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K A L E N D Á Ř FYZIKÁLNÍCH K O N F E R E N C Í 

Datum Název Místo Adresa org. 
výboru 

Poznámka 

kveten Izochronní Oak Ridge 
1966 cyklotrony USA 

kveten — Mezinárodní Paříž Mezinárodní _ 
červenec konference výbor pro optiku 
1966 o optice 

červen Letní škola Podhradí Elektrotechnický Podrobne informace budou uve-
1966 o fyzice tenkých u Ledče ústav SAV řejn ny v tomto časopise 

vrstev n. Sáz. Bratislava 

2 8 . - 3 0 . 8 . Mezinárodní Budapešť Dr. G. SZIGETI Program: obecná teorie lumi-
1966 konference Technical Insti- niscence, anorganická krystalo-

o luminiscenci tute of Physics 
POB: Ujpest 1, 
No 76, Hungary 

fosfory, organicke a amorfni lu-
minofory, užití luminiscence 

srpen—zárí Mezinárodní Tbilisi Akademie ved Program: vlastnosti HeЗ, kvan-

1966 konference 

o nízkých 
teplotách 

SSSR, Moskva tovejevy při héliových teplotách, 
supravodivost přechodových ko-
vů, dynamika krystalove mřížky 
při nízkých teplotách, technické 
problémy při získávání nízkých 
teplot, aplikace 

5. —9. září Mezinárodní Tokio 
1966 konference 

o fyzice 
polovodičů 

říjen 1966 Mezinárodní 
konference 
o emisní 
spektroskopii 

Budapešť Akademie věd 
MLR, Budapešť 

1966 Struktura jader Gatlinburg 
USA 

1966 3. mezinárodní 
konference 
o nuklidických 
hmotách 
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1966 Fyzika vyso-
kých energií 

Berkeley — — 
USA 

září 1967 Mezinárodní 
konference 
o magnetismu 

Cambridge, Dr. CLOCKSTONE — 

Mass., USA Bell Telephone 
Laboratories 

1968 Mezinárodní 
konference 
o nízkých 
teplotách 

St. Andrews, — 
Skotsko, U K 

1968 6. akustický 
kongres 

Japonsko — — 

Pokud jsme některé fyzikální konference, symposia a letní Školy proponované na rok 1966 
a další neuvedli, žádáme čtenáře, aby informace o nich zasílali na adresu: Dr. M. MATYÁŠ, 
Ústav fyziky pevných látek ČSAV, Praha 6, Cukrovarnická 10. 

Redakce 

Pneumatický reproduktor 

u něhož se proud vzduchu z kompresoru moduluje elektricky ovládaným ventilem, může 
vyzářit značné akustické výkony; např. jedno americké zařízení z posledních let vyzáří až 3500 W 
při elektrickém příkonu 180 W. Nevýhodou je nekvalitní reprodukce vhodná pouze pro přenos 
řeči. 

Sk 

Plastické hmoty ve stavbě raket 

nabývají neustále na významu. V NSR byla uveřejněna tabulka teplot, při nichž plastické 
hmoty vydrží 200 hodin. Je to např. 

pro epoxydy 220°C, 
Teflon 260°C, 
silikonové pryskyřice 260°C, 
fluorový kaučuk 310°C 

a pro některé vývojové hmoty až 480°C 
Sk 

Použitím integrovaných obvodů 

se u jednoho zesilovače pro letecké účely zmenšil objem na 0,3%, váha na 3%, příkon na 12% 
a zároveň se zlepšila teplotní stabilita i spolehlivost; cena stoupla asi o 70%. 

Sk 
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