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řejňuje články z historie fyziky, neuveřejňuje 
však původní vědecké práce. 

3. Časopis informuje dále o pokroku v pří
buzných vědeckých disciplínách jako jsou 
biologie, chemie, matematika nebo technické 
vědy. 

4. Časopis informuje o diskusích, které se 
týkají úlohy fyziky v současné společnosti 
doma i v zahraničí. 

5; Časopis seznamuje své čtenáře podrobně 
se všemi akcemi Německé fyzikální společnos
ti, jakož i se životem fyzikálních společnos
tí, popř. společností z příbuzných vědeckých 
oborů, a to domácích i zahraničních. 

6. Časopis poskytuje informace o volných 
místech pro fyziky a o možnostech studijních 
stáží doma i v zahraničí. 

Je tedy patrné, že časopis je zajímavý ne
jen pro německé fyziky, ale i pro pracovníky 
v tomto oboru v zahraničí a lze jej proto 
doporučit pozornosti českých fyziků. Lze si 
jej vypůjčit v sekretariátu JČMF v Praze 1 
(PSČ 11710), Žitná 25 nebo v redakci ča
sopisu PMFA, která jej dostává darem od 
doc. dr. J. Brockmeyerové, za což jí patří náš 
dík. 

Miloš Matyáš 

nove 
knihy 

X-Ray Science and Technology. (Eds. 
A. G. Michette, C. J. Buckle.) Institute of 
Physics Publishing, Bristol and Philadelphia 
1993, 369 stran, 181 obr., 23 tab., cena 29 
liber. 

Tato kniha byla napsána šesti autory 
(včetně editorů), kteří pracují ve fyzikálním 
oddělení londýnské King's College. Podkla
dem byly přednášky autorů pořádané v této 
instituci pro posluchače usilující o získání 
hodnosti MS v uvedeném oboru. 

První kapitola obsahuje stručný historický 
přehled objevu rentgenového záření, prvních 

Róntgenových experimentů a prvních ren-
tgenek; vysvětlují se spektra záření X, jeho 
rozptyl a absorpce v prostředí, zdroje záření 
X a aplikace. Jednotlivá témata jsou rozvá
děna mnohem podrobněji v dalších kapito
lách. Druhá kapitola se zabývá zdroji záření 
X založenými na dopadu elektronů: rentgen-
kami plněnými plynem (dnes již historická 
záležitost) a moderními rentgenkami s kato
dou a anodou umístěnou ve vysokém vakuu 
používanými pro difrakční experimenty, pro 
fluorescenční spektrometrii, pro fotoelektric-
kou spektrometrii a pro lékařské účely. Ve 
třetí kapitole se pojednává o synchrotrono-
vém záření a vstřícných svazcích jako zdro
jích záření X; použití teorie je demonstrováno 
velmi podrobně na synchrotronovém radiač
ním zdroji v Daresbury. 

Zatímco shora popsané zdroje se běžně po
užívají v praxi či v různých fyzikálních expe
rimentech, plazmatické zdroje záření X včet
ně laserů X jsou zatím ve stadiu výzkumu 
(čtvrtá kapitola). Poněkud nelogické se zdá 
zařazení tematiky interakce záření X s pros
tředím až do páté kapitoly. V kapitole o de
tektorech záření X jsou samozřejmě vysvět
lovány filmy různých druhů, dále kanálové 
násobiče elektronů, mikrokanálové destičky, 
plynové detektory (ionizační komory, propor
cionální komory, Charpakovy mnohodrátové 
proporcionální komory), scintilační a polo
vodičové detektory. Poslední dvě kapitoly se 
zaměřují na reflexní a difrakční optiku pro 
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záření X (např. speciální zrcadla s uprave
ným povrchem, teleskopy pro záření X, krys
taly, mnohovrstvová zrcadla, mřížky, zónové 
destičky aj.) a její aplikace. 

Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem auto
rů ve výzkumu záření X i vzhledem k jejich 
pedagogické erudici se jim zdařila velmi spe
cializovaná učebnice s poměrně dobře uspo
řádaným materiálem opírajícím se o rozsáh
lou a aktuální literaturu (v seznamu najdeme 
položky z r. 1992). Teoretičtí a experimentál
ní fyzikové a zejména ti, kteří jsou pedagogy 
v uvedených oborech, ocení knihu jako vyni
kající přehled, který jim ušetří mnoho času 
věnovaného hledám v časopisecké či knižní 
literatuře. Adresa nakladatelství: IOP Pub-
lishing, Techno House, Redclife Way, Bristol 
BS16NX, England. 

Václav Husák 

Bedřich Sedlák, Ivan Stolí: Elektřina a 
magne t ismus. Vydala Univerzita Karlo
va, vydavatelství Karolinum, ve spolupráci 
s nakladatelstvím Academia. 600 stran, váz. 
225- Kč. 

V loňském roce vyšla učebnice, která po 
dlouhých letech, kdy pro výuku elektřiny a 
magnetismu pro posluchače fyzikálních obo
rů na univerzitě a FJFI ČVUT byla k dispo
zici především skripta, navazuje na klasickou 
učebnici autorů V. Petržilky a St. Šafraty. Od 
doby vydání této knihy se v nauce o elektric
kých a magnetických jevech mnohé změnilo 
— v praxi polovodičové součástky vytlači
ly elektronky, byla vypracována mikroskopic
ká teorie supravodivosti, objevena supravodi
vost na materiálech na bázi keramik, připra
veny špičkové magneticky tvrdé materiály na 
bázi vzácných zemin, apod. 

Přestože nová učebnice má být především 
základní vysokoškolskou učebnicí o elektřině 
a magnetismu, obsahem a pojetím značně 
překračuje osnovy základních kurzů fyziky, 
neboť výklad vedený v rámci klasické fyzi
ky je doplněn rozšiřujícím textem, který na 
přístupné úrovni objasňuje vztahy získaných 
poznatků ke speciální teorii relativity a ke 
kvantové fyzice. 

Hlavní důraz je kladen na makroskopickou 
teorii elektromagnetického pole (kap. 1.-5.). 
Použitím induktivní metody dospívají autoři 

postupným zobecňováním experimentálních 
skutečností až k formulaci Maxwellových rov
nic. 

Kapitola 6 je věnována popisu pohybu čás
tice v elektromagnetickém poli; součástí ka
pitoly je i popis aplikací, které jsou na zákoni
tostech pohybu v elektrickém a magnetickém 
poli založeny. 

V kapitole 7. je podán přehled o elektrio 
kých a magnetických vlastnostech látek — 
experimentální poznatky jsou doplněny mik-
rostrukturním přístupem všude tam, kde to 
může přispět k lepšímu pochopení fyzikami 
podstaty jevu. 

Poslední, osmou kapitolu, tvoří základy te
orie kvazistacionárních elektrických obvodů. 
Systematický přístup autorů k této proble
matice je aplikován na konkrétní problémy 
důležité pro experimentální práci; je vysvět
leno i požití Fourierovy harmonické analýzy 
pro případ nesinusových střídavých obvodů, 
postup při řešení neustálených stavů v li
neárních obvodech a jsou zde též uvedeny 
příklady řešení nelineárních obvodů. 

K procvičení látky probírané v jednot
livých kapitolách slouží celkem 113 úloh. 
V prvním dodatku knihy je uveden přehled 
základů vektorové analýzy, druhý dodatek je 
věnován otázce soustav fyzikálních jednotek. 
Kromě dodatků je v závěru knihy uveden i 
historický přehled vývoje poznatků o elektři
ně a magnetismu. 

Pokusím se stručně formulovat svůj sub
jektivní dojem z popisované učebnice. Jedno
značně je výborným pomocníkem k přípravě 
vysokoškolských studentů ke zkoušce z elek
třiny a magnetismu. Jako příručka, od které 
bychom požadovali úspornou informaci o jed
notlivých otázkách z daného oboru, je, díky 
provázanosti výkladu a chybějícímu přehledu 
označení veličin, méně vhodná. Nepříjemné 
je i poměrně velké množství tiskových chyb 
(cca 100) a několik faktických nepřesností. 

Přes zmíněné „vady na kráse" je tato učeb
nice velkým obohacením současných českých 
vysokoškolských učebnic a pro studenty fyzi
ky představuje těžko nahraditelnou pomůcku 
i pro další studium jevů a vlastností, které 
jsou s elektromagnetickou interakcí spojeny. 

Vladimír Šíma 
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