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Pokroky matematiky, fysiky a astronomie., ročník I I I , číslo 3 
r • • 

Z ČINNOSTI JČMF 

PřednáSky y Matematické obci pražské 
6. I. 1958: I v o Vrkoč: O integrální stabilitě. 

13.1. 1958: Jar. Kurzwe i l : Diracova funkce v nelineámich diferenciálních rovnicích. 
20. I. 1958: J iř í K lát i l : Experimentální určeni smykových napěti v kroucené tyěi. 
22. I. 1958: Josef Bí lý: O některých úlohách souvisících 8 Leontjevovými modely. 
17. II. 1958: V l a s t i m i l D lab: Soustavy generátorů Ábelových grup. 

Z činnosti poboček JČMF 
Kra] Liberec 

I. Na výborové schůzi 16. 9. 1957 byla zhodnocena činnost za první pololetí a při
pravena činnost do konce roku 1957. 

I. sjezdu es. fysiků, který se konal 23.-28. září v Praze, se zúčastnili za pobočku v pe
dagogické sekci soudruzi B. Průsek a V. Technik. Poznatky ze sjezdu se uplatnily ve 
fysikálním semináři, který pobočka uspořádala v prosinci 1957. 

Na schůzi ÚV JČMF 25. 10. 1957 zastupoval pobočku tajemník Fr. Dušek. 
Ke dni 31. 12. 1957 měla poboČKa 37 činných členů. Hlásí se dalších 6 učitelů za členy 

Jednoty. 
II. Přednášky: 9. 10. 1957, L. S v o b o d a (Vys. šk. strojní v Liberci), Podstata a po

užití paprsků X; 14. a 16. 10. 1957, Lász ló Réd l (ministerstvo školství v Budapešti), 
Vyučování matematice na školách v Maďarsku; 4. 11. 1957, doc. V. Aida a kand. věd. A. 
Švec, O úspěších sovětské matematiky (přednáška k 40. výročí Velké říjnové socialistické 
revoluce); 2.12.1957, ak. VI. Kořínek, Z dějin algebry; 4.12.1957, dr. Kare l S v o b o d a 
(MU v Brně), Některé brněnské výsledky z diferenciální geometrie; 16. 12. 1957, Aleš 
Foř t (mat.-fys. fak. KU), Charakteristické vlastnosti scintilačnich látek. 

Průměrná účast na přednáškách byla 28 posluchačů. ' 
III. Semináře a jiné podniky: Ve dnech 19.—20. 12. 1957 se konal za spoluúčasti 

KÚDVU fysikálně-polytechnický seminář, jehož se zúčastnilo 25 učitelů z celého kraje. 
Na semináři byly prosloveny tyto přednášky: L. S o d o m k a , Polovodiče a jejich užiti; 
R. Janál, Vybrané partie z atomistiky; Z. Kalousek, Mezinárodni geofysikálni rok; B. 
Průsek, Fysikální veličiny, jednotky, soustavy; V. Techn ik, Zkušenosti z I. sjezdu čs. 
fysiků; L. Sodomka, Paprsky X a jejich užití; B. Průsek, Správa a udržováni fysikál-
ních pomůcek; V. Techn ik, Metodika strojírenských prací v 9. třídě (s ukázkou v dílné); 
K. Nejedlý, Metodika fysikálnich laboratorních práci (s ukázkou v laboratoři). 

Ve dnech 14. a 15. 12. 1957 se uskutečnilo setkání s pobočkou JČMF z Ústí nad La
bem, spojené s prohlídkou Liberce, přednáškami soudruhů R. Janála, L. Sodomka a 
F. Duška a s přátelskou besedou na Ještědu. 

IV. V rámci celonárodní diskuse k dopisu ÚV KSČ se konala 28. 12. 1957 diskusní 
schůze, na níž byla projednána činnost Jednoty a stav vyučování matematice ve školách. 
Závěry byly zaslány ÚV JČMF. František Dušek 

Kra] Nitra 
Dňa 4. decembra 1957 usporiadala Pobočka Jednoty československých matematikov 

a fyzikov v Nitrianskom kraji v spolupráci s Krajským ústavom pre dalšie vzdělávanie 
učitelov v Nitře schódzu, na ktorej odznel referát J o z e f a Dráb ika, učitela II. JSŠ 
v Nitře o činnosti predagogickej sekcie na Sjazde fyzikov v Prahe a přednášku J ú l i u s a 
K r e m p a s k é h o prom. fyz., vědeckého aspiranta, Polovodiče v teorii a v praxi. Na 
schddzi sa zúčastnilo 381'udí, ktorí vypočuli referát a přednášku s Velkým záujmom. 

Referát Jozefa Drábika dobré oboznámil přítomných s činnostou pedagogickej sekcie 
na Sjazde fyzikov a s návrhmi tejto sekcie. Diskusia sa zamerala na spósoby skvalitnenia 
vyučovania fyziky na našich středných školách, najma pomocou vhodných experimentov. 
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J. Krempaský vo svojej prednáške: „Polovodiče v teorii a v praxi" oboznámil poslu-
cháčov prehTadom a najnovsími výsledkami tohoto nového oboru fyziky. 

Autor podal charakteristiku polovodičov ako materiálov, ktorých vodivost je medzi 
vodicosfou vodičov a izolátorov. Poukázal aj na to, že bezpečným poznávacím znakom 
polovodiČa je zvyšovanie jeho vodivosti s teplotou a so znečištěním. V dalšej Časti před
nášky, ktorú autor věnoval teoreticjcým otázkám, vychádzal zo stavby atomu. Na základe 
tohoto prešiel k otázke, ako sa rozštiepia energetické hladiny atómov v ddsledku ich 
vzájomného pósobenia. Tento úkaz vedie k vytváraniu dovolených a zakázaných pásov. 
Dovolené pásy možno rozdělit na vnútorný, valenčný a vodivý *gés. Ak valenčný pás je 
plné obsadený elektrónmi a vodivý pás je prázdný, polovodič je izolátorom. TJ polovodi
čov je ale energetický rozdiel tých dvoch pásov malý. Preto elektrony z valenčného pasa 
aj prijatím poměrné malej energie preskoČiá do vodivého pásu — látka stává sa vodivou. 
Takúto vodivost nazýváme elektronovou vodivosťou alebo vodivosťou typu n. Potom sa 
autor zaoberal dierovou vodivosťou, ktorú nazýváme tiež vodivosťou typup. Znecistenie 
polovodičov zvyšujú bud vodivost typu p, alebo n, podTa toho, akou látkou je polovodič 
znečištěný. 

Na základe tohoto sa autor podrobné zaoberal fyzikálnymi javmi v polovodičoch ako 
usměrňovači efekt, fotovodivosť, termoefekt a triodový efekt. 

Druhů časť svojej přednášky věnoval autor technickému vyuŽitiu polovodičov. Polo-
vodičov možno použit ako teplomerov, lebo ich odpor značné závisí od teploty. Na tomto 
sa zakládá áj ich pouŽitie ako časových oneskorovačoch elektrických okruhov. D61ežité 
je pouŽitie polovodičov ako usmerňovačov najma germaniových a křemíkových usmer-
ňovačov. Jednou z velmi ddležitých vlastností polovodičov ie možnost ich použitia na 
výrobu polovodičových zosilňovaČov — tranzistorov. Ich výhodou sú malé rozměry, 
malá váha a malá spotřeba energie. Nevýhodou je ovšem u nich ich poměrné velký šum. 
Verky význam budu hrát polovodiče při přeměně svetelnej a atomovéj energie na elek
tričku energiu. V tomto směre sa dosiahli už aj pěkné výsledky, na ktoré, a taktiež na 
perspektivy dalšieho vývoja, autor poukázal. Polovodičové termočlánky xnajú účinnost 
•ž 50%, Čo daleko převyšuje účinnost parných elektrární a strojov. Při polovodičových 
termočlánkoch tieŽ vystúpujú do popredia ich malé rozměry a veTmi jednoduchá konštruk-
cia. Sovietsky termogenerátor TGIČ-3 umožňuje příjem radiových vln aj v neelektrifiko-
vanýchkrajoch. N 

V závěre přednášky poukázal autor na verky národohospodářsky význam polovodičov, 
najma na verků úsporu elektrickej energie pri ich použití a na ich poměrné úspornú 
pnemyselnú výrobu. 

V živéj diskusii autor poukázal na ddležitesť práce u nás v tomto obore fyziky a na 
možné zapojenie sa do tejtopráce středoškolskýchuČitelovpo vytvoření výskumníckeho 
centra polovodičov na SVŠT v Bratislavě. 

Autorovu přednášku třeba hodnotit velmi kladné, lebo oboznámila přístupným spó-
spbom přítomných s problematikou a perspektivami polovodičov. Ladislav Dunajský 

Kraj Praha-yenkoY 
Dne 21. 10. 1957 se konala v Praze přednáška ing. J. P e t r ž e l k y , O principech mate

matických strojů. 
V úvodu podal přednášející výklad o fysikální a logické podstatě strojů pro zpracování 

informací. V druhé části přednášky promluvil přednášející o rozděleni matematických 
strojů podle účelu (jednoúčelové stroje, universální stroje) a podle stavby (analogové 
a číslicové stroje). V třetí části přednášky promluvil ing. Petrželka o universálních mate
matických strojích (stolní kalkulaČní stroje, děrnoštítkové stroje, samočinné počítače). 
V závěru pohovořil přednášející o perspektivách dalšího vývoje matematických strojů. 

Dne 29. 10. 1957 uspořádala pobočka spolku s KÚDVTJ instruktáž učitelů na thema 
9tMetodika technického kresleni v 11. postupném roÓntfpu". Instruktáž provedl soudruh 
prof. dr. ing. J. K o c h m a n z ČVUT v Praze. Účastníci byli seznámeni s některými nor
mami, důležitými pro výuku technického kreslení, s technickou normahsací, s kótováním 
technických výkresů, se základními pojmy z tolerování rozměrů, s udáváním materiálů 
na výkresu a jakosti povrchu na výkresů. Instruktáž byla spojena s diskusí a posouzením 
předlpženýdh výkresů. 

Dne 16. 12. 1957 uspořádala pobočka spolu s KÚDVTJ instruktáž učitelů matematiky 
v 9. až 11. postupném ročníku. V rámci této instruktáže měl dr* J a n P a v l í č e k z KU 
přednášku na thema Neeukleidovskd geometrie Lobačevského. Velmi instruktivní přednáška 
vyvolala u posluchačů řadu dotazů, ve jména po modelech rovinné geometrie Lobačevského, 
vztahu mezi hyperbolickou a eliptickou geometrií a po tom, jak používal N. I. Lobačev-
skij hyperbolické geometrie k vypočtu integrálu. J. V. 
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