
relative to a curve: αριθμός περιέλιξης II rational (irrational, etc.) —: ρητός
(άρρητος, κλπ.) εκθέτης.
indicator ['indikeita*] ουσ.: — of an integer: η τιμή της φ συνάρτησης του
Euler.
indicatrix [ln'dikatnks] ουσ.: ενδείκτρια II spherical — of a space curve:
σφαιρική ενδείκτρια καμπύλης στο χώρο II tangent — of a space curve:
σφαιρική ενδείκτρια καμπύλης στο χώρο.
indicial [m'dijl] επ.: εκθετικός.
indirect [.indi'rekt] επ.: έμμεσος ||— common tangent: κοινή εσωτερική
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εφαπτομένη II— differentiation: έμμεση διαφόριση ||— proof: έμμεση
απόδειξη.
induce [in'dju:s] p.: συμπεραίνω, συνάγω.
induction [m'dAkJh] ουσ.: επαγωγή (μαθ. λογ.) II complete —-: τέλεια
επαγωγή II incomplete —: ατελής (πεπερασμένη) επαγωγή II mathematical
—: μαθηματική (τέλεια) επαγωγή II— principle: αρχή της (τέλειας) επαγωγής
II— step: επαγωγικό βήμα II transfinite —: υπερπεπερασμένη επαγωγή.
inductive [m'dAktiv] επ.: επαγωγικός (μαθ. λογ.) II— definition (inference,
method, reasoning, etc.): επαγωγικός ορισμός (συμπέρασμα, μέθοδος,
συλλογισμός κλπ.).
inequality [.lni'kwubti] ουσ.: ανισότητα II absolute —: απόλυτη ανισότητα,
ανισότητα χωρίς επιμέρους συνθήκες II conditional —: ανισότητα υπό
συνθήκη II graph of an —: το σημειοσύνολο των λύσεων μιας ανισότητας 11
polynomial —: πολυωνυμική ανισότητα 11 sense of—: φορά ανισότητας II
simultaneous inequalities: σύστημα ανισοτήτων II triangle —: τριγωνική
:ιανισότητα II unconditional —: απόλυτη ανισότητα.
inessential [.mi'senjl] επ.: μη ουσιώδης: — map between topological spaces:
μη ουσιώδης απεικόνιση μεταξύ δύο τοπολογικών χώρων (τοπ.).
infer [in'f3:*] p.: συνάγω, συμπεραίνω.
inference ['nfarans] ουσ.: συμπέρασμα, συλλογισμός, πόρισμα II formal —:
τυπικός συλλογισμός (μαθ. λογ.) II immediate —: άμεσο συμπέρασμα 11
inductive —: επαγωγικός συλλογισμός 11 non-parametric —: μη παραμετρική
συμπερασματολογία (στατ.) II propositional —: προτασιακός λογισμός II
robust —: ευσταθής συμπερασματολογία (στατ.) 11 statistical —: στατιστικός
λογισμός, συμπερασματολογία.
inferior [m'fiaris*] επ.: κατώτερος II limit — of a function (sequence, etc.):
όριο από τα κάτω συναρτήσεως (ακολουθίας, κλπ.) (αναλ.).
infimum ['lnfimum] ουσ.: μέγιστο κάτω φράγμα (αναλ.).
infinite ['infinat] επ.: άπειρος II— branch of a curve: άπειρος κλάδος
καμπύλης II— cardinal number: άπειρος πληθάριθμος (θεωρ. συν.) II—
decimal: άπειρο δεκαδικό μέρος II— group: απειροομάδα (αλγ.) II— integral:
ολοκλήρωμα με ένα τουλάχιστον όριο ολοκληρώσεως άπειρο II— limit:
όριο στο άπειρο II— point: το κατ 9 εκδοχήν σημείο ||— product: απειρογινόμενο (αναλ.) II— sequence: άπειρη ακολουθία II— series: άπειρη σειρά II—
set: απειροσύνολο.
infinitely ['infinatli] επιρ.: άπειρα II— small: άπειρα μικρός.
infinitesimal [.infini'tesiml] 1. ουσ.: απειροστό II order of an —: τάξη
απειροστού II 2. επ.: απειροστικός, απειροστός 11— analysis: απειροστική
ανάλυση 11— calculus: απειροστικός λογισμός.
infinity [ln'finati] ουσ.: το άπειρο II approach —: τείνω στο άπειρο II axiom of
—: αξίωμα του απείρου (μαθ. λογ.) 11 line at —: κατ 9 εκδοχή ευθεία 11
negative —: πλην άπειρο II order of—: τάξη μεγέθους του απείρου II point
at —: το κατ 9 εκδοχήν σημείο.
inflection [ln'flekjh] ουσ.: καμπή ||— point: σημείο καμπής.
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inflectional [ln'flekjhl] επ.: καμπτικός II— tangent: εφαπτομένη σε σημείο
καμπής.
inflexion [ln'flekfn]: βλ. inflection.
inflexional [ln'flekjhl]: βλ. inflectional.
informal [in'fo:ml] επ.: μη τυπικός, άτυπος (μαθ. λογ.).
information [,inf3'mei/n] ουσ.: πληροφορία II— theory: θεωρία πληροφοριών,
πληροφορική.
initial [l'nijl] επ.: αρχικός II— conditions: αρχικές συνθήκες II— function:
αρχική συνάρτηση (μαθ. λογ.) II— point: αρχικό σημείο (γεωμ.) II— side of
an angle: αρχική πλευρά γωνίας II— value: αρχική τιμή (αναλ.).
injection [in'd3ekjh] ουσ.: μονομορφισμός (συνόλων), μονότιμη απεικόνιση,
απεικόνιση ένα προς ένα.
injective [m'djektiv] επ.: βλ. injection.
inner ['ins*] επ.: εσωτερικός II— function: εσωτερική συνάρτηση (μιγαδ.
αναλ.) II— measure: εσωτερικό (ή μη εξωτερικό) μέτρο II— point: εσωτερικό
σημείο (τοπ.) II— product: εσωτερικό (ή βαθμωτό) γινόμενο II— product
space: χώρος με εσωτερικό γινόμενο (ή προ-Hilbert χώρος).
input ['input] ουσ.: εισαγόμενα δεδομένα (Η/Υ) ||— component: εξάρτημα
μηχανισμού εισόδου των δεδομένων.
inradius ['m.reidjas] ουσ.: ακτίνα εγγεγραμμένου κύκλου.
inscribe [m'skraib] p.: εγγράφω (γεωμετρικό σχήμα σε άλλο).
inscribed [m'skraibd] επ.: εγγεγραμμένος II— angle (circle, cone, cylinder,
figure, polygon, prism, sphere, triangle): εγγεγραμμένη γωνία (κύκλος,
κώνος, κύλινδρος, σχήμα, πολύγωνο, πρίσμα, σφαίρα, τρίγωνο, κλπ.).
inseparable [m'separabl] επ.: αδιαχώριστος (αλγ.).
integer ['intidja*] ουσ.: ακέραιος || algebraic (positive, quadratic, etc.) —:
αλγεβρικός (θετικός, τετραγωνικός, κλπ.) ακέραιος II congruent —s: ισουπόλοιποι ακέραιοι II Gaussian —: μιγαδικός αριθμός της μορφής a + bi
II— solution: ακέραια λύση II φ-function of an —: η τιμή της συνάρτησης
φ του Euler για αυτόν τον ακέραιο.
integrable ['intigrabi] επ.: ολοκληρώσιμος 11 absolutely —: απόλυτα ολοκλη
ρώσιμος (συναρτ. αναλ.) 11 absolutely — function space: ο (διανυσματικός)
χώρος των απόλυτα ολοκληρώσιμων συναρτήσεων (ή L1 χώρος) II ρabsolutely — function: συνάρτηση της οποίας η ρ δύναμη του απολύτου
της είναι ολοκληρώσιμη.
integral ['intigral] 1. ουσ.: ολοκλήρωμα || contour (definite, double, elliptic,
Fresnel, improper, indefinite, infinite, iterated, Lebesgue, Lebesgue-Stieltjes,
line, multiple, Riemann, Riemann-Stieltjes, surface, triple, etc.) —: κλειστό
επικαμπύλιο (ορισμένο, διπλό, ελλειπτικό, Fresnel, γενικευμένο, αόριστο,
άπειρο, επαναλαμβανόμενο, Lebesgue, Lebesgue-Stieltjes, επικαμπύλειο,
πολλαπλό, Riemann, Riemann-Stieltjes, επιφανειακό, τριπλό, κλπ.) ολοκλή
ρωμα II 2. επ.: ολοκληρώσιμος, ακέραιος 11— algebraic function: ακέραιη
αλγεβρική συνάρτηση II— algebraic number: ακέραιος αλγεβρικός αριθμός
II— calculus: ολοκληρωτικός λογισμός 11— curves: οικογένεια καμπυλών με
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εξισώσεις που είναι λύσεις δεδομένης διαφορικής εξισώσεως II— domain:
ακέραιη περιοχή ||— equation: ολοκληρωματική εξίσωση 11— exponent:
ακέραιος εκθέτης ||— expression: ακέραιη (αλγεβρική) παράσταση ||—
function: ακέραιη συνάρτηση (συναρτ. αναλ.) ||— number: ακέραιος
αριθμός 11— solution: ακέραιη λύση ||— tables: πίνακες ολοκληρωμάτων l i 
test for convergence: το κριτήριο συγκλίσεως (του Cauchy) 11 Volterra's —
equation: η ολοκληρωματική εξίσωση του Volterra.
integrand [inta'graend] ουσ.: η προς ολοκλήρωση συνάρτηση || exact —: η
προς ολοκλήρωση συνάρτηση υπό μορφή τέλειου διαφορικού.
integrating ['inti.greitirj] επ.: ολοκληρωματικός ||— factor: ολοκληρωματικός
παράγοντας (αναλ.).
integration [.inti'greijn] ουσ.: ολοκλήρωση || assymptotic (definite, indefinite,
successive, etc.) —: ασυμπτωτική (ορισμένη, αόριστη, διαδοχική, κλπ.)
ολοκλήρωση II change of variables in —: αλλαγή μεταβλητών στην
ολοκλήρωση II constant of—: η σταθερά ολοκληρώσεως II element of—:
το προς ολοκλήρωση διαφορικό στοιχείο II formulae of—: τύποι ολοκλη
ρώσεως II— by partial fractions: ολοκλήρωση με ανάλυση σε μερικά
κλάσματα II— by parts: ολοκλήρωση κατά παράγοντες II— by substitution:
ολοκλήρωση με αντικατάσταση II— by use of series: ολοκλήρωση (ως προς
κάθε όρο) με ανάπτυξη υπό μορφή σειράς II— variable: μεταβλητή
ολοκληρώσεως II path of—: δρόμος ολοκληρώσεως.
interaction [.intar'aekjh] ουσ.: αλληλεπίδραση δεδομένων (στατ.).
intercept 1. p. [.inta'sept]: ανακόπτω II 2. ουσ. ['intasapt]: διατομή II— on an
axis of coordinates: η απόσταση της αρχής ενός άξονα συντεταγμένων από
το σημείο τομής (με μία ευθεία, καμπύλη, κλπ.) του άξονα II— form of the
χ y
equation of a straight line: η εξίσωση ευθείας υπό τη μορφή - + ΰ = 1 όπου
a,b είναι οι χ —, y— διατομές αντίστοιχα των αξόνων.
interdependent [.intadi'pendant] επ.: αλληλοεξαρτώμενος.
interior [in'tiana*] 1. ουσ. το εσωτερικό II— of an angle (set, contour, etc.):
το εσωτερικό γωνίας (συνόλου, βρόχου, κλπ.) II 2. επ. εσωτερικός II—
angle: εσωτερική γωνία II—exterior alternate angles: εντός εκτός και
εναλλάξ γωνίες II— mapping: ανοικτή απεικόνιση 11— measure: εσωτερικό
μέτρο II— point: εσωτερικό σημείο 11— transformation: βλ. — mapping.
intermediate [.inta'mhdjat] επ.: ενδιάμεσος, μέσος II—-value theorem: θεώρη
μα ενδιάμεσης τιμής (αναλ.).
internal [in't3:nl] επ.: εσωτερικός II— bisector (diameter, division, ratio, etc.):
εσωτερική διχοτόμος (διάμετρος, διαίρεση, λόγος, κλπ.) II— tangent of
two circles: κοινή εσωτερική εφαπτομένη δύο κύκλων.
internally [in't3:n3h] επιρ.: — tangent circles: εσωτερικά εφαπτόμενοι κύκλοι.
interpolate [in't3:p3uleit] p.: παρεμβάλλω.
interpolating [ln.tsipau'leitnj] επ.: παρεμβάλλων, παρεμβαλλόμενος II—poly
nomial: παρεμβαλλόμενο πολυώνυμο.
interpolation [in,t3:p3u'leijh] 1. ουσ.: παρεμβολή || correction by—: διόρθωση
με παρεμβολή (στις τιμές λογαριθμικών ή τριγωνομετρικών πινάκων) II
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finite —: πεπερασμένη παρεμβολή 11 infinite —: παρεμβολή με άπειρο
πλήθος συνθηκών II linear —: γραμμική παρεμβολή 11 oscillatory —: η
απλή παραβολή κατά Hermite || trigonometric —: τριγωνομετρική παρεμβο
λή || 2. επ.: — error: σφάλμα παρεμβολής ||— formula (of Abel, Gauss,
Gregory-Newton, Hermite, Lagrange, Lidstone, Taylor, etc.): τύπος παρεμ
βολής (των Abel, Gauss, Gregory-Newton, Hermite, Lagrange, Lidstone,
Taylor, etc.) II— polynomial: πολυώνυμο παρεμβολής 11— property: ιδιότητα
παρεμβολής ||— schemes: τρόποι παρεμβολής ||— series: σειρές πα
ρεμβολής.
interpolatory [in,t3:p9u'laet3n] επ.: — processes: διαδικασίες παρεμβολής.
interpretation [ln.tsipri'teijh] ουσ.: ερμηνεία.
interquantile [.inta'kwointail] επ.: — range: διαποσοστημοριακό εύρος (στατ.).
interquartile [.inta'kwoitail] επ.: διατεταρτημοριακός ||— range: η διαφορά
μεταξύ του πρώτου και τρίτου τεταρτημορίου κατανομής, διατεταρτημοριακό εύρος.
intersect [.inta'sekt] p.: τέμνω, διχοτομώ.
intersection [.inta'sekjh] ουσ.: τομή, διατομή II angle of—: γωνία τομής II—
of sets (two curves, two surfaces, etc.): τομή συνόλων (δύο καμπυλών, δύο
επιφανειών, κλπ.) 11 point of—: σημείο τομής.
interval ['intavl] ουσ.: διάστημα || closed (half-closed, half-open, open) —:
κλειστό (μισόκλειστο, μισάνοιχτο, ανοιχτό) διάστημα II confidence —:
διάστημα εμπιστοσύνης (στατ.) II— of convergence: διάστημα συγκλίσεως
(σειράς) II nest property of —s: ιδιότητα κιβωτισμού των διαστημάτων
(αναλ.).
into ['intu] προθ.: εντός.
intransitive [ln'traensativ] επ.: μη μεταβατικός ||— relation: μη μεταβατική
σχέση (μαθ. λογ.).
intrinsic(-al) [ln'tnnsik(-l)] επ.: εσωτερικός II— coordinates: φυσικές συντεταγ
μένες (γεωμ.) II— equations (of a space curve): φυσικές εξισώσεις (καμπύλες
του χώρου) (γεωμ.) II— properties of a curve: ιδιότητες καμπύλης αναλλοίω
τες από μετασχηματισμούς αλλαγής των αξόνων II— property of a surface:
ιδιότητα της επιφάνειας που διατηρείται κάτω από ισομετρικούς μετασχη
ματισμούς.
intuition [.lntjui'i/n] ουσ.: διαίσθηση.
intuitionistic [intju:,ijh'istic] επ.: διαισθητικός ||— logic: διαισθητική λογική.
invariance [m'veanans] ουσ.: το αναλλοίωτο.
invariant [m'veanant] 1. επ.: αναλλοίωτος ||— factors of a matrix: τα
αναλλοίωτα (διαγώνια) στοιχεία πίνακα II— property: αναλλοίωτη ιδιότητα
II— subgroup: κανονική υποομάδα (αλγ.) 11— subspace: αναλλοίωτος
υποχώρος II— subspace problem: το πρόβλημα του αναλλοίωτου υποχώρου
(συναρτ. αναλ.).
inverse [in'v3:s] 1. ουσ.: ο αντίστροφος, το αντίστροφο ||— of an element
(number, operation, point, etc.): το αντίστροφο ενός στοιχείου (αριθμού,
πράξεως, σημείου, κλπ.) (αλγ.) ||— of a logarithm: ο αντιλογάριθμος II 2.
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επ. αντίστροφος II— function (huperbolic functions, image, mapping, matrix,
operation, probability, proportion, ratio, transformation, trigonometric
function, variation, etc.)*· αντίστροφη συνάρτηση (υπερβολική συνάρτηση,
εικόνα, απεικόνιση, πίνακας, πράξη, πιθανότητα, αναλογία, λόγος, μετα
σχηματισμός, τριγωνομετρική συνάρτηση, μεταβολή, κλπ.) ||— mapping
theorem: το θεώρημα της ανοικτής απεικονίσεως.
inversion [m'v3:Jh] 1. ουσ.: αντιστροφή (γεωμ.) II— of a point (with respect
to a circle, a sphere, etc.): αντιστροφή σημείου (ως προς κύκλο, σφαίρα,
κλπ.) II— of a sequence of objects: η εναλλαγή στη θέση διαδοχικών
αντικειμένων II circle (constant, radius, etc.) of—: κύκλος (σταθερά, ακτίνα,
κλπ.) αντιστροφής II 2. επ.: — formula of a (Fourier, Laplace, Mellin, etc.)
transform: τύπος αντιστροφής ενός μετασχηματισμού (Fourier, Laplace,
Mellin, κλπ.).
inversely [in'v3:sh] επιρ.: αντίστροφα II— proportional quantities: αντίστροφα
ανάλογες ποσότητες.
invert [in'v3:t] p. αντιστρέφω.
invertible [in'v3:t9bl] επ.: αντιστρέψιμος ||— element (function, matrix, etc.):
αντιστρέψιμο στοιχείο (συνάρτηση, πίνακας, κλπ.).
involute ['inv3lju:t] ουσ.: εξειλιγμένη (καμπύλη) ||— of a circle (space curve,
surface, etc.): εξειλιγμένη κύκλου (καμπύλης του χώρου, επιφάνειας, κλπ.).
involution [.lnva'luijh] ουσ.: 1. στοιχείο του οποίου το τετράγωνο ισούται
με τον εαυτό του II— on a line: ο προβολικός μετασχηματισμός μεταξύ των
σημείων ευθείας, που δίνεται από τον τύπο: y = — — όπου a2 + be Φ 0 II 2.
ex a
ύψωση σε δύναμη (απηρχ. όρος) (αλγ.).
involutory [.inva'ljutori] επ.: ενειλιγμένος II— algebra (homology, map,
etc.): ενειλιγμένη άλγεβρα (ομολογία, απεικόνιση, κλπ.).
iota [ai'suta*] ουσ.: το ελλ. γράμμα γιώτα.
irrational [l'raejbnl]: επ.: άρρητος ||— equation (exponent, function, number,
root, etc.): άρρητη εξίσωση (εκθέτης, συνάρτηση, αριθμός, ρίζα, κλπ.) ||
algebraic — number: αλγεβρικός άρρητος αριθμός 11 non algebraic —
number: υπερβατικός αριθμός.
irreducible [,iri'dju:s3bl] επ.: ανάγωγος, πρώτος ||— case (correspondence,
equation, radical, etc.): ανάγωγη περίπτωση (αντιστοιχία, εξίσωση, ριζικό,
κλπ. II— group (polynomial, etc.): πρώτη ομάδα (πολυώνυμο, κλπ.).
irreflexive [.ln'fleksiv] επ.: μη ανακλαστικός.
irrefutable [l'refjotabl] επ.: αναμφισβήτητος (μαθ. λογ.).
irregular [l'regjub*] επ.: μη κανονικός (γεωμ.) II— point: ανώμαλο σημείο
(διαφ. εξ.).
irreversible [,in'v3:s3bl] επ.: μη αναστρέψιμος.
irrotational [.lro'teifnl] επ.: αστρόβιλος II— vector field: αστρόβιλο διανυσμα
τικό πεδίο (διαν. αναλ.).
isoclinal [.ai'saukhnl] επ.: ισοκλινής.
isogonal [.ai'soganl] επ.: ισογώνιος II— affine transformation (conjugate
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lines, lines, transformation, etc.): ισογώνιος ομοπαραλληλικός μετασχημα
τισμός (συζυγείς ευθείες, ευθείες, μετασχηματισμός, κλπ.).
isolate ['aisaleit] p.: απομονώνω II— a root: εσωκλείω (μία και μόνο) ρίζα
μεταξύ δύο αριθμών.
isolated ['aisaleitid] επ.: μεμονωμένος II— set: σύνολο αποτελούμενο μόνο
από μεμονωμένα σημεία II— element (point, singular point, etc.): μεμονωμέ
νο στοιχείο (σημείο, σημείο ανωμαλίας, κλπ.).
isometric [.aisau'metnk] επ.: ισομετρικός II— family of curves (maps, parametres, projections, surfaces, transformations, etc.): ισομετρική οικογένεια
καμπυλών (απεικονίσεων, παραμέτρων, προβολών, επιφανειών, μετασχημα
τισμός, κλπ.) II— system of curves: ισομετρικό σύστημα καμπυλών.
isometry [.ai'saumatri] ουσ.: ισομετρία (γεωμ. συναρτ. αναλ.).
isomorphic [.lsau'moifik] επ.: ισομορφικός.
isomorphism [.aisa'motfism] ουσ.: ισομορφισμός || inner (outer) —: εσωτε
ρικός (εξωτερικός) ισομορφισμός.
isoperimetric(-al) [.lsau.peri'metnk] επ.: ισοπεριμετρικός II— inequality: η
ανισότητα 4nA^L2 όπου Α το εμβαδόν (επιπέδου) επιφάνειας και L το
μήκος της καμπύλης που την περικλείει 11— problem (in the calculus of
variations): το πρόβλημα μεγιστοποίησης ή ελαχιστοποίησης ολοκληρώ
ματος υπό συνθήκη (στο λογισμό μεταβολών).
isosceles [ai'sosalkz] επ.: ισοσκελής II— spherical triangle (trapezium,
trapezoid, triangle, etc.): ισοσκελές σφαιρικό τρίγωνο (τραπέζιο, τραπεζοει
δές, τρίγωνο, κλπ.).
isothermal [,ais3u'e3:ml] επ.: ισοθερμικός ||— conjugate representation of a
surface: σύμμορφος συζυγής αναπαράσταση επιφάνειας II— conjugate
system of curves on a surface: σύστημα δύο μονοπαραμετρικών οικογενειών
καμπυλών επιφάνειας με τη δεύτερη θεμελιώδη τετραγωνική μορφή της σε
συγκεκριμένη απλή μορφή.
isothermic [,ais3u'e3:mik] επ.: ισόθερμος ||— family of curves on a surface:
μία μονοπαραμετρική οικογένεια καμπυλών επιφάνειας από την οποία
μαζί με τις ορθογώνιες τροχιές της έχουμε ένα ισοθερμικό σύστημα
καμπυλών.
isotropic [.aisau'tropik] επ.: ισότροπος II— developable: φανταστική επιφά
νεια της οποίας η διακρίνουσα είναι εκ ταυτότητος μηδέν II— plane:
φανταστικό επίπεδο με εξίσωση ax + by + cz + d = 0 με a2 + b 2 + c2 = 0.
iterate ['itareit] p.: επαναλαμβάνω.
iterated ['itareitid] επ.: επαναλαμβανόμενο II— integral: πολλαπλό ολοκλή
ρωμα.
iteration [.ita'reijh] ουσ.: επανάληψη.
iterative ['itarativ] επ.: επαναληπτικός II— method: επαναληπτική μέθοδος.
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Jacobi, Karl G.J. (1804-1851): Γερμανός μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση)
II— polynomials: τα πολυώνυμα του Jacobi | | ~ an elliptic functions: οι
ελλειπτικές συναρτήσεις του Jacobi II— an of two or more functions in as
many variables: η ορίζουσα του Jacobi για δύο ή περισσότερες συναρτήσεις
ως προς τυχαίο αριθμό μεταβλητών II—'s theorem: το θεώρημα του Jacobi
για τις διπλά περιοδικές συναρτήσεις μιγαδικής μεταβλητής (θεωρ.
συναρτ.).
jamming ['djaemirj] ουσ.: εμπλοκή κυκλώματος (Η/Υ).
Jensen, Johan LW.V. (1859-1925): Δανός μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση)
και μηχανικός II—'s formula: ο τύπος που περιέχεται στο θεώρημα του
Jensen (μιγαδ. αναλ.) II—'s inequality: η ανισότητα του Jensen για τις
κυρτές συναρτήσεις (συναρτ. αναλ.) ||—'s theorem: το θεώρημα του Jensen
στη θεωρία των αναλυτικών συναρτήσεων (μιγ. αναλ.).
Joachimsthal, Ferdinand (1818-1861): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση,
γεωμετρία) II surface of—: η επιφάνεια του Joachimsthal (με την ιδιότητα
όλα τα μέλη της μίας από τις δύο οικογένειες γραμμών καμπυλότητας να
είναι επίπεδες καμπύλες και τα επίπεδα αυτά να είναι συναξονικά).
JOHNIAC: αυτόματος ψηφιακός υπολογιστής προς τιμήν του John von
Neumann.
join [d3Din] ουσ.: ένωση, σύζευξη 11— operation: πράξη συζεύξεως.
joint [chpint] επ.: από κοινού II— distribution function (variation, etc.): από
κοινού συνάρτηση κατανομής (διακυμάνσεως, κλπ.).
Jordan, Camille (1838-1922): Γάλλος μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση,
γεωμετρία) II— canonical form: κανονική μορφή του Jordan για πίνακες
(γραμ. αλγ.) II— condition for convergence of Fourier series: η συνθήκη
του Jordan για τη σύγκλιση της σειράς Fourier (και το οποίο αναφέρεται
στις συναρτήσεις τοπικά φραγμένης διακυμάνσεως) II— content: το κατά
Jordan εσωτερικό μέρος ενός σημειοσυνόλου II— curve: καμπύλη Jordan
(δηλ. απλή κλειστή καμπύλη) II— curve theorem: το θεώρημα της
καμπύλης του Jordan II— matrix: πίνακας Jordan (βλ. Jordan canonical
form).
Joukowski, Nikolai J. (1847-1921): Ρώσος μαθηματικός και αεροναυπηγός
II— airfoil profile: η εγκάρσια διατομή της πτέρυγας του αεροπλάνου
παρόμοια με βρόχο που μελετάται με το μετασχηματισμό Joukowski (βλ.
Joukowski transformation 11— transformation: ο μετασχηματισμός Joukowski
του μιγαδικού επιπέδου που δίνεται από τον τύπο w = z + - .
jump [d3Amp] ουσ.: άλμα II— discontinuity: άλμα (είδος ασυνέχειας) (αναλ.)
II— function: συνάρτηση με άλμα.
junction ['d3ArjkJh] ουσ.: συμβολή ||— line: διακλάδωση II point of—: σημείο
συμβολής.
Jung Heinrich W.E. (1876-1953): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση, γεωμετρία)
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II—'s theorem: το θεώρημα του Jung για τον εγκλεισμό σε σφαίρα
ελάχιστης ακτίνας δοθέντος ν-διάστατου Ευκλείδειου συνόλου με γνωστή
διάμετρο.
justify ['d3AStifai] p.: αιτιολογώ.
juxtapose [^Aksta'pauz] p.: παραθέτω.
juxtaposition [.c^Akstaps'sifn] ουσ.: παράθεση (μαθ. λογ.), τοποθέτηση υπό
μορφή διαδοχικών μπλοκ (γραμ. αλγ.).

Κ
kappa ['kaepa] ουσ.: το ελλ. γράμμα κάπα ||— curve: η καμπύλη κάπα:
x4 + x2y2 = a2y2.
Kepler, Johan (1571-1630): Γερμανός αστρονόμος, μαθηματικός και φιλόσο
φος II—'s laws of planetary motion: οι νόμοι του Kepler περί πλανητικής
κινήσεως.
kernel ['k3:nl] ουσ.: πυρήνας II— of homomorphism (integral equation, etc.):
πυρήνας ομομορφισμού (ολοκληρωματικής εξισώσεως, κλπ.) II Fejer's
(Dirichlet's) —: πυρήνας του Fejer (Dirichlet) || iterated —s: επαναλαμβανό
μενοι πυρήνες II resolvent —: επιλύων πυρήνας.
kilo- ['kitau] προθ.: χιλιο- II— (gram, metre, etc.): χιλιόγραμμο, χιλιόμετρο,
κλπ.
kinematics [.kini'maetiks] ουσ.: κινηματική (μηχ.).
kinetic [kdi'netik] επ.: κινητικός II— energy: κινητική ενέργεια.
kinetics [kai'netiks] ουσ.: κινητική (μηχ.)·
Klein, Felix (1849-1925): Γερμανός μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση, γεωμετρία,
τοπολογία), εισηγητής του γνωστού Erlanger Programme (1872) περί
ταξινομήσεως των γεωμετριών σύμφωνα με τις ιδιότητες που παραμένουν
αναλλοίωτες ως προς τη δράση ομάδων μετασχηματισμών II— bottle: το
μπουκάλι (δηλ. επιφάνεια) του Klein ||—'s four-group: ομάδα τάξεως 4 του
Klein.
knot [not] ουσ.: κόμβος (τοπ.) II— theory: θεωρία κόμβων.
known [knaun] επ.: γνωστός II— term: γνωστός όρος.
Kolmogorov, Andrei N. (1903-1988): Σοβιετικός μαθηματικός (ανάλυση, τοπο
λογία) που θεμελίωσε αξιωματικά τη θεωρία των πιθανοτήτων (1933) II—
space: χώρος Kolmogorov (συν. TG-space) ||— Smirnov test: το κριτήριο
Kolmogorov-Smirnov.
Konigsberg bridge problem: το πρόβλημα των γεφυρών της πόλης Konigsberg
που λύθηκε από τον Euler (1750) (θεωρ. γραφ.).
Kronecker, Leopold (1823-1891): Γερμανός μαθηματικός II (generalized) —
delta: το (γενικευμένο) δέλτα του Kronecker.
ksi [ksai] ουσ.: το ελληνικό γράμμα ξι.
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Kuratowski, Kazimierz (1896): Πολωνός μαθηματικός (ανάλυση, τοπολογία)
II— lemma: το λήμμα του Kuratowski.
kurtic ['k3:tik] επ.: lepto- (meso-, platy-,) — distribution: λεπτοκυρτική
(μεσοκυρτική, πλατυκυρτική) κατανομή.
kurtosis [k3:'t9usis] ουσ.: κυρτότητα (στατ.).
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lacuna [ta'kjums] ουσ. (πλ. lacunae): χάσμα, κενό.
lacunary [b'kjuman] επ.: χασμώδης II— function (series): χασμώδης συνάρ
τηση (σειρά) II— space relative to a monogenic analytic function: χασμώδης
χώρος σχετικός ως προς μια μονογενική αναλυτική συνάρτηση.
lag [laeg] ουσ.: υστέρηση φάσεως (επί περιοδικών συναρτήσεων), συν. του
time —
Lagrange, Joseph L (1736-1813): σπουδαίος Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση,
άλγεβρα, θεωρία αριθμών, θεωρία πιθανοτήτων) και φυσικός II— function
(form of the remainder for the Taylor series, formula of interpolation,
multiplier, etc.): συνάρτηση (τύπος του υπολοίπου της σειράς Taylor,
τύπος παρεμβολής, πολλαπλασιαστής, κλπ.) του Lagrange II—'s theorem:
το θεώρημα του Lagrange (θεωρ. ομ.).
Laguerre, Edmond N. (1834-1886): Γάλλος μαθηματικός (γεωμετρία, ανάλυση)
II associated — functions (polynomials): συσχετισμένες συναρτήσεις (πο
λυώνυμα): LS) του Laguerre II— polynomials: πολυώνυμα του Laguerre: Ln
II—'s differential equation: διαφορική εξίσωση του Laguerre.
lambda ['laemda] ουσ.: το ελλ. γράμμα λάμδα.
Lambert, Johan Η. (1728-1777): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία
αριθμών) και φυσικός που απέδειξε ότι ο π είναι άρρητος.
lamina ['laemina] ουσ.: έλασμα ή φύλλο λαμαρίνας.
laminar flow [.laemina'ftau]: ελασματική ροή.
Laplace, Pierre S. (1749-1827): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία
πιθανοτήτων), αστρονόμος και φυσικός II—'s differential equation: η διαφο
ρική εξίσωση του Laplace II— transform: μετασχηματισμός Laplace.
Laplacian operator: τελεστής Laplace: V2 ή Δ.
large [la:d3] επ. μεγάλος II in the large (ή im grossen): η μελέτη των γενικών
(αντ. in the small ή im kleinen: των επιμέρους) II (strong, weak) law of —
numbers: (ισχυρός, ασθενής) νόμος των μεγάλων αριθμών (στατ.).
latent ['leitant] επ.: λανθάνων, αφανής II— root of a matrix: λανθάνουσα ή
χαρακτηριστική ρίζα πίνακα II— variable: λανθάνουσα μεταβλητή. II—
vector: συν. eigenvector, βλ. αντίστοιχο λήμμα.
lateral ['laetaral] επ.: παράπλευρος II— area (edge, face, surface, etc.):
παράπλευρο εμβαδόν (ακμή, έδρα, επιφάνεια, κλπ.).
Latin ['laetin] επ.: Λατινικός II— numbers: Λατινικοί αριθμοί II— square:
Λατινικό τετράγωνο (συνδ., στατ.).
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latitude [laetitjurd] ουσ.: πλάτος.
lattice [*laetis] ουσ.: σύνδεσμος (αλγ. συνδ.), πλέγμα (τοπ.) || complemented
(complete, distributive, geometric, metric, modular, topological, etc.) —:
συμπληρωματικός (πλήρης, επιμεριστικός, γεωμετρικός, μετρικός, modular,
τοπολογικός, κλπ.) σύνδεσμος 11 congruence (function, etc.) —: σύνδεσμος
ισοτιμιών (συναρτησιακός, κλπ.) II— ordered group (ring, etc.): συνδεσμοδιατεταγμένη ομάδα (δακτύλιος, κλπ.).
latus ['la:tus] ουσ.: (λατ.): — rectum (πλ. latera recta): κάθετη εστιακή
χορδή, εστιακή παράμετρος II— of ellipse (hyperbola, parabola): εστιακή
παράμετρος ελλείψεως (υπερβολής, παραβολής).
Laurent P.M. (1841-1908): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση) ||— expansion of
an analytic function: ανάπτυγμα αναλυτικής συναρτήσεως κατά Laurent
II— series: σειρά Laurent.
law [b:] ουσ.: νόμος II associative (commutative, distributive, modular,
reflexive, etc.) —: προσεταιριστικός (αντιμεταθετικός, επιμεριστικός, mo
dular, ανακλαστικός, κλπ.) νόμος II— of contradiction (cosines, errors,
excluded middle, inertia, large numbers, least resistance, signs, sines, small
numbers, etc.): νόμος αντιφάσεως (των συνημίτονων, των σφαλμάτων, του
αποκλειομένου μέσου, αδράνειας, των μεγάλων αριθμών, ελάχιστης αντι
στάσεως, των πρόσημων, των ημίτονων, των μικρών αριθμών, κλπ.) II
quadratic reciprosity —: νόμος τετραγωνικής αντιστροφής (θεωρ. αρ.) II—s
of Kepler: νόμοι του Kepler ||—s of motion: νόμοι της κινήσεως.
leading ['li:diq] επ.: πρώτος, κύριος II— coeficient of a polynomial: μεγιστοβάθμιος συντελεστής.
least [li:st] επ.: ελάχιστος II— action: ελάχιστη δράση II— common
denominator: ελάχιστος κοινός παρονομαστής II— common multiple:
(συντ. LCM): ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο (ή ΕΚΠ) II— upper bound:
ελάχιστο άνω φράγμα II method of — squares: μέθοδος ελαχίστων
τετραγώνων.
Lebesgue Η. (1875-1941): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση), γνωστός για τη
θεωρία περί μέτρου και ολοκληρώματος που φέρει το όνομα του II—
convergence theorem: το θεώρημα συγκλίσεως του Lebesgue II— integral
(measure): ολοκλήρωμα (μέτρο) Lebesgue.
Lefschetz S [1884-1972): Ρωσοαμερικανός μαθηματικός (γεωμετρία, τοπο
λογία) II— fixed point theorem: θεώρημα σταθερών σημείων Lefschetz
(αλγ., τοπ.).
left [left] επ.: αριστερός || continuous on the —: συνεχής από αριστερά ||—
derivative (identity, inverse, limit, etc.): αριστερή παράγωγος (μοναδιαίο
στοιχείο, αντίστροφο στοιχείο, όριο, κλπ.).
left-handed [.left'haendid] επ.: αριστερόστροφος II— curve (coordinate system,
etc.): αριστερόστροφη καμπύλη (σύστημα συντεταγμένων, κλπ.).
leg [leg] ουσ.: σκέλος II—s of a triangle: σκέλη τριγώνου.
Legend re A. (1752-1833): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία αριθμών)
II— polynomials: πολυώνυμα Legendre II— symbol: σύμβολο Legendre (c/p)
(θεωρ. αρ.).
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Leibniz, G. (1646-1716): μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος και μαθηματικός που
ασχολήθηκε με ανάλυση, συνδυαστική, λογική και θεμελίωσε, παράλληλα
με τον Νεύτωνα, τον απειροστικό λογισμό II— notation: συμβολισμός
Leibniz σε σχέση με τις παραγώγους.
lemma ['leimd] ουσ.: λήμμα (πλ. lemmas ή lemmata).
lemniscate ['lemniskeit] ουσ.: λημνίσκος II— of Bernoulli: λημνίσκος του
Bernoulli.
length [Ιβηθ] ουσ.: μήκος II arc —: μήκος τόξου II— of a chain (curve,
interval, etc.): μήκος αλυσίδας (καμπύλης, διαστήματος, κλπ.) II overal ||—:
ολικό μήκος.
leptokurtic [,lept3u'k3:rtik] επ.: λεπτοκυρτικός II— distribution: λεπτοκυρτική κατανομή (στατ.).
less [les] επ.: μικρότερος II— than: μικρότερος από II— than or equal to:
μικρότερος ή ίσος.
letter ['lets*] ουσ.: γράμμα, σύμβολο II function —: συναρτησιακό σύμβολο
II n— alphabet: αλφάβητος ν γραμμάτων II predicate —: κατηγορηματικό
(δηλωτικό) σύμβολο.
level ['levl] ουσ.: στάθμη, επίπεδο II— decomposition: ανάλυση κατά επίπεδα
(θεωρ. συνδ. ή διατ. συν.) II— lines: καμπύλες στάθμης ||— of significance:
επίπεδο σημαντικότητας.
lever [Ίί:ν9*] ουσ.: μοχλός (μηχ.) II— arm: βραχίονας μοχλού.
lexicographic [.leksikau'graefik] επ.: λεξικογραφικός II— order: λεξικογρα
φική διάταξη.
Levi-Civita, Τ. (1873-1941): Ιταλός μαθηματικός (γεωμετρία, ανάλυση), θεμε
λιωτής του απόλυτου διαφορικού λογισμού.
L Hopital (ή L'Hospital) G. (1661-1704): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση,
γεωμετρία) II—'s rule: ο κανόνας L'Hopital.
Lie, S. (1842-1899): Νορβηγός μαθηματικός (ανάλυση, γεωμετρία, θεωρία
ομάδων) II— algebra (group): άλγεβρα (ομάδα) Lie.
light [kit] ουσ.: φώς II— year: έτος φωτός (φυσ.), μονάδα αποστάσεως (αστρ.).
like [kik] επ: όμοιος II— numbers (terms, etc.) όμοιοι αριθμοί (όροι, κλπ.).
likelihood [.laikhhud] όυσ.: πιθανοφάνεια (στατ.) II— function (ratio):
συνάρτηση (λόγος) πιθανοφάνειας II— ratio test: έλεγχος διά του λόγου
πιθανοφάνειας II— ratio test function: ελεγχο-συνάρτηση λόγου πιθανοφάνειας 11 logo-— equation (function): λογαριθμική εξίσωση (συνάρτηση)
πιθανοφάνειας II maximum —: μεγάλη πιθανοφάνεια.
limapon ουσ.: κοχλίας II— of Pascal: κοχλίας του Pascal.
limit ['limit] ουσ.: όριο II— curve (function, point, position, value, etc.):
οριακή καμπύλη (συνάρτηση, σημείο (ή σημείο συσσωρεύσεως), θέση,
τιμή, κλπ.) II inferior (left, lower, natural, superior, upper, etc.) —:
κατώτερο (αριστερό, κάτω, φυσικό, ανώτερο, άνω, κλπ.) όριο II central —
theorem (CLT): κεντρικό οριακό θεώρημα (στατ.) II— of function (integra
tion, sequence, etc.): όριο συναρτήσεως (ολοκληρώσεως, ακολουθίας,
κλπ.).
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limiting ['hmitirj] επ.: οριακός, οριοθετών II— case (condition, curve, position,
etc.): οριακή περίπτωση (συνθήκη, καμπύλη, θέση, κλπ.).
Lindelof, Ε. (1870-1946): Φιλανδός μαθηματικός (ανάλυση, τοπολογία) II—
space: χώρος Lindelof (τοπ.).
line [lain] ουσ.: γραμμή, ευθεία γραμμή, ευθεία II asymptotic (directed,
horizontal, ideal, imaginary, material, oblique, oriented, polar, real, tanget,
vertical, etc.) —: ασύμπτωτη (προσανατολισμένη, οριζόντια, ιδανική,
φανταστική, υλική, πλάγια προσανατολισμένη, πολική, πραγματική, εφα
πτομένη, κατακόρυφη, κλπ.) ευθεία || broken (closed, straight, etc.) —:
τεθλασμένη (κλειστή, ευθεία, κλπ.) γραμμή II concurrent (coplanar, parallel,
perpendicular, etc.) —s: συντρέχουσες (συνεπίπεδες, παράλληλες, κάθετες,
κλπ.) ευθείες II contour ή level —s: γραμμές στάθμης II— half—: ημιευθεία 11
number —: ευθεία αριθμών II— graph: ευθειογράφημα II— integrat: επικαμπύλιο (γραμμικό) ολοκλήρωμα II— segment: ευθύγραμμο τμήμα || equation
(gradient, projection, slope, trace, etc.) of a —: εξίσωση (κλίση, προβολή,
κλίση, ίχνος, κλπ.) ευθείας II— of centers: διάκεντρος II— of curvature
(reference, etc.): ευθεία καμπυλότητας (αναφορά, κλπ.) II— at infinity:
ευθεία στο άπειρο, κατ' εκδοχή ν ευθεία (προβ. γεωμ.) II pencil of —s:
δέσμη ευθειών.
lineal ['linial] επ.: κατ' ευθείαν II— element: κατ' ευθείαν στοιχείο (διαφ.
εξ·)·
linear [lima*] επ.: γραμμικός II— algebra (combination, correlation, deforma
tion, dependence, differential equation, element, equation, form, function,
group, independence, interpolation, manifold, mapping, operator, order,
programming, regression, space, span, system, transformation, etc.): γραμ
μική άλγεβρα (συνδυασμός, συσχέτιση, παραμόρφωση, εξάρτηση, διαφο
ρική εξίσωση, στοιχείο, μορφή, συνάρτηση, ομάδα, ανεξαρτησία, πα
ρεμβολή, πολλαπλότητα, απεικόνιση, τελεστής, διάταξη, προγραμμα
τισμός, παλινδρόμηση, χώρος, ανάπτυγμα (γραμ. αλγ.), μετασχηματισμός,
κλπ.) II— displacement: παράλληλη μετατόπιση ||— measure: γραμμικό
μέτρο ή μέτρο μήκους.
linearly ['liniah] επίρ.: γραμμικώς II— dependent (independent): γραμμικώς
εξαρτημένα (ανεξάρτητα) II— ordered: γραμμικώς ή ολικώς διατεταγμένος.
link [link] ουσ.: άρθρωση.
linked [lirjkt] επ.: αρθρωτός, συνδεδεμένος II— quadrilateral: αρθρωτό
τετράπλευρο II— list: συνδεδεμένη λίστα (Η/Υ).
Liouville J. (1809-1882): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, γεωμετρία) II—
function: συνάρτηση Liouville (θεωρ. αρ.) II— Neumann series: σειρά
Liouville Neumann (ολοκλ. εξ.) II— theorem: το θεώρημα Liouville (μιγαδ.
αναλ.).
Lipschitz, R. (1832-1903): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση, άλγεβρα, θεωρία
αριθμών) II— condition: συνθήκη Lipschitz.
list [list] 1. ουσ.: κατάλογος, λίστα II 2. p.: καταλογοποιώ, καταρτίζω πίνακα.
liter flute*] ουσ.: λίτρο (= 1000 cm3).
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literal ['htaral] 1. ουσ.: σταθερά που δηλώνεται με γράμμα II 2. επ.:
εγγράμματος II— equation: εγγράμματη εξίσωση (αντ. numerical equation:
αριθμητική εξίσωση).
litre ['li:t3*] ουσ.: λίτρο (= 1000 cm3).
lituus ['lituss] ουσ.: (λατ.): Η καμπύλη r2 = ^.
Lobachevsky, Ν. Ι. (1793-1856): Ρώσος γεωμέτρης, γνωστός για τη γεωμετρία
που φέρει το όνομα του (Lobachevskian geometry).
local ['taukl] επ.: τοπικός (αντ. global) ||— group (property, etc.): τοπική
ομάδα (ιδιότητα κλπ.).
locally ['taukali] επιρ.: τοπικώς | | ~ compact (connected, convex, Euclidean,
finite, separable, etc.): τοπικώς συμπαγής (συνεκτικός, κυρτός, Ευκλείδειος,
πεπερασμένος, διαχωρίσιμος) κλπ.
locate [tau'keit] p.: εντοπίζω.
location [bu'keijh] ουσ.: εντοπισμός | | ~ theorem or principle: θεώρημα ή
αρχή εντοπισμού (για τις ρίζες μιας εξισώσεως).
locus ['taukas] ουσ.: (λατ., πλ. loci): (γεωμετρικός) τόπος | | ~ of an equation
(inequality): τόπος εξισώσεως (ανισώσεως).
logarithm ['luganom] ουσ.: λογάριθμος II common or Briggs's (decimal,
hyperbolic or Napierian or natural, etc). ~ : κοινός ή του Briggs (δεκαδικός,
υπερβολικός ή του Napier ή φυσικός) λογάριθμος.
logarithmic [.logar'nomik] επ.: λογαριθμικός | | ~ convexity (coordinates,
curve, derivative, differentiation, function, growth, potential, scale, spiral,
etc.): λογαριθμική κυρτότητα (συντεταγμένες, καμπύλη, παράγωγος, διαφόριση, συνάρτηση, ανάπτυξη, δυναμικό, κλίμακα, σπείρα ή έλικας, κλπ.).
logic ['lod3ik] ουσ.: λογική II combinatory (formal, many-valued, mathema
tical, symbolic, etc.) ~ : συνδυαστική (τυπική, πλειότιμη, μαθηματική,
συμβολική, κλπ.) λογική.
logical ['lod3ikl] επ.: λογικός II— foundation (paradox, product, sum, etc.):
λογική θεμελίωση (παράδοξο, γινόμενο, άθροισμα, κλπ.).
logistic [tau'djistik] επ.: λογιστικός | | ~ ή Pearl-Reed curve: λογιστική
καμπύλη ή καμπύλη Pearl-Reed ||— growth: λογιστική ανάπτυξη II— ή
logarithmic spiral: λογιστική ή λογαριθμική σπείρα.
logistics [tau'd3istiks] ουσ.: λογιστική, διοικητική μέριμνα (γραμ. προγρ.,
θεωρ. παιγν.), υπολογισμός.
log-normal [(lDg'no:ml] επ.: λογαριθμοκανονικός (θεωρ. πιθ.) ||~ distribution
(rardom variable, etc.): λογαριθμοκανονική κατονομή (τυχαία μεταβλητή,
κλπ.).
long [lorj] επ.: μακρός II— axis (division, radius, etc.): μακρός άξονας
(διαίρεση, ακτίνα, κλπ.).
longitude ['lond3idju:d] ουσ.: μήκος.
longitudinal [,lDnd3i'tju:dinl] επ.: επιμήκης, διαμήκης | | ~ axis (section,
etc.): διαμήκης άξονας (τομή, κλπ.).
loop [lu:p] ουσ.: βρόχος, ανακύκλωση (Η/Υ) || closed ~ : κλειστή ανακύ
κλωση || graph ~ : βρόχος γραφήματος II— of a curve: βρόγχος καμπύλης.
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lopsided [.top'saidid] επ.: ετεροκλινής, ασύμμετρος, ανισόρροπος ||—
diagram: ετεροκλινές διάγραμμα.
loss [IDS] ουσ.: απώλεια.
lower ['bus*] επ.: κατώτερος II— bound (extreme, half plane, limit, Riemann
sum, semi-continuous, semi-lattice, etc.): κατώτερο φράγμα (ακρότατο,
ημιεπίπεδο, όριο, άθροισμα Riemann, ημισυνεχής, ημισύνδεσμος, κλπ.).
lowest ['tauist] επ.: ελάχιστος, κατώτατος || fraction in — terms: ανάγωγο
κλάσμα.
loxodrome ['loksadraum] ουσ.: λοξοδρομική σπείρα.
loxodromic [.lukso'draumik] επ.: λοξοδρομικός II— line (spiral, transformation,
etc.): λοξοδρομική ευθεία (έλικα, μετασχηματισμός, κλπ.).
lunar [4u:n3*] επ.: σεληνιακός (αστρ.).
lune [lu:n] ουσ.: μηνίσκος (γεωμ.).
Lukasiewicz, J. (1878-1956): Πολωνός μαθηματικός (μαθηματική λογική) —
or Polish or prefix notation: συμβολισμός Lukasiemicz ή Πολωνικός ή
προθεματικός (μαθ. λογ., αλγ.).
Luzin ή Lusin, Ν. (1883-1950): Ρώσος μαθηματικός (τοπολογία, ανάλυση,
μαθηματική λογική).
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Maclane, Saunders (1909): Αμερικανός μαθηματικός (άλγεβρα, γεωμετρία,
θεωρία συνόλων).
MacLaurin, Colin (1698-1746): Σκώτος φυσικομαθηματικός II— series (theorem
etc.): σειρά (θεώρημα, κλπ.) του MacLaurin.
macrostatistics [.maekrausta'tistiks] ουσ.: μακροστατιστική.
magic(-al) ['maed3ik(l)] επ.: μαγικός ||— square: μαγικό τετράγωνο ακεραίων.
magnification [.maegnifi'keifn] ουσ.: μεγέθυνση II— ratio: λόγος μεγεθύνσεως
(αναλ.) II— transformation: διαστολή (γεωμ.).
magnitude ['maegnitju:d] ουσ.: μέγεθος II— of a vector: μήκος (μέτρο)
διανύσματος II order of—: τάξη μεγέθους (θεωρ. συναρτ.).
main ['mein] επ.: κύριος, πρωτεύων II— axis: κύριος άξονας.
major ['meidja*] επ.: μείζων II— arc (axis, premise, sector, segment, term,
etc.): μείζον τόξο (άξονας, πρόταση, τομέας, τμήμα, όρος, κλπ.).
Makeham, William (π. 1892): Βρετανός στατιστικός.
manifold ['maenifauld] ουσ.: πολλαπλότητα II analytic —: αναλυτική πολλα
πλότητα (μηχ. αναλ.) II connected —: συνεκτική πολλαπλότητα II differentiable or order n —: πολλαπλότητα της κλάσης Cn II linear —:
διανυσματικός υποχώρος (ή γραμμική πολλαπλότητα) II non orientable —:
μη προσανατολίσιμη πολλαπλότητα II orientable —: προσανατολίσιμη
πολλαπλότητα II pseudomanifold: ψευδοπολλαπλότητα II topological —:
τοπολογική πολλαπλότητα II vector —: διανυσματική πολλαπλότητα.
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mantissa [maen'tiss] ουσ.: το θετικό δεκαδικό μέρος λογαρίθμου.
many ['mem] επ.: πολλοί II— valued: πλειότιμη.
map [maep] 1. p.: απεικονίζω, αντιστοιχώ II 2. ουσ.: απεικόνιση || affine
(analytic, angle-preserving, area-preserving, closed, continuous, cylindrical,
homomorphic, homotopic, inner, inverse, linear, monotone, open, topolo
gical, etc): αφινική ή ομοπαραλληλική (αναλυτική, διατηρούσα τις γωνίες,
διατηρούσα το εμβαδόν, κλειστή, συνεχής, κυλινδρική, ομοιόμορφη,
ομοτοπική, εσωτερική, αντίστροφη, γραμμική, μονότονη, ανοικτή, τοπολογική, κλπ.) απεικόνιση 11— into: απεικόνιση εντός II— onto: απεικόνιση
επί.
mapping ['maepn]] ουσ.: απεικόνιση (βλ. map).
marginal ['ma:d3inl] επ.: περιθωριακός II— distribution: περιθωριακή κατα
νομή (στατ.) II— probability function: συνάρτηση περιθωριακής πιθανό
τητας (θεωρ. πιθ.).
mark [ma:k] ουσ.: σημείο στατικού διαστήματος (στατ.).
Markov ή Markoff, Andrei (1856-1922): μεγάλος Ρώσος μαθηματικός (θεωρία
πιθανοτήτων, άλγεβρα) II— algorithm: αλγόριθμος του Markov (μαθ. λογ.)
II— chain: αλυσίδα Markov ||— computable: υπολογίσιμος κατά Markov
II—'s inequality: ανισότητα του Markov (στατ.) ||—'s principle: αρχή του
Markov (μαθ. λογ.) II— process: στοχαστική διαδικασία Markov.
martingale ['ma:tiqgeil] ουσ.: στοχαστικό χαλινάρι (αδόκιμος όρος) (θεωρ. πιθ.).
Mascheroni, Lonenzo (1750-1800): Ιταλός μαθηματικός (γεωμετρία, ανάλυση)
II—'s constant: η σταθερά των Euler-Mascheroni.
mass [ma:s] ουσ.: μάζα II centre of—: κέντρο μάζας || differential (element)
of—: στοιχειώδες (τμήμα) μάζας για (ολοκλήρωση).
matched [maetft] επ.: αντιστοιχισμένα II— pairs of samples: αντιστοιχισμένα
δείγματα κατά ζεύγη.
material [ma'tianal] επ.: υλικός I]— line (point, surface, etc.): υλική ευθεία
(σημείο, επιφάνεια, κλπ.).
mathematical [.maeOa'maetikl] επ.: μαθηματικός II— analysis (expectation,
induction, logic, physics, probability, statistics, system, etc.): μαθηματική
ανάλυση (ελπίδα, επαγωγή, λογική, φυσική, πιθανότητα, στατιστική,
σύστημα, κλπ.).
mathematics [maeOa'maetiks] ουσ.: μαθηματικά II applied —: εφαρμοσμένα
μαθηματικά II pure —: θεωρητικά μαθηματικά.
Mathieu, Emile (1835-1890): Γάλλος φυσικομαθηματικός II— differential
equation: η διαφορική εξίσωση του Mathieu II— function: κάθε συνάρτηση-λύση της διαφορικής εξισώσεως του Mathien.
matrix ['meitnks] 1. ουσ.: πίνακας || adjoint (canonical form, characteristic
equation, determinant, eigenvalue, eigenvector, elementary divisor, inverse,
norm, product, rank, trace, transpose, etc.) of a —: συζυγής (κανονική
μορφή, χαρακτηριστική εξίσωση, ορίζουσα, ιδιοτιμή, ιδιοδιάνυσμα, στοι
χειώδης διαιρέτης, αντίστροφος, νόρμα, γινόμενο, τάξη, ίχνος, ανάστροφος,
κλπ.) πίνακα II augmented (complex, congruent, diagonal, echelon, equivalent,
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Hermitian, identity, Jordan, nonsingular, normal, orthogonal, permutation,
real, scaar, similar, singular, skew symmetric, square, symmetric, transition,
unitary, etc.) ~ : επαυξημένος (μιγαδικός, ισοδύναμος, διαγώνιος, κλιμακω
τός, ισοδύναμος, Hermitian ή αυτοσυζυγοανάστροφος, ταυτοτικός, Jordan,
αντιστρέψιμος, κανονικός, ορθογώνιος, μεταθετικός, πραγματικός, βαθμωτός, όμοιος, μη αντιστρέψιμος, αντισυμμετρικός, τετραγωνικός, συμμετρι
κός, αλλαγής βάσεως, unitary, κλπ.) πίνακας II— of the coefficients:
πίνακας των συντελεστών (γραμμικού συστήματος) II— of a linear trans
formation: πίνακας-παράσταση γραμμικού μετασχηματισμού || 2. επ.: —
element (equation, inequality, representation, etc.): στοιχείο (εξίσωση,
ανισότητα, παράσταση, κλπ.) πινάκων.
maximal ['maeksiml] επ.: μέγιστος | ] ~ element (ideal, member of a set, value,
etc.): μέγιστο στοιχείο (ιδεώδες, μέλος συνόλου, τιμή, κλπ.).
maximum ['maeksimam] 1. ουσ.: (πληθ. maxima): το μέγιστο II absolute
(relative, etc.) ~ : απόλυτο (σχετικό, κλπ.) μέγιστο || 2. επ.: ~ likelihood
(likelihood estimator, -minimum principle, value theorem, etc.): μέγιστη
προσδοκία (θεωρ. πιθ.), (εκτιμητής μέγιστης προσδοκίας, η αρχή του
μεγιστοελάχιστου (κατά Courant), θεώρημα μέγιστης τιμής, κλπ.).
Mazur, Stanislaw (1905): Πολωνός μαθηματικός (θεωρία συναρτήσεων,
τοπολογία) II—Banach game: το παιγνίδι κιβωτισμού των Mazur-Banach
(τοπ.).
meagre ['mi:g3*] ή meager επ.: λεπτός II— set: σύνολο πρώτης κατηγορίας.
mean [mi:n] 1. ουσ.: μέσος, μέσο II arithmetic (arithmetic-geometric,
harmonic, sample, weighted, etc.) ~ : αριθμητικός (αριθμητικογεωμετρικός,
αρμονικός, δειγματικός, σταθμισμένος, κλπ.) μέσος όρος II 2. επ.: ~
absolute deviation (approximation, axis of an ellipsoid, deviation, error,
proportional, -square deviation, -square error, term, value, etc.): μέση
απόλυτη απόκλιση (προσέγγιση, άξονας ελλειψοειδούς, απόκλιση, σφάλμα,
ανάλογος, τετραγωνική απόκλιση, τετραγωνικό σφάλμα, όρος, τιμή, κλπ.)
II— value theorems for derivatives (integrals): τα θεωρήματα μέσης τιμής
για τις παραγώγους (τα ολοκληρώματα).
meaning ['mi:nirj] ουσ.: έννοια, νόημα.
meaningless ['mi:nirjbs] επ.: χωρίς νόημα (μαθ. λογ.).
measurability [.mej^ra'bibti] ουσ.: μετρησιμότητα.
measurable ['mejarabl]: μετρήσιμος ή αυτό(ς) που έχει μέτρο | | ~ distribution
(function, set, etc.) κατανομή (συνάρτηση, σύνολο, κλπ.) που έχει μέτρο.
measure ['me33*] ουσ.: μέτρο II additive (angular, Caratheodory, circular,
cubic, decimal, exterior, interior, Haar, Lebesgue, linear, probability,
product, signed, radian, square, etc.) ~ : προσθετικό (γωνιακό, Καραθεοδωρή, κυκλικό, κυβικό, δεκαδικού μέρους, εξωτερικό, εσωτερικό, Haar,
Lebesgue, γραμμικό, πιθανότητας, γινόμενο, προσημασμένο, γωνιακό,
τετραγωνικό, κλπ.) μέτρο II common ~ : κοινός διαιρέτης II convergence in
~ : σύγκλιση ως προς μέτρο | | ~ of dispersion: μέτρο διασποράς (στατ.) | | ~
of a spherical angle: η επίπεδη γωνία των εφαπτόμενων στις πλευρές
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σφαιρικής γωνίας ||— algebra: η άλγεβρα των μετρήσιμων συνόλων II—
ring: ο δακτύλιος των μετρήσιμων συνόλων. — zero: μέτρο μηδέν II σ-finite
—: σ πεπερασμένο μέτρο.
measurement ['mej^msnt] ουσ.: μέτρηση II unit of —: μονάδα μετρήσεως.
median ['mi:dJ9n] 1. ουσ.: διάμεσος, μέση || absolute deviation from the —:
απόλυτη απόκλιση από τη μέση (στατ.) II sample —: δειγματική μέση
(στατ.) II— absolute deviation from the — (MAD): μέση απόλυτη απόκλιση
από τη μέση (στατ.) II— of a (continuous) random variable: η μέση
(συνεχούς) τυχαίας μεταβολής II— of a trapezoid (triangle, etc.): η διάμεσος
τραπεζοειδούς (τριγώνου, κλπ.) II 2. επ.: — point of a triangle: το
βαρύκεντρο τριγώνου.
mediate ['mi:dieit] επ.: έμμεσος.
meet [mi:t] ουσ.: τομή, κοινό μέρος.
Mellin Robert (1854-1933): Φιλανδός μαθηματικός (ανάλυση) και φυσικός
II— transform: μετασχηματισμός Mellin.
member ['memba*] ουσ.: στοιχείο, μέλος II— of a set: στοιχείο συνόλου II
first (left, right, second, etc.) —: πρώτο (αριστερό, δεξιό, δεύτερο, κλπ.)
μέλος II— of an equation: μέλος εξισώσεως.
memory ['meman] ουσ.: μνήμη II— component: το μέρος αποθηκεύσεως
μνήμης (Η/Υ) II RAM (=Random Access Memory): μνήμη τυχαίας ή άμεσης
προσπελάσεως (Η/Υ) || ROM (=Read-Only Memory): μνήμη μόνο αναγνώ
σεως, μνήμη μονίμως αποθηκευμένων πληροφοριών (Η/Υ).
Menelaus of Alexandria (1ος αι. π.Χ.): Αλεξανδρινός γεωμέτρης ||—' theorem:
το θεώρημα του Μενελάου (για τρίγωνο).
meniscus [ma'mskas] ουσ.: (πλ. menisci): μηνίσκος.
mensuration [.mensjua'reijh] ουσ.: (κατα)μέτρηση (γεωμ.).
Mercator, Gerhardus (1512-1594): Φλαμανδός κοσμογράφος και μαθηματι
κός II— chart: χάρτης Mercator (γεωμ.) II—'s projection: η προβολική
συνάρτηση του Mercator.
meridian [ma'ndian] 1. ουσ.: ο μεσημβρινός II 2. επ.: μεσημβρινός (γεωμ.).
meromorphic [^merau'motfik] επ.: μερόμορφος II— function (mapping, etc.):
μερόμορφη συνάρτηση (απεικόνιση, κλπ.).
Mersenne, Marin (1588-1648): Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός (θεωρία
αριθμών) II— numbers: οι αριθμοί της μορφής 2 Ρ - 1 όπου ρ πρώτος
αριθμός.
mesokurtic [.messu'k^tik] επ.: μεσόκυρτος II— distribution: κατανομή
μεσοκυρτώσεως (στατ.).
metacyclic group [.meta'saikhk'gnKp]: μετακυκλική ομάδα (αλγ.).
metalanguage [,met3'laeqgwid3] ουσ.: μεταγλώσσα (μαθ. λογ.).
metamathematics [.mets'maeea'maetiks] ουσ.: μεταμαθηματικά (μαθ. λογ.)
(θεμελιωτής Godel).
meter ['mi:t3*] βλ. metre.
method ['meOad] ουσ.: μέθοδος II analytic (approximate, axiomatic, graphical,
numerial, etc.): αναλυτική (προσεγγιστική, αξιωματική, γραφική, αριθμητι-
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κή, κλπ.) μέθοδος II least squares ~ : μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
(στατ.) II— of approximation (comparison, elimination, exhaustion, finite
differences, etc.): μέθοδος προσεγγίσεως (συγκρίσεως, απαλοιφής, εξαντλή
σεως, πεπερασμένων διαφορών, κλπ.).
methodology [.meOa'dotadji] ουσ.: μεθοδολογία.
metre ['mi:t9*] ουσ.: μέτρο (μονάδα μετρήσεως).
metric ['metrik] 1. ουσ.: η μετρική ή η συνάρτηση αποστάσεως (πάνω σε
ένα σύνολο) II 2. επ.: μετρικός II— density (geometry, relation, space,
system, etc.): μετρική πυκνότητα (γεωμετρία, σχέση, χώρος, σύστημα,
κλπ.).
metrizable [ma'traizabl] επ.: μετρικοποιήσιμος | | ~ topological space: μετρικοποιήσιμος τοπολογικός χώρος.
Meusnier, Jean (1754-1793): Γάλλος μηχανικός, φυσικοχημικός και γεωμέτρης (διαφορική γεωμετρία) ||~'s theorem: το θεώρημα του Meusnier για
το κέντρο καμπυλότητας επίπεδης καμπύλης.
microstatistics [.maikrausta'tistiks] ουσ.: μικροστατιστική.
MIDAC: αρχικά του Michigan Digital Automatic Computer (αυτόματος
ψηφιακός υπολογιστής του Michigan).
middle ['midl] 1. ουσ.: το μέσο II 2. επ.: διάμεσος, μέσος | | ~ plane:
ενδιάμεσο επίπεδο II— term: μέσος όρος.
midline [.mid'lain] ουσ.: η διάμεσος τραπεζοειδούς (βλ. median).
midpoint [.mid'point] ουσ.: το μέσο | | ~ of a line segment: το μέσο
ευθύγραμμου τμήματος.
million ['miljan] ουσ.: εκατομμύριο.
Milnov, John [1931): μεγάλος Αμερικανός μαθηματικός (άλγεβρα, τοπολο
γία).
ΜΙ Ν AC: αρχικά του Minimal Automatic Computer (αυτόματος ψηφιακός
υπολογιστής που κατασκευάστηκε στο CALTEC).
minimal ['minimi] επ.: ελάχιστος II— element (equation, polynomial, etc.):
ελάχιστο στοιχείο (εξίσωση, πολυώνυμο, κλπ.) II adjoint ~ surfaces: δύο
αντίστοιχες ελάχιστες επιφάνειες με παραμέτρους που διαφέρουν κατά -ζ II
associate ~ surfaces: αντίστοιχες ελάχιστες επιφάνειες (περιγραφόμενες
από τις εξισώσεις x = e,axi(u) + e~,aX2(v), κλπ. όπου x = xi(u) + X2(v), κλπ. είναι
οι παραμετρικές εξισώσεις των ελάχιστων καμπυλών των αντίστοιχων
ελάχιστων επιφανειών II double ~ surface: η ελάχιστη επιφάνεια με μια
πλευρά ||~ curve: καμπύλη για την οποία το γραμμικό στοιχείο ds είναι
ταυτοτικά μηδέν (βλ. isotropic curve) | | ~ straight line: ελάχιστη καμπύλη
που είναι φανταστική ευθεία II— surface: ελάχιστη επιφάνεια, δηλ. επιφά
νεια με μέση καμπυλότητα μηδέν.
mini-max [.mini'maeks] ουσ.: το σαγματικό σημείο (βλ. saddle point) | | ~
theorem: 1. το αντίστοιχο θεώρημα του Courant II 2. το θεμελιώδες
θεώρημα στη θεωρία των παιγνιδιών με δύο άτομα (εφ. μαθ.).
minimum ['minimam] 1. ουσ. (πλ. minima): το ελάχιστο II absolute (relative,
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etc.) —: απόλυτο (σχετικό, κλπ.) ελάχιστο II 2. επ.: ελάχιστος ||— value
(variance, etc.): ελάχιστη τιμή (διακύμανση,) II— problem: πρόβλημα
ελαχίστου.
Minkowski, Hermann (1864-1909): μεγάλος Ρωσοελβετός μαθηματικός (θεω
ρία αριθμών, άλγεβρα, ανάλυση, γεωμετρία) ||— distance function: η
συνάρτηση αποστάσεως του Minkowski (γεωμ.) II—'s functional: το συναρτησιοειδές Minkowski (συν. αναλ.) II—'s inequalities: οι ανισότητες του
Minkowski στους χώρους 1ρ και L p , 0 < p < + ° ° II—an geometry: γεωμετρία
του Minkowski.
minor ['mains*] 1. επ.: ελάσσων II— arc (axis, determinant, sector, segment,
term, etc.): έλασσον τόξο (άξονας, ορίζουσα, τομέας, τμήμα, όρος, κλπ.) II
2. ουσ.: η ελάσσων ορίζουσα ενός στοιχείου πίνακα.
minuend [mainju'end] ουσ.: ο μειωτέος.
minus ['mamas] 1. προθ.: μείον, πλην II 2. επ.: πλην II— one, etc.: - 1 , κλπ.
mixed [mikst] επ.: μικτός II— decimal (expression, fraction, number, partial
derivative, etc.): μικτός δεκαδικός (παράσταση, κλάσμα, αριθμός, μερική
παράγωγος, κλπ.).
mnemonic [ni^monik] επ.: μνημονικός II— devices (rules, etc.): μνημονικά
τεχνάσματα (κανόνες, κλπ.).
Mobius, Ferdinand (1790-1868): Γερμανός μαθηματικός (τοπολογία, γεωμε
τρία, στατιστική) II— function: η αριθμοσυνάρτηση του Mobius II— strip: η
ταινία του Mobius II— trasformation: ο μετασχηματισμός, με τύπο w = ——τ
με a d - b e 9*0, του μιγαδικού επιπέδου.
modal ['maodl] επ.: του τρόπου, επικρατών II— value: επικρατούσα τιμή
(στατ.).
mode [maud] ουσ.: τρόπος, μέθοδος, συρμός (στατ.) II— of a continuous
random variable: το σημείο στο οποίο η συνάρτηση πυκνότητας της
συνεχούς τυχαίας μεταβλητής γίνεται μέγιστη.
model ['modi] 1. ουσ.: μοντέλο, πρότυπο II geometric —: γεωμετρικό
μοντέλο II 2. επ.: — theory: θεωρία μοντέλου (μαθ. λογ.).
modern ['modan] επ.: σύγχρονος ||— algebra (analysis, mathematics, etc.):
σύγχρονη άλγεβρα (ανάλυση, μαθηματικά, κλπ.).
modification [.modifi'keijh] ουσ.: τροποποίηση, μεταβολή.
modify ['modifai] p.: τροποποιώ.
modular ['mudjub*] επ.: του μέτρου (αδόκιμος όρος) II— arithmetic: αριθμητι
κή μέτρου II— equation: εξίσωση κατά μέτρο ||— field: σώμα-μέτρο II—
function: συνάρτηση κατά μέτρο II— group: η ομάδα των μετασχηματισμών
Mobius υπό τη συνθήκη a d - b c = l (ή ομάδα-μέτρο) II— lattice: σύνδεσμος
modular || elliptic — function: συνάρτηση μερόμορφη αυτομορφική ως
προς τη modular group.
module ['mDdju:l] ουσ.: πρότυπο (αδόκιμος όρος) II conjugate (cyclic, dual,
finitely generated, free, irreducible, left, primary, quotient, right, sub-,
unital, etc.) —: συζυγές (κυκλικό, δυϊκό, παραγόμενο από πεπερασμένο
πλήθος γεννητόρων, ελεύθερο, ανάγωγο, αριστερό, πρώτο, πηλίκο, δεξιό,
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υπο-, με πολλαπλασιαστική μονάδα, κλπ.) πρότυπο II Cartesian product of
—s: καρτεσιανό γινόμενο προτύπων 11 tensor product of —s: τανυστικό
γινόμενο προτύπων.
modulo ['modulo] επιρ.: κατά ισοϋπόλοιπο ||m = n mod ρ: ο m είναι
ισοδύναμος του n module ρ, δηλ. ο m - n διαιρείται με τον ρ.
modulus ['modjutas] ουσ. (πλ. moduli): μέτρο, συντελεστής ||— of a complex
number (congruence, elliptic function, elliptic integral, etc.): μέτρο μιγαδικού
αριθμού (ισοδυναμίας, ελλειπτικής συναρτήσεως, ελλειπτικού ολοκληρώ
ματος, κλπ.) 11— of elasticity (rigidity, Young etc.): συντελεστής ελαστικότη
τας (δυσκαμψίας, του Young, κλπ.) 11— of logarithms: συντελεστής
αλλαγής των λογαριθμικών συστημάτων.
moment ['maumant] ουσ.: ροπή II first — of a frequency distribution: η
πρώτη ροπή μιας κατανομής συχνοτήτων (στατ.) II— problem: το πρόβλη
μα των ροπών που τέθηκε από τον Stieltjes το 1894 11 product —: η ροπήγινόμενο ή συνδιακύμανση (στατ.) II second —: δεύτερη ροπή.
Monge, Gaspard (1746-1818): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, γεωμετρία)
||~'s surface: επιφάνεια του Monge (παραστ. γεωμ.).
monic ['maunik] επ.: μονικός II— polymonial: μονικό πολυώνυμο (μεγιστοβάθμιος συντελεστής = 1).
monodromic [.mDnau'dramik] επ.: μονοδρομικός II— function: μονοδρομική
συνάρτηση (μιγαδ. αναλ.).
monodromy [mo'naudrami] ουσ.: μονοδρομία ||— theorem: το θεώρημα
μονοδρομίας (του Darboux).
monogenic [.monau'c^enik] επ. μονογενής II— analytic function: μονογενής αναλυ
τική συνάρτηση (από αναλυτική συνέχεια δοθέντος στοιχείου-συναρτήσεως).
monoid ['monoid] ουσ.: το μονοειδές, δηλ. ημιομάδα με ταυτότητα (αλγ.).
monomial [mo'naumial] 1. ουσ.: μονώνυμο II 2. επ. μονωνυμικός ||— factor:
μονωνυμικός παράγοντας.
monotone ['monataun] επ.: μονότονος (βλ. mono tonic) ||— convergence
theorem: το θεώρημα μονότονης συγκλίσεως (αναλ.).
monotonic [.mona'tonik] επ.: μονότονος II— function (mapping, sequence,
etc.): μονότονη συνάρτηση (απεικόνιση, ακολουθία, κλπ.).
monotonically [.mona'tDnikah] επιρ.: μονοτονικά II— decreasing (increasing,
varying, etc.): μονοτονικά φθίνων (αύξων, μεταβαλλόμενος, κλπ.).
Monte Carlo method: η μέθοδος στατιστικής δειγματοληψίας Monte Carlo.
Moore, Eliakim H. (1862-1932): Αμερικανός μαθηματικός (ανάλυση, άλγεβρα)
II—-Smith convergence: σύγκλιση κατά Moore-Smith ||—-Smith set: διατε
ταγμένο σύνολο II—-Smith sequence: δίχτυ (βλ. net).
Moore, Robert L. (1882-1974): διάσημος Αμερικανός μαθηματικός (τοπο
λογία) II— space: ο (τοπολογικός) χώρος του Moore.
Morera, Giacinto (1856-1909): Ιταλός μαθηματικός (ανάλυση) και φυσικός
II—'s theorem: το θεώρημα του Morera (μιγ. αναλ.).
morphism ['mDrfism] ουσ.: μορφισμός (αλγ.).
mortality [mD:'taebti] ουσ.: θνησιμότητα II— rate (table, etc.): δείκτης
(πίνακας, κλπ.) θνησιμότητας (στατ.).
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mu [mju:] ουσ.: το ελλ. γράμμα μι.
multiaddres [mAlti'aedras] επ.: πολυκατευθυντικό II— system: πολυκατευθυντικό σύστημα (Η/Υ).
multidigit [.mAlti'didjit] επ.: πολυψηφιακός, πολυψήφιος (Η/Υ).
multidimensional [.mAltidi'menJhl] επ.: πολυδιάστατος.
multifoil ['mAltifoil] ουσ.: πολύφυλλο.
multilinear [.mAlti'hnia*] επ.: πολυγραμμικός II— form (function, etc.):
πολυγραμμική μορφή (συνάρτηση, κλπ.).
multinomial [.mAlti'nDmial] 1. ουσ.: πολυώνυμο II 2. επ.: πολυωνυμικός II—
coefficient (distribution, expansion, expression, theorem, etc.): πολυωνυμι
κός συντελεστής (κατανομή, ανάπτυγμα, παράσταση, θεώρημα, κλπ.).
multiple ['mAltipl] 1. ουσ.: το πολλαπλάσιο II common (least common, etc.)
—: κοινό (ελάχιστο κοινό, κλπ.) πολλαπλάσιο II 2. επ.: πολλαπλός II—
correlation (integral, point, regression, root, etc.): πολλαπλή συσχέτιση
(ολοκλήρωμα, σημείο, παλινδρόμηση, ρίζα, κπ.) II—-valued function:
πλειότιμη συνάρτηση.
multiplicand [.mAltiph'kaend]: ο πολλαπλασιαστέος.
multiplication [.mAltipli'keiSn] ουσ.: πολλαπλασιασμός II abridged —: συντε
τμημένος πολλαπλασιασμός II— of determinants (matrices, polynomials,
series, vectors, etc.): πολλαπλασιασμός οριζουσών (πινάκων, πολυωνύμων,
σειρών, διανυσμάτων, κλπ.).
multiplicative [.mAlti'plikativ] επ.: πολλαπλασιαστικός ||— axiom (function,
inverse, etc.): πολλαπλασιαστικό αξίωμα (συνάρτηση, αντίστροφο, κλπ.).
multiplicity [.mAlti'plisati] ουσ.: πολλαπλότητα ||— of a root: πολλαπλότητα
ρίζας.
multiplier [.mAlti'plaia*] ουσ.: πολλαπλασιαστής || Lagrange's method of
II— s: η μέθοδος των πολλαπλασιαστών του Lagrange (διαφ. εξ.).
multiply ['mAltiph] επιρ.: πολλαπλώς II— connected: πολλαπλώς συνεκτικός
(αναλ.).
multiply ['mAltipbi] p.: πολλαπλασιάζω.
multivariate [.mAlti'vesnat] επ.: πολυμεταβλητός II— distribution: κατανομή
πολλών μεταβλητών (στατ.).
Μ urn ford, David B. [1937): Αγγλοαμερικανός μαθηματικός (άλγεβρα, γεωμε
τρία).
mutatis mutandis [mu^tCKtisnuK'taendis] εκών άκων ή αναγκαστικά.
mutually ['mju^Jush] επιρ.: αμοιβαία II— commutant (disjoint, exclusive
events, exclusive sets, perpendicular lines, polygons, etc.): αμοιβαία αντιμεταθετά (διαζευγμένα, αποκλειόμενα συμβάντα, αποκλειόμενα σύνολα,
κάθετες ευθείες, πολύγωνα, κλπ.).
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Ν
η [en] επ.: νι ||n-dimensional: νιδιάστατος II n-tuple: διατεταγμένη νιάδα.
Napier, John (1550-1617): Σκώτος ερασιτέχνης μαθηματικός εφευρέτης των
λογαρίθμων II—'s analogies: οι αναλογίες του Napier που συνδέουν τις
πλευρές και τις γωνίες σφαιρικού τριγώνου II— 's rules of circular parts: οι
(δύο) κανόνες για τη γραφή και των δέκα τύπων που επιλύουν τα
ορθογώνια σφαιρικά τρίγωνα II—ian logarithms: οι φυσικοί λογάριθμοι.
nappe ουσ.: χωνί II— of a conical surface: το ένα από τα δύο μέρη στα οποία
διαχωρίζεται η επιφάνεια του κώνου από την κορυφή του.
natural ['naetfral] επ.: φυσικός II— boundary (equations, logarithms, numbers,
etc.): φυσικό σύνορο (εξισώσεις, λογάριθμοι, αριθμοί, κλπ.).
naturally ['naetfrali] επιρ.: φυσικά II— embedded (ordered, etc.): φυσικά
εμβυθισμένο (διατεταγμένο, κλπ.).
naught [no:t] ουσ.: μηδέν (σαν δείκτης).
necessary ['nesasan] επ.: αναγκαίος II— and sufficient (condition, etc.):
αναγκαία και ικανή (συνθήκη, κλπ.).
negation [ni'geifn] ουσ.: άρνηση (μαθ. λογ.) II double —: διπλή άρνηση ||—
of a proposition: άρνηση προτάσεως.
negative ['negativ] επ.: αρνητικός II— angle (correlation, direction, element,
exponent, number, orientation, part of a function, proposition, sign, etc.):
αρνητική γωνία (συσχέτιση, κατεύθυνση, στοιχείο, εκθέτης, αριθμός,
προσανατολισμός, μέρος συναρτήσεως, πρόταση, πρόσημο, κλπ.).
neighbourhoud ['neibshud] 1. ουσ.: περιοχή, γειτονιά (τοπ.) II— of a point
(of zero, etc.): περιοχή σημείου (του μηδενός, κλπ.) II 2. επ.: της περιοχής
II— base: βάση περιοχών.
nerve [n3:v] ουσ.: νεύρο II— of a family of sets: νεύρο οικογένειας συνόλων.
nest [nest] ουσ.: φωλιά, κιβωτισμός, αλυσίδα (αναλ.) II—ed interval (sets,
etc.): κιβωτισμένο διάστημα (σύνολα, κλπ.) II—ed intervals theorem:
θεώρημα κιβωτισμένων διαστημάτων.
net [net] 1. ουσ.: δίχτυ (βλ. Moore-Smith convergence) II logical —: λογικό
δίχτυ II 2. επ.: καθαρός.
network ['netw3:k] ουσ.: δίκτυο (εφ. μαθ.).
Neumann, Franz Ε. (1798-1895): Γερμανός φυσικομαθηματικός II— formula
for Legendre function of the second kind: η (ολοκληρωματική) φόρμουλα
του Neumann για τις συναρτήσεις Legendre δευτέρου είδους.
Neumann, Franz Ε. (1798-1895): Γερμανός φυσικομαθηματικός II— formula
η συνάρτηση του K.G. Neumann που είναι λύση της διαφορικής εξισώσεως δευτέρου είδους του Bessel ||—'s function: η συνάρτηση του K.G.
Neumann που επιλύει το ομώνυμο πρόβλημα στη θεωρία δυναμικού (βλ.
second boundary value problem of potential theory).
neutral ['nju:tr3l] επ.: ουδέτερος II— element (field, etc.): ουδέτερο στοιχείο
(σώμα, κλπ.).
Newton, Sir Isaac [1642-1727): μέγιστος Άγγλος φυσικομαθηματικός και
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αστρονόμος II Gregory— interpolation formula (βλ. Gregory) 11—-Cotes
integration formulae: οι τύποι ολοκληρώσεως των Newton-Cotes (αριθμ.
αναλ.) 11 ~ean potential: Νευτώνειο (βαρυδιτικό) δυναμικό II—'s identities
(inequality, laws of motion, method of approximation, three-eighths rule,
etc.): ταυτότητες (ανισότητα, νόμοι κινήσεως, μέθοδος προσεγγίσεως,
κανόνας των τριών ογδόων, κλπ.) του Νεύτωνα II trident of—: τρίαινα του
Νεύτωνα (βλ. trident).
Neyman, Jerzy (1894): Πολωνοαμερικανός στατιστικός 11— Pearson test: το
κριτήριο των Neyman-Pearson (θεωρ. πιθ.).
Nicomedes (2ος αι. π.Χ.): Έλληνας μαθηματικός II conchoid of ~ : η
κογχοειδής καμπύλη (τετάρτου βαθμού) του Νικομήδη.
Nicodym, Otton M. (1887-1974): Πολωνοαμερικανός μαθηματικός (ανάλυση,
τοπολογία) II Radon-— property: η ιδιότητα των Radon-Nicodym (συναρτ.
αναλ.).
nil [nil] ουσ.: το τίποτα.
nilpotent [.nil'pautant] επ.: μηδενοδύναμος | | ~ algebra (element, group,
matrix, operator, ring, etc.): μηδενοδύναμη άλγεβρα (στοιχείο, ομάδα,
πίνακας, τελεστής, δακτύλιος, κλπ.).
nilsegment [.nil'segmant] ουσ.: τμήμα ευθείας.
nim game [,nim 'geim]: το παιγνίδι nim (θεωρ. παιγν.).
nine [nam] 1. ουσ.: εννέα II casting out —s: απορρίπτοντας τα εννιάρια (βλ.
casting) 11 2. επ.: του εννέα II— -point circle: ο κύκλος των εννέα σημείων
των Euler-Feuerbach (που περνάει από τα τρία ποδικά σημεία, τα τρία
μέσα των πλευρών και τα τρία μέσα των αποστάσεων του ορθόκεντρου
από τις πλευρές τριγώνου).
nodal ['naudl] επ.: κομβικός, δεσμικός II— line (plane, point, etc.): κομβική
ευθεία (επίπεδο, σημείο, κλπ.).
node [naud] ουσ.: κόμβος 11— of a curve: κόμβος καμπύλης.
Noether, Emmy (1882-1935): Γερμανοαμερικανίδα μαθηματικός (άλγεβρα)
11 —ian ring: δακτύλιος της Noether.
nomogram ['naumagram] ουσ.: νομογράφημα (εφ. μαθ.).
nomography [nau'mografi] ουσ.: νομογραφία (εφ. μαθ.)
nonagon ['nDnagan] ουσ.: εννιάγωνο.
non-analytic [.nonaena'htik] επ.: μη αναλυτικός (θεωρ. συναρτ.).
non-associative [.nona'saujjativ] επ.: μη προσεταιριστικός (μαθ. λογ.).
non-central element [.non.sentrl'ebmant]: μη κεντρικό σημείο (αλγ.).
non-commutative group (field, etc.) [.nonks'mjuitativ'gruip]: μη αντιμεταθετική ομάδα (σώμα, κλπ.) (αλγ.).
non-constructive [.nonkan'strAktiv] επ.: μη συμπερασματικός (μαθ. λογ.).
non-convergent [,nDnk3n'v3:d33nt] επ.: μη συγκλίνων (αναλ.).
nondense set [.non.dens'set]: σύνολο μη πυκνό (τοπ.).
non-Euclidean geometry [.nDnju^klidiandji'Dmatri]: μη Ευκλείδεια γεω
μετρία.
non-homogeneous [.non.tiDmau'djimjas] επ.: μη ομογενής (αναλ.).
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non-integrable [.non'intagrabl] επ.: μη ολοκληρώσιμος (αναλ.).
nonlinear [.non'hnia*] επ.: μη γραμμικός (αναλ., συναρτ. αναλ.).
non-negative [.nDn'negativ] επ.: μη αρνητικός.
nonperiodic decimal [.nonpisriOdik'desiml]: μη περιοδικό δεκαδικό μέρος.
non-reflexive [.nonn'fleksiv] επ.: μη ανακλαστικός (συναρτ. αναλ., μαθ.
λογ.).
non-regular [.non'regjuta*] επ.: μη κανονικός (θεωρ. συναρτ., γεωμ.).
nonremovable discontinuity [.nonn.nnKvsbl.diskDnti'nju^ti]: μη αιρόμενη
ασυνέχεια (θεωρ. συναρτ.).
nonsingular operator Lnon.sirjgjobr'Dpareits*]: αντιστρέψιμος τελεστής
(συναρτ. αναλ.).
nonterminating decimal [lnonlt3:mineiq,desiml]: άπειρο δεκαδικό μέρος.
non-transitive [.non'traensitiv] επ.: μη μεταβατικός (μαθ. λογ.).
non-trivial [.non'trivial] επ.: μη τετριμμένος.
norm [no:m] ουσ.: νόρμα, στάθμη, μέτρο (θεωρ. συναρτ.) II— of a matrix
(operator, etc.): νόρμα πίνακα (τελεστή, κλπ.) II— of a vector: μέτρο
διανύσματος.
normal ['no:ml] 1. ουσ.: η κάθετος II polar —: πολική κάθετος II principal —:
βασική κάθετος ||. 2. επ.: κάθετος, κανονικός II— axis (line, plane, section,
etc.): κάθετος άξονας (ευθεία, επίπεδο, τομή, κλπ.) II— derivative: η κατά
διεύθυνση παράγωγος ως προς το κάθετο μοναδιαίο διάνυσμα II— curvature
(distribution, equations, extension of a field, family of analytic functions,
functions, matrix, number, space, transformation, etc.): κανονική καμπυλό
τητα (κατανομή, εξισώσεις, επέκταση σώματος, οικογένεια αναλυτικών
συναρτήσεων, ορθογώνιες συναρτήσεις, πίνακας, αριθμός, χώρος ή Τ4,
μετασχηματισμός, κλπ.).
normalize ['nDimalaiz] p.: κανονικοποιώ, διαιρώ με τη νόρμα II—d vector:
διάνυσμα διαιρεμένο με τη νόρμα του (και άρα μοναδιαίο).
normalization [,no:m3lai'zeiJh] ουσ.: κανονικοποίηση (βλ. normalize).
normed [no:md] επ.: με νόρμα II— space: χώρος με νόρμα.
notation [nau'teijh] ουσ.: συμβολισμός, παράσταση II binary (decimal,
exponential, etc.) —: δυαδική (δεκαδική, εκθετική, κλπ.) παράσταση 11
factorial (functional, Plucker's abridged, etc.) —: παραγοντικός (συναρτησιακός, συντετμημένος κατά Pliicker, κλπ.) συμβολισμός.
nought [no:t]: βλ. naught.
Novikov, Serge P. (1938): Ρώσος μαθηματικός (γεωμετρία, άλγεβρα, τοπο
λογία).
nowhere ['nauwes*] επιρ.: πουθενά II— dense set: πουθενά πυκνό σύνολο
(τοπ.).
nu [nju:] ουσ.: το ελλ. γράμμα νι.
nucleus ['nju:kli3s] ουσ.: πυρήνας II— of an integral equation: πυρήνας
ολοκληρωματικής εξισώσεως (βλ. kernel).
null [ηΛί] επ.: μηδενικός, κενός ||— class (hypothesis, set, etc.): κενή κλάση
(υπόθεση, σύνολο, κλπ.) (μαθ. λογ.) II— circle (element, matrix, sequence,
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series, sphere, vector, etc.): μηδενικός κύκλος (στοιχείο, πίνακας, ακολου
θία, σειρά, σφαίρα, διάνυσμα, κλπ.).
nullity ['nAhti] ουσ.: μηδενικότητα II— of an operator: η διάσταση του
πυρήνα τελεστή (βλ. kernel).
number ['nAinba*] 1. ουσ.: αριθμός II absolute (abstract, abundant, algebraic,
amicable, Bernoulli's, cardinal, Cayley, complex, compound, concrete,
consecutive, decimal, defective, dyadic, even, Fermat, finite ordinal,
fractional, imaginary, incomensurable, infinite cardinal, integral, irrational,
Liouville, mixed, natural, negative, normal, odd, ordinal, perfect, positive,
Pythagorean, random, rational, square, transcendental, transfinite, triangular,
whole, etc.) ~ : απόλυτος (αφηρημένος, υπερτέλειος, αλγεβρικός, φίλος,
του Bernoulli, πληθικός, του Cayley, μιγαδικός, συμμιγής, συγκεκριμένος,
διαδοχικός, δεκαδικός, ελαττωματικός, δυαδικός, άρτιος, του Fermat,
πεπερασμένος τακτικός, κλασματικός, φανταστικός, ασύμμετρος, άπειρος
πληθικός, ακέραιος, άρρητος, του Liouville, μικτός, φυσικός, αρνητικός,
κανονικός, περιττός, διατακτικός, τέλειος, θετικός, Πυθαγόρειος, τυχαίος,
ρητός, τετραγωνικός, υπερβατικός, υπερπεπερασμένος, τριγωνικός, μη
αρνητικός ακέραιος, κλπ.) αριθμούς II counting ~ : αριθμός απαριθμήσεως II
inverse of a ~ : αντίστροφος αριθμός II sign of a ~ : πρόσημο αριθμού II 2.
επ.: αριθμητικός II— class (field, line, scale, sentence, sieve, system, theory,
etc.): αριθμητική κλάση (σώμα, ευθεία, κλίμακα, πρόταση, κόσκινο,
σύστημα, θεωρία, κλπ.).
numeral ['njurmdral] ουσ.: ψηφίο II Arabic —s: τα σύμβολα 0, 1, .... 9.
numeration [.njuima'reijh] ουσ.: αρίθμηση.
numerator ['nju:m3reit3*] ουσ.: αριθμητής.
numerical [nju:'menkl] επ.: αριθμητικός | | ~ analysis (calculation, coefficient,
data, determinant, differentiation, equation, expression, method, phrase,
sentensce, solution, value, etc.): αριθμητική ανάλυση (υπολογισμός, συντελε
στής, δεδομένα, ορίζουσα, διαφόριση, εξίσωση, παράσταση, μέθοδος,
φράση, πρόταση, λύση, τιμή, κλπ.).
numerically [nju^menkah] επιρ.: αριθμητικής.

Ο
object [*Dbd3ikt] ουσ.: αντικείμενο | | ~ language: γλώσσα αντικείμενο (μαθ.
λογ.) | | ~ theory: θεωρία αντικείμενο (μαθ. λογ.).
objective [ab'djektiv] 1. ουσ.: αντικειμενικός σκοπός, αντικείμενο, II 2. επ.:
αντικειμενικός.
oblate [Obleit] επ.: πεπλατυσμένος | | ~ ellipsoid (of revolution): πεπλατυσμένο ελλειψοειδές εκ περιστροφής II— spheroid: πεπλατυσμένο σφαιροειδές II.
oblique [s'bliik] επ.: πλάγιος II— angle: γωνία με μέτρο μη πολλαπλάσιο του
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90° II— cone (cylinder, line, prism, projection, pyramid, section, etc.):
πλάγιος κώνος (κύλινδρος, ευθεία, πρίσμα, προβολή, πυραμίδα, τομή,
κλπ.).
obliquity [a'bhkwati] ουσ.: λοξότητα.
observable [>b'z3:v3bl] επ.: παρατηρήσιμος | | ~ variables: παρατηρήσιμες
μεταβλητές (στατ.).
observation [.obza'veijh] ουσ.: παρατήρηση II statistical ~ s : στατιστικές
παρατηρήσεις (στατ.).
oservatory [9b'z3:v3tn] ουσ.: αστεροσκοπείο, παρατηρητήριο.
observe [ab'z3:v] p.: παρατηρώ, τηρώ.
obstruction [ab'strAkfn] ουσ.: έμφραξη (τοπ.).
obtuse [sb'tjuis] επ.: αμβλύς II— angle: αμβλεία γωνία II— angled triangle:
αμβλυγώνιο τρίγωνο.
obvious [Obvias] επ.: προφανής, εύλογος.
obviously [Obviasli] επιρ.: προφανώς.
occupancy problem [Okjupdnsi'probbm]: πρόβλημα καταλήψεως (συνδ.).
occur [9'k3:*] p.: συμβαίνω, εμφανίζομαι, απαντώ.
occurrence [a'kArans] ουσ.: εμφάνιση, γεγονός, συμβάν II bound (explicit,
free) —: φραγμένο (ρητό, ελεύθερο) συμβάν (μαθ. λογ.).
octagon [Oktagan] ουσ.: οκτάγωνο II regular —: κανονικό οκτάγωνο.
octagonal [ok'taeganl] επ.: οκτάγωνος.
octahedral [,Dkt3'hi:drl] επ.: οκτάεδρος.
octahedron [,Dkt9'hi:dr3n] ουσ.: οκτάεδρο II regular ~ : κανονικό οκτάεδρο.
octal [Oktal] ή octonary επ.: οκταδικός II— number system: οκταδικό
αριθμητικό σύστημα.
octant [Oktant] ουσ.: οκτημόριο.
odd [od] επ.: περιττός | | ~ function (number, permutation, etc.): περιττή
συνάρτηση (αριθμός, μετάθεση, κλπ.).
omega ['aumiga] ουσ.: το ελλ. γράμμα ωμέγα.
omicron [au'maikran] ουσ.: το ελλ. γράμμα όμικρον.
one-dimensional [wAndi'menfnl] επ.: μονοδιάστατος II— space: μονοδιά
στατος χώρος.
one-one ['wAn'wAn] επ.: ένα προς ένα, συν. injection | | ~ correspondence
(function, mapping, transformation, etc.): αμφιμονοσήμάντη (ένα προς ένα)
αντιστοιχία (συνάρτηση, απεικόνιση, μετασχηματισμός, κλπ.).
one-parameter [.wAnpa'raemita*] επ.: μονοπαραμετρικός II— family (of
curves, surfaces, etc.): μονοπαραμετρική οικογένεια (καμπυλών, επιφανειών,
κλπ.).
one-sided [.WAn'saidid] επ.: μονόπλευρος, μιας όψεως, μονομερής | | ~
approximation (ideal, limit, etc.): μονόπλευρη προσέγγιση (ιδεώδες, όριο,
κλπ.) ||~ surface: επιφάνεια μιας όψεως | | ~ test: μονομερές κριτήριο
(στατ.).
one-to-one ['wAntu:wAn] επ.: ένα προς ένα, βλ. one-one.
one-valued [,wAn'vaelju:d] ή single-valued επ.: μονότιμος II— function:
μονότιμη συνάρτηση.
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only if ['aunh' if]: μόνο εάν (ικανή συνθήκη).
onto [Ontu] προθ.: επί, συν. surjection II— function (mapping, etc.): συνάρτηση
(απεικόνιση, κλπ.) επί.
ontological [,οηίου'Ηχ^ιΜ] επ.: οντολογικός (μαθ. λογ.).
ontology [Dn'ntDtad3i] ουσ.: οντολογία (μαθ. λογ.).
open ['aupan] επ.: ανοικτός II— cover(ing) (formula, interval, mapping,
phrase, proposition, region, sentence, set, statement, system, etc.): ανοικτό
κάλυμμα (τύπος, διάστημα, απεικόνιση, φράση, πρόταση, χωρίο ή περιοχή,
πρόταση, σύνολο, πρόταση, σύστημα, κλπ.) II— mapping theorem: θεώρημα
ανοικτής απεικονίσεως (αναλ.) 11— problem: ανοικτό, άλυτο πρόβλημα.
operating [Opareitirj] επ.: λειτουργικός, χαρακτηρίζων II— characteristic:
λειτουργική, χαράκτηρίζουσα συνάρτηση (στατ.) II— characterise curve:
λειτουργική, χαράκτη ρίζουσα καμπύλη (στατ.).
operation [.opa'reijh] ουσ.: πράξη II algebraic (binary, external, internal,
inverse, ternary, unary, etc.) —: αλγεβρική (δυαδική, εξωτερική, εσωτερική,
αντίστροφη, τριμελής, μονομελής, κλπ.) πράξη II fundamental —s of
arithmetic: θεμελιώδεις πράξεις της αριθμητικής.
operational [.npa'reijbnl] επ.: επιχειρησιακός ||— calculus: επιχειρησιακός
λογισμός II— research: επιχειρησιακή έρευνα.
operator [Opareita*] ουσ.: τελεστής II adjoint (differential, integral, linear,
unitary, vector, etc.) —: συζυγής (διαφορικός, ολοκληρωτικός, γραμμικός,
unitary (αμετ. όρος), διανυσματικός, κλπ.) τελεστής.
opposite [Opazit] επ.: αντικείμενος, απέναντι, αντίθετος II— angle (side,
vertex, etc.): απέναντι γωνία (πλευρά, κορυφή, κλπ.) II— orientation (sense,
sign, etc): αντίθετος προσανατολισμός (φορά, πρόσημο, κλπ.).
optical [Optikl] επ.: οπτικός II— property of conies (συν. focal property of
conies): οπτική ή εστιακή ιδιότητα των κωνικών.
optimal [Optiml] επ.: βέλτιστος II— strategy: βέλτιστη στρατηγική.
optimization [.Dptimai'zeijh] ουσ.: βελτιστοποίηση (γραμ. προγρ.).
optimum [Optimam] ουσ.: το βέλτιστο.
option [Opfn] ουσ.: επιλογή.
or [ο:] συνδ.: ή (διάζευξη).
orbit [O:bit] ουσ.: τροχιά.
orbital [O:bitl] ουσ.: το τροχιακό (αλγ.).
order [o:ds*] ουσ.: τάξη, διάταξη, βαθμός, σειρά II Archimedean (cyclic,
lexicographic, linear, normal, partial, reverse, total, etc.) —: Αρχιμήδειας
(κυκλική, λεξικογραφική, γραμμική, κανονική, μερική, αντίστροφη, ολική,
κλπ.) διάταξη II— of equation (pole, polynomial, (multiplicity of) root, etc.):
βαθμός εξισώσεως (πόλου, πολυωνύμου, (πολλαπλότητας της) ρίζας, κλπ.)
II— of an algebra (curve, derivative, determinant, differential equation, field,
group, ring, infinitesimals, magnitude, matrix, permutation, radical, etc.):
τάξη μιας άλγεβρας (καμπύλης, παραγώγου, ορίζουσας, διαφορικής εξισώ
σεως, σώματος ομάδας, δακτυλίου, απειροστών, μεγέθους, πίνακα, μεταθέσεως, ριζικού, κλπ.) II— of the fundamental operations of arithmetic: σειρά
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των θεμελιωδών πράξεων της αριθμητικής | | ~ polynomial: πολυώνυμο
τάξεως ||~ properties: όροι διατάξεως ||~ relation: σχέση διατάξεως.
ordered [O:d3d] επ.: διατεταγμένος | | ~ algebra (field, group, n-tuple, pair,
partition, ring, set, triple, etc.): διατεταγμένη άλγεβρα (σώμα, ομάδα, νιάδα,
ζεύγος, διαμέριση, δακτύλιος, σύνολο, τριάδα, κλπ.) II linearly (partially,
serially, simply, totally, well-, etc.) set: γραμμικώς (μερικώς, σειριακώς,
απλώς, ολικώς, καλώς διατεταγμένο, κλπ.) σύνολο II lattice ~ algebra
(group, ring, etc.): συνδεσμοδιατεταγμένη άλγεβρα (ομάδα, δακτύλιος,
κλπ.) ||~ integral domain: διατεταγμένη ακέραια περιοχή.
ordering ['o:d3nrj] ουσ.: διάταξη II partial (total, etc.) ~ : μερική (ολική,
κλπ.) διάταξη II well— property: ιδιότητα καλής διατάξεως.
ordinal [O:dinl] 1. ουσ. διατακτικός αριθμός II 2. επ.: διατακτικός ~ number
(type, etc.): διατακτικός αριθμός (τύπος, κλπ.) (θεωρ. συν.).
ordinary ['D:din3n] επ.: συνήθης, κοινός, ομαλός | | ~ differential equation:
συνήθης διαφορική εξίσωση | | ~ point (of a curve): ομαλό σημείο
(καμπύλης).
ordinate [O:din9t] ουσ.: τεταγμένη II average (double) ~ : μέση (διπλή)
τεταγμένη.
OR gate [,o:'geit] ουσ.: η πύλη του OR (Η/Υ).
oricycle [.on'saikl] ουσ.: ορόκυκλος (γεωμ.).
orientation [.o^ien'teijn] ουσ.: προσανατολισμός II transitive ~ (of a graph):
μεταβατικός προσανατολισμός γραφήματος II clockwise (counterclockwise)
~ : δεξιόστροφος (αριστερόστροφος) προσανατολισμός.
oriented [O:nentid] επ.: προσανατολισμένος ||~ angle (circle, complex, curve,
manifold, simplex, surface, trihedral, etc.): προσανατολισμένη γωνία (κύκλος,
σύμπλοκο, καμπύλη, πολλαπλότητα, πλέγμα, επιφάνεια, τρίεδρο, κλπ.).
origin [Oridjin] ουσ.: αρχή | | ~ of axes (coordinates, ray, etc.): αρχή των
αξόνων (συντεταγμένων, ακτίνας (ημιευθείας), κλπ.) | | ~ of Mathematics:
θεμελίωση των Μαθηματικών.
original [ a ' r ^ i n s l ] επ.: αρχικός, αρχέτυπος, πρωτότυπος ||~ element:
αρχέτυπο ||~ equation: αρχική εξίσωση.
orthocenter [^^ao'senta*] ουσ.: ορθόκεντρο (γεωμ.).
orthocentric [,309u'sentnk] επ.: ορθοκεντρικός.
orthocomplement [.D^au'kDmpbmant] ουσ.: ορθοσυμπλήρωμα | | ~ ed lattice:
ορθοσυμπληρωματικός σύνδεσμος.
orthogonal [o:'0Dg3nl] επ.: ορθογώνιος, ορθόγωνος | | ~ basis (complement,
coordinates, group, matrix, projection, substitution, system of curves,
trajectory, transformation, etc.): ορθογώνια βάση (συμπλήρωμα, συντε
ταγμένες, ομάδα, πίνακας, προβολή, αντικατάσταση, σύστημα καμπυλών,
τροχιά, μετασχηματισμός, κλπ.) ||~ circles (functions, polynomials, vectors,
etc.): ορθόγωνοι κύκλοι (συναρτήσεις, πολυώνυμα, διανύσματα, κλπ.) II
pairwise ~ : κατά ζεύγη, ανά δύο ορθόγωνα.
orthographic [.o^au'graefiK] επ.: ορθογραφικός ||~ projection: ορθογραφική
ή ορθογώνια προβολή.
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orthomorphic [.oiGau'moifik] επ.: ορθομορφικός (αναλ.) ||— projection:
ορθομορφική προβολή.
orthonormal [,οιθου'ηο:!!!!] επ.: ορθοκανονικός II— basis (set of vectors, etc.):
ορθοκανονική βάση (σύνολο διανυσμάτων, κλπ.).
orthonormalization [lo:03unD:m3ldi'zeiJn] ουσ.: ορθοκανονικοποίηση ||
Gram-Schmidt — process: διαδικασία ορθοκανονικοποιήσεως κατά GramSchmidt.
orthopole [,ο:θ9'ρ3υ1] ουσ.: ορθόπολος.
oscillate [Osileit] p.: ταλαντεύομαι, κυμαίνομαι, παλινδρομώ.
oscillating [Osileitirj] επ.: ταλαντούμενος, κυμαινόμενος 11— sequence (series,
etc.): κυμαινόμενη (δηλ. μη συγκλίνουσα) ακολουθία (σειρά, κλπ.).
oscillation [.osi'leijh] ουσ.: ταλάντωση II damped (forced, free, stable etc.) —:
φθίνουσα ή αποσβεννύμενη (εξαναγκασμένη, ελεύθερη, σταθερή, κλπ.)
ταλάντωση ||— of a function: διακύμανση συναρτήσεως.
osculate [Oskjuleit] p.: συνεφάπτομαι.
osculating [Oskjuleitirj] επ.: συνεφαπτόμενος II— circle (plane, sphere, etc.):
συνεφαπτόμενος κύκλος (επίπεδο, σφαίρα, κλπ.) 11 stationary — plane:
στάσιμο συνεφαπτόμενο επίπεδο.
osculation [,Dskju'leiJn] ουσ.: συνεπαφή II point of—: σημείο συνεπαφής.
outcome ['autkAm] ουσ.: αποτέλεσμα II— space: χώρος στοιχειωδών (στατ.).
outer ['guts*] επ.: εξωτερικός II— automorphism (measure, product, etc.):
εξωτερικός αυτομορφισμός (μέτρο, γινόμενο, κλπ.).
ouptut ['autput] ουσ.: έξοδος, το παραγόμενο II— of a function: τιμή, έξοδος
συναρτήσεως.
oval ['auvl] 1. ουσ.: το ωοειδές, η ωοδειδής καμπύλη ||— of Cassini: το
ωοειδές του Cassini II 2. επ.: ωοειδής.
overlap ['auvalaep] p.: αλληλεπικαλύπτομαι.
overlapping [.auve'laepirj] ουσ.: αλληλεπικάλυψη II— sets: μη ξένα σύνολα.
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pair [pea*] ουσ.: ζεύγος II ordered —: διατεταγμένο ζεύγος.
paired [pead] επ.: — comparison: σύγκριση κατά ζεύγη (στατ.) 11— obser
vations: παρατηρήσεις κατά ζεύγη.
pairwise ['pea.waiz] επιρ.: ανά ή κατά ζεύγη II— orthogonal: ανά ζεύγη
ορθογώνια.
Paley, Raymond E.A.C. (1907-1933): Ά γ γ λ ο ς μαθηματικός II— Wiener the
orem: το θεώρημα Paley-Wiener (για βάσεις σε χώρους Banach).
Pappus of Alexandria (περίπου 300 μ.Χ.): Έλληνας γεωμέτρης ||—'s the
orems: 1. θεωρήματα του Πάππου για εμβαδόν και όγκο εκ περιστροφής
II 2. θεώρημα συγγραμικών σημείων στην προβολική γεωμετρία.
parabola [pa'raebata] ουσ.: παραβολή 11 cubical —: το γράφημα της εξισώσεως
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y = kx3 || semi-cubical —: το γράφημα της εξισώσεως y2 = kx3 || axis
(directrix, focus, vertex, etc.) of a —: άξονας (διευθετούσα, εστία, κορυφή,
κλπ.) παραβολής.
parabolic [.paera'bDhk] επ.: παραβολικός II— arc (coordinates, curve, cylinder,
geometry, partial differential equation, point, segment, space, spiral, etc.):
παραβολικό τόξο (συντεταγμένες, καμπύλη, κύλινδρος, γεωμετρία, μερική
διαφορική εξίσωση, σημείο, τμήμα, χώρος, έλικα του Fermat, κλπ.).
paraboloid [pa'raebabid] ουσ.: παραβολοειδές II elliptic —: ελλειπτικό
παραβολοειδές II hyperbolic —: υπερβολικό παραβολοειδές II— of revo
lution: παραβολοειδές εκ περιστροφής.
paracompact [.paerakom'paekt] επ.: παρασυμπαγής (τοπ.) ||— space: παρασυμπαγής χώρος.
paradox ['paeradoks] ουσ.: παράδοξο II Banach-Tarski —: το παράδοξο
Banach-Tarski 11 Galileo's —: το παράδοξο του Γαλιλαίου II Hausdorff —: το
παράδοξο του Hausdorff 11 Russelll —: το παράδοξο του Russel (ή του
Παρμενίδη) II Zeno's —: το παράδοξο του Ζήνωνος.
parallactic [.paera'laektik] επ.: παραλλακτικός (αστρ.) 11— angle: παραλλακτική γωνία.
parallax ['paeralaeks] ουσ.: παράλλαξη II geodosic — of a star: γεωδαισιακή
παράλλαξη αστέρων (αστρ.).
parallel ['paeratal] 1. ουσ.: geodesic —: γεωδαισιακή παράλληλος II 2. επ.:
παράλληλος II— displacement: παράλληλη μετατόπιση II— translation:
παράλληλη μεταφορά II—s of latitude: γεωγραφικές παράλληλοι ή παράλ
ληλοι πλάτους.
parallelepiped [.paerale'lepiped] ουσ.: παραλληλεπίπεδο || oblique (right, etc.)
—: πλάγιο (ορθό, κλπ.) παραλληλεπίπεδο.
parallelogram ^paera'lebugraem] ουσ.: παραλληλόγραμμο II— law: νόμος
παραλληλογράμμου (άθροισμα διανυσμάτων) II— of vectors: παραλληλό
γραμμο διανυσμάτων.
parameter [pa'raemita*] ουσ.: παράμετρος II conformal (differential, etc.) —s:
σύμμορφες (διαφορικές, κλπ.) παράμετροι II— of distribution: παράμετρος
κατανομής II one— family: μονοπαραμετρική οικογένεια.
parametric [.paera'metnk] επ.: παραμετρικός II— coordinates (curve, equation,
surface, etc.): παραμετρικές συντεταγμένες (καμπύλη, εξίσωση, επιφάνεια,
κλπ.).
parenthesis [pa'renOisis] ουσ. (πλ. parentheses): παρένθεση.
parity ['paerati] ουσ.: ισότητα modulo 2.
Parseval Des Chenes M.A. (1755-1836): Γάλλος μαθηματικός II—'s theorem:
θεώρημα του Parseval για σειρές Fourier.
partial ['pa:Jl] επ.: μερικός II— derivative: μερική παράγωγος (αναλ.) ||—
differential equations (συντ. P.D.F.): μερικές διαφορικές εξισώσεις (αναλ.)
II— differential coefficient: μερικός διαφορικός συντελεστής (αναλ.) ||—
fractions: μερικά, απλά κλάσματα II mixed — derivative: μικτή μερική
παράγωγος (αναλ.) 11— ordering: μερική διάταξη (θεωρ. συν.) II— sum (of
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an infinite series): μερικό άθροισμα (απειροσειράς) (αναλ.).
partially ['po:Jbli] επιρ.: μερικώς II— ordered set: μερικώς διατεταγμένο
σύνολο.
particle ['pa:tikl] ουσ.: σωματίδιο (φυσ.).
particular [pa'tikjub*] επ.: ειδικός, χαρακτηριστικός, ιδιαίτερος II— case:
ειδική περίπτωση ||— solution of a differential equation: χαρακτηριστική
(μερική) λύση διαφορικής εξισώσεως.
partition [pa:'tifn] ουσ.: διαμέριση ||— of an integer (interval, set): διαμέριση
φυσικού αριθμού (διαστήματος, συνόλου) II ordered —: διατεταγμένη
διαμέριση II parts of a —: μέρη της διαμερίσεως.
parts [pa:ts] ουσ.: μέρη II integration by —: ολοκλήρωση κατά μέρη.
Pascal, Blaise (1623-1662): Γάλλος φυσικομαθηματικός (γεωμετρία, θεωρία
πιθανοτήτων, συνδυαστική, φυσική), κατασκεύασε την πρώτη υπολογι
στική μηχανή II— distribution: κατανομή Pascal (αρνητική διωνυμική
κατανομή) II—'s theorem: θεώρημα του Pascal για κωνικές τομές II—'s
triangle: τρίγωνο Pascal (διωνυμικοί συντελεστές).
patch ['paetj] ουσ.: τμήμα II surface —: τμήμα επιφάνειας (που φράσσεται
από κλειστή καμπύλη).
path [ρα:θ] ουσ.: δρόμος, διαδρομή II lattice —: διαδρομή σε κιγκλίδωμα
(συνδ.) II— of integration: δρόμος ή τόξο ολοκληρώσεως: (αναλ.) ||—
connected (space): κατά δρόμους συνεκτικός χώρος (τοπ.).
pattern ['paetsn] ουσ.: πρότυπο, μοντέλο.
Peano, Giuseppe (1858-1932): Ιταλός μαθηματικός (γεωμετρία, ανάλυση, μα
θηματική λογική) II— continuum: η συνεχής καμπύλη του Peano II— postulates:
αξιώματα του Peano (για τους φυσικούς αριθμούς) II— space: χώρος του Peano.
Pearson, Karl (1857-1936): Άγγλος στατιστικός, εισήγαγε το κριτήριο χζ
(κριτήριο Neyman-Pearson).
Peaucellier, A. (1832-1913): Γάλλος μηχανικός και γεωμέτρης.
pedal ['pedl] επ.: ποδικός II— curve: ποδική καμπύλη ||— triangle: ποδικό
τρίγωνο.
Peirce, Charles S. (1893-1914): Αμερικανός μαθηματικός, εισήγαγε τις
προτασιακές συναρτήσεις (μαθ. λογ.).
Pell, John (1610-1685): Άγγλος μαθηματικός που ασχολήθηκε με την
άλγεβρα, γεωμετρία και αστρονομία II—ian equation: εξίσωση του Pell
(Διοφαντικές εξισώσεις).
pencil ['pensl] ουσ.: δέσμη (γεωμ.) II— of lines: δέσμη ευθειών ||— of plane
algebraic curves: δέσμη επίπεδων αλγεβρικών καμπυλών II— of planes:
δέσμη επιπέδων (που διέρχονται από μια ευθεία).
pendulum ['pendjobm] ουσ.: εκκρεμές II simple —: απλό εκκρεμές.
pentadecagon [.penta'dekagan] ουσ.: το δεκαπεντάγωνο II regular —: κανο
νικό δεκαπεντάγωνο.
pentagon ['pentagan] ουσ.: πεντάγωνο II regular —: κανονικό πεντάγωνο.
pentagonal [pen'taegsnl] επ.: πεντάγωνος, πενταγωνικός II— numbers: πενταγωνικοί αριθμοί II— pyramid: πεντάγωνη πυραμίδα.
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pentagram ['pentagraem] ουσ.: πεντάγραμμα, πεντάλφα II— of Pythagoras: το
πεντάλφα του Πυθαγόρα.
pentahedral [.penta'hiidrl] επ.: πεντάεδρος, πενταεδρικός.
pentahedron [,pent9'hi:dr9n] ουσ.: πεντάεδρο.
penumbra [pi'nAmbra] ουσ.: βλ. umbra.
percent ή per cent [ps'sent] 1. ουσ.: ποσοστό II 2. επ.: — change: ποσοστιαία
μεταβολή II— error: ποσοστιαίο σφάλμα.
penrcentage [p3'sentid3] ουσ.: ποσοστό επί τοις εκατό.
percentile ['ps^an.tail] ουσ.: εκατοστημόριο (στατ.).
perfect ['p3:fikt] επ.: τέλειος II— cube (number, power, square, etc.): τέλειος
κύβος (αριθμός, δύναμη, τετράγωνο, κλπ.) II— set: τέλειο σύνολο (τοπ.).
perigon ['perigan] ουσ.: περιγώνιο (γωνία 360° ή 2π rad).
pericycloid [.pensai'kbid: ουσ.: το περικυκλοειδές (γεωμ.).
perihelion [,pen'hi:lJ9n] ουσ.: το περιήλιο (αστρ.).
perimeter [pa'rimita*] ουσ.: η περίμετρος.
period ['pianad] ουσ.: περίοδος II parallelogram of —s: παραλληλόγραμμο
περιόδων (για διπλά περιοδική συνάρτηση) II— (in arithmetic): περίοδος
(στην αριθμητική) 11— of a decimal: περίοδος δεκαδικού αριθμού II— of
a function: περίοδος συναρτήσεως II— of an element of a group: περίοδος (ή
τάξη) ενός στοιχείου μιας ομάδας II— region: περιοχή περιόδων II— of
simple harmonic motion: περίοδος απλής αρμονικής κινήσεως II primitive
— pair: ζεύγος αρχικών περιόδων.
periodic [.pian'odik] επ.: περιοδικός II— continued fraction: περιοδικό
συνεχές κλάσμα II— curve: περιοδική καμπύλη 11— decimal: περιοδικός
δεκαδικός II— function: περιοδική συνάρτηση (αναλ.) ||— motion: περιο
δική κίνηση (μηχ.).
periodicity [.piaria'disati] ουσ.: περιοδικότητα.
periphery [pa'rifan] ουσ.: περιφέρεια.
permanence ['p3:m9n9ns] ουσ.: σταθερότητα, μονιμότητα.
permanently ['p3:m9n9nth] επιρ.: σταθερά 11— convergent series: σειρά που
συγκλίνει για κάθε τιμή της μεταβλητής.
permissible [pa'misabl] επ.: επιτρεπτός II— value: επιτρεπτή τιμή.
permutability [p9,mju:t3'bibti] ουσ.: μεταθεσιμότητα (αλγ.).
permutable [pa'mjutobl] επ.: μεταθέσιμος (αλγ.) ||— congruences: μεταθέσιμες ισοτιμίες.
permutation [.paimju^teifn] ουσ.: μετάθεση (αλγ., συνδ.) II attenuating —:
εναλλάσσουσα μετάθεση 11 circular (ή cyclic) —, (ή cycle): κυκλική
μετάθεση, (ή κύκλος), 11 degree of—: βαθμός μεταθέσεως II group of—: (ή
— group) ομάδα μεταθέσεων 11— matrix: πίνακας μετάθεση.
permutator [,p3:mju:'teit3*] ουσ.: μεταθετής || group of—: ομάδα μεταθετών.
permute [p9'mju:t] p.: μετατίθεμαι || two congruences —: δύο ισοτιμίες
μετατίθενται.
perpendicular [,p3:p3n'dikjuta*] επ.: κάθετος, ορθογώνιος II— bisector:
μεσοκάθετος II— curves: ορθογώνιες καμπύλες || the foot of the —: το ίχνος
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της καθέτου II— lines (planes, etc.): κάθετες ευθείες (επίπεδα, κλπ.).
perspective [pa'spektiv] 1. ουσ.: προοπτική (γεωμ.) II 2. επ.: προοπτικός II—
elements: προοπτικά στοιχεία II— from a point (line): προοπτικά (σημεία)
από σημείο (ευθεία) II— position: προοπτική θέση (γεωμ.).
perspectivity [.ps^pa'ktivati] ουσ.: προοπτική, προοπτικότητα II axis (center)
of —: άξονας (κέντρο) προοπτικής.
Petersburg paradox: το παράδοξο του Petersburg (θεωρ. πιθ.).
Pfaff, Johann F. (1765-1825): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση) Μ—ian:
μορφή του Phaff (uidxi + U2dx2 + U3dx3 + ... + undxn).
phase [feiz] ουσ. φάση (απλής αρμονικής κινήσεως) II initial —: αρχική
φάση.
phenomenon [fa'nominan] ουσ. (πλ· phenomena): φαινόμενο.
phi [fdi] ουσ.: το ελλ. γράμμα «φι» II— coefficient: συντελεστής φι II (Euler)
— function: συνάρτηση φι (του Euler).
Phragmen, Lars Ε. (1863-1937): Σουηδός μαθηματικός (ανάλυση) ||·—Lindelof
function: συνάρτηση Phragmen-Lindelof (μιγαδ. αναλ.).
pi [ραι] ουσ.: το ελλ. γράμμα πι. II 1. το μικρό π συμβολίζει το λόγο της
περιφέρειας προς τη διάμετρο τόυ κύκλου και ισούται με 3,14159+ II 2. το
κεφαλαίο Π συμβολίζει γινόμενο.
Picard, Charles Emile (1856-1941): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία,
ομάδων, αλγεβρική γεωμετρία) II—'s method: μέθοδος του Picard (διαφ.
εξ.) II—'s theorems: θεωρήματα του Picard (μιγαδ. αναλ.).
pictogram ['piktagraem] ουσ.: εικονογράφημα.
piecewise ['pi:swaiz] επιρ.: κατά τμήματα 11— continuous function: συνάρτηση
κατά τμήματα συνεχής II— smooth curve: κατά τμήματα ομαλή (διαφορίσιμη) καμπύλη.
pivot ['pivat] ουσ.: βασικό σημείο.
pivotal ['pivstal] επ.: αξονικός.
place [pleis] ουσ.: θέση 11 decimal —: δεκαδική θέση II— value: τιμή θέσεως.
planar ['pleins*] επ.: επίπεδος II— point of a surfase: επίπεδο σημείο
επιφάνειας.
plane [plein] 1. ουσ.: επίπεδο II complex (inclined, osculating, etc.) —:
μιγαδικό (κεκλιμένο, εγγύτατο ή συνεφαπτόμενο, κλπ.) επίπεδο II coordinate
—s: επίπεδα συντεταγμένων II half—: ημιεπίπεδο II hyper—: υπερεπίπεδο 11
2. επ.: — angle (curve, figure, geometry, surface, etc.): επίπεδη γωνία
(καμπύλη, σχήμα, γεωμετρία, επιφάνεια, κλπ.) II— section: επίπεδη τομή ||
principal — of a surface: κύριο επίπεδο επιφάνειας II projection —: επίπεδο
προβολής II projective —: προβολικό επίπεδο II shrinking of the —:
συρρίκνωση επιπέδου.
planet ['plaenit] ουσ.: πλανήτης.
planetary ['plaenitan] επ.: πλανητικός.
planimeter [plae'nimita*] ουσ.: εμβαδόμετρο.
planimetry [pta'nimatn] ουσ.: εμβαδομετρία.
Plateau, Joseph A.F. (1801-1883): Βέλγος φυσικός Η— problem: πρόβλημα
του Plateau (λογισμός των μεταβολών).
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plausible ['pbizabl] επ.: λογικοφανής.
plausibility [,pb:z9'bibti] ουσ.: λογικοφάνεια, το εύλογο.
plot [plot] p.: σχεδιάζω, τοποθετώ (σημείο), χαράσσω.
Plucker, Julius (1801-1868): Γερμανός γεωμέτρης και μαθηματικός φυσικός
II—'s abridged notation (βλ. abridged).
plus [pks] ουσ.: το συν, σημείο της προσθέσεως που συμβολίζεται με +.
Poincare, Henri J. (1854-1912): μεγάλος Γάλλος μαθηματικός, μαθηματικός
φυσικός, αστρονόμος και φιλόσοφος 11 —--Birkoff fixed-point theorem:
θεώρημα σταθερών σημείων των Poincare-Birkoff II— conjecture: εικασία
του Poincare II— duality theorem: θεώρημα δυϊσμού του Poincare.
point [point] ουσ.: σημείο, στοιχείο γεωμετρικού χώρου ή διατεταγμένου
συνόλου II accumulation (ή cluster ή limit) —: σημείο συσσωρεύσεως (τοπ.)
II antipodal —s: αντιποδικά σημεία II— at infinity: κατ 9 εκδοχή ν σημείο,
σημείο στο άπειρο II collinear —s: συγγραμικά σημεία II cuspidal (double,
extreme, fixed, interior, isolated, multiple, regular, saddle, simple, stationary,
turning, umbilical, etc.) —: ανακάμψεως (διπλό, ακρότατο, σταθερό,
εσωτερικό (τοπ.), μεμονωμένο, πολλαπλό, ομαλό, σαγματικό, απλό, στά
σιμο, ακρότατο, ομφαλικό, κλπ.), σημείο II vanishing —: σημείο φυγής Ι Ι 
οί inflection: σημείο καμπής II— of intersection: σημείο τομής (γεωμ.) II—
of osculation: σημείο συνεπαφής (αναλ.) ||— of reference: σημείο αναφοράς
II— of singularity: ανωμαλία (αναλ). ||— of tangency: (βλ. tangency).
pointwise ['pointwaiz] επιρ.: κατά σημεία, σημείο προς σημείο 11— convergence:
σύγκλιση κατά σημεία.
Poisson, Simeon D. (1781-1840): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία
πιθανοτήτων, εφαρμοσμένα μαθηματικά) II— distribution: κατανομή Poisson
(θεωρ. πιθ.) II— process: διαδικασία, εξέλιξη Poisson (στοχαστική εξέλιξη).
polar ['paub*] επ.: πολικός II— coordinates: πολικές συντεταγμένες II— coordi
nates in space: πολικές ή σφαιρικές συντεταγμένες στο χώρο II— form of a
complex number: πολική μορφή (παράσταση μιγαδικού αριθμού II— of a
quadratic form: πολικό τετραγωνικής μορφής II— tangent: πολική εφαπτο
μένη II— triangle (of a spherical triangle): πολικό τρίγωνο (σφαιρικού
τριγώνου).
polarity [pau'laerati] ουσ.: πολικότητα (αλγ., γεωμ.).
polarization [.pautarai'zeijh] ουσ.: πόλωση ||— identity: ταυτότητα πολώσεως
(για εσωτερικό γινόμενο ή γενικότερες μορφές).
pole [paul] ουσ.: πόλος II— at infinity: κατ 9 εκδοχή ν πόλος II— of an analytic
function: πόλος αναλυτικής συναρτήσεως II— of polar coordinates: πόλος
πολικών συντεταγμένων II— of a conic: πόλος κωνικής 11 order of a —:
βαθμός του πόλου.
polygon ['pohgan] ουσ.: πολύγωνο II circumscribed (concave, constructible,
convex, inscribed, rectilinear, regular, spherical, etc.) —: περιγεγραμμένο
(μη κυρτό, κατασκευάσιμο (θεωρ. αρ., γεωμ.), κυρτό, εγγεγραμμένο,
κανονικό, σφαιρικό, κλπ.) πολύγωνο.
polygonal [po'liganl] επ.: πολυγωνικός ||— arc: πολυγωνικό τόξο (τοπ.) ||—
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numbers: πολυγωνικοί αριθμοί (θεωρ. αρ.).
polyhedral [.poh'hiidrl] επ.: πολυεδρικός II— angle: πολυεδρική γωνία ||—
region: πολυεδρική περιοχή.
polyhedron [.poh'hiidran] ουσ. (πλ. polyhedra): πολύεδρο 11 concave (convex,
regular, etc.) —: μη κυρτό (κυρτό, κανονικό (ή Πλατωνικό) κλπ.) πολύγωνο
II Euler's theorem for polyhedra: το θεώρημα του Euler για πολύεδρα
( ν - Ε + Ρ = 2 ή Κορυφές-Ακμές + Έδρες = 2).
polymorphism [.poli'motfism] ουσ.: πολυμορφισμός (αλγ.).
polynomial [.pDh'nsumjal] 1. ουσ.: πολυώνυμο II linear (cubic, quadratic,
quartic, biquadratic), etc.) —: γραμμικό (τριτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο,
τεταρτοβάθμιο, διτετράγωνο), κλπ.) πολυώνυμο II irreducible (prime, primitive,
separable, etc.) —: ανάγωγο (πρώτο, αρχικό, διαχωρίσιμο, κλπ.) πολυώνυμο
II monic —: μονικό πολυώνυμο (πολυώνυμο με συντελεστή του μεγιστοβάθμιου όρου ίσο με τη μονάδα). II 2. επ.: πολυωνυμικός ||— approximation:
πολυωνυμική προσέγγιση II— function: πολυωνυμική συνάρτηση.
polytope ['poh.taup] ουσ.: πολύτοπο II convex (regular, etc.) —-: κυρτό
(κανονικό, κλπ.) πολύτοπο.
Ponclelet, Jean V. (1788-1867): Γάλλος μηχανικός που ασχολήθηκε με
προβολική γεωμετρία.
pooled ['pu:ld] επ.: — sum of squares: συγχωνευμένο άθροισμα τετραγώνων
(στατ.).
population [.popju'leifn] ουσ.: πληθυσμός (στατ.).
position [pa'zifn] οϋσ.: θέση II general —: γενική θέση (ν σημεία είναι σε
γενική θέση όταν κάθε k από αυτά ορίζουν ένα ( k - 1)-διάστατο χώρο.
positive ['pozativ] επ.: θετικός II— integer: θετικός ακέραιος ή φυσικός
αριθμός (^0) II— orientation: θετικός προσανατολισμός 11— number (sign):
θετικός αριθμός (πρόσημο) II — part of a function: θετικό τμήμα συναρτή
σεως (f+(x) = f(x) αν f(x)>0 και f+(x) = 0 αν f(x)<0) 11— rotation: θετική
περιστροφή (αριστερόστροφη) II— sense: θετική έννοια, φορά.
positively ['pozativh] επί p.: θετικά II— oriented: θετικά προσανατολισμένος.
postutate ['postjoleit] l. p.: δέχομαι χωρίς απόδειξη, θεμελιώνω αξιωματικά,
II 2. ουσ. ['postjutat] αξίωμα ή αίτημα II Euclid's —s: τα αξιώματα του
Ευκλείδη II parallel —: το αξίωμα της παραλλήλου (5ο αξίωμα).
potency ['paotansi] ουσ.: ισχύς ή πληθικός αριθμός II— of a set (ή
cardimality): ισχύς ή πληθικός αριθμός του συνόλου.
potent ['pautant] επ.: δυνατός || idem—: αυτοδύναμος (x2 = x).
potential [pau'tenjl] 1. ουσ.: δυναμικό ||— of a complex: δυναμικό ενός
συμπλόκου II electrostatic (gravitational, kinetic, κλπ.) —: ηλεκτροστατικό
(της βαρύτητας, κινητικό, κλπ.) δυναμικό (φυσ., διαφ. εξ.) 11 2. επ.:
δυνάμει, δυναμικός II— energy: δυναμική ενέργεια II— function: δυναμική
συνάρτηση, συνάρτηση δυναμικού II— infinity: δυνάμει άπειρο II— theory:
θεωρία δυναμικών συναρτήσεων (αρμονικές συναρτήσεις, εξίσωση Laplace)
II vector —: διανυσματικό δυναμικό.
pound [paund] ουσ.: λίμπρα (μονάδα βάρους: 1 lb = 420 gr.).
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Poussin: Βλ. De la Vallee Poussin.
power ['paua*] ουσ.: δύναμη, εκθέτης ||— function: δυναμοσυνάρτηση
(αναλ.) 11— series: δυναμοσειρά (αναλ.) 11— of a point: δύναμη σημείου
(γεωμ.) II— of a set: ισχύς ή πληθάριθμος συνόλου II— of the continuum
(Ni): πληθάριθμος του συνεχούς II perfect —: τέλεια δύναμη.
precise [pri'sais] επ.: ακριβής.
precision [pri's^n] ουσ.: ακρίβεια II double —: διπλή ακρίβεια (Η/Υ) II
modulus of —: μέτρο ακρίβειας.
predicate ['predikst] ουσ.: κατηγόρημα (μαθ. λογ.) 11 arithmetical —:
αριθμητικό κατηγόρημα II— calculus (logic): κατηγορηματικός λογισμός
(λογική) II— letter (symbol): δηλωτικό γράμμα (σύμβολο).
prefix [*pri:fiks] ουσ.: πρόθεμα.
pre-image [.pn'imodj] ουσ.: αντίστροφη εικόνα (f_1(x)), προ-εικόνα.
premise ['premis] ουσ.: πρόταση, δεδομένο.
preorder [pn'o:d3*] ουσ.: προδιάταξη (ανακλαστική, μεταβατική σχέση).
prenex ['pn.neks] επ.: — form (formula): κανονική μορφή (τύπος) (πολυωνύ
μων Boole).
pressure ['prejb] ουσ.: πίεση (φυσ.).
presume [pri'zju:m] p.: υποθέτω.
presumption [pri'zAmpJh] ουσ.: υπόθεση.
primary ["praiman] επ.: αρχικός, αρχέτυπος II— decomposition: αρχική
ανάλυση.
prime [praim] επ.: πρώτος, πρωταρχικός II— direction: πρωταρχική κατεύ
θυνση II— factor (field, ideal, meridian, number, polynomial, etc.): πρώτος
παράγοντας (σώμα, ιδεώδες, μεσημβρινός, αριθμός, πολυώνυμο, κλπ.) II—
-number theorem: θεώρημα πρώτων αριθμών II relatively, —: σχετικά
πρώτοι ((m,n)=l) || twin —s: δίδυμοι πρώτοι (pi-p2 =2).
primitive ['pnmitiv] 1. ουσ. παράγουσα 11 2. επ.: αρχικός, αρχέτυπος 11—
curve (element, from, function, group, polynomial, recursion, root, solution,
etc.): αρχική καμπύλη (στοιχείο, μορφή, συνάρτηση, ομάδα, πολυώνυμο,
αναδρομή, ρίζα, λύση, κλπ.).
principal ['pnnsapl] επ.: κύριος, πρωτεύων, βασικός II— axis (diagonal,
direction, ideal, solution, etc.): κύριος άξονας (διαγώνιος, κατεύθυνση,
ιδεώδες, λύση, κλπ.) II— normal: βασική κάθετος II— plane of a quadric
surface: κύριο επίπεδο δευτεροβάθμιας επιφάνειας.
principia [prin'sipia] ουσ.: αρχές, στοιχεία (λατ.) || Philosophiae Naturalis
Ρ— Mathematica: βιβλίο του Νεύτωνα 1687 11— Mathematica: βιβλίο των
Β. Russel και Α. Ν. Whitehead.
principle ['pnnsapl] ουσ.: αρχή, νόμος II— of duality: αρχή του δυϊσμού
(γεωμ.) II— of excluded middle: αρχή του αποκλειομένου τρίτου (μαθ. λογ.)
II— of a sufficient reason: αρχή του αποχρώντος λόγου (μαθ. λογ.) 11 proof
from first —s: απόδειξη στηριζομένη μόνο σε βασικές αρχές II— of the
maximum (minimum): αρχή του μεγίστου (ελαχίστου) (αρχή του Liouville
στη μιγαδική ανάλυση).
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Pringsheim, Alfred (1850-1941): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση) ||~'s
theorem on double series: το θεώρημα του Pringsheim για διπλές σειρές.
prism ['prizam] ουσ.: πρίσμα II oblique (rectangular, regular, right, truncated,
etc.) ~ : πλάγιο (ορθό, κανονικό, ορθό, κολοβό, κλπ.) πρίσμα 11 right section
of a ~ : κάθετη τομή πρίσματος.
prismatic [pnz'maetik] επ.: πρισματικός II (closed) ~ surface: (κλειστή)
πρισματική επιφάνεια.
prismatoid [.prisma'toid] ουσ.: πρισματοειδές.
prismoid [pns'moid] ουσ.: πρισμοειδές.
prismoidal [pnz'moidl] επ.: πρισμοειδής.
probability [.proba'bibti] ουσ.: πιθανότητα II a posteriori ή empirical ~ : a
posteriori ή εμπειρική πιθανότητα II a priori ή mathematical ~ : a priori ή
μαθηματική πιθανότητα II compound (conditional, inverse, marginal, etc.)
~ : σύνθετη (υπό συνθήκη, αντίστροφη, περιθωριακή, κλπ.) πιθανότητα
II— function: συνάρτηση πιθανότητας, πιθανοσυνάρτηση ||~ measure:
μέτρο πιθανότητας 11 theory of ~ : θεωρία πιθανοτήτων.
probable ['probabl] επ.: πιθανός | | ~ deviation (error, etc.): πιθανή απόκλιση
(σφάλμα, κλπ.).
problem ['probtam] ουσ.: πρόβλημα | | ~ formulation: μαθηματική διατύπωση
II open ~ : ανοικτό (άλυτο) πρόβλημα II unsolved ~ s of antiquity: άλυτα προ
βλήματα της αρχαιότητας (δηλ. τετραγωνισμός του κύκλου, διπλασιασμός
του κύβου (Δήλιο πρόβλημα), τριχοτόμηση γωνίας) 11 four colour ~ : πρό
βλημα των τεσσάρων χρωμάτων (λυμένο με χρήση Η/Υ, Urbana, 1976).
procedure [pra'sKdja*] ουσ.: διαδικασία, μέθοδος.
process ['prausas] ουσ.: πορεία, εξέλιξη 11 stochastic ~ : στοχαστική
εξέλιξη.
produce [pr3'dju:s] p.: παράγω, προεκτείνω ||~ a line: προεκτείνω ευθεία.
product ['prodAkt] ουσ.: γινόμενο II Cartesian (ή direct): Καρτεσιανό
γινόμενο (ή ευθύ) 11 cross (dot, inner logical, outer, partial, scalar, tensor,
vector, etc.) ~ : εξωτερικό (εσωτερικό, εσωτερικό λογικό, εξωτερικό,
μερικό, βαθμωτό, τανυστικό, διανυσματικό, κλπ.) γινόμενο II direct (semidirect, subdirect) ~ : ευθύ (ημιευθύ, υποευθύ) γινόμενο II infinite ~ : απειρογινόμενο II reduced ~ : ανηγμένο γινόμενο (αλγ.) ||~ of sets: γινόμενο ή τομή
συνόλων II ultra ~ : υπεργινόμενο (αλγ., μαθ. λογ.) || inner— space: χώρος
με εσωτερικό γινόμενο (ή προ-Hilbert χώρος).
profile ['praufail] ουσ.: προφίλ, κάθετη τομή.
profit ['profit] ουσ.: κέρδος.
programming [prau'graemiq] ουσ.: προγραμματισμός || automatic (dynamic,
computer, convex, linear, nonlinear, quadratic, etc.) —: αυτόματος (δυναμι
κός, υπολογιστή, κυρτός, γραμμικός, μη γραμμικός, δευτεροβάθμιος, κλπ.)
προγραμματισμός.
progression [prau'grejh] ουσ.: πρόοδος II arithmetic (geometric, harmonic,
etc.) —: αριθμητική (γεωμετρική, αρμονική, κλπ.) πρόοδος.
progressively [prsu'gresivh] επιρ.: προοδευτικά.
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projectile ['proc^aktail] ουσ.: βλήμα II path of a ~ : πορεία βλήματος.
projecting [pra'djektirj] επ.: προβάλλων | | ~ cylinder: προβάλλων κύλινδρος
II— plane of a line: προβάλλον επίπεδο ευθείας.
projection [pr9'd3ekjh] ουσ.: προβολή II axis (centre, plane) of ~ : άξονας
(κέντρο, επίπεδο) προβολής II central (homolographic, isometric, oblique,
orthogonal, orthographic, orthomorphic, perspective, stereographic, etc.) ~ :
κεντρική (ισεμβαδική, ισομετρική, πλάγια, ορθογώνια, ορθογραφική,
σύμμορφη, προοπτική, στερεογραφική, κλπ.) προβολή.
projective [pra^ektiv] επ.: προβολικός II— algebra (category, coordinates,
elements, geometry, group, module, pairs, plane, relation, space, transforma
tion, etc.): προβολική άλγεβρα (κατηγορία, συντεταγμένες, στοιχεία,
γεωμετρία, ομάδα, πρότυπο, ζεύγος, επίπεδο, σχέση, χώρος, μετασχημα
τισμός, κλπ.).
projectivity [prodja'ktivati] ουσ.: προβολικότητα, προβολική σχέση.
projector [pra'dsekta*] ουσ.: προβολέας.
prolate f'prauleit] επ.: επιμήκης 11— cycloid (ellipsoid, spheroid, etc.): επίμηκες
κυκλοειδές (ελλειψοειδές, σφαιροειδές, κλπ.).
prolong [praulorj] p.: προεκτείνω.
prolongation [.praulorj'geijh] ουσ.: προέκταση.
proof [pru:f] ουσ.: απόδειξη II direct (inderect etc.) ~ : άμεση (έμμεση, κλπ.)
απόδειξη II— by contradiction: βλ. contradiction | | ~ by induction: επαγαγωγική απόδειξη | | ~ theory: θεωρία αποδείξεως.
proper ['praupa*] επ.: γνήσιος, διακεκριμένος II— fraction: γνήσιο κλάσμα
II— subset (subgroup, subring, subspace, etc.): γνήσιο υποσύνολο (υποομά
δα, υποδακτύλιος, υποχώρος, κλπ.).
properly ['pr3up3:h] επιρ.: γνήσια II— convergent series (sequence): γνησίως
συγκλίνουσα σειρά (ακολουθία), δηλ. σειρά (ακολουθία) συγκλίνουσα σε
πεπερασμένο αριθμό | | ~ divergent series (sequence): γνησίως αποκλίνουσα
σειρά (ακολουθία), δηλ. σειρά (ακολουθία) συγκλίνουσα κατ' εκδοχήν.
property ['propati] ουσ.: ιδιότητα II characterising —: χαράκτηρίζουσα
ιδιότητα II defining —: καθορίζουσα ιδιότητα ||— of finite character:
ιδιότητα πεπερασμένου χαρακτήρα II fixed point —: ιδιότητα σταθερού
σημείου.
proportion [pr3'po:Jh] ουσ.: αναλογία II continued (direct, inverse, etc.) —
συνεχής (ευθεία, αντίστροφη, κλπ.) αναλογία II extreme (mean, term, etc.)
of a —: άκρος (μέσος, όρος, κλπ.) αναλογίας.
proportional [pr9'po:Jhl] επ.: ανάλογος 11 directly (inversely) — quantities:
ευθέως (αντιστρόφως) ανάλογες ποσότητες II mean —: μέσος ανάλογος.
proportionality [pra.po^a'naebti] ουσ.: αναλογικότητα, αναλογία || coef
ficient of —: συντελεστής αναλογίας.
proposition [.props'zijh] ουσ.: πρόταση II affirmative (categorical, condi
tional, conjunctive, disjunctive, dual, universal, etc.) —: καταφατική (κατη
γορηματική, υποθετική, συζευκτική, διαζευκτική, δυϊκή, καθολική, κλπ.)
πρόταση 11 algebra of ~ s : προτασιακή άλγεβρα (άλγεβρα Boole) 11 contra-
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dictory (equivalent) ~ s : αντιφατικές (ισοδύναμες) προτάσεις.
propositional [.propa'zijhl] επ.: προτασιακός II— calculus (function): προτασιακός λογισμός (συνάρτηση) 11 truth table of ~ function: πίνακας
αλήθειας προτασιακής συναρτήσεως.
protractor [pra'traekta*] ουσ.: μοιρογνωμόνιο.
prove [pru:v] p.: αποδεικνύω (βλ. και proof).
Prufer, Heinz (1896-1934): Γερμανός μαθηματικός | | ~ substitution: αντικα
τάσταση Priifer (διαφ. εξ.).
pseudo- [sju:ctau] πρόθεμα: ψευδοpseudoanalytic [.sjuidau.aena'htik] επ.: ψευδοαναλυτικός.
pseudocomplement [.sju^au'kompbmant] ουσ.: ψευδοσυμπλήρωμα.
pseudometric [,sju:d9u'metnk] ουσ.: ψευδομετρική.
pseudoparallel [,sju:d9u'paer3bl] επ.: ψευδοπαράλληλλος.
pseudosphere ['sjuidau'sfia] ουσ.: ψευδοσφαίρα.
pseudospherical [,sju:d9u'sfenkl] επ.: ψευδοσφαιρικός.
pseudotenser [,sju:d3u'tens9*] ουσ.: ψευδοτανυστής.
pseudovector [,sju:d3u'vekt3*] ουσ.: ψευδοδιάνυσμα.
psi [psai] ουσ.: το ελληνικό γράμμα ψι II psi function: συνάρτηση ψ,
πιθανοσυνάρτηση Schrodinger (φυσ.).
Ptolemy (Claudius Ptolemaus) (2ος αι. μ.Χ.): Αλεξανδρινός γεωμέτρης,
αστρονόμος και γεωγράφος, ||~'s theorem: θεώρημα του Πτολεμαίου (για
εγγεγραμμένα σε κύκλο τετράπλευρα).
pure [pjua*] επ.: καθαρός, θεωρητικός | | ~ geometry: συνθετική γεωμετρία
| | ~ mathematics: θεωρητικά μαθηματικά | | ~ subgroup: καθαρή υποομάδα.
purely ['pjuah] επιρ.: καθαρά.
pyramid ['piramid] ουσ.: πυραμίδα II frustum of a ~ : frustum πυραμίδας
(κόλουρη πυραμίδα με τομή παράλληλη προς τη βάση) || oblique (regular,
spherical truncated, etc.) ~ : πλάγια (κανονική, σφαιρική, κόλουρος, κλπ.)
πυραμίδα.
pyramidal [pi'raemidl] επ.: πυραμιδικός || (closed) ~ surface: (κλειστή)
πυραμιδική επιφάνεια.
Pythagoras of Samos (περίπου 580-500 π.Χ.): Έλληνας γεωμέτρης και
φιλόσοφος.
Pythagorean [pai.Oaega'nan] επ.: Πυθαγόρειος | | ~ numbers (theorem): Πυθα
γόρειοι αριθμοί (θεώρημα).

Q
quadrangle ['kwodraeqgl] ουσ.: τετράπλευρο II complete (simple, etc.) —: πλήρες
(απλό, κλπ.) τετράπλευρο.
quadrangular [^ΛνοΉΓ3εη£^υΐ3*] επ.: τετράπλευρος II— prism (pyramid, etc.):
πρίσμα (πυραμίδα, κλπ.) με τετράπλευρη βάση.
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quadrant ['kwodrant] 1. ουσ.: τεταρτημόριο II first (second, etc.) —: πρώτο
(δεύτερο, κλπ.) τεταρτημόριο ||— of a circle (great circle, plane, etc.):
τεταρτημόριο κύκλου (μέγιστου κύκλου, επιπέδου, κλπ.) II 2. επ.: τεταρτημοριακός ||— angles: γωνίες τεταρτημορίου.
quadrantal [kwo'draental] επ.: τεταρτοκυκλικός ||— angle (spherical triangle,
etc.): τεταρτοκυκλική γωνία (σφαιρικό τρίγωνο, κλπ.).
quadratic [kwo'draetik] επ.: δευτεροβάθμιος, τετραγωνικός II— equation
(formula, function, inequality, polynomial, etc.): δευτεροβάθμια εξίσωση
(τύπος, συνάρτηση, ανισότητα, πολυώνυμο, κλπ.) ||— field (form, mean,
etc.): τετραγωνικό σώμα (μορφή, μέσος, κλπ.) II— mean error: μέσο
τετραγωνικό σφάλμα II— reciprocity law: ο νόμος της τετραγωνικής
αντιστρεψιμότητας (βλ. σύμβολο Legendre).
quadrature ['kwodrstjb*] ουσ.: τετραγωνισμός II— formula: τύπος τετραγω
νισμού (αναλ.) II— of a circle: τετραγωνισμός κύκλου (γεωμ.).
quadrefoil ['kwodra.foil] ουσ.: τετράπτυχο (βλ. multifoil).
quadric ['kwodrik] 1. επ.: δευτεροβάθμιος ||— curve (form, surface, etc.):
δευτεροβάθμια καμπύλη (μορφή, επιφάνεια, κλπ.) II 2. ουσ.: η δευτερο
βάθμια ομογενής έκφραση II central (confocal, conical, etc.) —s: κεντρικές
(συνεστιακές, κωνικές, κλπ.) δευτεροβάθμιες.
quadrilateral [.kwodri'laetaral] 1. ουσ.: (το) τετράπλευρο 11 complete (regular,
simple, etc.) —: πλήρες (κανονικό, απλό, κλπ.) τετράπλευρο II 2. επ.:
τετράπλευρος.
quadrillion [kwo'dnljan] ουσ.: 1. ΙΟ15 (ΗΠΑ, Γαλλία) || 2.1024 (χώρες της
Κοινοπολιτείας).
quadrinomial [.kwDdn'nsumial] ουσ.: (το) τετρώνυμο II 2. επ.: τετρωνυμικός.
quadruple ['kwodrupl] 1. ουσ.: (η) τετράδα II ordered —: διατεταγμένη
τετράδα II 2. επ.: τετραπλός.
quantic ['kwDntik] ουσ.: αλγεβρική ομογενής συνάρτηση πολλών μεταβλη
τών (αλγ.).
quantification [.kwDntifi'keifn] ουσ.: ποσοτικός προσδιορισμός (μαθ. λογ.).
quantifier ['kwonti'fdia*] ουσ.: ποσοδείκτης II bounded (existential, universal)
—: φραγμένος (υπαρξιακός, καθολικός) ποσοδείκτης.
quantile [.kwon'tdil] ουσ.: ποσοστημόριο.
quantity ['kwontsti] ουσ.: μέγεθος, ποσότητα.
quarter ['kwo:t9*] ουσ.: (το) τέταρτο.
quartic ['kwD:tik] 1. ουσ.: (η) τεταρτοβάθμια 11 solution of the —: επίλυση
της τεταρτοβάθμιας εξίσωσης (βλ. Ferrari) || 2. επ.: τεταρτοβάθμιος ||—
curve (equation, expression, surface, etc.): τεταρτοβάθμια καμπύλη (εξίσωση,
παράσταση, επιφάνεια, κλπ.) II— symmetry: συμμετρία ως προς τους δύο
κατακόρυφους άξονες και τις δύο τέταρτη μοριακές διχοτόμους.
quartile ['kwo:tdil] 1. ουσ. τεταρτημόριο (τυχαίας μεταβλητής) (στατ.) II
lower (middle, upper) —: κάτω (μεσαίο, πάνω) τεταρτημόριο II 2. επ.:
τεταρτημοριακός II— deviation: απόκλιση τεταρτημορίου (στατ.).
quasi- ['kwuzi] επιρ.: σχεδόν, ψευδό- ημι- II—cyclic (group, linear, open,
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periodic, plane, etc.): σχεδόν κυκλικός (ομάδα, γραμμικός, ανοικτός,
περιοδικός, επίπεδος, κλπ.) 11—analytic (assymptote, elliptic, field, inverse,
random, ring, etc.): ψευδο-αναλυτικός (-ασύμπτωτος, -ελλειπτικός, -σώμα,
-αντίστροφος, -τυχαίος, -δακτύλιος, κλπ.) | | ~ order: προδιάταξη (ανακλα
στική, μεταβατική σχέση).
quaternary [kw9't3:n3ri] επ.: τετραδικός, τεταρτογενής.
quaternions [kwo't3:nJ9nz] ουσ.: οι τετραδικοί αριθμοί 11 conjugate ~ :
συζυγείς τετραδικοί.
Quetelet, Lambert A.J. (1796-1874): Βέλγος στατιστικός και αστρονόμος.
quinary ['kwinan] επ.: πενταδικός.
quintic ['kwintik] 1. ουσ.: (η) πεντοβάθμια || 2. επ.: πεμπτοβάθμια II— curve
(equation, expression, etc.): πεμπτοβάθμια καμπύλη (εξίσωση, παράσταση,
κλπ.).
quintillion [kwin'tiljan] ουσ.: 1. ΙΟ18 (ΗΠΑ, Γαλλία) || 2. ΙΟ30 (χώρες της
Κοινοπολιτείας).
quintuple ['kwintjupl] επ.: πενταπλός, πενταπλάσιος.
quotient ['kwaufnt] 1. ουσ.: (το) πηλίκο || differential (partial, etc.) ~ :
διαφορικό (μερικό, κλπ.) πηλίκο II 2. επ.: ~ algebra (field, group, ring, set,
space, etc.): (σώμα-, ομάδα-, δακτύλιος-, σύνολο-, χώρος-, κλπ.) πηλίκο.
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Raabe, Josef L. (1801-1859): Ελβετός μαθηματικός (ανάλυση) ||~'s ratio test:
το τεστ του κλάσματος κατά Raabe για τη σύγκλιση σειρών.
Rademacher, Hans A. (1892-1969): Γερμανοαμερικανός μαθηματικός (ανά
λυση) — functions: οι συναρτήσεις Rademacher που ορίζονται στο [0,1]
και δίνονται από τον τύπο rn = sign (8ΐη(2ηπχ)] με n φυσικό.
radial ['reidjal] επ.: ακτινικός II— set (symmetry, transformation, etc.):
ακτινικό σύνολο (συμμετρία, μετασχηματισμός, κλπ.).
radially ['reidjah] επιρ.: ακτινικά II— related figures: ομοιόθετα σχήματα.
radian ['reidjan] ουσ.: ακτίνιο, μονάδα μετρήσεως γωνίας κατά την οποία
γωνία 360° αντιστοιχεί σε 2π ακτίνια.
radical ['raedikl] 1. ουσ.: το ριζικό II— sign: το σύμβολο του ριζικού, η ρίζα
II 2. επ.: ριζικός | | ~ axis (centre, circle, plane of two spheres, etc.) ριζικός
άξονας (κέντρο, κύκλος, επίπεδο δύο σφαιρών, κλπ.).
radicand ['raedikand] ουσ.: υπόρριζο, υπόρριζη ποσότητα.
radius ['reidjss] ουσ.: (πλ. radii): ακτίνα ||— of circle (convergence, power
series, curvature, geodesic torsion, gyration, inversion, sphere, forsion of a
space curve, total curvature of a surface, etc.): ακτίνα κύκλου (συγκλίσεως
δυναμοσειράς, καμπυλότητας, γεωδαισιακής στρέψεως, ροπής αδράνειας,
αντιστροφής σφαίρας, στρέψεως καμπύλης του χώρου, ολικής καμπυλότη
τας επιφάνειας, κλπ.) II long —: ακτίνα περιγεγραμμένου κύκλου II polar —:
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πολική ακτίνα II short —: απόστημα, η απόσταση του κέντρου του περι
γεγραμμένου κύκλου από την πλευρά εγγεγραμμένου κανονικού πολυγώνου.
radix ['reidiks] ουσ.: (πλ. radices): βάση αριθμητικού συστήματος ||—
fraction: άθροισμα κλασμάτων ανεπτυγμένο με παρονομαστές r (φυσικό)
και τις δυνάμεις του και αριθμητές φυσικούς μικρότερους του r (θεωρ.
αρ.).
Rado, Tibor (1895-1965): Ουγγροαμερικανός μαθηματικός (μιγαδική ανά
λωση).
Radon, Johan K.A. (1887-1956): Αυστρογερμανός μαθηματικός (άλγεβρα,
ανάλυση, γεωμετρία) II—Nikodym derivative (theorem): η παράγωγος (το
θεώρημα) των Radon-Nikodym (θεωρ. μέτρου) II—'s theorem: το θεώρημα
του Radon για υποσύνολα του n-διάστατου χώρου.
Ramanujan Srinivasa (1887-1920): ιδιοφυής Ινδός μαθηματικός (θεωρία,
αριθμών), συνεργάτης του Hardy.
ramification [.raemifi'keijh] ουσ.: διακλάδωση, επίπτωση ||— point: σημεία
διακλαδώσεως.
random ['raendam] επ.: τυχαίος II— error (event, number, process, sample,
sampling, sequence, variable, walk, etc.): τυχαίο σφάλμα, αριθμός, διαδικα
σία, δείγμα, δειγματοληψία, ακολουθία, μεταβλητή, περίπατος, κλπ.)
(στατ., θεωρ. πιθ.).
randomised ['raendamaizd] επ.: κατά τύχη II— blocks: κατά τύχη ορθογώνιες
διατάξεις.
range [reing3] ουσ.: περιοχή, διάστημα, πεδίο τιμών II— of definition:
έκταση ορισμού (μαθ. λογ.) II— of function (variable, etc.): πεδίο τιμών
συναρτήσεως (μεταβλητής, κλπ.) (αναλ.) II— of integration: διάστημα
ολοκληρώσεως.
rank [raenk] ουσ.: τάξη, βαθμός 11— of a quadratic form (matrix, operator,
etc.): τάξη τετραγωνικής μορφής (πίνακα, τελεστή, κλπ.) (γραμ. αλγ.) II—
correlation: βαθμός συσχετίσεως (στατ.).
rapid ['raepid] επ.: ταχύς II— convergence: ταχεία σύγκλιση (αναλ.).
rapidity [ra'pidadi] επ.: ταχύτητα II— convergence: ταχύτητα συγκλίσεως
(αναλ.).
rare [res*] επ.: αραιός 11— set: αραιό σύνολο, σύνολο πουθενά πυκνό (τοπ.).
rate [reit] 1. ουσ.: βαθμός, δείκτης II— of change of a function: ο λόγος
μεταβολής συναρτήσεως (αναλ.) II— of mortality: δείκτης θνησιμότητας
(στατ.) || 2. p.: βαθμολογώ, εκτιμώ.
ratio ['reijbu] ουσ.: λόγος II anharmonic (cross, double, harmonic, homothetic,
reciprocal, etc.) —: αναρμονικός ή διπλός (διπλός, διπλός, αρμονικός,
ομοιοθετικός, αντίστροφος, ανάστροφος, κλπ.) λόγος II— of similitude:
λόγος ομοιοθεσίας II— paper: ημιλογαριθμικό χαρτί 11— test: κριτήριο
λόγου II term of a —: όρος κλάσματος.
rational ['raejbnl] επ.: ρητός II— algebraic fraction (approximation, equation,
expression, form, function, index, number, root, root theorem, transforma
tion, etc.): ρητό αλγεβρικό κλάσμα (προσέγγιση, εξίσωση, παράσταση,
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μορφή, συνάρτηση, εκθέτης, αριθμός, ρίζα, θεώρημα ρίζας, μετασχηματι
σμός, κλπ.).
rationalization [.raejbnalai'zeifn] ουσ.: ρητοποίηση ||— of a denominator
(equation, etc.): ρητοποίηση παρονομαστή (εξισώσεως, κλπ.).
rationalize ['raejbnalaiz] p.: ρητοποιώ II— a denominator (equation, integral,
etc.): ρητοποιώ (παρονομαστή, εξίσωση, ολοκλήρωμα, κλπ.).
ray [rei] 1. ουσ.: ακτίνα II origin of a —: αρχή ακτίνας II 2. επ.: — centre:
κέντρο ομοιοθεσίας II— ratio: λόγος ομοιοθεσίας (γεωμ.).
Rayleigh-Ritz method: η προσεγγιστική μέθοδος, για την εύρεση ριζών συναρτησιακών εξισώσεων, των Rayleigh-Ritz (αναλ.).
reaction [n'aekfn] ουσ.: αντίδραση (μηχ.).
real [rkal] επ.: πραγματικός II— axis (line, number, part of a complex
number, plane, point, root, space, variable, etc.): πραγματικός άξονας
(ευθεία, αριθμός, μέρος μιγαδικού αριθμού, επίπεδο, σημείο, ρίζα, χώρος,
μεταβλητή, κλπ.) II— field: σώμα των πραγματικών II— valued function:
συνάρτηση με πραγματικές τιμές.
realization [.nalai'zeijh] ουσ.: μοντέλο, πραγμάτωση (μαθ. λογ.).
rearrangement [,ri:9'reind3m3nt] ουσ.: αναδιάταξη.
reason ['ri:zn] 1. ουσ.: λόγος, αιτία II 2. p.: δικαιολογώ, εξηγώ.
reasonable ['ri.-zsnsbl] επ.: λογικός.
reasoning ['ri:z9niq] ουσ.: συλλογισμός || inductive —: επαγωγικός συλ
λογισμός.
reciprocal [n'siprakl] 1. ουσ.: ο ανάστροφος (ή ο αντίστροφος) II 2. επ.:
ανάστροφος (ή αντίστροφος) II— correspondence (equation, function,
matrix, ratio, relation, theorem, etc.): ανάστροφη αντιστοιχία (εξίσωση,
συνάρτηση, πίνακας, λόγος, σχέση, θεώρημα, κλπ.) ||— curve: καμπύλη
ανάστροφης εξισώσεως II— spiral: υπερβολική σπείρα II— substitution:
αντικατάσταση με το αντίστροφο μεταβλητής II— system of vectors:
αντίστροφο σύστημα διανυσμάτων (διαν. αναλ.).
reciprocity [.resi'prosati] ουσ.: αμοιβαιότητα.
rectangle ['rek,taeqgl] ουσ.: ορθογώνιο.
rectangular [ r e ' k t ^ g u b * ] επ.: ορθογώνιος II— array (axes, coordinates,
distribution, form, graph, hyperbola, matrix, parallelepiped, prism, region,
solid, etc.): ορθογώνια διάταξη (άξονες, συντεταγμένες, κατανομή, μορφή,
γράφημα, υπερβολή, πίνακας, παραλληλεπίπεδο, πρίσμα, περιοχή, στερεό,
κλπ.).
rectifiable ['rektifaisbl] επ.: ευθυγραμμίσιμος II— curve: καμπύλη της οποίας
το μήκος υπολογίζεται (σαν πεπερασμένος αριθμός).
rectification [,rektifi'keijn] ουσ.: ευθυγράμμιση ή υπολογισμός μήκους
καμπύλης.
rectify ['rektifai] p.: ευθυγραμμίζω.
rectifying ['rektifairj] επ.: ευθυγραμμίζον II— plane of a space curve at a
point: το επίπεδο που ορίζει η εφαπτόμενη σε σημείο καμπύλης και η
δεύτερη κάθετος στο σημείο αυτό.
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rectilinear [.rekti'linia*] επ.: ευθύγραμμος ||— figure (generator, motion,
triangle, etc.): ευθύγραμμο σχήμα (γεννήτορας άξονας, κίνηση, τρίγωνο,
κλπ.).
recurrence [n'kArans] ουσ.: αναδρομή II— formula (relation, etc.): τύπος
(σχέση, κλπ.) αναδρομής.
recurrent [n'kArant] επ.: αναδρομικός.
recurring [ri'kArir)] επ.: αναδρομικός, περιοδικός II— continued fraction
(decimal, etc.): περιοδικό συνεχές κλάσμα (δεκαδικός αριθμός, κλπ.) II—
sequence (series, etc.): αναδρομική ακολουθία (σειρά, κλπ.)
recursion [n'k3:Jh]: συνδρομή (μαθ. λογ.), αναδρομή.
recursive [n'k3:siv] επ.: συνδρομικός, αναδρομικός, (μαθ. λογ., θεωρ. συν.)
II— function: αναδρομική συνάρτηση.
recursively [n'k3:sivh] επιρ.: αναδρομικά (μαθ. λογ.).
reduce [n'djuis] p.: ελαττώνω, ανάγω.
reduced [n'dju:st] επ.: ελαττωμένος, ανηγμένος II— cubic equation (dif
ferential equation, function, join, modulus, etc.): ανηγμένη κυβική εξίσωση
(διαφορική εξίσωση, συνάρτηση, σύζευξη, μέτρο, κλπ.) ||— degree (order,
power, rank, etc.): ελαττωμένος βαθμός (τάξη, δύναμη, τάξη, κλπ.).
reducibility [n,dju:s3'bibti] ουσ.: αναγωγιμότητα II— axiom (criterion, problem,
etc.): αξίωμα (κριτήριο, πρόβλημα, κλπ.) αναγωγιμότητας.
reducible [n'dju:s3bl] επ.: αναγώγιμος II— chain (correspondence, curve,
equation, polynomial, set of matrices, surface, system, transformation, etc.):
αναγώγιμη αλυσίδα (αντιστοιχία, καμπύλη, εξίσωση, πολυώνυμο, σύνολο
πινάκων, επιφάνεια, σύστημα, μετασχηματισμός, κλπ.).
reductio ad absurdum [re'duktio'CKdcK'bzurdum] (λατ.): εις άτοπον επαγωγή
II— proof: έμμεση απόδειξη.
reduction [n'dAkJh] 1. ουσ.: αναγωγή, απλοποίηση, ελάττωση ||— of a
fraction to its lowest terms: αναγωγή κλάσματος II— of transformation:
αναγωγή μετασχηματισμού II 2. επ.: — formulae: αναγωγικοί τύποι.
redundancy [n'dAndansi] ουσ.: πλεονασμός, ταυτολογία.
redundant [n'dAndant] επ.: πλεονάζων, εκ του περισσού II— number: καθ'
υπεροχήν ατελής.
re-entrant [reentrant] επ.: εισερχόμενος II— angle: εσωτερική μη κυρτή
γωνία.
reference ['refrans] ουσ.: αναφορά II axis (frame, line, plane, point, tetra
hedron, triangle, etc.) of —: άξονας (σύστημα, ευθεία, επίπεδο, σημείο,
τετράεδρο, τρίγωνο, κλπ.) αναφοράς II— angle: γωνία αναφοράς.
refinement [n'fainmant] ουσ.: εκλέπτυνση ||— of a partition: αύξηση των
σημείων διαμερίσεως II— of a topology: εκλέπτυνση τοπολογίας.
reflect [n'flekt] p.: αντανακλώ, αντικατοπτρίζω.
reflection [ri'flekfn] 1. ουσ.: κατοπτρισμός, συμμετρία II— in (a line, origin,
plane, point): συμμετρία ως προς (ευθεία, αρχή, επίπεδο, σημείο) II—
group: ομάδα κατοπτρισμών || 2. επ.: — property of the ellipse (hyperbola,
parabola): η ανακλαστική ιδιότητα της ελλείψεως (υπερβολής, παρα
βολής).
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reflex ['ri:fleks] επ.: κατοπτρικός II— angle: μη κυρτή γωνία.
reflexive [n'fleksiv] επ.: ανακλαστικός, αυτοπαθής, II— law (property,
relation): ανακλαστικός νόμος (ιδιότητα, σχέση) II— Banach space: αυτο
παθής χώρος Banach.
reflexivity [.nfle'ksivati] ουσ.: ανακλαστικότητα.
refutation [.refjui'teifn] ουσ.: ανασκευή (μαθ. λογ.) II— formula: τύπος
αναιρέσεως.
region ['ri:d33n] ουσ.: περιοχή, χωρίον II admissible (annular, critical,
spherical) —: δεκτό (δακτυλιοειδές, κριτικό, σφαιρικό) χωρίο 11 closed
(convex, open, trianglular, etc.) —: κλειστή (κυρτή, ανοικτή, τριγωνική,
κλπ.) περιοχή II— of convergence: περιοχή συγκλίσεως II size of a —:
μέγεθος περιοχής (στατ.).
regression [n'grejh] ουσ.: παλινδρόμηση (στατ.) ||— coefficient (curve,
diagram, line, plane, etc.): συντελεστής (καμπύλη, διάγραμμα, ευθεία,
επίπεδο, κλπ.) παλινδρομήσεως II— function: παλινδρομική συνάρτηση.
regressive [n'gresiv] επ.: παλινδρομικός.
regula falsi (λατ. λέξεις): κανόνας της εσφαλμένης τοποθετήσεως (δηλ. η
μέθοδος υπολογισμού άγνωστης ποσότητας με διαδοχικές κατ9 εκτίμηση
προσεγγίσεις).
regular ['regjub*] επ.: κανονικός, ομαλός ||— arc (convergence, curve,
ordinal, point, surface): ομαλό τόξο (σύγκλιση, καμπύλη, διατακτικός
αριθμός, σημείο, επιφάνεια) 11— figure (polygon, polyhedron, prism,
pyramid, solid, etc.): κανονικό σχήμα (πολύγωνο, πολύεδρο, πρίσμα,
πυραμίδα, στερεό, κλπ.) ||— function of a complex variable: αναλυτική
συνάρτηση μιγαδικής μεταβλητής II— space: κανονικός τοπολογικός
χώρος ή Τ3.
regularity [.regju'laerati] ουσ.: κανονικότητα, ομαλότητα II point of—: ομαλό
σημείο.
reject ['n'djekt] p.: απορρίπτω.
rejection [n^ekjh] ουσ.: κρίση, άρνηση II— line (number, region, etc.):
κριτική ευθεία (αριθμός, περιοχή, κλπ.) (στατ.).
relate [n'leit] p.: συσχετίζω.
related [n'leitid] επ.: συσχετισμένος II— angle: γωνία αναφοράς.
relation [ri'leifn] ουσ.: σχέση || antireflexive (asymmetric, binary, connected,
homogeneous, intransitive, invariant, metric, non-reflexive, non-symmetric,
non-transitive, projective, reciprocal, recurrence, reflexive, reversible, sym
metric, transitive, etc.) —: αντιαυτοπαθής (ασυμμετρική, διμελής, συνεκτι
κή, ομογενής, αδιαβατική, αναλλοίωτη, μετρική, μη ανακλαστική, μη
συμμετρική, μη μεταβατική, προβολική, ανάστροφη, αναδρομική, ανακλα
στική, αντιστρεπτή, συμμετρική, μεταβατική, κλπ.) σχέση II composition
of —s: σύνθεση σχέσεων II equivalence —: σχέση ισοδυναμίας (μαθ. λογ.).
relative ['relativ] επ.: σχετικός ||— acceleration (efficiency, coordinates, error,
frequency, structure, velocity, etc.): σχετική επιτάχυνση (αποτελεσματικό
τητα, συντεταγμένες, σφάλμα, συχνότητα, δομή, διανυσματική ταχύτητα,
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κλπ.) II— extremum (maximum, minimum): τοπικό ακρότατο (μέγιστο,
ελάχιστο) (αναλ.).
relatively ['rebtivh] επιρ.: σχετικά ||— prime numbers: αριθμοί πρώτοι
μεταξύ τους.
relativity [.reb'tivati] ουσ.: σχετικότητα || general (special) —: γενική
(ειδική) σχετικότητα II mathematical theory of —: η μαθηματική θεωρία
της σχετικότητας.
relaxation [.rhlaek'seifn] ουσ.: χαλάρωση II— method: η μέθοδος χαλαρώσεως
των σφαλμάτων στην αριθμητική ανάλυση.
reliability [r^kia'bibti] ουσ.: αξιοπιστία (στατ.) ||— coefficient: συντελεστής
αξιοπιστίας.
remainder [n'meinds*] ουσ.: υπόλοιπο 11 Chinese — theorem: το κινεζικό
θεώρημα του υπολοίπου (θεωρ. αριθ.) II— of an infinite series: η ουρά μιας
απειροσειράς μετά από κάποιας τάξεως όρο (αναλ.) II— theorem: το
θεώρημα ευρέσεως του υπολοίπου στη διαίρεση πολυωνύμου με μονώνυμο.
removable [n'mu:v3bl] επ.: αιρόμενος, που μπορεί να αρθεί II— discontinuity
(singularity, etc.): ασυνέχεια (σημείο ανωμαλίας κλπ.) που μπορεί να αρθεί.
removal [n'mu:vl] ουσ.: εξάλειψη, άρση ||— of discontinuity: άρση της
ασυνέχειας II— of terms: εξάλειψη όρων.
repeated [ri'pirtid] επ.: επαναλαμβανόμενος ||— experiment (or trial): επανα
λαμβανόμενο πείραμα (θεωρ. πιθ.) ||— root: πολλαπλή ρίζα (αλγ.).
repeating [n'piitirj] επ.: επαναληπτικός ||— decimal: περιοδικός δεκαδικός
αριθμός.
replace [n'pleis] p.: επαναθέτω.
replacement [n'pleismant] ουσ.: αντικατάσταση, επανατοποθέτηση II samp
ling with (without) —: δείγμα με (χωρίς) αντικατάσταση ή επανατοπο
θέτηση.
representation [.reprizan'teifn] ουσ.: αναπαράσταση, παράσταση II binary —:
παράσταση στο δυαδικό σύστημα II irreducible —: ανάγωγη παράσταση
(αλγ.) II— fraction: κλάσμα απεικονίσεως 11— of a group (ring, vector space,
etc.): αναπαράσταση ομάδας (δακτυλίου, διανυσματικού χώρου, κλπ.)
(αλγ.) || spherical —: σφαιρική αναπαράσταση.
representative [.repn'zentativ] 1. ουσ.: αντιπρόσωπος || 2. επ.: αντιπροσωπευ
τικός II— element (module, point, sample, etc.): αντιπροσωπευτικό στοιχείο
(μέτρο, σημείο, δείγμα, κλπ.).
residual [n'zidjual] 1. ουσ.: υπόλοιπο || 2. επ.: του υπολοίπου II— set: το
συμπληρωματικό σύνολο ενός συνόλου της πρώτης κατηγορίας ως προς
κάποιο σύνολο αναφοράς (τοπ.).
residue ['rezidju:] ουσ.: υπόλοιπο κατά μέτρο, ολοκληρωτικό υπόλοιπο
(θεωρ. αριθμ.) II— class: κλάση υπολοίπων (θεωρ. αριθμ.) II— of an analytic
function: το ολοκληρωτικό υπόλοιπο αναλυτικής συναρτήσεως.
resolution [,rez3'lu:Jh] ουσ.: ανάλυση, επίλυση II— of a triagnle: επίλυση
τριγώνου II— of forces (vectors, etc.) ανάλυση δυνάμεων (διανυσμάτων,
κλπ.).
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resolve [ri'zolv] p.: αναλύω, ανάγω II— a triangle: επιλύω τρίγωνο.
resolvent [n'zolvant] 1. ουσ.: η επιλύουσα II— of a matrix: η επιλύουσα
πίνακα, δηλ. ο αντίστροφος του πίνακα λΙ-Α, όπου Α ο δεδομένος πίνακας
II 2. επ.: επιλύων II— equation (integral kernel, set, etc.): επιλύουσα
εξίσωση (ολοκληρωτικός πυρήνας, σύνολο, κλπ.).
restrict [n'stnkt] p.: περιορίζω.
restricted [n'striktid] επ.: περιορισμένος II— function (induction scheme,
predicate calculus, ring, etc.): περιορισμένη συνάρτηση (επαγωγικό σύ
στημα, κατηγορηματικός λογισμός, δακτύλιος, κλπ.).
restriction [ri'stnkjh] ουσ.: περιορισμός.
result [n'zAlt] ουσ.: αποτέλεσμα.
resultant [n'zAltant] ουσ.: συνισταμένη, απαλείφουσα II— of forces: συνιστα
μένη δυνάμεων (μηχ.) Il~ of a set of polynomial equations: απαλείφουσα
συνόλου πολυωνυμικών εξισώσεων (αλγ.) 11— of two functions: συνέλιξη
δύο συναρτήσεων (βλ. και convolution).
retardation [.ri^cu'deifn] ουσ.: επιβράδυνση.
retract ['retraekt] ουσ.: συστολή (τοπ.) II (strong, weak) deformation retract:
(ισχυρή, ασθενής) συστολή παραμορφώσεως (τοπ.).
retraction [n'traekjh] ουσ.: συστολή (τοπ.).
retrograde ['retraugreid] επ.: ανάδρομος (κινημ.).
Reuleaux, Franz (1829-1905): Γερμανός γεωμέτρης | | ~ triangle: το (καμπυλό
γραμμο) τρίγωνο του Reuleaux.
reverse [n'v3:s] 1. ουσ.: το αντίστροφο II 2. επ.: αντίστροφος | | ~ function
(operation, order, etc.): αντίστροφη συνάρτηση (πράξη, διάταξη, κλπ.) || 3.
p.: αντιστρέφω.
reversible [n'v3:s3bl] επ.: αντιστρεπτός II— proces (relation, transformation,
etc.): αντιστρεπτή διαδικασία (σχέση, μετασχηματισμός, κλπ.).
reversion [n'v3:Jh] ουσ.: αντιστροφή II— of a series: η διαδικασία εκφρά
σεως του χ ως σειράς ως προς y με δεδομένο ότι ο y είναι εκφρασμένος
ως σειρά ως προς χ.
revolution [.reva'luijh] ουσ.: περιστροφή 11 axis (cone, cylinder, ellipsoid,
solid, surface, etc.) of revolution: άξονας (κώνος, κύλινδρος, ελλειψοειδές,
στερεό, επιφάνεια, κλπ.) εκ περιστροφής.
revolve [ri'volv] p.: περιστρέφω (γύρω από άξονα ή σημείο).
Rhind, Alexander Η. (1833-1863): Σκώτος αρχαιολόγος (βλ. Ahmes papyrus).
rho [roo] ουσ.: το ελλ. γράμμα ρο.
rhomb [mm] ουσ.: ρόμβος.
rhombic ['rOmbik] επ.: ρομβικός.
rhombohedron Lromba'hKdran] ουσ.: ρομβόεδρο (δηλ. παραλληλεπίπεδο με
έδρες ρόμβους).
rhomboid ['romboid] ουσ.: το ρομβοειδές (δηλ. ένα παραλληλόγραμμο που
δεν είναι ρόμβος).
rhombus ['rumbas] (πλ. rhombi)] ουσ.: ρόμβος.
rhumb [ΓΛΠΙ] επ.: λοξοδρομικός | | ~ line: λοξοδρομική σπείρα.
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Riccati, Count J.F. (1676-1754): Ιταλός μαθηματικός (γεωμετρία, ανάλυση)
II — equation: η (διαφορική) εξίσωση του Riccati της μορφής
y' = a(x) + b(x)y+c(x)y2.
Ricci, C.G. (1853-1925): Ιταλός μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση, γεωμετρία)
και φυσικομαθηματικός II— tensor: τανυστής Ricci (συχνά καλείται και
τανυστής του Einstein στη γενική θεωρία της σχετικότητας).
Riemann, Georg F.B. (1826-1866): μέγιστος Γερμανός μαθηματικός με
σημαντική συμβολή στη γεωμετρία, στη θεωρία των αναλυτικών συναρτή
σεων μιγαδικής μεταβλητής, στη θεωρία των αριθμών, στη θεωρία του
δυναμικού, στην τοπολογία και μαθηματική φυσική 11 covariant —Christoffel curvature tersor: o συναλλοίωτος τανυστής καμπυλότητας των
Riemann-Christoffel II— hypothesis about the zeros of the zeta function: η
υπόθεση του Riemann ότι οι ρίζες της z συναρτήσεως βρίσκονται στην
ευθεία x=^ ||— integral: το ολοκλήρωμα Riemann 11—Lebesgue lemma: το
λήμμα των Riemann-Lebesjue σύμφωνα με το οποίο αν η Ifl είναι
(Lebesgue) ολοκληρώσιμη στο διάστημα [a,b], τότε lim JJ lf(x)l sin
(tx + b)dx=0 για κάθε b II—- mapping theorem: το Θεώρημα απεικονίσεως
του Riemann σύμφωνα με το οποίο κάθε μη κενό ανοικτό και απλά
συνεκτικό γνήσιο υποσύνολο του επιπέδου μπορεί να απεικονισθεί
σύμμορφα και 1-1 πάνω στο εσωτερικό ενός κύκλου II— sphere: η
επιφάνεια της μοναδιαίας σφαίρας που αντιστοιχεί σε μία επίπεδη
επιφάνεια Riemann μέσω μιας στερεογραφικής προβολής ||—-Stieltjes
integral: το ολοκλήρωμα των Riemann-Stieltjes (βλ. Stieltjes) II— sum: βλ.
definite integral II— surface: η επιφάνεια Riemann II— zet function: η ζ
συνάρτηση του Riemann (βλ. zeta) II—ian curvature: η καμπυλότητα του
Riemann 11—ian space: ο χώρος του Riemann, δηλ. κάθε νιδιάστατη
πολλαπλότητα συντεταγμένων.
Riesz, Fr£d£ric (1880-1956): διάσημος Ούγγρος μαθηματικός (συναρτησιακή ανάλυση), εισήγαγε τις υφαρμονικές συναρτήσεις και την αφηρη
μένη έννοια του τελεστή ||—Fischer theorem: το θεώρημα των RieszFischer σύμφωνα με το οποίο ο χώρος L2 είναι πλήρης.
right [rait] 1. ουσ.: η δεξιά πλευρά II continuous (limit) on the —: συνεχής
(όριο) από τα δεξιά 11 2. επ.: ορθός, ευθύς, δεξιός ||— angle (circular cone,
curcular cylinder, prism, etc.): ορθή γωνία (κυκλικός κώνος, κυκλικός
κύλινδρος, πρίσμα, κλπ) ||—-hand rule: κανόνας του δεξιού χεριού II— line:
ευθεία γραμμή II— parallilepiped (triangle, etc.): ορθογώνιο παραλληλεπί
πεδο τρίγωνο, κλπ.) II— section: κάθετη τομή.
rigid ['nd3id] επ.: ανελαστικός, στερεός II— motion: κίνηση στερεού
σώματος (μηχ.)·
rigidity [π1 d3idati] ουσ.: ανελαστικότητα II modulus of—: μέτρο ανελαστι
κότητας.
rigorous ['ngaras] επ.: αυστηρός ||— proof: αυστηρή απόδειξη.
ring [nq] ουσ.: δακτύλιος 11 commutative (Euclidean, ordered, etc.) —:
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αντιμεταθετικός (Ευκλείδειος, διατεταγμένος, κλπ.) δακτύλιος II normed
vector ~ : συνώνυμο της Άλγεβρας Banach || principal ideal ~ : δακτύλιος
των θεμελιωδών ιδεωδών II quotient ~ : δακτύλιος πηλίκο II— of sets:
συνολοδακτύλιος (δηλ. κάθε μη κενή κλάση συνόλων που περιέχει την
ένωση και τη διαφορά δύο οποιωνδήποτε συνόλων της 11 σ—: κάθε
δακτύλιος συνόλων που περιέχει την ένωση αριθμήσιμου πλήθους στοι
χείων του. II torus ~ : σπείρα, τόρος.
rise [raiz] ουσ.: η υψομετρική διαφορά δύο σημείων.
Robin, Victor G. (1855-1897): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, εφαρμοσμένα
μαθηματικά) ||~'s function: η συνάρτηση του Robin (που εμφανίζεται στη
λύση του τρίτου προβλήματος της οριακής τιμής στη θεωρία δυναμικού).
Robinson, Abraham (1918-1974): μαθηματικός γερμανικής καταγωγής που
ασχολήθηκε με όλους σχεδόν τους κλάδους της μαθηματικής και μεταμαθηματικής επιστήμης, θεμελιωτής της non standard analysis.
Rodrigues, Olinde (1794-1851): Γάλλος μαθηματικός και οικονομολόγος II
equations of ~ : εξισώσεις του Rodrigues που περιγράφουν τις γραμμές
καμπυλότητας επιφάνειας ||~'s formula: ο τύπος του Rodrigues, δηλ.:
Pn(x)=

1
n

d"
11

2

(x - 1 ) όπου Ρη είναι το πολυώνυμο του Legendre.

2 n! dx
Rolle, Michel (1652-1719): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, άλγεβρα, γεωμε
τρία) II—'s theorem: το θεώρημα του Rolle (ανάλ.).
rolling ['rohr)] ουσ.: κύλιση (μηχ.) Il~ arc: τόξο κυλίσεως II— circle:
κύκλος γεννήτορας.
Roman Numerals ['rauman'njumsralz]:™ Ρωμαϊκό σύστημα αριθμήσεως.
root [ru:t] ουσ.: ρίζα 11 common (complex, cubic, double, equal, imaginary,
irrational, multiple, primitive, rational, real, repeated, simple, square, triple,
etc.) ~ : κοινή (μιγαδική, κυβική, διπλή, ίση, φανταστική, άρρητη,
πολλαπλή, αρχική, ρητή, πραγματική, επαναλάμβαναμεη, απλή, τετραγω
νική, τριπλή, κλπ.) ρίζα II— of a congruence (equation, number): ρίζα μιας
modulo ισοδυναμίας (εξισώσεως, αριθμού) ||~ of unity: (μιγαδική) ρίζα της
μονάδας | | ~ field: πεδίο Galois | | ~ mean square deviation: ρίζα μέσης
τετραγωνικής αποκλίσεως (στατ.) | | ~ mean square error: ρίζα μέσου
τετραγωνικού σφάλματος (στατ.) | | ~ test: κριτήριο ρίζας.
rose [rauz] ουσ.: το γράφημα σε πολικές συντεταγμένες των εξισώσεων
τ = α sin ηθ ή τ = α cos ηθ όπου η φυσικός ακέραιος. Το γράφημα αυτό έχει
τη μορφή πολυπέταλου τριαντάφυλλου (rose diagram).
rotate [rsu'teit] p.: περιστρέφω, περιστρέφομαι.
rotation ['rau'teifn] ουσ.: περιστροφή II angle of ~ : γωνία περιστροφής ||~
about a line (point): περιστροφή γύρω από ευθεία (σημείο) ||~ group:
ομάδα περιστροφής | | ~ of axes: περιστροφή των αξόνων.
rotational [rao'teifnl] επ.: περιστροφικός II— coordinate (motion, symmetry,
etc.): περιστροφική συντεταγμένη (κίνηση, συμμετρία, κλπ.).
Roth, Clauss F. (1925): Άγγλος μαθηματικός (θεωρία αριθμών), κάτοχος
του Fields Medal του 1958.
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rotund space [rau'Und'speis]: ομοιόμορφα κυρτός χώρος.
Roucho, Eugene (1832-1910): Γάλλος μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση,
γεωμετρία, θεωρία πιθανοτήτων) ||~'s theorem: το θεώρημα του Rouche
στη μιγαδική ανάλυση.
rounding off [.rsundiq'of] ουσ.: στρογγυλοποίηση δεκαδικού μέρους δεκα
δικού.
round-off error [raund'of.era*]: σφάλμα στρογγυλοποιήσεως.
row [rau] ουσ.: γραμμή, σειρά | | ~ matrix (vector): πίνακας (διάνυσμα)
γραμμή.
Ruffini, Paolo (1765-1822): Ιταλός μαθηματικός (άλγεβρα, θεωρία ομάδων)
II—'s theorem: βλ. Abel theorem.
rule [ru:l] ουσ.: κανόνας, χάρακας II deducible (empirical, mechanic, right
hand, etc.) ~ : συναγόμενος (εμπειρικός, μηχανικός, δεξιόστροφος, κλπ.)
κανόνας 11 chain ~ : κανόνας της αλυσίδας (ανάλ.) || formation ~ s : κανόνες
σχηματισμού (μαθ. λογ.) II— of inference: κανόνες συλλογισμού (μαθ. λογ.)
II— of three: μέθοδος των τριών II slide —: χάρακας με κινητό μέρος για την
εκτέλεση αριθμητικών πράξεων.
ruled surface [,ru:ld's3:fis]: ευθειογενής επιφάνεια.
ruler ['ru:b] ουσ.: χάρακας, κανόνας.
ruling ['ru:hr)] ουσ.: μία από τις θέσεις της ευθείας που παράγει ευθειογενή
επιφάνεια.
run [rAn] ουσ.: η διαφορά των τετμημένων δύο σημείων.
Runge, Karl D.T. (1856-1927): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση) 11 —-Kutta
method: η μέθοδος των Runge και Kutta για την προσεγγιστική.
Russel, Bertrand A.W. (1872-1970): μεγάλος Άγγλος φιλόσοφος και
λογικολόγος ||~'s paradox: το παράδοξο του Russel (μαθ. λογ.).
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saddle [saedl] ουσ.: αυχένας, σέλλα ||~ point: σαγματικό σημείο (αναλ.).
Saint Venanti A.J.C.B. (1797-1886): Γάλλος μαθηματικός που ασχολήθηκε με
εφαρμοσμένα μαθηματικά και μηχανική.
saltus ['sa:ltus] ουσ.: άλμα ||~ of a function: άλμα (ασυνέχεια) συναρτήσεως.
sample ['sa:mpl] ουσ.: δείγμα (στατ.) ||~ mean (median, moment, space,
variance, etc.): δειγματικός μέσος (μέση, ροπή, χώρος, διακύμανση, κλπ.)
II random ~ : τυχαίο δείγμα.
sampling ['sa:mpliq] ουσ.: δειγματοληψία (στατ.) | | ~ error: δειγματικό
σφάλμα || random (repeated) ~ : τυχαία (επαναληπτική) δειγματοληψία | | ~
with(out) replacement: δειγματοληψία με (χωρίς) επανάθεση.
satellite ['saetalait] ουσ.: δορυφόρος.
satisfiable [.saetis'faiobl] επ.: ικανοποιήσιμός.
satisfy ['saetisfai] p.: ικανοποιώ II— contitions (equations, etc.): ικανοποιώ
συνθήκες (εξισώσεις, κλπ.).
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saturated ['saetjbreiti] επ.: κεκορεσμένος II— model: κεκορεσμένο μοντέλο.
sawtooth function [.soitaO'fAqkfn]: πριονωτή συνάρτηση.
scalar ['skeib*] επ.: βαθμωτός, μονομετρικός, αριθμητικός | | ~ curvature
(field, matrix, product, quantity, sum, etc.): βαθμωτή καμπυλότητα (σώμα,
πίνακας, γινόμενο, ποσότητα, άθροισμα, κλπ.).
scale [skeil] ουσ.: κλίμακα 11 binary (logarithmic, uniform, etc.) ~ : δυαδική
(λογαριθμική, ομοιόμορφη, κλπ.) κλίμακα II— parameter: παράμετρος κλί
μακας (στατ.).
scalene ['skeili:n] επ.: σκαληνός II— triangle: σκαληνό τρίγωνο.
scatter ['skaeta*] ουσ.: διασπορά | | ~ coefficient (diagram): συντελεστής (διά
γραμμα) διασποράς ||~gram: διάγραμμα διασποράς.
scattered ['skaetad] επ.: διεσπαρμένος, σκόρπιος.
scattering ['skaetanij] ουσ.: διασπορά | | ~ theory: θεωρία διασποράς (συναρτ.
αναλ.).
scedastic curve [ske'da:stik'k3:A]: σκεδαστική καμπύλη (στατ.).
scheme [ski:m] ουσ.: σχήμα, διάταξη 11 association ~ : προσεταιριστικό σχή
μα (συνδ.) axiom (induction, proof, etc.) ~ : αξιωματικό (επαγωγικό, απο
δεικτικό, κλπ.) σχήμα.
Schmidt, Erhard (1876-1959): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση) || Gram—
orthogonalization process: μέθοδος ορθογωνοποιήσεως των Gram και
Schmidt.
Schneider, Theodor (1911): Γερμανός μαθηματικός που ασχολήθηκε με
θεωρία Αβελιανών συναρτήσεων και ολοκληρωμάτων και Διοφαντικές
εξισώσεις.
Schoder, Ernst (1841-1902). Γερμανός μαθηματικός (άλγεβρα, μαθηματική
λογική) II—Bernstein theorem: το θεώρημα των Schroder και Bernstein
περί ισότητας πληθαρίθμων (θεωρ. συν.).
Schur, Friedrich (1856-1932): Γερμανός μαθηματικός που ασχολήθηκε με
διαφορική γεωμετρία.
Schur, Issai (1875-1941): Γερμανός μαθηματικός (άλγεβρα, θεωρία αριθμών)
II— 's lemma: λήμμα του Schur περί προτύπων.
Schwarz, Herman A. (1843-1921): Γερμανός μαθηματικός (θεωρία συναρτή
σεων, λογισμός μεταβολών) I i —*s inequality: ανισότητα του Schwarz ||~'s
lemma: λήμμα του Schwarz (μιγαδ. αναλ.).
science ['saians] ουσ.: επιστήμη II computer ~ : επιστήμη ηλεκτρονικών
υπολογιστών, πληροφορική.
scientific [.saian'tiftk] επ.: επιστημονικός II— notation: εκθετική γραφή
(αριθμών) (Η/Υ, φυσ.).
scope [sksop] ουσ.: πεδίο, έκταση.
score [sko:*] ουσ.: βαθμός, αποτέλεσμα (στατ.).
scoring ['skD:nq] ουσ.: βαθμολογία || method of ~ : μέθοδος βαθμολογίας
(στατ.).
search [s3:tfl 1. p.: ερευνώ, ψάχνω II 2. ουσ.: έρευνα, αναζήτηση || birary ~ :
δυαδική αναζήτηση.
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searching ['S3:tjiq] ουσ.: αναζήτηση (Η/Υ).
secant ['siikant] ουσ.: τέμνουσα II arc —: τόξο τέμνουσας ||— curve: καμπύλη
τέμνουσας II hyperbolic —: υπερβολική τέμνουσα.
second ['sekandj 1. ουσ.: δευτερόλεπτο || 2. επ.: δεύτερος ||— derivative
(order, quadrant, etc.): δεύτερη παράγωγος (τάξη, τεταρτημόριο, κλπ.) 11—
order differential equation: διαφορική εξίσωση δευτέρας τάξεως.
secondary ['sekandan] επ.: δευτερεύων ||— diagonal: δευτερεύουσα διαγώνιος
(πίνακα).
section ['sekfn] ουσ.: τομή, τμήμα II conic (golden, meridian, normal,
oblique, plane, right, etc.) —: κωνική (χρυσή, μεσημβρινή, κάθετη, πλάγια,
επίπεδη, κάθετη, κλπ.) τομή || method of —s: γραφική παράσταση
επιφάνειας με επίπεδα παράλληλα προς τα επίπεδα συντεταγμένων II— of a
polyhedral angle: τομή πολυεδρικής γωνίας.
sectional ['sekjbnl] επ.: τμηματικός II— curvature: τμηματική καμπυλότητα.
sectionally ['sekjbnh] επιρ.: τμηματικά II— continuous: τμηματικά συνεχής.
sector ['sekta*] ουσ.: τομέας II hyperbolic (spherical, etc.) —: υπερβολικός
(σφαιρικός, κλπ.) τομέας II— of circle: κυκλικός τομέας.
secular trend [.sekjub 'trend]: διηνεκής τάση (στατ.).
segment ['segment] ουσ.: τμήμα || line (spherical, etc.) —: ευθύγραμμο
(σφαιρικό, κλπ.) τμήμα 11 major/minor — of circle: μείζον/έλασσον
κυκλικό τμήμα II— of curve: τόξο καμπύλης.
Segre, Corrado (1863-1924): Ιταλός μαθηματικός (άλγεβρα, γεωμετρία).
Selberg, Alte (1917): Νορβηγοαμερικανός μαθηματικός (θεωρία αριθμών).
select [si'lekt] p.: επιλέγω.
selection [si'lekjh] ουσ.: επιλογή II axion of —: αξίωμα της επιλογής II—
function: συνάρτηση επιλογής 11 random —: τυχαία επιλογή (στατ.).
self- [self] πρόθεμα: αυτό- II—adjoint (conjugate, dual, etc.): αυτοσυζυγής
(ή Hermitian) (-συζυγής, -δυϊκός, κλπ.) II— map: αυτοαπεικόνιση.
semantic [si'maentik] επ.: σημασιολογικός (μαθ. λογ.).
semantics [si'maentiks] ουσ.: σημασιολογία (μαθ. λογ.).
semi ['semi] πρόθεμα: ημι- 11—axis (-circle, -circumference, -continuous,
direct, field, group, linear, prime, ring, etc.): ημιάξονας (ημικύκλιο,
ημιπεριφέρεια, ημισυνεχής, ημιευθύς, ημισώμα, ημιομάδα, ημιγραμμικός,
ημιπρώτος, ημιδακτύλιος, κλπ.) 11— logarithmic graphing: ημιλογαριθμική
γραφική παράσταση.
sense [sens] ουσ.: έννοια, φορά ||— of inequality: φορά της ανισότητας II
opposite —: αντίθετη φορά 11 positive —: θετική φορά.
sensitivity [.sensi'tivati] ουσ.: ευαισθησία 11— analysis: ανάλυση ευαισθη
σίας.
sentence ['sentans] ουσ.: πρόταση, περίοδος II open —: ανοικτή περίοδος
(προτασιακή συνάρτηση).
separable ['separabl] επ.: διαχωρίσιμος II— extension of a field: διαχωρίσιμη
επέκταση σώματος ||— polynomial: διαχωρίσιμο πολυώνυμο (αλγ.) ||—
space: διαχωρίσιμος χώρος (τοπ.) || completely/perfectly —: πλήρως/τελείως
διαχωρίσιμος.
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separation [,sep9'reijh] ουσ.: διαχώριση || axiom of—: αξίωμα της διαχωρίσεως II— of roots (set, variables, etc.): διαχώριση ριζών (συνόλου,
μεταβλητών, κλπ.).
septadecagon [,septa'dekagsn] ουσ.: δεκαεπτάγωνο.
septagon ['septagan] ουσ.: επτάγωνο.
septillion [sep'tiljan] ουσ.: 1. ΙΟ24 (Η.Π.Α., Γαλλία) II 2. ΙΟ42 (χώρες της
Κοινοπολιτείας).
sequence ['si:kw3ns] ουσ.: ακολουθία II absolulety convergent (alternating,
bounded, convergent, decreasing, divergent, finite, increasing, infinite,
monotonic, null, recurring, etc.) ~ : απολύτως συγκλίνουσα (εναλλάσσουσα, φραγμένη, συγκλίνουσα, φθίνουσα, αποκλίνουσα, πεπερασμένη,
αύξουσα, άπειρη, μονότονη, μηδενική, αναδρομική, κλπ.) ακολουθία 11
Cauchy ~ : ακολουθία Cauchy (θεμελιώδης ακολουθία) II difinitely convergent
~ : ακολουθία συγκλίνουσα προς πεπερασμένο αριθμό 11 definitely divergent
~ : ακολουθία συγκλίνουσα κατ 9 εκδοχή ν II properly divergent ~ : ακολουθία
συγκλίνουσα κατ 9 εκδοχή ν II limit (bound) term, etc. of a ~ : όριο
(φράγμα), όρος, κλπ. ακολουθίας.
sequential [si'kwenjbl] επ.: ακολουθιακός | | ~ analysis: ακολουθιακή ανάλυση
(στατ.) 11— compactness: ακολουθιακή συμπάγεια (τοπ.) ||~ probability:
ακολουθιακή πιθανότητα (στατ.) | | ~ test: ακολουθιακός έλεγχος (στατ.).
serial ['siarial] επ.: σειριακός 11— representation: παράσταση κατά σειρές.
serially ['sianah] επιρ.: εν σειρά (θεωρ. συν.).
series ['si9ri:s] ουσ.: σειρά II alternating (arithmetic, asymptotic, autoregressive, binomial, convergent, divergent, double, entire, exponential, finite,
geometric, harmonic, hypergeometric, logarithmic, null, oscillating, recipro
cal, recurring, telescopic, trigonometric, etc.) ~ : εναλλάσσουσα (αριθμη
τική, ασυμπτωτική, αυτοπαλινδρομική, διωνυμική, συγκλίνουσα, αποκλί
νουσα, διπλή, ακέραιη, εκθετική, πεπερασμένη, γεωμετρική, αρμονική,
υπεργεωμετρική, λογαριθμική, μηδενική, κυμαινόμενη, αντίστροφη, ανα
δρομική, τηλεσκοπική, τριγωνομετρική, κλπ.) σειρά II Fourier ~ : σειρά
Fourier ||~ infinite ~ : απειροσειρά II power ~ : δυναμοσειρά 11— Taylor ~:
σειρά Taylor 11 time ~ : χρονοσειρά || definitely convergent ~ : σειρά
συγκλίνουσα προς πεπερασμένο αριθμό II properly convergent ~: σειρά
συγκλίνουσα προς πεπερασμένο αριθμό 11 properly divergent ~ : σειρά
συγκλίνουσα κατ' εκδοχήν.
serpentine ['S3:p9ntain] επ.: οφιοειδής | | ~ curve: οφιοειδής καμπύλη
(x2y + b 2 y-a 2 x = 0).
Serre, Jean P. (1926): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, τοπολογία).
servomechanism [^rsu'mekanism] ουσ.: σερβομηχανισμός (κυβερν.).
sesquilinear [.seskwi'linia*] επ.: ~ form: γραμμικο-ημιγραμμική γραφή
(συναρτ. αναλ.).
set ['set] ουσ.: σύνολο II analytic (bounded, closed, compact, connected, convex,
countable, dense, denumerable, directed, enumerable, empty, finite, mea
surable, null, open, ordered, perfect, recursive, ternary, universal, well-
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ordered, etc.) —: αναλυτικό (φραγμένο, κλειστό, συμπαγές, συνεκτικό,
κυρτό, αριθμήσιμο, πυκνό, αριθμήσιμο, κατευθυνόμενο, αριθμήσιμο, κενό,
πεπερασμένο, μετρήσιμο, κενό, ανοικτό, διατεταγμένο, τέλειο, συνδρομικό,
τριαδικό, καθολικό, καλώς διατεταγμένο, κλπ.) σύνολο II complement of a
—: συμπλήρωμα συνόλου 11— intersection (theory, union): τομή (θεωρία,
ένωση) συνόλων II disjoint (equipotent, overlapping, etc.) —s: ξένα (ισο
δύναμα, μη ξένα, κλπ.) σύνολα 11 point —: σημειοσύνολο, σύνολο σημείων.
seven ['sevn] ουσ.: επτά.
sexadecimal [.seksa'desiml] επ.: εξηνταδικός.
sexagesimal [,seks9'd3esiml] επ.: εξηνταδικός.
sextic ['sekstik] επ.: εκτοβάθμιος.
Shannon, Claude F. (1916): Γάλλος μαθηματικός (εφαρμοσμένα μαθηματικά,
άλγεβρες Boole, θεωρία πληροφοριών).
sheaf [si:f] ουσ.: δεμάτι (πλ. sheaves) (αλγ. γεωμ.) II— of planes: σύνολο
επιπέδων που διέρχονται από ένα σημείο (γεωμ.).
shear [fia*] ουσ.: διατομή, διάτμηση.
sheet [|i:t] ουσ.: φύλλο 11— of a surface: φύλλο επιφάνειας.
shift [fift] ουσ.: μετατόπιση, αναστροφή (σε δυαδικό σύστημα).
schock wave ['Jbk.weiv]: κύμα κραδασμών (διαφ. εξ.).
short [fo:t] επ.: βραχύς II— arc: έλασσον τόξον II— radius: απόστημα
(κανονικού πολυγώνου).
shrinking ['Jnqkiij] ουσ.: συρρίκνωση.
side [said] ουσ.: πλευρά II— of an angle (polygon, etc.): πλευρά γωνίας
(πολυγώνου, κλπ.) || opposite —s: απέναντι πλευρές.
sidereal [sai'dianal] επ.: αστρικός (αστρ.).
Sierpinsky, Waclaw (1882-1969): Πολωνός μαθηματικός (μαθηματική λογική,
θεωρία αριθμών, θεωρία συνόλων, τοπολογία).
sieve [si:ν] ουσ.: κόσκινο II— of Eratosthenes: το κόσκινο του Ερατοσθένη.
sigma ['sigma] ουσ.: το ελλ. γράμμα σίγμα II σ-algebra (ring, field, finite):
σ-άλγεβρα (δακτύλιος, σώμα, πεπερασμένος).
sign [sain] ουσ.: πρόσημο, σύμβολο, σημείο || algebraic (negative, opposite,
positive, etc.) —: αλγεβρικό (αρνητικό, αντίθετο, θετικό, κλπ.) πρόσημο.
signed [saind] επ.: προσημασμένος 11— minor: ελάσσων ορίζουσα II —
measure: προσημασμένο μέτρο 11— number: προσημασμένος αριθμός.
signifiance [sig'nifikans] ουσ.: σημαντικότητα (στατ.) ||— level: επίπεδο
σημαντικότητας II— test: κριτήριο σημαντικότητας.
significant [sig'nifikant] επ.: σημαντικός II— digit: σημαντικό ψηφίο ||—
figure: σημαντικό ψηφίο 11— place: σημαντική θέση.
similar ['simib*] επ.: όμοιος ||— figures (matrices, polygon, solids, surfaces,
terms, triangles, etc.): όμοια σχήματα (πίνακες, πολύγωνα, στερεά, επιφά
νειες, όροι, τρίγωνα, κλπ.) II— fractions: ομώνυμα κλάσματα.
similarity [.sims'laerati] ουσ.: ομοιότητα ||— index: δείκτης ομοιότητας
(στατ.) II— transformation: μετασχηματισμός ομοιότητας ||— of matrices:
ομοιότητα πινάκων.
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similarly ['simibh] επιρ.: ομοίως.
similitude [si'mihtjurd] ουσ.: ομοιοθεσία (γεωμ.) || center of —: κέντρο
ομοιοθεσίας 11 ratio of —: λόγος ομοιοθεσίας 11 transformation of —:
ομοιοθετικός μετασχηματισμός.
simple [simp] επ.: απλός II— algebra (arc, curve, cusp, extension of a field,
fraction, function, group, harmonic motion, integral, point of a curve, ring,
root, sample, etc.): απλή άλγεβρα (τόξο, καμπύλη, σημείο ανακάμψεως,
επέκταση σώματος, κλάσμα, συνάρτηση (μιγαδ. αναλ.), ομάδα, αρμονική
κίνηση, ολοκλήρωμα, σημείο καμπύλης, δακτύλιος, ρίζα, δείγμα (στατ.)
κλπ.) ||— abnormal curve: απλή μη κανονική καμπύλη (στατ.) ||— random
sampling: απλή τυχαία δειγματοληψία (στατ.).
simplex ['simpleks] ουσ.: πλέγμα (τοπ.) || closed (degenerate, n-, oriented,
etc.) —: κλειστό (εκφυλισμένο, ν- ή νιδιάστατο, προσανατολισμένο, κλπ.)
πλέγμα 11 face of a —: όψη ενός πλέγματος II skeleton of a —: σκελετός ενός
πλέγματος 11— method: μέθοδος simplex (στατ.).
simplicial [sim'plul] επ.: πλεγματικός ||— complex: πλεγματικό σύμπλοκο
II— mapping: πλεγματική απεικόνιση.
simplification [.simphfi'keijh] ουσ.: απλοποίηση.
simplified ['simphfaid] επ.: απλοποιημένος.
simplify ['simphfdi] p.: απλοποιώ.
simply [*simph] επιρ.: απλά ||— connected: απλά συνεκτικός (τοπ.) II—
harmonic: απλά αρμονικός II— ordered: απλά ή γραμμικά διατεταγμένος
II— transitive: απλά μεταβατικός.
Simpson, Thomas (1710-1761): Άγγλος μαθηματικός II—'s rule: κανόνας του
Simpson (για την προσέγγιση ολοκληρωμάτων).
simultaneous [.simal'teinjas] επ.: ταυτόχρονος II— equations (inequalities):
σύστημα εξισώσεων (ανισώσεων ή ανισοτήτων).
sine [sain] ουσ.: ημίτονο || arc —: τόξο ημίτονου II— curve: ημιτονοειδής
καμπύλη 11 hyperbolic —: υπερβολικό ημίτονο ||— law of —s: νόμος των
ημίτονων ||— series: ημιτονοειδής σειρά (σειρές Fourier).
single [sirjgl] επ.: μόνος, μοναδικός ||·—address system: μονοδιευθυντήριο
σύστημα ||<—digit: μονοψήφιος 11— sampling: δειγματοληψία ενός στοιχείου
(στατ.) II·—valued function: μονότιμη συνάρτηση.
singleton ['siggltan] ουσ.: μονοσύνολο.
singular ['siggjute*] επ.: χαρακτηριστικός, μοναδικός ||— curve, solution,
etc.): χαρακτηριστική καμπύλη (λύση (διαφ. εξ.), κλπ.) 11— distribution:
ιδιάζουσα κατανομή (στατ.) II— matrix: μη αντιστρέψιμος πίνακας ||—
transformation: μη αντιστρέψιμος μετασχηματισμός.
singularity [.siqgjo'laerati] ουσ.: σημείο ανωμαλίας (μιγαδ. αναλ.) 11 removable
—: αιρετή μοναδικότητα.
sinh [fain] ουσ.: υπερβολικό ημίτονο.
sink [sink] ουσ.: απόληξη (αδόκιμος όρος) (θεωρ. γραφ.).
sinusoid ['sinusoid] ουσ.: ημιτονοειδές, ημιτονοειδής καμπύλη.
sinusoidal [.smu'soidl] επ.: ημιτονοειδής ||— function: ημιτονοειδής συνάρ
τηση.

125
size [saiz] ουσ.: μέγεθος 11— of a test: μέγεθος ελέγχου (στατ.) II— of a
region: μέγεθος περιοχής (στατ.).
skeleton ['skehtan] ουσ.: σκελετός II— of a complex (lattice, simplex, etc.):
σκελετός συμπλόκου (συνδέσμου, πλέγματος, κλπ.).
skew [skju:] επ.: λοξός, ασύμμετρος II— correlation: λοξή συσχέτιση (στατ.)
II— curve (distribution, field, etc.): ασύμμετρη καμπύλη (κατανομή (στατ.),
σώμα, κλπ.) II— lines: ασύμβατες ευθείες II-—symmetric determinant (matrix,
tensor, etc.): αντισυμμετρική ορίζουσα (πίνακας, τανυστής, κλπ.).
skewness ['skjumas] ουσ.: λοξότητα.
slant [sla:nt] επ.: πλάγιος ||— height of a cone: γενέτειρα κώνου ||— height of
a pyramid: απόστημα πυραμίδας.
slide [slaid]: — rule: λογιστικός κανόνας.
slope [staup] ουσ.: κλίση 11 angle of —: γωνία κλίσεως II— of curve (line,
etc.): κλίση καμπύλης (ευθείας, κλπ.).
small [smo:l] επ.: μικρός II— circle: μικρός κύκλος II in the — (ή im kleinen):
μελέτη των επιμέρους (αντ. in the large ή im grossen).
smooth [smu:0] επ.: λείος, διαφορίσιμος II— curve (surface, etc.): λεία
καμπύλη (επιφάνεια, κλπ.) 11 piecewise —: λείος κατά τμήματα II— test:
ομαλός έλεγχος (στατ.).
Snell, Van Royen (1591-1626): Ολλανδός αστρονόμος και μαθηματικός II—'s
law: νόμος του Snell (διάθλαση).
solar ['saub*] επ. ηλιακός (αστρ.) 11— time (year, etc.): ηλιακός χρόνος
(έτος, κλπ.).
solenoidal [.sob'noidl] 1. ουσ.: το σωληνοειδές (διαφ. γεωμ., φυσ.) II 2. επ.
σωληνοειδής II— vector field: σωληνοειδές διανυσματικό πεδίο.
solid ['solid] 1. ουσ.: στερεό || frustum of a —: κόλουρο στερεό ||— of
revolution: στερεό εκ περιστροφής II— geometry: στερεομετρία II regular or
Platonic —s: κανονικά ή Πλατωνικά στερεά II 2. επ.: στερεός II— angle:
στερεά γωνία (γεωμ.).
solstice ['solstis] ουσ.: ηλιοστάσιο (αστρ.).
solution [s3'lu:Jn] ουσ.: λύση, επίλυση (μαθ.) || algebraic (analytic, approxi
mate, asymptotic, complete, extraneous, formal, general, geometric,
graphic(al), numerical, principal, singular, etc.) —: αλγεβρική (αναλυτική,
κατά προσέγγιση, ασυμπτωτική, πλήρης, περιττή, τυπική, γενική, γεωμε
τρική, γραφική, αριθμητική, κύρια, χαρακτηριστική, κλπ.) λύση ||— by
inspection: εποπτική λύση 11— of a triangle: επίλυση τριγώνου II— set:
σύνολο των λύσεων.
solvability [.solva'bibti] ουσ.: επιλυσιμότητα II— by radicals: επιλυσιμότητα με ριζικά.
solvable ['sulvabl] επ.: επιλύσιμος ||— group: επιλύσιμη ομάδα II super —
group (lattice): υ^ερεπιλύσιμη ομάδα (σύνδεσμος).
solve [SDIV] p.: λύω.

source [so:s] ουσ.: πηγή (θεωρ. γραφ.).
Souslin, Michael J. (ή Suslin) (1894-1919): Ρώσος μαθηματικός (ανάλυση,
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τοπολογία) II—'s conjecture: εικασία του Souslin (χαρακτηρισμός πραγματι
κών αριθμών).
space [speis] ουσ.: χώρος, διάστημα II abstract (adjoint, Cartesian, compact,
complete, connected, enveloping, Euclidean, linear, metric, n-dimensional,
projective, sample, topological, vector, etc.) —: αφηρημένος (συζυγής,
Καρτεσιανός, συμπαγής, πλήρης, συνεκτικός, περιβάλλων, Ευκλείδειος,
γραμμικός, μετρικός, νιδιάστατος, προβολικός, δειγματικός, τοπολογικός,
διανυσματικός, κλπ.) χώρος II— curve: καμπύλη στο χώρο II sub—:
υποχώρος.
span [spaen] ουσ.: το ανάπτυγμα ή έκταμα (αδόκιμος όρος), θήκη II convex
(linear) —: κυρτό (γραμμικό) παραγόμενο.
spatial ['speijl] ή spacial: επ.: χωρικός, διαστημικός (αστρ.).
special ['spejl] επ.: ειδικός, ιδιαίτερος II— case (group, relativity, etc.): ειδική
περίπτωση (ομάδα, σχετικότητα (μαθ. φυσ.) κλπ.).
species [*spi:si:z] ουσ.: είδος || law of —: ο νόμος των ειδών (σφαιρ. τριγ.)
II— of a set of points: είδος σημειοσυνόλου (τοπ.).
specify ['spesifai] p.: καθορίζω.
spectral ['spektral] επ.: φασματικός ||— integral (measure, radius, theorem,
etc.): φασματικό ολοκλήρωμα (μέτρο, ακτίνα, θεώρημα, κλπ.).
spectrum ['spektram] ουσ.: φάσμα II— of a matrix (transformation): φάσμα
πίνακα (μετασχηματισμού) II point (continuous, residual) —: σημειακό
(συνεχές,υπολειμματικό) φάσμα.
speed [spi:d] ουσ.: (βαθμωτή) ταχύτητα II angular (average, constant,
instantaneous, etc.) —: γωνιακή (μέση, σταθερή, στιγμιαία, κλπ.) ταχύτητα.
sphere [sfia*] ουσ.: σφαίρα 11 celestial (n-, oriented, etc.) —: ουράνια (αστρ.)
(νιδιάσταστη, προσανατολισμένη, κλπ.) σφαίρα.
spherical ['sfenkl] επ.: σφαιρικός II— angle (coordinates, degree, distance,
excess, geometry, helix, lune, representation, sector, surface, triangle,
wedge, etc.): σφαιρική γωνία (συντεταγμένες, βαθμός, απόσταση, πλεό
νασμα, γεωμετρία, έλικα, μηνίσκος, παράσταση, τομέας, επιφάνεια, τρί
γωνο, σφήνα, κλπ.).
spheroid ['sfiaroid] ουσ.: σφαιροειδές (ελλειψοειδές εκ περιστροφής).
spinode ['spinaud] ουσ.: σημείο συνεπαφής (γεωμ.).
spiral ['spaiaral] 1. ουσ.: έλικα, σπείρα II equiangular (hyperbolic, logarithmic,
loxodromic, parabolic, etc.) —: ισογωνική (ή λογαριθμική) (υπερβολική,
λογαριθμική, λοξοδρομική, παραβολική, κλπ.) έλικα ||— of Archimedes:
έλικα του Αρχιμήδη II 2. επ.: — surface: ελικοειδής επιφάνεια.
sporadic group [sp3,raedik'gru:p]: σποραδική ομάδα (αλγ.).
spread [spred] ουσ.: κάλυμμα (προβ. γεωμ.) (αδόκιμος όρος), άνοιγμα (θεωρ.
πινάκων).
spur (ουσ.): γερμανική λέξη, συνώνυμο του trace II— of a matrix: ίχνος πίνακα.
squarable ['skwearabl] επ.: τετραγωνίσιμος.
square ['skwea*] 1. ουσ.: το τετράγωνο (γεωμ.), το τετράγωνο αριθμού
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(αριθμ.) || completing the —: συμπλήρωση τετραγώνου II difference of —s:
διαφορά τετραγώνων II magic —: μαγικό τεράγωνο (συνδ.) II method of least
—s: μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων II perfect —: τέλειο τετράγωνο 11
pooled sum of —s: συγχωνευμένο άθροισμα τετραγώνων (στατ.) || 2. επ.:
τετράγωνος, τετραγωνικός II— brackets: αγκύλες ||— matrix: τετραγωνικός
πίνακας II— measure: μέτρο επιφάνειας 11— number: τετράγωνος αριθμός
II— root: τετραγωνική ρίζα f| 3. p.: τετραγωνίζω.
squaring ['skweanrj] ουσ.: τετραγωνισμός (γεωμ.), ύψωση στο τετράγωνο
(αριθμ.) II— the circle: τετραγωνισμός του κύκλου.
stability [sta'bitati] ουσ.: ευστάθεια (διαφ. εξισ.).
stable [steibl] επ.: σταθερός, ευσταθής ||— equilibrium (oscillation, system,
etc.): ευσταθής ισορροπία (ταλάντωση, σύστημα, κλπ.).
stage [steid3] ουσ.: στάδιο, βήμα, φάση εξελίξεως.
standard ['staendad] 1. ουσ.: το πρότυπο II 2. επ.: τυπικός, κανονικός II—
deviation (equation, error, etc.): τυπική απόκλιση (εξίσωση, σφάλμα, κλπ.)
(στατ.) ||— form: κανονική μορφή.
standardized ['staendardaizd] επ.: τυποποιημένος, κανονικοποιημένος 11—
random variable: κανόνικοποιημένη τυχαία μεταβλητή 11— regression
coefficient: συντελεστής τυποποιημένης παλινδρομήσεως (στατ.).
star [sta:*] ουσ.: άστρο (αστρ., τοπ.) ||— shaped set: αστροειδές σύνολο ||—
polygon: αστροειδές πολύγωνο.
statement ['steitmant] ουσ.: πρόταση, απόφανση, δήλωση || open —:
προτασιακή συνάρτηση ||— function: προτασιακή συνάρτηση.
static ['staetik] επ.: στατικός II— moment: στατική ροπή.
statics ['staetiks] ουσ.: στατική.
stationary ['steijbnan] επ.: στάσιμος ||— osculating plane: στάσιμο συνεφαπτό
μενο επίπεδο II— point: στάσιμο, κρίσιμο σημείο (όλες οι μερικές πρώτες
παράγωγοι είναι μηδέν) II— state: μόνιμη κατάσταση (διαφ. εξισ.) II— value:
στάσιμη τιμή (λογ. μεταβ.) II— wave: στάσιμο κύμα.
statistic [sta'tistik] 1. ουσ.: στατιστική (μία συνάρτηση των όρων ενός
τυχαίου δείγματος, π.χ. μέσος όρος) ||2. επ.: (-al): στατιστικός II— analysis
(average, control, data, decision, estimation, hypothesis, independence,
inference, significance, etc.): στατιστική ανάλυση (μέσος έλεγχος, δεδο
μένα, συνάρτηση αποφάσεως, εκτίμηση, υπόθεση, ανεξαρτησία, συμπε
ρασμός, σημαντικότητα, κλπ.).
statistically [sta'tistikah] επιρ.: στατιστικά.
statistics [sta'tistiks] ουσ.: στατιστική (επιστήμη) 11 descriptive (mathematical,
robust, vital, etc.) —: περιγραφική (μαθηματική, ευσταθής, δημογραφική,
κλπ.) στατιστική || non parametric ή aparametric —: μη παραμετρική
στατιστική.
Steinitz, Ernest (1871-1928): Γερμανός μαθηματικός (άλγεβρα, τοπολογία).
stellar ['steta*] επ.: αστρικός (αστρ.).
step [step] 1. ουσ.: βήμα II induction —: επαγωγικό βήμα II successive —s:
διαδοχικά βήματα II 2. επ. — function: βαθμιδωτή συνάρτηση.
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stepwise ['stepwaiz] επίρ.: κατά βήματα, βήμα προς βήμα II— continuous:
κατά βήματα συνεχής ||— extension: επέκταση κατά βήματα II— increasing:
αύξουσα βήμα προς βήμα.
stereogram ['stenaugraem] ουσ.: στερεογράφημα (στατ.).
stereographic [.stenau'graefik] επ.: στερεογραφικός II— projection: στερεογραφική προβολή.
stereometric [.stenau'metnk] επ.: στερεομετρικός.
stereometry [.sten'omatn] ουσ.: στερεομετρία.
Stieltjes, Thomas J. (1856-1894): Γάλλος μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία
αριθμών) 11 Lebesgue— integral: ολοκλήρωμα Lebesgue-Stieltjes 11 Riemann
-— integral: ολοκλήρωμα Riemann-Stieltjes.
Stirling, James (1672-1770): Σκώτος μαθηματικός II—'s formula: τύπος του
Stirling (για την προσέγγιση του παραγοντικού) II— series: σειρά Stirling
(ασυμπτωτικό ανάπτυγμα της συναρτήσεως Γ).
stochastic [sto'kaestik] επ.: στοχαστικός (θεωρ. πιθ.) II— convergence
(dependence, independence, kernel, matrix, variable, etc.): στοχαστική σύγ
κλιση (εξάρτηση, ανεξαρτησία, πυρήνας, πίνακας, μεταβλητή (ή τυχαία
μεταβλητή), κλπ.) ||— process: στοχαστική ανέλιξη, διαδικασία (στατ.).
Stokes, Sir George G. (1819-1903): Βρετανός μαθηματικός (ανάλυση) και
φυσικός II—' theorem: το θεώρημα Stokes (διαφ. γεωμ.).
Stone, Marshal Η, (1903): Αμερικανός μαθηματικός (συναρτησιακή ανάλυση,
άλγεβρα, λογική, τοπολογία) II—Cech compactification: συμπαγοποίηση
κατά Stone-Cech.
storage ['sto:nd3] ουσ.: αποθήκευση (Η/Υ).
straight [streit] επ.: ευθύς ||— angle (line, etc.): ευθεία γωνία (γραμμή, κλπ.)
II— edge: κανόνας, χάρακας.
strain [strein] ουσ.: τάση II coefficient of—: συντελεστής τάσεως || shearing
—: τάση διατομής ||— tensor: τανυστής τάσεως.
strategy ['straetadji] ουσ.: στρατηγική (θεωρ. παιγν.) || pure (mixed, dominant,
optimal, etc.) —: καθαρή (μεικτή, κυρίαρχη, βέλτιστη, κλπ.) στρατηγική.
stratifiable [.straeti'faiabl] επ.: στρωματοποιήσιμος (στατ.).
stratification [,straetifι'keijn] ουσ.: στρωματοποίηση (στατ.).
stratified ['straetifaid] επ.: στρωματοποιημένος II— sample: δείγμα κατά
στρώματα, στρωματοποιημένο δείγμα (στατ.).
stratum ['straitdm] ουσ. (πλ. strata): στρώμα, στιβάδα (στατ.).
stress [stres] ουσ.: τάση, ένταση 11 internal —: εσωτερική τάση.
stretch [stretj] p.: τεντώνω, επιμηκύνω II—ing transformation: μετασχημα
τισμός επιμηκύνσεως.
strict [stnkt] επ.: αυστηρός, γνήσιος II— inclusion: γνήσιος εγκλεισμός.
strictly ['stnktli] επιρ.: αυστηρά, γνήσια II— concave (convex): αυστηρά
κοίλος (κυρτός) ||— contained: γνήσια περιεχόμενος ||— decreasing
(increasing, monotone) function (sequence): γνησίως φθίνουσα (αύξουσα,
μονότονη) συνάρτηση (ακολουθία).
strip [strip] ουσ.: λωρίδα II Mobius —: λωρίδα του Mobius.
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strong [strnrj] επ.: ισχυρός | | ~ convergence (extremum, topology, etc.):
ισχυρή σύγκλιση (ακρότατο, τοπολογία, κλπ.) | | ~ deformation retract:
ισχυρή συστολή παραμορφώσεως II— law of large numbers: ισχυρός νόμος
των μεγάλων αριθμών.
strongly ['stroqgh] επιρ.: ισχυρά | | ~ connected: ισχυρά συνεκτικός (τοπ.)
II— consistent estimator: ισχυρά συνεπής εκτιμήτρια.
strophoid ['strofoid] ουσ.: στροφοειδής (καμπύλη), δηλ. η καμπύλη
2_χ

2

( χ + α)

structure ['strAktJb*] ουσ.: δομή || algebraic (analytic, etc.) ~ : αλγεβρική
(αναλυτική, κλπ.) δομή | | ~ theory: θεωρία δομής | | ~ of a mathematical
system: δομή μαθηματικού συστήματος.
Student's ['stjuidants]: —(-t test, -t distribution): (έλεγχος t, κατανομή t) του
Student | | ~ hypothesis: υπόθεση του Student.
Sturm, Jacques C.F, (1803-1855): Γαλλοελβετός μαθηματικός (ανάλυση) | | ~
comparison theorem: το θεώρημα συγκρίσεως του Sturm για τις ρίζες
συναρτήσεων II—Liouville differential equation: η διαφορική εξίσωση
Sturm-Liouville ^ [ p ( x ) ^ ] + [λρ(χ) + q(x)]y=0
subadditive [.sAb'aeditiv] επ.: υποπροσθετικός | | ~ function: υποπροσθετική
συνάρτηση: f(x + y)<f(x) + f(y) || completely (countably) ~ function: πλήρως
(αριθμήσιμα) υποπροσθετική συνάρτηση: f(UXi)<Ef(Xi).
subbase ['sAbbeis] ουσ.: υπόβαση (τοπ.).
subclass [,sAb'kla:s] ουσ.: υποκλάση (θεωρ. συν.).
subdivision [,sAbdi'vi3n] ουσ.: υποδιαίρεση.
subdomain [^Abdau'inein] ουσ.: υποπεριοχή, υποπεδίο ορισμού.
subfactorial [.sAbfaek'to^ial] ουσ.: υποπαραγοντικό.
subfield ['SAbfi:ld] ουσ.: υποσώμα.
subgroup ['sAbgru:p] ουσ.: υποομάδα || admissible (invariant, normal, etc.)
~: δεκτή (αναλλοίωτη, κανονική, κλπ.) υποομάδα | | ~ lattice: σύνδεσμος
υποομάδων.
subharmonic [,sAbha:'mDnik] επ.: υποαρμονικός (αναλ.) | | ~ function: υποαρμονική συνάρτηση.
sublattice [.SAb'laetis] ουσ.: υποσύνδεσμος (ή υποδικτυωτό).
submatrix [.sAb'meitnks] ουσ.: υποπίνακας, υπομήτρα.
subnormal [,sAb'nD:ml] επ.: 1. υποκάθετος, δηλ. η προβολή στον άξονα των
χ του τμήματος της καθέτου που ορίζεται από το σημείο της καμπύλης και
τον άξονα των x II polar ~ : πολική υποκάθετος II 2.: υποκανονικός | | ~
series: υποκανονική σειρά (αλγ.).
subregion [lsAb'ri:d39n] ουσ.: υποπεριοχή.
subring ['sAbnrj] ουσ.: υποδακτύλιος (αλγ.).
subsampling ['sAb.saemphq] ουσ.: υποδειγματοληψία (στατ.).
subscript ['sAbskript] ουσ.: (υπο)δείκχης.
subsequence [,sAb'si:kw9ns] ουσ.: υποακολουθία.
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subseries [,SAb*si3ri:z] ουσ.: υποσειρά.
subset ['sAbset] ουσ.: υποσύνολο II proper ~: γνήσιο υποσύνολο.
subsine [.SAb'sain] επ.: υποημιτονική (συνάρτηση).
subspace ['sAbspeis] ουσ.: υποχώρος || dense (invariant, etc.) ~: πυκνός
(αναλλοίωτος, κλπ.) υποχώρος.
substituend [sab'stitjuand] ουσ.: υποκατάσταση, υποκατάστατο.
substitute ['sAbstitju:t] 1. ουσ.: υποκατάστατο II 2. p.: αντικαθιστώ.
substitution [,sAbsti'tju:Jh] ουσ.: αντικατάσταση 11 elimination by ~: απα
λοιφή δι 9 αντικαταστάσεως II— group: ομάδα αντικαταστάσεων ή μεταθέ
σεων II— instance: περίπτωση αντικαταστάσεως (καθ. αλγ.) || integration by
~: ολοκλήρωση δι 9 αντικαταστάσεως (δι9 αλλαγής μεταβλητής) ||~ rule:
κανόνας αντικαταστάσεως.
subtangent [,sAb'taend39nt] ουσ.: υποεφαπτομένη.
subtend [sAb'tend] p.: υποτείνω, αντίκειμαι || angle —ed by the side: γωνία
αντικείμενη σε πλευρά (τριγώνου).
subtract [sab'traekt] p.: αφαιρώ.
subtraction [sab'traekjh] ουσ.: αφαίρεση.
subtrahend ['sAbtrahend] ουσ.: αφαιρετέος.
succeed [s3k'si:d] p.: διαδέχομαι.
succeeding [sak'shdirj] επ.: διαδοχικός ||~ terms: διαδοχικοί όροι.
succession [sak'sejh] ουσ.: διαδοχή.
successive [sak'sesiv] επ.: διαδοχικός ||~ approximations (substitutions,
terms, etc.): διαδοχικές προσεγγίσεις (αντικαταστάσεις, όροι, κλπ.).
successor [sak'sesa*] ουσ.: διάδοχος, επόμενος.
sufficiency [sa'fisansi] ουσ.: επάρκεια.
sufficient [sa'fifnt] επ.: ικανός ||~ condition: ικανή συνθήκη.
suffix ['sAfiks] ουσ.: επίθημα ||>~ notation: επιθηματικός συμβολισμός
(prefix, infix, suffix).
sum [sAm] ουσ.: άθροισμα 11 algebraic (arithmetic, bounded, logical, partial,
trigonometric, vector, etc.) ~: αλγεβρικό (αριθμητικό, φραγμένο, λογικό,
μερικό, τριγωνομετρικό, διανυσματικό, κλπ.) άθροισμα ||~ of classes
(sets): άθροισμα ή ένωση κλάσεων (συνόλων) II— of squares: άθροισμα
τετραγώνων.
summable ['sAmabal] επ.: αθροίσιμος II absolutely (uniformly) ~ series:
απόλυτα (ομοιόμορφα) αθροίσιμη σειρά ||~ function: αθροίσιμη ή ολοκλη
ρώσιμη συνάρτηση.
summand ['sAmsnd] ουσ.: προσθετέος.
summation [sA'meifn] ουσ.: άθροιση.
superadditive [,su:per'aeditiv] επ.: υπερπροσθετικός II— function: υπερπροσθετική συνάρτηση: f(x + y)^f(x) + f(y).
superalgebra [,su:p3r'aeld3ibr3] ουσ.: υπεράλγεβρα.
superfluous [su:'p3:flu9s] επ.: περιττός, πλεονάζων II— variable: πλεονάζουσα
μεταβλητή (στατ.).
superharmonic [,su:p3ra:'mDnik] επ.: υπεραρμονικός ||~ function: υπεραρμο-
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νική συνάρτηση (f υπεραρμονική <=> - f υφαρμονική).
superior [sui'piana*] επ.: ανώτερος || limit —: ανώτερο όριο (lim ή lim sup)
(λέγεται και complete limit: πλήρες όριο όταν αναφέρεται σε ακολουθίες
συνόλων).
supergroup [,su:p3'gru:p] ουσ.: υπερομάδα (αλγ.).
superposable [.su-.pa'pauzabl] επ.: ταυτίσιμος ||— configurations: ταυτίσιμα
σχήματα.
superspose [.suipa'pauz] p.: υπερθέτω, ταυτίζω.
superposition [.suipaps'zifn] ουσ.: υπέρθεση, επίθεση II axion of—: αξίωμα
επιθέσεως.
superscript ['su:p3sknpt] ουσ.: (υπερ)δείκτης.
supplement ['sAphmant] ουσ.: παραπλήρωμα.
supplemental [.sAph'mental] επ.: συμπληρωματικός II— chords: συμπληρω
ματικές χορδές.
supplementary [.sApta'mentan] επ.: παραπληρωματικός ||— angles: παραπλη
ρωματικές γωνίες.
support [s3'po:t] ουσ.: υποστήριξη, φορέας II line (plane, hyperplane) of—:
ευθεία (επίπεδο, υπερεπίπεδο) υποστηρίξεως II (normalized) — function:
(κανονικοποιημένη) συνάρτηση υποστηρίξεως II— of a function or measure:
φορέας συναρτήσεως ή μέτρου.
suppose [sa'pauz] p. υποθέτω.

supposed [sa'pauzd] επ.: υποτιθέμενος, θεωρούμενος.
supposition [.sApa'zifn] ουσ.: υπόθεση.
supremum [su'premam] ουσ. (πλ. suprema) ή sup ή lub: ελάχιστο άνω
φράγμα.
surd [s3:d] ουσ.: ριζικό, άθροισμα ριζικών ένα τουλάχιστον από τα οποία
είναι άρρητο II binomial (trinomial) —: διωνυμική (τριωνυμική) ριζική
παράσταση II cubic (quadratic, quartic, quintic, etc.) —: κυβικό (τετρα
γωνικό, τεταρτοβάθμιο, πεμπτοβάθμιο, κλπ.) surd || entire —: γνήσια
ριζική παράσταση.
sure event [Juan'vent]: βέβαιο ενδεχόμενο (στατ.).
surface ['S3:fis] ουσ.: επιφάνεια || admissible (algebraic, analytic, asymptotic,
closed, conical, convex, cubic, curved, cylindrical, developable, helicoidal,
imaginary, isometric, lateral, material, minimal, one-sided, orientable, orthocentric, orthogonal, parametric, plane, polar, pseudospherical, quadric,
quartic, rational, reducible, regular, ruled, smooth, spherical, transcendental,
etc.) —: δεκτή (αλγεβρική, αναλλαγματική, αναλυτική, ασυμπτωτική,
κλειστή, κωνική, κυρτή, κυβική, καμπύλη, κυλινδρική, αναπτύξιμη, ελι
κοειδής, φανταστική, ισομετρική, παράπλευρη, υλική, ελάχιστη, μονό
πλευρη, προσανατολίσιμη, ορθοκεντρική, ορθογώνια, παραμετρική, επί
πεδη, πολική, ψευδοσφαιρική, τετραγωνική, διτετράγωνη ή τεταρτοβάθμια,
ρητή, αναγώγιμη, ομαλή, ευθειογενής, λεία, σφαιρική, υπερβατική, κλπ.)
επιφάνεια II applicable (parallel, similar, etc.) —s: ισομετρικές (παράλληλες,
όμοιες, κλπ.) επιφάνειες 11 curvature of —: καμπυλότητα επιφάνειας II— of
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(constant width (curvature), revolution, translation, etc.): επιφάνειο (σταθε
ρού πλάτους (καμπυλότητας), εκ περιστροφής, εκ μεταφοράς, κλπ.) ||~
area (harmonic, patch, etc.): εμβαδόν (αρμονική, τμήμα, κλπ.) επιφάνειας
II— integral: επιφάνεια ολοκλήρωμα II Riemannian ~ : επιφάνεια Riemann ||
fundamental coefficients of a ~ : θεμελιώδεις συντελεστές επιφάνειας ||
fundamental quadratic forms of a ~ : θεμελιώδεις τετραγωνικές μορφές
επιφάνειας.
surgery [ ' s a f a r i ] ουσ.: εγχείρηση (τοπ.) | | ~ theory: θεωρία εγχειρήσεων.
surjection [s3:'d3ekfn] ουσ.: επιμορφισμός (συνόλων), απεικόνιση επί.
surjective [s3:'d3ektiv] επ.: συνάρτηση ή απεικόνιση επί.
survey ['S3:vei] ουσ.: (στατιστική) έρευνα, δημοσκόπηση (στατ.).
survival probability [sa^vaivl.piOba'biteti]: πιθανότητα επιβιώσεως.
syllogism ['sibd3iz3m] ουσ.: συλλογισμός (μαθ. λογ.) II hypothetical (catego
rical, etc.) ~ : υποθετικός (κατηγορικός, κλπ.) συλλογισμός.
Sylow, Peter L. (1832-1918): Νορβηγός μαθηματικός (θεωρία ομάδων) ~'s
theorems: θεωρήματα του Sylow περί υπάρξεως υποομάδων τάξεως δυνάμεως
πρώτου αριθμού.
Sylvester, James J. (1814-1897): Άγγλος μαθηματικός (θεωρία αριθμών,
άλγεβρα, συνδυαστική γεωμετρία) που από κοινού με τον Cayley θεμε
λίωσε τη θεωρία των αλγεβρικών αναλλοίωτων (algebraic invariance) 11— 's
law of inertia: νόμος αδράνειας του Sylvester.
symbol ['simbl] ουσ.: σύμβολο II algebraic ~ s : αλγεβρικά σύμβολα ||
predicate ~ : κατηγορηματικό σύμβολο (μαθ. λογ.).
symbolic [sim'bohk] επ.: συμβολικός II— logic (method, solution, etc.):
συμβολική λογική (μέθοδος, λύση, κλπ.).
symbolism ['simbahzam] ουσ.: συμβολισμός (μαθ. λογ.).
symmetric [si'metnk] επ.: συμμετρικός II absolutely ~ : απόλυτα συμμε
τρικός II— determinant (difference, distribution, function, geometric configu
rations, group, matrix, relation, sampling, transformation, etc.): συμμετρική
ορίζουσα (διαφορά, κατανομή, συνάρτηση, γεωμετρικά σχήματα, ομάδα,
πίνακας, σχέση, δειγματοληψία, μετασχηματισμός, κλπ.) 11 cyclo~: κυκλοσυμμετρικός II elementary ~ functions: στοιχειώδεις συμμετρικές συναρτή
σεις II— chain: συμμετρική αλυσίδα 11— chain condition: συνθήκη συμμετρι
κών αλυσίδων (θεωρ. συν.).
symmetry ['simatn] ουσ.: συμμετρία || axial ~ : συμμετρία ως προς άξονα,
αξονική συμμετρία 11 bilateral ~ : δίπλευρη συμμετρία II central ~ :
συμμετρία ως προς σημείο, κεντρική συμμετρία II plane ~ : συμμετρία ως
προς επίπεδο II group of symmetries: ομάδα των συμμετριών 11 two-fold
(three-fold, n-fold) ~ : συμμετρία ως προς περιστροφή 180° (120°,
synclastic [sirj'klaestik] επ.: συγκλαστικός.
syntactic [sin'taektik] επ.: συντακτικός (μαθ. λογ.).
syntax ['smtaeks] ουσ.: σύνταξη, (μαθ. λογ.).
synthesis ['sinensis] ουσ. (πλ. syntheses): σύνθεση.

).
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synthetic [sin'Getik] επ.: συνθετικός II— division (geometry, method, propo
sition, substitution, etc.): συνθετική διαίρεση (γεωμετρία, μέθοδος, πρό
ταση, αντικατάσταση, κλπ.).
system ['sistam] ουσ.: σύστημα II algebraic (axiomatic, binary, closed, deci
mal, duodecimal, hexadecimal, invariant, left handed, linear, metric,
number, stable etc.) ~: αλγεβρικό (αξιωματικό, δυαδικό, κλειστό, δεκαδικό,
δωδεκαδικό, δεκαεξαδικό, αναλλοίωτο αριστερόστροφο, γραμμικό, μετρι
κό, αριθμητικό, σταθερό, κλπ.) σύστημα 11 coordinate ~: σύστημα συντε
ταγμένων II— analysis: ανάλυση συστημάτων II— of (equations, inequalities,
numeration, reference, etc.): σύστημα (εξισώσεων, ανισοτήτων, αριθμήσεως,
αναφοράς, κλπ.).
systematic [.sists'maetik] επ.: συστηματικός ||~ error (sample, etc.):
συστηματικό σφάλμα (δείγμα, κλπ.).
syzygy ['sizid3i] ουσ.: συζυγία.

Τ
Τ [ti:]: t-distribution: κατανομή Τ (ονομάζεται και Student's t (στατ.) ||~score (-test): αποτέλεσμα (έλεγχος) Τ.
table ['teibl] ουσ.: πίνακας II reference ή look up ~: πίνακας αναφοράς II
trigonometric ~: τριγωνομετρικός πίνακας II truth ~: πίνακας αληθείας Ι Ι 
οί integrals: πίνακας ολοκληρωμάτων ||~ of logarithms: πίνακας λογαρίθμων.
tableau ['taebbu] ουσ.: πίνακας 11 Young ~: πίνακας Young (συνδ.).
tabular ['taebjub*] επ.: αναφερόμενος στον πίνακα, υπό μορφή πίνακα ||~
differences (of logarithms, trigonometric functions, etc.): διαφορές μεταξύ
διαδοχικών τιμών πίνακα (λογαρίθμων, τριγωνομετρικών συναρτήσεων,
κλπ.).
tabulate ['taebjuleit] p.: ταξινομώ, κατατάσσω, καταγράφω (σε καταλόγους
ή πίνακες).
tabulation [.taebju'leijh] ουσ.: κατάταξη, ταξινόμηση σε πίνακες.
taclocus ['taek.lokas] ουσ.: (γεωμετρικός) τόπος των σημείων συνεπαφής ή
τόπος συνεπαφής (λέξη σύνθετη από το επίθετο της ελληνικής γλώσσας
ταχύς και το λατινικό locus) (διαφ. εξ., γεωμ.).
tacnode ['taek.naud] ουσ.: σημείο συνεπαφής (γεωμ.).
tacpoint ['taekpoint]: σημείο επαφής (γεωμ.).
tally ['taeli] ουσ.: καταμέτρηση ένα προς ένα (αριθμητική modulo 1 ή
σύστημα του Peano).
tangency ['taend33nsi] ουσ.: point of—: σημείο επαφής.
tangent [ ['taend3ant] 1. ουσ.: εφαπτομένη II arc ~: τόξο εφαπτομένης II
common (hyperbolic, polar) ~: κοινή (υπερβολική, πολική) εφαπτομένη II
2. επ.: εφαπτόμενος II— curve: η καμπύλη εφαπτομένης (y=tan x) 11 internally
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(externally) ~ circles: εσωτερικά (εξωτερικά) εφαπτόμενοι κύκλοι | | ~
curves (lines, plane, etc.): εφαπτόμενες καμπύλες (ευθείες, επίπεδο, κλπ.) ||
curve ~ to a surface: καμπύλη εφαπτόμενη επιφανείας.
tangential [taen^enjl] επ.: εφαπτομενικός, κατά την εφαπτομένη ||~
acceleration: εφαπτομενική επιτάχυνση, επιτάχυνση κατά την εφαπτομένη
II— component (curvature, etc.): εφαπτομενική συνιστώσα (καμπυλότητα,
κλπ.).
tapered sawtooth function [teip3:d,so:tue'fAi)kJh]: πριονωτή συνάρτηση (στατ.).
Tarski, Alfred (1902): Πολωνοαμερικανός μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση,
μαθηματική λογική) || Banach— paradox: το παράδοξο Banach-Tarski ||~
fixed point theorem: το θεώρημα σταθερών σημείων του Tarski.
tau [tau] ουσ.: το ελλ. γράμμα ταυ.
tautochrone ['to:t3,kr3un] ουσ.: η ταυτόχρονη ή ισόχρονη καμπύλη (π.χ. το κυκλοειδές).
tautological [.toUa'lodjikl] επ.: ταυτολογικός.
Taylor, Brooke (1685-1731): Ά γ γ λ ο ς μαθηματικός (ανάλυση, γεωμετρία) και
φιλόσοφος ||~'s polynomial (series): πολυώνυμο (σειρά) Taylor ||~'s
theorem: θεώρημα του Taylor περί προσεγγίσεως συναρτήσεων με πολυώ
νυμα.
Tchebychev, P.L: βλ. Chebychev.
telescope ['tehskaup] ουσ.: τηλεσκόπιο 11 reflecting (refracting) ~ : κατοπτρι
κό (διαθλαστικό) τηλεσκόπιο.
telescopic [.teh'skupik] επ.: τηλεσκοπικός II— series: τηλεσκοπική σειρά.
temperature ['tempratjb*] ουσ.: θερμοκρασία (φυσ.).
tension ['tenfn] ουσ.: τάση || modulus of — ή Young's modulus: συντελεστής
τάσεως.
tera- ['tera] πρ.: τρισεκατομμύριο (ΙΟ12).
tensor ['ten/9*] ουσ.: τανυστής II— analysis (field, product): τανυστική
ανάλυση (πεδίο, γινόμενο) II alternate (contravariant, covariant, metric,
mixed, numerical, symmetric, skew-symmetric, strain, stress, etc.) ~ : εναλλασ
σόμενος (ανταλλοίωτος, συναλλοίωτος, μετρικός, μικτός, αριθμητικός,
συμμετρικός, λοξοσυμμετρικός, εντάσεως, τάσεως, κλπ.) τανυστής ||
composition (product) of ~ s : σύνθεση (γινόμενο) τανυστών II divergence of
~ : απόκλιση τανυστού 11 inner multiplication of ~ s (βλ. composition of
~s).
term [t3:m] ουσ.: όρος II absolute (algebraic, bound, constant, general, minor,
positive, etc.) ~ : απόλυτος (αλγεβρικός, φραγμένος, σταθερός, γενικός,
μείζων, ελάσσων, θετικός, κλπ.) όρος | | ~ of an equation (fraction, propor
tion, sequence, series, etc.): όρος εξισώσεως (κλάσματος, αναλογίας,
ακολουθίας, σειράς, κλπ.) || like —s: όμοιοι όροι II similar ~ s : όμοιοι όροι
II unlike —s: ανόμοιοι όροι.
terminal ['t3:minl] 1. ουσ.: τερματικό (Η/Υ) II 2. επ.: τελικός 11— line (point,
velocity, side of angle, etc.): τελική ευθεία (σημείο, διανυσματική ταχύτητα,
πλευρά γωνίας, κλπ.).
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terminate ['t3:mineit] p.: τερματίζω, καταλήγω.
terminating ['t3:mineitir)] επ.: τερματιζόμενος, περατούμενος ||— continued
fraction: τερματιζόμενο συνεχές κλάσμα II— decimal: τερματιζόμενος
δεκαδικός.
ternary ['t3:n3ri] επ.: τριαδικός II— form (number system, operation, ring,
set, etc.): τριαδική μορφή (αριθμητικό σύστημα, πράξη (ή τριμελής),
δακτύλιος, σύνολο, κλπ.).
terrestrial [ti'restnal] επ.: γήινος, σφαιρικός ||— triangle: γήινο τρίγωνο
(γεωμ.).
tesselate ['tesileit] p.: ψηφοθετώ, συναρμολογώ ψηφίδες, κατασκευάζω μω
σαϊκό, ψηφιδωτό.
tesselation [,tesi'leijh] ουσ.: ψηφιδοθέτηση, κατασκευή μωσαϊκού, πλήρωση
επιπέδου με κανονικά γεωμετρικά σχήματα (γεωμ.).
tessera ['tesera] ουσ. (πλ. tesserae): ψηφίδα, πετραδάκι μωσαϊκού (γεωμ.).
test [test] l. p.: ελέγχω, δοκιμάζω, εξετάζω II 2. ουσ.: κριτήριο, δοκιμή,
έλεγχος 11— hypothesis: δοκιμαστική υπόθεση, υπόθεση υπό έλεγχο II—
statistic: στατιστική (συνάρτηση) ελέγχου II— (random) variable: δοκιμα
στική (τυχαία) μεταβλητή 11 comparison (convergence, divisibility, ratio,
etc.) —: κριτήριο συγκρίσεως (συγκλίσεως, διαιρετότητας, λόγου, κλπ.) II
size of a —: μέγεθος ελέγχου (στατ.).
tetrad ['tetraed] ουσ.: τετράδα.
tetragon ['tetragon] ουσ.: τετράπλευρο.
tetrahedral [,tetr3'hi:dr3l] επ.: τετράεδρος ||— angle (group, number, surface,
etc.): τετράεδρος γωνία (ομάδα, αριθμός, επιφάνεια, κλπ.).
tetrahedron ['tetr3'hi:dran] ουσ.: τετράεδρο II— of reference: τετράεδρο
αναφοράς II regular —: κανονικό τετράεδρο ή τριγωνική πυραμίδα.
theorem ['0i3r3m] ουσ.: θεώρημα || dual (existence, fundamental, structure,
etc. —: δυϊκό (υπάρξεως, θεμελιώδες, δομής, κλπ.) θεώρημα.
theoretic [Oia'retik] επ.: θεωρητικός II group —: ομαδοθεωρητικός (αλγ.) ||
lattice —: συνδεσμοθεωρητικός 11 set —: συνολοθεωρητικός.
theoretics [Oia'retiks] ουσ.: θεωρητική.
theorize ['Oiaraiz] p.: διαμορφώνω, εκφράζω θεωρία, σκέπτομαι, εκφράζομαι
θεωρητικώς.
theorist ['Gisrist] ουσ.: θεωρητικός.
theory ['Gian] ουσ.: θεωρία || axiomatic (complete, consistent, decision,
deductive, field, formal, function, group, informal, information, lattice,
linear, number, proof, quantum, relativity, ring, set, structure, etc.) —:
αξιωματική (πλήρης, συνεπής, αποφάσεων, παραγωγική, σωμάτων, τυπική,
συναρτησιακή, ομάδων, μη τυπική, πληροφοριών, συνδέσμων, γραμμική,
αριθμών (αριθμοθεωρία), αποδείξεως, κβαντική, σχετικότητας, δακτυλίων,
συνόλων (συνολοθεωρία), δομική, κλπ.) θεωρία ||— of determinants (equa
tions, errors, matrices, probability, etc.): θεωρία οριζουσών (εξισώσεων,
σφαλμάτων, πινάκων, πιθανοτήτων, κλπ.).
thermal ['03:ml] επ.: θερμικόςΙΙ— energy: θερμική ενέργεια.
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thermodynamics [^maudai'naemiks] ουσ.: θερμοδυναμική (φυσ.).
theta ['θιιτο] ουσ.: το ελληνικό γράμμα θήτα | | ~ function(s): συνάρτη
ση/συναρτήσεις θ.
third [03:d] επ.: τρίτος II— proportional (quadrant, etc.): τρίτη ανάλογος
(τεταρτημόριο, κλπ.).
Thorn, R. (1923): Γάλλος μαθηματικός (διαφορική τοπολογία), ιδρυτής
της θεωρίας των καταστροφών.
Thomson, J.G. (1932): Άγγλος μαθηματικός (άλγεβρα) II Feit-~theorem:
θεώρημα Feit-Thomson (όλες οι μη κυκλικές πεπερασμένες απλές ομάδες
είναι άρτιας τάξεως).
thousand ['Oauznd] ουσ.: χίλια.
three [9ri:] ουσ.: τρία | | ~ body problem: πρόβλημα των τριών σωμάτων II ~
circles theorem: θεώρημα των τριών κύκλων (του Hadamard) (μιγαδ. αναλ.)
| | ~ dimensional: τρισδιάστατος.
Thue, Α. (1863-1922): Νορβηγός μαθηματικός (θεωρία αριθμών) 11 ——SiegelRoth theorem: το θεώρημα των Thue, Siegel, Roth (θεωρ. αρ.).
Tietze, H.F.F. (1880-1964): Αυστρογερμανός μαθηματικός (ανάλυση, τοπο
λογία) II— extension theorem: θεώρημα επεκτάσεως Tietze (τοπ.).
time ['tdim] ουσ.: χρόνος || 1. ουσ.: apparent (astronomical, solar etc.) ~ :
φαινόμενος (αστρονομικός, ηλιακός, κλπ.) χρόνος | | ~ coordinate (interval,
series, etc.): χρονική συντεταγμένη (διάστημα, σειρά (χρονοσειρά), κλπ.).
tolerance ['tobrans] ουσ.: ανοχή | | ~ limits (number, etc.): όρια (αριθμός,
κλπ.) ανοχής (στατ.).
top [top] ουσ.: κορυφή.
topographic [.topa'graefik] επ.: τοπογραφικός.
topography [ta'pografi] ουσ.: τοπογραφία.
topological [,tops'k>d3ikl] επ.: τοπολογικός | | ~ deformation (equivalence,
group, lattice, manifold, mapping, product, property, space transformation,
etc.): τοπολογική παραμόρφωση (ισοδυναμία, ομάδα, σύνδεσμος, πολλα
πλότητα, απεικόνιση, γινόμενο, ιδιότητα, χώρος, μετασχηματισμός, κλπ.).
topologically [.tOpa'lodjikali] επίρ.: τοπολογικά | | ~ equivalent (spaces):
τοπολογικά ισοδύναμοι (χώροι) (συν. ομοιομορφικοί).
topology [ta'pobdji] ουσ.: τοπολογία II algebraic (combinatorial, compact,
metric, point-set, strong/weak, trivial, uniform, etc.) ~ : αλγεβρική (συν
δυαστική, συμπαγής, μετρική, σημειοσυνολική, ισχυρή/ασθενής, τετριμ
μένη, ομοιόμορφη, κλπ.) τοπολογία II— of a space: τοπολογία χώρου.
toroidal [ta'roidl] επ.: δακτυλιοειδής II— coordinates: δακτυλιοειδείς συν
τεταγμένες.
torque [to:k] ουσ.: ροπή στρέψεως (μηχ.).
torsion ['to:Jh] ουσ.: στρέψη, ισχύς αποσπειρώσεως (συνήθως συμβολίζεται
με το ελλ. γράμμα τ ή - II— free group: ομάδα χωρίς στρέψη 11 geodesic ~ :
γεωδαισιακή στρέψη | | ~ coefficient: συντελεστές στρέψεως 11— coefficients
of a group: συντελεστές στρέψεως ομάδας 11 radius of ~ : ακτίνα στρέψεως
||~ of a curve: στρέψη καμπύλης.
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tortuous ['toitjuas] επ: ελικοειδής, συνεστραμμένος.
torus ['tDrss] ουσ. (πλ. tori): σπείρα, τόρος (τοπ.).
toss [tos] ουσ.: ριξιά ||— of a coin: ριξιά νομίσματος, στρίψιμο (θεωρ. πιθ.).
total ['tautl] επ.: ολικός ||— curvature (derivative, differential, differential
equation, variation, etc.): ολική καμπυλότητα (παράγωγος, διαφορικό,
διαφορική εξίσωση, μεταβολή, κλπ.).
totally ['tautah] επιρ.: ολικά II— bounded (disconnected set, etc.): ολικά
φραγμένος (μη συνεκτικό σύνολο, κλπ.) II— (ή linearly) ordered set: ολικά
(ή γραμμικά) διατεταγμένο σύνολο.
totient ['taujht] ουσ.: — of an integer: o αριθμός των totitives (βλ. λήμμα)
ενός ακεραίου II— ή Euler's φ function: συνάρτηση φ (του Euler).
totitive ['totativ] ουσ.: — of an integer: θετικός ακέραιος όχι μεγαλύτερος
από τον δοθέντα θετικό ακέραιο και πρώτος σε σχέση με αυτόν.
trace [treis] ουσ.: ίχνος II— of a line (matrix, transformation, etc.): ίχνος
ευθείας (πίνακα (γερμ. spur), μετασχηματισμού, κλπ.).
traction ['traekjh] ουσ.: έλξη.
tractrix ['traektnks] ουσ. (πλ. tractrices): η έλκουσα (καμπύλη).
trajectory [tra'dsektan] ουσ.: τροχιά II orthogonal —: ορθογώνια τροχιά.
transcend [traen'send] p.: υπερβαίνω.
transcendence [traen'sendans] ουσ.: υπερβατικότητα II— degree: βαθμός
υπερβατικότητας.
transcendental [.traensen'dentl] επ.: υπερβατικός II— curve (equation, function,
number, operation, surface, etc.): υπερβατική καμπύλη (εξίσωση, συνάρτη
ση, αριθμός, πράξη, επιφάνεια, κλπ.).
transfer [traens'f3:*] l. p.: μεταφέρω II 2. ουσ. ['traensf3:*]: μεταφορά,
αλλαγή.
transfinite [trans'famat] επ.: υπερπεπερασμένος ||— induction: υπερπεπερασμένη επαγωγή II— (cardinal/ordinal) number: υπερπεπερασμένος (πληθικός/τακτικός) αριθμός.
transform [traens'fom]: μετασχηματίζω || 2. ουσ.: μετασχηματισμός II— of
an element of a group: ο μετασχηματίζω ν (πίνακας) στοιχείου ομάδας 11
Laplace (Fourier, etc.) —: μετασχηματισμός Laplace (Fourier, κλπ.).
transformation [.traensfa'meifn] ουσ.: μετασχηματισμός II adjoint (admissible,
affine, algebraic, analytic, collineatory, congruent, conjunctive, equian
gular, geometric, homogeneous, homothetic, identical, injective, inverse, isogonal, isometric, linear, normal, orthogonal, projective, radial, rational, red
ucible, reversible, rigid, surjective, symmetric, topological, unitary, etc.) —:
συζυγής (επιτρεπτός, συσχετισμένος (ή ομοπαραλλληλικός), αλγεβρικός,
αναλυτικός, συγγραμμικός, ισοδύναμος, συζευκτικός, ισογώνιος, γεωμε
τρικός, ομογενής, ομοθετικός, ταυτοτικός, αμφιμονοσήμαντος, αντίστρο
φος, ισογώνιος, ισομετρικός, γραμμικός, κανονικός, ορθογώνιος, προβο
λικός, ακτινικός, ρητός, αναγώγιμος, αντιστρέψιμος, άκαμπτος, επί, συμ
μετρικός, τοπολογικός, μοναδιαίος, κλπ.) μετασχηματισμός II group of—:
ομάδα μετασχηματισμών 11— of axes (coordinates): μετασχηματισμός αξό-
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νων (συντεταγμένων) II— of similitude: ομοιοθετικός μετασχηματισμός ||—
of series (tensor, variable, etc.): μετασχηματισμός σειράς (τανυστού, μετα
βλητής, κλπ.).
transformed [traens'fo:md] επ.: μετασχηματισμένος.
transition [traen'zijh] ουσ.: μετάβαση ||— curve (matrix, point, propability,
state, etc.): καμπύλη (πίνακας, σημείο, πιθανότητα, κατάσταση, κλπ.)
μεταβάσεως.
transitive ['traenzitiv] επ.: μεταβατικός ||— group (law, relation, etc.): μεταβα
τική ομάδα (νόμος, σχέση, κλπ.) II doubly/triply — (group): διπλά/τριπλά
μεταβατική (ομάδα) II— orientation (of a graph): μεταβατικός προσανατο
λισμός (γραφήματος) (τοπ., συνδ.).
transitively ['traenzitivh] επιρ.: μεταβατικά II— oriented (graph): μεταβατικά
προσανατολισμένο γράφημα.
transitivity [.traenzi'tivati] ουσ.: μεταβατικότητα.
translate [traens'leit] l. p.: μετατοπίζω παραλλήλως, μεταφέρω || 2. ουσ.: σχή
μα εκ μεταφοράς.
translation ['traens'leifn] ουσ.: παράλληλη μετατόπιση, μεταφορά ||— for
mulae: τύποι (παράλληλης) μεταφοράς 11 parallel —: παράλληλη μεταφορά
II— of axes: (παράλληλη) μεταφορά αξόνων II— surface: επιφάνεια
μεταφοράς.
translocate [.traenstau'keit] p.: μετατοπίζω.
transportation [,traenspo:'teiJh] ουσ.: μεταφορά II Hitchcock — problem:
πρόβλημα μεταφοράς Hitchcock (γραμ. προγρ.).
transpose [traens'pauz] 1. p.: μεταθέτω, μετατοπίζω, μετατάσσω II 2.
ουσ.: ['traenspauz] — of a matrix: ανάστροφος πίνακα.
transposition [.traenspa'zijh] ουσ.: 1. εναλλαγή || 2. μεταφορά (όρων εξισώσεως).
transversal [traenz'v3:sl] 1. ουσ.: διατέμνουσα II— of a (Latin square, matrix,
pencil of lines, etc.): διατέμνουσα (Λατινικού τετραγώνου, πίνακα, δέσμης
ευθειών, κλπ.).
transversality [traenzv3:'saebti] ουσ.: εγκαρσιότητα II— condition: συνθήκη
εγκαρσιότητας.
transverse ['traenzv3:s] επ.: εγκάρσιος, πλάγιος II— axis: εγκάρσιος άξονας
II— common tangent: κοινή εσωτερική εφαπτομένη II— displacement:
πλάγια μετατόπιση ||— projection: πλάγια προβολή 11— section: πλάγια
τομή.
trapezium ['tra'phzjam] ουσ.: τραπέζιο II isosceles —: ισοσκελές τραπέζιο ||
altitude (base, median, etc.) of a —: ύψος (βάση, διάμεσος, κλπ.) τραπεζίου.
trapezoid ['traepizoid] 1. ουσ.: τραπεζοειδές ||— formula (rule): τύπος
(κανόνας) του τραπεζοειδούς II 2. επ.: τραπεζοειδής.
traverse ['traevas] ουσ.: διατέμνουσα.
tree [tri:] ουσ.: δέντρο II balanced (binary, regular, search, spanning,
ternary, etc.) —: ισόρροπο (δυαδικό, κανονικό, αναζητήσεως, καλύπτον,
τριαδικό, κλπ.) δέντρο ||— diagram: δενδροδιάγραμμα.
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trend [trend] ουσ.: τάση, κατεύθυνση | | ~ of a set of data: τάση συνόλου
δεδομένων (στατ.).
triad ['traiad] ουσ.: τριάδα.
triadic [trai'aedik] επ.: τριαδικός.
trial ['traial] ουσ.: δοκιμή || by ~ and error: διά της μεθόδου δομικής και
πλάνης, εμπειρική έρευνα II independent (repeated) ~ s : ανεξάρτητες
(επανειλημμένες) δοκιμές.
triangle ['traiaerjgl] ουσ.: τρίγωνο II acute (astronomical, curvilinear, inscribed,
isosceles, oblique, obtuse, plane, polar, rectilinear, right, spherical, etc.) ~ :
οξυγώνιο (αστρονομικό, καμπυλόγραμμο, εγγεγραμμένο, ισοσκελές, πλάγιο,
αμβλυγώνιο, επίπεδο, πολικό, ευθύγραμμο, ορθογώνιο, σφαιρικό, κλπ.)
τρίγωνο 11 antipodal (congruent, homothetic, perspective, similar, etc.) —s:
αντιποδικά δηλ. διαμετρικά αντίθετα (ίσα, ομοθετικά, προοπτικά, όμοια,
κλπ.) τρίγωνα II altitude (area, barycenter, base, excentre, incentre, median,
orthocentre, perimeter, etc.) of a ~ : ύψος (εμβαδόν, βαρύκεντρο, βάση,
εξώκεντρο, δηλ. κέντρο περιγεγραμμένου κύκλου, εσώκεντρο, δηλ. κέντρο
εγγεγραμμένου κύκλου, διάμεσος, ορθόκεντρο, περίμετρος, κλπ.) τριγώνου
||~ of reference: τρίγωνο αναφοράς | | ~ inequality: τριγωνική ανισότητα.
triangulable [traiai'aeqgjubbl] επ.: τριγωίσιμος II— space: τριγωνίσμος
χώρος.
triangular [traiai'aerjgjuta*] επ.: τριγωνικός | | ~ distribution (matrix, number,
prism, pyramid, region, etc.): τριγωνική κατανομή (χώρος, αριθμός,
πρίσμα, πυραμίδα, περιοχή, κλπ.).
triangulate [trai'aeAnguleit] p.: τριγωνΐζω, διαμερίζω σε τρίγωνα.
triangulation [trai.aeAgju'leifn] ουσ.: τριγωνισμός, διαμέριση σε τρίγωνα.
trichotomy [tri'kotami] ουσ.: τριχοτομία II— property: ιδιότητα της τριχοτομίας (x<y ή x=y ή x>y).
trident ['traidant] ουσ.: τρίαινα II— of Newton: τρίαινα του Νεύτωνα (η
κυβική καμπύλη xy=ax 3 + Px2 + cx + d (α^Ο)).
trigonometric [.trigans'metrik] επ.: τριγωνομετρικός | | ~ cofunctions (curve,
equation, expression, form (of a complex number), function, identity,
integral, ratio, series, substitution, sum, etc.): τριγωνομετρικές συσσυναρτήσεις (καμπύλη, εξίσωση, παράσταση, μορφή (μιγαδικού αριθμού), συνάρ
τηση, ταυτότητα, ολοκλήρωμα, λόγος, σειρά, αντικατάσταση, άθροισμα,
κλπ.).
trigonometry [.triga'nomitri] ουσ.: τριγωνομετρία II plane (spherical, etc.) ~ :
επίπεδη (σφαιρική, κλπ.) τριγωνομετρία.
trihedral [.trai'hiidral] 1. ουσ.: τρίεδρο, τρίεδρη γωνία || directed (coordinate,
left (-right)-handed, positively/negatively oriented, trirectangular, etc.) ~ :
κατευθυνόμενο (συντεταγμένων, αριστερόστροφο (δεξιόστροφο), θετι
κά/αρνητικά προσανατολισμένο, τριορθογώνιο, κλπ.) τρίεδρο 11 2. επ.:
τριεδρικός, τρίεδρος II— angle: τριεδρική γωνία.
trihedron [,trai'hi:dr9n] ουσ.: τρίεδρη γωνία (συν. trihedral).
trilinear [.trai'hnis*] επ.: τριγραμμικός | | ~ coordinates (form, etc.): τριγραμμικές συντεταγμένες (μορφή, κλπ.).
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trillion ['triljan] ουσ.: 1. τρισεκατομμύριο (ΙΟ12) (ΗΠΑ, Γαλλία) || 2. ένα
εκατομμύριο δισεκατομμύρια (ΙΟ18) (χώρες της Κοινοπολιτείας).
trinomial [trai'naumjal] 1. ουσ.: τριώνυμο II 2. επ.: τριωνυμικός II perfect ~
square: τέλειο τριωνυμικό τετράγωνο.
triple ['tnpl] 1. επ.: τριπλός II— integral (root, (scalar) product of vectors,
etc.): τριπλό ολοκλήρωμα (ρίζα, (βαθμωτό) γινόμενο διανυσμάτων, κλπ.) 11
2. ουσ.: τριάδα 11 ordered ~ : διατεταγμένη τριάδα II ~ of conjugate
harmonic functions: τριάδα συζυγών αρμονικών συναρτήσεων.
triplet ['tnpbt] ουσ.: τρίδυμο, τριάδα.
triply f'triph] επιρ.: τριπλά II— orthogonal family (system) of surfaces:
τρισορθογώνια οικογένεια (σύστημα) επιφανειών | | ~ transitive (group):
τριπλά μεταβατική (ομάδα).
trirectangular [.tnre'ktaeggjub*] επ.: τριορθογώνιος | | ~ quadritaleral (spheri
cal triangle, etc.): τριορθογώνιο τετράπλευρο (σφαιρικό τρίγωνο, κλπ.).
trisect [trai'sekt] p.: τριχοτομώ.
trisection [trai'sekjh] ουσ.: τριχοτόμηση.
trisectrix [trai'sektriks] ουσ.: η τριχοτομούσα (καμπύλη). Ο τόπος της
εξισώσεως x3 + xy2 + ay 2 -3ax 2 =0* λέγεται και trisectrix του Maclaurin.
tritangent [tn'taendjant] επ.: τρισεφαπτόμενος | | ~ plane: τρισεφαπτόμενο
επίπεδο.
trivial ['trivial] επ.: τετριμμένος, ασήμαντος II— problem: ασήμαντο, πολύ
εύκολο πρόβλημα | | ~ solution: τετριμμένη λύση | | ~ subalgebra (subgroup,
subring, etc.): τετριμμένη υποάλγεβρα (υποομάδα, υποδακτύλιος, κλπ.).
trochoid [trau'koid] 1. ουσ.: το τροχοειδές, η τροχοειδής καμπύλη
(x = a0-bsin0, y = a - b c o s 0 ) 2. επ.: τροχοειδής.
true [tru:] επ.: αληθής | | ~ value: αληθής τιμή, αληθοτιμή II— mean: αληθής
μέσος (στατ.).
truncate [trArj'keit] p.: περικόπτω, κολοβώνω.
truncated [ t ^ ' k e i t i d ] επ.: κόλουρος | | ~ cone (cylinder, lattice, prism,
pyramid, etc.): κόλουρος κώνος (κύλινδρος, σύνδεσμος, πρίσμα, πυραμίδα,
κλπ.) II— kernel of a transform: περιορισμένος πυρήνας μετασχηματισμού.
truth [tru:0] ουσ.: αλήθεια 11— function (set, table, value, etc.): αληθοσυνάρτηση (σύνολο αληθείας, πίνακας αληθείας, κλπ.).
Turing machine: μηχανή Turing (λογ.).
Turing computable: υπολογίσιμος κατά Turing.
turning point ['t3:n^,pDint]: τοπικό ακρότατο σημείο.
twise [twais] επιρ.: δις 11— differentiable: δις διαφορίσιμος.
two [tu:] ουσ.: δύο.
two-dimensional [.Ur.di'menjbnl] επ.: δισδιάστατος.
twofold ['tu:f3uld] επ.: διπλός, διπλάσιος, διττός | | ~ symmetry: διττή
συμμετρία.
two-sided [,tu:'saidid] επ.: δίπλευρος II— ideal: δίπλευρο ιδεώδες ||~
identity: δίπλευρο μοναδιαίο στοιχείο | | ~ hypothesis: αμφίπλευρη υπό
θεση.
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Tychonoff (ή Tihonov) A.N. (1906): Ρώσος φυσικός και μαθηματικός
(τοπολογία) | | ~ space (theorem): χώρος (θεώρημα) Tychonoff.
TYDAK: συντ. του Typical Digital Automatic Computer: τυπικός ψηφιακός
αυτόματος υπολογιστής (θεωρητική υπολογιστική μηχανή).
type [taip] ουσ.: τύπος, χαρακτήρας II function of exponential (finite,
maximum, mean, zero) ~ : συνάρτηση εκθετικού (πεπερασμένου, μέγιστου,
μέσου, μηδενικού) τύπου II— Ι (Π) error: σφάλμα τύπου Ι (Π) II theory of
—s: θεωρία χαρακτήρων (του Β. Russel).
typical [*.tipikl] επ.: τυπικός.
typically ['tipikah] επιρ.: τυπικά II— real function: τυπικά πραγματική
συνάρτηση.
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ulterior [Al'tiana*] επ.: μεταγενέστερος.
ultrafilter [.Altra'filta*] ουσ.: υπερφίλτρο (αλγ.).
ultragroup [,Altr9'gru:p] ουσ.: υπερομάδα (αλγ.).
ultraproduct [.Altra'prndakt] ουσ.: υπεργινόμενο (τοπ.).
umbilic [Am'bihk] ουσ.: ομφαλικό σημείο (βλ. και umbilical point).
umbilical [Am'bihkl] επ.: ομφαλικός (γεωμ.) | | ~ geodesik of a quatric surface:
ομφαλική γεωδαισιακή (δηλ. γεωδαισιακή που κείται πάνω στην επιφάνεια
και περνά από ένα ομφαλικό σημείο της επιφάνειας αυτής) | | ~ point on a
surface: σημείο της επιφάνειας που είναι ή κυκλικό σημείο ή επίπεδο
σημείο αυτής.
umbra ['Ambra] ουσ. (πλ. umbrae): σκιά, ο σκιερός κώνος εκλείψεως
(αστρ.).
unaffected [.Ana'fektid] επ.: αληθινός.
unary ['ju:nan] επ.: μονομελής | | ~ operation: μονομελής πράξη (βλ. binary
operation).
unbias(s)ed [An'baiast] επ.: αμερόληπτος (στατ.) 11— error (estimation,
estimator, region, sample, test, etc.): αμερόληπτο σφάλμα (εκτίμηση,
εκτιμητής, περιοχή, δείγμα, έλεγχος, κλπ.) | | ~ critical region: αμερόληπτη
κρίσιμη περιοχή.
unbounded [An'baundid] επ.: μη φραγμένος (αναλ.) | | ~ function (operator,
sequence, series, etc.): μη φραγμένη συνάρτηση (τελεστής, ακολουθία,
σειρά, κλπ.).
uncertainty [An's3:tnti] ουσ.: αβεβαιότητα II— relation: σχέση αβεβαιότητας
(στατ.).
unconditional [.Ankan'dijbnl] επ.: ελεύθερος, μόνιμος (αδόκιμος όρος ) | | ~
convergence (inequality, etc.): ελεύθερη σύγκλιση (ανισότητα, κλπ.)
(αναλ.).
unconditionality [.Ankan.dijb'naetati] ουσ.: μονιμότητα (αδόκιμος όρος) | | ~
constant: σταθερά μονιμότητας (αναλ.).
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uncountable [.An'kauntabl] επ.: υπεραριθμήσιμος (θεωρ. συν.).
undecidability [Andi.saida'bitati] ουσ.: το αναποφάσιστο (μαθ. λογ.).
undecidable [^ndi'saidabl] επ.: αναποφάσιστος (μαθ. λογ.).
undecided [.Andi'saidid] επ.: ακαθόριστος.
undefined [.Andi'faind] επ.: μη οριζόμενος, αόριστος ||— notion: αόριστη
έννοια (μαθ. λογ.) II— term: αόριστος όρος.
undetermined [.Andi'taiimnd] επ.: απροσδιόριστος ||— coefficients: άγνωστοι
συντελεστές για προσδιορισμό.
ungula ['Aijjub] ουσ.: όνυχας (γεωμ.).
unicursal [ju:ni'k3:sl] επ.: ρητά παραμετρικοποιημένος II— curve (equation,
etc.): ρητά παραμετρικοποιημένη καμπύλη (εξίσωση, κλπ.).
uniform ['ju:nifo:m] επ.: ομοιόμορφος, ομαλός ||— acceleration (circular
motion, speed, velocity, etc.): σταθερή επιτάχυνση (κυκλική κίνηση,
ταχύτητα, διανυσματική ταχύτητα, κλπ.) (μηχ.) II— continuity (convergence,
distribution, topology, etc.): ομοιόμορφη συνέχεια (σύγκλιση, κατανομή,
τοπογραφία, κλπ.) 11— motion: ομαλή κίνηση (μηχ.).
uniformity [ju:ni'fo:m3ti] ουσ.: ομοιομορφία, σταθερότητα ||— of a topological
space: ομοιόμορφη τοπολογική δομή ενός χώρου.
uniformly ['ju:nifo:mh] επιρ.: ομαλά, ομοιόμορφα, σταθερά II— bounded
(convergent, continuous, etc.): ομοιόμορφα φραγμένος (συγκλίνων, συνεχής,
κλπ.) (αναλ.).
unilateral [ju:ni'laet3bl] επ.: μονόπλευρος ||— surface: μονόπλευρη επιφά
νεια.
unimodal [ju:ni'm3udl] επ.: μονότροπος* μονοκόρυφος (αδόκιμοι όροι)
(στατ.) 11— distribution: μονόπλευρη κατανομή.
unimodular [jumi'mdudjub*] επ.: μονομετρικός (αλγ.) ||— group (matrix,
etc.): μονομετρική ομάδα (πίνακας, κλπ.).
union ['ju-.njan] ουσ.: ένωση ||— of events (sets, etc.): ένωση συμβάντων
(συνόλων, κλπ.).
unique [ju:'ni:k] επ.: μοναδικός II— factorization: μοναδική παραγοντοποίηση
II— factorization domain: πεδίο ακεραίων ||— solution: μοναδική λύση.
uniquely [ju'ni:kh] επιρ.: μοναδικά ||— defined: ορισμένο κατά μοναδικό
τρόπο.
uniquenes [ju'nhknas] 1. ουσ.: μοναδικότητα II 2. επ.: — proof (theorem,
etc.): απόδειξη (θεώρημα, κλπ.) μοναδικότητας.
unit ['ju:nit] 1. ουσ.: μονάδα 11 absolute —: απόλυτη μονάδα II— of
measurement: μονάδα μετρήσεως II 2. επ.: — circle (class, element, fraction,
interval, matrix, segment, sphere, vector, etc.): μοναδιαίος κύκλος (κλάση,
στοιχείο, κλάσμα, διάστημα, πίνακας, τμήμα, σφαίρα, διάνυσμα, κλπ.) ||—
set: μονοσύνολο.
unitary ['ju:mt3ri] επ.: unitary (αμετ. όρος) II— matrix (operator, transfor
mation, etc.): unitary πίνακας (τελεστής, μετασχηματισμός,κλπ.) (συναρτ.
αναλ.) II— space: χώρος εσωτερικού γινομένου.
unity ['ju:n9ti] ουσ.: μονάδα || root of—: ρίζα μονάδας (αλγ.).
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UNIVAC ['ju:nivaek]: συντομογραφία του Universal Automatic Computer:
αυτόματος ψηφιακός υπολογιστής που κατασκευάστηκε από τις επιχειρή
σεις Sperry Rand.
univalent [ju:ni'vaebnt] επ.: μονοδύναμος, μονότιμος | | ~ mapping (function,
etc.)'. μονοδύναμη απεικόνιση (συνάρτηση, κλπ.) (αναλ.).
universal [ju:ni'v3:sl] επ.: καθολικός, γενικός II— class (set, etc.): βασική
κλάση (σύνολο, κλπ.) (θεωρ. συναρτ.) II— proposition (quantifier, etc.):
καθολική πρόταση (ποσοδείκτης, κλπ.) (μαθ. λογ.).
universe ['ju:niv3:s] ουσ.: σύμπαν, πληθυσμός (στατ.).
unknown [.An'naun] επ.: άγνωστος | | ~ number (quantity, term, variable,
etc.): άγνωστος αριθμός (ποσότητα, όρος, μεταβλητή, κλπ.).
unlike [.An'laik] επ.: ανόμοιος | | ~ fractions: ετερώνυμα κλάσματα.
unlimited [.An'hmitid] επ.: απεριόριστος.
unproved [,An'pru:vd] επ.: μη αποδεδειγμένος.
unrestricted [.Ann'striktid] επ.: χωρίς περιορισμούς.
unsolvability [An.solva'bibti] ουσ.: (το) άλυτο (μαθ. λογ.) || degree of ~ :
βαθμός του άλυτου II recursive ~ : το αναδρομικά άλυτο (αδόκιμος όρος).
unsolved [An'solvd] επ.: μη λυμένος.
unstable [.An'steibl] επ.: ασταθής.
upper [Άρ3*] επ.: ανώτερος, άνω | | ~ bound (halfplane, limit of integration,
etc.): άνω φράγμα (ημιεπίπεδο, όριο ολοκληρώσεως, κλπ.) (αναλ.) || least
~ bound: ελάχιστο άνω φράγμα (βλ. supremum).
upsilon ['jupsitan] ουσ.: το ελλ. γράμμα ύψιλον.
urn [3:n] ουσ.: κάλπη II— model: μοντέλο ψηφοδόχου (στατ.).
Urisohn, Paul S. (1898-1924): Ρώσος μαθηματικός (ανάλυση, τοπολογία)
Il~'s lemma: το λήμμα του Urisohn για τους κανονικούς τοπολογικούς
χώρους.
utmost ['Atmaust] επ.: έσχατος.

V
valid ['vaehd] επ.: ισχύων.
validity [va'hdati] ουσ.: ισχύς.
valuation [.vaelju'eijn] ουσ.: αποτίμηση || effective ~ : αποτελεσματική
εκτίμηση.
value ['vaelju:] ουσ.: τιμή II absolute (algebraic, approximate, asymptotic,
average, expected, extreme, maximum, mean, minimum, numerical, permis
sible, principal, probable, stationary, etc.) ~ : απόλυτη (αλγεβρική, κατά
προσέγγιση, ασυμπτωτική, μέση, αναμενόμενη (στατ.), ακρότατη (αναλ.),
μέγιστη, μέση, ελάχιστη, αριθμητική, επιτρεπτή, κύρια (θεωρ. συναρτ.),
πιθανή, ακρότατη (αναλ.), κλπ.) τιμή 11 line ~ of a trigonometric function:
το μήκος ευθύγραμμου τμήματος ίσο με την απόλυτη τιμή της συναρτή-
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σεως | | ~ of an expression (a function, etc.): τιμή παραστάσεως (συναρτή
σεως, κλπ.).
Vandermonde, Alexandre T. (1735-1796): Γάλλος μαθηματικός (άλγεβρα)·
πρώτος εμβάθυνε στη θεωρία των οριζουσών 11— determinant: η ορίζουσα
Vandermonde.
Vandiver, Harry S. (1882-1973): αυτοδίδακτος Αμερικανός μαθηματικός
(άλγεβρα, θεωρία αριθμών).
vanish ['vaenij] p.: μηδενίζω, εξαφανίζομαι.
vanishing ['vaeni/ιη] επ.: μηδενιζόμενος, τείνων προς το μηδέν.
variability [.veana'bibti] ουσ.: διασπορά (στατ.) (βλ. dispersion) || measures
of ~ : μέτρα διασποράς.
variable ['veanabl] ουσ.: μεταβλητή II auxiliary (bounded, complex, continuous,
dependent, effect, free, independent, random, real, stochastic, etc.) ~ :
βοηθητική (φραγμένη, μιγαδική, συνεχής, εξαρτημένη, επιρροής, ελεύθερη,
ανεξάρτητη, τυχαία, πραγματική, τυχαία, κλπ.) μεταβλητή II change
(domain, range, separation, etc.) of a ~ : αλλαγή (πεδίο ορισμού, πεδίο
τιμών, διαχωρισμός, κλπ.) μεταβλητής.
variance ['veansns] ουσ.: διακύμανση, διασπορά (στατ.) II analysis of ~ :
ανάλυση διακυμάνσεως II sample ~ : δειγματική διακύμανση.
variant ['veanant] επ.: διάφορος.
variate ['vesnat] ουσ.: τυχαία μεταβλητή (στατ.) II— transformation: μετα
σχηματισμός τυχαίας μεταβλητής (στατ.).
variation [.vesn'eijh] ουσ.: μεταβολή, απόκλιση || admissible (combined,
direct, first, inverse, joint, nth, etc.) ~ : αποδεκτή (συνδυασμένη, απευ
θείας, πρώτη, αντίστροφη, από κοινού, νιοστή, κλπ.) μεταβολή, απόκλιση
II calculus of ~ s : ο Λογισμός των μεταβολών II coefficient of—: συντελεστής
αποκλίσεως (στατ.) || fundamental lemma of the calculus of —s: το
θεμελιώδες λήμμα του Λογισμού των μεταβολών | | ~ of a function
(parameters, sign, etc.): μεταβολή συναρτήσεως (παραμέτρων, πρόσημου,
κλπ.).
variety [va'raiti] ουσ.: πολλαπλότητα (αλγ.) || algebraic ~ : αλγεβρική
πολλαπλότητα II pseudo—: ψευδοπολλαπλότητα.
vary ['vean] p.: ποικίλλω, μεταβάλλομαι | | ~ directly (inversely, etc.): μεταβάλ
λομαι ευθέως (αντιστρόφως, κλπ.).
Veblen, Oswald (1880-1960): Αμερικανός μαθηματικός (ανάλυση, γεωμετρία,
τοπολογία).
vector ['vekta*] 1. ουσ.: διάνυσμα II collinear (coplanar, dominant, irrotational,
null, orthogonal, solinoidal, unit, etc.) ~ : συγγραμικό (συνεπίπεδο, κύριο,
αστρόβιλο, μηδενικό, ορθογώνιο, σωληνοειδές, μοναδιαίο, κλπ.) διάνυσμα
II absolute value (addition, component, cross product, derivative, field, inner
product, multiplication, polygon, reciprocal system, scalar product, etc.) of
—s: απόλυτη τιμή (πρόσθεση, συνιστώσα, εξωτερικό γινόμενο, παράγωγος,
πεδίο, εσωτερικό γινόμενο, πολλαπλασιασμός, πολύγωνο, αντίστροφο
σύστημα, βαθμωτό γινόμενο, κλπ.) διανυσμάτων II position ~ : διάνυσμα
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θέσεως 11 radius —: διανυσματική ακτίνα II 2. επ.: διανυσματικός II—
algebra (analysis, diagram, field, function, manifold, method, operator,
potential, product, space, etc.): διανυσματική άλγεβρα (ανάλυση, διάγραμ
μα, πεδίο, συνάρτηση, πολλαπλότητα, μέθοδος, τελεστής, δυναμικό,
γινόμενο, χώρος, κλπ.).
vectorial [vek'tornsl] επ.: διανυσματικός II— angle: διανυσματική γωνία
(γεωμ.).
velocity [vi'losati] ουσ.: διανυσματική ταχύτητα II absolute (angular, average,
constant, critical, curvilinear, initial, instantaneous, linear, mean, rectilinear,
relative, terminal, etc.) —: απόλυτη (γωνιακή, μέση, σταθερή, κρίσιμη,
καμπυλόγραμμη, αρχική, στιγμιαία, ευθύγραμμη, μέση, ευθύγραμμη, σχετι
κή, τελική, κλπ.) διανυσματική ταχύτητα.
verify ['venfai] p.: επαληθεύω.
versed sine (cosine) [,v3:st'sain]: παρημίτονο (παρασυνημίτονο).
versiera ουσ. (ιταλική λέξη): η καμπύλη της Agnesi (βλ. witch of Agnesi).
vertex ['v3:teks] ουσ. (πλ. vertices): κορυφή II opposite —: αντικείμενη
κορυφή.
vertical ['V3:tikl] επ.: κατακόρυφος, κάθετος II— angles: κατά κορυφήν γωνίες
(γεωμ.) II— component (line, plane, etc.): κατακόρυφη (κάθετη) συνιστώσα
(ευθεία, επίπεδο, κλπ.).
vetically ['V3:tikh] επιρ.: κατακόρυφα, κάθετα II— opposite angles: κατά
κορυφήν γωνίες.
vibrate [vai'breit] p.: δονώ, ταλαντώνομαι.
vibrating [.vai'breitirj] επ.: ταλαντούμενο II equation of — string: n (διαφο
ρική) εξίσωση παλλόμενης χορδής.
vibration [vai'breifn] ουσ.: ταλάντωση || forced —: εξαναγκασμένη τα
λάντωση.
vicinity [vi'sinati] ουσ.: γειτονιά, περιοχή II— of a point: περιοχή σημείου.
Vieta (ή Viete) Franciscus (ή Francois) (1540-1603): σημαντικός Γάλλος
μαθηματικός (άλγεβρα, γεωμετρία) που έδωσε τριγωνομετρική λύση της
τριτοβάθμιας εξίσωσης αλλά απέρριπτε τους αρνητικούς αριθμούς.
vigesimal [vigesimal] επ.: εικοσαδικός II— number system: το εικοσαδικό
αριθμητικό σύστημα που χρησιμοποιούσαν οι Μάγια και οι Ατζέκοι.
vital statistics [,vaitl sta'tistiks]: δημογραφική στατιστική.
Vitali, Giuseppe (1875-1932): Ιταλός μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία συνόλων
II— covering: η επικάλυψη του Vitali 11 to cover a set in the sense of —:
αναφέρεται στην οικογένεια των συνόλων που αποτελούν μια επικάλυψη
Vitali ως προς δεδομένο σύνολο ||— covering theorem: το θεώρημα
επικαλύψεως του Vitali ||— set: σύνολο Vitali (βλ. Sierpinski set).
void [void] επ.: κενός II— class (set, etc.): κενή κλάση (σύνολο, κλπ.).
Volterra, Vito (1860-1940): Ιταλός μαθηματικός (ανάλυση) και φυσικός,
πρωτοπόρος της θεωρίας των ολοκληρωματικο-διαφορικών εξισώσεων
II—'s integral equations: οι ολοκληρωματικές εξισώσεις του Volterra II—'s
reciprocal functions: οι αντίστροφες συναρτήσεις κατά Volterra II—'s
solution: η λύση κατά Volterra.
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volume ['volju:m] ουσ.: όγκος II coefficient of ~ expansion: συντελεστής
επεκτάσεως του όγκου 11 differential (element) of ~ : διαφορικό (στοιχείο)
όγκου II— of a solid: όγκος στερεού (γεωμ.).
Von Neumann, John (1903-1957): Ουγγροαμερικανός μαθηματικός και
οικονομολόγος. Ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς του εικοστού
αιώνα. Δημιουργός της θεωρίας των παιγνίων με μεγάλη συμβολή στην
εργοδική θεωρία, θεωρία τελεστών, θεωρία υπολογιστών, Λογική, θεωρία
πιθανοτήτων, οικονομομετρία, κβαντομηχανική, κλπ.
Voss, Aurel Ε. (1845-1931): Γερμανός διαφορογεωμέτρης || surface of—: η
επιφάνεια του Voss, δηλαδή μία επιφάνεια με συζυγές σύστημα γεωδαισιακών.
vulgar fraction [.vAlga'fraekfn]: κοινό κλάσμα (δηλ. κλάσμα ακεραίων).

W
W-surface ['dAblju,s3:fis] ουσ.: η επιφάνεια του Weingarten (βλ. Weingarten).
waiting time [.weitnj'taim]: χρόνος αναμονής (στατ.).
walk [wo:k] ουσ.: περίπατος 11 random ~ : τυχαίος περίπατος (στατ.).
Wallis, John (1616-1703): Άγγλος μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση), κρυπτογράφος και θεολόγος | | ~ ' formulae: οι τύποι του Wallis για τα
ολοκληρώματα των φυσικών δυνάμεων του ημίτονου και του συνημίτονου
π
II—' product formula: ο τύπος του Wallis που εκφράζει το y υπό μορφή
απειρογινομένου.
Walsh, Joseph L. (1895-1973): Αμερικανός μαθηματικός (ανάλυση) ||~
function: οι συναρτήσεις του Walsh στη θεωρία των χώρων Lp, 1<ρ<οο
(αναλ.).
Wantzel, Pierre L. (1814-1848): Γάλλος μαθηματικός (γεωμετρία, άλγεβρα).
Waring, Edward (1734-1798): Άγγλος μαθηματικός (άλγεβρα, θεωρία
αριθμών) ||~'s problem: το πρόβλημα του Waring στη θεωρία των
αριθμών.
warning line ['wo:nig,ldin] ουσ.: γραμμή προειδοποιήσεως.
warp [wo:p] p.: στρεβλώνω | | ~ ed surface: στρεβλή επιφάνεια (γεωμ.).
Watt, James (1736-1819): Βρετανός μηχανικός και εφευρέτης.
watt [wot] ουσ.: μονάδα μετρήσεως της ισχύος.
wave [weiv] ουσ.: κύμα | | ~ analysis (distortion, equation, form, front,
function, length, etc.): ανάλυση (παραμόρφωση, εξίσωση, μορφή, μέτωπο,
συνάρτηση, μήκος, κλπ.) κύματος | | ~ motion (surface, etc.): κυματοειδής
κίνηση (επιφάνεια, κλπ.).
weak [wi:k] επ.: ασθενής 11— compactness (completeness, convergence,
topology, etc.): ασθενής συμπάγεια (πληρότητα, σύγκλιση, τοπολογία,
κλπ.) II— law of large numbers: o ασθενής νόμος των μεγάλων αριθμών (βλ.
law of large numbers) II—* topology: η ασθενής άστρον τοπολογία (τοπ.).
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web [web] ουσ.: ιστός 11— of curves: πλέγμα καμπυλών (γεωμ.)·
Wedderburn, Joseph H.M. (1882-1948): Αμερικανοσκώτος μαθηματικός
(άλγεβρα) 11— theorem on division rings: το θεώρημα του Wedderburn
σύμφωνα με το οποίο κάθε πεπερασμένος δακτύλιος ακεραίων είναι σώμα
||~'s structure theorems: τα θεωρήματα δομής του Wedderburn στην
άλγεβρα.
Weddle, Thomas (1817-1853): Άγγλος μαθηματικός (ανάλυση, γεωμετρία)
||~'s rule: ο κανόνας του Weddle για την προσέγγιση ορισμένου ολοκλη
ρώματος (βλ. Simpson's rule).
wedge [wed3] ουσ.: σφήνα (γεωμ.) II elliptic (spherical, etc.) ~ : ελλειπτική
(σφαιρική, κλπ.) σφήνα.
Weierstrass, Karl T.W. (1815-1897): κορυφαίος Γερμανός μαθηματικός
(ανάλυση) 11 equations of ~ : οι ολοκληρωτικές εξισώσεις του Weierstrass
που αναφέρονται στις συναρτήσεις συντεταγμένων των ελάχιστων επιφα
νειών με ισοθερμική παράσταση | | ~ approximation theorem: το θεώρημα
προσεγγίσεως του Weierstrass που αναφέρεται στις συνεχείς συναρτήσεις
ορισμένες σε ένα κλειστό διάστημα | | ~ elliptic functions (ή Ρ functions): οι
ελλειπτικές συναρτήσεις του Weierstrass ||~'s M-test for uniform con
vergence: το κριτήριο ομοιόμορφης συγκλίσεως για σειρά συναρτήσεων
του Weierstrass | | ~ ' necessary condition: η αναγκαία συνθήκη για ύπαρξη
ελάχιστου, στη θεωρία των μεταβολών, του Weierstrass ||—' preparation
theorem: το θεώρημα του Weierstrass για δυναμοσειρές με άτυπη
σύγκλιση.
weight ['weit] ουσ.: βάρος II beta ~ : το β βάρος στην κανονική συσχέτιση
(στατ.) ||— ed approximation (average, mean, etc.): σταθμισμένη προσέγγιση
(μέσος όρος, διάμεσος, κλπ.).
Weingarten, Johannes LG.J. (1836-1910): Γερμανός μαθηματικός (εφαρμο
σμένα μαθηματικά, διαφορική γεωμετρία) 11— surface: επιφάνεια Wein
garten.
well [wel] επιρ.: καλά ||~-defined (ordered, etc.): καλά ορισμένος (διατεταγμέ
νος, κλπ.).
Wessel, Caspar (1745-1818): Δανός μαθηματικός | | ~ representation of
complex numbers: η γραφική παράσταση των μιγαδικών κατά Wessel (βλ.
Argand diagram).
Weyl, Hermann (1885-1955): Γερμανός μαθηματικός (άλγεβρα) και φιλό
σοφος.
Whirlwind [,w3:l'wind]: αυτόματος ψηφιακός υπολογιστής του ΜΙΤ.
Whitehead, Alfred N. (1861-1947): Άγγλος μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση,
λογική) και φιλόσοφος.
whole [haul] επ.: ολόκληρος, πλήρης, ακέραιος II— number: ακέραιος ή μη
αρνητικός ακέραιος.
Whyburn, Gordon T. (1904-1969): Αμερικανός μαθηματικός (ανάλυση, τοπο
λογία).
width [\νκ!θ] ουσ.: πλάτος 11 curve of constant (zero, etc.) ~ : καμπύλη
σταθερού (μηδενικού, κλπ.) πλάτους.
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Wiener, Norbert (1894-1964): κορυφαίος Αμερικανός μαθηματικός (ανά
λυση), θεμελιωτής της Κυβερνητικής | | ~ process: η διαδικασία της
κινήσεως Brown (θεωρ. πιθ.).
Wilson, John (1741-1793): Άγγλος μαθηματικός (θεωρία αριθμών) ||~'s
theorem: το θεώρημα του Wilson κατά το οποίο ο αριθμός 1 + ( η - 1 ) !
διαιρείται από το n αν και μόνο αν το n είναι πρώτος.
wind [wdind] p.: στρέφω, στρέφομαι.
winding ['waindirj] ουσ.: στρέψη, στροφή | | ~ number of curve: δείκτης
στροφής καμπύλης 11— point: σημείο στρέψεως.
witch [witj] ουσ.: η καμπύλη με εξίσωση x 2 y=4a 2 (2a-y) | | ~ of Agnesi: η
καμπύλη της Agnesi (βλ. Agnesi).
word [w3:d] ουσ.: λέξη, το περιεχόμενο μιας μονάδας αποθηκεύσεως (Η/Υ)
II empty ~ : κενή λέξη (μαθ. λογ.) | | ~ problem: πρόβλημα λέξεων.
work [w3:k] ουσ.: έργο. Εκφράζεται με τη μορφή επικαμπύλιου ολοκληρώ
ματος (θεωρ. μηχ.).
working mean [.waikiq'mim]: λειτουργικός μέσος (στατ.).
Wronski, Josef M. (1778-1853): Γαλλοπολωνός μαθηματικός (ανάλυση),
φιλόσοφος και φυσικός ||—an: η ορίζουσα του Wronski στη θεωρία των
διαφορικών εξισώσων.

Χ
χ [eks] 1. ουσ.: το γράμμα που χρησιμοποιείται συνήθως για να υποδηλώσει
άγνωστο αριθμό ή μεταβλητή II—axis: ο άξονας των x 11—coordinate: η χ
συντεταγμένη II—intercept: τετμημένη επί την αρχή ||~y plane: το επίπεδο
xy.

Υ
y [wai] ουσ.: το γράμμα που χρησιμοποιείται συνήθως για να υποδηλώσει
την, αντίστοιχη του χ, τιμή συναρτήσεως f(x) II—axis: ο άξονας των y
II—-coordinate: η y συντεταγμένη ||~-intercept: τεταγμένη επί την αρχή
ll~z-plane: το επίπεδο yz.
Yates, Frank (1902): Άγγλος στατιστικός 11— correction for continuity: η
διόρθωση κατά Yates, για μικρές συχνότητες, του υπολογισμού του χ2 για
έναν 2 x 2 πίνακα.
Young, Thomas (1773-1829): Άγγλος φυσικός, γιατρός και αιγυπτιολόγος
||~'s modulus: η σταθερά του Young (βλ. modulus).
Young, William Η. (1863-1942): Βρετανός μαθηματικός (ανάλυση) ||~'s
inequality: η ανισότητα του Young (συναρτ. αναλ.).
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Ζ
ζ [zed] ουσ.: το γράμμα που χρησιμοποιείται συνήθως για να υποδηλώσει
την τιμή που αντιστοιχεί στην τιμή (x,y), του f(x,y) II Fisher's ζ: βλ. R.A.
Fisher ||—axis: άξονας των ζ II—-coordinate: η ζ συντεταγμένη II—
intercept: κατηγμένη επί την αρχή ||~x-plane: το επίπεδο ζχ.
Zeno of Elea (490-435 π.Χ.): Έλληνας φιλόσοφος και μαθηματικός ||~'s
paradox: το παράδοξο του Ζήνωνα (που αναφέρεται στον Αχιλλέα και τη
χελώνα).
Zermelo, Ernst F.F. (1871-1953): Γερμανός μαθηματικός (ανάλυση, θεωρία
συνόλων) II—'s axiom: αξίωμα του Zermelo ή αξίωμα της επιλογής (βλ.
axiom of choice).
zero ['ziarau] 1. ουσ. (πλ. —es): το μηδέν, ρίζα πολυωνύμου II division by ~:
διαίρεση με το μηδέν (βλ. division) || division of—: διαίρεση του μηδενός
με άλλον αριθμό II divisor of ~: διαιρέτης του μηδενός (βλ. integral
domain) II factorial ~: το μηδέν παραγοντικό (εξ ορισμού λαμβάνεται ίσο
με 1) || multiplication by ~: πολλαπλασιασμός με το μηδέν 11— of a
category: το μηδενικό αντικείμενο σε μία κατηγορία ||~ of a function: η
ρίζα-λύση μιας συναρτήσεως || 2. επ.: μηδενικός ||~ dimensional: μηδενι
κής διαστάσεως II— element (function, matrix, polynomial, solution, vector,
etc.): μηδενικό στοιχείο (συνάρτηση, πίνακας, πολυώνυμο, λύση, διάνυσμα,
κλπ.).
zeta ['zi:ta]: το ελλ. γράμμα ζήτα II Riemann ~ function: η συνάρτηση ζ του
Riemann (μιγαδ. αναλ.).
zonal sampling [,z3unl'saempliq]: δειγματοληψία κατά ζώνες (στατ.).
zone [,zaun] ουσ.: ζώνη (γεωμ.) II— of preference: ζώνη προτιμήσεως (στατ.)
II spherical ~: σφαιρική ζώνη.
Zorn, Max A. (1906): Γερμανοαμερικανός μαθηματικός (άλγεβρα, ανάλυση)
~'s lemma: το αξίωμα (υπάρξεως μεγίστου στοιχείου) του Zorn.

15.1
Πίνακας συμβόλων φωνητικής γραφής
Σύμβολο
Φωνήεντα
i:
1

e
ae
α:
D

D:

υ
u:
Λ
9
3:

Παραδείγματα
Σύμφωνα
even ['i:vn]
event [l'vent]
edge ['ed3]
algebra ['aeldjidra]
class [kla:s]
origin ['Drid3in]
chord [ko:d]
tabular ['taebjub*]
cube [kju:b]
cup [kAp]
region ['ri:d39n]
curve [k3:v]

Δίφθογγοι
ei
9U
dl

au
Dl
19

ea
U9

au9
ai9

V

θ
δ
s
ζ

data ['delta]
envelope ['envataup]
binary ['bdinan]
bound ['bdund]
point [point]
theorem ["Oisrom]
pair [pea*]
pure [pjus*]

J
3
h
m
n
η
1
r

J

Τρίφθογγοι
903

Ρ
b
t
d
k
g
tj
d3
f

w

base [beis]
term [t3:m]
degree [di'gri:]
class [kla:s]
graph [graef]
chain [tfein]
join [d30in]
factor [»faekt9*]
value ['vaelju:]
theory ['Θΐ9π]
then [5en]
centre ['senta*]
zero ['zlarau]
shift [|ift]
measure ['m^p*]
half [ha:f]
map [maep]
norm [no:m]
single [sirjgl]
lattice ['laetis]
radius ['reidjas]
pure [pju9*]
weak [wi:k]

lower ['bua*]
power ['pdua*]
reliability [n,Ibis'bibti]
diagram ['daiagraem]

Stress Accent
1
: η συλλαβή που ακολουθεί φέρει κύριο τόνο (primary stress) π.χ. ['faekta*]
, : η συλλαβή που ακολουθεί φέρει δευτερεύοντα τόνο (secondary stress)
π.χ. [ak.seta'reljh]
Σημείωση
Ο αστερίσκος * δηλώνει εμφάνιση συνδετικού [r] στη θέση αυτή μόνο εάν η
επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν, π.χ. is this a scalar or a vector?
['lz.oisa'skeihr'Dira'vekta*]
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Συντομογραφίες
αλγ. άλγεβρα
αλγ. γεωμ. αλγεβρική τοπολογία
αναλ. ανάλυση
αναλ. γεωμ. αναλυτική γεωμετρία
αντ. αντίθετο
απηρχ. απηρχαιωμένος (όρος)
αρχ. αρχαίος (όρος)*
αριθμ. αριθμητική
αριθμ. αναλ. αριθμητική ανάλυση
αστρ. αστρονομία
γεωδ. γεωδαισία
γεωμ. γεωμετρία
γραμ. αλγ. γραμμική άλγεβρα
γραμ. προγρ. γραμμικός προγραμματισμός
διαν. αναλ. διανυσματική ανάλυση
διαν. χωρ. διανυσματικοί χώροι
διατ. συν. διατεταγμένα σύνολα
διαφ. γεωμ. διαφορική γεωμετρία
διαφ. εξ. διαφορικές εξισώσεις
δυναμ. δυναμική
δυναμ. συστ. δυναμικά συστήματα
ελλ. ελληνικό
επ. επίθετο
επιρ. επίρρημα
εφ. μαθ. εφαρμοσμένα μαθηματικά
Η/Υ ηλεκτρονικοί υπολογιστές
θεωρ. αρ. θεωρία αριθμών
θεωρ. γραφ. θεωρία γραφημάτων
θεωρ. δυναμ. θεωρία δυναμικού
θεωρ. κατ. θεωρία κατηγοριών
θεωρ. μέτρου θεωρία μέτρου
θεωρ. ολοκλ. θεωρία ολοκληρώσεως
θεωρ. ομ. θεωρία ομάδων
θεωρ. παιγν. θεωρία παιγνίων
θεωρ. πιθ. θεωρία πιθανοτήτων

θεωρ. προσεγ. θεωρία προσεγγίσεως
θεωρ. συν. θεωρία συνόλου
θεωρ. συναρτ. θεωρία συναρτήσεων
θεωρ. συνδ. θεωρία συνδέσμων
θεωρ. σχετ. θεωρία σχετικότητας
καθ. αλγ. καθολική άλγεβρα
κινημ. κινηματική
λατ. λατινικά (λατινική λέξη)
λογ. μεταβ. λογισμός μεταβολών
μαθ. λογ. μαθηματική λογική
μαθ. φυσ. μαθηματική φυσική

μη*· μηχανική
μηχ. φυσ. μηχανική φυσική
μιγαδ. αναλ. μιγαδική ανάλυση
ολοκλ. εξ. ολοκληρωτικές εξισώσεις
οπτ. οπτική
ουσ. ουσιαστικό
παραστ. γεωμ. παραστατική γεωμετρία
πληρ. πληροφορική
πρ. πρόθεμα
προβ. γεωμ. προβολική γεωμετρία
προθ. πρόθεση
ρ. ρήμα
στατ. στατιστική
στερεομ. στερεομετρία
συμπλ. γεωμ. συμπλεκτική γεωμετρία
συν. συνώνυμο
συναρτ. αναλ. συναρτησιακή ανάλυση
συνδ. συνδυαστική
συντ. συντομογραφικώς, συντομογραφία
σφαιρ. τριγ. σφαιρική τριγωνομετρία
τοπ. τοπολογία
τριγ. τριγωνομετρία
υδροστ. υδροστατική
φυσ. φυσική

Σημ.: Στο λεξικό χρησιμοποιούνται ακόμη τα παρακάτω σύμβολα:
~ : για να αποφευχθεί η επανάληψη του λήμματος
[ ]: για την απόδοση της προφοράς
II: για να δηλωθεί διαφορετικό περιβάλλον ή παράδειγμα

MATHEMATICAL SYMBOLS
Arithmetic, Algebra, Number Theory
+ Plus; positive.
— Minus; negative.
± Plus or minus; positive or negative.
+ Minus or plus; negative or positive.
abyabyaxb
a times b\ a multiplied by b.
a/bya + by a:b a divided by b; the ratio of

atob.
= , ::

Equals (the symbol :: is practically
obsolete).
a/b = c/d or a:b::c:d
A proportion: a is
to b as c is to d (the second form is
seldom used).
= Is identically equal to; is identical with.
·£ Does not equal.
^ or ^ Congruent; approximately equal
(not common).
~ or ~ Equivalent; similar.
> Is greater than.
< Is less than.
^ or > Is greater than or equal to.
^ or < Is less than or equal to.
an a a a · · · to η factors.
Va, at* The positive square root of ay for
positive a.
Ψ ay alln The nth root of a, usually the
principal nth root.
a0 The number 1 (if α Φ 0).
a~n The reciprocal of an; l/an.
amln The nth root of am.
( ) Parentheses.
[ ] Brackets.
{ } Braces.
Vinculum (used as a symbol of
aggregation).
e The base of the system of natural loga
rithms;
lim (\ + \/n)n = 2.7182818285-·
n-* oo

loga;c Logarithm (base a) of x.
log ay logio a Common (Briggsian) logarithm
of a; log a is used for logio a when the
context shows that the base is 10.
In ay log ay loge a Natural (Napierian) log
arithm of a.
antilog Antilogarithm.
colog Cologarithm.
exp χ exy where e is the base of the natural
system of logarithms (2.718 · · ·).
a cc b a varies directly as b; a is directly
proportional to b (seldom used).
/ (ory) Square root of - 1; V - 1; j is used
in physics, where i denotes current, but
/ is almost universally used in mathe
matics.

ωι, ω 2 , ω3 or 1, ω, ω2 The three cube roots
of unity.
η! (or \n) Factorial η; η factorial;
1·2·3 -η.
a' a prime.
a" a double prime; a second.
a[n] a with η primes.
an a sub /?, a subscript n.
xRy χ is in the relation R to y.
f(x)y F(x), <f>(x)> etc. The value at χ of the
function /, Fy <£, etc.
f~1(a)
Iff has an inverse function, the value
of the inverse at a; otherwise, the set of
χ such that f(x) = a.
| ζ | Absolute value of ζ; numerical value of ζ;
modulus of z.
ζ or conj ζ Conjugate of z.
arg ζ Argument, amplitude, or phase of z.
R(z), dl(z), Re(z) Real part of z; R(z) = xt
if ζ = x-\-iy and χ and y are real,
/(z), £s(z), Im(z) Imaginary part of z;
/(z) = yy if ζ = χ + iy and χ and y are
real.
#,y\ k Unit vectors along the coordinate axes.
a · b, (a, b\ Sab, (ab) Scalar product, or dot
product, of the vectors a and b.
axb, \aby [ab] Vector product, or cross
product, of the vectors a and b.
[abc] The scalar triple product of the vectors
Λ, b and c: (axb)*c, e*(Axc), or
b-(cxa).
P(ny r), nPT The number of permutations of η
things taken r a t a time; n\l(n-r)\ =
ii(/i-l)(/i-2)...(/f-r+l).

„Cr, {?}, Crn, or C(/J, r) The number of com
binations of // things taken r a t a time;
n\l[r\(n-r)\];
the (r+l)st binomial
coefficient.
|ί7ί;| The determinant whose element in the
/th row andyth column is au.
|jfli J or (aXi) The matrix whose element in the
/th row and theyth column is atj.
\abc ·

The determinant

tfi a2 bi b2 ·

\\abc · · · || or (abc ·• ·) The matrix
<7i a2 - · -II
/ * i 02 · · · \
or ( 61 62 · I
/β £ c · · · \

U c d · · · / or -(abed · · ·) The permutation
which replaces α by 6, 6 by c, c by </,
etc.
adj Ay [An]y (A) Adjoint of the matrix
Λ = [*„].

Ο Πίνακας των μαθηματικών συμβόλων είναι από το βιβλίο "Mathematics Dictionary"
James/James, VNR, Company.

A Complex conjugate of the matrix A.
I An identity matrix.
A'1
Inverse of! the matrix A.
A* Hermitian conjugate of the matrix A.
T
A\ A Transpose of the matrix A.
Ai} Cofactor of the element a{j in the matrix

tail||Λ || The norm of the matrix A.
0 An operation in a postulational alge
braic system, with χ Θ ^called the sum
of χ and y.
(g) An operation in a postulational alge
braic system, with χ <g) y called the product
of JC and >\
o, * An operation in a postulational alge
braic system, with χ ° y, or χ * y, an
element of the system.
G.C.D. or g.c.d. Greatest common divisor.
L.C.D. or l.c.d. Least common denomi
nator.
L.C.M. or l.c.m. Least common multiple.

(a, b) The G.C.D. of a and b; the open
interval from a to b.
[afb] The L.C.M. of a and b; the closed
interval from a to b.
a\b a divides b.
χ Ξ a (mod/?) x-a is divisible by p, read:
χ is congruent to a modulus /?, or
modulo p.
[x] The greatest integer not greater than x.
φ(η) Euler's ^-function of η (the number of
positive integers prime to η and not
greater than n).
p(n) The number of partitions of n.
d(ri) The number of divisors of n.
v(n) The number of different primes which
divide n.
π(η) The number of primes which are not
greater than n.
\(ri) Liouville's function.
μ(η) Mobius* function.

Trigonometry and Hyperbolic Functions
a° a degrees (angle).
a' a minutes (angle).
a" a seconds (angle).
a(T) a radians, unusual.
s One-half the sum of the lengths of the sides
of a triangle (plane or spherical).
5, σ One-half the sum of the angles of a
spherical triangle.
Ε Spherical excess.
s.a.s. Side, angle, side.
s.s.s. Side, side, side.
sin Sine.
cos Cosine.
tan Tangent.
ctn (or cot) Cotangent.
sec Secant.
esc Cosecant.
covers Co versed sine or coversine.

exsec Exsecant.
gd (or amh) Gudermannian (or hyperbolic
amplitude).
hav Haversine.
vers Versed sine or versine.
sin" 1 χ (or arc sin x) The principal value of
the angle whose sine is χ (when * is
real); antisine x; inverse sine x.
sin2 x, cos2 x, etc. (sin x)2, (cos *) 2 , etc.
sinh .Hyperbolic sine.
cosh Hyperbolic cosine.
tanh Hyperbolic tangent.
ctnh (or coth) Hyperbolic cotangent.
sech Hyperbolic secant.
csch Hyperbolic cosecant.
sinh~l χ (or arc sinh x) The number whose
hyperbolic sine is x; antihyperbolic
sine of x; inverse hyperbolic sine of x.

Elementary and Analytic Geometry
ζ

A
.L

.fe

I

Us

= »

~
Δ
A
Π7
D
Ο

Angle.
Angles.
Perpendicular; is perpendicular to.
Perpendiculars.
Parallel; is parallel to.
Parallels.
= Congruent; is congruent to.
Is similar to.
Therefore; hence.
Triangle.
Triangles.
Parallelogram.
Square.
Circle.

(D Circles.
π The ratio of the circumference of a circle to
the diameter, the Greek letter pi, equal
to 3.1415926536-.
Ο Origin of a coordinate system.
(*, y) Rectangular coordinates of a point in
a plane.
(*, y, z) Rectangular coordinates of a point
in space,
(r, Θ) Polar coordinates.
χ The angle from the radius vector to the
tangent to a curve,
(ρ, θ, φ) or (r, 0, φ) Spherical coordinates of a
point in space.
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(r, 0, ζ) Cylindrical coordinates.
cos α, cos β> cos γ Direction cosines.
1, m, η Direction numbers.
e Eccentricity of a conic.
ρ Half of the latus rectum of a parabola
(usage general in U. S.).
m Slope.
AB or AB
The line segment between
A and B.
AB The directed line segment from A to B;
the ray from A through B.
AB The arc between A and B.
P(x* y) or P:(xy y) Point Ρ with coordinates
χ and y in the plane.

P(xy yy z) or / ^ ( x , y, z) Point /* with coordi
nates xy y, ζ in space.
(Λ£, CZ>) or (AB | CZ)) The cross ratio of the
elements (points, lines, etc.) A, By C,
and Dy the quotient of the ratio in
which C divides AB by the ratio in*
which D divides AB.
[A]7\[B] Indicates that there is a perspective
correspondence between the ranges
[A] and [B].
[A]~^[B] Indicates a projective correspon
dence between ranges [A] and [B].

Calculus and Analysis
(a, b) The open interval a < χ < b.
[ay b] The closed interval a ^ χ ^ b.
(ay b] The interval a < χ ^ b.
[ay b) The interval a ^ χ < b.
{on}y [an], fan) The sequence whose terms are
η

η

2 or 2
1

2

Sum

to η terms, one for

each

1= 1

x la

positive integer from 1 to n.
Sum of certain terms, the terms being
indicated by the context or by added
η

notation, as in 2 Χι
1=1

ΟΓ

Σ ^«·
aeA

the

1-1

sum of this series.
η

η

ΟΓ

Π

Y\

Product of Λ terms, one for each

1=1

1

positive integer from 1 to n.
Product of certain terms, the terms being
indicated by the context or by added
notation, as in 2 ^i or 2 Xa1=1

aeA

00

Y\

Xi

x-»a +

limit on the right o f / a t a.
f(a-)y
lim f(x)y or lim f(x)

f(a-0)y

JC

The

χ - α -

Τ ο

limit on the left o f / a t a.
The derivative on the right of / at
the number a.
Γ(a-)
The derivative on the left of / at
the number a.
Ay An increment of v.
dy A variation in y\ an increment of y.
dy Differential of y.
sy ds/dty ν The derivative of s with respect to
/; speed.
Λ:, dv/dty d2s/dt2y a The second derivative of s
with respect to the time /; accelera
tion.
wy a Angular speed and angular acceleration,
respectively.

f'(a + )

00

2 *i The infinite series χλ + x2 + · · · ;

Π

lim tn The least of the accumulation points
"°°
of the sequence (/ n ); limit inferior of
(tn).
--* Approaches, or implies.
lim sup or lim Limit superior.
lim inf or lim Limit inferior.
/ ( a + 0), / ( 7 + ) , lim f(x\
or lim f(x)
The
n

The infinite product XiX2Xz • · · ;

1 = 1
η

lim n -oo Ο

·*<·

~ » ^ π / , / ' ( * ) , Dxy

The derivative of y

1= 1

/ Moment of inertia.
k Radius of gyration.
x, y, ζ Coordinates of the center of mass.
s (or σ) Length of arc.
ρ Radius of curvature.
κ Curvature of a curve.
τ Torsion of a curve.
1 u.b. or sup Least upper bound.
g.l.b. or inf Greatest lower bound.
Urn y - by or lim y = b The limit of y as χ
x-*a

x=a

approaches a is b.
lim tn The greatest of the accumulation
n
"°°
points of the sequence (/„); limit
superior of (/„).

with respect to JC, where y - f(x).
dny
(n) (T
—A
>>
,/ %x), Dxny
The nth derivative of
dxn
yy with respect to xy where y — f(x).
du
Wx, fx(x,y\
A(x,y),
Dxu The partial
dx
derivative of u — f(xy y) with respect
to x.
d2u
dydx

"xy, fXy(x,y),

fi2(x,y),

Dy(Dxu)

The

second partial derivative of u = f(xy y)y
taken first with respect to xy and then
with respect to y.
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D

The operator -j—

KXU

A* A/> etc. Partial differentiation operators

*2, · · ·, *n)'

^//ι,Λ,'-,/η^
\Xl,

D./

Directional derivative of /
direction s.
Ε The operator defined by Ef(x) =
for a specified constant Λ.
Δ The operator defined by
f(x + h)—f(x\ for a specified
h (also see below, V2 or Δ).
V Del: the operator

Vi/ or grad ι/

in

Gradient of u:

a2

B2 d2

8} Kronecker delta.
S5i;5S".*-".'.St T h e generalized Kronecker delta.
Tne
epsilon symbols.
€«i.-ta. ' " · ' * , *ix. i a .···. «*
yi
#iy, #
The components of the fundamental
metric tensor of a Riemannian space,
ds2 = giidxldxi = g^dXidx).
E, F, G The coefficients in the first funda
mental quadratic form of a surface.
F(x)]>
F(b)-F(a).
jf(x)dx
The indefinite integral or antiderivative of/with respect to x.

/ f(x)dx

The definite integral of / be

tween the limits a and b.

7s
The upper Darboux integral.
Ja

Γ The lower Darboux integral.
n7e(S)9 m*(S), /**(S) Exterior measure of S.
/w,(S), /ft*(5), μ*(£) Interior measure of £.
w(S), /LI(S)

a.e.

Measure of S.

Almost everywhere; except for a set of
measure zero.

G6 set; F a set

functions

See FUNCTION—function of class Lp.
00

/(*) ~ Σ ^ Λ

T

^ e serie8 ' s

a n

asymptotic

0

expansion of the function f(x).
xn ~ yn Limit xn/yn = 1; xn and >>n are
asymptotically equal.
un = 0(t>n) «n is o / /Λέ? orrfer of vn (un/vn is
bounded).
H m «in/t^M = 0 .

summable Ck9 or (C &) Summable by Cesaro's
method of summation of order k.
γ Euler's constant.
Bl9 B2,2*3, · · The Bernoullian numbers. The
Bernoulli an numbers are also some
times taken as Bl9 B3, 2?5, · ·.
\z\ Absolute value of z.
ζ or conj ζ Conjugate of z.
arg ζ Argument of z.
R(z), 9ft(z), Re(z) Real part of z.
I(z), θ(ζ), Im(z) Imaginary part of z.
Res /(z) Residue of / at a.
2= 0

Γ(ζ) The Gamma function.
(γα, χ); T(a9 χ) Incomplete gamma functions.
Bnix) The Bernoulli polynomial of degree Λ.
F(a9 b;c;z)
A hypergeometric function.
Hn(x) The Hermite polynomial of degree n.
Jnip, o;x) A Jacobi polynomial.
Jn(x) The nth Bessel function.
7n(z); ΛΓη(ζ) Modified Bessel functions.
HXXz); Hn2)(z) Hankel functions.
Np(z); Yniz) Neumann's functions.
β(ηι, Λ), B(m9 η) The beta function.
Bx(m, n) Incomplete beta function.
ber(z)9 bei(z)9 ker(z), kei(z) See BER.
/(τ); λ(τ),/(τ), g(r)9 Λ(τ) Modular functions.
#i(z), etc. Theta functions.
#1, #2, · · · ; &'u ' * · Theta functions and their
derivatives with zero argument.
£(z) Riemann's zeta function.
Erf(x)

See BOREL—Borel set.

BV Of bounded variation.
Γ,(7), K,(7), or V(f9 I) Total variation o f / o n
the interval / .
Ω/(/), ω,(/), or of(I) Oscillation o f / o n /.
wf(x\ o,(x) Oscillation o f / a t the point x.
(/, #) Inner product of the functions / a n d g.
11/11 Norm of the function / ; i.e., (J9f)\
/ * # Convolution of/and #.
W(i/i, w2, · · ·, tin) Wronskian of ul9 i/2, · · ·,

of the

/ i ( * l > *2> ' ' *» * n ) ·

Un = ί>(^η)

V · ν or div ν Divergence of v.
V χ F Curl of F.
V2 or Δ The Laplacian operator:

Jacobian

Cn, C (n) See FUNCTION—function of class C \
L p , L(p>

Δ/(χ) =
constant

or

X2t * * '» * n '

the

/ ( χ + Λ),

D{XU X2, · ' · , Χ η /

V

[* e~t2 dt = iy(±, x2);

see ERROR—

Jo

error function.
Erfc(x) j " e't2 dt = *ΤΓ*-£//(*) =

Erfi(x) Γ et2 Λ = - / £>/(/*).
Jo

L„(x)

The Laguerre polynomial of degree n.

Ln (*)
Pn(x)
Pnm(x)
Tn(x)

An associated Laguerre polynomial.
The Legendre polynomial of degree n.
An associated Legendre function.
The Tchebycheff polynomial of de
gree n.

cen(x)y sen(x) Mathieu functions.
sn z, en z, dn ζ The Jacobian elliptic func
tions.
p(z),p'(z) The Weierstrass elliptic functions.

Logic and Set Theory
/. Therefore.
* Such that.
~P> -P>P>P' Not/).
pAqtp-q,p &q Both ρ and q \p and q.
pvq,pvq
At least one of/? and*?;/? or 4.
/?|?, /?/# Not both /? and #; not ρ or not ?.
ρ i q, pkq Neither ρ nor q.
p-*q,p => g>p <^ q If pt then ?; /? only if q.
«->, ο Ξ , ~ , iff If and only if.
V, V, I, 1 The universal class (containing all
the members of some specific class,
such as the set of all real numbers).
φ, Λ, Λ, Ο The null class; the class containing
no members.
., :, :., etc. Dots used in place of paren
theses, η dots being stronger than
n— 1 dots, and η dots with a sign such
as ν , ->, or <-> being equivalent to
η +1 dots.
(*), Π*. Αχ> Vx For all x.
Axyy,"\
Vx, y, · · · For all xy yy · · ·
3 There exists.
(3x), (Ex), 2* There is an χ such that.
EXi y
There exist *, y, · · · such that.
Ex> χ, Cx, [x\ ], [x: ] The class of all objects
χ which satisfy the condition stated after
the symbol (or after the vertical bar or
colon of the last symbols).
x€ M, xe Μ The point χ belongs to the set
M.
Μ = Ν The sets Μ and Ν coincide.
Μ <= Ν Each point of Μ belongs to Ν; Μ is
a subset of N. Sometimes (but rarely)
understood to mean that Μ is a proper
subset of N.
Μ g Ν Each point of Μ belongs to Ν; Μ
is a subset of N.
Μ => Ν Each point of Ν belongs to M\ Μ
contains iV as a subset. Sometimes
(but rarely) understood to mean that Ν
is a proper subset of M.

Μ 2 Ν Each point of Ν belongs to Μ; Μ
contains TV as a subset.
Μ η Ν, Μ-Ν The intersection of M and Ν.
ΜυΛί, Μ Λ- Ν The join (or sum) of Μ
and Ν.
Ρια(/*Λ/α, Παί4Λ/α The set of all points which
belong to Ma for all α of A.
UacAMa, latAMa The set of all points which
belong to Ma for some a of A.
- M, C(M), Μ,ΜΜ' The complement of M.
M-N, M~N The complement of Ν in M\
all points of Μ not in N.
M~N The sets Μ and Ν can be put into
one-to-one correspondence.
X Aleph, the first letter of the Hebrew
alphabet.
N0 Aleph-null, or aleph-zero. The cardinal
number of the set of positive integers.
c The cardinal number of the set of all real
numbers.
Na An infinite cardinal number, the least
being N0, the next Xu the next N2, etc.
The first cardinal number greater than
Na is denoted by Να + ι·
Λ/~ Ν Μ and TV are of the same ordinal type.
ω The ordinal number of the positive in
tegers in their natural order,
ω*, *ω The ordinal number of the negative
integers in their natural order.
π The ordinal number of all integers in their
natural order.
η The ordinal number of the rational
numbers in the open interval (0, 1).
θ The ordinal number of the real numbers of
the closed interval [0, 1].
a*, *a The ordinal number of a simply
ordered set whose ordering is exactly
reversed from that of a set of ordinal
type a.
Q.E.D. Quod erat demonstrandum (L.,
which was to be proved).

Topology and Abstract Spaces
Μ The closure of M.
M' The derived set of M.
d(x, y), δ(χ, y\ />(*, y), (*, y)

Distance from

χ to y.

Μ χ Ν The Cartesian product of spaces Μ
and N.

ΜIN The quotient space of Μ by N.
<> < ; > , > Symbols denoting an order
relation.
Γο-space A topological space such that
for distinct χ and y there is either a
neighborhood of χ not containing
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y or a neighborhood of y not con
taining x.
ΤΊ-space A topological space such that for
distinct χ and y there is a neighborhood
of χ not containing y.
r2-space A Hausdorff topological space.
r3-space A T2-space which is regular.
r4-space A T3-space which is normal.
Γδ-space A r4-space which is completely
normal.
•^n» Fn9 Rnt Rn Real /i-dimensional Euclidean
space.
Z n , Cn Complex /i-dimensional space.
Hf φ Hubert space.
(x, y) Inner product of the elements χ and y
of a vector space.
||x|| Norm of χ (see VECTOR—vector space).
(B)-space A Banach space.
(C), C The space of all continuous realvalued functions on some specified
compact set, as on the closed interval
[0, 1] (then sometimes denoted by C[0,
1]), with 1/1 defined as sup|/(x)|.
(Μ), Μ The space of bounded functions on
some set (particularly the interval
[0, 1]), with I/I defined as sup|/(;t)|.
(m), m The space of all bounded sequences
χ = (*i, *2, · · · ) , with ||x|| defined as
sup |*i|.
(c), c The space of all convergent sequences
χ = (*i, x2, · · ·), with ||JC|| defined as
sup|*i|.

(c0), Co TheN space of all sequences χ =
(*it *2, · · ·) with lim xn = 0 and ||x||
defined as sup \xt\.
The space of all sequences χ =
(*i, *2, · · ) with 2 \*i\p convergent
(p > 1) and )JC|| defined as [2 \xi\p]llp.
Lip) The space of all measurable functions
/ on a specified set S with |/(x)| p
integrable (/? £ 1) and ||/|| =

lp, /(p)
Lp>

[Jj/W|'*rp;
ρ

S is frequently taken as the interval
[0,1].
The genus of an orientable surface (some
times the number of "handles,"
whether the surface is orientable or not
—see SURFACE).

q

The number of cross-caps on a nonorientable surface (see SURFACE).
r The number of boundary curves on a
surface.
χ Euler characteristic.
dS, Δ5, d(S) Boundary of the set S.
Bm An 5-dimensional Betti group modulo m
(m a prime).
B*0 An s-dimensional Betti group relative to
the group of integers.
Rsm An 5-dimensional Betti number modulo
m(ma prime).
R*0 An j-dimensional Betti number relative to
the group of integers.

Statistics
2

χ
Chi-square.
d.f. Degrees of freedom.
F F ratio.
/ Width of a class interval.
k Coefficient of alienation.
P.E. Probable error (same as probable
deviation).
r Correlation coefficient (Pearson product
moment correlation coefficient be
tween two variables).
/•i2 34..-n Partial correlation coefficient be
tween variables 1 and 2 in a set of η
variables.
'Ί-234···η Multiple correlation coefficient be
tween variable 1 and remainder of a set
of η variables.
s Standard deviation (from a sample).
σχ Standard deviation of the population of jr.
axy
Standard error of estimate; also stan
dard deviation of an χ array for given
value of y.

/ Students' "/" statistic.
V Coefficient of variation.
χ Arithmetic average of the variable χ (from
a sample).
μ Arithmetic mean of a population.
μ2 = σ2 Second moment about the mean.
μτ The rth moment about the mean.
βι = ^ s2
/i2

Coefficient of skewness.

β2 = ^\
Coefficient of kurtosis.
μ2
Pi2 34 Multiple-regression coefficient in terms
of standard-deviation units.
η Correlation ratio.
ζ Fisher's ζ statistic.
Qi First quartile.
Q3 Third quartile.
E(x) Expectation of x.
P(xt) Probability that χ assumes the value Xt.

