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čisopís pro pSstovánl miteimtiky á fysiky, rot 75 (1950) 

Z P R Á V Y 

Přednášky polských matematiků v Československu. Podle dohody mezi 
Ústavem pro matematiku České akademie věd a umění a polským Státním ústavem 
matematickým konaly se v Praze přednášky prof. Mikusinského (Wroclaw),' prof. 
Knastera (Wroclaw) a prof. Wažewského (Kraków). 

Prof. Mikusiňski přednášel od 13. ledna do 11. února 1950 po třech hodinách 
týdně o operátorovém počtu. V pondělí a v pátek byla přednáška věnována apli
kacím na řešení diferenciálních rovnic, středeční přednáška pak byla určena vý
kladům o novém odůvodnění operátorového počtu. Nová methoda jest vyložena 
v článku J. G. Mikusiňski: Sur les fondements du calcul opératoire, Stud. Math.. 
X I . (1949)41—70; V jedné přednášce v Bratislavě (7. února) a jedné v Brně (6. února) 
vyložil prof. Mikusiňski stručně základy operátorového počtu. 

Prof. Knaster přednášel od 15. února do 15. března 1950. Ve dvou přednáškách 
probral aplikace logiky v matematice. Zdůraznil v nich, že logika není žádným filo
sofickým podkladem matematiky, ale její nedílnou částí. V dalších přednáškách se 
zabýval topologickou theorií křivek. Rovněž vykonal přednášku v Bratislavě (13. 
března) a v Brně (14. března) o theorii křivek. 

Prof. Wažewski přednášel v dubnu o diferenciálních rovnicích. Přednášel 
jednak o diferenciálních rovnicích ve speciálních prostorech a kvalitativním řešení 
v okolí singulárního bodu a jednak (pro techniky) o přibližném řešení diferenciál
ních rovnic. Kromě toho přednášel v Bratislavě (17. dubna) o zobecnění věty o pří
růstku funkce a v Brně (18. dubna) o topologických methodách vyšetření asympto
tického chování diferenciálních rovnic. 

Přednáška Dr L. We^manna o elektronové difrakci. Ocelářský výzkumný 
ústav československých hutí n. p . v Praze uspořádal dne 8. února 1950 přednášku 
vedoucího fysika výzkumných laboratoří fy Trub, Táuber et Co z Curychu na the-
nia: Elektronový ohyb, difraktograf a jeho použití v praxi . 

Přednáška byla konána za předsednictví prof. Ing. Dr Fr . Píška ve dvoraně 
SI A pro zájemce o t u t o novou výzkumnou methodu hlavně z průmyslových vý
zkumných ústavů. 

V přednášce vysvětlil D r Wegmann nejdříve podstatu difrakce elektronů na 
krystalických materiálech a princip methody. Vytknul obtíže této methody vyplý
vající z podstaty používaných paprsků (nutnost práce ve vakuu, omezený výběr 
vhodných objektů a pod.) a současně také výhody (možnost strukturní analysy 
extrémně tenkých vrstev, studium povrchových dějů a pod.), které z ní činí velmi 
důležitou análysační methodu nutnou k doplnění na př. method roentgenových. 
N a konec detailně popsal elektronový difraktograf, konstrukce TTC a poukázal na 
možnosti, které tento přístroj poskytuje. (Snímek a schéma tohoto přístroje byly 
publikovány v tomto časopise roč. 74, 1949, str. D4.) 

Přednáška byla doprovázena řadou skvělých originálních diapositivů doka
zujících možnosti této methody a dokumentujících vysokou kvalitu difraktografu 
TTC M i R , 

Nové výzkumy o varitronech. V rode 1949 pokračoval kolektiv sovětských 
odborníků ve studiu varitronů, částic obsažených v kosmickém „záření". Alichaňan* 
Morozov, Chrimjan* Musch&Ušvili a Kamaljan v práci „Výzkum spektra hmot vari-
i r o n ů " uveřejňují další podrobnosti o těchto nových částicích hmoty. J a k .máma. 



již v roce 1942 Alichaňan, Alichanov a Vaiséríberg zahájili s tudium měkké složky 
kosmických paprsků pomocí magnetické analysy. .Dospěli k názoru, žé meson ne
může mít pouze jednu nebo dvě hmo ty, nýbrž celou řadu hmot; jakmile je h m o t a 
částice větší než hmo ta protonu, nemá smyslu používat názvu meson; proto sovětští 
odborníci zavedli název „varitron'* a označení n a př . V2600, což značí vari tron 

,2500krát těžší než elektron. 
H m o t y varitronů by ly určovány měřením impu lsu částice a současně stano

vením jejího proběhu (délky dráhy). Impu ls mv se určí z odchylky v poli magnetic
kém a proběh je závislý íla rychlosti v; takže hmota se dá vypočítat. S promocí čí
tačů by l registrován průchod Částice několika body V magnetickém poli, takže se 
dalo určit zakřivení dráhy. Bylo použito speciálních obvodů s neonkami, jejichfc 
záblesky při průchodu částice čítačem se registrovaly na kinofilm. N a hoře Alagez 
v Arménské SSR vybudována ve výši 3250 n. m. stanice pro s tudium kosmických 
paprsků (Laboratořija kosmičeskich luČej). , 

V roce "1949 se podaři lo zdokona lit rozlišovací schopnost aparatury, takže 
určování hmot varitronů bylo ještě přesnější. Podařilo se rozlišit 11 skupin varitro
nů hmo t : 3 Q 0 ^ 380, 450, 730, 970, 1300, 2500, 

4000, 5500, asi 8000, asi 12 000, , 
při Čemž hmo ta jednotková je hmo tou elektronu. V jiné práci „Existence lehkých 
varitronů" Alichaňan, Konstantinov, Charitonov a Daion urči li hmoty lehkých va-
r i t r o n ů : 50. 80, 100. 150, 

takže celkem je dnes známo 15 druhů varitronů. Jejich existence by la potvrzena 
také technikou stop n a fotografických deskách se silnou vrstvou emulse. Pod le 
průběhu a charakteru stop odhadnuty hmo ty varitronů v intervalech: 

180—200 320—350 ' 650—700, 950—1000, 
3500—4000, 8000—10 000, < 

což je v souhlase s přesnějším určením magnetickou analysou (Alichaňan, Samoi-
lovié, Gurevič, Babajan & Gerasimova). 

Velmi důležitý důkaz existence varitronů znamená pokus, při němž spektrum v 

impulsů částic bylo určeno aparaturou s filtrem i bez filtru. Stejné „ l in ie" ve spektru 
značí, že varitrony se tvoří ve vzduchu nad aparaturou a nikoli v ní samotné. Je^ 
zajímavé, že také angličtí odborníci (Powell, Retallack a Broda) našli technikou stop 
na fotografických deskách jednu částici hmo iy 740 a dvě lehké částice h m o t 110 
a 150/ Tak zvané částice k hmo ty 900 až 1000, které roku 1948. a 1949 zjistili ve 
vzácných případech LeprincerRinguet,' Brown, Camerini, Muirheady Fowler, Powell 
a Ritson jsou zcela.-jistě varitrony. Technika magnetické analysy, s níž,pracují 
sovětští fysikové, je mnohem dokonalejší a přesnější. 

Jakožto „lehké vari trony" jsou označovány varitrony hmo t menších než 200-
Na hoře Alagez je k studiu lehkých varitronů používán ma lý hmotový spektrometr* 
kdežto k studiu těžších varitronů se' používá větší aparatury. Aparatury se v pod
statě skládají z vertiká lního „te leskopu", z čitaČů a dvou pobočných soustav čitaČů 
a filtrů. T a k se d á urči t odklon částice V. magnetickém poli a sbučasně jé j | proběh 
(s pomocí hliníkových filtrů). í*odařilo se také určit zvlášť těžkou skupinu vari
tronů, jejichž hmo ty jsou asi 25 000, takže celkový počet druhů varitronů jer 16'. 
Největší proběh vari tronů v o l o v u je 5,6 cm. < 

pokud jde o methodu stop na fotografických deskách, sovětští nuk leonikové 
vystavovali desky Ve výši až' 3860 m nad mořem a zdařilo se j im zachytit i stopit 
rozpadu těžkého varitronů n a lehký! Kolektiv sovětských odborníků dospěl k ná-
zoru> že bude třeba použít ještě citlivějších emulsí, aby se da ly zachytiti také stopy 
rychlých částic... . . . . . . . . ..'..- ; r'«».•••. .*:•.<>-.- r •-,..,,;.. -••• »*..-•• 

Literatura:. Žurnál eksp. i těor. fiziki, 18,, 301, 577, 6Í3 .(lMŠ)* .19* 664,.607-/ 
857, 1021 (1949). Nátury, l « V 8 2 , 761 (1949). D f n U m ^ ^ P t a JiaV • 



Pleochroické dvůrky pocházející od řady radioaktivních prvků typu 
4n -f- I (řada neptuniová). Pleochroické dvůrky jsou soustředné kroužky, které 
se vyskytují n a výbrusech některých minerálů a projevuji pleochroismus. J sou to 
vlastně nepatrné kulovité obory, v nichž se projevil účinek částic alfa, vymrsto-
vaných z prakticky bodového zrníčka radioaktivní látky. Částice alfa mají barvící 
účinky, takže jejich stopy v minerálu se od okolí jasně odlišují: Dvůrek se skládá ze 
soustředných kroužků, které projevují různé proběhy částic alfa. Jestl iže bodové 
zrničko radioaktivní látky je uran, průměry kroužků jsou v poměru průběhů částic 
alfa jednot livých prvků řady urariové-řadiové; počet kroužků odpovídá počtu zá
řičů alfa řady. U nás pleochroické dvůrky studoval před 'druhou světovou válkou 
prof. D r František ZJlrich, zejména v biot itsch a fluoritech. 

Poole, Delaney a McCormick z Trini ty College v Dublině se zabývají studiem 
dvůrků ve slídách ze Švédska. Pozoruhodné dvůrky se vyskytují v chloritizované 
tmavé slídě z Ytterby v e švédsku. Průměry kroužků v nich odpovídají proběhům 
částic alfa členů řady neptuniové, objevené před několika lety při pracích s urano
vým reaktorem. H a d a je typu 4TI -f- 1, což znamená, že hmo tová čísla jejích členů 

< jsou 4n -f 1, kde n je číslo celé. J a k známo, přírodní řada uranová radiová je typu 
4n -f 2, n a př . uran 238, radium 226 atd.; řada thoriová je typu 4w. 

H a d a neptuniová m á název od nejdéle žijícího svého členu, kterým je neptu
nium 237 poločasu 2 250 OO&let. Neptuniovou řadu můžeme schematicky napsat ve 
i varu: 

< V " P o S l í 

«V,Tlao» * 8 1 J 

Kxmečným členem řady, která začíná isotopem p lutonia P u 241, je stabilní 
vizmut Bi 209. V řadě se vyskytují radioaktivní isotopy americia, radia, francia, 
astatinu, olova atd. S hlediska stáří minerá lů (stamiliony let) je však nepochopitelné, 
j a k by mohl b ý t výchozím členem řady isotop plutonia P u 241, nebo t jeho poločas 
j e asi 10 let! Nynější stav bádání o neptuniových dvůrcích je tedy charakterisován 
tím, že není znám výchozí člen řady, jejíž členové neptuniové dvůrky tvoří. Uvedený 
kolektiv pracovníků dospěl k názoru, že výchozím členem řady je pravděpodobně 
t ransuran vysoké atomově hmo ty, snad 245. To je ovšem jen theorie dosud ničím 
nepodložená, neboť nejvyšší dosud známý transuran berke lium (atomových h m o t 

' 243 a 244) byl uměle získán ostřelováním tak energetickými částicemi, že v přírodě 
nemají obdoby, kromě snad částic v záření kosmickém. J e tedy prokázáno,* že 
neptuniové dvůrky existují, a le není dosud známo, co v lastně je, p o př* co by lo 
radioaktivní uzavřeninou- v minerálu. V každém případě alespoň existence stop 
&enů řady neptuniové v přírodě je pozoruhodná, neboi.dosud byla ř a d a vyráběna 
pouze cestou'umělou. (Literatura: Phys. Rev., 76, 1253; 1949.) 

* ' . . . . Dr Vilém Santholzer, Praha. 
Elektronová trojčata. Asi 300 snímků tro jčat Wilsonovou methodou získali 

Phillips a-Kruger (Phys. Rev., 76,147; 1949). Před nedávném vzácný zjev tro jčat 
{tripletů) je tedy dnes již běžným zjevem. Tro jčata by la získána s pomocí paprsků 
gamma z reakce F 1 * (p, a)yOW . • 

a sice ostřelováním C a F a pro tony z cyklotronu. Stopy fotografovány ve vzduchu 
v methanu a argonu. Získané výsledky jsou v souhlase s theorií V. Votruby (Phys. 

'*" Rev*, 73*1468; 1948). v. 8. ) 

Nové stanovení poločasů isotopů uranu. C. A. Kienberger provedl nedávno 
• nové přesné stanovení obsahu uranu 234 v uranu přírodním. Použil uranu, v němž 

r> by l uran 234 umě le obohacen s pomocí hmotového spektrometru, a kombinací 

* I>330 , V 



methody hmotové analysy a s pomocí počítáni částic alfa stanovil, že přírodní JSO 
topy uranu mají poločasy: . 

U 234 2,522 . 10* let (2,69) 
V 235 . . . . : . . . 8,8 . 10« let (7,07) 
U 238 4,49 . 109 let (4,51) 

V závorkách uvedené hodnoty jsou dosud používané hodnoty, určené A, O 
Nierem (1939). Značný rozdíl je tedy v poločasech uranu 235 (aktinouranu), kdežto 
poločas uranu 238 podle nového stanovení se prakticky neliší od dříve používané 
hodnoty. Množství vzácného isotopu uranu 234 v přírodním uranu je podle nového 
stanovení váhově asi 0,0055%. (Literatura: Phys. Rev., 74, 1561; 1948). V. S.. 
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