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APLIKACE

MATEMATIKY

N o . 2 , 155—160

ZPRÁVY

PROFESOR JOZEF BRILLA SESŤDESIATROCNÝ
Okrúhle životné jubileum 60. výročia narodenia oslavil v dobrom zdraví a uprostřed činorodej práce významný slovenský vědec prof. dr. ing. Jozef Brilla, DrSc, D.Sc, dna 21. februára
1987.

Profesor Brilla pochádza z Udavského. Po absolvovaní gymnázia v Michalovciach študoval
na Stavebných fakultách SVŠT a ČVUT, kde ukončil studium v roku 1951.
Po dvoch rokoch pósobenia na Ústave stavebných hmot a konstrukci! — detašovanej skupiny
v Brně prichádza v roku 1953 na zakladajúci sa Ústav stavebníctva a architektury SAV, kde
pósobí do roku 1974 ako vědecký a vedúci vědecký pracovník. V tomto období sa věnuje najma
riešeniu problémov matematickej teorie pružnosti anizotropických telies. Ako prvý v ČSSR
rozpracoval pre tuto teóriu metody funkcií komplexnej premennej. Spomínanej problematike
je věnovaná jeho dizertačná práca pre získanie titulu dr. ing. z roku 1953 i kandidátská dizertačná
práca z r. 1957.
V roku 1964—65 bol pozvaný prednášať na univerzitu v Adelaide (Austrália), kde získal
hodnost' Doctor of Sciences (D.Sc) v aplikovanej matematike. Po návrate v roku 1967 obhájil
v Prahe doktorát technických vied. Bol členom kolektivu pracovníkov Ústavu stavebníctva
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a architektury SAV, ktorému za práce v teorii izotropických a anizotropických plošných konštrukcií bola v roku 1971 udělená Štátna cena Klementa Gottwalda.
Na univerzitě Komenského externě pósobil od roku 1969. V roku 1974 prešiel na UK trvale,
ako riaditel novovznikajúceho Ústavu aplikovanej matematiky a výpočtovej techniky. V r. 1975
bol menovaný riadnym profesorom matematiky.
Spektrum vědeckého zaujmu profesora Brillu je velmi široké. Jeho vědecká dráha začínala
v oblasti mechaniky v teorii pružnosti anizotropických telies. Jeho kniha „Anizotropické steny,
vydaná Vydavatelstvom SAV v r. 1958, představovala v tom čase podstatný světový přínos
k teorii. Spomeňme paužitie Fourierových integrálov pre anizotropické telesá, kontaktné úlohy
razníkov, kde prvý uviedol riešenie, ktoré umožňuje přesné posúdenie napatí v základových
masívoch a vystihuje vplyv šikmých vrstiev. Velkú pozornosť na konferenciách vzbudili jeho
práce týkajúce sa zmiešaných okrajových podmienok ohýbaných dosák. Vypracoval riešenie
trhliny v krehkom anizotropickom prostředí. V dalších rokoch významné přispěl k problematike
vázkopružnosti anizotropických telies. Rozšířil platnost' teorémy Lechnického o charakteristickej
rovnici aj na vázkopružné telesá. Navrhol účinné metody výpočtu vázkopružných dosák a škrupín.
Hoci sa prechodom prof. Brillu do matematického prostredia jeho záujem o mechaniku
nekončí, priťahujú ho stále viac teoretické i numerické problémy. Nemóže tomu byť ani inak,
ako že sú to predovšetkým problémy, motivované potřebami analýzy matematických modelov
v mechanike. Výsledky, ktoré dosahuje, by ani neboli myslitelné bez syntézy širokých znalostí
modernej teorie parciálnych diferenciálnych rovnic, numerickej matematiky a mtuície mechanika.
Matematickým dielom prof. Brillu sa ako červená niť vinie problematika použitia Laplaceovej
transformácie na riešenie nestacionárnych úloh matematickej fyziky, ktorá sa javí byť prirodzeným nástrojom predovšetkým na riešsnie problémov vázkopružnosti. Potřeba matematicky analyzovať jej použitie na spomínané problémy ho viedla k zavedeniu váhových anizotropných Sobolevových priestorov, ktoré sú izomorfné priestorom analytických funkcií s hodnotami v Sobolevových priestoroch. Týmto problémom je motivovaný aj jeho záujem o obťažný problém spektrálnej
teorie nesamoadjungovaných operátorov. Jeho prínos k tejto teorii je originálny prístup pomocou
tzv. zovšeobecněných úloh na vlastné hodnoty, závislé na komplexnom parametri. Ukázal, že
pre regulárně komplexné symetrické operátory (akými sú operátory vázkopružnosti) možno
tieto vlastné hodnoty rozšíriť do komplexného okolia reálných hodnot parametra. Mimo výnimočných hodnot parametra tvoria vlastné funkcie úplný systém, ktorý je biortogonálny k systému
vlastných hodnot adjungovaného operátora. Ďalej odvodil variačnú formuláciu problému,
vhodnú pre numerickú analýzu.
Velký úspěch dosiahol vyriešíním Signoriniho problému, ktorým sa od r. 1930 zaoberala
talianska i anglická matematická škola mechaniky. Svojím riešením odstranil Signorinim objavenú nekompatibilitu a tým i pochybnosti o lineárnej teorii pružnosti ako vhodnej aproximácii
nelineárnej teorie.
Ďalej zevšeobecnil Signoriniho problém na vázkopružné telesá a podal riešenie, ktoré aj
v tomto případe odstraňuje nekompatibilitu.
Dosiahnutým výsledkom vedeckej práce prof. Brillu sa dostávalo širokého medzinárodného
uznania. Pravidelné je pozývaný prednášať na medzinárodné mechanické i matematické konferencie doma i v zahraničí i prispievať do sborníkov vydávaných u příležitosti životných jubileí
význačných vědeckých osobností (ako napr. S. L. Sobolev, W. Nowacki, alebo L. Collatz(.
V r. 1983 absolvoval 6-mesačný přednáškový pobyt v Bochume, NSR, na pozvanie tamojšej
Ruhr-Universiíát. Je členorn Europského výboru pre mechaniku a Kongresového výboru Medzinárodnej spoíočnosti pre teoretickú a aplikovánu mechaniku (IUTAM). Ako zakladajúci člen
Medzinárodnej spoíočnosti pre interakcie mechaniky a matematiky bol členorn jej exekutívneho
a v súčasnosti je členorn jej nominačného výboru. Pósobí v redakčnej radě medzinárodného
časopisu Mechanics Research Communications. Bol zvolený za zahraničného člena Polskéj
spoíočnosti pre teoretickú a aplikovánu mechaniku.
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Pri příležitosti životného jubilea prof. Brillu nie je možné néspomenúť jeho dlhoročnú aktívnu
prácu pri riešení významných úloh národného hospodárstva, či už je to účasť na predprojektovej přípravě vodného diela DUNAJ, alebo dlhorocná spolupráca ním vedeného kolektivu
s n. p. Hydroconsult Bratislava. Hlavným výsledkom tejto spolupráce je velmi presné matema
ticky náročné riešenie kruhových a pravouholníkových vodných nádrží na pružnom podloží,
ktoré sa široko používá v praxi pri budovaní vodojemov a čistiacich stanic a ušetřilo už vela
ton materiálu a vela hodin ludskej práce.
Nemožno obísť zásluhy prof. Brillu o rozvoj výpočtovej techniky, predovšetkým na univerzitě.
Dnes sa to javí ako samozřejmost, že študenti matematiky či fyziky si móžu prostredníctvom
terminálov „siahnuť" na súčasnú výpočtová techniku. Málokto si však spomenie, kolko úsilia
musel prof. Brilla po svojom příchode na univerzitu vynaložit', kým sa podařilo instalovat' počítač
EC 1010, ktorý bol ako prvý přístupný študentom. Jeho krédom bolo a je, že matematické
výsledky majú vyúsťovať v programová relizáciu, kedykolvek je to možné.
Prof. Brilla vyškolil vela mladých odborníkov v teoretickej mechanike, numerickej a matematickéj analýze. Je predsedom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných práč v odbore
11-05-9 ,,Přibližné a numerické metody", členom viacerých dalších doktorských a kandidátských
komisií, členom Komisie pre matematiku SAV. Je dlhoročným predsedom Slovenskej spoločnosti
pre mechaniku SAV, členom vědeckých rád róznych fakált a ústavov atď.
V mene jeho spolupracovníkov, kolegov, priatelov a žiakov, želáme prof. Brillovi pevné
zdravic, mnoho dalších áspechov vo vedeckej práci a pohodu v osobnom živote, aby mu jeho
pracovny entuziazmus vydržal ešte vela rokov.
Pavol Brunovský, Alojz Némethy
K NAROZENINÁM D O C RNDr. JIŘÍHO RAICHLA, CSc
Teorie programování, programovací jazyky, počítače, informatika a vše, co nějak souvisí
s výpočetní technikou, zní v matematické veřejnosti stále mládím, svěžestí a silou, takže vypadá
poněkud paradoxně, když píšeme o tom, že jeden z našich předních odborníků, který se celý
život věnoval problematice výpočetní techniky, dosáhl věku, kdy už se o jeho narozeninách
píše v tisku. Tím odborníkem míníme doc. RNDr. Jiřího Raichla, který se dožívá šedesáti let.
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