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Pokroky matematiky, fysiky a astronomie, ročník IV, číslo 3 

NOVÉ KNIHY 

Golubcov M. G., ElektromechaniČeskije 
filtry radiočastot. (Elektromechanické 
filtry radiových frekvencí). Gosenergo-
izdat Moskva 1957, str. 48, brož. 1,15 
Kčs. Fotografie, schémata, tabulky. 
Brožura pojednává o nových druzích 
filtrů, používaných v radiotechnických 
zařízeních. 

Gončarsk i j L. A., MechaniÓeski upravlja-
jemyje elektronnyje lampy. (Mechanicky 
řízené elektronky). Gosenergoizdat Mosk
va 1957, str. 144, brož. 4,25 Kčs. Sché
mata. 
Způsoby mechanického řízení elektronek 
a iontovek, elektronkové snímače mecha
nických a jiných veličin. Zařízení těchto 
přístrojů. Výpočet mechanicky říze
ných elektronek (tzv. mechanotronů) 
z jejich geometrických parametrů a pra
covních podmínek v měřicích zaříze
ních. 

Govorkov V. A., Kupal jan S. D., 
Téorija elektromagnitnogo polja v upra&e-
nijach i zadaČach. (Teorie elektromagne
tického pole ve cvičeních a úlohách). 
Sovetskoje rádio Moskva 1957, str. 340, 
váz. 10,30 Kčs. 
Kniha představuje sbírku více než 400 
cvičení a úloh z teorie elektromagnetic
kého pole. Jsou zde poprvé publikovány 
některé nové metody pro přibližný 
výpočet pole, nové použití metody sítí 
a metody mapovací na výpočet stacio
nárních i proměnných polí. Zvláštní 
důraz je kladen na grafické konstrukce 
elektrických a magnetických polí. Aby 
byla kniha přístupná i studentům, je 
u řady typických cvičení podáno úplné 
řešení a u obtížnějších pokyn k řešení. 
Kniha navazuje na knihu prvého z auto
rů „Električeskije i magnitnyje pojla", 

. Svjazizdat Moskva 1951. 
Obsah: Vektorová analysa. Elektrosta
tické pole. Elektrické pole ve vodivém 
prostředí. Magnetické pole. Elektro
magnetické vlnění v dielektriku. Elek
tromagnetické vlnění ve vodivém pro
středí. Elektromagnetické vlnění v da
ném směru. Speeiální metody pro výpo
čet elektrického a magnetického pole. 

Přibližný výpočet elektrického a magne
tického pole. U všech úloh a cvičení jsou 
uvedeny výsledky. 

Grankov V. P., Srednije veličiny v atatis-
tike. (Průměrné hodnoty ve statistice). 
Gosstatizdat Moskva 1957, str. 75, brož. 
2,55 Kčs. Tabulky, grafy. 
Populární výklad teorie a praxe prů
měrných veličin ve statistice. Obecné 
pojmy a základy teorie průměrných 
veličin a některé způsoby zpřesnění 
výpočtů. 

Grankov V. P. i drugije, Sbornik zadaÓpo 
statiatike. (Sbírka úloh ze statistiky). 
Gosstatizdat Moskva 1957, str. 256, váz. 
6,20 Kčs. 
Obecné metody statistiky. Statistika 
obyvatelstva, péče o zdraví a kultury. 
Statistiky národního hospodářství. 

Grodzensk i j G. E., Atomnaja energija 
v medicině. (Atomová energie v lékař
ství). Gostechizdat Moskva 1958, 2. do
plněné vyd., str. 80, brož. 1,20 Kčs. 
Nákresy. 
Brožura populárně vysvětluje, jaký 
význam mají izotopy jakožto značené 
atomy ve výzkumu výměny látek a jader-

. né záření v rozpoznávání a léčení chorob. 

Groškovsk i j J., Téchnologija vysokogo 
vakuuma. (Technologie vysokého vakua). 
Gosinoizdat Moskva 1957, str. 540, váz. 
20,40 Kčs. Fotografie, schémata, tabul
ky. / 
Kniha významného polského vědce je 
věnována soudobým metodám získávání 
a měření vysokého vakua. Popisuje 
konstrukce a principy různých čerpadel 
a manometrů, materiály, používané ve 
vakuové technice apod. 

Grud inskaja G. P., Rasprostraněnije 
ultrakorotHch radiovoln. (Síření ultra
krátkých radiových vln). Gosenergo
izdat Moskva 1957, Msiovaja rádio-
bibliotéka, str. 64, brož. 1,50 Kčs. 
Brožura se zabývá hlavními otázkami 
šíření ultrakrátkých radiových vln a o-
světluje výsledky nejnovějších výzkumů 
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z, tohoto oboru. Pojednává o různých 
možnostech dálkového příjmu ultra
krátkých vln. 

Gubk in S. I. i drugije, FotoplastiÓnost. 
(Fotoplasticita). Akad. nauk BSSR 
Minsk 1957, str. 168, váz. 7,50 Kčs. 
Fotografie, schémata, tabulky. 
Základy nové experimentální metody 
výzkumu plastické deformace a napja
tosti, spočívající v prosvěcování opticky 
citlivých materiálů v polarisovaném 
světle. 

G u r e v G. A., Čto takoje Vselennaja. (Co je 
to Vesmír). Qostechizdat Moskva 1957, 
str. 200, brož. 3,15 Kčs. Fotografie. 
Autor knihy seznamuje čtenáře s tím, 
jak moderní astronomie vyvrátila nábo-
žonsko-idealistické představy o Vesmíru. 
Podává rozbor základních výsledků stu
dia vznikti světa, ovlivnění přírodních 
podmínek jeho různých částí, jejich 
původu a vývoje. 

G u s e v V. V., Formirovanije impulsov. 
(Tvarování impulsů). Vojenizdat Moskva 
1958, str. 104, brož. 1,65 Kčs. Schémata. 
Základní metody tvarování impulsů 
v radiolokačních stanicích. 

> 
Gvaj I. L, K. E. Ciolkovskij o krugovorote 

energii. (K. E. Ciolkovskij o koloběhu 
energie). Akad. nauk SSSR Moskva 1957, 
str. 80, brož. 2Jfl0 Kčs. 
Brožura vychází k příležitosti 100. vý
ročí narození vynikajícího vědce K. E. 
Ciolkovského. Knížka osvětluje jeho 
práce z oboru energetiky a termodyna
miky, které mají velký význam jak 
vědecky, tak i filozoficky. 

C h a j a s i T . , Vynuzdenyje kolébánija v neli-
nějnych sistěmach. (Vynucené kmity 
v nelineárních soustavách). Gosinoizdat 
Moskva 1957, str. 204, váz. 8,80 Kčs. 
Tabulky. 
Kniha známého japonského vědce Ch. 
Hayashi obsahuje obšírný experimentál
ní i početní materiál o vynucených 
nelineárních kmitech. Na poměrně ma
lém počtu příkladů autor systematicky 
rozvíjí metodiku vyšetřování nelineár
ních soustav: základní principy modelo
vání nelineárních soustav, výběr vhodné 
formy hledaného řešení, analysu kvali
tativních zvláštností nelineárních sou
stav. Přitom je věnována zvláštní po
zornost stanovení oblastí pro použití 
těch či oněch podmínek stability. Kniha 
se rozpadá na dvě části. Prvá část 
o čtyřech kapitolách je věnována ustá

leným periodickým kmitům nelineár
ních soustav. Obzvláště podrobně je stu
dováno vyšetřování stability pomocí 
rovnice Mathietíovy a Hillovy. Druhá 
část o dvou kapitolách je věnována 
přechodným zjevůna,. které obsahují 
periodickou ustálenou složku. Výklad je 
velmi přístupný, s použitím rninimál-
ního matematického aparátu. Obsah: 
I. Stabilita periodických kmitů. II. Har
monické kmity. III. Harmonické kmity 
o vysoké frekvenci. IV. Subharmonické 
kmity. V. Harmonické kmity. VT. Sub
harmonické kmity. Dodatky: I. Roz
klad Mathieuových funkcí v řady. II. 
Nestabilní řešení Hillovy rovnice. III. 
Nestabilní řešení zobecněné rovnice 
Hillovy. IV. Mandelstamovo a Papalek-
siho la*iterium stability. V. Poznámky 
k singulárním bodům a integrálním křiv
kám. VI. Elektronický synchronní pře
pínač. 

Charkev ič A. A., Spektry i analiz. (Spek
tra a analysa). Gostechizdat Moskva 
1957, 3. přepracované vyd., str. 236, 
váz. 6,80 Kčs. Tabulky. 
Monografie věnovaná spektrální ana
lyse a jejím aplikacím v teorii kmitů, 
akustice a radiotechnice. V třetím vydá
ní byla učiněna řada oprav a doplňků. 
Obsah: Kniha je rozdělena do tří dílů: 

, I. Spektra (§§ 1 - 1 5 ) II. Analysa (§§ 16 až 
26) III. Spektra náhodných procesů 
(§§ 27-32). 
1. Úvod. 2. Fourierova řada a Fourierův 
integrál. 3. Spektra. Jejich definice a kla
sifikace. 4. Některé věty o spektrech. 
5. „Tekuščij" spektrum. 6. „Mgnoven-
nyj" spektrum. 7. Spektra modulova
ných kmitů. 8. Přenos spektra. 9. Trans
formace spekter při detekci. 10. Spek
trum součtu periodických funkcí. 11. 
Spektra některých impulsů. 12. Souvis
lost mezi trváním impulsu a šířkou jeho 
spektra. 13. Souvislost mezi spektry 
a charakteristikami lineárních systémů. 
14. Funkce s ohraničeným spektrem. 
15. Fourierův integrál a diskrétní spek
tra. 16. Analysa. Postavení problému. 
17. Spektrální zařízení. 18. Jednorázová 
a postupná analysa. 19. Statistická roz- -
lisovací schopnost a chyba analysátoru. 
20. O analyse bez resonátorů. 21. Pra
covní režim resonátorů. 22. Skutečné 
podinínky pracovního režimu analysá
toru. 23. Souvislost mezi rozlišovací 
schopností analysátoru a délkou analysy. 
24. Dynamická rozlišovací schopnost 
resonátorů. 25. Dynamická rozlišovací 
schopnost resonátorů při měnící se 
frekvenci. 26. Analysa jednorázových 

374 



impulsů. 27. Spektrální representace ná
hodných procesů. 28. Spektra některých 
stacionárních procesů. 29. Pojem spektra 
vzhledem k aplikacím na nestacionární 
proce9y. 30. Spektra některých nesta
cionárních procesů. 31. Poznámka o ana
lyse náhodných procesů. 32. O možnos
tech zúžení spektra. Doplňky: I. O šířce 
spektra součinu funkcí. II. Spektra ně
kterých frekvenčně modulovaných kmi
tů. III. Aktivní pásmo spektra. IV. 
Rozklad spektra podle spekter jeho slo
žek. V. Spektrum krátkého impulsu mění
cího znaménko. VI. Podrobnosti o vy
číslení Af a At. VII. O obecném kriteriu 
pro zhodnocení Af a At. 

Ch i lm i G. F., KaČestvennyje metody v pro
bléme n těl. (Kvalitativní metody v pro
blému n těles). Akad. nauk SSSR Moskva 
1958, str. 124, brož. 2,95 Kčs. 
Autor ve své práci pojednává o kvali
tativních metodách studia problému po
hybu soustavy mnoha hmotných bodů 
vzájemně se přitahujících podle Newto
nova zákona. 

ChrenovL. S., Moly je vyÓislitělnyje maši
ny. (Malé počítací stroje). Gostechizdat 
Moskva 1957, str. 154, váz. 3,60 KČ3. 
Stručné údaje o kon9trukci malých počí
tacích 3trojů, nejvíce v praxi používa
ných, a metody práce s nimi. 

C h r i s t o v VV. K., Koordináty Oaussa-Krju-
gera na elipsoide vraéÓenija. (Souřadnice 
Gauss-Krúgerova systému na rotačním 
elipsoidu). Geodezizdat Mo3kva 1957, 
3tr. 264, váz. 11,30 Kčs. 
Monografie význačného bulharského od
borníka osvětluje všechny otázky, spoje
né s užíváním rovinných pravoúhlých 
souřadnic v Gaussově zobrazení. Přelo
ženo z bulharštiny. 

Chovansk i j G. S., Nomogramy 8 orientiro-
vannym transparentom. (Nomogramy s o-
rientovanou průsvitkou). Gostechizdat 
Moskva 1957, str. 204, váz. 4,60 Kčs. 
Praktické metody sestavování nomogra-
mů s orientovanou průsvitkou. 

I m j a n i t o v I. M., Pribpry i metody dlja 
izučenija elektriÓestva atmosféry. (Pří
stroje a metody pro zkoumání atmosfé
rické elektřiny). Gostechizdat Moskva 
1957, str. 484/váz. 13,80 Kčs. Sphémata. 
Mechanické a elektronkové elektroměry. 
Měření atmosférické ionisace, elektro
statických polí v atmosféře, koncentrace 
a pohyblivosti iontů, náboje jednotli
vých částic, vodivosti atmosféry, obje

mových nábojů, elektrických proudů 
v atmosféře, dielektrické konstanty 
vzduchu, elektřiny bouří a atmosférik. 
Výzkum vysokých vrstev atmosféry. 

I n g e r s l e v F., Akustika v sovremennoj 
stroitělnoj praktike. (Akustika v moderní 
stavební praxi). Gosstrojizdat Moskva 
1957, str. 296, váz. 1Y?35 Kčs. Schémata, 
fotografie, tabulky. 
Kniha významného specialisty v oboru 
akustiky, dánského vědce F. ítigersleva, 
je praktického rázu. Rozebírá různé 
otázky spojené s akustikou místno3tí. 

l88ledovanije fizičeskich osnov raboéego pro-
cessa topok i pečej. (Výzkum fyzikálních 
základů práce topenišť a pecí). Red. L. A. 
Vulis. Akad. nauk. Kaz. SSR, Alma-Ata 
1957, str. 472, váz. 31,30 Kčs. 
Sborník statí, která uvádějí výsledky ex
perimentálních a teoretických výzkumů 
jednotlivých fysikálních jevů, které jsou 
základem práce moderních topných za
řízení. Fyzikální pochody u jednotlivých 
typů topenišť a pecí. 

Issiedovanija po fizike tverdogo těla. (Vý
zkumy ve fyzice pevných těles). Red. 
M. A. VoPšanin. Akad. nauk SSSR 
Moskva 1957, str. 280, váz. 13,50 KČ3. 
Sborník vědeckých prací pojednávají
cích o fyzikálních vlastnostech plasti
city, o závislosti mechanických vlastností 
na teplotě, rychlosti deformace, složení 
slitin aj., o zákonitostech řezání, tření 
a opotřebení kovů a slitin. 

Istorija filosofii v éetyrech tornách. Tom II. 
(Dějiny filozofie v čtyřech dílech. Díl II>r 
Red. M. A. Dynnik, Akad. nauk. SSSR 
Moskva 1957, str. 712, váz. 29 Kčs. 
Druhý svazek obsahuje rozbor filozofic
kého myšlení v Anglii, Francii a Němec
ku od francouzské buržbasní revoluce 
v r. 1789 do revoluce v roce 1848, tj. 
do vzniku proletářského revolučního 
hnutí a marxismu. ' 

Istoriko-astrononliÓeskije issiedovanija. Vy-
pusk III. (Historicko-astronomické prá
ce. Svazek III). Red. P. G. Kulikovskij, 
Gostechizdat Moskva 1957, 3tr. 708, 
váz. 21,10 Kčs. 
Sborník obsahuje studie a pojednání 
o dějinách astronomie v Rusku. 

I v ano v K. J., Osnovy gidrologii holot les-
noj zóny. (Základy hydrologie bažin 
lesnatého pásma). Gidrometeoizdat Le
ningrad 1957, str. 500, váz. 25,60 Kčs. 
Grafy, schémata, tabulky. 
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Teoretické %otázky hydrologie bažin, 
studované na základe spojitosti mezi 
vývojem a strukturou bažinných masivů, 
jejich fyzikálžiínii vlastnostmi a vodními 
poméry. Výpočet prvků vodních po
měrů bažin pro různé fysicko-geografické 
oblasti, nové metody výpočtu odtoku 
z povrchových bažinných masivů. Meto
dy výpočtu, výpočtové závislosti a grafy 
pro maximální jarní dešťový odtok 
z bažin. 

I v a n o v N. N., Mirovaja karta isparjaje-
mo8ti. (Světová mapa výparnosti). Gidro-
meteoizdat Leningrad, 1957, str. 40, 
kart. 2,30 Kčs. 
Světová mapa výparnosti podrobně 
znázorňuje rozdělení ročních výparků 
na zeměkouli. Doplněno vysvětlivkami. 

Iz Í8torii filosofii. (Z dějin filosofie). Red. 
M. A. Naumava, Akad. obščestvennych 
nauk Moskva 1957, str. 312, váz. 13,70. 
Sborník vědeckých statí o názorech 
vynikajících představitelů filozofie — 
Spinozzy, Kanta, Hegela, Feuerbacha, 
Nietzscheho aj. 

Izve8tija Olavnoj astronomiČeskoj obšerva-
~torii. Tom II, Vypusk 1. (Zprávy hlavní 
astronomické observatoře. Díl II, sva
zek 1). Red. A. A. Jakovkin, Akad. nauk 
USSR Kijev 1957, str. 112, brož. 6,50 
Kčs. Tabulky. 
V tomto svazku jsou popsány přístroje 
Hlavní astronomické observatoře AV 
USSR a výsledky pozorování, provede
ných pomocí těchto přístrojů. 

Jaděrnyje reakcii na legbich jadrach. (Ja
derné reakce s lehkými jádry). Atom-
izdat Moskva 1957, str. 100, brož. 4,50 
Kčs. 
Příloha k časopisu Atomnaja energija 
uvádí řadu vědeckých prací o interakci 
lehkých jader. 

Jaděrnyje vzryvy. (Jaderné výbuchy). Red. 
N. P. Lušnov. Gosinoizdat Moskva 1958, 
str. 196, váz. 6,40 Kčs. 
Populární vysvětlení teoretických zá
kladů atomových a vodíkových výbu
chů. Na základě konkrétních následků 
výbuchů v Japonsku a zkoušek atomo
vých a vodíkových zařízení po válce je 
rozebrán účinek ničivých činitelů: nára
zové vlny, světelného záření a radioak
tivního záření. Přeloženo z angličtiny. 

J a n Jun-go, Istorija drevnČkitajskoj ideo
logii. (Dějiny staré čínské ideologie). 

Gosinoizdat Moskva 1957, str. 424, váz. 
15,90. 
Vědecká práce profesora kantonské uni
versity je zajímavým pokusem studia 
a osvětlení dějin' filozofických směrů 
staré Číny z hlediska marxizmu-leni-
nismu. 

Jan iševsk i j J. D., Ajctinometričeskije pri-
bori i metody nabljuděnij. (Aktinometric-
ké přístroje a metody pozorování). Gid-
rometeoizdat Moskva 1957, str. 416, váz. 
16,80 Kčs. Schémata, tabulky. 
Metodická příručka k měření a registraci 
záření v atmosféře. Podrobný popis pří
strojů, používaných na meteorologic
kých stanicích, pokyny k jejich insta
laci a užití. Příruční tabulky nomogramů 
a jiný pomocný materiál. 

J e g o r o v V . V., K voprosu o gidravličeskom 
udare v trubách. (K otázce vodního rázu 
v trubkách.) Oborongiz Moskva 1958, 
str. 8, brož. 0,25 Kčs. 
Brožura pojednávající o maximálním 
tlaku při voclním rázu v potrubí s při
hlédnutím k podélné deformaci trubek. 
Uvádí vzorce pomocí kterých lze určit 
tlak při rázu v trubkách, anisotropických 
v osovém a radiálním směru. 

> 
J e c h o n o v i č A. S., Kratkij spravocnik po 

těchnike. (Stručná technická příručka). 
Akad. pedagogicčeskich nauk RSFSR 
Moskva 1957, str. 192, váz. 5,45 Kčs. 
Tabulky. 
Příručka obsahuje stručné charakteristi-
tiky nejužívanějších strojů, technických 
zařízení a přístrojů, údaje o některých 
odvětvích průmyslové a zemědělské vý
roby a z historie techniky. Určeno uči
telům fyziky. 

Jež o v A. I., Statistika promyělennosti. 
(Průmyslová statistika). Gosstatizdat 
Moskva 1957, str. 376, váz. 8,40 Kčs. 
Učebnice pro odborné školy osvětluje 
úkoly průmyslové statistiky:, rozbor sta
tistických údajů o výrobě, vlastních 
nákladech, produktivitě práce, využití 
pracovní doby apod. 

Ka l in in M. I., O vospitanii i obuéenii. 
(O výchově a vyučování). Učpedgiz 
Moskva 1957, str. 344, váz. 7,10 Kčs. 
Sborník nejdůležitějších projevů M. I. 
Kalinina o komunistické výchově, pub
likovaných v letech 1924 až 1945. 

K a l i n i n V. I., Gerštejn G. M., Vvedénije 
v radiofiziku. (Úvod do radiofyziky). 
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Goetechizdat Moskva 1967, str. 660, 
váz. 12,86 Kčs. * 
Kniha vznikla z přednášek na toto téma, 
které autoři přednášeli dlouhá léta na 
univerzitě v Saratově. Kromě klasické 
teorie'elektromagnetického pole, lineár
ních systémů, lineární a nelineární trans
formace signálu a obecné teorie 'generá
torů kmitů je obzvláštní pozornost věno
vána problematice velmi vysokých frek
vencí, což odpovídá nejenom současné
mu stavu, ale především perspektivnímu 
rozvoji radiofyziky. Radiofyzika velmi 
vysokých frekvencí těsně souvisí s ato
movou fysikou, astronomií a spektro
skopií. Značná pozornost byla proto 
věnována nejenom vedením a systémům 
o velmi vysokých frekvencích, otázkám 
spojeným se setrvačností polí a elek
tronů a novým principům generování 
kmitů o velmi vysoké frekvenci, ale též 
použití systémů o velmi vysokých frek
vencích k vyšetřování dielektrických 
vlastností látek, pochodům v urychlo
vačích částic a některým otázkám radio-
astronomie. Kniha je psána poněkud 
stručně, bez zbytečného detailizování. 
V závěru každé kapitoly je uvedena 
základní učebnicová a doplňková mono
grafická literatura. Kniha předpokládá 
znalosti kursu obecné fyziky a obecné 
elektrotechniky. Je určena Jako učeb
nice pro univerzity. Obsah: Uvpd (Osci-
lacní procesy v radiových obvodech. 
Spektra. Princip modulace kmitů). Osci-
lační obvod (jednoduché i vázané ob
vody). Obvody s rozprostřenými para
metry. Vlnovody a duté rezonátory> 
Generování a zesilování elektromagne
tických kmitů. Problematika generování 

( a zesilování kmitů o velmi vysoké frek
venci. Základní nelineární transformace 
radiosignálů. Některé problémy příjmu 
radiových signálů. 

Korotkij astronomiéeskij kalendář na 1958 
god. (Stručný astronomický kalendář na 
rok 1968). Red. A. A. Jakovkin. Akad. 
nauk USSR Kijev 1957, str. 112, brož. 
3 Kčs. Tabulky. 
Kalendář uvádí stav Slunce a Měsíce pro 
každý den, postavení planet vždy za 10 
dní, a podmínky jejich viditelnosti, uvá
dí fáze Měsíce, údaje o zatměních, zakry
tí hvězd Měsícem a řadu jiných astrono
mických údajů. 

Karuš A. P., Antennyje pereključatěli. 
(Anténové přepínače). Vojenizdat Mosk
va 1967, str. 48, brož. 0,80 Kčs. Sché
mata. 

Brožura se zabývá přepínači typu pří
jem—vysílání. Popisuje princip a kon
strukci anténových přepínačů na ko
axiálním vedení a vlnovodech. 

Kazněvsk i j V. P., RazvedČiki mežplanět-
nogo prostranstva. (Průzkumnici mezi
planetárních prostorů). Dosaaf, Moskva 
1967, str. 104, brož. 1,50 Kčs. Technické 
nákresy. 
Populární brožura, která vysvětluje za
řízení raket, zákonitosti jejich letu, po
užití raket k vědeckým účelům a pozná
vání meziplanetárních prostorů. 

K e d r o v V. V. i drugije, Apparatura dlja 
izmeremja deformaci j s pomoěÓju provólo6-
nych tetizodatčikov; (Přístroje na měření 

i deformací pomocí drátových snímačů 
\ pnutí). Oborongiz Moskva 1957, str. 44, 

t>rož. 3 Kčs. Schémata, fotografie. 
Brožura seznámí pracovníky, kteří se 
zabývají výzkumem -pevnosti strojů po
mocí drátových snímačů s principem 
a některými typy těchto přístrojů. 

Kibe l A. I., Vvedenije v gidro^imaniÓeskije 
metody kratkosroénogo prognóza pogody. 
(Úv,od do hydrodynamických metod 
krátkodobé předpovědi počasí). Gos-
techizdat Moskva 1957, str. 376, váz. 
13,50 Kčs. Schémata. 
Základem této vědecké práce jsou auto
rovy přednášky, které četl v jarním 
semestru 1956 na mechanicko-matema-
tické fakultě Moskevské státní universi
ty. 

Kita jgorodski j A. I., TSorija struktur-
nogo analiza. (Teorie strukturního roz
boru). xAkad. nauk SSSR Moskva 1957, 
str. 284, váz. 10,65 Kčs. 
Monografie, která zahrnuje všechny 
otázky teorie strukturní analysy. 

Knjazev G. A., K o l c o v A. V., Kratkij 
oČerk istorii Akademii ' nauk SSSR. 
(Stručný nástin historie Akademie věd 
SSSR). Akad. nauk SSSR Moskva 1957, 
2. doplněné vyd., str. 160, brož. 6. 
Charakteristika hlavních událostí v ději
nách vzniku a vývoje Akademie věd. 
Toto nové vydání podrobně osvětluje 
sovětské období ve vývoji Akademie 
a dokazuje její vynikající úlohu v roz
voji sovětské i světové vědy. 

K o b r a n o v a V. N.„ Leparskaja N. D., 
OpredMenije fiziČéskich svojstv gornych 
porod. (Určování fyzikálních vlastností 
hornin). Gostoptechizdat Moskva 1957, 
str. 160, váz. 5 Kčs. Schémata;, tabulky. 
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Způsoby laboratorního určování sběr
ných a fyzikálních (elektrických, magne
tických, tepelných, radioaktivních, plas
tických) vlastností hornin, popis pří
strojů a zařízení, používaných k tomu 
účelu. Konečná úprava výsledků pozo
rování. 

K a č m a r ž S., Š t e j n g a u z G v TSorija orto-
gonálnych rjadov. (Teorie ortogonálních 
řad). Izd. fiziko-matematičeskoj litera
tury Moskva 1958, étr. 508, váz. 17,50 
Kčs. 4 
Teorie ortogonálních řad našla v součas
né době uplatnění v nejrůznějších odvět
vích matematiky. Přitom je spolu s pří
pady konkrétních ortogonálních řad 
intensivně studována i jejich obecná 
teorie. Monografie polských matematiků 
S. Kaczmarze a H. Steínhause napsaná 
v roce 1935 a věnovaná především obec
né teorii představuje jednu z nejlepších 
knih věnovaných tomuto tématu ve 
světové literatuře a sehrála vynikající 
úlohu při jeho rozvoji. Za dvacet let 
od jejího vydání prodělala teorie ortogo
nálních řad bouřlivý rozvoj. Přesto byl 
ponechán původní text beze změny 
a překladatelé pouze připojili dodatek 
„O nových výsledcích v teorii ortogonál
ních řad". Při výběru látky pro tento 
dodatek byli překladatelé omezeni, jeho 
rozsahem a proto vybrali pouze ta té
mata, která jsou bezprostředním do
plněním a rozvinutím základního textu 
knihy. Nebyla proto zahrnuta témata 
jako např. použití ortogonálních systé
mů v teorii diferenciálních rovnic a 
rovněž konkrétním systémům byla vě
nována malá pozornost. V textu" byla 
rovněž redaktorem učiněna řada doplň
ků. Obsah: I . Předběžné pojmy. I I . 
Základní pojmy. I I I . Ortogonální řady 
v L a. IV. Příklady. V. Konvergence 
a suirimabilita. VI. Ortogonální řady 
v jiných prostorech. VIL Lakunární řady. 
VIII . Biortpgonální systémy a ortogo
nální polynomy. Doplňky: Gunter R. S., 
Uljanov P. L., O nových výsledcích 
v teorii ortogonálních řad (přehledný 
článek), Vilenkin G. Ja., Doplňky 
(Teorie multiplikativních systémů. Orto
gonální jádra). Seznam literatury obsa
huje 121 pramenů k základnímu textu 
knihy a 139 pramenů k doplňkům. 

Komarovsk i j A. N., Zaščitnyje oboloÓki 
jaderných reaktorov. (Ochranné obaly 
jaderných reaktorů). Atomizdat Moskva 
1958, str. 68, brož. 2,70 Kčs. Fotografie 
nákresy. 
Význam obalů a důvody pro jejich stav-^ 
bu. Formy obalů. Schémata vzájemné 

polohy obalů a biologické ochrany. 
Poloha reaktoru a radioaktivního po
mocného zařízení vzhledem k obalu. 
Rozměry obalu. Výpočty a normy pro 
projektování ochranných obalů, mate
riály, tepelná izolace a protikorozní 
ochrana obalů. Stavební práce, zkoušení 
a přejímání obalů. 

Kompan i j c P . A., Prostějéie grafiČeskije 
rascety. (Nejjednodušší grafické výpoč
ty). Učpedgiz Leningrad 1957, str. 64, 
brož. 3,30 Kčs. 
Příručka pro učitele matematiky. 

K o m f o r t M., Nauka protiv iděalizma. 
(Věda proti idealizmu). Gosinoizdat 
Moskva 1957, str. 547, váz. 18,50 Kčs. 
Jedno z nejlepších děl západoevropské 
filozofické literatury, které podává ze
vrubnou kritiku soudobých směrů filozo
fického idealizmu. Autorem knihy je zná
mý anglický marxistický filozof M. 
Cornforth, který tuto knihu napsal na 
obranu filozofie proti positivismu a prag
matismu. 

Koro l ev B. I., Osnovy vakuumnoj těch-
niki. (Základy vakuové techniky). Gos-
energoizdat Moskva 1957, 3. Přepraco
vané vyd., str. 400, váz. 9,50 Kčs. 
Technika získávání vysokého vakua, 
jeho měření, zařízení vakuových systé
mů. Nejdůležitější údaje z fyziky plynů. 
Rozsah knihy odpovídá požadavkům 
techniky odčerpávání a vakuového zpra
cování elektrovakuových přístrojů. Do
plněno praktickými příklady a úlohami. 

Koro l ev ič V. S., Deviacija magnitnogo 
kompasa. (Deviace magnetického kom
pasu). Mořskoj transport Moskva 1956, 
2. opravené a doplněné vyd., str. 400, 
váz. 9,60 Kčs. • 
Pomocná kniha ke studiu na vysokých 
školách námořních je zároveň učebnicí 
pro střední odborné školy. 

Ko t t re l l A. Ch., Dislokacii i plastiéeskoje 
teÓenije v kristallach. (Dislokace a plas
tický tok v krystalech). Metalurgizdat 
Moskva 1958, str. 267, váz. 13,30 Kčs. 
Vysvětlení současného stavu teorie dis
lokací a jejího využití při rozboru pod
staty meze tečení kovů. Přeloženo z an
gličtiny. 

K o ž e v n i k o v N. P., L a i t o v I. R., Foto-
grammetrija. Časť I I . (Fotogrammetrie. 
Část II) . Geodezizdat Moskva 1957, str. 
140, váz. 4,50 Kčs. 
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Druhá část učebnice osvětluje způsoby 
fotogrammetrického zhušťování poloho-
púmého podkladu, fototriangulace, foto-
polygonometrie a rozbor jejich přesnosti, 
způsob sestavování obrysové části map, 
čteni leteckých snímků a měření reliéfů 
kombinovanou metodou. 

Kraj z m e r L. P., TěchniÓeskaja kibernětika. 
(Technická kybernetika). Gosenergoizdat 
Moskva 1958, str. 80, brož. 1,80 Kčs. 
Schémata. 
Brožura populárně vysvětluje základy 
kybernetiky jakožto nauky o obecných 
principech řízení. Základy teorie infor
mace, automatického řízení a elektron
kových počítacích strojů. Možnosti po
užití elektronkových počítačů k vykoná
vání různých logických funkcí. Praktické 
využití kybernetiky pro automatizaci 
řízení, evidence a plánování, pro mode-
lace fyziologických funkcí v živých 
organizmech. 

K r i k s u r i o v V. G., Reostatno-jemkostnyje 
generat&ry sinusoidalnych kolébáni]. (Od
porové kapacitní zdroje sinusových kmi
tů). Gostechizdat USSR Kijev 1958, str. 
288, váz. 5,40 Kčs. Schémata. 
Teorie a výpočet odporových kapacitních 
zdrojů sinusových kmitů. Značná pozor
nost je věnována frekvenční modulaci. 
Schémata a příklady výpočtu generá
torů. 

K r u g m a n L. M., Poluprovodnikovyje trio
dy i ich primeněnije. (Polovodičové triody 
a jejich použití). Gosenergoizdat Moskva 
1957, str. 144, brož. 5,15 Kčs. Fotogra
fie, schémata. 
Otázky fyziky polovodičů, elementární 
vztahy pro výpočet základních schémat 
s polovodičovými triodami, řada prak
tických příkladů. Přeloženo z anglič
tiny. 

K r u p s k a j a N. K., Izbrannyje pedagogiČes-
kije proizveděnija. (Sebraná pedago
gická díla). Učpedgiz Moskva 1957, str. 
716, váz. 13,20 Kčs. 
Sborník statí vynikající sovětské pedago
gické pracovnice. Práce jsou rozvrženy 
do těchto hlavních skupin: Autobio
grafické črty, V. I. Lenin a lidová osvěta, 
Všeobecné otázky komunistické výcho
vy, předškolní výchova, výchova a stu
dium dětí ve školním věku, školní a mi
moškolní práce. 

K r u p s k a j a N . K., Pedagogičeskije sočině-
nija v desjati tornách. Tom I. (Pedago
gické spisy v deseti svazcích. Díl I.). 

Akad. pedagogičéskych nauk Moskva 
1957, str. 512, váz. 1 4 , - Kčs. 
První svazek spisů N. Krupské zahrnuje 
autobiografické stati a předrevoluční 
práce. 

Kry lo v J., Razumejev V., Vtoraja luna. 
(Druhý měsíc). Molodaja gvardija 1957, 
str. 48, brož. 0,50 Kčs. Technické nákre
sy-
Soudobé projekty družic, předpoklady 
pro další zlepšení družic, přístroje pro 
měření, kterými jsou družice vybaveny. 

K u l i k o v K. A., Astronomija na službě na-
rodnogo chozjajstva. (Astronomie ve služ
bách národního hospodářství). Gostech
izdat Moskva 1957, Popularnyje lekcii 
po astronomii, str. 80, brož. 1,15 Kčs. 
Brožura hovoří o praktickém významu 
astronomie s jejíž pomocí lze určit různé 
přírodní jevy, sestavit zeměpisné mapy, 
prostudovat tvar Země, určit výšku 
atmosféry atd. 

K u š č e n k o V . S., Logaritmióeskaja linějka. 
(Logaritmické pravítko). Sudpromgiz 
Leningrad 1958, str. 64, brož. 1,60 Kčs. 
Stručný popis principu logaritmického 
pravítka a jeho použití při řešení růz
ných úloh. 

K u z n ě c o v B. G., Principi klassiČeskoj fi-
ziki. (Principy klasické fyziky). Akad. 
nauk SSSR Moskva 1958, str. 324, váz. 
13,20. 
Druhá část třísvazkové monografie o fy
zice XVTII—XX století podává histo
rický a logický rozbor vývoje principu 
relativity, zachování energie, aj. ve 
fyzice XIX. století z hlediska jejich 
dalšího vývoje v neklasických fyzikálních 
teoriích. 

L a b u t i n V. K., Novoje v těchnike vysoko-
kaéestvennogo usilenija. (Novinky v tech
nice vysoce kvalitního zesílení). Gos
energoizdat Moskva 1957, str. 48, brož. 
1,10 Kčs. Schémata. 
Přehled různých konstrukcí vysoce kvalit
ních nízkofrekvenčních zesilovačů v mo
derní zahraniční technice. 

L a j c j a n s k i j L. G., Mechanika íidkosti 
i gáza. (Mechanika kapalin a plynů). 
Gostechizdat Moskva 1957, 2. přepra
cované a doplněné vyd., str. 784, váz. 
16,50 Kčs. 
Učebnice pro vysoké školy technické. 
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Landau L. D., Lifáfc J. M., Elektrodina-
mika 8plašnych sred. (Elektrodynamika 
kontinua). Gostechizdat Moskva 1957, 
str. 532, váz. 11,70 Kčs. 
Teorie elektromagnetických polí v hmot
ných prostředích teorie makroskopic
kých elektrických a magnetických vlast
ností hmoty. 

Landsberg G. S., Optika. Gostechizdat 
Moskva 1957, 4. přepracované vyd., str. 
760, váz. 15,65 Kčs. 
Vysokoškolská učebnice obsahující vý
klad interference světla, difrakce světla, 

X_ geometrické optiky, polarizace vln, rych
losti světla, průniku Bvětla hranicí dvou 
prostředí, optiky anisotropických pro
středí, molekulární optiky, účinky světla, 
tepelného záření a luminiscence. 

Lappo-Dan i l evsk i j I. A., Primenénije 
funkcij ot matric k teorii linějnyeh sistěm 
obyknovennych differencialnych uravnénij. 
(Aplikace maticových funkcí v teorii li
neárních soustav obyčejných diferenciál
ních rovnic). Gostechizdat Moskva 1957, 
str. 456, váz. 18,50 Kčs. 
Kniha vynikajícího ruského matematika 
shrnuje všechny jeho významné práce 
o teorii a aplikaci maticových funkcí. 

Lar ičev P. A., Sbornik zadaÓ po algebře. 
Casť I. Dlja 6—7. klasov semiletnej 
i srednej školy. (Sbírka úloh z algebry. 
Část I. Pro 6—7. postupný ročník). 
Učpedgiz' Moskva 1958, 1̂0* vyd., str. 
240, váz. 2,35 Kčs. 

Lar ičev P. A., Sbornik zadaÓ po algebře. 
Časť II. (Sbírka úloh z algebry. Část 
II). Učpedgiz Moskva 1958, str. 222, 
váz. 2,45 Kčs. 
Úlohy z algebry pro 8. až 10. třídu 
střední školy. 

Len in V. L, 0 komunistiÓeskom vospitanii. 
(O komunistické výchově). Gospolito-
izdat Moskva 1957, str. 120, brož. 1,40 
Kčs. 
Sborník Leninových prací osvětlujících 
otázky komunistické výchovy a její 
důležitosti. 

Letopis periodiÓeskich izdanij SSSR. (Leto
pis periodických publikací SSSR). Red. 
J, I. Dodzin a j . Vsesojuznaja knižnaja 
palata, Moskva 1957, str. 128, brož. 
6 Kčs. 
Seznam vědeckých prací, sborníků a ji
ných periodických publikací vydaných 
v roce 1956. 

L e v a n d o v s k i j B. A., Perenosnaja UKV 
radio8tancija. (Přenosná ultrakrátko-vin
ná vysílačka). Gosenergoizdat Moskva 
1957, Massovaja radiobiblioteka, str. 32, 
brož. 0,75 Kčs. Fotografie, schémata, 
tabulky. 
Popis bateriové přenosné vysílací a přijí
mací ultrakrátko vinné stanice pro pásmo 
3 8 - 4 0 MHz. 

L e v a n t o v s k i j V. L, Rasskaz ob iskusst-
vennych sputnikách. (Vyprávění o umě
lých družicích). Gostechizdat Moskva 
1957, str. 97, brož. 1,55 Kčs. 
Účelem publikace je odpovědět na ně
které otázky, které vznikly současně se 
sestrojením družic — jako například 
otázka pohybu družice, problémy jejich 
využití, otázka existence Živých tvorů 
v družici apod. 

L e v i t o v N . D., Dětskaja i pedagogi6eskaja 
psiehologija. (Dětská a pedagogická psy
chologie). Učpedgiz Moskva 1958, str. 
322, váz. 6,70 Kčs. 
Učební pomůcka pro pedagogické školy. 

L e v k o v i č V. L., Těorija verojatnostéj 
(Teorie pravděpodobnosti). Akad. nauk 
BSSR, Minsk, 1952, sto. 104, váz. 3 Kčs. 
Učebnice počtu pravděpodobnosti pro 
vysoké školy technické. Obsah: I. Zá
kladní pojmy počtu pravděpodobnosti. 
II. Pravděpodobnostní křivky, m . 
Zobecnění zákona velkých čísel. Příklady 
na cvičení. Tabulky funkcí F(t) = 

1 

УѓГ 
- , < • 

Ф(t) 
-&•-" 

áx . 

Ljubarski j G. J., Těorija grup. i jeje 
primeněnije v fizike. (Teorie grup a její 
užití ve fyzice). Gostechizdat Moskva 
1957, str. 356, váz. 13,20 Kčs. Vzorce. 
V knize je podán systematický výklad 
representace jak konečných, tak spoji
tých grup. Grupy důležité v teoretické 
fyzice jsou podrobně vyšetřovány a na 
jejich základě jsou ukázány aplikace 
representace grup v teoretické fysice. 
Kniha obsahuje tabulky 230 prostoro
vých grup a tabulky charakterů někte
rých grup, V knize je též množství pří
kladů na cvičení (bez řešení). Obsah: I. 
Základy teorie grup. II. Některé kon
krétní grupy. III. Teorie representace 
grup. IV. Operace s representacemi grup. 
V. Representace některých grup. VT. 
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Malé kmity symetrických soustav. VII. 
Fázové pochody druhého druhu. VIII. 
Krystaly. IX. Nekonečné grupy. X. 
Representace grupy otočení (podle osy), 
grupy rotaci a úplné ortogonální grupy. 
XI. Koeficienty Clebsche-Gordona a koe
ficienty Racaha. XII. Schródingerova 
rovnice. XIII. Rovnice invariantní vzhle
dem k Euklidově grupě pohybů v pro
storu. XXV. Pohlcování a kombinovaný 
rozptyl světla. XV. Representace Lo-
rentzovy grupy. XVI. Relativistické 
invariantní rovnice. XVII. Jaderné reak
ce. Doplňky: I. Charaktery ireducibilních 
representací grup permutací S4, S5, S6 
a S7. II. Charaktery ireducibilních re
presentací bodových grup. III. Dvoj
značné representace bodových grup. IV. 
Prostorové grupy. V. Racahbvy Tsóefi-
cienty. 

Ljub imov M. L., Spai metalla so steklom. 
(Spojování kovu a skla). Gosenergoizdat 
Moskva 1957, str. 208, váz. 6,55 Kčs. 
Schémata, tabulky. 
Nejdůležitější údaje o technice spojování 
kovu a skla, která hraje význačnou 
úlohu v moderní výrobě elektrovakuo-
vých přístrojů. 

Lokk A. S., Upravlenije snarjadami. (Ří
zení střel). Gostechizdat Moskva 1957, 
str. 776, váz. 27 Kčs. Schémata. 
Kniha A. S. Locka je prací, kde jsou 
podrobně a se zřejmou znalostí praktické 
stránky věci objasňovány základní otáz
ky spojené s projektováním systémů 
řízení střel. Přeloženo z angličtiny. 

L o m a n o v i č V. A., LjubitSLskije radiostan-
cii na diapazony 144—146 i 420—425 
Mgc. (Amatérská radiové stanice pro 
vlnový rozsah 144—146 a 420—425Mgc). 
Gosenergoizdat Moskva 1958, v str. 48, 
brož. 1,10 Kčs. Schémata, fotografie. 
Popis dvou amatérských stanic s univer
sálním napájením určených pro práci 
v pásmu 144—146 a 420---425 Mgc. 

Lou i drugije, Osnovy poluprovodnikovoj 
elektroniky. (Základy polovodičové* elek
troniky). Sovetskoje rádio Moskva 1958, 
str. 580, váz. 15,35 Kčs. Schémata. 
Otázky teorie a použití polovodičových 
přístrojů v různých oblastech elektro-
•niky. Fysikální problém polovodičových 
přístrojů, metody výpočtu nízkofrek
venčních, liniových a impulsních sché
mat s krystalovými triodami a zvlášt
nosti jejich činnosti při změně teploty. 
Přeloženo z angličtiny. 

L o v i t t V. V., Linějnyje integralnyje urav-
něnija. (Lineární integrální rovnice). 
Gostechizdat Moskva 1957, 2. vydání, 
str. 268, váz. 9,90 Kčs. 

Funkcionální rovnice byly již fllouho 
středem zájmu mnohých matematiků. 
V poslední době byla věnována obzvlášt
ní pozornost jednomu jejich speciální
mu typu — tzv. mtegrálním rovnicím, 
tj. rovnicím v nichž je neznámá funkce 
za integračním znaménkem. Řešení rov
nic tohoto typu bývá často interpreto

váno jako inverse určitého integrálu (viz 
např. interpretace tzv. inversní Lapla-
ceovy transformace u některých autorů). 
Učebnice prof. V. W. Lovitta obsahuje 
systematický výklad teorie lineárních 
integrálních rovnic a jejich aplikací 
v teorii diferencipálních rovnic, variač
ním počtu a matematické fysice (Neu
mannova a Dirichletova úloha a úlohy 
vedoucí na okrajové úlohy parciálních 
diferenciálních rovnic). Do učebnice ne
byly zahrnuty integrální rovnice vyšších 
řádů, integro-diferenciální rovnice, sin
gulární integrální rovnice, integrální * 
rovnice ff nespoj itostmi a speciálními 
jádry. 
Obsah: I. Předběžné poznámky. II. 
Řešení integrální rovnice druhého druhu 
metodou postupných aproximací. III. 
Řešení Fredholmovy rovnice ve tvaru 
podílu dvou celistvých funkcí. IV. Apli
kace Fredholmovy teorie (Volné kmity 
struny. Vynucené kmity pružné struny. 
Pomocné věty o harmonických funk
cích. Logaritmický potenciál dvojvrstvy. 
Fredholmovo řešeni Dirichletovy úlohy). 
V. HUbert-Schmidtova teorie integrál
ních rovnic se symetrickým jádrem. Ře
šení ve tvaru vFourierovy řady podle 
'charakteristických i funkcí (Existence 
aspoň jedné charakteristické hodnoty. 
Ortogonalita. Rozklad libovolné funkce 
ve ťourierovu řadu podle charakteristic
kých funkcí tvořících úplný ortogonální 
systém. Rozklad jádra ve Fourierovu 
řadu podle charakteristických funkcí. 
Rozklad libovolné funkce v řadu podle 
charakteristických funkcí symetrického 
jádra. Řešení integrální rovnice). VI. 
Aplikace Hilbert-Schniidtovy teorie 
(Okrajové úlohy pro obyčejné lineární 
diferenciální rovnice. Použití v některých 
úlohách variačního počtu. Úlohy o kmi
tech. Použití při studiu vedení tepla). 
Doplněk: A. O. Gelfond, O růstu cha
rakteristických hodnot homogenních in
tegrálních rovnic. 

L u t k o v s k i j S. V., Obrazivanije Ida v oze-
x rach, rekach i morjach. (Tvoření ledu na 
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jezerech, řekách a mořích). Akad. nauk 
SSSR Moskva 1957, str. 120, brož. 1,60 
Kčs. Tabulky, fotografie. 
Tvoření ledového příkrovu na řekách, 
jezerech a mořích. Kryštalizace a stadia 
tvoření ledového příkrovu až do úplného 
zledovatění. Různé druhy ledů vyskytu
jící se v přírodních vodních nádržích. 

MakarenkoA .S., Sočiněnije v semi tornách. 
Tom 4. (Spisy v sedmi dílech. Díl 4). 
Akad. pedagogičeskich nauk SSSR Mosk
va 1957, str. 552, váz. 11 Kčs. 
Čtvrtý svazek spisů uvádí Knihu pro 

• rodiče, Přednášky o výchově dětí, Pro
jevy o otázkách výchovy v rodině. 

* 
Malyšev I. M., Volnovyje i kvantovyje 

svojstva světa. (Vlnové a kvantové vlast
nosti světla). Učpedgiz Moskva 1957, 
2. přepracované vyd., str. 112, brož. 
1,45 Kčs. 
Metodické zvláštnosti výkladu vlnových 
a kvantových vlastností světla, probí
raných ve fysice v X. postupném roční
ku. \ 

Margo l in M. A., Rumjancev N. P., 
Osnovy infraksnoj těehniki. (Základy 
infračervené techniky). Vojenizdat Mosk
va 1957, 2. opravené a doplněné vyd., 
str. 308, váz. 10,65 Kčs. 
Otázky fyziky . a techniky vyzařování, 
šíření, příjmu a zesilování infračervených 
paprsků. Popis některých přístrojů. 
Využití infračervené techniky ve vojen
ství. 

Markušev ič A. I., Rjady. (Řady). Gos-
techizdat Moskva 1957, 3. opravené 
a doplněné vyd., str. 188, brož. 3 Kčs. 
Cílem knihy je seznámit čtenáře, u něhož 
se nepředpokládá více než znalosti desáté 
třídy střední školy, s tzv. algebraickou _ 
analýzou tj. s pojmem řady a základ
ními vlastnostmi řad a vyjádřením 
základních elementárních funkcí pomocí 
řad (bez použití Taylorova vzorce). 
V knize je mnoho zajímavých a pouč-

. ných poznámek z historie matematiky. 
Obsah: I. O funkcích. II. Newtonův 
binom. III. Newtonův binom (pokračo
vání). TV. Co je řada. V. Kriteria konver
gence. VI. Newtonův binom (ukončení). 
VII. Vyjádření sinu a kosinu pomocí 
řad. VIII. Logaritmy a logaritmická 
řada. 

Mašinnyj perevod. (Strojový překlad). 
Red. P. S. Kuznecov. Gosinoizdat Mosk-

\ va 1957, str. 314, váz. 11,40 Kčs. 

Sborník statí, které jsou věnovány nej
důležitějším otázkám teorie a praxe stro
jových cizojazyčných překladů. Histo
rie vzniku a rozvoje myšlenky provádění 
překladů pomocí stroje, konstrukce zaří
zení, způsoby překladů, metody určová
ní významu slova atd. 

MatematiČeskoje prosvešéenije. No 1. (Mate
matická osvěta čís. 1). Gostechizdat 
Moskva 1957, str. 288, brož. 5,50 Kčs. 
Red. J. S. Fubnov aj. 
Růst matematických .znalostí vyvolal 
potřebu časopisu, který by nebyl zamě
řen jen na úzké vědecké specialisty, 
ale na všechny ty, jimž se dostalo, ne
bo dostává, speciálního matematického 
vzdělání. Zaměření takového časopisu 
musí být dosti široká — od elementární 
matematiky a jejího vyučování po sou
časnou matematickou vědu (ovšem v 
širším pohledu, bez úzké speciální proble
matiky). Takovým časopisem byl na př. 
náš Časopis pro pěstování matematiky. 
V Sovětském svazu dosud chyběl časo
pis podobného druhu a tuto mezeru 
má zahradit neperiodicky vycházející 
časopis MatematiČeskoje prosveščenije, 
jehož redakce se ujali Ja. S. Dubnov, 
A. A. Ljapunov, a A. I. Markuševič. 
Časopis je určen matematicky vzdělané 
inteligenci — učitelům a žákům střed
ních škol II. a III. stupně, učitelům 
a žákům odborných technických škol, 
učitelům a posluchačům vysokých škol, 
vědeckým pracovníkům v matematice 
a všem těm, kteří mají zálibu v matema
tice, především technickým a inženýr
ským pracovníkům. Časopis si klade 
za cíl rozšířit vědecký obzor svých 
čtenářů, osvěžit a doplnit jejich znalosti 
a podnítit je v širokém rozsahu a aktivní 
práci v matematice: od samostatného 
řešení netypických úloh až po soustav
nou vědeckou práci. Jádrem časopisu 
budou přehledné články sovětských 
i zahraničních autorů o principiálních 
pojmech současné matematiky. Redakce 
bude usilovat o to, aby tyto články 
nevyžadovaly speciálních předběžných 
znalostí a byly obecně přístupné. Kromě 
toho budou otištěny články historické 
a metodologické. V zásadních článcích 
bude kromě toho věnována pozornost 
otázkám vyučování matematiky jak na 
středních, tak n a ' vysokých školách 
(diskuse učebních plánů a osnov, pro
jekty úprav učebních plánů/a osnov, 
rozbor výkladů jednotlivých speciálních 
partií aj.) 

V rubrice Vědecká sdělení budou otisko
vána krátká sdělení o původních výsled-
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cích, která budou zajímavá pro dostateč
né široký okruh čtenářů a která nebu
dou vyžadovat speciálních matematic
kých znalostí. 
V rubrice Vědecko-metodická sdělení 
budou otiskovány články o specifických 
variantách výkladu jednotlivých částí 
kursu matematiky na středních i vyso
kých školách. 
Ve Vědecké a metodické kronice bude 
věnována pozornost sjezdům a konferen
cím, zásadním událostem v životě střední 
a vysoké školy, jubileím a úmrtím, práci 
matematických kroužků, olympiádám, 
matematickým společnostem á organi
zacím, význačným matematickým obje
vům atd. v Sovětském svazu i zahraničí. 
V rubrice Matematická literatura bude, 
kromě recensí a přehledných statí o vě
decké a pedagogické literatuře v Sovět
ském svazu i za hranicemi, Otiskován 
i krátký přehled, podle možností s ano
tacemi. 
Rubrika příkladů a dopisů čtenářů patří 
již k tradici časopisů podobného druhu. 
Po tomto stručném nástinu programu 
tohoto nového neperiodického časopisu 
přistupme k obsahu prvního čísla: 
Materiály z XIX. mezinárodní konference 
o lidové výchově pořádané UNESCeJm 
v r. 1956 v Ženevě (souhrnný referát, 
referáty o výuce matematiky na střed
ních školách ve Francii a Belgii). Pře
hledné články: O délce křivky. Trigono
metrie ve školním kursu geometrie. 
Základy řešení úloh na elektronkových 
počítačích. Náměty pro práci v oblasti 
numerické analysy. Z historie a sou
časnosti anglické Mathematical Associa-
tion a Mathematical Gazette. 
Sdělení: O počtu polouspořádaných mno-
hbhranů. Věta Cevova a Meleanova v n-
-rozměrném prostoru. Zobecnění věty 
Taylorovy. O mnohočlenech tvořících 
inversní posloupnost druhého řádu. O 
okrajové úloze nelineární diferenciální 
rovnice. „Roviny n" kosoúhelníka a Mó-
biuso/vy tetraedry. O kouli vepsané ve 
čtyřboký vypuklý jehlan. 
Metodická sdělení: O stejnoměrné spoji
tosti funkcí. Rozklad ryzí racionální 
lomené funkce na elementární zlomky 
a interpolační úloha Hermiteova. 
Zprávy: Příklady na řešení z elementární 
i vyšší matematiky. Recense (upozorňu
jeme zvláště na recensi knihy G. Pólya, 
How to solve it). Přehled matematické 
literatury vydané Gostechizdatem v le
tech 1931 —1956 a soupis matematických 
knih vyšlých v Sovětském svazu v r. 
1957. 

Matematičeskoje prosvešČenije, No. 2. (Mate
matická osvěta, č. 2). Red. J. S. Dubnov 
aj. Gostechizdat Moskva 1957, str. 320, 
brož. 6,20 Kčs. 
Všeobecná charakteristika časopisu byla 
již podána dříve. V dalším uvádíme 
obsah druhého čísla. Přehledné články; 
Přehled základních myšlenek topologie. 
O problému aproximace algebraických 
čísel čísly racionálními. K otázce výkladu 
determinantů. O algoritmickém popisu 
řídicích procesů. Náměty k práci^v ob
lasti numerické analysy (dokončení). 
Řecká a názorná geometrie. Soubor 
článků „Zavedení a výklad teorie reál
ných čísel na střední a vysoké škole" 
(Iracionální čísla ve střední škole, Vý
klad reálných čísel na vysoké škole 
technického směru s tzv. velkým pro
gramem matematiky, Axiomatické vy
budování teorie reálných čísel, O zá
kladech teorie reálných čísel). 
Sdělení: Aproximující posloupnosti har
monických posloupností. O substituci 
nulového bodu součtu řady do jiné 
řady. Eulerovy koule ortocentrického 
simplexu. Zobecnění aritmeticko-geo-
metrického středu. Několik poznámek 
k Pompeově větě. 

Metodické články: Výklad tématu „Ku
želosečky1* na vysoké škole technické. 
O existenčních větách pro určitý integrál. 
Zprávy. Jubilea. Příklady k řešení z ele
mentární i vyšší matematiky. Recense 
(upozorňujeme čtenáře zvláště na recensi 
knihy G. Pólya, Mathematics and Plau-
sible Reasoning. * 

Materiály Meždunarodnoj konferencii po 
mirnom ispolzovaniju atomnoj energii 
808tojavšeJ8Ja v Ženeve 8—20 avgusta 
1955 g. Tom 5. Fizika reaktorov. (Mate
riály mezinárodní konference o mírovém 
využití atomové energie, konané v Že
nevě 8. až 20. srpna 1955. Díl 5. Fyzika 
reaktorů). Akad. nauk SSSR Moskva 
1958. str. 648, váz. 44,30 Kčs. 
Sborník přednášek a diskusních příspěv
ků o teoretických otázkách reaktorů. 
Speciální část rozebírá podrobně metody 
používané v tzv. integrálních experi
mentech, dále metody měření rezonanč
ních integrálů a efektů, spojených s ne
stacionárními pochody. 

Materiály Meidunarodnoj konferencii po 
mirnom ispolzovaniju atomnoj energii, 
sostojavšejďja 8—20 avgusta 19.55 g. Tom 
15. (Materiály Mezinárodní konference 
o mírovém využití atomové energie, 
konané v Ženevě 8. až 20. srpna 1955. 
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Díl 15). Maágiz Moskva 1957, str. 396, 
váz. 27,70 Kčs. Tabulky, diagramy* foto
grafie. 
15. svazek se zabývá podrobně otázkami 
použití radioisotopů a produktů štěpení 
v nejrůznějších odvětvích. Některé statě 
hovoří o možnostech použití produktů 
štěpení při řešení závažných problémů, 
jako/urychlení chemických reakcí, steri
lizace potravinářských výrobků a přímé 
přeměny jaderné energie v energii elek
trickou. 

Materiály X. Vsesojuznogo soveěčanija po 
spektroskopii. Tom I. (Materiály X. vše-
svazové konference o spektroskopii. Díl 
I). Red. D. S. Landsberg. Lvovskij uni-
versitet 1957, str. 500, váz. 33 Kčs. 
Diagramy, tabulky. 
První svazek sborníku je věnován pro
blémům molekulární spektroskopie. 

Maze l K. 6., Těorija i rasČet vyprjamitělja, 
rabotajuééego na jemkost s uóetom induk-
tivnosti ra88ejanija transformátora. (Teorie 
a výpočet kapacitního usměrňovače s při-
hlédnuthn k indukčním ztrátám transfor
mátoru). Gosenérgoizdát Moskva 1957, 
str. 40,brož. 1,10 Kčs. Schémata, tabulky. 
Teorie usměrňovače s kapacitní reakcí 
při aktivním odporu a indukčních ztrá
tách anodového transformátoru. Metoda 
výpočtu těchto usměrňovačů v přípa
dě komplexního odporu usměrňovacího 
okruhu. 

M a z i n I. P., Fizi6e8hije osnovy obleděnénija 
samóletov. (Fyzikální základy tvoření 
námrazy na letadlech). Gidrometeoizdat 
Moskva 1957, str. 119, brož. 8 Kčs. 
Fotografie, tabulky. 

Teoretické a experimentální zkoumání 
námrazy na letadlech při letu. Vliv 
mikrofyzikálních parametrů mraků a re
žimu letu na intensivnoet námrazy. 
Otázky námrazy na letadlech 'rychlej
ších zvuku. Výpočet činitelů oslabují
cích tvoření námrazy. 

Mel v i l J . K., AmerikansHj pragmatizm. 
(Americký pragmatismus). Moskovskij 
universitet, 1957, str. 124, brož. 3,70 Kčs. 
Přepracované a doplněné těsnopisné 
záznamy z přednášek, které byly prone
seny na filozofické fakultě Lomonoso-
vovy moskevské univerzity jako součást 
studia současné buržoazní filozofie. 

Meteorika. Vypusk XV. „(Meteorika. Sva
zek XV). Red. G. V. Fesenkov, Akad. 
nauk SSSR, Moskva 1958, str. 196, brož. 
11,35 Kčs. Fotografie, schémata, tabul-
ky. 
Sborník vědeckých prací, referátů a 
zpráv. 

Meteorika. Vypusk XVT. (Meteorika. Sva
zek XVI). Red. V. G. Fesenkov. Akad. 
nauk SSSR Moskva 1958, str. 212, brož. 
11 Kčs. Tabulky. 
Sborník vědeckých prací ze sedmé kon
ference pracovníků nauky o meteoritech 
svolané Akademii věd SSSR a konané 
v Moskvě 14.—16. listopadu 1956. 

Metody Mimatologičeskoj obrabotki metěoro-
logiÓeskich nabljudénij. (Metody klimato-
logického zpracování meteorologických 
pozorování). Red. O. A. Drozdov. Gid
rometeoizdat Leningrad 1957, str. 492, 
váz. 27,50 Kčs. Schémata, tabulky. 

Metodika klimatologických výzkumů na 
základě meteorologických údajů. 

Oldřich Koníček 

Pokroky matematiky, fysiky a astronomie. — Ročník 3. — Yy^^ v^ J©diK>te českoslo
venských matematiků a fysiků v Nakladatelství ČSAV, Praha I I , Vodičkova ul. 40.-— 
Redakce: Katedra matematiky a deskr. geometrie na fakultě elektrotechnické ČVUT. 
Praha I I , Na Bojišti 3, tel. 23-66-66. — Tiskne Knihtisk, n. p. , závod 05, Praha 8, 
tř. Rudé armády 171. — Administrace: Poštovní novinový úřad, Jindřišská 14, Praha 3, 
Rozšiřuje Poštovní novinová služba, objednávky přijímá také každý poštovní úřad 

nebo doručovatel. 
Rukopis odevzdán do tiskárny 5. února 1959, číslo vyšlo v květnu 1959. 

A-13727 



N O V É K N I H Y 
NAKLADATELSTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD 

BULLETIN ČS. SEISMICKÝCH STANIC PRAHA, PRŮHONICE, CHEB, 
BRATISLAVA, HURBANOVO, SKALNATÉ PLESO - ročník 1957 

Pravidelná roční publikace vydávaná Geofysikálním ústavem ČSAV. Obsa
huje kontrolované a doplněné definitivní interpretace záznamu stanic Česko
slovenské seismické sítě za rok 1957. Zahrnuje též výsledky pokusné re
gistrace nové seismické stanice Průhonice za poslední čtvrtletí 1957. Publikaci 
sestavili autoři V. Kámík, A. Molnár, J . Nykles 
Stran 516, obr. 1, brož. Kčs 64,— 

ČECH EDUARD: TOPOLOGICKÉ PROSTORY 
Kniha podává podrobný soustavný výklad základních pojmů topologie, je
jichž znalost je potřebná pro hlubší studium téměř všech oborů moderní ma
tematiky. Autor probírá postupně základy abstraktní teorie množin, teorie 
uspořádání, vysvětluje pojem tzv. dobrého uspořádání, vyšetřuje obecné to
pologické prostory; zavádí základní topologické pojmy a studuje jejich vzá
jemné souvislosti. Dále probírá speciální t y p y prostorů, pokrývání bodové 
množiny soustavou množin a zkoumá metrisovatelné prostory, souvislé mno
žiny a lokálně souvislé prostory; konečně vysvětluje některé novější výsledky 
o FH-uzavřených prostorech, o charakterech a kompaktních /?-obalech. 
Stran 526, váz. Kčs 38,— 

VYSÍN JAN: SOUSTAVA AXIOMŮ EUKLEIDOVSKÉ GEOMETRIE 
Posláním knihy je studium různých ekvivalentních soustav axiomů, t j . de
monstrování různých způsobů, jimiž lze do eukleidovské geometrie zavést 
základní pojmy. Významným rysem knihy je co nejhojnější využití modelů 
jak k objasnění abstraktní geometrie, tak k řešení některých otázek, zvláště 
závislosti axiomů. Látka je uspořádána tak, že jsou samostatně probírány 
logické základy geometrie v jednorozměrném, dvojrozměrném a trojrozměr
ném prostoru. Publikace je stylizována jako učebnice a předpokládá rnini-
mální matematický aparát. 
Stran 210, 31 obr., brož. Kčs 18,90 

250 LET TECHNICKÝCH ŠKOL V PRAZE - 2. vyd. 
Slavnostní sborník vydalo České vysoké učení technické v Praze. Autoři textu, 
profesoři ČVUT F. Kadeřávek a J . Pulkrábek, líčí dějiny i dnešní stav čes
kého technického školství a nastiňují vývoj stavitelství v Čechách a úlohu 
pražské stavební huti, která vznikla roku 1344 a byla první velkou stavební 
školou v Praze. Vlastní historie technického školství v Čechách začíná zalo
žením Stavovské inženýrské školy v Praze, kterou v roce 1707 uvedl v život 
odchovanec francouzského vojenského inženýrství, Ch. J . Willenberg. Po
stupně osvětlují i působení jeho dvou nástupců J . F. Schora a F. A. L. Her-
geta. Text doplňují četné perokresby a fotografie. 
Stran 72, obr. v textu 28, XVII tab. na křídě, váz. Kčs 21,— 

Knihy obdržíte v každé prodejně n. p . K N I H A 
nebo přímo 

v Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 2, Vodičkova 40 
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