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Z P !* A Y Y 

A KA DUM IK J U KAJ H H ( ) X K ( ( S K I ) KM. I) KS I AT P Á Ť R O Č N Ý 

Dna 17. mája 1956 dožil sa 75 rokov vynikajúoi slovenský matematik akademik 
• luraj Mi'oneo. 

Životopis a strucnu charakteristiku vodeekej, organizaěnej a učitelskej činnosti aka
demika Juraja Hronea srno uveřejnili \' 4. číslo predošlého ročníka nášho časo])isu pri 
příležitosti jeho vyznamenania Kadom práce. 

Slovenská matematická obec blahoželá akademikovi Jurajovi Hroncovi k tomuto 
význačnému jubileu a prajo mu mnoho úspechov v ilalsej tvorivej práci. 

Zo/nam publikačnej činnosti akadeinika Juraja Hronea, uveřejníme v budúeom číslo. 

ÚS PECH Y P O E S K K J V K D Y VO F Y Z I K E 

V dňoeh fk 10. až 5. 11. 1955 bol som na študijnej cestě v ludovodemokratickom Pol
sku, kdo SOTTI sa zoznámil s problémami, výsledkami a spósobmi práce polských vědec
kých ])raeo\'níkov v odbore kozmického žiarenia. Niektoré poznatky z tolito studijného 
pobytu mohli by zaujímat viacerýoh fyzikov u nás, proto podávám tu krát ku zprávu 
o rozvoji tojto časti fyziky* a fyziky vóbec v bratskom Polsku. 

Vývoj fyzikálnej vody v Polsku móžeme podobné ako u nás rozdělit na tri obdobia. 
Na obdobie před prvou světovou vojnou, koď Poliaci nemali vlastný stát, na obdobio 
modzi prvou a druhou světovou vojnou a na obdobie obnovy a rozvoja po druhej svě
tověj VOJllO. 

Ak sa obmedzímo iba na všeobecné známých fyzikov, tak z prvého obdobia mu
síme uviest zakladatelův kryogénneho laboratória v Krakove Olszewského a Wróblew-
skélio. Spomenuté laboratórium bolo prvé tohto druhu na světe. Práce Olszewského 
a Wróblewského s])olu s práeami Dewarovho laboratória v Londýne a Kamerlingh— 
Onnosovho v Leydeno ])redstavovali vtedy súčasný stav poznatkov o skvapalňovaní 
plynov. Kšte známojšie sú práce Smoluchowského, ktorý sa pokládá za jednoho z tvorcov 
štatistiekoj mechaniky. Z fyzikov pracujúcich mimo úzomia, ktoré po prvej světověj 
vojno tvořilo ])oíský stát, nemožno nespomonút Mariu Curie-Skfodowsku, ktorej mono 
sa s úctou vyslovuje nielen ])i'o jej zásluhy ako světoznáméj fyzicky, ale aj ako ])ríklad 
ženy, skromnéj a húževnatej v práci. 

PokiaT ide o druhé obdobio, je zaujímávé, že sa nonadvázuje na práeu a tematiku 
před prvou světovou vojnou. Vzhlaďom na svetovú úroveň dovtedajších práč z uve
dených odborov fyziky by to bolo ])rirodzené. Výnimkou bolo radiologické laboratórium 
v o Varšavě, vedené prof. Wertensteinom. Toto laboratórium vzniklo z iniciativy a za 
])od])ory .Marie Ciirie-Skíodowskej a zamoriavalo sa na rozvoj jej diela. Inakšio fyzika 
v Polsku v tom oase bola z vačšej časti sústredená vo Varšavo a ro])rezentoval ju Ustav 
exporimentáhiej fyziky varšavskej univerzity. Nevodilo čomu v nu*. pripísať toto tema
tické zúženio a organizačně obmedzenie polskej fyziky na jedno pracovisko, či nedosta
tečnému zaujmu ofieiálnych kruhov o rozvoj dalších pracovísk a či naopak iniciativo 
a organizaěnej sile prof. Pienkowského, tvorců a riaditela tohto ústavu. "Ústav experi-
menťáhioj fyziky varšavskej univerzity sa skoro stal známým strediskom práč v atómo-
\ oj a molekulárnoj optiko a čiastočne v róntgenovom žiarení. Tuto skutečnost doku
ment ujú početní zahraniční stipendisti, ktorí študovali na tomto ústave, a dalej aj medzi-
národný sjazd bádatelov v odbore fbtolumiiuseencio v roku 1935 vo Varšavo. Ustav 
vtedy navštívil aj bývalý prodsoda Akademií' viod SSSR S. 1. Vavilov. Ustav s ústavné 
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sledoval pokroky v atómovej fyzike v ostatnom světe. Urychlovač zhotovený v roku 1937 
A. Soltariom, ako aj niekolko ])rác z oblasti jádrovéj fyziky tvorili slubný začiatok. 

Medzi dvoma světovými vojnami jestvovali v Polsku aj iné praeoviská, ako napr. 
fyzikálně ústavy Jagelovskej univerzity a Banskéj akademie v Krakove. Tu vznikli 
napr. viaceró práce o dielektrikech. Tieto praeoviská sa však touto teinatikou nezaoberali 
systematicky. 

Teoretická fyzika v Polsku je v tomto čase čo do počtu pracovníkov ešte skromnejsia 
a je reprezentovaná skupinou prof. Rubín owieza, známého prácami z odboru kvaiitovej 
mechaniky. 

Druhá světová vojna spósobila poTskej fyzike nenahraditelné straty. V laboratbriách 
boli úplné zničené zariadenia a, vystrojenie, niektoró ústavy stratili aj budovy. Aj tak 
dost malý počet vědeckých pracovníkov sa ešte zmenšil. 

Po vojnové obdobie vyznačuje sa húževnatoii práčovi na obnově fyzika hiych ústavo v 
od samých základov, na ich ])očetnom rozmnožovaní a rozšiřovaní. Boli obnovené 
alebo novovybudovanó ústavy na siedmieh univerzitách a na šiesticli vysokýcli školách 
technických, ako aj Fyzikálny Ústav Polskej akademie vied. Toto představuje samo 
osebe obrovské dielo, lebo vsetko sa vykonalo za tažkých podmienok obno\'y celej kra
jiny. Tými istými znakmi húževnatosti a rozmachu vyznačuje sa aj súčasná práca pol-
ských fyzikov. V nej prednó miesto zaujímá nateraz fyzika teoretická. Má niekolko 
zjavných pracovitých výliod o])roli fyzike experimentálnej. Pracovníci neboli za fázovaní 
materiálnym vystrojením ústavov a mohli aspoň čiastočne udržať ])racovnú kontinuitu 
aj za vojny. Príchodom prof. L. Infeldaroku 1950 nadobúdajú výsledky v tomto odbore 
svetovú úroveň. Treba však podčiarlmuť, že význačné výsledky tu dosiahli aj ostatní 
pracovníci a z nich najma W. Rubínowicz, -1. Plebaňski, -I. Ravski, ,). Rzowuski 
a J. Werle. 

Třetím charakteristickým znakom povojnového obdobia je rozvoj atómovej fyziky, 
včítane kozmického žiarenia. JNaferaz je to odbor kozmického žiarenia, ktorý sa može 
pochválit početnými zaujímavými výsledkami. Studium kozmického žiarenia rozvíjajú 
tri pracovno skupiny. Skupina prof. M. Miesowicza na Akademii banského a hutnického 
inžinierstva v Krako/e, k nej konvergujúca sku])ina lódzskej univerzity, \xMÍená A. Za-
wadzskýin a varšavská skupina, vedená prof. M. Danyszom. Prvé dve skupiny pracujú 
metodou (leiger-Múllorových ])očítačov, tretia metodou fotografických emulzií. V kra-
kovskom středisku používajú počítače vyrábané vo vlastnom laboratorní, pri ktorych 
mosadzná katoda tvorí súčasne aj steny počítača. Ich výrobu priviedli na vysoký stupeň 
dokonalosti. Z obdobia zdo konalo vania a prisposobovania ])očítačov ])re rózne možnosti 
používauia vzniklo viac menších teoretických a experimentálnych práč autorov L. -kir-
kiewieza, J. Gierulu, K. Ostrowskóho, A. Zawadzskóho a iných. Sku])ina A' Lódzi si la
boratorně zhotovuje aj výborné počítače, a to velmi jednoduchou výrobnou technikou. 
Sú to sklené počítače s vonkajšou katodou typu Maze. Popri menej významných piá-
cach, slúžia(íich zrejme na osvojenie experimentálnej praxe v tomto odbon1, dosiahli sa 
metodou Cíeigor-Múllerových ]>očítačov význačné výsledky. Z práč M. .Miesowicza, 
L. Jurkiewicza a J. M. Massalského, zaoberajúcich sa pozorova-ním kozmického žiarenia 
vo velkých hlukách, vzbudila velký záujem výskumná ])ráca o velkej ]>íe\'ahe d\ojii\'ch 
konicid<»ncií nad tro j i tými na j e d n o m a tom isíom teleskope. F x p e r i m c n t á . n a část- ^a 
vykonala v blízkých solných baniaeh vo Wieliczke. Práca dává konečné riešenie toiiío 
problému, o ktorý sa predtým s neúspěchem pokúšali vo viacerých ])rácacli BariuH h\ 
a Forró. 

Krakovská skupina sa zaoberá v poslednom čase štúdiom rozsialilycli spršok. Problém 
poměru fotónov a elektrónov vo velkých sprškách bude témou, na ktorej sa má usku-
točnif priama spolupráca pol'ský(;h a českV)slovenských kozmikov. 
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Keď hovoříme o Krakove, nemóžeme nespomenú t fyzikálny institut Jagelovskoj 
univerzity. V zozname študentov z roku 1491 najdeme najvynikajúcejšieho študenta 
Alma. mater — M. Ivopernika. Dnes vedie Katedru exj)erimentálnej fyziky j)rof. H. Nio-
woďniozanski, člen korešp. PAV. Jeho mladí spolupracovníci rychle si osvojujú modernu 
experiiiioiiťálnii techniku, ktorá sa v ústave široko rozvíja. Laboratorně si vyrábajú 
rozmanité typy počítačov, modzi nimi neutronové a iskrové, zhotovujú rózno druliy 
ionizačnýoh komor a jiríslušnó elektronické přístroje. Na urychlovánie častíc používajú 
van ďe GraafTov generátor a cyklotrónom, ktorý je v stavbo, budu moct získat částice 
o energii ,'5,5 MoV. Pozoruhodné sú experimentálně jirace s neutrónmi, publikované 
II. \Tio\voďmozanským a J. Janikom, a práce A. Hrynkiewicza o tvoření párov pomo-
cou y žiarenia. 

V Lódzi dokončuje A. Zawadzski experimentálně aj matematicky náročnú a rozsiahlu 
prácu o hustotnom rozložení častíc kozmického žiarenia. Práca bola vykonaná experi
mentálně ďóniysolne zhotoveným hodoskojiom. 

V o varšavskom středisku sa rychle zdokonaluje experiment ál na teclmika pozorovania. 
nukleárnyoh omulzií a dosahuje už súeasné možnosti v tomto odbore. Z práe M. Da-
nysza, -I. Pniowského, P. Oiokovoj, E. Skrzypczakovoj a J. Gierulu, ktorý prešiel na toto 
])racovisko, osobiťno třeba vyzdvihnut významný objav hyporfragmentov, t. j . nesťa.-
bilných úlomkov jádra obsahujúcich v jadre miesto nukleonu neutrálny liyperón, oby-
eajne časticu A° o hmoto (21S1 ± 1) me so střednou životnou dobou T----- (,3,7 .'(iv)) . 
. 10_,° sole. Danysz a Pniowski spozorovali ])0 prvýkrát roku 1952 rozbitie taž-
kého jádra v omulzii pomocou častico kozmického žiarenia, pričom vo vzniknuťej hviozďo 
našli 27 častíc s jcďným nábojom, 9\ častíc a jádro s nábojom 4 <̂  2 ^ 6. Z (llžky jolio 
dráhy bola stanovená dolná hranica životnej doby tohto hyj)er fragmentu okolo 10-1- sek. 
Doinnienka, žo v atómovom jaďro móžu sa nachádzat hyporony, dává nové možnosti 
pro teorie o vybudovaní atomového jaďra. Dnes existuje viacej ako 120 takýchto j e
zero vání od róznycli autoro\r zhoďujúcich sa s uvedenou interpretáciou. 

Pii sledovaní práč polských fyziko v ako nápadný znak možno vyzdvihnut úspěšné 
úsilie o nadviazanio kontaktu s mými vodami a s technickou praxou. V tomto smoro ani 
kozmické žiaronie nie je výnimkou, ba pokial iďe o použitie experimentálně j techniky 
kozmickélio žiarenia v iných vodných odborooli a v technickej jiraxi, třeba okrem spo-
inínaných stroďísk spomenúť Ustav fyziky na vysokej školo teelmickej v Gdaňsku. 

„Polský naftový jiriemysol používá v teréne aparatury G. M. počítačov na rychle 
a ])resnó proíilovanie naftových sond. Dnošná automaticky ])racujúca aparatura je vý
sledkům práce M. Miesowicza, L. Jurkiewicza a A. Mikuckého. Výsledky sa dobro zlio-
ďujú s geologickým ])roíilom. Dalšie jiráeo směruj ú na využiťio G. M. jiočítačov v solných 
haniach a naftových ])ohach. 

Na hlaďame režných metod na detekciu ) ,14G sa zamei'ali na Ústave fyziky gďarískej 
techniky. Táto ])robíomatika zabieha do najrozmanitějších vodných odborov. Určo-
vanio veku metodou 14C tvoří problém viaecrých světových laboratórií. Veďúci ústavu 
I. Aďamczowski jo tiež jeden z j)óvoďcov kvapalinovoj ionizačnoj koinórky a dodnes 
je táto tematika v tomto laboratořiu zastúpená. 

Nie v ])osleďnej miero sú výsledky jioďmiononé aj dobrou organizáciou j)racovísk. 
Ivozmiokó žiarenie jo začleněné do Institutu jádrového výskumu PAV. V tomto odbore 
nemožno předpokládat) nijaký zvlášť vysoký počet jiracovníkov, a proto najlepšio rio-
šenio jo v terajšom stave, keď ])racoviská Institutu jádrového výskumu sú totožné s pra-
co\iskami iýeAi fyzikálnych úsťavov vysokých škol, na kťorých sa j)i'acovníci zaoberajťi 
šťúďiom kozmického žiarenia. Pracovníci sa not rieštia na viac skupin, dáva sa vačšia 
a slobodnejšia možnost labora torného vystroj on i a. Aj keď tento stav jirináša určité 
priestořové ťažkosti sjíojené s umiostnením jiracovníkov Akademie v priestoroch vyso-
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kycli škol, sú to ťažkosti len administrativně a sú zanedbatelné v porovnaní s ťažko-
sťami a nevýhodami spojenými so zriaďovaním nových ústavov, sichmater iálnymaadmi-
nistratívnym vystroj ováním. Toto, pravda, netřeba aplikovali na ústavy Akademie 
s mnohými vědeckými pracovníkmi, kde samostatnost je na mieste. 

Všimol sora si tiež, že pofskí fyzici dobro využívajú sjazdy a konťereiieie, na kterých 
sa zúčastňujú spraviďla vo váošich počtoch. Toho roku zúčastnili sa. aj na zahraničnyeh 
konferenciách v Bristole, Londýne, Glasgove, Moskvě, Paříži, Drážďanech, Pise, Berlíne 
a Ženeve-— ak som tu vyměňoval všetky. Sleďovanie a nadvázovanie stykov so světo
vou vedou Polská akaďémia vied niolenže považuje za jednu z prvořadých úloh, ale ju 
aj uskutečňuje. 

V posledny ďeň mojho pobyl u v Polsku uskutečnila sa vo Varšavo u prof. M. 1 )a-
nysza pra(Jovná porada polských kozmikov za ])rítomnosti praeovníkov tohto odboru 
z Maďarska a Československa. Po informatívnych roferátoeh o tematiko jednot livýcli 
pracovísk uvažovalo sa o rozdělení tematiky z odboru kozmického žiarenia v Polsku. 
Maďarsku a Československu podlá kádrových možností a experiment áhiolm \ybavenia  
jednotlivých laboratórií. Vyměňovali sa možnosti výměny technickéj dokumontáeie 
medzi jednotlivými laboratoriami. Vedeekí pracovníci budii sa rychle navzájom infor
movat o svojieh vědeckých výsledkoeh ])reprintami a re])rintami. Po skúsenostiach, 
ktoré získajú už pri spomínanej spoločnej experimentálnoj práci v letných mosiacoch 
roku 1956 na Lomnickém štíte, plánujú sa ďalšie takéto ])oďujatia so zameraním na čo 
najlepšie využitie experimentálneho zariadenia tej ktorej praeovnej skii])iny. V tomto 
směre všetci kozmici netrpezlivo čakajú na ďokoiičenio rozostavaného fyzikálnelio labo-
ratória na Lomnickém štíte. Bohatý program konkrétnej spolupráce bol dohodnutý 
medzi pracovníkmi s emulznou technikou. Na emulziách exponovaných \- strarosfére 
na Sardinii bola dohodnutá Úzká. spolupráea medzi pracovníkmi v Krakove, v Praho 
a vo Varšavě. Široký pracovny program laboratórií vo Varšavě, v Prahe, v Budapešti 
a v Krakove sa uskuteční na materiáli zo stratosférických balónových let o v, vykona
ných v jeseni lánského roku v severnom Taliansku pod riaďením profesora Powella. 
Iďe v ňom hlavně o výskům hyperfragmentov (problém proďukeio, vázbovej energie 
a spósob rozpadu) a o studium nukloárnych procesov ])ri interakciách častíc s eneríziou 
1012 až 10l4eV (násobnost vzniku mezónov vo sprškách, proďukcia ťažkých mezónov 
a hyperónov, elektrónfotónové kaskády). Tieto javy sú zatial nedostupné experimentál-
nemu skúmaniu pomocori terajších naj molu i tne jších urychlovače v, Podniknu sa kroky 
na umožnenie priamej, rýchlej výměny menších technických poťrieb medzi jednotlivými 
laboratóriami bez zdíhavých aďministratrviiych procesov. 

Táto Úzka spolupráea bude sa sústavne sledovat a rozvíjat na medzinároďných pra-
covných konferenciách, ako aj na krátkyoh vědeckých poradách vedúcich praeovníkov 
tohto odboru, zvolaných podlá, petreby. 

Jara] Dubinsk/'/ 
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