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Pokroky matematiky, fysiky a astronomie, ročník V, číslo 2 

NOVÉ KNIHY 

Voprosy aeroklimatologii — Trudy Naučno-
issledovatělskogo instituta aeroklimato
logii — Vypusk 3. (Otázky aeroklimato-
logie. Práce vědecko-výzkumného ústa
vu aeroklimatologie. Svazek 3). Red. P. 
K. Jevsejev. Gimiz, Moskva 1957, str. 
82, brož. 5,80 Kčs. 
Sborník statí je věnován otázkám zvlášt
ností horizontálního a vertikálního roz
dělení teploty atmosféry nad USSR. 
Charakteristika tropopausy. 

Voprosy dinamičeskoj i sinoptiÓeskoj me
teorologii — Trudy Centralnogo instituta 
prognozov — Vypusk 60. (Otázky dy
namické a synoptické meteorologie. 
Práce Ústředního ústavu pro předpově
di. Svazek 60). Red. I. A. Kibel, B. D. 
Uspenskij. Gimiz, Moskva 1957, str. 108, 
brož. 7,60 Kčs. 
Sborník statí o otázkách dynamické 
a synoptické meteorologie, především 
o otázkách dynamiky atmosférických 
pochodů v souvislosti s předpovídáním 
počasí. 

Voprosy geofiziki. (Otázky geofysiky). Red. 
A. S. Semenov, B. M. Janovskoj. Lenin -
gradskij Universitet, 1958, str. 296, brož. 
12,90 Kčs. 
Sborník statí o elektrickém, magnetic
kém a gravimetrickém geologickém 
průzkumu. 

Voprosy istorii jestěstvoznanija i techniky — 
Vypusk 4. (Otázky dějin přírodních věd 
a techniky. Svazek 4). Red. I . G. Kuda-
ševa, ANSSSR, Moskva 1957, str. 220, 
brož. 15,— Kčs. Fotografie, schémata. 
Sborník vědeckých prací diskusních 
příspěvků, zpráv, kritických statí a kro
nika vědeckého života. 

Voprosy istorii jestěstvoznanija i těchniki — 
Vypusk 5. (Otázky dějin přírodních věd 
a techniky. Svazek 5). Red. N . B . Pro-
kofjeva. AN SSSSR, Moskva 1957, str. 
228, brož. 1 5 , - Kčs. 
Sborník statí vydaný na počest 100, vý
ročí narození H. Hertze. 

Voprosy mechanisaciji klimatologiceskoj ob-
rabotki — Vypusk 4. (Otázky mechani-
sace klimatologických pozorování. Sva
zek 4.). Red. S. A. Sapožnikova. Gimiz, 
Moskva 1958, str. 144, brož. 12,10 Kčs. 
Sborník vědeckých prací spojených s roz
vojem nových metod klimatologie a mož
nostmi používání počítacích strojů pro 
zpracování meteorologických údajů. 

Voprosy predskazanija pogody. (Otázky 
předpovědí počasí). Red. N. A. Bargov, 
G. I. Morskij. Gidrometeoizdat. Lenin
grad 1958, str. 442, váz. Kčs 21,50. 
Sborník statí, které se zabývají soudo
bou praxí předpovídání počasí na dobu 
24 hodin až 30 dní. Teoretické zpracová
ní některých způsobů předpovídání a 
popis metod statistické přípravy. Jed
notlivé statě jsou přeloženy z angličtiny 
a němčiny. 

Voprosy radiotechniki i elektroniki sverch-
vysokich castot. (Otázky radiotechniky 
a elektroniky velmi vysokých kmitočtů). 
Red. M. S. Nejman. Oborongiz, Moskva 
1958, str. 84, brož. 3,25 Kčs. 
Sborník statí z oboru vlnovodných 
systémů, žebrových elektrodynamických 
struktur a modulace autogenerátorů. 

V o r o n č e v T. A., Impulsnyje tiratrony. 
(Impulsní thyratrony). Sovestskoje rá
dio, Moskva 1958, str. 164, váz. 5,35. 
Obecné údaje o impulsních thyratro-
nech. Fysikální jevy v impulsních thyra-
tronech. Rozbor a zapojení lineárního 
modulátoru napájeného ze zdroje stejno
směrného proudu. Technologické a kon
strukční zvláštnosti impulsních thyratro-

Vtoroj sovetskij isskustvennyj sputnik Žem
li. (Druhá sovětská umělá družice Země). 
Pravda, Moskva 1957, str. 48, brož. 
0,50 Kčs. 
Sborník materiálů pubhkovaných 
v Pravdě. Zprávy TASS. 

V s e c h s v j a t s k i j S. K., Fiziěeskije cha-
rakteristiki komet. (Fysikální charakte-
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ristiky komet). Izd. fiziko-matěmati-
českoj literatury. Moskva 1958, str. 576, 
váz. 2 7 , - Kčs. 
Kniha stručně vysvětluje podstatu ko
met, jejich vznik a vývoj a uvádí katalog 
všech dosud známých komet. Podrobně 
popisuje fysikální charakteristiky všech 
objevených komet. 

V s e c h s v j a t k i j S. K., Malyje těla solnéc-
noj sistěmy. (Malá tělesa Sluneční sou
stavy). Gostěchizdat, Moskva 1958, str. 
48, brož. 0,80 Kčs. 
Autor brožury, významný sovětský 
astronom, populárně osvětluje své názo
ry na původ malých nebeských těles. 

V u l i c h B . Z . , V vedeni je v funkcionalnyj 
analiz. (Úvod do funkcionální analysy). 
Izd. fiziko-matěmatičeskoj literatury, 
Moskva 1958, str. 352, váz. 8,30 Kčs. 
Funkcionální analysa je poměrně mladou 
matematickou disciplinou — vznikla 
počátkem tohoto století. Přesto v sou
časné době představuje jednu z nejroz
sáhlejších oblastí matematiky, která 
našla uplatnění v nejrůznějších ostat
ních jejích oblastech. Funkcionální ana
lysa vznikla zobecněním pojmů a metod 
dřívějších matematických disciplin, pře
devším klasické matematické analysy, 
algebry a geometrie. Toto zobecnění bylo 
umožněno dalším zvýšením matematic
ké abstrakce (vysoký stupeň matema
tické abstrakce je ostatně typický pro 
metody současné matematiky). Vyšetřo
vání různých úloh klasické matematiky 
z obecnějšího, abstraktnějšího, hlediska 
umožnilo objevit společné rysy metod 
pro řešení jednotlivých, svým konkrét
ním obsahem se lišících, úloh. Vypraco
vání obecných metod pak umožnilo ře
šení řady konkrétních úloh. Bez zveličo
vání je možno říci, že v současné době si 
nelze představit řešení diferenciálních 
rovnic matematické fysiky či úloh mate
matické analysy bez použití metod funk
cionální analysy. Metody funkcionální 

analysy proto pomalu pronikají až do 
teoretických technických disciplín použí
vajících ve větším rozsahu matematic
kého aparátu. Základním pojmem funk
cionální analysy je pojem operátoru, 
vzniklý zobecněním pojmu funkce v kla
sické analyse. Teorie operátorů je rovněž 
hlavním obsahem funkcionální analysy. 
V knize B. Z. Vulicha jsou vyloženy 
pouze základy funkcionální analysy, 
ale zato jsou vyšetřovány jejich aplikace 
v nejrůznějších oborech, majících vý
znam pro technické aplikace. Tak se čte
nář ve formě ilustrací dočte o základních 
větách teorie integrálních rovnic, o úlo
hách nejlepší aproximace, o okrajových 
úlohách diferenciálních rovnic, o nume
rických metodách řešení rovnic, o su
maci nekonečných řad a nevlastních 
integrálů. Složitější problémy mající 
význam především pro funkcionální ana
lysu tam nejsou uvedeny. 
Autor předpokládá u čtenáře pouze zna
losti základního kursu matematiky na 
vysoké škole technické. Potřebné do
plňky jsou vyloženy na příslušných 
místech knihy. Některé otázky jsou pro
bírány za poněkud speciálnějších před
pokladů, aby se usnadnila četba čtenáři 
bez hlubších matematických znalostí. 
Knihu je možno doporučit nejen všem 
matematikům, ale i inženýrům-teoreti
kům, kteří si její četbou nejen rozšíří 
svoje matematické vzdělání, ale najdou 
i podněty pro svoji práci. 
Obsah: I. Euklidův prostor konečné di
mense. I I . Euklidův prostor nekonečné 
dimense. I I I . Metrické prostory. IV. 
Spojité operátory v metrických prosto
rech. V. Normované prostory. VI. Hil-
bertův prostor. VII. Prostor L2. V I I I . 
Lineární operátory. IX. Lineární funk-
cionály. X. Adjungované a samoadjun-
gované operátory v Hilbertově prostoru. 
XI . Absolutně spojité operátory. X I I . 
Přibližné řešení funkcionálních rovnic. 
X I I I . Polouspořádané normované pros
tory. O. Koníček 
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Rukopis odevzdán do tiskárny v prosinci 1959, číslo vyšlo v březnu 1060. 
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