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R E C E N Z E / K Y B E R N E T I K A Č Í S L O 5, R O Č N Í K 6/1970
IVAN PLANDER

Matematické metody
a programovanie analogových
počítačov
Vydavatelstvo SAV, Bratislava 1969.
Stráň 630, cena 80,— Kčs.
Československo zaujímá počtom instalo
vaných analogových počítačov, přepočítaných
na počet obyvatelov, jedno z popredných
miest na světe. Preto velmi chýbala u nás kniha,
ktorá by zahrnovala problematiku programovania na analogových počítačoch v celej šírke.
Kniha Doc. Ing. I. Plandera „Matematické
metody a programovanie analogových počí
tačov" spomínanú problematiku vyčerpává
nielen do šířky, ale dá čitatelovi aj dostatočne
hlboké vědomosti z teorie programovania
elektronických analogových počítačov a mate
matických metod pre analogové a hybridné
riešenie úloh z róznych oblastí védy a techniky.
Doraz kladie přitom na riešenie problémov
technickej kybernetiky: problémy riadenia,
optimalizácie, identiflkácie sústav, vyšetrovanie
sústav s náhodnými premennými a pod.
Kniha má štrnásť kapitol a štyri dodatky.
V úvodnej kapitole je tabulka lineárnych
a nelineárnych počítacích jednotiek a porovnávajú sa charakteristické vlastnosti analogo
vých, číslicových a hybridných počítačov.
Druhá kapitola je věnovaná základom pro
gramovania elektronických analogových počí
tačov. Rozoberá metody riešenia úloh, spósoby
transformácie závisle premenných, určenia
maximálnych hodnot, transformační nezávisle
premennej a kriticky zhodnotí maticové
a tabulkové programovanie.
Kapitola tri sa zaoberá riešením obyčajných
diferenciálnych rovnic s konštantnými koeficientami. Velká pozornost' je věnovaná aj
vyšetrovaniu stability riešenia.
Štvrtá kapitola je určená na riešenie lineár
nych diferenciálnych rovnic s prernerinými
koeficientami a generovaniu
analytických
funkcií nezávisle premenných bez funkčných
generátorov.

Riešenie nelineárnych diferenciálnych rovnic
sa preberá v kapitole pať. Rozoberá otázku
približnej kvantitatívnej analýzy (určenie sta
bility riešenia, limitných cyklov), ktoré sa musí
urobiť před začatím riešenia nelineárnych
diferenciálnych rovnic na analogových počí
tačoch.
Kapitoly šesť a sedem sa zaoberajú vytváraním analytických nelineárnych funkcií použi
tím implicitnej metody, resp. vytváraním
neanalytických funkcií (typických nelinearít)
pomocou diodového obmedzovača, diferenciálneho relé a komparátora.
Osma kapitola je věnovaná metodám rie
šenia okrajových problémov obyčajných dife
renciálnych rovnic. Popři metóde superpozície
a metóde střelby je uvedená aj automatická
iteračná metoda, ktorá využívá parametrové
vplyvové funkcie (citlivostné funkcie).
Riešením algebraických rovnic sa zaoberá
kapitola deváť.
V kapitole desať je systematicky spracovaná
problematika riešenia parciálnych diferenciál
nych rovnic na analogových a hybridných
počítačoch. Sú uvedené niektoré doteraz
nepublikované metody riešenia týchto rovnic.
Kapitola jedenásť uvádza metody programo
vania přenosových funkcií.
Kapitola dvanásť podrobné rozoberá pro
blematiku statickej a dynamickej optimalizácie.
Velkú pozornost' věnuje gradientovým meto
dám riešenia úloh lineárneho a nelineárneho
programovania a dynamickej optimalizácii
parametrov. Podrobné rozoberá automatickú
iteračnú metodu s cyklickým nastavováním
parametrov. Preberá aj problém optimalizácie
riadenia využitím Pontrjaginovho principu
maxima.
Trinásta kapitola sa zaoberá vyšetřováním
sústav s náhodnými premennými na analogo
vých počítačoch. Po krátkom prehlade zá
kladných pojmov, definícií a viet z teorie
pravděpodobnosti, preberá riešenie stacionárnych a nestacionárných lineárnych dynamic
kých sústav. Pre určovanie pravdepodobnostných charakteristik nestacionárných sústav
uvádza metodu adjungovaných sústav. Po vy
šetřovaní nelineárnych sústav, kapitolu uzatvára meranie a vyhodnocovanie pravdepodob-

nostných charakteristik náhodných procesov
použitím štandardných počítacích jednotiek.
V poslednej štrnástej kapitole sú uvedené
spósoby modelovania časového oneskorenia,
riešenia konformného zobrazenia a integrálnych rovnic na analogových počítačoch.
Dodatok A prebera diagramy signálnych
tokov a ich použitie pri programovaní elek
tronických analogových počítačov.
V dodatku B sú uvedené kritéria stability
riešenia diferenciálnych rovnic.
Dodatok C obsahuje tabulky přenosových
funkcií pasivných sietí, v dodatku D sú tabulky
programových schém pre modelovanie přeno
sových funkcií.
Recenzovaná kniha Doc. Ing: I. Plandera

má vysokú vedeckú úroveň, přitom je napísaná
zrozumiteíne. Preto sa hodí pre široký okruh
záujemcov o analogové a hybridně počítače:
technikov, matematikov, fyzikov, biológov
alebo ekonómov. Móže slúžiť ako učebnica
programovania na analogových počítačoch
pre poslucháčov róznych vysokých škol.
K tomuto účelu slúžia aj k jednotlivým kapi
tolám připojené neriešené úlohy. Kniha obsa
huje vela vyriešených úloh s úplným matema
tickým spracovaním, podrobnými programo
vými schémami a v niektorých prípadoch
aj nakreslené výsledky riešení.
Podrobný věcný register ulahčuje orientáciu
v knihe preberanej širokej problematike.
Štefan

Szarka

