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Alois Švec
PROJECTIVE DIFFERENTIAL GEOMETRY OF LINE CONGRUENCES
208 str. — anglicky — váz. Kčs 47,—
Kniha obsahuje několik výsledků projektivní diferenciální geometrie přímkových kongruencí
a jejich fokálních plech. Dosavadní výsledky jsou nesystematicky obsaženy v různých pojed
náních; hlavním úkolem knihy byla proto reorganizace celé teorie. První kapitola přináší úplné
řešení problému projektivních deformací přímkových kongruencí a ploch s konjugovanou sítí
ve vícedimenzionálních prostorech. Druhá kapitola je věnována přímkovým

kongruencím

a plochám s projektivní konexí. Výsledky prvních dvou kapitol byly docíleny hlavně autorem.
Třetí kapitola obsahuje historicky nejstarší materiál vypracovaný E. Čechem a týkající se pro
jektivní deformability W — kongruencí.

Vladimír Strejc
SYNTÉZA REGULAČNÍCH OBVODŮ S ČÍSLICOVÝM POČÍTAČEM
464 str. — 85 obr. — váz. Kčs 41,—
Dílo pojednává zevrubně o lineární teorii řízení spojitě pracujících výrobních procesů samo
činnými počítači. Jsou zde uvedeny jak základní matematické metody nutné k osvojení teoretic
kých výpočtů, tak řešení prakticky všech variant regulačních obvodů, jednoduchých i mnohaparametrových, vyskytujících se v průmyslu. Řešené číselné příklady ukazují způsob využití
teoretických výsledků.
Určeno pro odborné pracovníky, kteří teoreticky pracují v oblasti řízení spojitě pracujících
výrobních procesů. Předpokládá se znalost teorie spojité regulace, Laplaceovy transformace
spojitých funkcí a základy korelační analýzy.
Objednávky zašlete na adresu:
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