
BaskervilleMath
dokumentace k TEXové podpoře

1 ÚvodBaskervilleMath je sada čtyř OTF fontů z dílny Františka Štorma1) obsahující znaky pro textovoui matematickou sazbu. Na tyto fonty navazuje podpora pro TEX z dílny Petra Olšáka2). Zadání odzákazníka a investora MFF UK3) znělo: vytvořit především podporu pro klasický TEX, není nutnéřešit podporu matematiky v rámci OTF formátu, ale je nutné převést fonty do PFB (Type1 formátu)tak, aby je mohl využít klasický TEX nebo pdfTEX.Stávající verze podpory tedy umožní pracovat s těmito fonty v textové i matematické sazbě v kla-sickémTEXu a v pdfTEXu. Je k tomu využit konvertovaný formát fontů PFB.Navícmůžete číst přímoOTF fonty v XeTEXu a LuaTEXu pro textovou sazbu, ale matematika přímo v OTF není vyřešena. Toovšem XeTEXistům a LuaTEXistům nemusí vadit, protože mohou natáhnout vedle sazby textovýchOTF fontů matematickou podporu pro klasický TEX, která v LuaTEXu a XeTEXu taky funguje.
2 Seznam souborůOd Františka Štorma pocházejí tyto soubory:
BaskervilleMath.otf ... textové i matematické znaky, Regular,
BaskervilleMathItalic.otf ... jen textové znaky, Italic,
BaskervilleMathBold.otf ... textové i matematické znaky, Bold,
BaskervilleMathBoldItalic.otf ... jen textové znaky, BoldItalic.Všechny soubory se nazývají BaskervilleMath* z toho důvodu, že tvoří jednu ucelenou rodinu protextovou sazbu. Touto rodinou je vysázen i tento manuál. Přitom BaskervilleMath.otf je navíc kon-tejner na veškeré znaky pro matematickou sazbu v běžné verzi a BaskervilleMathBold.otf je kon-tejner na stejné znaky pro matematickou sazbu ve verzi Bold.4)Pro potřeby klasického TEXu a pdfTEXu jsou tyto soubory převedeny do čtyř stejnojmennýchsouborů s příponou .pfb a je k nim přidána celá řada TEXových metrik .tfm a kódovacích souborů
.enc.Metriky .tfm textových fontů jsou připraveny ve třech kódováních:
cs ... rozšířené kódování CSfontů, alias XL2 kódování, včetně rozšířených ligatur
ec ... kódování dle Corku, alias T1 kódování, bez rozšířených ligatur
lbm1 ... speciální kódování pro LaTeX: podmnožina T1 a rozšířené ligatury
ts1 ... extended kódování TS1 s doplňujícími znaky (bude doplněno)

Rozšířené
ligatury

Rozšířené ligatury (�, �, �, �, �, �, �, �, ,  , , �, �, �, �) jsou aktivovány právětehdy, když je použito IL2 nebo LBM1 kódování. Při T1 kódování jsou vypnuty. V csplainu je IL2kódování defaultně zapnuto a T1 kódování se zapne pomocí \input t1code. V LaTEXumůžete použít
\usepackage[T1]{fontenc}, \usepackage[LBM1]{fontenc} nebo \usepackage[IL2]{fontenc}.V následujícím seznamu metrik je místo znaků cs, ec, lbm1 nebo ts1 použita hvězdička a není(pro stručnost) uvedena přípona souboru .tfm:
bas-r-* ... BaskervilleMath Regular
bas-i-* ... BaskervilleMath Italic
bas-b-* ... BaskervilleMath Bold
bas-bi-* ... BaskervilleMath BoldItalic

1) Storm Type Foundry, www.stormtype.com2) Webová stránka: petr.olsak.net3) Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, mff.cuni.cz4) Některé informace v dokumentaci předcházejí implementaci, tj. ve zkušebních verzích nemusí být všechny dokumento-vané rysy dostupné. 1



bas-rc-* ... BaskervilleMath Regular Caps & Small Caps
bas-ic-* ... BaskervilleMath Italic Caps & Small Caps
bas-bc-* ... BaskervilleMath Bold Caps & Small Caps
bas-bic-* ... BaskervilleMath BoldItalic Caps & Small Caps

bas-mi ... BaskervilleMath MathItalics
bas-mi-s ... bas-mi pro sazbu v indexech
bas-mi-ss ... bas-mi pro sazbu v indexech indexů
bas-ms ... BaskervilleMath MathSymbols
bas-ms-s ... bas-ms pro sazbu v indexech
bas-ms-ss ... bas-ms pro sazbu v indexech indexů
bas-me ... BaskervilleMath Extensions and lagre symbols
bas-me-s ... bas-me pro sazbu v indexech
bas-me-ss ... bas-me pro sazbu v indexech indexůDále existuje stejná sada metrik pro matematickou sazbu v tučné verzi, která má v názvu za prvnímspojovníkem bm místo m, tedy bas-bmi, bas-bmi-s, atd.K metrikám textových fontů jsou přidány jejich kódovací soubory podle kódování:
bas-xl2.enc ... Kódování "cs" podle CSfontů, alias XL2 plus rozšířené ligatury
bas-xl2c.enc ... Kódování "cs" podle CSfontů, alias XL2 plus kapitálky
bas-t1.enc ... Kódování "ec" podle Corku, alias T1
bas-t1c.enc ... Kódování "ec" podle Corku, alias T1 plus kapitálky
bas-lbm1.enc ... Kódování "lbm1", podmnožina T1 plus rozšířené ligatury
bas-ts1.enc ... Kódování TS1 s doplňujícími znakyK metrikám matematických fontů jsou připojeny stejnojmenné kódovací soubory .enc, tedy napří-klad bas-mi.enc, bas-mi-s.enc, atd.Pro plainTEX jsou připravena makra:
bas-math.tex ... podpora matematické sazby (analogie k tx-math.tex a ams-math.tex).
cs-bas.tex ... textová i matematická sazba (analogie k cs-termes.tex).Takže po
\input cs-basmůžete využít textovou i matematickou sazbu v tomto fontu. Navíc textová sazba probíhá z PFBsouborů právě tehdy, když je použit TEX nebo pdfTEX a probíhá přímo z originálních OTF souborů,když je použit XeTEX nebo LuaTEX s předchozím \input ucode, což přepíná sazbu textovými fontydo Unicode.V textových fontech bas-r-cs i bas-r-ec (a podobně pro i, b a bi) jsou číslice zastoupeny vevariantě „oldstyle“. Klasické (tabulátorobé) číslice se tisknou v matematickém módu, protože jsouvytaženy z fontu bas-mi z místa, kde klasický Knuthův font pro změnu obsahuje „oldstyle“ číslice.Tedy přítomnost klasických a „oldstyle“ číslic je prohozena. Povšimneme si, že když napíšeme Type1,dostaneme na výstupu Type1 a pokud bychom chtěli dostat Type1, musíme psát Type$1$. Tabuláto-rové číslice jsou také přítomny ve všech variantách fontů s Caps & Small Caps.Pro LATEX je k dispozici stylový soubor basmath.sty a dálemakro soubor lbm1enc.def. Po použití:
\usepackage{basmath}by seměl LATEX chovat očekávaným způsobem, tj. začne pracovat s fonty BaskervilleMath v textovémi matematickém módu.
3 InstalaceJe možné seskupit všechny soubory *.otf, *.pfb, *.tfm, *.enc do společného adresáře. Dále doněj můžete nakopírovat soubor pdftex.map ze systému a přidat na konec této kopie obsah souboru
basmath.map. Pak je možné v tomto adresáři spustit pdftex a vytvářet v něm dokumenty. Toto jetedy způsob, který nevyžaduje instalaci souborů do systému a je doporučen při testování pracovníchverzí.Pokud chcete instalovat soubory do systému, pakmusíte vědět, kde jsou ostatní podobné soubory(například v /usr/local/texmf-var) a tam přidat soubory z balíčku. Jmenovitě:2



1. Čtyři soubory *.otf umístěte do adresáře .../fonts/opentype/stf/basmath/ ve své TEXové dis-tribuci. Přitom stf je zkratka názvu písmolijny Storm Type Fondry. To jméno nemá vliv na fun-gování fontu, ale bývá obvyklé název písmolijny do adresářové struktury uvést.2. Čtyři soubory *.pfb umístěte do adresáře .../fonts/type1/stf/basmath/.3. Soubory *.tfm umístěte do adresáře .../fonts/tfm/stf/basmath/.4. Soubory *.enc umístěte do adresáře .../fonts/enc/dvips/basmath/.5. Soubor basmath.map umístěte a ve své distribuci použijte takovým způsobem, aby se řádky tohotosouboru připojily do odpovídajících souborů pdftex.map, psfonts.map atd. Jak se to dělá, jezávislé na použité distribuci a dalších okolnostech. Obvykle se na to používá kon�gurační nástroj
updmap, updmap-sys nebo něco podobného.6. Konečně je třeba obnovit tabulky se jmény souborů typicky příkazem texhash. Poté by měl býtTEX schopen nakopírované soubory najít.

4 Použití v plainTEXuPo zavedení makra
\input bas-mathje matematická sazba připravena ve fontu BaskervilleMath. Věškerá makra plainTEXu týkající sematematické sazby by měla fungovat nadále. Navíc je k dispozici možnost pohodlného zvětšo-vání/zmenšování fontů, jak je to popsáno pro analogické soubory tx-math.tex a ams-math.texv knize TEX pro pragmatiky1) v sekci 6.2. Rovněž je zaručena spolupráce s makerm OPmac, tj. pozavedení makra OPmac můžete nastavit velikost například pomocí \typosize[11/13].Makro bas-math.tex se stará jen omatematické fonty. Textové fonty je možné nastavit na Basker-villeMath pomocí
\input cs-basToto makro navíc zavede bas-math.tex, takže se chová analogicky jako třeba cs-termes.tex, kterézavede �mes-like fonty pro textovou sazbu a pro matematiku zavádí tx-math.tex.Pro srovnání je zde uveden „zmatený vzoreček“ z dokumentace k Math�mesPro:∫ b
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Font BaskervilleMath obsahuje 20 velikostí kulatých závorek, stejný počet svorek a špičatých zá- 20 velikostí
závorekvorek. Všechny velikosti jsou dosažitelné pomocí primitivních příkazů \left a \right. Navíc jsoupřipravena makra \bigx1, \bigx2, \bigx3, atd., která se chovají analogicky jako \big, \Big, \bigg,atd. Rozdíl je v tom, že nekončíme čtvrtou velikostí, ale libovolnou velikostí. Například \bigx15(vytvoří patnáctou levou kulatou závorku. Je-li číslo za \bigx větší nebo rovno 20, bude závorka se-stavená z komponentů. Analogie k \bigl je \biglx1, \biglx2, atd., dále analogie k \bigr je \bigrx1,

\bigrx2 atd. a konečně analogie k \bigm je \bigmx1, \bigmx2 atd.Například
\biglx30( \biglx29(...\biglx2( \biglx1( (a+b) \bigrx1) \bigrx2)...\bigrx29) \bigrx30)dá tento výsledek:
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1) petr.olsak.net/tpp.html 3
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a konečně:
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V poslední ukázce je skutečně jen 20 lomených závorek (největší je získaná pomocí \biglx19< resp.
\bigrx19>), protože tento typ závorek nepřechází na další velikosti pomocí komponent.

Vyosené
závorky
kolem
vyosených
zlomků

Můžete si všimnout, že velké závorky v úvodním „zmateném vzorečku“ jsou záměrně poněkudvyosené z matematické osy. Toto nelze zařídit jen pomocí přímého použití \left(...\right). Proto
bas-math.tex nabízí makro:
\ignoremathaxis ( {vozorec} )Místo závorek () je pochopitelně možné zapsat jakékoli jiné natahovací závorky.Vlastnosti popsané v této sekci dále se opírají o možnost geometrických transformací. Tyto vlast-nosti fungují při použití pdfTEXu, LuaTEXu nebo XeTEXu s přímým výstupem do PDF. Při použitívýstupu do DVI není výsledek zaručen.

Široké vlnky
nad výrazy

Font nabízí jen málo velikostí pro rozšiřující akcenty typu \widetilde. Proto bylo v úvodním„zmateném vzorečku“ ve jmenovateli vnitřního zlomku použito místo sekvence \witetilde makro
\overtilde, které natáhne geometricky vlnku nad výrazem do libovolné velikosti. Toto makro je takésoučástí bas-math.tex.

Zvětšené
operátory

Integrál na začátku „zmateného vzorečku“ není v takové velikosti ve fontu dostupný a byl doda-tečně zvětšen makrem \opscale{násobek}\int z bas-math.tex. V tomto konkrétním příkladě:
\opscale{1.8}\int_a^b

Rotovavé
svorky

Makra plainTEXu \overbrace a \underbrace pro vytvoření ležatých svorek nad nebo pod vzorcem,generuje tyto svorky z komponentů a výsledek vypadá poněkud toporně:an = a · a · a · · ·a︸ ︷︷ ︸n krát .
Je ale možné na začátku dokumentu napsat \rotbraces. Toto makro pozmění de�nice \overbrace a
\underbrace tak, že se použijí svislé svorky odpovídající velikosti otočené o 90◦. Výsledek pak vypadátakto: an = a · a · a · · ·aÍ n krát .
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5 Generování metrik a PFBV balíčku jsou připojeny nástroje, kterými byla podpora pro TEX ze vstupních OTF souborů vyge-nerována. Není potřeba tuto podporu generovat znovu, protože je v balíčku připojena také. Pokudovšem nějaký důvod existuje, pak přejděte do adresáře gen a na unixovém počítači proveďte:
make ... tím se sestaví pomocný program plgen,
./genereate-bas adresář/s/otf/soubory/

... tím se vytvoří všechny potřebné *.tfm a *.pfb soubory.Pro vygenerování je třeba mít nainstalovány programy otftotmf, pf2afm, pltotf a fontforge.Příkazem make se sestaví další pomocný program plgen.Skript generate-bas provádí následující činnost:PFB fonty jsou generovány pomocí programu otftotfm v případě fontů BaskervilleMathItalica BaskervileMathBoldItalic a jsou generovány pomocí programu fontforge pro BaskervilleMatha BaskervilleMathBold. Všechny čtyři generované PFB fonty obsahují všechny původní znaky z od-povídajících zdrojových OTF fontů, není zde omezení na 256 znaků. Takže dále generované .tfmmetriky lze vnímat jako 256znakové periskopy, každý může hledět do nějaké části stejného PFBsouboru a používat svou sadu 256 znaků. Jaké znaky jsou použity, je dáno v připojeném .enc sou-boru.V prvé části generování se pomocí programu otftotfm generují metriky pro textové fonty.Ve druhé části generování je pro matematické metriky použit specialozovaný program plgen.Tento program čte AFM s metrickými údaji fontu (skript tuto metriku nejprve předgeneruje pomocí
pf2afm). Dále čte kódovací soubor .enc a konečně kon�gurační soubor .cfg. V něm je řečeno vše,co je pro tvorbu matematické metriky potřeba. Například tam najdete řadu za sebou jdoucích různěvelkých závorek, odmocnin, velkých operátorů atd. Navíc je tam hlavička výstpuního .pl souboru.Tam lze zapsat globálnímetrické údajematematického fontu. Také je zdemožno dělat korekcemetrikpřekopírováním odpovídajícího řádku z AFM souboru a modi�kací dle vlastního uvážení. Konečněje zde možné dát pokyn k posunu znaku o stanovený vektor.Program plgen se především vypořádává s problémem omezeného množství 15 nenulových hlou-bek a 15 nenulových výšek v metrice. Znaky s velkými operátory a natahovacími závorkami mohoubýt vertikálně usazeny kdekoli. TEX to nebere v úvahu, je pro něj rozhodující pouze jejich výška plushloubka dohromady. Tím bychom mohli využít 152 různých takových nenulových součtů. Nicméněněkteré znaky mají ve fontu jednoznačně stanovenou výšku (např. odmocniny), některé mají přesněstanovenou výšku plus hloubku bez tolerance k zaokrouhlení (opakovací segmenty). Toto vše bereprogram plgen do úvahy a řeší optimalizaci úlohy omezeného počtu výšek a hloubek s tím, že znaky(u kterých tomá dovoleno) vertikálně posunuje a dává jim širokou škálu součtů (výška plus hloubka).To je důvod, proč se povede i s omezením na výšky a hloubky dostat do fontu například 20 různěvysokých závorek.Program plgen má na výstupu metriku ve formátu .pl, kterou skript dále konvertuje do .tfmpomocí pltotfm. Kromě toho program plgen zapisuje do výstupního souboru .corr seznam všechpožadovaných korekcí v posunu znaků. Tyto korekce je nutno aplikovat při generování nových PFBsouborů se správně posunutými znaky. Formát .corr souboru odpovídá skriptovacímu jazyku pro-gramu fontforge. Skript generate-bas tedy sesbírá .corr soubory, které jsou výstupy jednotlivýchvolání programu plgen (pro vytvoření různých metrik nad stejným fontem), spojí je dohromady,opatří hlavičkou a patičkou. Tím vzniká skript, který je předložen programu fontforge, jenž pro-vede požadovaná posunutí a jiné korekce znaků a vygeneruje opovídající .pfb.
6 Technický popis programu plgenProgram plgen se spustí takto:
./plgen soubor.afm soubor.enc soubor.cfg jméno-výstupuPrvní tři parametry jsou jména vstupních souborů včetně přípon:• Soubor .afm obsahuje AFM metriku fontu.• Soubor .enc obsahuje encoding vektor: 256 jmen znaků, se kterými se bude pracovat, vektor takéurčuje kódování výstupní metriky.• Soubor .cfg obsahuje kon�guraci k fontu (viz níže).5



Čtvrtý parametr, jméno-výstupu, je jméno výstupní metriky. Program vytvoří dva výstupní sou-bory: jméno-výstupu.pl s vygenerovanou metrikou a jméno-výstupu.corr s pokyny pro posunyznaků v PFB fontu. Výstupní soubor.pl lze dále zkonvertovat dometriky jméno-výstupu.tfm pomocí
pltotf jméno-výstupu.plKon�gurační soubor .cfg je textový soubor rozčleněný do bloků, které jsou od sebe oddělenyapoň jedním prázdným řádkem. Po případném přeskočení prázdných řádků na začátku souborumusí následovat první blok s pl-hlavičkou.Pl-hlavička se bez interpretace přepíše na začátek výstupního pl-souboru. Program samotný k nípřipojí až údaje o jednotlivých znacích. Pl-hlavička tedymusí obsahovat obvyklé údaje o fontu včetněúdajů o jednotlivých FONTDIMEN, kterých matematický font obsahuje více než běžný textový font.Může také obsahovat údaje LIGTABLE o kerningových párech a ligaturách.Pouze blok s pl-hlavičkou je povinný a musí být uveden jako první. U dalších bloků nezáleží najejich pořadí. Tyto bloky začínají vždy typem bloku ukončeným dvojtečkou a obsahují typicky údajeo znacích, které jsou uvedeny svým jménem. Tato jména musejí odpovídat jménům v AFM a ENCsouboru. Údaje v bloku jsou odděleny jednou nebo více mezerami nebo koncem řádku. Následujevýčet a popis všech typů bloků.
radicals: seznam postupně prolinkovaných (postupně se zvětšujících) znaků odmocnin. Po-sledním znakem musí být tzv. varchar, který nese informaci o dalších znacích, pomocí kterých TEXje schopen rozšířit odmocninu na libovolnou velikost. Tyto znaky jsou uvedeny za znakem varchar vkulaté závorce v pořadí: (top bottom expand).
parens: seznam postupně prolinkovaných (postupně se zvětšujících) závorek. Na konci seznamumůže (ale nemusí) být varchar, přitom závorka za varchar může obsahovat tři nebo čtyři údaje: (topbottom expand) nebo (top middle bottom expand). Pokud závorka má varchar jen se dvěma nebojedním údajem, je třeba chybějící údaje v závorce nahradit jménem .notdef.
acents: seznam postupně se zvětšujících (prolinkovaných) akcentů.
operators: seznam sudého počtu znaků. První odkazuje na druhý, třetí na čtvrtý a obecně lichýodkazuje na následující sudý. Liché znaky jsou interpretovány jako operátory v textovém módu ajejich následníci jsou operátory v display módu.
varchars: seznam samostatných varcharů (s následujícími třemi nebo čtyřmi údaji v závorce), nakteré odkazuje přímo makro TEXu (pomocí primitivu \delimiter). Tyto znaky tedy nejsou zakon-čovacími znaky postupně se zvětšující sady závorek nebo odmocnin.
fixedchars: seznam znaků, které nepodléhají optimalizaci ani zaokrouhlení metrických údajů.
afm: řádky shodné s řádky v AFM souboru. Jsou-li přítomny v kon�guračním souboru, mají předAFM souborem přednost. Lze do nich zapsat výjimky z metriky znaků.
shift: řádky ve tvaru x y jméno-znaku určující dodatečné posunutí kresby znaku ve směru vek-toru (x y) beze změny metriky znaku. Je možné použít pro dodatečnou korekci znaku.
rounding: <číslo> udává výchozí zaokrouhlovací limit. Není-li uveden, je nastaven na 10.Numerické údaje v blocích afm, shift a rounding jsou v jednotkách fontu, tj. v tisícinách em.Kon�gurační soubor může také obsahovat komentářový znak #, který se promění i s následujícímtextem (až po konec řádku včetně) v mezeru.Program plgen dělá následující činost :• Převádí metrické údaje znaků z AFM na TFM takto: Je-li AFM ve tvaru
C kód ; WX šířka ; N názevznaku ; B xl yl xr yr ;pak

CHARWD = šířka / 1000
CHARHT = yr / 1000 (je-li yr < 0 pak CHARHT = 0)
CHARDP = -yl / 1000 (je-li yl > 0 pak CHARDP = 0)
CHARIC = 0 (je-li xr > šířka pak CHARIC = (xr - šířka) / 1000)Ořezání záporných výšek/hloubek na nulu se provede jen u pevných znaků. Znaky, které jemožnovertikálně posunout si zachovají svou výšku plus hloubku a vertikálně se případně posunou tak,aby obě hodnoty byly nezáporné.• Vkládá odkazy znaků NEXTLARGER a VARCHAR (vzájemné prolinkování znaků) dle údajů z kon�gu-račního souboru.• Pokud v .cfg souboru jsou uvedeny znaky, které je možné vertikálně posunout, tj. znaky dekla-rované v parens, varchars nebo operators, pak plgen provede optimalizaci využívající možnost6



posunovat tyto znaky, aby bylo použito maximálně 15 nenulových výšek a 15 nenulových hloubek.Přitommůže znakům, které nejsou deklarovány jako fixedchars a nejsou to opakovací segmentyz varchars, zaokrouhlit výšky a hloubky. Znakům radicals může zaokrouhlit pouze hloubky.Top znaky z varchars budou mít po případném posunutí přesně lícovaný spodní okraj znakua bottom znaky z varchars budou mít přesně lícované horní okraje znaku. Ostatní vertikálněposunovatelné znaky jsou do své nově vypočtené metriky vertikálně centrovány.Pokud vertikálně posunovatelné znaky v .cfg nejsou deklarovány, program přeskočí své op-timalizační a zaokrouhlovací algoritmy a zapíše do .pl souboru přesné metriky. O zaokrouhleníse pak postará až program pltotf.• Ukládá do .corr souboru informace o posunech znaků a změně šířky znaků do řádků ve tvaru:
Select("nazev_znaku"); Move(x,y);nebo
Select("nazev_znaku"); SetWidth(w);přitom druhý údaj je zapsán v případě, kdy je změněna šířka znaku ve fontu, tj. když má AFMúdaj znaku v .cfg souboru odlišnou šířku od odpovídajícího údaje přímo v .afm souboru.Autor programu plgen: Miroslav Olšák
Na následující stránce je ukázka užití Baskerville Math v běžném textu.
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1.6 VLASTNOSTI REÁLNÝCH ČÍSEL 27Pro a ∈ R de�nujeme symbol a0 jako 1. Zde nede�nujeme novou početní ope-raci, ale pouze užitečnou zkratku, která zjednodušuje zápis některých výrazů.Toto je třeba mít na paměti zejména v případě, kdy a = 0.(c) Pro každé n ∈ N ∪ {0} de�nujme symbol n!, čteme n faktoriál, takto:0! = 1 a n! = n · (n−1)! pro n ∈ N. Pokud n ∈ N, pak je číslo n! součinem čísel1, . . . , n.(d) Pro n, k ∈ N ∪ {0}, k ≤ n, de�nujeme kombinační číslo �nk�, čteme n
nad k, předpisem  nk! = n!(n− k)! k! .
1.6.2. Poznámka.

1.6.3. Uveďme následující pozorování, které je užitečné při práci se součty re-álných čísel. Nechť m,n, p ∈ Z, m ≤ n, a pro každé i ∈ {m, . . . , n} je ai ∈ R.Potom platí n∑i=mai = n+p∑i=m+pai−p,neboť v obou součtech sčítáme reálná čísla am, . . . , an.
1.6.4. Věta (binomická věta). Pro každé n ∈ N∪ {0} a pro každá a, b ∈ R platí

(a+ b)n = n∑k=0  nk!an−kbk. (1.5)
Důkaz. Tvrzení dokážeme matematickou indukcí. Pro n = 0 a libovolná a, b ∈
R platí (a+ b)0 = 1,0∑k=0  0k!a0−kbk =  00!a0b0 = 1.Odtud dostáváme (1.5) pro n = 0.Předpokládejme, že n ∈ N ∪ {0}, a, b ∈ R a vztah (1.5) platí. Pak díkyindukčnímu předpokladu a algebraickou úpravou dostaneme

(a+ b)n+1 = (a+ b)n · (a+ b) = � n∑k=0  nk!an−kbk� · (a+ b)
= n∑k=0  nk!an−k+1bk + n∑k=0  nk!an−kbk+1.

Podle pozorování v 1.6.3 obdržíme
n∑k=0  nk!an−kbk+1 = n+1∑k=1  nk− 1!an+1−kbk,
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