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

RĘCENSE 

Principíile matematice ale filozofiei naéurale 
:i _/ ISAAC NEWTON 

(Matematické základy přírodovědy), Editura Aeademiei Republicii Populare Romine, 
1956, str. 484. 

Každé nové kritické vydání fundamentálních přírodovědeckých spisů či jejich překlad 
ójo novodobého jazyka je vždy významnou vědeckou událostí. Tím spíše je tomu tak, 
jde-li o Newtonova „IJrincipia", která v historii védy znamenají předěl zásadního vý
znamu. Nové pojetí základů přírodovědy, které je v „Principiích" obsaženo, nejpřonika-
nějším způsobem zasáhlo do vývoje tří základních odvětví exaktních věd:Ndo matematiky, 
fysiky a astronomie. Na základech vytvořených Newtonem vyrostla celá třistaletá 
vědecká epocha,, označovaná zpravidla širokým termínem „klasická fysika". 

Překlad Newtonových „Principií" clo moderního jazyka usnadňuje studium tohoto 
díla a umožňuje tak, hlouběji proniknout k základní teoretické problematice minulé 

'i současné exaktní přírodovědy. Tento úkol sleduje překlad do rumunštiny, vydaný v roce 
1956 Akademií věd Rumunské lidové republiky. Dílo je přeloženo v plném' rozsahu. 
Základem pro překlad je 3. vydání „Principií" z r. 1726, které je poslední za Newtonova 
života. Kniha je vydána s rozsáhlejším kritickým aparátem, je připojen komentář ke 
spisu, Newtonův životopis a bibliografie Newtonových spisů. Autorem překladu, 
komentáře ke spisu a Newtonova životopisu je prof. Victor Marian, text revidoval 
prof.-Victor Válcovici. , , 

Nepřísluší nám, abychom se zabývali l^valitami rumunského překladu. Je však třeba 
zdůraznit, že vydání knihy byla věnována veliká péče. O tom svědčí jak vydavatelský 
aparát, tak -dobré provedení ilustrací a grafická úprava knihy. I když z jazykových 
důvodu sotva bude moci někdo z našich vědeckých pracovníků využít tohoto rumunského 
překladu Newtonových „PrincirMí", je třeba všimnout si tohoto iniciativního činu 
Rumunské Akademie věd. Podává svědectví o tom, jak je v Rumunsku soustřeďována 
pozornost k teoretickým otázkám exaktní přírodovědy i k historii vědy. DÍJo je talTé 
vydáno v poměrjxě vysokém nákladu 4200 výtisků. Česká vědecká literatura dosud 
postrádá překlaáu Newtonových „Principií". Rumunský překlad by měl být pobídkou, 
aby co nejdříve vyšel i český překlad „Principií". Je ho zapotřebí tím spíše, že ostatní 
překlady do moderních jazyků jsou úl nás takřka nedostupné. 

- Zdeněk Horský 

Přehled elementární matematiky^ 
KAREL HRXJŠA, EMU. ICRABMEB, JIŘÍ SEDLÁČEK, JAN VYŠÍN a RUDOLF ZELINKA 

Druhé revidované vydání, Státní nakladatelství, technické literatury, Praha 1958, 
stran 500, obrázků SOS^ena váz. výtisku Kčs 36,50. 

i 

Tato recense ̂ vedené knihy přichází zdánlivě trochu pozdě; kniha byla už totiž recen-
sována vesměs příznivě v našich matematických časopisech, které mají jednak bezpro
střední, jednak i vzdálenější vztah ke Školské matematice.1) Tyto recense se týkaly prv-
ního vydání „PteMedu" (z r. 1957) a dnes vyšlo druhé, z rev idované vydání této knihy, 

N zlepšené tím, že v něm byly oproti pivnímu vydání odstraněny četné tiskové chyby a opra
vena jiná nedopatření, jež se při tak obsažné knize snadno do ní vloudila. Tato zlepšeni 

-) Viz Matematika ve škole VIII (1958), 6.4 (A. Kojzlar, Liberec); Rozhledy matematicko-fysi-
kální 36 (1958), 143—144 (K. Havlíček, Praha); Časopis pro pěstování matematiky 83 (1958), 
495-497 (L. Mišík, Bratislava). \ 
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maji znaðnou cenu zvláštë pro mladé ðt náře knihy, takže j záhodno znóvu na tuto kni-
hu upozornit, aby doăla zaslbuž ného rozăíř ní. 

Třeba hn d říci, ž př hled el m ntární mat matiky, obsaž ny v r c nso.vąné knize, 
v naăí matematickó literatuře dosud chуb l, stejně jako s nţm dosшł stal jeât n dostává 
vëd cké knihy poj dnávající o el m ntáгní mat matic z vуăăího hl diвka. Až dosud 
vydávané př hl dу školské nebo el mentárni matematikу obsahovalу totiž Ьuđ jen se-
znam vzoг û ze tředoăkoł ké alg brу a g ometrie,nejvýă př hl d m hlavnfch vlastno tí 
geom tгických úfcvaгû, n bo to bуlу sbírkу příЫadù a úloh ða to do ti obtížn ch,- al 
řeă ných většinou jen n úpln , což zmenšovalo j jich v znam. 

U tohöto „Př hledu" j tomu jinak: Ob ahuj j dnak přesn v klad matematick ch 
pojmû, buđ j jich d finici n bo j jich vуsv tlující popis, př sně formulované mat matickó 
vëtу v přehl dném uspořádánl, ovš m b zä dûkazů. Tím „Př hl d" liăí od uð bnic, 
kt ré spíš doplnuj a shгnuj , abу posloužil ðtenáři, kt г pří lušné parti mat matiky 
už dřív tiidoval. Ř ené pfíЫadу se připínají vždу hn d k pří luănému odstavci j d-
notlivých кapitol. T rminologicky j „Př nled" psán na základ názvu a znað k připгa-
vovan ch terminologickou komisí při J dnotě ð skoslovenských mat matiku a ìуsikû; 
tato t rminologi má b t, až bud þublikována, pгo ăkolу závaznou. 

„Přøhl d" zaðiná v úvodní ðást i kгátk m pouðením o prvcích mát matického 
myăl ní a o tavbð mat matick ch v t a na dvou příЫadećh je tu uv d no, jak i má 
ðtenářl při tudiu „Př Ы du" úcełně poðínat. 'Škoda, ž tu n ñí j ăt rada, jak bу mël 
ðt nář používat ř ă ní úloh v knize oЪsažených, abу na sobé vуzkouăel o voj ní t ori 
a abу bvl v d n k samostatnému ŕ ă пí úloh. ftes ni uv d ná v kniz bу mu m la být 
př devărm pomocí a dál rádcem, aby ř š ní prováděl úplně. 

Pak násl duj v kniz s znam^znað k2) a j jich v Ыad; polu s г j tř íkęm, kt г 
j otišt n na konci knihу, tvoH dûl žitý dopln k „Př hl du" pro nazăí ori ntaći ðt nář , 
kt r hledá zc la uгðité pouðení. 

„Přehlèd" je гozd l n na dv ðá ti, a lg b r a i c k o u a g om tr ickou. První ðást 
obsahujellб kapitol a dгuhá 8 kapitof, a to v pom$m poðtu stran zhгuba 1 : 2, takž 
g om triðká ðást přiâla úð ln na své k pro pèchu vëci; tu to ðást budou ðtenári a i také 
n jvío potř bovat. V c lé kniz s používá çojmu množtnу pгvkù jako iáЫadпího. 

Výðet k a p i t o l a lg b ra i cké ðást i: I. „N kterë vlastnosti г áln ch ðí l" v Ыad m 
pojmu n rovnosti a poðetnich у konû г aln mi ðí lу. II. „Přiroz ná ði la" hlavními 
pojmу poj n mi d lit lností. III. j-Cisla c lá" s zaved ním ðíselné osу. ГV. „Čísla гacio-
nální" d s tinnymi zlomkу. V. „Ci la r álná" s pojm m n úplného ðisla a poð tnimi 
v konу s nimi. VI. „Funkc " grafiokým znázom ním, a to funkce lin árni a kvadratická. 
VII. „Mocninу a odmocninу"4 (odmocnina z n zápomého ði la) funkcí xponencíální. 
VIII. „Logaгitmу" logaгitmickou funkcí a logaritmick m pгavitkém. LҚ. „Lineámi 
roуnice" s slovními úlohami a ou tavami lin ámích ГOVПІІÍÏ. X. „Nerovno ti" j jich 
řesenim a použitím v diskusích. XI. ,Д£vadгatické rovnic " v oboru г áln ch ðís l, 
s rovnic mi obsahujícimi n známou pod odmocnitk m a s ròvnic mi xpon nciálnimi 
a logaritmick mi. XII. „Po loupno ti" pojm m a užitím posloupností nulov ch a limi-
tou po loupností. Z n kon ðných řad j zde j n nekon ðná řada g om tгická a řada, 
kt гá udává desetinný гozvoj r álného ðisla. XПI . „Kombinatorika" s binomickou 
v tou. XIV. „Cí la kompl xní" s j jich g; om tгick m znázorn nim v Gaussov гovin 
a ouvi lo tí d finicí funkce inu a ko inu. XV. „Ќeăení гovnic v oboriivkompl xních 
ðí l", rovniajkvadratických a binomických. 

Kapitolу XII, XIII a XV znam nají urðité rozăíř ní látkу pгoti uðivu tř dni školу. 
Výð t ' k a p i t o l g om tг i cké ðá t i : I. „Vlastno ti rovinných йtvarù" s pojm m 
hodno ti v rovinè a podobnosti trojúЪ lníkû. П. „Zobrazeni v гovině", a to hodno t, 
t jnol hlo t podobností a afinita. III. „Planimetrické kpn truktivni úlohу" s vykla-

dem metod j jich řeSeni (na základ množin văech bodû danő vlastnosti, v poðtu a užitím 
zobrazeпí) a s doàatk m o úlohách Apolloniov ch a Páppoу ch. ГV. „Prostorové vztahу" 
s konstruktivními ulohami st гeom triqk mi zobraz ním volné гovnobëžné pгoj kci. 
V. „T^l a" v ouvi lo ti pří luăn mi plochami a zobгaz ním mnohostènû v volné 
гovnobèžné pгoj kci. VI. „Trigonom trie"; v goniometrické ðá ti obsahuj d finici gonio-
m trickych funkcí na\základ pгavouhlych souřadnic a znovu na základ kompl xnich 
ðí ł a j jich grafické zobraz ní. VП. „v likost útvarû" s pří luăn mi vzorci, (Na délce 
oblouku j ukázána Minkov kého m toda, kt гá bуla pojata.do stř doăkol kych uðebnic.) 
І •/ 

*) Připom ňm j n, že znaðka pгo úh l a j ho v liko t na př. «̂  AVB se t ká j n Úhki datéдp, 
kd žto znaðka KVL ÚЫU oгi ntovaného. Odchylka, např. dvou přím k p, q, tj. <$. pq, j d fino-
vána j n pгo int гval <0,90°>. 

í 
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VIII. „Užití analytické metody v geometrii", a to v soustavě pravoúhlých souřadnic 
v rovině o útvarech lineárních (přímka, polopřímka, úsečka) a kvadratických (kuželo
sečky). Navíc je zde uvedena souvislost komplexní souřadnice bodu s jeho souřadnicemi 
kartézskými a vyloženo analytické vyjádření zobrazení (podobnosti). 

Kapitoly II a VTII představují tedy opět určité rozšíření středoškolské matematiky. 
V celé knize jsou jednotlivé odstavce kapitol provázeny podle své povahy větším 

nebo menším množstvím př ík ladů s úp lným řešením, takže je „Přehled" v jistém 
smyslu také sbírkou řešených příkladů, které objasňují uvedené poučky, jichž je bez
prostředně při řešení používáno. Příkladů je v celé knize skoro 500. Tím také vzrostl 
počet stran knihy, takže ji nelze nazvat pouhou příručkou; avšak právě příl lady připojené 
k vyložené teorii a uvedená řešení příkladů jsou velkým přínosem „Přehledu". 

Celkem možno říci, že úkol, který si autoři vydáním „Přehledu" vytkli, tj. „pomoci 
d o s p ě l é m u čtenáři, aby si zopakoval a doplnil tradiční středoškolské učivo z matematiky 
tak, aby ho dovedl užívat v aplikacích", se autorům podařil dobře. Knihy mohou s výho
dou použít žáci nejvyšších ročníků středních škol k opakování i učitelé těchto ročníků 
k volbě vhodných příkladů a k shrnutí teorie v přípravě maturit, dále posluchači vysokých 
škol technických v prvních semestrech k doplnění a osvěžení svých znalostí potřebných 
k dalšímu studiu, studující dálkově matematiku i absolventi pedagogických škol v začá
tečním stadiu své učitelské činnosti na různých školách. 

Pokud jde o některá nedopatření autorů nebo tiskové chyby, které snad v knize ještě 
zůstaly, snadno si je čtenář opraví sám, neboť velká většina nedostatků byla už v tomto 
druhém, revidovaném vydání knihy autory opravena. 

Josef Holubář, Praha 

Základy atomové fysiky. 
L. DUŠKA, B. KLIMEŠ, J. B. SLAVÍK 

Celostátní vysokoškolská učebnice, nakl. ČSAV, Praha 1958, 614 stran, 376 obrazů 
a 3 tabulky, cena váz. výtisku 45,— Kčs. 

Kniha vyšla rozšířením a doplněním již dříve vydaných skript. Je sestavena jako učební 
pomůcka pro základní kurs fysiky na elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, ale velmi 
dobře se hodí i pro posluchače jiných škol technického a přírodovědeckého zaměření i pro 
učitele fysiky středních škol. Předpokládá znalost základních oborů fysiky v rozsahu 
běžném v záWadním běhu fysiky na vysokých školách. 

Obsah knihy je rozdělen do tří větších celků: 
1. Ú v o d pojednává po historickém přehledu zejména o jádrovém modelu atomu 

a o metodách, pomocí nichž byly základní poznatky o stavbě atomu "získány. 
2. část: „ F y s i k a e lektronového obalu'* obsahuje celkem 6 kapitol, jichž obsah 

je patrný již z jejich názvu: 2,1: Základní charakteristika elektronového obalu. 2,2: 
Experimentální metody fysiky elektronového obalu. 2,3: Přehled experimentálních po
znatků fysiky elektronového obalu. 2,4: Základy teorie elektronového obalu. 2,5: Pevné 
látky, polovodiče. 2,6: Užití fysiky elektronového obalu. 

3. část: „ F y s i k a a t o m o v é h o j á d r a " obsahuje rovněž 6 kapitol: 3,1: Základní 
charakteristika atomového jádra. 3,2: Experimentální metody nukleární fysiky. 3,3: 
Přehled experimentálních poznatků nukleární fysiky. 3,4: Základy teorie atomového 
jádra. 3,5: Neutronová fysika. 3,6: Užití nukleární fysiky. 

Jednotlivé kapitoly se Člení ještě dále na samostatné články, kterých je v učebnici 
celkem 53. 

Vlastní výklad v učebnici je vždy doplněn několika příklady řešenými v textu. Kromě 
toho je vždy na konci jednotlivých uzavřených partií uvedena celá řada vhodně volených 
příkladů, které umožňují probranou látku procvičit a prohloubit tak její pochopení. 
Pro tyto příklady by mělo být bud za nimi nebo na konci knihy uvedeno bud řešení 
nebo alespoň výsledky, aby /si čtenář mohl zkontrolovat správnost svých výpočtů; 
příští vydání by mělo být v tomto směru doplněno. 
v Učebnice užívá důsledně jednotek soustavy MKSA, což je sice zatím v atomové fysice 

neobvyklé, ale představuje to ve skutečnosti značnou výhodu. 
Proti dříve vydaným skriptům je učebnice značně rozšířena a doplněna novými po

znatky, kterých je v jejím obsahu poměrně značný počet. Velmi podrobně jsou zpracovány 
zejména některé moderní obory, na příklad fysika polovodičů, experimentální metody 
nukleární fysiky a neutronová fysika. Učebnice obsahuje i nejnovější poznatky z těchto 
oborů a je po této stránce opravdu na výši dnešního stavu znalostí z fysiky. 
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Kniha je psána přehledně, jasně a srozumitelně. J e na ni patrno, že byla sestavena na 
základě praktických zkušeností získaných při přednáškách a zkouškách. Vzhledem 
k aktuální thematice, která u nás dosud nebyla v tak velkém rozsahu zpracována a vzhle
dem k tomu, že jde vesměs o moderní partie fysiky, v literatuře dosti těžko dostupné, 
bude kniha jistě velmi dobrou pomůckou nejen pro posluchače vysokých škol, vědecky 
a odborné pracovníky, ale i pro naše učitele fysiky všeobecně vzdělávacích škol i pro jiné 
zájemce. 

Kniha je zakončena poměrně širokým soupisem knižní literatury a podrobným rejstří
kem. ' 

Grafická úprava i vazba knihy také dobře vyhovují. 
V knize se sice místy vyskytují tiskové chyby neuvedené v lístku oprav, ale ty si pozorný 

Čtenář snadno opraví. 
K. Šoler 

Obšéijj katalog peremenhych zvezd 
B. V. KTJKABKIN, P. P. PARENAGO, J . I. JEFREMOV, P. N. CHOLOPOV 

(Generální katalog proměnných hvězd.) Nakladatelství Akademie věd SSSR, Moskva 
1958. Díl I. a I I . , druhé vydání. Náklad 2000 a 12000 výtisků. 

» 
Druhé vydání Generálního katalogu proměnných hvězd (OK 113) ve dvou svazcích, 

z nichž první má 698 stran a druhý 477 stran, je kolektivním dílem mnoha sovětských 
astronomů. První vydání katalogu v r. 1948, sestavené K u k a r k i n e m a P a r e h a g e m , 
obsahovalo údaje o 10 912 proměnných hvězdách. K tomuto katalogu bylo od té doby 
vydáno 9 doplňků, v nichž bylo označeno nově 3799 proměnných hvěz a zpřesněny údaje 
o 2557 hvězdách. Kromě tohoto katalogu byl v r. 1951 vydán Katalog hvězd podezřelých 
z proměnno8ti (K3II), který obsahoval údaje o 8134 hvězdách. Vydání tohoto katalogu 
usnadnilo identifikaci nově objevovaných proměnných hvězd a pomohlo odstranit některé 
sporné případy. 
Práce na druhém vydání katalogu, který obsahuje údaje o 14 708 proměnných hvězdách, 

objevených a označených do roku 1958, byla zahájena již v r. 1954, kdy se autoři kata
logu obrátili na řadu odborníků s dotazem, jak nejlépe uspořádat nové vydání katalogu, 
aby vyhovovalo všem pracovníkům. O novém vydaní katalogu se rovněž diskutovalo 
na sjezdu Mezinárodní astronomické unie v Dublinu v září 1955, jakož i na 12. plenárním 
zasedání Komise pro studium proměnných hvězd při Akademii věd SSSR, konaném 
v létě 1956 v Oděse. V téže době se obrátil K u k a r k i n dopisem na přední pracovníky 
v oboru výzkumu proměnných hvězd, aby mu oznámili nové, dosud nepublikované 
údaje o proměnných hvězdách. Poněvadž se sešlo kolem 5000 nových měření, pozdrželi 
autoři vydání katalogu a zařadili do 2. vydání všechny nové údaje. Během práce na novém 
vydání katalogu, jíž se kromě jmenovaných autorů zúčastnilo dalších 16 sovětských 
astronomů, byly nově odvozeny elementy více než 1200 proměnných hvězd, ftada vý
počtů byla vykonána prostředky moderní statistiky na perforováných kartách a mate
matickými stroji Šternbergova astronomického ústavu v Moskvě. 

V I. díle jsou základní údaje o .14 708 proměnných hvězdách. Na levé straně jsou tyto 
údaje: označení hvězdy, její souřadnice k ekvinokciu 1900.0, precese, galaktické souřad
nice (vypočtené podle Ohlssonových tabulek s přesností na celé stupně) a bibliografické 
údaje. Na pravé straně je znovu uvedeno označení, dále typ proměnnosti, hvězdná 
jasnost v maximu a v minimu, druh hvězdné jasnosti (fotografická, visuální, červená 
a infračervená), epocha, perioda, amplituda (u zákrytových proměnných doba trvání 
zatmění), spektrum. Hvězdy jsou seřazeny podle běžně používaného systému, souhvězdí 
jsou uspořádána abecedně podle latinských názvů (Andromeda až Vulpecula). V I. dílu 
je navíc seznam 56 supernov, objevených do roku 1957, sestavený K u l i k o v s k ý m . 
V závěru prvního dílu jsou poznámky k jednotlivým hvězdám, seznam literatury a sez
nam \bibliografických zkratek. 

Druhý cín můžeme považovat za pomocný, ale přesto je velmi důležitý. Obsahuje 
seznam všech proměnných hvězd z I. dílu, rozdělených podle pypu. proměnnosti. Při této 
příležitosti uvedme, že p u l s u j í c í c h proměnných hvězd (k nimž počítáme dlouhoperio-
dické cefeidy, nepravidelné proměnné, hvězdy typu Mira Ceti, polopravidelné proměnné, 
hvězdy typu R R Lyrae, RV Tauri, /? Cephei, d .Scuti, <x* Canum Venaticorum) je v kata
logu zaznamenáno 9855, dále e r u p t i v n í c h hvězd (tj. novy, supernovy, novám 
podobné hvězdy a hvězdy typů R-CrB, RW Aur, U Gem, UV Ce, Z Cam) je v katalogu 
959, z á k r y t o v ý c h proměnných hvězd všech typů je 2763 a zbytek, 1134 hvězd 
připadá na dosud nestudované hvězdy (982), zvláštní hvězdy (10) a konstantní hvězdy 
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(142). Další významnou částí II. dílu je seznam proměnných hvězd podle vzrůstající 
rektascense (což je velmi důležité při identifikaci nově objevovaných proměnných hvězd 
s hvězdami již známými) a řada seznamů existujících nomenklatur proměnných hvězd 
(Flamsteedův katalog, Bormer Durchmusterung, Cordóba Durchmusterung. Bossův General 
Catalogue & předběžné označení proměnných hvězd, používané do r. 1944 v časopise 
Ástronomische Nachrichten). 

Srovnáme-li první a druhá vydání OK 113, je nápadné, jak se zvětšil počet proměnných 
hvězd některých typů. Zatím co v 1. vydání (1948) bylo zaznamenáno jeň 173 hvězd 
typu RW Aurigae, je ve 2. vydání již 590 hvězd tohoto typu. Je to vysvětlitelné zvýše
ným zájmem o hvězdy typu RWAur — tyto hvězdy jsou systematicky hledány v širo
kém okolí některých temných a svítících mlhovin. 

Závěrem budiž nám dovoleno blahopřát sovětským astronomům, jejichž Qenerálni 
katalog proměnných hvězd bude nepostradatelnou pomůckou pro desítky a sta badatelů 
na celém světě. Přispějí k tomu jistě i vysvětlivky v jazyce ruském a anglickém. V před
mluvě autoři děkují 103 hvězdářům, kteří přispěli k úspěšnému dokončení této práce; 
je potěšitelné, že mezi nimi nacházíme jména dvou našich odborníků, prof. J. Mohra 
a doc. L. Perka. Autoři katalogu jsou přesvědčeni, že mezinárodní spolupráce astronomů 
při výzkumu proměnných hvězd se bude i nadále úspěšně rozvíjet a tím přispívat k udr
žení míru na světě. 

Jaromir Široký 
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