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M A T É M A T I C R O - F Y Z I K Á L N Y Č A S O P I S 
R O Č N Í K IV Č Í S L O 3 

STAVBA VYSOKOHORSKÉHO LABORATORIA 
NA LOMNICKOM Š T l T E 

J U R A J D U B I N S K Ý , Prešov 

Vyznamnú časť modernej fyziky tvoří kozmické žiarenie. Má všetky znaky 
modernej fyziky. Pozorovania sú zvlášť chúlostivé, či už ide o analýzu častíc 
alebo o ich extrémně hodnoty energie alebo o extrémně krátké časy pri určo
vaní ich životnej doby. Mnoho zjavov kozmického žiarenia určuje jeho sú-
vislosť s atomovou fyzikou. Aj keď v tomto odbore bolo vykonaných už mnoho 
teoretických a experimentálnych práč a nadšení pracovníci zdolali až 4000met-
rove štíty, výstupom v balóne překonali výšku IGOOOmetrov, spustili sa 
do hlbokých šácht bani, pcwod t o i t o žiarenia ostal dosial záhadný. Táto 
zaujímavá časť fyziky sa však napriek tomu móže pochváliť aj viacerými 
úspechmi. Ako najvýznamnéjšie třeba spomenúť objavenie teoreticky před
pokládaných častíc pozitronu a mezónov, najma však skvělé potvrdenie kvan-
tovo-elektrodynamických predpokladov v kaskádněj teorii. Dobrým znakom 
je aj to, že v zoznamoch práč mnohých význačných fyzikov posledných desať-
ročí najdeme práce tiež z odboru kozmického žiarenia. Pr iamym dósled-
kom toho všetkého je, že dnes sa vo všetkých krajinách štúdiu problémov 
kozmického žiarenia věnuje velká pozornost. 

Primeranú pozornost věnovali štúdiu tohto odboru, pre ktoré máme vý-
nimočne priaznivó podmienky z viacerých příčin, aj u nás. Na výhodné pod-
mienky, ktoré pre toto studium vo Vysokých Tatrách máme, prvý upozornil 
člen korespondent ČSAV V. P e t r ž i l k a . Pod jeho vedením boli vykonané aj 
ďalšie práce vo Vysokých Tatrách na Skalnatom plese a na Lomnickom štíte. 
V. P e t r ž i l k a sa vždy usiloval získať slovenských pracovníkov do svojej 
,,kozmickej skupiny", najma preto, aby sa Vysoké Tatry stali po každej 
stránke strediskom práč v odbore kozmického žiarenia. Z tejto skupiny vyšla 
aj iniciativa zriadiť pracovisko kozmického žiarenia na Lomnickom štíte. Tuto 
snahu podporoval aj akademik D. I l k o v i č a na poradě 5. V. 1953, ktorú 
viedol a na ktorej sa zúčastnili naši vedúci pracovníci fyziky, astronomie, 
meteorologie a biologie, bolo rozhodnuté vystavať v rámci Slovenskej akade
mie vied pracovisko na Lomnickom štíte, kde by sa sústredili všetky práce 
z kozmického žiarenia v spolupráci s pracovníkini astronomie, meteorologie 
a biologie. Dotorajšie práce naznačujú pracovníkov a problémy a sfubujú 
úspešnú činnosť na tomto pracovisku. 
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Bude na mieste uviesť aspoň hlavně dóvody, ktoré hovoria za zriadenie 
tohto pracoviska na Lomnickom štíte. Je výhodné z viacerých prícin rozdě
lovat intenzitu kozmického žiarenia na dve zložky, a to na tzv. tvrdú a mákkú 
zložku. Už prvý pohlaď na závislosť intenzity kozmického žiarenia od výšky 
nám hovoří, že celková intenzita je na Lomnickom štíte viac ako dva rázy 
váčšia než v Košiciach. Ďalej vidíme, že procesy, ktoré prebiehajú pri tvoření 

mákkej zložky, dajú sa dobré študovat len vo 
váěších výškách, pretože dolu mákká zložka 
je už takmer absorbovaná. Dóležité je najma 
to, že vrstva zemskej atmosféry, ktorá zod-
povedá Lomnickému štítu, představuje hmotovú 
překážku ekvivalentnú 29 cm hruběj olovenej 
doske a svojim brzdiacim úcinkom až 45 cm 
hruběj olovenej doske. Ako jediné pracovisko 
svojho druhu v Československej republike, ba 
v strednej Európe, bude příkladným stredis-
kom spolupráce medzi slovenskými a českými 
vedeckýnli pracovníkmi. O to sa usiluje Slo
venská a Československá akadémia vied, ba 
co viac, doterajší záujem zahraniěných vědec
kých pracovníkov o toto laboratórium velmi 
vzrastá. Například univerzita v Lipsku a aka

démia vied v Berlíne už požiadali o spoluprácu a hlásia sa další význační 
pracovníci z ludovodemokratických aj iných štátov. Profesor L. J á n o s s y , 
člen maďarskej akademie vied, prof. N. C o s y n s z bruselskej univerzity 
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G r a f 1. Závislosť celkovej inten
zity kozmického žiarenia (plná 
křivka) a tvrdej zložky (čiarko-
vaná křivka) od výšky (v cm Hg). 

Obr. 1. Projekt stavby observatória na Lomnickom štíte. 
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a prof. í\ C. Powell z Bristolu prejavili velmi vážný záujem o toto 
pracovisko. Všetko toto je zárukou, že Lomnický štít má všetky před
poklady stať sa význačným medzinárodným vědeckým strediskom. 

Podlá návrhu, ktorý vyhotovil inž. dr. L. B e i s e t z e r z Katedry pozemného 
stavitelstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislavě, projektované 
vysokohorské laboratórium poskytne nové široké možnosti vědeckým pracov
ní kom astronomie, fyziky a biologie. Lomnický štít bude takto plné slúžit 
československej pokrokovej vede, k comu ho předurčili už pri stavbě meteoro
logického observatória. 

Matematicko-fyzikálny časopis IV, S. 9 9 


		webmaster@dml.cz
	2012-07-31T10:42:46+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




