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Předmluva

Výročí 25 let od založení fakulty jaderné a fyzi-

kálně inženýrské při ČVUT v Praze je mezníkem, který

opravňuje k retrospektivním úvahám o činnosti v obla-

sti vědy a výzkumu, jak se zrcadlí v kvantitě a kva-

litě publikovaných prací všech kategorií. Vedení fakul-

ty proto rozhodlo vydat bibliografický sborník, který

by podchytil publikační činnost všech členů fakulty

v období od roku 1971, kdy vyšel podobný sborník, až

do konce roku 1978. Jsou do něho zahrnuty též práce

externích spolupracovníků - učitelů.

Sborník je uspořádán podle kateder v sledu, jak

jsou uvedeny ve studijním programu. Po obsahové strán-

ce se příspěvky dělí do tematických skupin, a to na pů-

vodní vědecké práce uveřejněné v časopisech a ve sbor-

nících, preprinty a referativní články; na knihy - pře-

klady a recenze, skripta a didakticko-metodické práce.

Dále na výzkumné zprávy, patenty, kandidátské a doktor-

ské disertace, docentské habilitace, rigorózní a diplo-

mové práce a práce SVOČ. V jednotlivých skupinách jsou

práce řazeny abecedně podle příjmení prvního autora.

Spoluautoři z jiných ústavů a institucí jsou značeni

hvězdičkou. Názvy prací jsou uváděny v originále a pro

snazší orientaci, zejména zahraničních zájemců, je



uváděn anglický překlad- Názvy běžných časopisů se uvá-

dějí ve zkratkách podle ČSN 01 0196, méně známých

v plném znění.

Věříme, že krátký ale výstižný abstrakt obsahu

původních prací usnadní zájemcům posouzení závažnosti

publikací a umožní jim učinit si obraz o zaměření a dů-

ležitosti práce. Rejstřík nezahrnuje autory diplomových

prací a prací SVOČ.

Chtěl bych poděkovat všem spolupracovníkům a zej-

ména členům redakční rady za obětavou práci při sesta-

vování sborníku a současně vyjádřit naději, že jeho

vydání pomůže rozšířit výsledky vědeckovýzkumné čin-

nosti fakulty.

doc. RNDr. H. Frank, CSc.

proděkan pro vědeckovýzkumnou
činnost
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Katedra
matematiky



Členové katedry matematiky se kromě pedagogické

činnosti věnují intenzívně vědecké práci. Tato práce

se realizuje formou účasti jednotlivých pracovníků na

řešení, státních úkolů vědy a výzkumu. Některé z těchto

úkolů se týkaly resp. týkají teoretického výzkumu v ma-

tematice. Většinou se však jedná o aplikace matematiky

v jiných vědních oborech nebo v technické praxi, a to

hlavně prostřednictvím zpracování matematické části

úkolů, jejichž nositeli jsou jiná fakultní i mimofa-

kultní pracoviště.

Je nemožné zde podat úplný přehled témat úkolů, na

jejichž řešení se katedra matematiky od svého vzniku

podílela. Uvečlme jen několik příkladů:

Výzkum numerických metod jako problému optimál-

ního zpracování daných informací.

Výměna tepla při vysokých teplotách

Automatizace statických výpočtů

Optimalizace matematické logiky /-Teorie auto- •

matů a jazyků/

Fyzika vysokoparametrového plazmatu

Studium numerických metod výpočtu tepelných polí

Fyzika reaktorů W E R 1000

V současné době jsou to:

SPIN

Syntéza mikrovlnných integrovaných obvodů

Kombinatorická analýza

Teorie struktur

Vlastnosti a vztahy kategorií

Teorie numerických procesů pro řešení nelineár-

ních úloh fyziky a techniky
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Rozpoznávání obrazců

Problémy optimalizace

a dílčí úlohy kateder inženýrství pevných látek,

materiálů a dozimetrie.

Výsledky vědecké práce pracovníků katedry byly

zveřejněny v několika desítkách publikací v našich i

zahraničních odborných časopisech. Některé z nich

získaly ceny v soutěžích organizovaných JČMF. Řada vý-

sledků byla přednesena a příznivě přijata na meziná-

rodních konferencích a vědeckých sympoziích.

V návaznosti na vědeckou a pedagogickou činnost

pracovníků katedry se rozvíjí spolupráce katedry mate-

matiky s mimof akultními organizacemi, zejména s Mťí

ČSAV, JČSMF, VMC, SNTL, ÚTIA, VÚST aVÚJE Jaslovské Bo-

hunice. Členové katedry matematiky řeší také problémy

ve výrobních závodech /např. n.p. SLOVNAFT/.

prof. RNDr. A. Apfelbeck, CSc.

vedoucí katedry matematiky

12



Původní vědecké práce
rioflJiMHHbie HayHHbie paóoTbi

Original Scientific Papers

Apfelbeck, A.
Losinská, J.
Novák, V.

Mareš, J.

Mareš, J.

Nejedlý, V.
Virius, M.

K některým otázkám identifikace neli-
neárních dynamických systémů. /Notes
to Identification of Non-linear Dyna-
mical Systems./
Acta polytechnica IV, 1975, 3, s. 65-71.
Řešení dvouhmotového systému buzeného
proměnným kmitočtem pomocí analogové-
ho počítače.

Dvě vlastnosti výrazů v jisté volné
universální algebře. /Two Properties
of Expressions in a Certain Free
Universal Algebra./
Kybernetika 5, 1969, s. 190-200.
Článek se zabývá dvěma vlastnostmi vý-
razů v jisté volné univerzální algeb-
ře, a to roznásobitelností výrazů zle-
va a zprava a existencí jediného
úplného pravého vytknutí.

A Note on Glushkov's Algorithm of the
Synthesis of Finite Automata.
Kybernetika 8, 1972, s. 289-296.
V článku se optimalizuje jeden krok
Gluškovova algoritmu syntézy konečných
automatů.

Některé možnosti numerického řešení
stochastického popisu únavy materiálu.
/Some Ways-of Numerical Solution of
the Stochastic Description of the
Fatigue of Materials./

13



Nejedlý, V.

xPelant,
Rodí, V.

xKoubek, L.
xNešetřil, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

Strojnický časopis 29_, 1978, s. 710-
716.
Je diskutována použitelnost čtyř nume-
rických metod k řešení integrodiferen-
ciálních rovnic.

O jedné metodě aproximativního řešení
speciální rovnice typu Fellerova-Kol-
mogorova aplikované v teorii únavy.
/A Method of Approximative Solution
of Feller-Kolmogorov's Equation Applied
to the Theory of Fatique./
Acta polytechnica IV, 1973, 5, s. 65-69.
Je navrženo použití metody středních
hodnot k řešení speciální integrodife-
renciální rovnice.

On Generation of Relations.
CMUC 14, 1973, 1, s. 95-105.
Řešení problému vzniklého na semináři
aplikací matematických metod v psycho-
logii .

Representing of Groups and Semigroups
by Products in Categories of Relations.
Algebra Univ. 4, 3, 1974, s. 336-341.
Práce je věnována reprezentaci komuta-
tivních grup a pologrup relacemi s je-
jich součiny.

Ramsey Property of Graphs with Forbidden
Complets Subgraphs.
J. Comb. Th. B 20, 1976, s. 243-249.
Řešení jednoho problému z teorie grafů.

A Structural Generalization of the
Ramsey Theorem.
Bulletin AMS 83, 1977, 1, s. 127-128.
Oznámení výsledku týkajícího se rozkla-
du množinových systémů a relačních sy-
stémů.

Partitions of Finite Relational and Set
Systems.
J. Comb. Theory A 2£, 3, 1977, s. 289-
312.
Je dokázána charakterizační věta týka-
jící se rozkladu množinových systému.
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xNešetřil, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

xMiiller,
Rodí, V.
xTúrzík

Rodí, V.

Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

Van der Waerden Theorem for Sequences
of Integers not Containing Arithmetical
Progression of k-Terms.
CMUC r7, 1976, 4, s. 675-682.
Práce obsahuje zobecnění Van der Waer-
denovy věty.

Partitions of Vertices.
CMUC 17, 1976, 1, s. 85-95.
Je řešen jeden problém z teorie grafů.

A Simple Proof of the Galvin-Ramsey
Property of the Class of all Finite
Graphs and a Dimension of a Graph.
Discrete Mathematics £3, 1978, 1,
s. 49-55.
Zjednodušený důkaz jednoho zobecnění
Ramseyovy věty.

On Critical 3-chromatic Hypergraphs.
Acta Mathematica Academiae Scientiarum
Hungaricae 29, 1977, 3/4, s. 273-281.
Řešení problému uveřejněného v kni2e
Erdôse a Spencera: Probabilistic
Methods in Combinatorics.

On the Chromatic Number of Subgraphs of
a Given Graph.
Proceedings of the AMS 64_, 1977, 2,
s. 370-371.
Řešení problému Erdôse a A. Hajnala.

On Systems of Graphs Intersecting in
Paths.
CMUC 19, 1978, 1, s. 135-140.
Práce se týká extremální teorie grafů a
obsahuje řešení problémů V. Turanové.

The Structure of Critical Ramsey Graphs.
Acta Mathematica Academiae Scientiarum
Hungaricae 3_2, 1978, 3/4, s. 295-300.
Je dokázáno, že pro většinu grafů exis-
tuje nekonečně mnoho Ramseyovsky minimál-
ních grafů.
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xNešetřil, J.
Rôdl, V.

xBoguszak, M.
xPoljak, S.
Tůma, J.

xPudlák, P.
Tůma, J.

xPudlák, P.
Tůma, J.

Ohera, L.

Ohera, L.

On a Probabilistic Graph-Theoretical
Method.
Proceedings of the AMS 72^ 1978, s. 417-
421.
Práce je věnována použití nekonstruktiv-
ních metod v teorii grafů.

A Note on Komomorphism Interpolation
Theorem.
CMUC r7, 1976, 1.
Článek uvádí novou metodu, která zjed-
nodušuje důkaz interpolační věty o ho-
momorfismech v teorii grafů a některé je-
jí důsledky.

Yeast Graphs and Fermentation of
Algebraic Lattices.
Colloquia Mathensatica Societatis Jánoš
Balyai, 14. Lattice Theory, Szeged 1974,
s. 301-341.
Článek obsahuje zjednodušený důkaz Grät-
zer-Schneidberg. věty v teorii svazů a
nové výsledky v reprezentaci konečných
svazů kongruencemi konečných algeber.

Every Finite Lattice can be Embedded in
the Lattice of all Eauivalences over a
Finite Set.
CMUC 18, 1977, 2, s. 409-414.
PředblSné oznámení ohlašuje vyřešení
čtyřicet let starého problému v teorii
svazů.

Threshold Logic Unit Optimization by
Linear Programming.
Kybernetika 1, 1971, č. 1.
Použití metody lineárních programování
pro nalezení váhového vektoru v tréno-
vací fázi adaptivního prahového prvku,
který je základem některých perceptrono-
vých soustav pro rozpoznávání obrazců.

Některé problémy kvantitativní lingvis-
tiky a jejich simulace na počítači.
/Some Problems of Quantitative Linguis-
tic and their Simulation on a Computer./
Acta polytechnica IV, 1973, s. 83-88.
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Humhal, E.

xúlehla, I.
Humhal, E.
xLelel, V.
xWiesner, J.

Mareš, J.

Reiterman, J.
xKoubek, V.

Ohera, L.

Reiterman, J.

Je zkoumána frekvence výskytu různých
hesel z předepsaného slovníku v závis-
losti na délce daného textu.

One Iterative Method Concerning the
Solution of Dirichlet's Problem.
Aplikace matematiky _21_, 1976, 2,
s. 120-135.
V práci je navržena numerická metoda
pro řešení parciálních diferenciálních
rovnic eliptického typu.

A Phenomenological Non-relativistic
Two-Nucleon Potential.
Acta Universitatis Carolinae, Mathe-
matica et Physica \6_, 1975, 1.
Práce je věnována řešení inverzní úlohy
teorie rozptylu.

Conditional Programmed Automata.
Kybernetika 14_, 1978, s. 227-244.
V článku se definují pojmy podmínkový
programový automat a funkce na něm vy-
číslitelná a pomocí jistých grafů se
studují vztahy mezi těmito automaty a
funkcemi.

On the Category of Filters.
Commentationes Mathematicae Universi-
tatis Carolinae 11, 1970, s. 19-29.
Je dokázána konkrétnost kategorie fil -
trů a vyšetřeny další její vlastnosti.

Basic Considerations Concerning Frequency
Dictionaries.
Problems of Control and Information
Theory 2, 1973, s. 305-314.
Jsou rozebrány některé problémy týkají-
cí se frekvenčních slovníků velkých tex-
tů. Výsledky obsahují doporučení pro me-
todu vzorkování, velikost vzorku a vyt-
váření vzorku.

An Example Concerning Set Functors.
Commentationes Mathematicae Universi-
tatis Carolinae 12, 1971, s. 227-233.
Je sestrojen velký množinový funktor
zachovávající konečné limity.
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Reiterman, J.
xTrnkcvá, V.

xKoubek, V.
Reiterman, J.

xAdámek, J.
Reiterman, J.

xAdámek, J.
Reiterman, J.

xAdámek, J.
xKoubek, V.
Reiterman, J.

xKoubek, V.
Reiterman, J.

xAdámek, J.
Reiterman, J.

On Full Embeddings of Categories of
Algebras into Categories of Functors
with Thin Domain.
Commentediones Mathematicae Universi-
tatis Carolinae r2, 1971, s. 419-422.
Předběžné oznámení: charakteristika
bohatých tenkých kategorií.

Set Functors III - Monomorphisms,
Ep imo rph i sms, Isomorphisms.
Commentationes Mathematicae Universi-
tatis Carolinae l±, 1973, s. 441-455.
Jsou vyšetřovány množinové funktory
z hlediska chování ke speciálním
morfismům.

Pevné body ve varietách unárních alge-
ber a v reprezentacích monoidů.
/Fixed Points in Varieties of Unary
Algebras and in Representations of
Monoids./
Acta polytechnica IV, 1973, s. 5-8.
Jsou charakterizovány variety unár-
ních algeber a důsledky pro teorii
reprezentací monoidů.

Fixed Point Property of Unary Algebras.
Algebra Universalis ^, 1974, s.163-165.
Jsou charakterizovány variety unárních
algeber, jejichž souvislé algebry ma-
jí vlastnost pevného bodu.

On the Existence of Special Homogeneous
Monoids.
Semigroup Forum j), 1974, s. 95-101
Jsou uvedeny 2 konstrukce speciálně ho-
mogenních monoidů.

Factor Categories of the Category of
Sets: Description and Concreteness.
Journal of Pure and Applied Algebra £,
1974, s. 71-77.
Jsou popsány faktorkategorie kategorie
množin a dokázána jejich konkrétnost.

Fixed Points in Representations of Ca-
tegories .

18



xTrnková, V.
Reiterman, J.

xTrnková, V.
xAdámek, J.
xKoubek, V.
Reiterman, J.

xAdámek, J.
Reiterman, J.

xKoubek, V.
Reiterman, J.

Reiterman, J.

xTrnková, V.
Reiterman, J.

Transactions of the American Mathe-
matical Society 21J., 195, s. 239-2^7.
Jsou charakterizovány kategorie, je-
jichž souvislé reprezentace mají vlast-
nost pevného bodu.

The Categories of Presheaves Containing
any Category of Algebras.
Dissertationes Mathematicae CXXIV, 1975,
s. 1-58.
Charakteristika tenkých bohatých kate-
gorií.

Free Algebras, Input Processes and Free
Monads.
Commentationes Mathematicae Universi-
tatis Carolinae lj>, 1975, s. 339-351.
Vstupní procesy v kategorii množin, cha-
rakteristika a aplikace v teoretické
kybernetice.

Exactness of the Set-Valued Colim.
Commentationes Mathematicae Universi-
tatis Carolinae r7, 1976, s. 97-103.
Jsou vyšetřována schémata, pro něž je
funktor COLIM exaktní.

A Set Functor which Commutes with all
Homfunctors is a Homfunctor.
Czechoslovak Mathematical Journal 26,
1976, s. 183-191.
Je dokázáno, že pokud množinový funk-
tor komutuje se všemi homfunktory, pak
sám je homfunktor.

A Left Adjoint Construction Related to
Free Triples.
Journal" of Pure and Applied Algebra 10,
1977, s. 57-72.
Je předvedena nová obecná kategoriální
konstrukce volných objektů.

Topological Categories Containing any
Category of Algebras.
Czechoslovak Mathematical Journal 27,
1977, s. 626-643.
Jsou vyšetřována vnoření algebraických
kategorií do množinových kategorií.
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Reiterman, J. One Nore Categorical Model of Univer-
sal Algebras.
Mathematische Zeitschrift 161, 1978,
s. 137-146.
Je rozvinut nový přístup ke kategoriál-
ní univerzální algebře.

Vogel, J. A Contribution to Solving the Linear
Heat Conduction Equation by the Dif-
ference Method.
Acta polytechnica II, 1970, 1, s. 137-
171.
V článku se prověřuje přesnost a rych-
lost výpočtu parciální diferenciální
rovnice vedení tepla různými diferenč-
ními formulemi metody sítí. Zároveň
je článek pokusem o přehled základních
diferenčních sítí formulí jednorozmě-
rového problému a rozdílu mezi nimi.

xKrejčí, L. WucjieHHaa oôpaOoTica p
Vogel, J. KaaopmieTpMMecKKX usuepeHiiJt /Nume-

rical Evaluation of Non-stationary
Calorimetric Measurements./
Teplo i masoperenos j), 1972, s. 498-
504.
Článek popisuje výpočet nestacionární-
ho teplotního pole v kalorimetrické
sondě. Předpokládají se okrajové pod-
mínky 1. druhu. Vychází se z naměřených
teplot. Zároveň se řeší inverzní úloha,
tj. z průběhu teplotního pole se vypo-
čítává tepelný tok z vnějšku vstupují-
cí.
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Čulík, J.
Jagelka, L.

Culík, J.
Jagelka, L.

Kafka, J.

Kafka, J.

Simulace strukturních soustav. /Simu-
lation of System Described by their
Structural./
In: Výběr informací z organizační a
výpočetní techniky, č. 2, Praha 1972,
s. 207-211.
Je uveden jazyk i kompilátor pro výpo-
čet časového průběhu dějů v dynamic-
kém systému popsaném svým strukturním
schématem.

Jazyk pro simulaci strukturních sou-
stav a jeho realizace na počítači
MINSK 22. /Language for Simulation
of Systems Described by Structure./
In: Sborník Semináře o simulaci dyna-
mických systémů, Hradec nad Moravicí,
Ostrava, ČSVTS.
Je uveden jazyk i kompilátor pro výpo-
čet časového průběhu dějů v dynamic-
kém systému popsaném svým strukturním
schématem.

Poznámka k metodě maticové faktorizace.
/A Note on the Matrix Factorization
Method./
In: Sborník prací II. vědecké konfe-
rence ČVUT, sekce výpočtové techniky,
podsekce numerické matematiky, Praha,
ČVUT 1971, s. 212-217.
Blokově třídiagonální matice. Soustava
lineárních algebraických rovnic vzniklá
při řešení Laplaceovy a Poissonovy rov-
nice metodou sítí má blokově třídiago-
nální matici. Soustava je řešena meto-
dou maticové faktorizace a je uveden
dvojí způsob explicitního vyjádření
maticových faktorizačních koeficientů.
Druhý způsob využívá mocnin jisté mati-
ce uvedené v knize Babuška-Práger-Vi-
tásek: Numerické řešení diferenciál-
ních rovnic.

Diferenční vzorce ve válcových souřad-
nicích v okolí počátku. /Finite-
difference Formulae in Cylindrical
Coordinates in the Environment of the
Co-ordinate Origin./
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Kafka, J.

Novák, V.
Prokop, R.

In: Sborník prací II. věd. konference
ČVUT, sekce výpočtové techniky, podsek-
ce numerické matematiky. Praha, ČVUT
1973, s. 171-175.
Parciální diferenciální rovnice /které-
hokoliv ze tří typů/ je řešena pro so-
lenolidální pole metodou sítí. Vhodným
postupem při diferenční aproximaci vý-
razu rot rot V /využití integrálních
vzorců/ dostáváme diferenční rovnice,
které nemají singularitu v počátku.

Elektromagnetické pole s časovou pro-
měnnou permeabilitou. /Electromagnetic
Field Containing Variable Magnetic
Permeability Matter./
In: Sborník prací II. věd. konference
ČVUT, sekce matematická, Praha 1973,
s. 49-52.
Kvazistacionární elektromagnetické pole,
v němž je uložen materiál s časovou pro-
měnnou permeabilitou, je popsáno inte-
grodiferenciální rovnicí parabolického
typu /nestacionární pole pak rovnicí
hyperbolického typu/. Tuto rovnici je
možné převést na diferenciální rovnici
jen v případě časově konstantní /i
když prostorově proměnné/ permeability.
Doporučuje se řešit intergrodiferen-
ciální rovnici metodou sítí, při čemž
je možno integrální člen odstranit za-
vedením pomocné proměnné /do níž se
ukládají výsledky sumace/.

K problémům identifikace, mnohoparamet-
rického dynamického systému. /A Note
on the Problem of Identification of a
Multiparametric Dynamical System./
In: Simulace systémů 76, Ostrava, Dům
techniky ČVTS 1976, s. 1-11.
Byly vyzkoušeny tři typy gradientní
optimalizace na číslicovém počítači
IBM 7040, kde byl systém popsán v si-
mulačním jazyku DSL. Výpočet gradien-
tů numerickou derivací. Užití citli-
vostních funkcí a faktorových experimen-
tů. Porovnán výpočet uskutečněný na
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Ohera, L.

xTrnková, V.
Reiterman, J.

xKoubek, V.
Reiterman, J.

xPelant, J.
Reiterman, J.

xPelant, J.
Reiterman, J.

číslicovém počítači s možností výpočtu
na analogovém počítači nebo na hybrid-
ním výpočetním systému.

Perceptron a ADALINE z hlediska line-
árního programování. /Perceptron and
ADALINE from the Linear Programming
Viewpoint./
In: Kybernetické aspekty živých systé-
mov, Bratislava 1973, s. 44-48.
Je prokázána vhodnost metod lineární-
ho programování pro nalezení váhového
vektoru v perceptronové soustavě pro
rozpoznávání obrazců.

When Categories of Presheaves are Bin-
ding .
In: General Topology and its Relations
to Modern Analysis and Algebra III,
Proceedings of the Third Prague Topo-
logical Symposium, Prague 1971. Ed.
J. Novák,9Prague - Academia 1972, s.
447-450.
Predbežné oznámení výsledku o vnořová-
ní kategorií do kategorií předsvazků.

Automata and Categories - Input Processes.
In: Mathematical Foundations of Computer
Science 1975, Lecture Notes in Computer
Science 32, Ed. J. Bečvář, Berlín,
Springer Verlag 1975, s. 280-286.
Předběžné oznámení výsledků: konstrukce
volných algeber s ohledem na aplikace
v teoretické kybernetice.

Atoms in Uniformities.
In: Seminar Uniform Spaces 1973-1974.
Ed. Z. Frolík, Praha, MÚ ČSAV 1975,
s. 73-81.
Jsou vyšetřovány atomy ve svazu unifor-
mit.

Atoms and Proximal Fineness.
In: Seminar Uniform Spaces 1975-1976.
Ed. Z. Frolík, Praha, MÚ ČSAV 1976,
s. 37-41.
Jsou vyšetřovány atomy ve svazu unifor-
mit, které jsou proximálně jemné.
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Reiterman, J.

xPelant, J.
Reiterman, J.

Reiterman, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rôdl, V.

xNešetřil,J.
Rôdl, V.

A More Categorical Model of Universal
Algebra.
In: Fundamentals of Computation Theory.
Lecture Notes in Computer Science 56.
Ed. M. :>arpinski, Berlin 1977, s. 308
- 313.
Predbežné oznámení výsledků: nový ka-
tegoriální model univerzální algebry.

Atoms in Uniformities and Proximities.
In: General Topology and its Rela-
tions to Modern Analysis and Algebra
IV, Part B. Proceedings of the Fourth
Prague Topological Symposium, Prague
1976. Ed. J. Novák, Prague 1977,
s. 353-356.
Shrnutí dosavadních výsledků o ozná-
mení některých nových výsledků o ato-
mech ve svazech topologických struk-
tur.

A Non-zero Dimensional Atom.
In: Seminar Uniform Spaces 1976-1977.
Ed. Z. Frolík, Praha, MÚ ČSAV 1978,
s. 65-74.
Konstrukce nenuldimenzionálniho atomu
ve svazu uniformit.

A Ramsey Graph without Triangles
Exists for any Graph without Triang-
les.
In: Coll. Math. Soc. Jánoš Bolyai,
North Holland 1975, s. 1127-1132.
V práci je řešen problém F. Galvina.

Type Theory of Partition Properties
of Graphs.
In: Recent Advances in Graph Theory.
Ed. M. Fiedler, Prague, Academia
1975, s. 405-412.
Je podán rozbor metody vyvinuté autory,
sloužící k řešení jistého typu extre-
málních úloh.

Partitions of Subgraphs.
In: Recent Advances in Graph Theory.
Ed. M. Fiedler, Prague, Academia 1975,
s. 413-423.
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Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V,

xNešetřil, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

Práce obsahuje charakterizaci grafů,
které mají rozkladovou vlastnost.

Fineness in the Category of all O-di-
mensional Uniform Spaces.
In: Seminar Uniform Spaces 1973-1974,
Ed. Z. Frolík, Praha, MÚ ČSAV,
s. 139-143.
Je řešen problém z teorie uniformních
prostorů.

Ramsey Characterization Theorem for
Classes of Structures I, II.
In: Graphs, Hypergraphs and Block
Systems. Zielona Gora 1976, s. 173-
179, 181-186.
Přehledné články o metodách a výsled-
cích, týkajících se rozkladu množino-
vých a relačních systémů.

A Generalization of the Ramsey Theorem.
In: Graphs, Hypergraphs and Block
Systems. Zielona Gora 1975, s. 211-
220.
V práci je dokázáno zobecnění jedné
kombinatorické věty.

Partition Theory.
In: Colloquia Mathematica Societatis
Jánoš Bolyai, 18. Combinatorics,
Keszthely /Hungary/ 1976, s. 759-792.
Přehledný článek obsahující kombina-
torické věty 6 množinových systémech,
číslech a algebraických strukturách.

A Selective Theorem for Graphs and
Hypergraphs.
In: Problemes combinatoires et Théorie
des graphes, Orsay 1976, s. 309-311.
Je dokázána věta v teorii grafů.

On Ramsey Minimal Graphs.
In: Problemes combinatoires et Théorie
des graphes. Orsay 1976, s. 307-308.
Je dokázána věta v teorii grafů.

Ramsey Topological Spaces.
In: General Topology and its Rela-
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Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

xNešetřil, J.
Rodí, V.

tions to Modern Analysis and Algebra
the Fourth Prague Topological Sympo-
sium, 1976, s. 333-337.
Je studována rozkladová vlastnost to-
pologických prostorů.

Canonical Partition Relations and
Point Character of 1. - spaces.
In:Seminar Uniform Spaces 1977. Prague,
MÔ ČSAV 1978, s. 79-81..
Práce obsahuje aplikace rozkladových
vět v topologii.

Selective Property of Graphs and Hy-
pergraphs.
In: Advances in Graph Theory. Ed.
B. Bollobás, North-Holland 1978,
s. 181-190.
Je definována nová charakteristika gra-
fů a hypergrafů a jsou studovány její
vlastnosti.

Some Problems Concerned with Chromatic
Numbers of Graphs and Hypergraphs.
In: Proceedings of the Conference in
Ilmenau /DDR/ 1977, s. 88-98.
Je diskutována problematika, týkající
se chromatického čísla množinových
systémů.
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Preprinty
ripen pu HTM
Preprints

xölehla, I.
Humhai, E.
xLelek, V.
xWiesner, J.

Humhal, E.
xLelek, V.
xSuchánková, V.
xZitko, J.

Humhal, E.
xLelek, V.
xWiesner, J.

Humhal, E.
xLelek, v.
xWiesner, J«

xNešetřil, J.
Rödl, V.

A Phenomenological Non-relativistic
Two Nucléon Potential.
Rutheford Laboratory Preprint, March
1976.

PemeHxe ,ixH$yaxoHhcro ypaBHemia iie-
TOflOM nepeMeHHHX HanpaBxeHxx.
/The Solution of Diffusion Equation
by the Method of Alternating Direc-
tions . /
Řež 1976, ÖJV 3941-R.

"jfCJteHUNK OIIHT npX HCnOJIbSOBaHMK MO-
Ax$xxaiixx MeTOAa BepxHoM pejtaxcaitxK
pemeHxa ceToqHiiz ypaBHeHxX* /Nume-
rical Experience with Modified SOR
Methods for the Systems of Difference
Equations./
Řež 1976, ÖJV 3956-R,P.

PeayjifcTaTH ttxcjteHxoro pemeRx« 06-
paTRoi saAaqK Teopxx pacceflHx«.
/Results of Numerical Solution of In-
verse Problem of Scattering Theory./
Praha, ČVUT 1977, ÚVT-1/77.

The Ramsey Property of the Categories
of Graphs with Forbidden complete
Subgraphs.
Charles university 1974.
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xNešetřil, J. Extensions of Full Ramsey Theorem in
Rodl, V. Categories of Graphs and Relation.

Charles University 1974.

xNešetřil, j. Partition Ramsey Theory - a Survey.
Rodl, V. Charles University 1976.

Referativní články
OÓ3OpHbie CTaTbM
Review Articles

Čulík, J. Informace o semináři Číslicová simu-
Jagelka, L. lace na počítači MINSK. /Report on

a Seminar a "Numerical Simulation on
MINSK"./
Technické noviny, březen 1972.
Přehled metod pro simulaci dynamic-
kých systémů na číslicovém počítači
s důrazem na jazyky pro popis systé-
mů a jejich implementaci.
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Knihy
KHMľM
Books

Lonek, B.
Vondráčková, J.

Reiterman, J.
xAdámek, J.
xKoubek, V.

Vogel, J.

"Teorie algebraických struktur".
"Klasická algebra".
In: Aplikovaná matematika I., II.
/Applied Mathematics I., II./
1. vyd. Praha, SNPL 1977-1979, 2382s.
Oborová encyklopedie podávající formou
abecedně řazených hesel výklad praktic-
ky všech pojmů moderní matematiky, kte-
ré jsou dôležité v aplikacích.

Základy obecné topologie. /Elements
of General Topology./
1. vyd. Praha, SNTL 1977, 287 s.
Elementární učebnice moderní obecné
topologie.

Programování v jazyku FORTRAN.
/FORTRAN Programming./
1. vyd. Praha, SNTL 1971, 240 s.
Kniha si dává za úkol podrobně vyložit
programovací jazyk FORTRAN a na zákla-
dě tohoto jazyka seznámit čtenáře s
programováním pro číslicové počítače.
V první kapitole je stručně popsán vý-
voj programování od kódu počítače až
po univerzální programovací jazyky a
jsou v ní vyloženy základní pojmy, jako
algoritmus, vývojový diagram, kompilá-
tor. V dalších kapitolách jsou probí-
rány jednotlivé jazykové struktury a
zároveň se na příkladech procvičují
běžné programátorské obraty. Kapitoly

29



jsou zakončeny cvičeními, která jsou
pro kontrolu vypracována v závěru pub-
likace.

Překlady knih
riepeBOflbi KHMr
Translations of Books

Apfelbeck, A. Collatz, L.: Funkcionální analýza a
numerická matematika. /Functional
Analysis and Numerical Mathematics./
Praha, SNTL 1970^ 418 s.
Orig.: Collatz, L.: Funktionsanalysis
und numerische Mathematik.
Berlin, Springer Verlag 1964.
Kniha je věnována užití funkcionálně
analytických metod v numerické mate-
matice. Zvláštní pozornost je sou-
středěna na analýzu chyb a diferenč-
ní metody řešení diferenciálních rov-
nic.
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Skripta

Lecture Notes

Culík, J.
Jagelka, L.

Lonek, B.

Novák, V.

Novák, V.

Novák, V.

Novák, V.

Novák, V.

Systém MINSK SIS. /System MINSK SIS./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1972.

Lineární algebra a geometrie. /Linear
Algebra and Geometry./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1978, 146 s.

Analogové a hybridní počítače II.
/Analogue and Hybrid Computers Part
11./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1970. 126 s.

Simulace dynamických systémů na ana-
logových počítačích. /Analogue Simu-
lation of Dynamic Systems./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1976, 242 s.

Programování pro analogové počítače I.
/Analogue Computer Programming Part I./
2. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1970, 242 s.

Příklady z analogových hybridních počí-
tačů. /Examples for Analogue Computers
with Hybridization Facities./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1975.

Analogové a hybridní počítače II.
/Analogue and Hybrid Computers Part
11./
1. vyd., Praha, vyd. ČVUT 1970, 126 s.
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Apfelbeck, A.

Apfelbeck, A.

Apfelbeck, A.

Pytlíček, J.

Reitarman, J.
Rodí, V.
Vrána, L,

Záhorský, T.

xZáhorská, K.
Záhorský, T.

Záhorský, T.

Záhorský, T.

Úvod do matematické analýzy I. /Intro-
duction to Calculus Part 1./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1976, 90 s.

Úvod do matematické analýzy II.
/Introduction to Calculus Part 11./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1978, 192 s.

Úvod do matematické analýzy III.
/Introduction to Calculus Part III./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1979, 175 s.

Cvičení z lineárni algebry a geomet-
rie. /Exercises in Linear Algebra and
Geometry./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1970, 127 s.
2. vyd. 1976, 127 s.

Cvičení z analýzy. /Exercises in
Calculus./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT, 229 s.

štruktúry v jazyku PL/I. /Structures
in PL/I./
1. vyd. Praha, Federálny cenový úrad
1974, 142 s.

Poznámky k některým úsekům programova-
cího jazyka PL/I pro systému 36O/4O/OS.
/Comments to some Parts of Programming
Language PL/I./
f. vyd. Praha, VÚTECHP 1970, 1255 s.

Funkcie komplexnej peremennej. Úvod.
/Functions of a Complex Variable
Part I./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1976, 268 s.

Funkcie komplexnej peremennej II.
/Functions of a Complex Variable
Part 11./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1978, 210 s.
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Výzkumné zprávy
OmeTw no
paĎOTaM
Research Reports

Culík, J.
Jagelka, L.

Culík, J.

Kafka, J.

Kafka, J.

Losinská, J.

Losinská, J.

Simulace strukturních soustav. /Simu-
lation of Systems Described by their
Structure./ 1972.

Systém pro číslicovou simulaci struk-
tur SIS 3 -. /A Software User's Manual
of SIS 3 - a System for Digital Simu-
lation of Systems Described by their
Structure./ 1972.

Současná konvekce a difúze, část I.
/Simultaneous Convection and Dif-
fusion, Part I./ 1975.

Sov.časná konvekce a difúze, část II.
/Simultaneous Convection and Diffusion,
Part 11./ 1977.

Modernizace transistorového analogové-
ho počítače MÉDA 80 T AB na iterační
analogový počítač MÉDA 81 T AB. /Moder-
nizing the MEDA 80 T AB, Fully Tran-
sistorized Analogue Computer in order
to Get the MEDA 8L T AB, an Iteration
Analogue Computer./ Dílčí zpráva, 1970.

Technický popis a návod k obsluze pří-
stroje pro tříkanálový diskrétní výstup
a tisk výsledků z počítače MEDA 41 TC.
/Three-channel Discrete Output and
Print-out Facility Connected to the
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Losinská, J.
Novák, V.
xPôst, L.

Novák, V.
Losinská, J.
xPůst, L.

Novák, V.
Heřbolt, I.

Novák, V.
xPůst, L.

Navrátil, J.
Tobíšek, J.

Virius, M.

xZáhorská, K.
Záhorský, T.

(Analogue.) Computer MÉDA 41 TC, Tech-
nical description and manual./ Dílčí
zpráva, 1976.

Měření ultraharmonických složek vynu-
cených kmitů na hybridním analogovém
počítači. /Measurement of Ultrahar-
monic Components of Forced Vibrations
on an Analogue Computer with Hybridi-
zing Facilities./ Dílčí zpráva, 1975.

Měření resonančních křivek na hybrid-
ním analogovém počítači. /Resonance
Curve Measurements on an Analogue
Computer with Hybridization Facili-
ties./ Dílčí zpráva, 1974.

Impulsně řízený generátor funkcí jed-
noho společného argumentu jako hybrid-
ní doplněk analogového počítače
MÉDA 81 T. /A Pulse-Controlled Func-
tion Generator of Several Functions of
one Common Argument - one of the Hyb-
ridizing Facilities for the MEDA 81 T
Analogue Computer./ Dílčí zpráva, 1970.

Metody určování matic komplexních dyna-
mických odezev na počítačích. /Methods
of Computer Solution of Complex Dyna-
mical Response Matrices/by means of
Computer./ Dílčí zpráva, 1973.

Aproximace a znázornění plochy. Program
"vrstevnice". /Approximation and Repre-
sentation of a Surface. The "Contour
Map" Programme./ Závěrečná zpráva, 1976.

Návrh na řešení velkých soustav lineár-
ních algebraických rovnic. /Method of
Solution of Large Systems of Linear
Algebraic Equations./ Dílčí zpráva, 1978.

Zpracování vět s proměnnou délkou;
používání vztažených proměnných v jazy-
ce PL/I. /Processing of Variable - Length
Records; Use of Based Variables in
PL/I./ 1970.
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Záhorský, T.

Vogel, J.

Vogel, J.
xKrejčí, L.

Vogel, J.
xKrejčí, L.

Programová realizace strukturného
modelu velkoobchodních cen. /Program-
me of Structural Model of Whole-Sale
Prices./ 1973.

Studie výpočtu jednodimenzionálního
nestacionárního teplotního pole.
/A Study of Computation of One-Dimen-
sional Non-steady Temperature Field./
Dílčí zpráva, 1971.

Metoda vyhodnocování nestacionárního
tepelného toku. /The Method of
Evaluation of Non-steady Heat Flow./
Závěrečná zpráva, 1970.

Numerické metody výpočtu nestacionár-
ních teplotních polí v členitých sou-
částech. /Numerical Methods of Compu-
tation of Non-steady Temperature
Fields of Complicated Shape Components./
Závěrečná zpráva, 1971.
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Kandidátské disertace

CSc Theses

Humhal, E.

Mareš, J.

Ohera, L.

Reiterman, J.

O jedné metodě řešení Dirichletovy
úlohy. /One Method of Solution of
Dirichlet's Problem./
Praha, MFF UK, 1975.

Programované automaty. /Programmed
Automata./
Praha, MťJ ČSAV, 1973.

Příspěvek k teorii perceptronových
soustav. /Contribution to the Theory
of Perceptron Systems./
Praha, UTIA, 1970.

Kategoriální algebraická konstrukce.
/Categorical Algebraic Constructions./
Praha, MFF UK, 1976.
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Docentské habilitace
floueHTCKMe flMC
Docents Theses

Ohera, L. K některým otázkám matematické ling-
vistiky. /On Some Problems in Mathe-
matical Linguistics./ 1974.

Záhorský, T. Transformace v PL/I. /Transformations
in PL/I./ 1976.
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Diplomové práce
jEjMn/ioMHbie paóoTbi
Diploma Projects

1976:

Harach, L.

Makiš, V.

Prokop, R.

Virius, M.

Asociatívne štruktúry a reprezentá-
cia prostredia.

Použitie martingalov pre detekciu
signálu v šume.

Adaptivní matematický model a opti-
málni řízení kontaktních reaktorů.

Analýza iteračních metod pro řešení
velkých soustav lineárních algebraic-
kých rovnic.

1977:

Dudák, M.

Klačanský, I,

Šalamon, J.

Váross, M.

Identifikácia sústav použitím ortogo-
nálnych funkcií s uvažováním filtrá-
cie porúch.

Matematický model adsorbéra naplnené-
ho molekulovými sitami 13X.

Optimalizácia práce batérie adsorbé-
rov, naplnených molekulovými sitami.

Model adaptívneho riadenia v tvare
automatu.
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Studentská vědecká a odborná činnost-oceněné práce
CTy/ieHMSCKafl HayMHan zieflTe/ibHOCTb-oueHeHHwe paóoľbi
Students' Scientific Activity - Works Awarded

Školní rok 1977/78

Sekce matematických struktur

III. místo

Maryška, J. Disjunktní pakování grafů.
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Vzhledem k tomu, že katedra fyziky zajištuje na

FJFI výuku základního kursu fyziky, experimentální fy-

ziky i teoretické fyziky, zahrnuje odborný profil uči-

telů katedry velmi široké spektrum. Pracovníci katedry

řeší v rámci státního plánu výzkumné tfkoly z oblasti

teoretické fyziky, fyziky plazmatu, jaderné fyziky

a fyziky pevných látek.

V oblasti teoretické fyziky je na katedře řešen

úkol zabývající se fyzikou elementárních částic. Po-

zornost je přitom věnována zkoumání modelů elementár-

ních částic v souladu se současným trendem, který se

soustřeďuje na vyšetřování nelineárních soustav. Dále

jsou formulovány adekvátní obecné metody kvantování,

které dovolují vyšetřovat kvantové vlastnosti neline-

árních soustav, jako např.:

kvantování v homogenních prostorech Lieových grup,

v Riemannových prostorech, kvantování jako deformace

algebraické struktury klasické fyziky na algebraickou

strukturu fyziky kvantové a kvantování na diferencova-

telných varietách soustav ve vnějším kalibračním poli.

Ve fyzice plazmatu je pozornost věnována teore-

tickým otázkám vyzařování nehomogenního nemaxwellov-

ského plazmatu, zejména se zřetelem k účinné absorpci

energie a ohřevu. V této souvislosti byly řešeny i

některé obecnější problémy rezonančního chování plazma-

tu s přebytkem supratermálních elektronů a úlohy para-

metrických nestabilit v přítomnosti hustotních gradien-

tů. Vedle kolektivních mechanismů vyzařování byly zkou-

mány i některé vlastnosti spekter v rentgenovské

oblasti v návaznosti na experimentální metody diagnosti-
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ky laserového plazmatu.

Rentgenové diagnostice laserového plazmatu ue věnu-

je skupina 4 pracovníků katedry, jejichž činnost je zamě-

řena na problematiku zobrazování plazmatického ohniska

pomocí dírkové komory, kde je registrace prováděna jed-

nak na vysokocitlivý rentgenový film, dále pomocí chan-

neltronových destiček s vysokou časovou rozlišovací

schopností, a konečně PIN diodami, které umožňují časový

rozvoj intenzit spektrálních čar.

Ve spolupráci s SÍJJV Dubna byl zakončen cyklus

experimentů na synchrocyklotronu týkající se studia

pružného rozptylu nukleonů na nukleonech pro energii

600 MeV. Od roku 1974 se rozvíjí program SPIN - Studium

charakteristik orientovaných radioaktivních jader.

Tento program je realizován ve spolupráci s pracovníky

kateder fyziky FS ČVUT, NC MFF UK a SÚJV v Dubne. Byla

vybudována unikátní experimentální aparatura pro orien-

taci radioaktivních jader a zakončuje se první cyklus

fyzikálních experimentů, kdy byla studována jádra izoto-

pů terbia. V oblasti fyziky atomového jádra byly prove-

deny společně s pracovníky ťJJF ČSAV v Řeži na pulsním

reaktoru stfjv v Dubne experimenty věnované studiu zá-

chytu rezonančních neutronů na různých atomových jád-

rech. Kromě základního výzkumu byla v poslední době vě-

nována pozornost i aplikacím jaderných metod. Z podně-

tu výzkumných ústavů stavebních materiálů a geologické-

ho výzkumu byly řešeny otázky využití metod jaderné fy-

ziky v průmyslové praxi a při práci v terénu. Jde hlav-

ně o analytické aplikace radionuklidových zdrojů neutro-

nů.
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Práce z fyziky pevných látek byly zaměřeny dvěma

směry. Jednak byly studovány deformace vlivem termic-

kých pnutí a jejich působeni na mechanické vlastnosti

binárních slitin typu Al-Si. Na základě rentgenometric-

ky zjištěných deformací mřížek nadeutektických slitin

Al-Si s různým obsahem křemíku byla stanovena pnutí v

obou komponentech a vypracována hypotéza o rozložení

pnutí v jednotlivých složkách. Další úkol se zabýval

luminiscencí monokrystalů Hg2Cl2 a jeho cílem bylo

objasnit podstatu luminiscenčních center tohoto z hle-

diska aplikací velmi perspektivního materiálu. Na ka-

tedře byla vybudována aparatura, která umožňuje de-

tekci velmi slabých světelných toků a byly měřeny pa-

rametry spekter polarizované, i nepolarizované luminis-

cence.. Pro Hg-Cl- byly teoreticky odvozeny polarizač-

ní závislosti luminiscence pro různé symetrie center

a stanoveny modely center vysvětlující podstatu emis-

ních pásů 3 97 a 501 nm.

Vedle základního výzkumu byla pozornost věnována

i praktickým aplikacím a spolupráci s praxí. Tak na-

příklad byla zkoumána role manganu ve skleněných ter-

moluminiscenčních dozimetrech a jeho vliv na termo-

i fotoluminiscenci, byly studovány optické vlastnosti

materiálů vhodných pro výrobu vláknových světlovodů

a zkonstruována citlivá aparatura pro měření absorp-

čních spekter světlovodů s velkým útlumem. Další prá-

ce se týkaly využití laserové měřící techniky v prů-

myslu .

doc. Ing. J. š t o 1 1 , CSc.

vedoucí katedry fyziky
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Původní vědecké práce
ricwiMHHbie HayMHbie paóoTbi
Original Scientific Papers

xBohun, A.
xJanotová, J.
xZávada, P.
Bryknar, Z.
xTrinkier, M.F,

Bryknar, Z.

Luminiscence of Multicomponent
Phosphate Glasses with Manganese.
Czech.J.Phys. B 24_, 1974, s. 1057-
1062.
Měření emisních spekter fluores-
cence a termoluminiscence bylo pro-
vedeno na vícesložkových alumini-
fosfátových sklech s různou kon-
centrací manganu /O,2 - 20 mol%/.
Posun emisních pásů ke kratším
vlnovým délkám při vzrůstu teplo-
ty je vysvětlen snížením síly
krystalového pole Dq při vzrůstu
vzdálenosti Mn - 0.

Measurement of the Polarization
of Luminescence by the Photon-
Counting Method.
Acta ;polytechnica IV, 1975, 1,
s. 71-81.
Metoda čítání jednotli'^ých foto-
elektronů vyražených z fotokatody
fotonásobiče fotony světla lumi-
niscence je uvedena společně s
aplikací pro měření vlastností
polarizované i nepolarizované"
luminiscence. Je diskutováno sní-
žení šumu fotonásobiče jeho chla-
zením.
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Bryknar, Z,
xBarta, Č.
xLébl, M.

Češpíro, Z.

Janout, Z,

xAoi, H.
Janout, Z.
et.al.

xBorghini, M.
Janout/ Z.
et al.

Propeties of 397 nm Luminescent Band
of Hg 9Cl 0 Single Crystal.
CzechľJ.Pnys. B 2]_, 1977, s. 808-816.
Emisní pás 397 nm se pozoruje u mono-
krystalu Hg-Cl- pod teplotou fázového
přechodu. Z měření azimutální závislos-
ti stupně polarizace emise bylo stano-
veno, že luminiscenční centra jsou
orientována ve směru /001/. Centra
jsou pravděpodobně tvořena atomy
Hg°/ jejichž excitovaný stav je pod
silným působením iontů chloru.

The Measurement Accuracy of the Mo-
ser and Poltz Mac Leod Gauge.
Vacuum 22_, 1973, s. 277-283.
V práci jsou podány výsledky experi-
mentálního ověření přesnosti měře-
ní nízkých tlaků kompresním vakuo-
metrem podle Poltze a Mosera. Dále
jsou uvedeny výsledky podrobného
studia vlastnosti optického systé-
mu, používaného u tohoto vakuometru.

Investigation of Elastic Nucleon-
Nucleon Scattering.
Acta Technica ČSAV £, 1971, s. 704-
728.
V práci jsou uvedeny experimentální
a teoretické výsledky týkající se
studia pružného rozptylu nukleonů
na nukleonech.

Polarization in Backward T p Elas-
tic Scattering at 6 GeV/c.
Phys.Letts. 35B, 1971, s. 90-92.
Preprint CERN, March 1971.
V práci jsou uvedeny experimentál-
ní výsledky prvního měření polarizač-
ního parametru protonů při pružném
rozptylu pionů na protonech v oblas-
ti úhlů rozptylu blízkých 180©, při
hybnosti dopadajících pionů 6 GeV/c.

Measurement of the Polarization Pa-
rameter in ir+ p Elactic Scattering
at 10, 14 and 17.5 GeV/c and for
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xBorghini, M.
Janout, Z.
et al.

xBorghini, M.
Janout, Z.
et al.

xDick, L.
Janout, Z.
et al.

/t/ ̂ . 2(GeV/c)2.
Phys.Letts. _3£B_' 1971, s. 493-496.
Preprint CERN August 1971 and January
1972..
V práci jsou uvedeny experimentální
hodnoty polarizačního parametru pro
pružný rozptyl pionů na protonech v
intervalu /t/ 2& 2(GeV/c2) při
hybnostech dopadajících pionů 10j
14 a 17.5 GeV/c.

Polarization Parameter in K-p and pp
Elastic Scattering at 10 and 14
GeV/c.
Phys.Letts. 36B, 1971, s. 497-500.
Preprint CERN, August 1971 and Janua-
ry 1972.
V práci jsou uvedeny experimentální
hodnoty polarizačního parametru pro
pružný* rozptyl kaonů na protonech a
antiprotonů na protonech při hybnos-
tech dopadajících kaonů a protonů
10 a 14 GeV/c.

Polarization in Proton-Proton Elas-
t i c Scattering at 10, 14 and 17.5
GeV/c.
Phys.Letts. 36B, 1971, s. 501-503.
Preprint CERN. January 1972 and Auqust
1971.
V práci jsou prezentovány experimen-
tální data polarizačního parametru
pro pružný rozptyl protonů na proto-
nech v intervalu /t/ od r+s 0,1 do
2,9 (GeV/c)2 při hybnostech dopada-

jících protonů 10,14 a 17.5 GeV/c.

Measurement of the Polarization
Parameter in ir* p Backward Elastic
Scattering at 6 GeV/c.
Nucl.Phys. B4_3, 1972, s. 522-540.
Preprint 14/72, Oxford University
1972.
V práci jsou uvedeny výsledné hod-
noty polarizačního parametru proto-
nů naměřené při pružném rozptylu
kladných pionů na protonech v
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xDick/ L.
Janout, Z.
et al.

xNavrátil, J.
Janout, Z.
et al.

x Павлов, 5.H.
Koníček, J.

xPavlov, V.N.
xNeganov, B.S.
Koníček, J.
xOta, J.

oblasti /u/<.O,l (GeV/c)2 a hybnosti
dopadajících pionů б GeV/c.

Measurement of the Polarization Parame-
ter in IT ~p Backward Elastic Scattering
at 6 GeV/c.
Nucl.Phys. B6£, 1973, s. 45-57.
Preprint IPN HE 73 02 Orsay, Universi-
tě Paris-Sud, 1973.
V práci jsou publikovány výsledné hod-
noty polarizačního parametru protonu
naměřené při pružném rozptylu zápor-
ných pionů na protonech v oblasti
/u/ < 0 , l (GeV/c)2 a hybnosti dopada-
jících pionů б GeV/c.

Facility SPIN.
Preprint SM 30 - 1979, JINR Dubna 1977
V práci je navržena jednak aparatura
pro orientaci radioaktivních atomových
jader, jednak elektronický systém pro
detekci a sběr spektrometrických dat.

Контактный датчик уровня криогенной
жидкости.
/Contact Levelmeter for Cryogenic

ЛуЗна,'ОИЯИ 1977. Препринт Р8-11174.
Hladinoměr měří úroveň hladiny teku-
tého hélia s přesností 0,05 mm. Příkon
je menší než 10~2w.

A Combined He - He Dilution Refrige-
rator.
Cryvogenics _18, 1978, s. 115-119.
Refrigerator dovoluje umístění měře-
ného vzorku přímo v rozpouštěcí va-
ně. Záměna vzorku spolu s jeho ochla-
zením z pokojové teploty na teplotu
0,3 K trvá asi 20 minut, ochlazení
vzorku do teploty 15 mK 3 hodiny.
Minimální teplota 10 mK, rychlost cir-
kulace 3He 5.10-4 mol/s.

хГромова, И. И.
Koníček, J.
Machová, Á.

Физический комплекс для исследований
распада ориентированных ядер. Уста-
новка СПИН.
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Janout. Z,
et al.

Legová, S.

Maršák, Z

Maršák, Z,

/Facility for the Study of Decay of
Oriented Nuclei - "SPIN"/
£y6Ha, OHflH 1978. npenpHHT P13-1363.
Popsán komplex zařízení vytvořený v
Laboratoři jaderných problémů v StíJV
Dubna a metodika studia jader orien-
tovaných při velmi nízkých teplotách
/O,01 K/ v silném magnetickém poli.

Kalibrační křivka farvitronu.
/The Calibration Curve of Farvitron./
Acta polytechnica IV, 1976, 3,
s. 47-56.
Pro různé tvary potenciálových jam
analyzačního systému je počítána do-
ba kmitů iontů daného druhu, to je s
daným poměrem e/m. Vliv vf pole na
vytváření shustku iontů je určen/1

na základě jednočásticového modelu a
při výpočtu fázové fokusace je uvažo-
váno pro výslednou fázi iontů elek-
trostatické odpuzování iontů v dů-
sledku prostorového náboje. Na zákla-
dě vypočítaného profilu iontového
svazku je vypočítán výsledný výstup-
ní signál a kalibrační křivka.

Calculation of Thermal Stress in Hy-
pereutectic Al-Si Alloys by Means
of Plastic-Elastic Model.
Czech.J.Phys. B 21, 1971, s. 949-
954.
V práci je proveden výpočet termic-
kých pnutí v obou složkách binárních
slitin Al-Si s různým obsahem Si.
Výpočet se provádí za předpokladu,
že stavební buňka slitiny má tvar
válcového jádra Si, obklopeného měk-
kou vrstvou hliníkové matrice.

Modelace rozložení napětí na dvoj-
komponentních prostředcích typu
Al-Si. /A Study of Stress Distribu-
tion in Two-Component Materials of
Al-Si Type by Means of Models./
Cs.čas.fyz. A25,1975,,s. 149-153.
Uvádějí se hodnoty a rozložení napě-
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Němec, V.

Němec, V.
xMatulič, L.

Pína, L.

xAldea, L.
Pospíšil, S.
et al.

ti v okolí tvrdého čtvercového a ob-
délníkového modelu zrna, které je u-
loženo v měkké matrici. Měření bylo
provedcro na makroskopických modelech
fotoelasticimetrickou metodou.

Nelineární šíření laserového záření.
/Non-linear Propagation of Laser
Radiation./
Acta polytechnica IV, 1975, 4,
s. 169-183.
Práce pojednává o tzv. autoefektech,
které v současné době představují vý-
znamnou část nelineární optiky.
Podrobněji jsou rozebrány dva nejdůle-
žitější efekty - autofokusace a samo-
indukovaný průchod.

Nonchirped Distortionless Pulse
Trains in Inhomogeneously Broadened
Resonant Media.
Opt. Comm. 13_, 1975, s. 380.
Získáno analytické vyjádření nového
druhu bezdistorsních vln s konstantní
fázovou modulací. Tvar pulsů a spekt-
rální odezvová funkce jsou uvedeny
pro typické hodnoty fyzikálních pa-
rametrů.

Stabilizace svazku iontů v zařízení
pro iontovou implantaci.
/Stabilization of Ion Beam in the
Equipment for Ion Implantation./
Acta polytechnica IV, 1973, 4,
s. 79-81.
V práci je navržena stabilizace ion-
tového svazku v zařízení pro ionto-
vou implantaci se zdrojem iontů typu
duoplasmatron. Přehledným způsobem
jsou uvedeny výsledky a popsáno
navržené řešení využívající zpětné
vazby.

Study of 1 4 8Sm Levels by Means of
"'Sm /n, y/ 148sm Reaction.
Preprint B 3-3-7390. Dubna, JINR
1974.
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, JI,
Pospíšil, S.
et al.

JI.
Pospíšil, S.
et al.

xAldea, L.
xBečvář, F.
xHonzátko, J.
Pospíšil, S.
xTelezhnikov, S.

Byla studována spektra primárních
£" - paprsků vznikajících při zá-
chytu neutronů ve 23 izolovaných rezo-
nancích 148gm#

AHa/lM3 CTaTMCTHSeCHMX CBOMCTB
Hbix ranna-nepexoflOB B peamiHH
175, 176Lu(n,Y)176, 177 L u.
/Statistical Properties of Secondary
y-Transitions in the 175,176LU/n,
Y/176,177 L u Reactions,/

a, OMFIH 1976. ľlpenpMHT P3-10012.

Byly pozorovány zvýšené fluktuace po

fulací nízkoležících hladin jader76,177LU a,korelace těchto populací
s neutronovými redukovanými šířkami
rezonancí.

H*ine HIHPHH B peaKijiiHX

/Evidence for Widths Correlation in
the 173yb/n, tf- /174Yb Reaction./
,Hy6Ha, OMflM, 1976. npenpMHT P3-10011.
Byly analyzovány intenzity 9 primár-
ních přechodů na hladiny s Jir » 1 +,
2+, 3+ležící níže excitace 1960 keV
pro 9 rezonancí s J* - 2". Byla na-
lezena statisticky význačná korelace
mezi redukovanými neutronovými a
parciálními £"- šířkami.

Evidence for Widths Correlation in
the 173yb /n, "ť / 1 7 4 Y b Reaction.
Czech.J.Phys. B27, 1977, s. 1002-
1008.
Reakce 1 7 3 Y b /N,ť / l 7 4Yb byla na-
měřena na impulsním rychlém reaktoru
SlJjV v Dubne. Byly studovány intenzi-
ty devíti primárních přechodů na hla-
diny s J" s 1+, 2+ nebo 3+ ležící
níže než 1960 keV pro 9 neutronových
rezonancí s J11 r 2-^ Byla pozorována
hodnověrná, statisticky význačná kore-
lace mezi redukovanými neutronovými
šířkami a parciálními radiačními šíř-
kami.
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xAldea, L.
xBečvář, F.
xHuynh Thuong
Hiep

Pospíšil, S.
xTelezhnikov, S.

xDoebner, H.D.
Tolar, J.

xNiederle, J,
Tolar, J.

xNiederle, J.
Tolar, J.

Statistical Properties of Secondary
Transitions in the 175,176LU J^x&s
176,177Lu Reactions.
Czech.J.^nys. B28, 1978, s. 17-30.
Z analýzy intenzit sekundárních ff^-p
chodů byly stanoveny spiny rezonancí
pro obě studované reakce. Je ukázáno,
ža populace nízkoležících hladin v
jádrech 176,177LU fluktuuje od rezo-
nance k rezonanci silněji, než je
očekáváno na základě statistického
modelu. Je předložena hypotéza, že
zvýšené fluktuace jsou důsledkem sta-
tistické korelace mezi parciálním ra-
diačními šířkami primárních přechodů
středních energií a redukovanými
neutronovými šířkami.

A Multiplicity Theorem for Represen-
tations of Inhomogeneous Compact
Groups.
Commun.Math.Phys. 21,1971, s. 284-
29O.
Práce pojednává o rozkladech iredu-
cibilních unitárních reprezentací
lokálně kompaktních grup na ireduci-
bilní reprezentace kompaktních pod-
grup. Je dokázána konečnost násobnos-
tí v případě nehomogenních kompakt-
ních grup.

Partial-Wave Analysis of Dilatation
-Invariant Relativistic S-Matrix.
I. Clebsch-Gordan Coefficients for
the Weyl Group.
Reports Math.Phys. £, 1974, s. 183-
197.
Jako první krok k rozkladu dilatačně
invariantní S-matrice do parciálních
vln jsou odvozeny Clebschovy-Gordano-
vy koeficienty pro Weylovu grupu /tj.
Poincaréovu grupu rozšířenou o dila-
tace/.

Partial-Wave Analysis of Dilatation
Invariant Relativistic S-Matrix.
II. Two-Body Scattering Matrix.
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xDoebner, H.D.
Tolar, J.

Uhlíř, M.
xDittrich, J.

Uhlíř, M.

Uhlíř, M.

Czech.J.Phys. B 23, 1973, s. 871-883.
Na reprezentačních prostorech Weylo-
vy grupy jsou definovány stavy volných
částic a S-matice. S použitím Clebscho-
vých-Gordanových koeficientů Weylovy
grupy je pak odvozen rozklad dvoučás-
ticové S-matice do. parciálních vln.

Quantum Mechanics on Homogeneous
Spaces.
J.Math.Phys. 16, 1975, s. 975-984.
Je podán úplný^popis kvantové kinema-
tiky na homogenním G-prostoru M s po-
užitím systémů imprimitivity pro G na
M. Metoda vnoření M jako G-orbity do
R n vede pak k identifikaci volného
Hamiltoniánu na M s operátorem Lapla-
ce-Beltramiho na M, s Riemannovou
strukturou odvozenou z Rn,

Zero-Mass Scalar and Electrostatic
Fields with the Central Symmetry in
the General Relativity.
Czech.J.Phys. B 23, 1973, s. 1-9.
Jsou nalezeny všechny větve řešení
Einsteinových rovnic se zřídlem, tvo-
řeným tensorem energie a hybnosti
sféricky symetrického elektrostatic-
kého a skalárního pole.

Vlastní energie Diracova elektronu.
/Self-Energy of a Dirac^ Electron./
Acta polytechnica IV, 1974, 1,
s. 65-81.
Nalezena regularizační procedura,
umožňující při vhodné volbě regula-
rizačního parametru přiřadit singu-
lárnímu řešení Diracovy rovnice pro
volný elektron konečnou hodnotu
celkové energie, hybnosti a momentu
hybnosti.

Remarks about Singular Solutions to
the pirac Equation
Acta polytechnica IV, 1976, 3,
s. 57-73.
Preprint E 2 - 8632 JINR Dubna 1975.
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Je ukázáno, že singulární řešení
Diracovy rovnice pro volný elektron
mohou být opsána ve formě součinu
invariantních matic, konstruovaných
2 jisté třídy singulárních řešení
Maxwellovych rovnic a /nebo/
ďAlembertovy rovnice, s řešením
Diracovy rovnice typu rovinných
vln.
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Bryknar, Z.

Bryknar, Z,

Bryknar, Z.

Luminiscence monokrystalu Hg-Cl-.
/Luminescence of Hg-Clj Single Crystal./
In: 4. konference československých fy-
ziků, Liberec 1975, s. 607-608.
Popsány vlastnosti čtyř emisních pásů
Hg 2Cl 2 a stanoveny modely luminiscenč-
ních center odpovídajících emisním pá-
sům 397 a 501 nm.

Fotoluminiscence halogenidů jednomocné
rtuti. /Photoluminescence of Univalent
Mercury Halides./
In: Symposium o halogenidech jednomocné
rtuti, Liblice 1976, s. 103-110.
Uvedeny vlastnosti fotoluminiscence
HgCl2, Hg 2Br 2, Hg 2I 2 a Hg 2F 2 a jsou
diskutovány modely luminiscenčních
center v Hg-Cl2 a Hg_Br2.

Emisní spektra termoluminiscence a foto-
luminiscence aluminofosfátových skel
s příměsí manganu. /Thermoluminescence
and Photoluminescence Emission Spectra
of Aluminophosphate Glasses Doped
with Manganese./
In: 5. konference československých fy-
ziků, Košice 1977, s. 228-230.
Podstata luminiscenčních pásů 515 a
594 nm je vysvětlena zabudováním Mn v
kyslíkových komplexech tetraedricky,
resp. oktaedricky. Pozorovány pásy odpo-
vídající přechodům

/G/- resp. T. /G/—> A1*

Bryknar, Z. Influence of the Crystal Defects on
Photoluminescence of Hg 2Cl 2 Crystals,
in: BcecoiosHoe coBemaHne no pocry
KpucTaJUEOB, T6MJIMCM 1977, c>rp. 13,
Přítomnost excimerô /Hg,/ v Hg-Clj způ-
sobuje luminiscenci Hg 2Cl 2 s pasem 501 nm.
Luminiscence 397 nM je způsobena přítom-
ností atomární rtuti v krystalech. Popsa-
né pásy lze odstranit čištěním Hg 2Cl 2

frakcionovanou sublimací ve fosgénu.
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Češpíro, Z.

Češpíro, Z.

xBorghini, M.
Janout, Z.
et al.

xPoulet, M.
Janout, Z.
et al.

The Measurement Accuracy of the Poltz
and Moser Mac Leod Gauge.
In: Fifth Czechoslovak Conference on
Electronics and Vacuum Physics, Brno
1972. Ill a/-l, 2 s.
V publikaci jsou podány stručně závěry
studia chyb, jimiž je zatíženo měření
nízkých tlaků kompresním vakuometrem
podle Poltze a Mosera.

Poltz-Moserův vakuometr jako standard
proměření nízkých tlaků. /Poltz-Mo-
ser's Vacuometer as a Standard for
Low Pressure Measurements./
In: Acta polytechnica IV 1973, č. 4,
s. 53-58 /věd. konf./.
V práci je provedena diskuse použitel-
nosti Poltz-Moserova vakuometru jako
standardu pro cejchování vakuometru
v oblasti tlaků 10-5 - io~7 Torr.

Polarization in ir±-p, K~p, pp and pp
Forward Elastic Scattering at High
Energy from 6 to 17.5 GeV/c.
In: Proc. of the Ilnd Intern.Conf.on
Polarized Targets, Berkeley 1971, ed.
by G. Shapiro, s. 167-178.
V práci je popsán způsob měření polari-
začního parametru při rozptylu pionů,
kaonů, protonů a antiprotonů na polari-
zovaných terčíkových protonech při hyb-
nostech dopadajících částic od 6 do
17.5 GeV/c.

Polarization in .-̂N Backward Elastic
Scattering at High Energy. A Typical
Example of Measurements Made at Low
Cross Section.
In: Proc. of the Ilnd Intern.Conf.
on Polarized Targets, Berkeley 1971,
et. by G. Shapiro, s. 179-185.
V práci jsou uvedeny nenonnalizované
hodnoty diferenciálního účinného prů-
řezu pro pružný rozptyl pionů na proto-
nech v oblasti /u/ £s 0,1 (GeV/c)
a hybnosti dopadajících pionů 6 GeV/c.
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xAoi, H.
Janout, Z.
et al.

xBorghini, M.
Janout, Z.
et al.

Janout, Z.

H.A.
Koníček, J.
et al.

Polarization Measurements in ir — p Back-
ward Elastic Scattering at 6 GeV/c.
In: Proc. of the Amsterdam Intern.Conf.
Elementary Particles, ed. A.G. Tenner,
Amsterdam, North-Holland 1972, s. 452.
V práci jsou prezentovány předběžné
experimentální hodnoty polarizačního
parametru protonů naměřené při pružném
rozptylu pionů na protonech v oblasti
úhlů rozptylu 180 a při hybnosti dopa-
dajících pionů 6 GeV/c.

Polarization in Hadron-Proton Forward
Elastic Scattering from 6 to 17.5 GeV/c.
In: Proc. of the Amsterdam Intern.Conf.
Elementary Particles, ed. A.G. Tenner,
Amsterdam, North-Holland 1972, s. 455.
V práci jsou porovnány experimentální a
teoretické hodnoty polarizačního para-
metru pro pružný rozptyl hadronů na pro-
tonech v intervalu / t / ^ 3 (GeV/c) při
hybnostech dopadajících hadronů od 6 do
17.5 GeV/c.

Měření polarizace protonů při pružném
rozptylu na polarizovaných protonech
vzad. /Measurement of the Polarization
Parameter in ir -p Backward Elastic
Scattering./
In: Acta polytechnica IV, 1973, č.2,
s. 131-136 /věd. konf./.
Porovnání teoretických a experimentál-
ních hodnot polarizačního parametru
protonů naměřených v pružném rozptylu
pionů na polarizovaných protonech v ob-
lasti velkých hodnot iíhlu rozptylu.

y no3MTpoHHHX cneKTpoB npit
pacnafle 1 6 9Lu n 1 7 ° L U . /investigation
of Positron Spectra in 169LU and 170LU
Decay./
in: 1^.B coBemamie no HflepHoii cneiwpo-
cKonHH M TeopHH flflpa, ÄyÔHa 15-19
HHD£H 1975 T.
R 6-8846, RyÔHa 1975 r., CTp. 135-136.
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Koníček, J.
хПюшек, Л.
xFinger, M.
-хЩусь, А.ф.

хГромова, И.И,
Koníček, J.
Janout, z.
et al.

xDupák, J.
Koníček, ̂J.
Janout, Z.
et al.

xDupák, j.
Koníček, J.
Machová, A.
et al.

Určeny hraniční energie pro dvě kompo-
nenty spektra positronů 169LU a jednu
170LU.

Изучение разностей масс. Позитроны
при распаде 15Оть.
/Study of Mass Differences. Positrons
in 150ть Decay./
In : Тезисы докладов 25ого совещания по
ядерной спектроскопии и структуре атом-
ного ядра, Ленинград 1975 г., Ленинград,
Наука I97Š, стр. 10§. '
Určen rozdíl hmotnosti atomů Tb -
L5Ocd: Q « 4 670 + 15 keV.

Изучение ориентированных ядер на уста-
новке СПИН. Распад ориентированных
ядер 1 5 2ть, 1 5 5ТЬ, Tb. /Study of
Oriented Nuclei on SPIN Facility. Decay
of Oriented Nuclei of 1 5 2Tb, 155Tb,
156Tb./
In : Труды международной конференции по
избранным вопросам структуры ядра 15 -
19 июня 1976 г., Дубна, Том 1. Краткие
совещания.
Д-9882, ОИЯИ, г. Дубна 1976, стр. 51.
Měřeny asymetrie záření'Jf' jader některých
izotopů terbia orientovaných při velmi
nízkých teplotách.
Установка для изучения распада ориенти-
рованных ядер в ОИЯИ (установка СПИН).
/JINR "SPIN" Facility for Study of
Oriented Nuclei Decay./
In: Тезисы докладов 27ого совещания по ядер-
ной спектроскопии и структуре атомного яд-
ра, Ташкент 22-25 марта 1977 г., Ленинград,
Наука 1977, стр. 363.
Udány základní"parametry zařízení SPIN
vytvořeného v Laboratoři jaderných prob-
lémů v SÚJV Dubna.

Применение ядерных термометров в исследо-
ваниях с ориентированными ядрами.
/Application of Nuclear Thermometers to
Experiments with Oriented Nuclei./
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xDupák, J.
Koníček, J.
Machová, A.
Janout, Z.
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xDupák, J.
Koníček, J.
Janout, Z.
Machová, A.
et al.

xDupák, J.
Koníček, J.
Machová, A.
et al.

in: Тезисы докладов 27ого совещания по
ядерной спектроскопии и структуре атом-
ного ядра, Ташкент 22-25 марта 1977 г.,
Ленинград, Наука 1977, стр. 367.
К měření absolutní teploty radioaktivních
vzorků v oblasti teplot 1.0 - 50 inK pou-
žity jaderné termometry S^Mn/Ni/ a
57co/Fe/.

Použitie rádioaktívnych termometrov pre
meranie velmi nízkých teplot na zaria-
dení "SPIN". /The Use of Racioactive
Thermometers for the Measurement of Low
Temperatures on the "SPIN" Facility./
In: The Fifth Conference of Czechoslovak
Physicists, Košice 1977, VŠT Košice 1978,
s. 333.
V práci je popsáno využití radioaktivních
.termometrů 54fin(Ni) a 57Co(Fe) k měření
teplot v milikelvinové oblasti (*—'10 inK -
50 mK).

Zařízení pro studium rozpadu orientova-
ných jader v SUJV - zařízení SPIN.
/Facility for the Study of the Decay
of Oriented Nuclei at JINR - SPIN Fa-
cility./
In: The Fifth Conference of Czechoslovak
Physicists, Košice 1977, VŠT Košice 1978,
s. 337.
V referátu jsou uvedeny parametry zaříze-
ní SPIN, které bylo uvedeno do provozu v
SťJJV v Dubne pro studium orientovaných ra-
dioaktivních jader.

Изучение распада 1 6 о т ь методом ядерной
ориентации при низких температурах.
/Study of Tn Decay by Nuclear Orienta-
tion at Low Temperatures./
In: Тезисы докладов 28ого совещания по
ядерной спектроскопии и структуре атомно-
го ядра, Алма-Ата, 28-31 марта 1978 г.,
Ленинград, Наука 1978, стр. 94-95.

Určeny směšovací koeficienty pro šestnáct
přechodů "ft-. Pro hyperjemné magnetické po-
le na jádrech Tb v Gä určena veličina
3,09 Д О ) М Gauss.
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xDupák, J.
Koníček, J.
et al.

xFinger, M.
Koníček, J.
et al.

xDupák, j.
Koníček, J.
et al.

Maršák, Z,

Pína, L.

Nuclear Orientation Study of Co Decay.
In: Аннотации докладов 15ого совещания по
ядерной спектроскопии и теории ядра,
Дубна 4 - 7 июля 1978 г., Дубна -ОИЯИ
1978. Д6-11 574, стр. 95
Určeny asymetrie jedenácti přechodů
pro dva přechody upřesněny směšovací
koeficienty.

Directional Distribution of Gairan-Rays
in 153Gd from the Decay of 153ть.
In:Аннотации докладов 15ого совещания
по ядерной спектроскопии и теории ядра,
г.Дубна, 4-7 июля 1978 г. Дубна - ОИЯИ
1978, Д-6-11 574, стр.125.
Metodou studia úhlového rozdělení záře-
ní jader orientovaných při velmi nízkých
teplotách byly jednoznačně stanoveny
spiny dvaceti energetických hladin.

Nuclear Orientation Study of the Tb
Decay.
In: Аннотации докладов 15ого совещания по
ядерной спектроскопии и теории ядра,
Дубна 4-7 июля 1978 г., Дубна - ОИЯИ
1978, Д-6-11 574, стр. 130.
Využitím metody jaderné orientace při vel-
mi nízkých teplotách byl stanoven magne-
tický dipólový moment základního stavu
155Tb.

Simulation of Stress Distribution in Two-
Component Medium.
In: RILEM/IUPAC V, London, Praha 1973,
s. 53-62.
V práci je popsána metoda fotoelastického
měření rozložení napětí v makroskopických
modelech struktur binárních slitin.

Dose Measurement on an Ion Implantation
Equipment.
In: Proc. of the Int. Conf. in Equipment
for Ion Beam Applications to Materials,
Smolenice 1975, ČVUT Praha, s. 117-121.
V práci je řešena otázka přesného měření
dávky iontů v zařízení pro implantaci a
jsou podrobně diskutovány problémy sou-
visející s emisí sekundárních elektronů
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Pína, L.

xBečvář, F.
xHuynh Thuong
Hiep
Pospíšil, S.
xšácha, J.
xTelezhnikov,
S.A.

xAldea, L.
Pospíšil, S.
et al.

při měření. Je navrženo vhodné uspořá-
dání Faradayových kalíšků a příslušných
měřících obvodů a uvedeny naměřené para-
metry.

1 + 4 +Radiation Damage Profiles in H and He
Implanted Si Crystals Investigated by
Capacitance Feedback Method.
In: Proc. of the Int.Conf. on Ion Beam
Modification of Materials, Budapest
1978.
V práci je popsána zpětnovazební kapacit-
ní metoda a navrženo experimentální uspo-
řádání. Ukázky naměřených profilů jsou
uvedeny pro Schottkyho diody Ni-Si/n/,
Al-Si/n/, Au-Si/n/ a Hg/Si/n/ spolu s
diskusí přesnosti měření.

141Test of Valency Neutron Model in Pr
/n,7ř"/ 142pr Reaction.
In: řluclear Structure Study with Neutrons,
Budapest 1972. Ed. J. Erô and J.Szúcz.
Budapest 1974, s. 486.
V práci je předložena analýza výsledků
měření reakce 141Pr/n, y/ 1 4 2Pr probíha-
jící s rezonančními neutrony. Experi-
mentální výsledky mohou být vysvětleny
bez užití modelu valenčního neutronu.

Study of Gamma Rays Following Resonance
Neutron Capture in 176Lu.
In: Proceedings of the International
Conference on Nuclear Physics, Munich
1973. Ed. J.de Boer, J.H. Maug.
Amsterodam, North-Holland 1973. Vol. 1,
s. 660.
Na základě pozorování primárních radiač-
ních přechodů z neutronových rezonanci
na nízkoležící hladiny jader 17?Lu byla
prověřena platnost výběrového pravidla
pro E 1 přechody podle kvantového čísla
K.

xAldea, L.
Pospíšil, S.
et al.
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Sm Nucleaus and x Sm Levels./

xAldea, L.
Pospíšil, S,
et al.

xAldea, L.
Pospíšil, S,
et al.

xAldea, L.
Pospíšil, S,
et al.

In: riaTepna.ribi 2oň p
no HeiiTpoHHOM $M3MKe, KneB 1973, 0 6 H H H C K
1974, He^TpoHHaH $H3MKa, T O M 2, CTp.
289 - 294.
Byly pozorovány primární radiační přecho-
dy z neutronových rezonancí na 33 hladin
jádra l4°Sm s kladnou paritou, ležící
níže excitační energie 2.9 MeV. Byly
určeny spiny řady neutronových rezonan-
cí, spiny a parity nízkoležících hladin
jádra 14* Sm a provedena statistická a
korelační analýza získaných parciálních
šířek.

BTopiniHHX raMMa-KBaHTOB Mcnycicae-
MHX nooJie 3^XBaTa pe30HaHCHHX HeííTpoHOB
HflpaMM. /Study of the Secondary
Y-rays from the Resonance Neutron
Capture i n l 4 7 Sm N u c l e i . /
I n : MaTepna.nbi 2OH BcecoK3HOM KOH'tepeH-
iiMM no HeftTpoHHOH tyvisviKe, KweB 1973,
OÔHMHCK 1974, HeľlTpOHHafl $M3MKa, TOM 2,
CTp. 295-300. ] 4

Reakce I47sir./n, ̂ 7 Sm byla studována
metodou "TIME-OF-FLIGHT". V neutronových
rezonancích až do energie 206 eV byly
měřeny intenzity kaskádních přechodů.
Byla provedena srovnání experimentálních
výsledků s výsledky modelových výpočtů.

Mccne,qoBaHne ranna-ziyHeň H3
1 73yb(n,y ) ̂  ̂ ^Yb Ha peaoHaHCHbix p
/Study of Y-Rays in l 7 3 Yb (n,Y) 1 7 4 Yb
Resonance Neutron Reaction/
I n : MaTepna/ibi 3eň Bceco»3Hoii KOH(|)epeHqMH no
HeiÍTpoHHoM $M3HKe, KMeB 1975. MocKBa 1976,
HeMTpOHHan $M3HKa, TOM 4, CTp. 46.
Byly měřeny r e l a t i v n í i n t e n z i t v pr imár-
ních přechodů z j e d n o t l i v ý c h l*73yb + n

r e z o n a n c í . Byly nalezeny význačné k o r e -
lace mezi p a r c i á l n í m i šířkami r e z o n a n c í .

BTopnHHbix r a n n á - H B a H TO B , wcnyc-
Haeribix noc/ie 3axBaTa pe3OHaHCHbix HeňTpo-
HOB H^paMH 155Gd M ^^>^Gd.
/Study of Secondary Gamma Rays-Following
Resonance Neutron Capture in*155Gd and
157G<3 N u c l e i . /
I n : MaTepna/ibi 3eň BcecoraaHoň HOHtpepeHLiMM no
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xAldea, L.
Pospíšil, S,
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xAldea, L.
Pospíšil, S.
et al.

što11, I.

e T p $M3MKe, KneB 1975.
MocKBa 1976, HeiÍTpoHHafl $K3KKa, TOM 4,
CTp. 55-57.
Na základě poměru nízkoenergetických kas-
kádních^ -přechodů byly určeny spiny re-
zonancí 155gd až do energie 85 eV. Je
provedeno srovnání experimentálních hod-
not těchto poměrů s hodnotami vypočtenými
pro jádra I56cd a 158cd podle statistic-
kého modelu.

MsyHeHHG cxer ypoBHeň Hflep ' Lu
c noMOiubto peaKUMH 175, 176l,u(n/y) 176,
1 7 7 L U > /study of the 176,177m Levels
by Means of 175,176 L u( n / y) 17G,177LU
Reaction..
In: MaTepHa/ibi 1oň BcecoKSHOii KOH$epeHiíiiil
no HeiiTpoHHOž $M3HKe, KiieB 1977. MocKBa
1977, HeiiTpoHHafl $KSMKa, TOM 4, CTp. 286.
Na IBR-3O byly v SÚJV studovány reakce
175,176Lu/nfY/176,177Lu s rezonančními
neutrony. Z analýzy 33 gama spekter byla
provedena izotopická identifikace primár-
ních 2f"-přechodů.

cTaTMCTimecKMX CBOÍSCTB
raMMa-nepexoflOB B peaKmiM. 173yb/n,y/174Yb.
/Study of the Statistical Properties of
Primary If -Transitions in 173yb, /n,Y~/
174yb Reaction./
In: MaTepna/ibi 1oň BcecOBSHOÄ KOH$epeHiíWM
no HeiiTpoHHoJi $n3KKe, KiieB 1977. MocKBa 1977,
HeSTpoHHaa $M3HKa, TOM 4, CTp. 287.
Na IBR 30 v SÚJV byla měřena reakce ^Yb
/n, 2T7-174yb. Byla pozorována hodnověrná,
statisticky význačná korelace mezi reduko-
vanými neutronovými šířkami a parciálními
radiačními šířkami neutronových rezonancí.

The Influence of Metastable Collisions on
the Suprathermal Electron Distribution in a
Helium Afterglow Plasma.
In: XI- thInternational Conference on
Phenomena in Ionized Gases, Edit.I.štoll
et al., Prague 1973, s. 32.
Je proveden numerický výpočet kvazimax-
wellovské rozdělovači funkce elektronu v
dohasínajícím heliovém výboji se zřetelem
ke srážkám s atomy helia v metastabilních
stavech.
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xHamzawi, A. Rezonanční záření ohraničeného plazmatu.
štoll,I. /Resonance Irradiation of Bounded

Plasma./
In: Acta polytechnica IV, 1973, 2,
s. 167-170 (věd. konf.).
Je zkoumáno netermální vyzařování ohrani-
čeného plazmatu s obecným průběhem gra-
dientu elektronové hustoty. Poissonova
rovnice je řešena rozvojem do vlastních
modů plazmového títvaru.

štoll, I. Electron Distribution Function in a
Helium Afterglow Plasma.
In: V I I t n Yougoslav Symposium and Summer
School on the Physics of Ionized Gases,
Rovinj 1974, s. 877-895.
Přehled vlastností a metod výpočtu supra-
termálních částí elektronové rozdělovači
funkce s dohasínajíčími výboji v heliu.

štoll, I. Radiation Temperature Enhancement in
Plasmas >with Suprathermal Electrons.
In: Vllth Yougoslav Symposium and Summer
School on the Physics of Ionized Gases,
Rovinj 1974, s. 897-913.
Je zkoumán vliv supratermální části
elektronové rozdělovači funkce v plazmatu
na zvýšení radiační teploty a provedeno
srovnání teoretických a experimentálních
výsledků.

štoll, I. Effective Collision Frequency in a Helium
Afterglow.
In: 3rc* Europhysics Study Conference on
Atomic and Molecular Physics of Ionized
Gases, Bratislava 1976, s. 74.
Je vypočítána oprava ke Coulombovské sráž-
kové frekvenci v heliovém výboji, která
vzniká díky nemaxwe1lovskému charakteru
elektronové rozdělovači funkce.

Tolar, J. Kvantová mechanika v homogenních prosto-
rech. /Quantum Mechanics in Homogeneous
Spaces./
In: Acta polytechnica IV, 1973, 2,
s. 143r-148 (věd. konf.).
V příspěvku je podána iSplná formulace

65



Tolar, J.
xNiederle, J.

Tolar, J.

xNiederle, J.
Tolar, J.

Tolar, J.

kvantové kinematiky nerelativistických
soustav, jejichž konfigurační prostor je
homogenním prostorem jisté Lieovy grupy.

Partial-Wave Analysis of Dilatation-
Invariant Relativistic S-Matrix.
In: 10th Winter School of Theoretical
Physics, Karpacz 1973.
New Developments in Relativiatic Quantum
Field Theory, Vol. 1.
Acta Universitatis Wratislawisnsis No.
207, Wroclaw 1974, s. 335-364.
Rozptyl vysokoenergetických částic je
zkoumán modelově nezávislým způsobem
jen za předpokladu, že relativistická
S-matice je dilatačně invariantní. Je
proveden rozklaď dvoučásticové S-matice
do parciálních vln s použitím Clebscho-
vých-Gordanových koeficientů Weylovy
grupy.

On the Mass Condition in Strong Coup-
ling Theory.
In: Hadron Interactions at Low Energies.
Proc. of the Triangle Meeting, Smolenice
1973. Eds. D. Kriípa and J. Pišút, Bra-
tislava, Veda, 1975, s. 409-414.
V algebraickém přístupu ke statické
teorii silné vazby je zkoumána třída
modelů s kompaktní Lieovou grupou sy-
metrie. Jsou ukázány postačující pod-
mínky pro existenci a jednoznačnost
řešení.

Remark on the Transversal Position Ope-
rator for a Massless Particle.
In: Hadron Structure 76. Proc. of the
Conference in Smolenice, 1976. Je ukázá-
no, že operátory polohy pro částice
s nulovou hmotností, odvozené v práci
Angepopoulose, Bayena a Flata, jsou
transversálními polohovými operátory v
limitní referenční soustavě s nekonečnou
hybností.

Quantization and Deformation Theory.
In: Proc. Informal Meeting on Differen-
tial-Geometric Methods in Physics,
Clausthal 1977. Eds. H.D. Doebner and
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Tolar, J,

Tolar, J,

Uhlíř, M.

J. Tarski. Clausthal, Technical Univer-
sity 1977, s. 176-185.
V práci je zkoumán vztah mezi třídou
kvantování určených zobecněnými Weylo-
vými zobrazeními a třídou deformací
algebry klasických pozorovatelných
ekvivalentních Weylově-Moyalově defor-
maci. Je ukázáno, že mezi prvky obou
tříd je vzájemně jednoznačná korespon-
dence .

Quantization and Deformation Theory.
In: Group Theoretical Methods in Phy-
sics. Sixth International Colloquium,
Tubingen 1977. Eds. P.Kramer and A.
Rieckers. Lecture Notes in Physics,
Vol. 79.
Berlin, Springer-Verlag 1978, s. 543-545,
Zkrácená verze předcházející práce.

Quantization and Deformation Theory:
Identical Particles.
In: Symposium on Mathematical Methods
in the Theory of Elementary Particles,
Liblice 1978. Pro soustavy identických
částic je ukázáno, že algebraická struk-
tura pozorovatelných, získaná kvantová-
ním pomocí deformace, nerozlišuje přípa-
dy fermionů a bozonů.

Nesta.tická řešení Diracovy rovnice.
/Non-statistical Solutions of the Dirac
Equation./
In: Acta polytechnica IV, 1973, 2,
s. 149-153 (Věd. konf./).
Nalezena korespondence' mezi polem ele-
mentárních elektrických a magnetických
multipolů a singulárními (nestatickýrai}
řešeními Diracovy rovnice.

67



Referativní články
OÓ3OpHUe CTaTbM
Review Articles

Br y knar, Z.

Janout, Z.
et al.

Janout, z.

Luminiscence, /Luminescence./
Rozhledy mat.-fyz. 50, 1972, s.23-28,
Popsány druhy luminiscence a jejich
vlastnosti.

Resultats Experimentaux pour la Dif-
fusion Elastique Nucleon-Nucleon de
270 a 3OOO MeV. /Experimental
Results for Nucleon-Nucleon Elastic
Scattering (from 270 to 3000 MeV)/.
Report CEA-N-1547/E/, Saclay, Fran-
cie, 1972.
Kompilace experimentálních hodnot
účinných průřezů polarizačních pa-
rametrů/ korelačních koeficientu a
paramelpji wžpslfensteina pružného roz-
ptylů nukleonů na nukleonech v
oblasti energií qd 270 do 3000 MeV.

experimenty s pružným roz-
^ pignů ha protonech v CERN.

/Recent Experiments in Pion-Proton
Elastic Scattering ai: CERN/.

. A22, 1972, s . 104.
exper iraéíitälni aparatura

měření polarizačních pa-
protonfi př^f pružném rozpty-

fch proto-

xFinger, M. ľ >
Janout, z. '-f/.
xŘíkovská, J. ';:iL

fyzikálixíclj experimentech.
Radioactive- Or ien-

PhyáicaJ- Experiments. /
i, 3, s. 49.

radioaktiv-
k určování
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xFinger, M
xŘíkovská, J,
Janout, Z.

Exploitation of Radioactive Oriented
Nuclei in Physical Experiments.
In: Proc. of the 4th Conf. of Czecho-
slovak Physicists,Liberec, August 1975;
Academia, Praha, Vol.1, s. 303-304.
Referát podává stručný přehled o vy-
užití radioaktivních orientovaných
jader v oblasti struktury atomového
jádra.

Tolar, J. Perspektivy získávání nových trans-
uranů. /Prospects for Obtaining new
Transuranium Elements./
Pokroky mat., fyz. a astron. lj>, 1971,
s. 187-201.
Přehled o současném stavu a perspekti-
vách v oblasti transuranových prvků.
Zvláštní pozornost je věnována hle-
dání tzv. supertěžkých prvků.

Tolar, J. Měření
Oo

a n a r ušení CP-invarian-£, Oo
ce. /Measurement of/« o o and CP-Non-
Conservation./
Čs.čas.fys. A'22, 1972, s. 315-316.
Aktualita věnovaná problému určení
mechanismu narušení CP-invariance po-
pisuje měření parametru ^ o o v rozpa-
du kaonů KL, jehož výsledky se zdají
potvrzovat tzv. superslabou teor i i .

xNiederle, J.
Tolar, J.

O šestém Hilbertově problému.
/On the sixth Hilbert Problem./
Pokroky mat.fyz. a astron. 17, 1972,
s. 135-146. —
Článek patřící do série přehledů vě-
novaných všem Hilbertovým problémům,
pojednává o axiomatizaci kvantové
teorie pole.
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Tolar, J.

Tolar, J.

xNiederle, J.
Tolar, J.

xNiederle, J,
Tolar, J.

Tradiční a netradiční přístupy k pře-
chodu od klasické ke kvantové fyzice.
/Traditional and Non-Traditional
Approaches to the Transition from
Classical to Quantum Physics./
In: Acta polytechnica IV, 1975, 3,
s. 157-168 /vědecká konference/.
V referátu je podán stručný přehled
metod kvantování klasických nerelati-
vistických soustav s konečným počtem
stupňů volnosti.

Kvantování : tradiční i netradiční
přístupy./Quantization: Traditional
and Non-Traditional Approaches./
Čs.čas.fyz. A 25, 1975, s. 576-588.
Je podán přehled metod kvantování :
kanonické kvantování a jeho zobecně-
ní na homogenní, příp. Riemannovy
prostory, Feynmanova metoda integro-
vání přes trajektorie, metoda dynamic-
kých grup a globální geometrická me-
toda.

Přesné měření anomálního magnetické-
ho momentu Kiionu - jeden z testů
kvantové elektrodynamiky. /Preci-
sion Measurement of the Muon Anoma-
lous Magnetic Moment as a Test of
Quantum Electrodynamics./
Čs.čas.fyz. A 27, 1977, s. 418-420.
Aktualita věnovaná novému přesnému
měření anomálie mionu ve velkém
experimentu v CERN r. 1977. Srovná-
ní s teorií dává souhlas na devět
platných cifer.

Nový pohled na kvantování - kvanto-
vání jako deformace.
/New View of Quantization - Quanti-
zation as Deformation./
Čs.čas.fyz. A 28, 1978, s. 258-263.
Aktualita o nových pracích interpre-
tujících kvantování jako deformaci
algebraické struktury klasických ve-
ličin v algebru kvantových pozorova-
telných.

70



Knihy

Books

Štoll, I. Paprsek budoucnosti. /Ray of the Futu-
re./
1. vyd. Praha, Pressfoto ČTK 1975,
237 s.
Populárně vedecká publikace o historii,
fyzikálních principech a praktickém
využití laserů ve vědě a technice.

Skripta
eKC

Lecture Notes

Češpíro, Z.

češpíro, Z.
et al.

Vakuová technika. /Vacuum Technology./
2. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1973, 159 s.
3. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1977, 184 s.

Fyzikální praktikum. /Physics Labora-
tory . /
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1977, 124 s.
2. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1978, 124 s.
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Koníček, J.
Tolar, J.

Legová, S.
Havránková, E.

Legová, S.
Havránková, E.
Dibelka, J.

Maršák, Z.

Uhlíř, M.

Sbírka řešených příkladů z fyziky III.
Vlnění. /Collection of Solved Examples
in Physics III. Waves./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1973, 97 s.
2. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1978, 97 s.

Fyzika I. (Mechanika). /Physics I.
(Mechanics J./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1974, 180 s.
1. přepracované vyd., vyd. ČVUT 1976,
187 s."
2. přepracované vyd., vyd. ČVUT 1978,
203 s.
Sbírka příkladů z fyziky I. (Mechanika)
/Physics I - Exercises (Mechanics)./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1977, 46 s.
Termodynamika a molekulová fyzika.
/Termodynamics and Molecular Physics./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1973, 219 s.

Úvod do atomové fyziky. /Introduction
to Atomic Physics./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1971, 109 s.
2. opravené vyd. Praha, vyd. ČVUT 1975,
109 s.
3. přepracované vvd. Praha, vyd. ČVUT
1977, 110 s.
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Didakticko - metodické práce
AHAaKTHKO-MeTOflHHeCKMe paÓOTbl

Works on Education Problems

Bryknar, Z,

Janout, Z.

Janout, Z.

Janout, Z.

Janout, Z.

Recenze knihy L. Eckertové: Fyzika
tenkých vrstev.
Pokroky matem., fyz. a astr. 1_9, 1974,
s. 239-240.

"Fyzikální zajímavosti"./Interesting
Physical Problems./
Rozhledy mat.-fyz. £7 /1968/69/, s. 252.
V krátkém článku je uveden příklad z
relativistické kinematiky.

"Naše soutěž"./Our Competition./
Rozhledy mat.-fyz. 49 1970/71, s.276.

l i • • - - - "
52

1972/73,
1973/74,

53 , 1974/75,
_54
_55
_56
57

s. 85,420.
s.140,188.
s.44,128.
s.131,179.
s.128,232.

1977/78, s.128.
1978/79, s. 39,133.

, 1975/76,
, 1976/77,

Autorská účast ve fyzikální rubrice "Naše
soutěž".

Síly setrvačnosti. /Inertial Forces./
Rozhledy mat.-fyz. 4_9, 1970/71, s. 370.
V článku je vysvětlen vznik setrvačných
sil a jsou uvedeny příklady.

Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubne.
/Joint Institute for Nuclear Research
at Dubna./
Rozhledy mat.-fyz. 53, 1974/75, s. 320-359.

73



V článku je popsána struktura a základní
směry výzkumu Spojeného ústavu jaderných
výzkumů v Dubne u Moskvy.

Janout, Z. Dvacet let FJFI. /Twenty Years of the
Faculty of Nuclear Sciences and Physical
Engineering./
Rozhledy mat.-fyz. 5_4, 1975/76, s. 31-
V článku je stručně popsána dvacetiletá
historie fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské ČVUT.

Janout, Z. Kosmické záření. /Cosmic Rays./
Rozhledy mat.-fyz. 54, 1975/76, s. 159.
Článek se zabývá popisem primárního i
sekundárního kosmického záření.

Janout, Z. Elementární částice a interakce mezi ni-
mi. /Elementary Particles and their
Interactions./
Rozhledy mat.-fyz. 5_5, 1976/77, s. 221.
V článku jsou popsány základní charakte-
ristiky elementárních částic a interakcí
působících mezi nimi.

Tolar, J. Enrico Fermi.
Pokroky mat., fyz. a astron. 2C), 1975,
s. 1-4.
Stručný popis života a díla E. Fermiho
k dvacátému výročí jeho límrtí.
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Výzkumné zprávy
OľMeTbl nO MCCJieflOBaTe/lbCKMM
paôoTaM
Research Reports

Bryknar, Z,

Bryknar, Z,

Bryknar, Z,

Bryknar, Z,

Studium emisních spekter skleněných
TLD v závislosti na některých vnějších
a vnitřních faktorech. /Investiga-
tion of Glass TLD Emission Spectra
Dependence on Some External and In-
ternal Factors./
17/75, 1975.

Měření spektrálních závislostí termo-
luminiscence. /Measurement of
Spectral Dependence of Thermolumi-
niscence./
17-1/75, 1975.

Studium fotoluminiscence skleněných
termoluminiscenčních dozimetrii F 11
v závislosti na dávce ozáření.
/Investigation of Dosage Dependence
of Thermoluminescent Glass Dosemetres
F 11 on Photoluminescence./
33-1/76, 1976.

Studium problematiky měření transmise,
optické homogenity, absorpce a indexu
lomu vzorků skel pro optické vlnovody.
/Investigation of Transmission, Opti-
cal Homogeneity, Absorption and Re-
fraction Index Measurements of Glass
Samples for Optical Fibres./
16-1/76, 1976.
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Bryknar, Z,

Bryknar, Z,

Bryknar, Z,

Bryknar, Z,

Bryknar, Z.

Bryknar, Z,

Češpíro, Z,

Maršák, Z.

Měření transmise skel pro optické
vlnovody. /Glass Transmission Measure-
ments for Optical Fibres./
16-2-76,1977.

Studium chování emisních pásů TLD v zá-
vislosti na složení dozimetrů a studium
jejich dalších fyzikálních vlastností.
/Investigation of Dependence of TLD
Emission Spectra Behaviour on Dosimeter
Composition and of their Additional
Physical Properties./
35/76, 1977.

Studium optických vlastností skleněných
vzorků pro účely optických vlnovodů.
/Optical Properties of Glass Samples for
Optical Fibres./
16-3/76, 1977.

Studium vlivu imerze na přesnost měření
absorpčních spekter u materiálu pro vý-
robu optických vlnovodů. /Investiga-
tion of Immersion Influence on Absorption
Spectra Measurement Accuracy of Materials
for Optical Fibres./
16-4/76, 1977.

Studium optických vlastností materiálů
pro vláknové světlovody. /Optical
Properties of Materials for Optical
Fibres./
16-1/78, 1978.

Absorpční spektra vláknových světlovodů.
/Absorption Spectra of Optical Fibres./
16/78, 1978.

Přesnost měření nízkých tlaků kompresním
manometrem podle Poltze a Mosera.
/Measurement Accuracy of the Poltz and
Moser Mac Leod Gauge./
Závěrečná výzkumná zpráva úkolu 1-3-7/3,
1975.

Studium rozložení deformací ve dvojkompo-
nentním prostředí. /A Study of Deforma-
tion in Two-Component Materials./
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xDlouhý, Z.
Pospíšil, S.
xWiíhelm, I.

Závěrečná zpráva fakultního vědecko-
výzkumného úkolu, 1972.

Spektrometr rychlých neutronů s polovo-
dičovým detektorem a radiátorem.
/Surface Barrier Detector with Proton
Convertor and Fast Neutron Spectometer./
ÚJV 24 96-F, 1971.

Patenty
PlaTeHTb
Patents

xDlouhý, Z.
Pospíšil, S
xWilhelm, I

Způsob určování látek bohatých na vodík,
/A Method for Determining Hydrogen-
Rich Substances./
Patentová listina č. 148558 ze dne
15.5.1973, Praha.

77



Kandidátské disertace

CSc Theses

Bryknar, Z,

Hamzawi, A.

Janout, Z.

Legová, S.

Němec, V.

Pína, L.

Fotoluminiscénce monokrystalu chlori-
du rtufcnatého. /Photoluminescence of
Mercurous Chloride Single Crystal./
1976.
Turbulentní ohřev laserového plazmatu
při parametrické nestabilitě. /Turbu-
lent Heating of Laser Plasma under Pa-
rametric Instability./ 1975.

Studium pružného rozptylu nukleonů
na nukleonech. /On Elastic Scattering
of Nucleons on Nucleons./ 1972.

Studium činnosti farvitronu a jeho
kalibrační křivka. /Farvitron and its
Calibration Curve./ 1975.

šíření ultrakrátkých optických pulsů
rezonančním prostředím. /Spreading
of Ultra-Short Optical Pulses in Re-
sonance Medium./ 1975.

Měření hloubkových koncentračních
profilů a zpětnovazební kapacitní
metoda. /In-Depth Concentration
Profiling and Feedback Capacitance
Method./ 1978.
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Docentské habilitace

Docents Theses

Češpíro, Z.

Janout, Z.

Maršák, Z.

Štoll, I.

Tolar, J.

Přesnost měření nízkých tlaků kompres-
ním manometrem podle Poltze a Mosera.
/Measurement Accuracy of the Moser and
Poltz Mac Leod Gauge./ 1971
Měření polarizace protonů odražených
při pružném rozptylu pionů vzad.
/Measurement of Polarization in Back-
ward -n -p Elastic Scattering./ 1975.

Vliv termických pnutí na deformaci
krystalové mřížky uvnitř nadeutek-
tických slitin Al-Si. /Deformation
of Crystallographic Structure by
Thermal Stress in Hypereutectic
Alloys Al-Si./ 1973.

The Theory of Radiation Temperature
Enhancement in a Stable Quasi -
Maxwellian Plasma. University of
Saskachetwan 1971.

Kvantová mechanika v homogenních
prostorech. /Quantum Mechanics in
Homogeneous Spaces./ 1974.
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Katedra
jazyků

V--C



Vědeckovýzkumná a odborná práce členů katedry ja-

zyků FJFI ČVUT organicky souvisí s jejich činností pe-

dagogickou a politicko-výchovnou. Soustřeáuje se přede-

vším na vypracování jazykových učebních pomůcek pro ty

cizí jazyky, jimž se na FJFI ČVUT vyučuje, tj. zejména

pro ruštinu, angličtinu, němčinu, francouzštinu, popř.

španělštinu; patří sem i čeština pro zahraniční studen-

ty. Ve všech případech jde o příručky odborného jazyka.

V lexikografické oblasti se činnost některých členů

katedry jazyků projevuje v práci na překladových odbor-

ných polytechnických nebo oborově technických slovní-

cích.

V popředí zájmu všech pracovníků katedry je zejmé-

na vědecký funkční styl jazyka. Tímto směrem je zaměřena

činnost na přípravě rigorózních, popř. kandidátských

prací. V této oblasti publikují členové katedry články

v našich, popř. i v zahraničních odborných lingvistic-

kých nebo metodických časopisech a sbornících.

Část pracovníků se zabývá metodickými otázkami ja-

zykové výuky na vysokých školách nefilologického směru,

a také využíváním moderní didaktické i_schniky při výuce

jazykům; stranou nezůstává ani obecnější problematika

pedagogicko-didaktická. Sem patří i otázky ideově výchov-

ného působení v hodinách jazykové výuky, využívání zahra-

ničního tisku k politickému působení na studenty apod.

Předmětem zvláštního výzkumu je struktura vyučova-

cích hodin v dobrovolných jazykových kursech, zejména,

intenzivních s cílem složení státní všeobecné jazykové

zkoušky. Pro ně se připravují speciální učební materiály.
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hledají se nejvhodnější metodické postupy.

Součástí odborné práce je i bohatá recenzní, po-

sudková a překladatelská činnost členů katedry.

Odborný charakter má i činnost některých členů ka-

tedry v redakční radě odborných časopisů /"Cizí jazy-

ky ve škole"/* členství v odborných komisích /ČAR,

ústřední komise ruštiny při ČÚV SČSP atp./.

Konečně je třeba uvést i odborné referáty členů

katedry, přednášené na domácích i zahraničních seminá-

řích, konferencích a sympoziích.

V. ŠIMEČEK

vedoucí katedry jazyků
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Původní vědecké práce
flcwiMHHbie HayMHbie paóoTbi
Original Scientific Papers

Šimeček, V.

Šimeček, V.

Šimeček, V.

20 let jaderné spolupráce. /2O Years
of Co-operation in the Nuclear Field./
Praha-Moskva, 1975,6.3, s. 75-76.
V článku je ukázána jak dosavadní, tak
i perspektivní spolupráce FJFI ČVUT s
různými vysokými školami, s akademic-
kými pracovišti i jinými institucemi
v SSSR v oblasti mírového využívání
jaderné energie. Článek byl napsán
pro časopis Praha-Moskva u příležitos-
ti oslav 20. výročí založení fakulty.

K činnosti katedry jazyků FJFI. /To
the Activities of the Department of
Foreign Languages of the Faculty of
Nuclear Sciences and Physical Engi-
neering./
Informační zpravodaj ČVUT, Praha 1977,
č. 5, s. 21-26.
Obšírná a zevrubná analýza odborné, pe-
dagogické, didakticko-metodické a po-
liticko- výchovné práce katedry jazyků
na vysoké škole nefilologického směru
a její místo v pedagogicko-výchovném
procesu školy.

Jazykovedné kolokvium kateder jazyků
ČVUT Praha 15.6.-16.6.1976. /Linguis-
tic Symposium of the Departments of
Foreign Languages of the Prague Tech-
nical University./
Cizí jazyky ve škole 20, 1976/77, č.2.
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Šimeček, V.

Šimeček, V.

Zpráva o jazykovědném kolokviu kateder
jazyků ČVUT v Praze, konaném v rámci
pedagogické konference ČVUT v červnu
1976.

K uplatnění sociolingvistického aspek-
tu ve výuce cizích jazyků. /Application
on Sociolinguistic Aspects to Foreign
Language Teaching./
Cizí jazyky ve školeni, 1976/77, č.4,
s. 151-157.
Článek se zabývá využitím nejnovějších
výsledků sociolingvistického bádání
pro vyučování cizím jazykům, a to na
materiálu ruštiny a němčiny. Je určen
studentům filologických oborů, učite-
lům jazyků a postgraduantům.

Slovníky lingvistické terminologie.
/Dictionaries of Linguistic Terminolo-
gy-/
Cizí jazyky ve škole 17, 1974/75,0.9,
10, s. 10.
Článek podává stručnou charakteristiku
všech slovníků lingvistické terminolo-
gie, které byly běžně k dostání na kniž-
ním trhu v ČSSR od r. 1945. Je určen
posluchačům filologických oborů univer-
zit, učitelům jazyků a především post-
graduantům.
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Knihy
KHMľM
Books

Lhotová, E.
/člen autor,
kolektivu/

Šimeček, V.
xKařízek, A.

Německo-český a česko-německý slovník
elektrotechnický a elektronický pod
redakcí V. Hesounové a B. Kloudové.
/German-Czech and Czech-German Dictio-
nary of Electrical Engineering and
Electronics./
2. přeprac. a dopi. vyd. Praha, SNTL
1973, 974 s.

Ruský jazyk. Odborná četba pro střední
průmyslové školy dopravní. /Russian.
A Textbook for Students of Secondary
Technical Schools (Transport)./
3. vyd. Praha, SPN 1978, 258 s.
Učebnice sestává z 35 lekcí a z 13
článků doplňkové četby. Každá lekce
má základní text s vysvětlivkami, pod-
textovým slovníčkem a řadu lexikálních
a lexikálně gramatických cvičení. V lek-
ci jsou i další texty pro mluvní výcvik.
Ke knize je připojen R-Č a Č-R slovník,
obsahující především odbornou terminolo-
gii zastoupenou v knize.
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Recenze knih
PeueH3Mfi KHMr

Book Reviews

Šimeček, V. /rec./: Česko-ruský slovník. I., II.
Za vedení L.V. Kopeckého, J. Filipce
a O. Lesky zpracoval lexikografický
kolektiv. /Review of the Czech-Russian
Dictionary./
Praha - SPN , 1976
In: Ruský jazyk 2§_, 1978-1979, č.1, zá-
ří 1978.
Zevrubné posouzení nového dvousvazko-
vého Česko-ruského slovníku, vydaného
společně nakladatelstvím "Russkij ja-
zyk" v Moskvě a SPN v Praze. Jde o no-
vé významné dílo české lexikografie.
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Skripta

Lecture Notes

Dvořáková, I,
Markvartová,
Zýchová, I.

Šimeček, V.
Lhotová, E.

Šimeček, V.
Dvořáková, I.
Markvartová, E.
xPelantová, A.

Učebnice odborné angličtiny pro mate-
matiky, fyziky, chemiky a jaderné in-
ženýry. /English for Students of Mathe-
matics, Physics, Chemistry and Nuclear
Engineering./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1971, 238 s.
Učebnice má 18 odborných textů s lexi-
kálními a lexikálně gramatickými cviče-
ními, pokrývajícími i gramatické zvlášt-
nosti odborné angličtiny. Texty odpoví-
dají profilu fakulty. Je připojen A-Č
slovník a přehled gramatiky.

Úvod do studia odborné ruštiny pro ma-
tematiky, fyziky, chemiky a jaderné
inženýry, /Introduction to Scientific
Russian./
2. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1971, 119 s.
Příručka seznamuje se způsobem čtení v
R matem, a fyzik, symbolů, vzorců a rov-
nic, chem. prvků a sloučenin. Uvádějí se
příklady anotací rus. věd. a techn. lite-
ratury, soupis sloves - termínů, užívaných
v matem., fyzik, a chem. textech a pře-
hled gramat. jevů, typických pro rus.
odb. text. Je připojen minimální obecně
vědní R-č slovník.

Úvod do studia odborné angličtiny pro ma-
tematiky, fyziky, chemiky a jaderné inže-
nýry. /Introduction to Scientific
English./
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xKrautmann, J.
Zýchová, I.
xDubský, J.

2. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1971, 184 s.
Jsou podány informace o způsobu čtení
v A matem., fyzik., chem. symbolů, rov-
nic, prvků a sloučenin; jsou zařazeny
vzory sestavování anotací, jsou charak-
terizovány důležité příručky ke studiu
odb. A; je připojeno poučení o tvoření
termínů a o nejtypičtějších jevech odb.
A. Pomůcku uzavírá obecně vědní A-Č
minimální slovník.

Španělské učební texty. /Spanish Text-
book . /
3. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1977, 125 s.
Skriptum bylo vydáno pro výuku poslu-
chačů především stavební fakulty, kde
je španělština oborově potřebná. Obsa-
huje základy španělské mluvnice a ja-
zyka. Je doplněno odbornými texty z
různých technických oborů a slovníčkem
za lekcemi. U každé lekce je odkaz na
mluvnický přehled na konci učebnice.
Jeho cílem je naučit posluchače zákla-
dům španělštiny.
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Didakticko - metodické práce
/JUAaKTklKO-MeTOAMMeCKMe pa
Works on Education Problems

Šimeček, V. Vztah sociolingvistiky k didaktice ci-
zích jazyků. /Relation of Sociolin-
guistics to Foreign Language Didactics./
Acta polytechnica - VI, 1976,č.4, s.105-
110 /pedagog, konference/.
Referát přednesený na Jazykovednom ko-
lokviu pořádaném katedrou jazyků staveb-
ní fakulty a katedrou jazyků elektrotech-
nickéfakulty ČVUT v Praze 15.-16.6.1976.
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Rigorózní práce
Pnropo3Hbie paóoTbi
PhDr Theses

Zýchová, I. Komposita ve španělštině a francouz -
štině. /Compound Words in Spanish and
French./
Filosofická fakulta UK, 1973. Praha,
FFUK, 1973.
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Katedra užité
jaderné
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Katedra užité jaderné fyziky je v současné době i

v perspektivě zaměřena ve své pedagogické i vědecké

činnosti na problematiku jaderných reaktorů, teoretickou

a aplikovanou reaktorovou fyziku a na neutroniku. Její

experimentální vybavení tvoří neutronový generátor

3.10 n/s, podkritický lehkovodní reaktorový soubor

ŠR-OB, neutronový difraktograf na kanále reaktoru v ÚJV

v Řeži a řada radioizotopových neutronových zdrojů, na

kterých se rozvíjejí výzkumné práce v oblasti reaktorové

fyziky a využití neutronů pro strukturální a texturální

výzkum pevných látek a řeší některé specifické případy

aktivační analýzy. Ve výstavbě je laboratoř vybavená

mikrotronem, který bude sloužit jednak jako zdroj tvrdé-

ho záření gama pro reakce typu gama-n, jednak jako zdroj
12

neutronů o vydatnosti okolo 10 n/s. Experimentální zá-

kladna pro neutronovou difraktografii je v současné době

rozšiřována o další plně automatizovaný difraktograf pro

výzkum struktur složitých organických krystalů použitím

neutronů. Fyzika reaktorů bude dále posílena výstavbou

grafitové sigma-prismy.

Zapojením do experimentálních prací na uvedených za-

řízeních mají posluchači možnost proniknout do základů

práce s neutrony, do proměřování charakteristik neutro-

nových polí a toků a do chování neutronů v homogenních i

heterogenních prostředích. Možnost uplatnění vědecko-

výzkumných prací členů katedry užité jaderné fyziky dává

jak zapojení katedry do úkolů státního plánu, tak rozšiřu-

jící se spolupráce s výzkumnými ústavy /Ústav jaderného

výzkumu v Řeži, Výzkumný ústav jaderných elektráren v

Jaslovských Bohunicích, Výzkumný ústav energetický. Výzkum-

ný ústav závodů energetického strojírenství/.
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s výrobními organizacemi /Závody energetického strojí-

renství/ i s jadernými elektrárnami v Jaslovských Bo-

hunicích a v Dukovanech.

Mezinárodní spolupráce se rozvíjí dlouhodobě se

zahraničními partnery v SSSR, NDR a v Maäarsku.

doc. Ing. Petr OTČENÄŠEK, CSc.

vedoucí katedry užité jaderné
fyziky
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Původní vědecké práce
flcwiMHHbie HayMHbie paóoTbi
Original Scientific Papers

Heřmanský, B.

Heřmanský, B.

Heřmanský, B.

Transfer Function of Nuclear Reactor
Fuel Element and its Approximations.
Acta polytechnica - IV, 1971, s. 57-
84.
Je odvozena přenosová funkce válcové-
ho palivového článku popisující mate-
maticky časové zpoždění přenosu tepla
uvolňovaného v článku do chladivá. V
bezrozměrné formě jsou uvedeny tři
aproximace nízkého řádu a porovnány
s přesným řešením.

Linear Model for Dynamic Analysis of
Fast Oxide Reactor.
Kernenergie JL5_, 1972, s. 219-224.
V práci jsou formulovány diferenciální
rovnice popisující dynamiku jaderného
reaktoru, použito lineární přiblížení
a odvozena přenosová funkce reaktoru
se zpětnou teplotní vazbou.

Some Remarks to the Thermo-Hydraulic
Calculation of Gas-Cooled Reactors
under Stationary Conditions.
Acta polytechnica - IV, 1973,č. 3,
s. 65-74 (věd. konf.).
Je formulován výpočtový model užívají-
cí teplotní závislost fyzikálních
konstant a přerozdělení chladivá v pa-
livových kanálech při výkonových změ-
nách. Současně je stručně popsán výpoč-
tový program STATIK založený na inte-
rační metodě řešení odvozených rovnic.
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Heřmanský, B.

Heřmanský, B.

Heřmanský, B,

Otčenášek, P.

Příspěvek k termohydraulickému výpočtu
plynem chlazených jaderných reaktorů.
/Contribution to the Thermo-Hydraulic
Analysis of Gas-Cooled Reactors./
Jaderná energie 11, 1973, s. 366-370.
V článku je uveden výpočtový model za-
hrnující teplotní závislost fyzikálních
konstant a přerozdělení chladivá v pa-
livových kanálech reaktoru. Numerický
výpočet je založen na iterační metodě
řešení odvozených rovnic. Některé vý-
sledky ilustrují možnosti aplikace uve-
dené metody.

Some Remarks on the Application of Mathe-
matical Models to the Analysis of Fast
Transient Processes in LMFBR.
Kernenergie JL7, 1974, s. 53-57.
Je popsán matematický model k řešení
přechodových procesů v sovětském rych-
lém experimentálním reaktoru BOR 60.

Teplotní přechodové stavy a dynamika
reaktorů. /Thermal Transient Processes
and Nuclear Reactor Dynamics./
Acta polytechnika - IV, 1974,5. 3,
s. 21-48.
Jsou diskutovány možnosti analýzy přecho-
dových procesů založené na znalosti ma-
tematického modelu soustavy. Je formulo-
ván lineární model dynamiky jaderného
reaktoru s rozloženými parametry a uve-
deny obecné vztahy pro výpočet nesta-
cionárních teplot. Konkrétně jsou uvede-
ny některé výsledky studií tepelného
reaktoru KS-15O a rychlého reaktoru s ke-
ramickým palivem a sodíkovým chladivém.

Význam prostorové kinetiky jaderného
reaktoru pro analýzu přechodových pro-
cesů. /Influence of Space - Time Reac-
tor Kinetics for the Analysis of Tran-
sient Processes./
Jaderná energie .20, 1974, s, 280-285.
Ve výkonovém reaktoru je hospodárný pro-
voz charakterizován malou diferencí
teplotního pole od maximálních přípust-
ných hodnot. Prostorová závislost
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Otčenášek, P,

Šimáně, Č.
xBradna, F.
xšimáňová, R.

Simáně, Č.

šimáně, Č.

neutronového toku je výchozím podkla-
dem pro další výpočty. Práce hodnotí
používané metody pro analýzu přecho-
dových procesů.

Einige Betrachtungen uber die Methoden
zur Berechnung der Raum- und Zeitab-
hängigen Kinetik schneller Reaktoren.
/Some Remarks to the Methods of Space-
Time Kinetics Calculation of Fast
Reactors./
Kernenergie 18, 1975, s. 12-14.
Je podán přehled metod prostorové ki-
netiky se zvláštním zřetelem na výpoč-
ty efektů v rychlých reaktorech. Na zá-
věr je doporučena faktorizační metoda,
která vychází z prostorové integrace
transportní rovnice a z časové integ-
race pomocí exponenciální aproximace.

Konversní vrstvy s obsahem gadolinia
pro neutronovou radiografii./Conver-
sion Layers with Gadolinium Content
for Neutron Radiography./
Jaderná energie JL8, 1972, s. 289-296.
Popsána nová metoda přípravy konvers-
ních vrstev pro neutronovou radiogra-
fii na bázi želatiny s jemně dispergo-
vaným oxalátem gadolinia. Uvedeny dosa-
žené výsledky a aplikace.

Přibližné analytické výrazy pro totální
účinné průřezy a hmotnostní součinitele
zeslabení úzkého svazku záření gama
pro energie 3 až 100 MeV. /Approximate
Analytical Expressions for Total Cross
Section and Mass Attenuation Coefficient
of Narrow Gamma Beam with Energy Ranging
from 3 to 100 MeV./
Jaderná energie 2^, 1976, s. 47-49.
Tabelární údaje S;orma a Israele apro-
ximovány analytickým výrazem s třemi
konstantami pro každý prvek. Uvedeny ta-
bulky těchto konstant.

Out-of-Pile Studies of Neutron Flux
Distribution in Reactor Lattices.
Kernenergie 16, 1973, s. 376-379.
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šimáně, Č.
xDejmal, V.

Šimáně, Č.
xViropajev, V.J.
xDejmal, V.

šimáně, č.
Matějka, K.
xFleischhans, J.
xJílek, M.

Šimáně, Č.

Popsána nová metoda mapování neutro-
nového pole v reaktorové mříži s pou-
žitím konversních neutronových folií
na otáčivé maketě nacházející se v
neutronovém svazku z horizontálního ka-
nálu reaktoru.

Stanovení tkáňové vody průchodem neut-
ronů. /The Assesment of Body-Tissue
Water by Neutron Transmission./
Lékař a technika 1972,5.6, s. 5-7.
Zeslabení tenkého kolimovaného svazku
monoenergetických neutronů z krysta-
lového monochromátoru použito ke sle-
dování in vivo obsahu vody v kožní řa-
se krysy. Citlivost na změny obsahu
vody 1 mg/cm2.

Stanovení železa v krvi rentgenofluo-
rescenční analýzou. /Determination
of Blood Iron by X-ray Fluorescence
Analysis./
Lékař a technika 1976,č.5, s. 84-85.
Popsána metodika přípravy vzorku
/0,l ml krve ve filtračním papíru/ a
úprava rotační podložky v měřící hla-
vě analyzátoru k vyloučení vlivu azi-
mutálních nehomogenit vzorku. Výsledky
srovnány s kolorimetrickou metodou.

Exponenciální soubor ŠR-OB. /Expo-
nential Assembly ŠR-OB./
Jaderná energie 22_, 1976, s. 128-132.
Popsána konstrukce těžkovodního expo-
nenciálního souboru s obohaceným ura-
nem, uvedeny základní technické a fy-
zikální parametry a počáteční provoz-
ní zkušenosti.

Modelování neutronových polí. /Neutron
Field Shaping./
Acta polytechnica - IV, 1973, č. 3, s.
107-112 (věd. konf.;.
Formulovány požadavky na modelové neut-
ronové pole a rozebrány možnosti jeho
realizace v prstencovém reaktoru a v
modelech rotujících v horizontálních
svazcích jaderného reaktoru.
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Šimáně, Č.
xšulc, V.
xOndreička, K.

šimáně, Č.

Šimáně, Č.

švec, P.V.

r - 3 ÄJÍH HOATpOHHOft fi.m-
$paKTorpa$MK c ynpaBJreHMeii OT 3BÍ'
/Computer-Controlled Goniometer NG-3
for Neutron Diffraction./
.ZJyÔHa, OHHK 1977, HpenpMHT 13-10931
Popsána konstrukce a elektronické sché-
ma řízení trojosého goniometru s novým
způsobem nastavování a odečítání po-
loh. Uvedeny základní parametry.

De Bruijn Cycles and their Application
for Encoding of Discrete Positions.
Kybernetika _14, 1978,č.6, s. 408-420.
Pojednáno o některých vlastnostech
cyklů de Bruijna a na základě teorie
grafů odvozena nová metoda jejich konst-
ruování. Ukázány nové možnosti využití
těchto cyklů pro kódování diskrétních
poloh a uvedeny výhody tohoto způsobu
zejména při konstrukci kódových stup-
nic.

Kódování diskrétních poloh pomocí dvou-
prvkových kódovacích posloupností.
/Encoding Discrete Positions by a Two-
Element Encoding Sequence./
Sdělovací technika 31_, 1979, s. 207-211.
Uvedena teorie dvouprvkových kódovacích
posloupností a výsledky práce autora
obsažené v patentních přihláškách, tý-
kající se jak paralelního,tak i sério-
vého způsobu snímání kódu, kontrol
funkce kódovacího zařízení a rozebrány
možnosti aplikace.

Optimalizace provozních parametrů ja-
derných elektráren. /Optimization of
Nuclear Power Plant Operational Para-
meters. /
Acta polytechnica - IV, 1973,č.3, s. 83-
89 (věd. konf. ).
Metodika komplexní analýzy provozních
parametrů atomových elektráren na samo-
činných počítačích s rozdělením matema-
tického modelu do tří podmodelů:
1. Analýza optimální tepelné ekonomie

jader, elektrárny.
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Vratislav, S,

Vratislav, S.

Vratislav, S.
Zajíček, J.

2. Analýza přípustných provozních re-
žimů atomových elektráren v podmín-
kách optimální tepelné ekonomie.

3. Analýza celkové optimální ekonomie
jaderné elektrárny v podmínkách
přípustných provozních režimů.

Spektrální rozložení neutronů vystupu-
jících z horizontálního kanálu reakto-
ru ÚJV v Řeži měřené neutronovým krys-
talovým spektrometrem KSN-2./Spectral
Distribution of Neutrons from the Reac-
tor Horizontal Channel of the Institute
of Nuclear Research, Řež, Measured by
Crystal Spectrometer KSN-2./
Jaderná energie _17, 1971, s. 191-194.
Krystalovým spektrometrem KSN-2 bylo
proměřeno spektrální rozložení neutro-
nů vystupujících z horizontálního ka-
nálu reaktoru ÚJV v Řeži. Byla určena
mozaičnost monochromátoru Cu /200/ a
opravy pro korekci naměřených hodnot.
Spektrální rozložení neutronů bylo v
oblasti energií 0,01 až 0,1 eV aproxi-
mováno Maxwellovským průběhem s hodno-
tou E = 0,031 eV, což odpovídá teplo-
tě neutronového plynu T » /361 + li/K.

Neutronografická měření na neutronovém
difraktometru KSN-2. /Neutron Diffraction
Measurement on the KSN-2 Neutron Diffrac-
tometer./
Acta polytechnica - IV, 1973,0.3, s. 113
- 120 (věd. konf. j.
Je pojednáno o způsobu provádění neutro-
nograf ických měření na práškových vzor-
cích a monokrystalech MnFe~04, textur-
ních měřeních za studena válcovaných Zr
plechů a uveden přehled dosažených vý-
sledků.

Studium textur neutronografickou metodou.
/Neutron Diffraction Method in the Textu-
re Investigation./
Kovové materiály XI, 1973, s. 278-286,
V práci je charakterizována metoda neut-
ronové difrakce ve studiu textur a
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vymezeny oblasti použití. Metoda by-
la experimentálně ověřena na neutro-
novém spektrometru KSN-2. Jsou uvede-
ny výsledky získané pro dva různé
vzorky za studena válcovaných plechů
ze zirkonu.

Temperature Dependence of Distribution
of Cations in MnFe~04.
Czech.J.Phys. B 24; 1974, s. 642-647.
Výzkum metodou neutronové difrakce
ukázal, že stupeň inverze v zakale-
ných vzorcích MnFe-O, se mění od hodno-
ty 0,06 pro vzorky žíhané při 330 C ke
konstantní hodnotě 0,22 pro vzorky ží-
hané při teplotě 600 C a vyšší. Napro-
ti tomu měření vizorků při vyšších tep-
lotách ukázala další zvýšení y pro
600 C a výše. Reversibilita teplotních
změn byla potvrzena.

Strukturní a texturní výzkum na neutro-
novém difraktometru KSN-2. /The
Structure and Texture Investigation on
KSN-2 Neutron Diffractometer./
Čs.čas.fyz. A 25, 1975, s. 301-303.
Je popsáno pracoviště pro strukturní
a texturní výzkum metodou difrakce te-
pelných neutronů vybudované na KUJF
FJFI a uvedena výzkumná problematika ře-
šená na neutronovém difraktometru KSN-2.

Magnetic Structure of MnCr„0-.
Phys.Stat.Sol. 3_2, 1975, s. K137-K139.
Na základě neutronografických měření by-
lo zjištěno, že magnetické uspořádání
MnCr-0. odpovídá kuželovému spirálnímu
uspořádání s vektorem šíření spirály v
obecném směru.

Oxygen Parameters and Debye-Waller
Factors in Mn Cr_ O. Spinels.
Phys.Stat.SolC 3J77 1976, s. K47HK51.
Pro spinely typu Mn Cr 3_ O. /x«l-3/byla
metodou neutronové aifräícce určena zá-
vislost mřížkových parametrů, stupně
tetragonality, kyslíkových parametrů a
Debye-Wallerových teplotních faktorů
na složení vzorků x.
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Magnetic Structure of Cubic Spinels
Mn Cr O (x = 1-0 - 1.6).
Journal of Magnetism and Magnetic Ma-
terials 5, 1977, s. 41-50.
Vzorky typu Mn Cr, O, (pro x = 1,0;
1,2; 1,4 a l,6j byly studovány metodou
neutronové difrakce v oblasti teplot
nižších než 40 K, kde je přítomno mag-
netické uspořádání. Bylo zjištěno, že
struktura MnCr2O4 při 5 K je popsána
LKDM magnetickou spirálou s vektorem
šíření odchylujícím se o 13,3 od osy
/110/. Při 16 K se struktura stává
kolineární. Vzorky s vyšším obsahem
manganu vykazují kolineární uspořádá-
ní v teplotní oblasti /5-40/K ve
smyslu uspořádání na dlouhou vzdále-
nost. Nicméně uspořádání na krátkou
vzdálenost příčných složek se vyskytu-
je jak u těchto vzorků, tak i u MnCr^O.
při teplotě vyšší než 16 K.

The Location of Protons in Decationa-
ted Y Type Zeolites by Neutron Diffrac-
tion.
Journal of Catalysis 4_9, 1977, s. 112-
114.
Metodou neutronové difrakce byly určeny
polohy protonů a zpřesněny polohy ka-
tiontů Ca a Na pro vzorky zeolitů typu
Y, jejichž mřížkový parametr dosahuje
hodnot 2,5 run.

paAnorpa$MX Ha icaiia.se peaic-
p MBP-30 • /Neutron Radiography

in the Beam of the IBR-3O Reactor./
flyfiHa, OMflii "»75 f IIpenpiiHT P3-9122.
Ověřeny možnost.•* pro neutronovou radio-
grafii v široké... c*azku z aktivní zóny
pulsního reaktoru IBR-30 v SťJJV v Dubne.

TOpa
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Číslicové modelování přechodových pro-
cesů v jaderných reaktorech. /The
Numerical Models of Transient Processes
in^Nuclear Reactors./
In: Sborník referátů "Výpočtová tech-
nika" konf. ČVUT 1971. Ústav výpočtové
techniky ČVUT, Praha 1971, s. 219-227.
Je formulován matematický model dyna-
miky reaktoru a uveden přehled výsled-
ků dosažených v oblasti lineárních mo-
delů na katedře termomechaniky a ky-
bernetiky FJFI v letech 1967-1971.

K výstavbě trenažéru pro školení kád-
rů pro jadernou energetiku. /To the
Construction of a Simulator for Trai-
ning Personnel for Nuclear Power Sta-
tions./
In: Sborník Zabezpečení kádrů pro ja-
dernou' techniku, Slovenská VTS, Bratis-
lava 1977, s. 127-145.
Je určeno postavení trenažéru v systému
přípravy kádrů pro jadernou techniku.
Trenažér je tvořen počítačem a progra-
movým vybavením i systémem postupu pra-
cí, který je schopen dynamicky modelo-
vat chování jaderné elektrárny. Je pou-
kázáno na význam trenažéru z hlediska
spolehlivosti i hospodárnosti.
Physical Calculation of the Pulse
Reactor for the Purpose of Neutron
Radiography.
i n : Cmtnoaxyic "OIIHT 9Kcnxya<ramni
K MCnOJIbBOBaHK* KCCieAOBaTeXbCKKX
peaicTopoB", npejeai 1974, PBA. flxy-
0OBCKSfl MpxHa, C3B,KHTC 1-5,19?4,c.476-490.
V článku je popsána metoda výpočtu puls-
ního reaktoru, výpočty jsou vyhodnoce-
ny a uveden návrh regulace pulsu.

NISUS - A Neutron Intermediate Stan-
dard Uranium Source.
In: Proceedings of a Symposium on Ir-
radiation Facilities for Research Reac-
tors, Teheran 1972. Ed. IAEA, Vienna,
1973, s. 185-201.
Je popsáno experimentální zařízení pro
modelování spekter neutronů středních
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a rychlých energií. Hlavní částí soubo-
ru je sférická slupka z přírodního ura-
nu, umístěná ve sférické dutině tepel-
né kolony reaktoru Consort. Teoretické
výpočty energetického spektra neutronů
jsou ověřovány několika spektrometric-
kými metodami.

Magnetic Moments and the Inversion
Degree of Manganese Ferrite.
In: Proc.Int.Conf.Magn., Moscow, vol.V,
1973, s. 260-263.
Metodou neutronové difrakce byly určeny
parametry magnetické struktury a stupeň
inverze manganatého feritu. Dále jsou
uvedeny výsledky magnetizačních měření.

Magnetic Structure of Manganese Chromi-
tes.
In: Proceedings of the Nuclear Physics
and Solid State Physics Symposium,
Ahmedabad, December 27-31, 1976, vol.
19C: Solid State Physics, s. 336-338.
Je pojednáno určení spirálové struktury
MnCr 2O 4 a magnetických struktur kubic-
kých spinelů tohoto typu metodou neutro-
nové difrakce. Charakteristické paramet-
ry magnetického uspořádání jsou uvedeny.

Výzkum struktur a textur na neutrono-
vém difraktometru KSN-2. /Structure
and Texture Investigation on The
KSN-2 Neutron Diffractometer./
In: Mezinárodní porada o neutronové
fyzice, 29.května - 2.června 1978,
Liblice.
V referátu je pojednáno o charakteris-
tických parametrech KSN-2 a uvedeny
způsoby zvyšování rozlišovací schop-
nosti přístroje. Dále jsou uvedeny
směry výzkumu, tj. magnetické struktury,
lokalizace atomů lehkých prvků, textur-
ní analýza spolu s dosaženými výsledky.

Study of Y Type Zeolites.
In: Conference on Zeolites, Leipzig,
August 1978.
Jsou uvedeny výsledky komplexního stu-
dia zeolitů typu Y. Lokalizace protonů
a zpřesnění poloh kationtů Na a Ca by-
lo provedeno pomocí neutronové difrakce.



Referativní články
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Review Articles
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Plutoniový kritický soubor ZPPR. /The
ZPPR - Zero Power Plutonium Reactor./
Jaderná energie 2, 1971, s. 67 - 68.
Je popsán kritický soubor ZPPR, který
má hrát klíčovou roli ve fyzikálním
výzkumu amerických komerčních rychlých
reaktorů. Soubor sestává ze dvou částí
a^umožňuje modelovat poměry v aktivní
zóně obsahující 520 kg plutonia.

Řídicí tyče vodovodních reaktorů. /Cont-
rol Rods of LWR./
Jaderná energie _4, 1971, s. 135-137.
Řídicí tyče v jaderném reaktoru zajiš-
tují tři funkce: regulaci, vyrovnání
toku s kompenzací reaktivity a havarij-
ní odstavení. Článek se zabývá poža-
davky na řídicí tyče, vlastnostmi ně-
kterých absorpčních materiálů a konst-
rukcí tyčí.

Sovětský rychlý experimentální reaktor
BOR-60. /Soviet Experimental Fast
Breeder reactor BOR-60./
Jaderná energie 5_, 1971, s. 173-176.
Hlavním cílem,výstavby reaktoru BOR je
experimentální ověření zvolené koncepce
a základních prvků určujících paramet-
ry velkých budoucích centiál. V článku
jsou základní parametry reaktoru BOR,
popis aktivní zóny a dalších částí
reaktoru.
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Experimentální výsledky reaktoru
SEFOR při nulovém výkonu. /Experi-
mental Results of Zero Power SEFOR
Reactor./
Jaderná energie 5, 1971, s. 177.
Základním cílem experimentálního pro-
gramu rychlého reaktoru SEFOR bylo
získat přesné hodnoty Dopplerova koe-
ficientu a přesvědčivě tak demonstro-
vat jeho vliv na přirozenou bezpečnost
rychlých množivých reaktorů.

Havárie reaktoru St. Laurent I.
/St. Laurent I. Reactor Accident./
Jaderná energie j4, 1972, s. 137.
V roce 1969 došlo na grafitovém reak-
toru francouzské jaderné elektrárny
následkem chybného zaplnění jednoho
kanálu k roztavení několika palivových
elementů. Je uveden popis reaktoru a
plnicího stroje s číslicovým řízením
i následky havárie.

Sovětské rychlé reaktory BN-350 a BN-
600. /Soviet Fast Reactors BN-350 and
BN-6OO./
Jaderná energie 10, 1972, s. 347-354.
Po krátkém zhodnocení experimentálního
výzkumu ve fyzice rychlých reaktorů je
popsán rychlý reaktor BN-350, jeho ak-
tivní zóna, množivá pásma, reaktorová
nádoba, palivový článek, regulační a
havarijní systém. U následujícího typu
BN-600 je věnována pozornost těm as-
pektům, v nichž se odlišuje od BN-350.

Přehled konstrukčních problémů rychlých
reaktorů chlazených tekutými kovy.
/A Review of the Liquid Metal Cooled
Fast Breeder Reactors Design Problems./
Jaderná energie .12,. 1972, s. 411-417.
Referát se snaží postihnout některé
obecné konstrukční rysy současných rych-
lých reaktorů se sodíkovým"chladivém a
formulovat hlavní požadavky a problémy,
vyplývající z jejich odlišné konstrukce
ve srovnání s tepelnými systémy.
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Francouzsko-sovětská vědecká spoluprá-
ce. /French-USSR Scientific Co-opera-
tion./
Jaderná energie 1, 1973, s. 28-30.
V článku je podána stručná informace o
francouzsko-sovětské spolupráci v ob-
lasti využití jaderné energie.

Současný stav vývoje rychlých reaktorů
v kapitalistických zemích. /Present
State of the Fast Reactor Development
in Capitalist Countries./
Jaderná energie 6, 1973, s. 209-213.
Článek se zabývá stavem vývoje rychlých
reaktorů v USA, ve Velké Británii a v
dalších zemích EHS.

Rozvoj rychlých reaktorů v USA. /Deve-
lopment of the LMFBR in USA./
Jaderná energie 10, 1973, s. 347-351.
Referát podává plěhled o experimentální
základně nezbytné pro vybudování jaderné
energetiky s rychlými reaktory, uvádí
základní údaje o rychlém experimentálním
reaktoru FFTF a o projektu demonstrační
elektrárny s rychlým reaktorem Demo 1.

Rekonstrukce sovětského rychlého expe-
rimentálního reaktoru BR-5 na BR-10.
/Reconstruction of the Soviet Fast Ex-
perimental Reactor BR-5 to BR-10./
Jaderná energie 1, 1974, s. 29-31.
Sovětský reaktor BR-5 patřil po 12 let
mezi základní experimentální zařízení
pro výzkum rychlých reaktorů. Potom byl
jeho výkon zdvojnásoben; v článku jsou
uváděny výzkumné práce vykonané v obdo-
bí rekonstrukce, základní charakteristi-
ky nového reaktoru a realizované změny.

Palivové články sovětských rychlých ex-
perimentálních reaktorů. /Fuel Elements
of the Soviet Fast Power Reactors./
Jaderná energie 3, 1974, s. 1O0-1O2.
Palivový článek tvoří základní součást
rychlého reaktoru; referát je věnován
některým vlastnostem kysličníkového pa-
liva, palivovým článkům reaktoru
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BN-350 a palivovým článkům aktivní
zóny reaktoru BN-6OO.

Heřmanský, B.

Heřmanský, B.

Heřmanský, B.

Heřmanský, B.

Regulační tyče sovětských rychlých
energetických reaktorů. /Control
Rods of the Soviet Fast Power Reac-
tors./
Jaderná energie _4, 1974, s. 134-139.
Článek shrnuje zvláštnosti rychlých
reaktorů z hlediska regulace, fyzi-
kální principy výběru regulačních or-
gánů rychlých energetických reaktorů,
konstrukční řešení regulačních orgá-
nů i konkrétní uspořádání absorpčních
tyčí reaktorů BOR-60 a BN-350.

První sovětská jaderná elektrárna v po-
lárních krajích. /The First Soviet
Nuclear Power Plant in the Polar Re-
gion./
Jaderná energie 6, 1974, s. 208-212.
Je popsána konstrukce reaktoru Bilibin-
ské jaderné elektrárny, některé fyzi-
kální charakteristiky reaktoru, termo-
hydraulické charakteristiky a výsledky
experimentálního výzkumu.

Modelování přechodových procesů v rych-
lých reaktorech I. Lineární modely.
/Models for the Analysis of Transient
Processes in LMFBR I. - Linear Models./
Jaderná energie 12_, 1974, s. 417-423.
V práci je provedena klasifikace mode-
lů k řešení přechodových procesů, po-
dán matematický popis reaktoru s li-
neární zpětnou vazbou a odvozena pře-
nosová funkce rychlého reaktoru sě so-
díkovým chladivém.

Modelování přechodových procesů v rych-
lých reaktorech II. - nelineární mode-
ly. /Models for the Analysis of Tran-
sient Processes in LMFBR II. - Non-Li-
near Models./
Jsou uvedeny metody numerického řešení
rovnic dynamiky rychlého reaktoru se
zpětnou vazbou pro větší poruchy vstup-
ních veličin. Je popsán výpočtový
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program FORE a některé výsledky nume-
rického výpočtu přechodových procesů
v sovětském experimentálním reaktoru
BOR-60 diferenční metodou.

Vysokoteplotní reaktor jako zdroj ener-
gie v metalurgii. /The HTGR as a Source
of Energy for Iron and Steel Industry./
Jaderná energie 1_, 1975, s. 269-273.
V článku je sledována možnost použití
vysokoteplotních reaktorů jako zdrojů
tepla pro technologické procesy, zej-
ména k přímé redukci železné rudy a v
ocelářském průmyslu.

Tlakovodní reaktory. /Pressurized Wa-
ter Reactors./
Jaderná energie K), 1975, s. 391-397.
V referátu jsou uvedeny základní typy
a koncepce energetických reaktorů mo-
derovaných a chlazených obyčejnou vo-
dou, některé obecné problémy provozu
jaderných elektráren s těmito reakto-
ry a vývojové tendence tlakovodních reak-
torů západních výrobců.

Zplynování fosilních paliv jaderným tep-
lem. /Coal Gasification by Nuclear
Heat./
Jaderná energie L2, 1975, s. 461-465.
Jsou stručně probrány 2 základní meto-
dy zplynování uhlí: zplynování vodní
parou a- zplynování vodíkem. Dále je po-
souzen stav vývoje zplynování uhlí v NSR
a perspektivy využití HTGR ke zplyno-
vání fosilních paliv.

Problémy průmyslového obohacování ura-
nu. /Problems of Commercial Enrich-
ment of Uranium./
Jaderná energie _1, 1976, s. 34-39.
V článku jsou probírány základní metody
průmyslového obohacování uranu - difúz-
ni obohacování, odstředivá metoda a
trysková separace ve vztahu k současnému
stavu průmyslové aplikace ve světě.
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Varné reaktory. /The Boiling-Water
Reactors./
Jaderná energie 2^ 1976, s. 68-75.
V krátkém přehledu je shrnuta dosavad-
ní historie varných reaktorů, základní
koncepce a vývojové tendence. Na závěr
jsou probrány standardizované projekty
General Electric /BWR-6/, ASEA-Atom
/BWR-75/ a KWU.

švédská jaderná energetika. /Nuclear
Power in Sweden./
Jaderná energie 9r 1976, s. 343-349.
V článku je hodnocen dosavadní vývoj
jaderné energetiky, energetická situa-
ce a další program rozvoje jaderných
elektráren ve Švédsku. Z osmi jaderných
elektráren jsou již 4 v provozu a 4
v pokročilém stadiu výstavby, lze tedy
hodnotit zkušenosti s výstavbou i pro-
vozem.

Optimální strategie výměny paliva v
lehkovodních reaktorech. /Optimum
In-Core Fuel Management for LWR./
Jaderná energie 2^ 1977, s. 101-106.
Přehled současného stavu řešení opti-
mální strategie výměny paliva ve velkých
tlakovodních reaktorech a formulace
možných směrů dalšího rozvoje této pro-
blematiky v ČSSR.

Současný stav a perspektivy jaderných
energetických reaktorů. /Current
State and Prospects of the Nuclear
Power Reactors./
Jaderná energie 2, 1978, s. 60-75.
V článku je hodnocen dosavadní růst
spotřeby elektrické energie, úloha ja-
derné energetiky, současný stav vývoje
a perspektivy jaderných energetických
reaktorů. Zvláštní pozornost je věnová-
na tlakovodním reaktorům typu WER,
grafitovým reaktorům kanálového typu,
vysokoteplotním a rychlým reaktorům.

Jaderné vytápění. /Nuclear Heating./
Jaderná energie jLO, 1978, s. 390-395.
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S rostoucím nedostatkem fosilních zdro-
jů primární energie roste tlak na vyu-
žití jaderných reaktorů také v ostat-
ních sférách spotřeby primární energie.
V článku je hodnocen současný stav vy-
užití jaderného tepla v centralizovaném
zásobování teplem, které představuje nej-
více perspektivní aplikaci.

Havarijní ledový kondenzátor pro ochran-
nou obálku reaktoru. /Ice-Condenser
for Reactor Containment./
Jaderná energie 3/7, 1971, s. 209-213.
V článku je objasněn princip metody le-
dového kondenzátoru, využívající k po-
tlačení tlaku v kontejnmentu tlakovod-
ního reaktoru po havárii s únikem chla-
divá kondenzace vodní páry na ledových
kostkách. Je popsána konstrukce, základ-
ní charakteristiky a umístění v kontejn-
mentu pro ledový kondenzátor fy Westing-
house.

Použití detektorů0" -záření k měření vý-
konu palivových kanálů Bělojarské jader-
né elektrárny. /Application of y-detec-
tors in Power-Measurement of Fuel Chan-
nels of the Byelojarsk Nuclear Power
Plant./
Jaderná energie 17, 1971, s. 280-282.
Je uveden princip metody a dále hlavní
faktory ovlivňující činnost detektorů,
především jejich přesnost, citlivost a
spolehlivost. S použitím výsledků měření,
provedených s pokusnou sérií deseti de-
tektorů na reaktoru 1. bloku Bělojarské
JE, jsou posuzovány možnosti metody.

Sledování vývoje netěsností povlaku pali-
vových článků pomocí 88Kr. /Application
of 88j(r i n Leakage Development Checking
of Fuel Elements Cladding./
Jaderná energie _17, 1971, s. 390-392.
Referát navazuje na dříve uveřejněný
článek o metodách detekce poruch povla-
ku palivových článků a seznamuje s jed-
ním ze způsobů detekce, založeném na
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měření plynných produktů štěpení. Jsou
analyzovány výsledky experimentálních
měření.

25 let fyzikálně energetického insti-
tutu v Obninsku. /25 Years of the Insti-
tute for Physics and Energy in Obninsk
/FEI/./
Jaderná Energie JL8, 1972, s. 209-210.
Článek stručně popisuje bohatou činnost
známého sovětského výzkumného pracoviš-
tě. Ústav je zaměřen na výzkumné a vý-
vojové práce, nezbytné pro vypracování
projektů nových typů reaktorů, avšak
přispívá významně i k řešení problémů
základního výzkumu v jaderné a reakto-
rové fyzice, v oblasti termokinetiky,
reaktorových materiálů a dalších.

Varné reaktory kanálového typu v SSSR;
současný stav a perspektivy dalšího vý-
voje. /Pressure Tubes Boiling Water
Reactors in the USSR - their Present
State and Development in the Future./
Jaderná energie 18, 1972, s. 245-250.
Je zevrubně popsima Leningradská JE
s reaktorem RBMK-1000 o výkonu
1000 MWe : konstrukce reaktoru, regula-
ce JE, otázky bezpečnosti. Dále jsou ro-
zebírány možnosti dalšího zdokonalování
tohoto typu za použití jaderného přehře-
vu páry, článkové stavby reaktorů velké-
ho výkonu /2000 MW/, úpravou palivového
cyklu aj.

Problémy konstrukce geometricky stabilní
aktivní zóny energetických rychlých
reaktorů. /Design Problems of Geometri-
cally Stable Core of Fast Power Reactors*/
Jaderná energie 1J3, 1972, s. 381-391.^
Geometrická stabilita prvků aktivní zóny
je velmi důležitá zvláště u rychlých reak-
torů, u nichž je vliv záření na mechanic-
ké vlastnosti materiálu podstatně vyšší,
než u reaktorů s tepelnými neutrony. Člá-
nek je věnován jedné z konstrukčních kon-
cepcí aktivní zóny rychlých energetic-
kých reaktorů, která má tuto stabilitu
zajistit.

114



Koryčánek, J.

Koryčánek, J.

Koryčánek, J.
Heřmanský, B.

Koryčánek, J.

Dohoda o vytvoření mezinárodního sdru-
žení "Interatominstrument". /Agreement
on Establishing "Interatominstrument" -
an International Company for Nuclear
Reactor Instruments./
Jaderná energie _18, 1972, s. 421-422.
V článku je uvedena sféra činnosti, úko-
ly a funkce sdružení, které má přispí-
vat k uspokojování potřeb členských
zemí v oboru přístrojů a komplexních
zařízení pro jadernou techniku a je
první mnohostrannou hospodářskou orga-
nizací socialistických zemí v této ob-
lasti.

Varné reaktory s tlakovou nádobou /BWR/.
/Pressure Vessel Boiling Water Reactors
/BWR/./
Jaderná energie 1S_, 1973, s. 273-281
Článek je věnován reaktorům typu BWR,
které dnes patří k nejlépe zvládnutým a
osvědčeným a tedy i rozšířeným typům.
Vedle současného stavu jsou uvedeny
hlavní konstrukční problémy, problema-
tika bezpečnosti tlakové nádoby a beto-
nových konstrukcí v reaktorové budově
a další.

Jaderná elektrárna s vysokoteplotním
plynem chlazeným reaktorem. /Nuclear
Power Plant with High Temperature Gas
Cooled Reactor./
Jaderná energie _2jLy 1975, s. 431-438.
Reaktory typu HTGR zaujímají významné
místo v perspektivních programech řady
zemí. Článek objasňuje základní koncep-
ci reaktoru, popisuje jeho hlavní kompo-
nenty a zabývá se též základními otázka-
mi koncepce jaderné elektrárny s reakto-
rem HTGR. Závěr je věnován úvahám o dal-
ším vývoji a možnostech.

Modulové parogenerátory pro jaderné elekt-
rárny. /Modul Steam Generators for
Nuclear Power Plants./
Jaderná energie Z2, 1976, s. 268-272.
Článek pojednává o modulových parogenerá-
torech čs. konstrukce pro rychlé reaktory
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a uvádí výsledky měření -na modulech
o výkonu 1 MW a 30 MW. Na základě
zkušeností s modulovými parogeneráto-
ry elektrárny A-l byly nyní navrženy
modulové parogenerátory/ které lze
umístit do kobek jaderné elektrárny
s reaktory WER-440.

Jaderná energetika SSSR na počátku
10. pětiletky. /Nuclear Power in
the, USSR at the Beginning of the
10 Five-Year Plan./
Jaderná energie 22!, 1976, s. 462-468.
Článek shrnuje hlavní úkoly sovětské
jaderné energetiky v 10. pětiletce,
směřující přes reaktor WER-1000 k
reaktoru s jednotkovým výkonem kolem
2000 MWe a obdobně od reaktoru
RBMK-100Ô přes RBMK-1500 k typu
RBMK-2000. Je uveden i program vývo-
je rychlých energetických reaktorů.

Rozvoj a úkoly teoretické fyziky ja-
derných reaktorů. /Trends in the
Theory of Reactor Physics./
Acta polytechnica-IV, 1975, č.4,s. 39-
53 /věd. konf./.
V článku je zhodnocena úloha teoretic-
ké fyziky jaderných reaktorů, poukázá-
no na perspektivní metody, a to zej-
ména ve vztahu k současným úkolům tech-
nické praxe a k možnostem počítačů.

Potřeba specialistů při mírovém využití
jaderné energie v ČSSR. /Specialists
Necessary for the Purposes of Peace-
ful of Nuclear Energy in Czechoslova-
kia./
Zpravodaj EGI, 16, 1974, s. 26-30.
Souborné vyhodnocení požadavků na po-
čet a kvalitu specialistů pro jadernou
energetiku ukazuje nutnost jednotného
řešení na vysoké technické i metodické
úrovni.

školní reaktory. /Training Reactors./
Jaderná energie 23, 1977, s. 348-352.
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ťJčel školních reaktorů, jejich využi-
tí a hlavní zásady provedení jsou
diskutovány ve vztahu k přípravě stu-
dentů v řádném i postgraduálním studiu
a ve specializačních školeních.

Význam experimentální neutronové a
reaktorové fyziky ve vývoji a stavbě ja-
derných reaktorů. /The Importance of
Neutron and Reactor Experimental Phy-
sics in the Development and Design of
Nuclear Reactors./
Jaderná energie 21, 1975, s. 349-353.
Referát se zabývá~vývojem v experimen-
tálním fyzikálním výzkumu a úlohou ex-
perimentálních dat při stanovení fyzi-
kálních charakteristik reaktorů. Jsou
popsány rovněž základní experimentální
soubory a metody pro měření reaktoro-
vých parametrů, které byly během minu-
lých let vyvinuty.

školní reaktor Technické university v
Budapešti. /The Training Reactor of
the Budapest Polytechnical University./
Jaderná energie .24, 1978, s. 312-318.
Popis školního reaktoru Technické uni-
verzity v Budapešti je doplněn přehled-
nými údaji o jeho základních fyzikál-
ních charakteristikách. Je věnována po-
zornost využití reaktoru pro pedagogic-
ké a vědecké účely.

Frederic Joliot-Curie /19OO-1958/.
Cs- čas. fyz. A 23, 1975, s. 415-417.
Stručný životopis a přehled díla Jo-
liota-Curie k nedožitému 75. výročí
jeho narozenin.

Vzpomínka na Fréderica Joliot-Curie.
/To Commemorate Frederic Joliot-Curie./
Pokroky matematiky, fyziky a astrono-
mie 23, 1970, s. 301-307.
Krome~~biografických dat zejména podrobne
rozveden přínos profesora Joliota-Curie
k objevu řetězové stepné reakce a ja-
derného reaktoru. Zhodnocena osobnost
Joliota jako vědce-bojovníka za zachová-
ní míru.
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Vratislav, S. Přehled konstrukčních problémů vysoko-
teplotních plynem chlazených reakto-
rů. /Mechanical-Structural Problems
Survey of High-Temperature Gas-Cooled
Reactors./
Jaderná energie 3J), 1973, s. 171.
Je podán přehled současného stavu a
perspektiv vývoje vysokoteplotních
plynem chlazených reaktorů, jejich
využití pro výrobu elektrické energie
i v průmyslových tepelných procesech.

Zeman, J. Zkušenosti z provozu sovětských rych-
lých reaktorů BR-5 a B0R-60. /Opera-
tion Experience of the Soviet Fast
Reactors BR-5 and BOR-60./
Jaderná energie 18.' 1972, s. 354.
V článku jsou uvedeny některé informa-
ce o zkušenostech z provozu dvou so-
větských rychlých reaktorů BR-5 a
BOR-60 do r. 1971. Jsou uvedeny zá-
kladní charakteristiky těchto reaktorů
doplněné řezem a technologickým schéma-
tem a několika fotografiemi.
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Fyzikální základy techniky. /Physical
Elements of Engineering./
1. vyd. Praha, SPN 1976, 327 s.
V knize je uvedeno použití základních
fyzikálních principů na konkrétních
technických zařízeních. Kniha je urče-
na studentům českých gymnázií.

Fyzikálne základy techniky. /Physical
Elements of Engineering./
1. vyd. Bratislava, SPN 1978, 334 s.
V knize je uvedeno použití základních
fyzikálních principů na konkrétních
technických zařízeních.
Kniha je určena studentům slovenských
gymná z i í.

Překlady knih

Translations of Books

Hejzlar, R.
Mathon, R.

S.N. šorin: Sdílení tepla. /Heat1-
Transfer./
Praha, SNTL/ALFA, 1968, 400 s.
Orig.: Šorin, S.N.: Těploperedača.
Moskva 1964.
Kniha je věnována teorii sdílení tep-
la na vyšší matematické úrovni. Je
určena posluchačům FJFI jako učebni-
ce, ale je vhodná i pro posluchače ji-
ných fakult a pro projektanty tepelných
a energetických zařízení.
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Parní generátory a výměníky jaderných
elektráren. /Steam Generators and Heat
Exchangers in Nuclear Power Plants./
1. vyd. Praha, vyd. FJFI 1960, 20 s.
Rozmnoženo pro školení řídících pracov-
níků v energetice.

Inženýrsko-fyzikální výpočet jaderných
reaktorů. /Engineering and Physical
Analysis of Nuclear Reactors./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 197O, 194 s.

Přechodové procesy v jaderných reakto-
rech. /Transient Processes in Nuclear
Reactors./
1. vyd, Praha, vyd. ČVUT 1972, 149 s.

Základy jaderné energetiky II.
/Principles of Nuclear Energy. Part 11./
1. vyd. Praha, vyd. Inst. výchovy Čes-
kých energetických závodů 1975, 131 s.

Teorie jaderných reaktorů. /Nuclear
Reactor Theory./
1. vyd. Praha, SNTL 1973, 156 s.

Inženýrsko-fyzikální výpočet jaderných
reaktorů I. Přehled, konstrukce a vývoj
energetických reaktorů. /Engineering
and Physical Analysis of Nuclear Reac-
tors. Part I. Review, Construction and
Development of Power Reactors./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1975, 156 s.
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Inženýrsko-fyzikální výpočet jaderných
reaktorů II. Jaderný reaktor ve stacio-
nárním stavu. /Engineering and Physical
Analysis of Nuclear Reactors. Part II.
Nuclear Reactors under Stationary Con-
ditions . /
2. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1976, 158 s.

Inženýrsko-fyzikální výpočet jaderných
reaktorů III. Přechodové procesy v ja-
derných reaktorech. /Engineering and
Physical Analysis of Nuclear Reactors.
Part III. Transient Processes in
Nuclear Reactors./
2. přeprac. vyd. Praha, vyd. ČVUT
1978, 160 s.

Základy transportní teorie. /Transport
Theory./
1. vyd.' Praha, vyd. ČVUT 1972, 130 s.

Provozní stavy jaderných reaktorů.
/Operation of Nuclear Reactors./
2. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1971, 176 s.

Jaderná energetika. /Nuclear Power./
1. vyd. Praha, vyd. Inst. výchovy Čes-
kých energetických závodů 1975, 151 s.

Problematika jaderné energetiky. /Prob-
lems, of Nuclear Power./
1. vyd. Praha, vyd. Inst. výchovy Čes-
kých energetických závodů 1974, 139 s.

Mezní stavy v jaderné energetice. /Boun-
dary States in Nuclear Reactors./
1. vyd. Praha, PJFI 1977, 170 s.

Teorie jaderných reaktorů. Kinetika a
provoz jaderných reaktorů, II. část.
/Nuclear Reactors Theory. Kinetics and
Operation of Nuclear Reactors. Part 11./
1. vyd. Bratislava, SVŠT 1973, 76 s.

Fyzikální měření na jaderných reaktorech.
/Nuclear Reactor Physical Measurements./
1. vyd Praha, vyd. Inst. výchovy Čes-
kých energetických závodů 1974, 21 s.
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Stínění radioaktivních zdrojů a jader-
ných zařízení. /Shielding of Radioac-
tive Sources and Nuclear Facilities./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1974, 113 s.

Jaderná energetická zařízení II.
/Projektování a ekonomika/. /Nuclear
Power Plants. Part II. /Design and
Economy/./
2. vyd, Praha, ČVUT 1972, 183 s.

Jaderná energetická zařízení III.
/Optimalizace provozních parametrů/.
/Nuclear Power Plants. Part III.
/Optimization of Operational Parame-
ters/./
1. vyd. Praha,"vyd. ČVUT 1974, 159 s.

Jaderná energetická zařízení. /Zá-
kladní informace/. /Nuclear Power
Plants. /Basic Information/./
1. vyd. Praha, vyd. ČEZ 1972 -
Zpravodaj Energoinvestu, 85 s.

Fyzika jaderných reaktorů I. /Nuclear
Reactor Physics I./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1976, 170 s.
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Didakticko - metodické práce
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Works on Education Problems

Heřmanský, B.

Otčenášek, P.
xKašpar, S.
xKovanic, P.
xštirský, P.
xVágner, K.

šimáně, Č.

Dvacet let činnosti katedry užité
jaderné fyziky FJFI v jaderných obo-
rech. /Twenty Years of the Depart-
ment of Applied Nuclear Physics -
its Contribution in the Nuclear
Field./
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýr-
ská 1955-1975, s. 49-55. Soubor člán-
ků k 20. výročí založení,
vyd. ÚlSJP-Zbraslav, 1975.

Trenažér jaderné elektrárny /expert-
ní posudek/. /Nuclear Power Station
Simulator /Expert Report/./
1976, pro vnitřní potřebu ČEZ, 53 s.

K dalšímu rozvoji jaderných oborů v
ČSSR. /To the Future Development of
Nuclear Branches in Czechoslovakia./
Acta polytechnica-IV, 1973,č. 3,s. 5-9
£věd. konf.).
Úvodní referát k vědecké konferenci,
zhodnocení a klasifikace dosavadního-
vývoje, vzájemný vztah jednotlivých
jaderných oborů a jejich vazby na jiné
obory vědy a techniky.
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Research Reports

Hejzlar, R.
Koryčánek, J.

Hejzlar, R.

Hejzlar, R.

Heřmanský, B

Heřmanský, B.

Využití nízkopotenciálního odpadního
tepla v chemickém průmyslu. /Utiliza-
tion of Low Potential Waste Heat in
Chemical Industry./ 1972

Analytická rešerše problémů krize varu.
/Analytical Investigation of the
Burn-out and Dry-out Crisis./ 1974

Kritické zhodnocení současných hypotéz
o krizi varu, zejména druhého druhu.
/Critical Evaluation of the Contem-
porary Hypothesis of the Burn-out
Crisis, Especially of the Dry-out
Crisis./ 1975

Stacionární teplotní pole, tlaková
ztráta a tepelný výkon reaktoru KS 150.
/Stationary Temperature Field, Pressure
Drop and Thermal Power of KS-15O
Reactor./
Výzk. zpr. ve spol. EBO -Jaslovské Bohu-
nice - FJFI, 1971.

Nestacionární procesy v aktivní zóně
reaktoru typu KS-15O. /Transient Pro-
cesses in Active Core of KS 150 Reac-
tor./
Výzk. zpr. ve spol. EBO -Jaslovské Bohu-
nice - FJFI, 1971.
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Heřmanský, В.

Heřmanský, В.

Heřmanský, В.

Heřmanský, В.

Переходные процессы в ядерных реак-
торах на быстрых нейтронах с плавле-
нием горючего.
/Transient Processes in LMFBR with
Fuel Melting./
Výzk. žpr. ve spol. EGtf-Jaslovské Bohu-
nice - FJFI, 1971.

Diferenční rovnice k analýze přechodo-
vých procesu v rychlých reaktorech.
/The Finite Difference Equations for
the Analysis of Transient Processes
in Fast Reactors./ 1971

Výpočet přechodových procesů v rychlém
reaktoru typu BOR. /Calculation of
Transient Processes in Fast Reactor
BOR./ 1972

FORE - manuál výpočtového programu k
řešení přechodových procesů v rychlých
reaktorech. /FORE - Manual of the Code
for the Solution of Transient Processes
in LMFBR./
EG(5- Jaslovské Bohunice - FJFI, 1972.

Základní problémy jaderné bezpečnosti.
/The Basic Problems of Nuclear Safety./
ťJjV - Zbraslav ^ FJFI, 1973

STATIC-74: manuál programu k termohyd-
raulickému výpočtu reaktoru KS-15O.
/STATIC-74: Manual of the Code for the
Thermo-Hydraulic Analysis of the KS-15O
Reactor./
EBO-Jaslovské Bohunice - FJFI, 1974

Aplikace vysokoteplotních reaktoru při
výrobě železa, oceli a jiných produktu
v kombinovaných závodech. /Application
of HTGR for Iron and Steel Production
and other Products in Compound Plants./
ÚISJP Zbraslav - FJFI, 1974.

Dynamika vodního sloupce v přívodním
potrubí barbotéru. /The Dynamics of a
Water Column in the Inlet Pipe of
Water Condenser./
EGÚ-Jaslovské Bohunice - FJFI, 1975.
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Otčenášek, P.

Optimální strategie výměny paliva v
lehkovodních reaktorech. /Optimal
In-Core Fuel Management for LWR./
ÚJV Řež - FJFI, 1976.

DYN 76: Fortranský program pro výpočet
přechodových procesů v tlakovodních
reaktorech. /DYN 76: Fortran Code for
Transient Processes Calculation in
PWR./
EGÚ Bratislava - FJFI, 1976.

Matematický model přechodových proce-
sů v reaktorech W E R . /Mathematical
Model of Transient Processes in LW
Reactors./
VÚJE Jaslovské Bohunice - FJFI, 1977.

Přechodové procesy v reaktoru nulového
výkonu. /Transient Processes in zero
Power Reactor./
VÚJE Jaslovské Bohunice - FJFI, 1977.

Modelování přechodových procesů v reak-
torech typu WER. /Models for the
Transient Processes in LW Reactors./
VÚJE Jaslovské Bohunice - FJFI, 1978.

Tlakové a teplotní poměry v ochranné
obálce tlakovodního reaktoru po maxi-
mální pravděpodobné havárii. /Pressure
and Temperature Ratios in Containment
of Pressurised Water Reactor After MCA./
EGÚ Jaslovské Bohunice - FJFI, 1971.

Kinetika jaderných reaktorů. /Nuclear
Reactor Kinetics./
ÚJV 388O-R, 1973.

Vliv regulačních tyčí na prostorové
rozdělení neutronového toku. /The
Influence of Control Rods on the
Neutron Flux Space Distribution./
EGtJ, 1974.

Dvojrozměrný výpočet vlivu šedých regu-
lačních tyčí na prostorové rozdělení
neutronového toku. /Two-Dimensional
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Otčenášek, P.

Petr, J.

Petr, J.

Petr, J.

xOšmera, B.
Petr, J.
xštech, S.

Petr, J.

Calculation of the Influence of Grey
Control Rods on Neutron Flux Space
Distribution./
EGÚ, 1975.

Prostorové rozdělení neutronového toku
v reaktoru WER-1000 jako podklad pro
optimální provozní regulaci. /Neutron
Flux Space Distribution in VVER-1000
as a Basis for Optimum Operational
Control./
EGÚ, 1977.

NISUS - A Neutron Intermediate Standard
Uranium Source. Part I. Absolute Thermal
Neutron Flux Distribution Measurement
in a Cavity Graphite Block.
University of London, I.e., July, 1972.

NISUS - Iron Shell Design for the 28.8
keV Resonance Investigations.
University of London Reactor Centre,
October, 1972.

Project NISUS. Part II. Proton-recoil
Proportional Counter Measurements.
University of London Reactor Centre,
May, 1973.

Diskusní příspěvky a informační materiá-
ly československé delegace pro poradu
zemí RVHP o jaderných datech v Óbnins-
ku 19.-21.11.1974. /Discussion and In-
formative Notes of the Czechoslovak De-
legation for the Consultants'Meeting of
the CMEA Countries on Nuclear Data Held
at Obninsk, 19-21 November 1974./
ÚJV 3463-F, R, Řež, 1974.

Použití mnohogrupového jednodimenzio-
nálního transportního kódu ANISN-C.
/The Utilization of a Multigroup One-
Dimensional Transport Code ANISN-C./-
ÚJV Řež - FJFI, 1975.
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Burget, D.

Vratislav, S.
Zajíček, J.
Burget, D.

Rozbor predpokladov technicko-ekono-
mickej optimalizácie jadrovej elektrár-
ne. /Tne Analysis of Presumptions of
Nuclear Power Plant Technical and Eco-
nomical Optimization./
EBO, Jaslovské" Bohunice- FJFI,
1969-71.

Technologické schémy jadrových elekt-
rární. /Flow Diagrams of Nuclear Power
Plants./
EGÚ,Bratislava -•> FJFI, 1972-73.

/
Optimalizácia sekundárného okruhu jadro-
vej elektrárně typu WER-1000.
/Optimization of the Secondary Circuit
of the WER.-1000 Nuclear Power Plant./
EGÍJ, Bratislava - FJFI, 1974.

Statistické charakteristiky jadrovej
elektrárně V-l. /Statical Characte-
ristics of the V-l Nuclear Power Plant./
EBO,Jaslovské Bohunice - FJFI,
1973-75.

Upřesněný výpočet statických charakte-
ristik elektrárny typu WER-440.
/Some Improvements in the Calculation
of the Static Characteristics of the
WER-440 Nuclear Power Plant./
VťJJE, Jaslovské Bohunice - FJFI,
1976-77.

Neutronografická metoda ve výzkumu
textur. /Neutron Diffraction Method
in Texture Research./ 1971.

Neutronografická metoda ve výzkumu
textur II. /Neutron Diffraction
Method in Texture Research 11./ 1972.

Měření přímých polových obrazců zirko-
nových vzorků neutronografickou meto-
dou. /The Direct Pole Figure Measure-
ment of Zirconium Samples by Neutron
Diffraction./ 1973.
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Vratislav, S,
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xJirák, Z.

Neutronografická měření práškových
vzorku a monokrystalů MnFe^O,.
/Powder and Single Crystal Neutron
Diffraction Measurement of MnFe-O.
Samples./ 1973.

Měření přímých pólových obrazců zirko-
nových vzorků neutronografickou meto-
dou II. /The Direct Pole Figure Mea-
surement of Zirconium Samples by
Neutron Diffraction 11./ 1974.

Studium zirkonu a jeho slitin s obsa-
hem vodíku metodou neutronografickou.
/Neutron Diffraction Study of Zirco-
nium and its Alloys with Hydrogen
Content./ 1975.

Neutronografické studium krystalové a
magnetické struktury chromitů manga-
nu Mn xCr 3 O4 (x = 1-3). /Crystal
ang Magnetic Structure of Manganese
Chromites Mn xCr 3_ xO 4 (x = 1-3) by
Neutron Diffraction./ 1975.

Studium souvislosti textury základ-
ního materiálu a stupně hydridace
materiálů ze slitin na bázi Zr me-
todou neutronové difrakce. /Rela-
tionship Study between Basic Mate-
rial Texture and Hydrogen Content
of Zr Alloys Materials by Neutron
Diffraction./ 1976.'

Studium zirkonových trubek s vyšším
obsahem vodíku metodou neutronové
difrakce. /Neutron Diffraction Study
of Zirconium Tube with Higher Content
of Hydrogen./ 1977.

Studium krystalových a magnetických
struktur metodou difrakce tepelných
neutronů. /Thermal Neutron Diffrac-
tion Study of Crystal and Magnetic
Structure./ 1978.
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Zeman, J.

Zeman, J.
Matějka, K.

Zeman, J.
Matějka, K.
Otčenášek, P.
Petr, J.

Určení inverzních pólových obrazců zir-
konových trubek metodou neutronové
difrakce. /The Inversion Pole Figure
Determination of Zirconium Tube by
Neutron Diffraction./ 1978.

Fyzikální výpočet prstencového reaktoru
ŠR-3P s radiálním pohybem regulačních
segmentů. /Physical Calculation of
ŠR-3P Ring-Zone Reactor with Radial
Motion of the Control Segments./ 1973.

238Stanovení rezonanční absorpce v U
pomocí chemické separace Np239. /De-
termination of Resonance Absorption
in tj238 by using Chemical Separation
of Np239./
EBO, Jaslovské Bohunice - FJFI, 1973.

Výroční technická zorává o výsledcích
řešení DÚ" PO9-159-2Í2-8 "Fyzika kri-
tických souborů" za r. 1976. /The
1976 Annual Technical Report on Re-
sults of PO9-159-212-8 "Critical
Assemblies Analysis" Project./ 1977.

Výroční technická zpráva o výsledcích
řešení DÚ" PO9-159-212-8 "Fyzika kri-
tických souborů" za r. 1977. /The
1977 Annual Technical Report on Re-
sults of PO9-159-212-8 "Critical
Assemblies Analysis" Project./ 1978.
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Patenty
riaieHTb
Patents

šimáně, Č.
xBradna, F.
xšimáňová, R.

Pat. ČSSR 149 177
Konversní folie pro neutronovou radio-
grafii. /Conversion Foil for Neutron
Radiography./ 1971.

šimáně, Č.

šimáně, Č.

Zařízení ke kódování diskrétních poloh.
/Device for Encoding Discrete Positions./
Patentní přihláška podána 17.1.1978 u
tJřadu pro vynálezy a objevy v Praze,
č. sp. PV 328-78.

Zařízení pro semiinkrementální kódování
diskrétních poloh. /A Semiincremental
Encoding Device for Encoding Discrete
Positions./
Patentní přihláška podána 21. září 1978
u Úřadu pro vynálezy a objevy v Praze,
č. sp. PV 6101-78.
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Kandidátské disertace

CSc Theses

Matějka, K.

Zeman, J.

Měření multiplikačního faktoru pro ne-
konečně velké prostředí metodou náhrad
ní mříže na exponenciálním souboru
ŠR-O. /Measurement of Infinite Multi-
plication Factor by the Substitution
Method in the ŠR-O Exponential Assemb-
ly./ 1977.

Neutron Energy Spectrum Measurement
in a Standard Fast Neutron Assembly.
University of London, I.e., 1973.

Petr, J.

švec, P.v. Auajraa yaaoBHft onTHua^bHoft
3KOHOMMWHOCTM £ByXKOHTypHHX A3C C
TOPSMK TMna TOP H flByXKOHTypHHX A9C
c oraeBHM neperpeBOM napa /Ha 9jreicTpoH-
HO-m<$poBoft BHiMCJiMTtJibHoM iiamuHe/
/The Analysis of Presumptions of the
Optimum Economy of the HWOCR Type
Nuclear Power Plants and of the HWOCR
Type Nuclear Power Plants with
Oil-Heated Superheater./
Moskevský energetický institut, 1971.

Vratislav, S. Studium podvojných magnetických kyslič-p j ý g ý y
níků typu Mn Cr- O. /I £ x • 3/meto-
dou difrakce tepelných neutronů.
/Thermal Neutron Diffraction Study of

i id C O /I £ 3
/
Magnetic Oxides Mn Cr, O
1978. X J" X

/I 3/./

Studium pole rezonančních neutronů v pa-
livové kazetě reaktoru typu WER meto-
dou neutronové radiografie. /Study of
Neutron Resonance Field in the WER
Reactor Fuel Assembly by Neutron Radio-
graphy./ 1977.
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Diplomové práce
Aun/ioMHbie paóoTbi
Diploma Projects

1971

Hulman, A.

Jánský, B.

Kropš, S.

Urban, Č.

Bolf, V.

Gerák, A.

Kaňovský, P.

Havarijní analýza jaderného reaktoru.

Lineární model dynamiky aktivní zóny
rychlého energetického reaktoru.

Výpočet multiplikacního koeficientu
v podkritickém souboru ŠR-OB za použi-
tí náhradní reaktorové mříže.

Návrh a ověření metody k porovnání mo-
deračních vlastností materiálů.

Analýza a úpravy chladících okruhů
reaktorů WR-S v Řeži pro zvýšení vý-
konu na 10 MW.

Odhad koeficientů diferenciální rovnice
regulované soustavy z experimentálních
dat.

Nelineární číslicový model dynamiky
aktivní zóny rychlého energetického
reaktoru.

1972

Michálek, M. Návrh a ověření metodiky měření difúz-
ních konstant neutronů v malých vzor-
cích.
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Kusáková,

Gieci, A.

Suchánek,

Hrehor, M

Nedělová,

Ptáček, M.

1973

Tichý, M.

Krupička,

1974

Dolášová,

Bezák, S.

Fricova, I

Hošek, V.

Vrba, J.

H

M

•

L

M.

M.

•

Nestacionární stavy rychlého reaktoru.

Riešenie oscilácii prietoku zmesi voda
- para v prietočných parných generá-
toroch jadrových elektrární.

Návrh primárního okruhu jaderného
reaktoru chlazeného kysličníky dusíku.

Modelování přechodových procesů v ja-
derných reaktorech.

Řešení transportu gama záření ve stí-
nění.

Průchod ,neutronů polotlustými vrstvami.

Řešení transportní rovnice metodou
Monte-Carlo.

Řešení kinetické rovnice metodou koneč-
ných prvků.

Některé aspekty fyzikálně inženýrského
řešení bezpečnosti primárního okruhu
jaderné elektrárny.

Dvojdimenziální výpočet toku neutronů
v aktivní zóně lehkovodního reaktoru
sítovou metodou.

Řízení kinetiky jaderného reaktoru po-
mocí dynamického programování.

Havarijní dochlazování rychlého reakto-
ru po výpadku čerpadel.

Minimální reprezentace dynamiky aktivní
zóny reaktoru AI pro účely optimálního
číslicového řízení.
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Zaplatílek, V. Havarijní dochlazování reaktoru WER-44O
při totálním rozpadu sítě a vlastní
spotřeby jaderné elektrárny.

1975

Andrejsek, K.

Babic, P.

Broulík, J.

Čillík, I.

Holubář, A.

Studničková, N.

Měření výtěžku neutronů s fotoreakcí
pomocí brzdného záření elektronů z
mikrotronu SÚJV v Dubne.

Měření energetického spektra rychlých
reaktorů pomocí prahových detektorů.

241Použití Am pro měření vlhkosti a
objemové hmotnosti porézních materiálů.

Model dynamiky vodovodního reaktoru
typu PWR.

Výpočty efektivnosti regulačních ty-
čí v rychlém reaktoru.

Výpočet prostorového a energetického
rozložení neutronů od monoenergetické-
ho bodového zdroje v silně moderují-
cím prostředí.

1976

Gemperle, J.

Gmuca, š.

Smutný, V.

Spilka, P.

Měření spektra rychlých neutronů pomocí
prahových detektorů.

Matematické modelování přechodových
procesů v energetickém reaktoru typu
WER.

Násobící soustava pro mikrotronový
neutronový zdroj.

Návrh regulačního obvodu reaktoru ty-
pu WER.
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1977

Bazsé, Z.

Cetkovský, S.

Cvan, M.

Dařílek, P.

Mátal, P.

Ngo Phu Khang

Sochor, Q.

šulc, J.

Chlazení aktivní zóny v průběhu výtoko-
vé fáze havárie s únikem chladivá reak-
toru WER-440.

Koncepční analýza hybridního laserového
mikroexplozního neutronového generátoru.

Spektrální konvertor z přírodního uranu.

Užití matematického modelu ke studiu
dynamických vlastností energetického
reaktoru typu W E R .

Fyzikální výpočet výzkumného reaktoru
s vnitřní experimentální zónou.

Fyzikální výpočty lehkovodní mříže
reaktoru voroněžského typu.

Regulační okruh výkonu reaktoru pro růz-
né hladiny výkonu.

Vypracování postupu zjištování nežádou-
cích nečistot polovodičových materiálů
jadernými metodami.

1978
Hroššo, P.

Kačmár, M.

Kovalík, A.

Lukács, L.

Mikoláš, P.

Mino, J.

Využití šumové analýzy v jaderných reak-
torech.

Xenónová stabilita vodovodního energetic-
kého reaktoru.

Využití elektrostatického a magnetického
spektrometru při studiu vnitřní konverze
záření gama v 125<re.

Kalibrace regulačních tyčí jaderných
reaktorů.

Vliv tvaru rozhraní aktivní zóny a ref-
lektoru na délku lineární extrapolace.

Studium geometrie rozptylových experi-
mentů.
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Katedra dozimetrie
a aplikace

ionizujícího záření



Vědeckovýzkumná činnost katedry dozimetrie a apli-

kace ionizujícího záření pokrývá oblast detekce a dozi-

metrie ionizujícího záření, ochrany před zářením i jeho

využití v technice a ve vědě. K této práci dává katedře

předpoklady jak odborné zaměření učitelů a vědeckovýzkum-

ných pracovníků, jejichž počet a vědecká erudice činí z

katedry nejen pedagogické, ale i výzkumné pracoviště vy-

soké úrovně, tak i široká spolupráce s jinými předními

pracovišti v oboru, jako je např. Ústav pro výzkum, vý-

robu a využití radioizotopů Praha, Výzkumný ústav pří-

strojů jaderné techniky Přemyšlení, tJstav dozimetrie zá-

ření ČSAV Praha atd. Je též využívána mezinárodní spolu-

práce s Technische Universität Dresden v NDR, se Spoje-

ným ústavem jaderných výzkumů v Dubne v SSSR a s někte-

rými pracovišti v Madarsku.

KDAIZ je v současné době koordinačním pracovištěm

hlavního úkolu státního plánu a řešitelským pracovištěm

dalších dvou dílčích úkolů, což ji řadí na jedno z před-

ních míst v objemu vědeckovýzkumné činnosti na fakultě.

Práce jsou zaměřeny především na moderní metody dozime-

trie fotonového a neutronového záření, a to jak pro pro-

vozní, tak i pro havarijní měření. Dobré předpoklady

pro výzkumnou práci dává i v ČSSR unikátní neutronový
oco

zdroj 1 mg Cf, se kterým katedra disponuje. Část vý-

zkumu je orientována na problematiku polí ionizujícího

záření a osobní dozimetrie na jaderně energetických za-

řízeních. Vzhledem ke skutečnosti, že se má jaderná

energetika v příštích letech postupně stávat páteří ce-

lého československého energetického systému, je třeba

tuto tematiku považovat za vysoce potřebnou. V oblasti

aplikací ionizujícího záření jsou intenzívně sledovány
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některé základní otázky interakcí svazků ionizujícího

záření s látkou a existujících závislostí odezvy detek-

toru na geometrickém uspořádání měřicího zařízení. Tyto

procesy jsou s úspěchem modelovány na počítačích meto-

dou Monte Carlo, což dovoluje získat širší spektrum vý-

sledků než experimenty v laboratoři. Dále jsou sledová-

ny některé možnosti konkrétních aplikací, jako je rent-

genfluorescenční měření tlouštěk a analýza nebo rozli-

šování různých materiálů na dopravnících.

Neméně důležitou, i když objemem menší součástí

výzkumného programu katedry je studium nových detektorů

ionizujícího záření. V posledních letech se soustředila

pozornost především na některé nové typy scintilátorů.

Zde se uplatňuje velmi dobrá spolupráce katedry s VtíPJT

Přemyšlení.

Mimoto jsou řešeny různé menší iíkoly, piynoucí z

bezprostředních požadavků československé průmyslové a

vědeckovýzkumné základny. Veškerá výzkumná činnost je

úzce vázána na praktické potřeby jak v jaderných, tak

i dalších průmyslových oborech. Odborná veřejnost je

s výsledky práce seznamována jak formou publikací v časo-

pisech, tak i řadou referátů na různých konferencích a

sympoziích.

doc. Ing. J. Š e d a , DrSc.

vedoucí katedry dozimetrie
a aplikace ionizujícího záření
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Původní vědecké práce
ricwiHHHbie HayMHbie paóoTbi
Original Scientific Papers

Čechák, T.
šedá, J.
Strachota, J.

Čechák, T.
xMoučka, L.

čechák, T.
Klusoň, J.

Stanovení optimální plošné hmotnosti
Rossových diferenčních filtrů.
/Determination of Optimum Superficial
Density of Ross Differential Filters./
Jaderná energie 21, 1975, 10, s. 379.
Uvádí se porovnáňX vztahu vycházející-
ho z podmínky maximálního rozdílu pro-
pustnosti obou filtrů v okně a vztahu
umožňujícího zvolit filtry tak, aby
byla relativní chyba výsledného sig-
nálu minimální. Dále se práce zabývá
návrhem přibližných vzorců pro opti-
mální plošnou hmotnost, která nezá-
visí na tvaru spektra.

Návrh a výroba diferenčních filtrů.
/Design and Manufacture of X-ray
Differential Filters./
Radiochemical and Radioanalytical
Letters Z4, 1976, s. 227-238.
špatná rozlišovací schopnost scinti-
lačních a proporcionálních detektorů
si vynucuje použití Rossových dife-
renčních filtrů. Článek se zabývá
výpočtem optimální plošné hmotnosti
filtrů, měřením vyváženosti filtrů
a vlivem charakteristického záření
vznikajícího ve filtru.

Výpočet průchodu záření gama materiá-
lem metodou Monte Carlo. /Transport
of Gamma Radiation in the Material
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Hanák, VI.
Čechák, T.

Heřmanská, J.

xProuza, Z.
xRakovičf M.
Heřmanská, J.
et al.

Using Monte Carlo Method./
Radioisotopy Ij3, 1977, s. 161-178
Článek obsahuje popis programu umožňu-
jícího modelovat průchod záření gama
materiálem metodou Monte Carlo a pří-
klady použití takového programu k vý-
počtům stínění, tvarů spektra prošlé-
ho a rozptýleného záření gama a vzrů-
stových faktorů.

Pole záření obdélníkového zářiče.
/Radiation Field of a Rectangular
Source./
Jaderná energie 24^, 1978, s. 94.
Článek obsahuje hodnoty funkce umož-
ňující určit pole záření obdélníkové-
ho zářiče. Hodnoty publikované dosud
v literatuře jsou nesprávné.

24
Indukovaná aktivita Na jako neutro-
nový dozimetr. /Induced 24Na Activity
as a Neutron Dosimeter./
Acta Polytech., IV, 1973, s. 117.
Jsou rozebrány fyzikální aspekty umož-
ňující použití metody založené na mě-
ření aktivity 24Na, indukované v bio-
logickém objektu ozářeném neutrony
v neutronové dozimetrii. Jsou uvedeny
základní výsledky získané při ozáření
malých laboratorních zvířat tepelnými
neutrony.

Využití indukované aktivity radioso-
díku 24Na pro dozimetrii neutronů.
/The use of Induced Activity of 24Na
for Neutron Dosimetry./
Radioisotopy 1£, 1973, s. 467
Jsou uvedeny výsledky stanovení dá-
vek od neutronového záření získané
při ozařování malých laboratorních
zvířat na jaderném reaktoru W R - S
v ÚJV ČSKAE Řež. Dávky byly stanove-
ny na základě absolutního měření ce-
lotělové aktivity 24Na v ozářených
objektech. Distribuce hustoty toku
neutronů byla sledována systémem
Au-doz imetrů.
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Aktivita indukovaná neutrony v biolo-
gických systémech a její využití v
dozimetrii. /Neutron-Induced Activity
in Biological System and its Applica-
tions in Dosimetry./
Radioisotopy 14_, 1973, s. 827.
Jsou shrnuty informace o současném

i stavu použití metody měření indukova-
ných aktivit /zejména 24Na, 3 2p/ v
objektu ozářeném neutrony k dozimet-
rickým dčelům.

24
Indukovaná aktivita Na jako neutro-
nový dozimetr pro radiobiologické
experimenty. /The 24fta Induced Acti-
vity as a Neutron Dosimeter for Radio-
biologic Experiments./
Isotopenpraxis 1(3, 1974, s. 156. _.
Metoda měření indukované aktivity Na
je uvažována jako součást dozimetric-
kého systému pro radiobiologické
experimenty. Bylo nalezeno, že metoda
je dostatečně citlivá a poskytuje
správné a reprodukovatelné výsledky.

Použití neutronové radiografie v ra-
diobiologickém experimentu s tepel-
nými neutrony. /Neutron Radiography
in Radiobiologic Experiment with
Thermal Neutrons./
Čas. Lék. Čes. 113, 1974, s. 863.
Autoři předpokládají možnost použití
metody neutronové radiografie ke sta-
novení distribuce hustoty toku tepel-
ných neutronů při radiobiologickém
ozařování biologických objektů na ja-
derném reaktoru.

Termoluminiscenční dozimetrie jako
součást dozimetrického systému pro
radiobiologický experiment s tepel-
nými neutrony. /Thermoluminescent
Dosimetry as a Part of Dosimetric
System for Radiobiologic Experiments
with Thermal Neutrons./
Jaderná energie 20, 1974, s. 161.
Práce se zabývá možnostmi odhadu
dávky od záření gama při ozařování
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malých laboratorních zvířat směsným
polem tepelných neutronů a záření ga-
ma. Termoluminiscenční dozimetry 6LiF,
7LÍF tvoří součást dozimetrického sy-
stému pro radiobiologický experiment.
Jsou uvedeny výsledky kalibrace termo-
luminiscenčních dozimetrů a výpočty dá-
vek při ozařování experimentálních
objektů.

Použití termoluminiscenčních dozimetrů
v dozimetrii směsných polí záření.
/Thermoluminescent Dosimeters in the
Dosimetry of Mixed Radiation Fields./
Radioisotopy 15>, 1974, s. 99.
Práce je věnována některým novějším
metodám použití termoluminiscenčních
dozimetrů v dozimetrii směsných polí
záření se zaměřením na pole neutrony
- záření gama. Jsou rozebrány možnosti
aplikací v radiační hygieně a v dozi-
metrii při radiobiologických experi-
mentech, v rádioterapii a radiodiagnos-
tice. Autoři uvádějí vlastní výsledky,
získané při vypracování dozimetrické-
ho systému pro radiobiology při ozařo-
vání malých laboratorních zvířat tepel-
nými neutrony na jaderném reaktoru.

Použití termoluminiscenčních dozimetrů
při speciálních radiodiagnostických
vyšetřeních. /Thermoluminescent Dosi-
meters for Special Radiodiagnostic
Examination./
Československá radiologie _30, 1976
s. 132.
Byla testována možnost použití termo-
luminiscenčních dozimetrů ^LiF, 7LÍF
pro stanovení dávky záření na ruce
vyšetřujícího pracovníka při speciál-
ních radiodiagnostických vyšetřeních.

Československé srovnání metod osobní
dozimetrie neutronů. /Czechoslovak
Intercomparison of Personnel Neutron
Dosimetry Methods./
Jaderná energie _23í, 1977, s. 59.
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Jsou uvedeny výsledky první série če-
skoslovenského srovnání metod osobní
dozimetrie neutronů a záření gama;
jsou studovány metody vhodné jak pro
chronická ozáření, tak pro havarijní
případy. Experimenty byly provedeny ve
směsných polích neutronů a záření gama
u neutronového generátoru NA-2 a reak-
toru W R - S .

Stanovení neutronových dávek na zákla-
dě měření aktivit indukovaných v hu-
mánním fantomu ozářeném na jaderném
reaktoru. /Determination of Neutron
Doses Based on Measuring Activities
Induced in a Human Phantom Irradiated
at a Nuclear Reactor./
Isotopenpraxis 13., 1977, s. 97.
Jsou shrnuty výsledky experimentů s
fantomem typu REMAB na jaderném reak-
toru WR-S. Pro stanovení dávky a je-
jí distribuce bylo použito měření ce-
lotělové indukované aktivity 24Na a
měření aktivity 3 2p indukované ve vla-
sech, nehtech a ochlupení.

Stanovení neutronových dávek na zákla-
dě měření aktivit indukovaných v hu-
mánním fantomu ozářeném na neutrono-
vém generátoru. /Determination of
Neutron Radiation Doses on the Basis
of Measuring Activities Induced in a
Human Phantom Irradiated at a Neutron
Generator./
Isotopenpraxis !L3_, 1977, s. 281.
Jsou uvedeny výsledky série experi-
mentů, v nichž antropomorfní fantom
REMAB byl ozářen 14,7-MeV neutrony z
neutronového generátoru NA-2. Fluen-
ce a dávky neutronů byly stanoveny
jednak na základě měření indukované
aktivity 24Na, jednak na základě
aktivity 3 2p indukované ve vlasech,
nehtech a vzorcích síry.

Dozimetrický systém pro rychlý odhad
dávky v případě nadexpozice. /A Dosi-
metric System for Rapid Dose Evalua-

145



xGalan, P
Kubečková, J.
xSolnická, H.

xProuza, Z.
Daříčková, A.
Kubečková, J.
Šeda, J.
škubal, A.
et al.

Kubečková, J.
xProuza, Z.

tion in Cases of Overexposure.
Jaderná energie 24, 1978, s. 214.
Je popsáno použit? Maxwellovy metody
odhadu dávek od neutronů na základě
měření indukovaných aktivit ve dvou
sadách aktivačních detektorů: Au,
Au+Cd, In, S a Au, Au+Cd, Na /celotě-
lová aktivita/, S. Jsou uvedeny vý-
sledky experimentů na dvou typech
zdrojů - na 252cf-zdroji a jaderném
reaktoru IBR-30.

Výsledky československých srovnáva-
cích měření na 252cf-zdroji.
/Results of Czechoslovak Intercompa-
rision of the Measurements on a 252cf
Neutron Source./
Jaderná energie 2J5, 1979, s. 10Q
Jsou shrnuty výsledky experimentů
provedených v rámci československých
srovnávacích měření v oblasti osobní
dozimetrie neutronů a záření gama.
Jsou testovány dozimetrické metody,
s jejichž využitím se počítá v česko-
slovenském systému monitorování osob
a v havarijní dozimetrii ve směsných
polích neutronů a záření gama.

Stanovení dávky od neutronů na zákla-
dě měření biologických indukovaných
aktivit. I. Princip metody. /Determi-
nation of the Neutron Dose by Measu-
ring Induced Biological Activities.
I. Principles of the Method./
Radioizotopy ]JJ, 1978, s. 651
Jsou rozebrány jednak teoretické
aspekty umožňující stanovení dávky
měřením biologických indukovaných
aktivit /se zaměřením na využití in-
dukované aktivity 24Na, popř. její
kombinace s indukovanou aktivitou
32p/, jednak faktory podmiňující
správné stanovení dávky z hlediska
charakteristik zdrojů ozáření, geo-
metrie ozáření a vlastností použi-
tých dozimetrických systémů.
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Stanovení''dávky od neutronů na základě
měření biologických indukovaných akti-
vit. II. Praktické použití metody.
/Determination of Neutron Dose by Mea-
suring Induced Biological Activities.
Practical Application./
Radioisotopy 20, 1979, s. I
Jsou uvedeny jednak výsledky kalibrač-
ních experimentů, které vyústily v
návrh praktického postupu měření indu-
kovaných aktivit, jednak příklady sta-
novení dávky od neutronů při ozáření
osoby neutronovými spektry se střední-
mi energiemi /O, 182 - 14,7/ MeV. Sou-
časně jsou diskutovány některé problé-
my související se správným stanovením
dávky v přípaJ* radiační nehody.

Některé aspekty řešení měřiče tlouštěk
na principu rozptylu záření gama.
/Some Aspects of Solving trie Thickness
Meter Based on Gamma-ray Scattering./
Radioisotopy 13_, 1972, s. 399-414.
Jsou rozebrány možnosti řešení měřiče
tlouštěk založeného na principu zpětného
rozptylu záření gama v přenosném pro-
vedení. Dospívá se k nejvýhodnější va-
riantě řešení.

Požadavky hygieny práce se zářením při
měření rentgenfluorescencní metodou.
/Radiological Protection when ,Using
the X-ray Fluorescence Method."/
Radioizotopy 1J3, 1972, s. 1169-1191.
Je uveden souhrn hygienických požadav-
ků, které jsou kladeny při měření
rentgenfluorescencní metodou. Tyto po-
žadavky jsou ověřeny u komerční sondy
firmy Nuclear Enterprises.

Kritéria pro hodnocení radionuklido-
vých přístrojů. /Evaluation Criteria
for Radioisotope Instruments./
Jaderná energie 19, 1973, s. 404-409.
Je diskutována vhodnost použití růz-
ných veličin jakô kritérií pro hodno-
cení a vzájemné srovnávání radionukli-
dových přístrojů. Dospívá se k odpoví-
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Několik poznámek k měření metodou zpět-
ného rozptylu záření gama. /Notes on
Using the Gamma-Backscattering Method
for Measurements./
Acta polytechnica IV, 1973, č. 3,
s. 133-140. (vědecká konference).
Jsou uvedeny výsledky měření, spojených
s optimalizací parametrů měřícího uspo-
řádání pro měření tlouštěk zpětným roz-
ptylem záření gama. Jsou též uvažovány
faktory ovlivňující chybu měření.

Využití zpětného rozptylu záření gama
pro měření hloubky uložení a roztečí
ocelových kordů v pryžových dopravních
pásech. /Backscattered Gamma Radiation
Used for Measurements od Depth Imbed-
ding and Spacing of Steel Cords in Rub-
ber Conveyor Belts./
Jaderná energie 22/ 1974, s. 186-190.
Je předložen návrh radionuklidové me-
tody, určené k měření roztečí a hloub-
ky uložení ocelových kordů, vyztužují-
cích pryžové dopravní pásy. Využívá se
zpětného rozptylu záření 24lAm.

Měření průměru skleněné tyčoviny pomo-
cí radionuklidů. /Diameter Measure-
ments of Glass Rods by Radioisotopes./
Jaderná energie 21^, 1976, s. 382-386.
Jsou rozebrány možnosti měření průměru
skleněné tyčoviny různými radionukli-
dovými metodami. Ze srovnání chyb mě-
ření se dospívá k rozptylové metodě
se zářením 241^ jako k nejvhodnější.

Radionuklidové metody pro třídění ma-
teriálů na dopravnících. /Radionucli-
dic Methods for Material Sorting on
Conveyors./
Radioizotopy 1£, 1975, s. 869-888.
Jsou analyzovány jednotlivé radionu-
klidové metody aplikovatelné na tří-
dění kusového dvou nebo vícesložko-
vého materiálu na dopravnících. Vy-
mezují se oblasti použitelnosti"těchto
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Directional Characteristics of Cylin-
drical Scintillators.
Nuclear Instruments and Methods 95,
1971, s. 253-57.
Je uvedeno obecné analytické řešení
pro detekční průřez, účinnost a směro-
vost válcových scintilátorů ozařova-
ných zdrojem záření mimo osu scinti-
látorů. Vypočtené charakteristiky
jsou srovnávány se scintilátorem hra-
nolovitého tvaru, který je dobrou
aproximací válcového tvaru.

The Composite Directional £*-ray Scin-
tillation Detector.
Nuclear Instr. and Methods j)9, 1972,
s. 285-293.
Je popsán nový typ detektoru s dobrou
směrovostí s detekční účinností bez
použití vnějšího stínění. Impulsy ze
dvou na sobě situovaných scintiláto-
rů jsou detekovány jedním fotonáso-
bičem, který pomocí tvarové diskrimi-
nace odděluje oba druhy impulsů a mě-
ří jejich rozdíl. Experimentální vý-
sledky jsou srovnány s vypočtenými
charakteristikami. Jsou dále uvedeny
možnosti zlepšení směrovosti, účin-
nosti, "energetického rozsahu atd.

Směrové vlastnosti jednoduchých scin-
tilačních detektorů. /Directional
Properties of a Simple Scintillation
Detectors./
Jaderná energie IQ, 197 2, s. 194-198.
V článku je analyzována závislost de-
tekční účinnosti scintilačních detek-
torů na úhlu dopadu detekovaného zá-
ření gama, jsou rozebrány případy
monoenergetického záření gama, jakož
i záření se složitějším energetickým
spektrem. Dále se analyzuje detektor
v radiačním poli-záření gama a je
vypočtena závislost účinnosti detekto-
ru v izotropním poli záření gama na
jeho energii. Řeš.ení je určeno pro de-
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tektor válcového a obecného tvaru.
Experimentální výsledky potvrdily teo-
retické závěry.

Petr, I. Směrové vlastnosti válcových scinti-
látorů stíněných trubkovým stíněním.
/Directional Characteristics o£ Cy-
lindrical Scintillators screened by
Sleeve-type Screening./
Jaderná energie 18_, 1972, s. 225-228.
V článku se rozebírá vhodnost použití
olověného stínění trubkového tvaru do
tlouštky 1 cm k získání směrových
vlastností detektoru. Jsou odvozeny
formule pro výpočet detekčního prů-
řezu scintilátoru, srovnáním s expe-
rimentem byla určena hodnota efektiv-
ního lineárního součinitele zeslabe-
ní pro dané stínění a je určena horní
energetická mez výhodnosti použití
uvažovaného stínění.

Petr, I. Směrové vlastnosti kombinovaného
scintilačního detektoru. /Directio-
nal Properties of a Combined Scin-
tillation Detector./
Jaderná energie 1£, 1972, s. 258-265.
V článku je rozebrána myšlenka použi-
tí kombinovaného scintilačního detek-
toru /tj. detektoru, který má dva
různé scintilátory, složené na sebe
a vyhodnocované jedním násobičem fo-
toelektronů/ pro směrovou detekci
záření gama. Její princip je založen
na faktu, že jeden scintilátor stíní
druhý proti dopadajícímu záření gama.
Toto stínění se mění se směrem a
energií dopadajících fotonů a závisí
na materiálu a rozměrech scintiláto-
rů. Dokážeme-li oddělit impulsy od-
povídající jednomu a druhému scinti-
látoru a vyhodnotit vhodným způsobem
jejich četnosti, bude takový detektor
směrově citlivý bez použití dodateč-
ného stínění.

Petr, I. Kombinovaný scintilační detektor ve
všesměrovém poli záření gama.
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/A Combined Scintillation Detector in
an Omnidirectional Radiation Field./
Jaderná energie 3JÍ, 1973. s. 269-271.

, Předložený rozbor, potvrzený experi-
mentem, objasňuje vlastnosti kombino-
vaného scintilačního detektoru /který
se skládá ze dvou scintilátorů, slože-
ných na sebe, a je vyhodnocován jedním
fotonásobičem/ ve všesměrovém poli zá-
ření gama. Je dokázáno, že vhodnou
volbou rozměrů a materiálů scintilá-
torů lze potlačit citlivost kombino-
vaného scintilačního detektoru k okol-
nímu rušivému radiačnímu poli.

Petr, I. O absolutní směrovosti směrových de-
tektorů. /Absolute Directivity of
Directional Detectors./
Jaderná energie 2Qr 1974, s. 410-412.
V článku je zaveden nový pojem abso-
lutní směrovost pro směrové detekto-
ry a jsou uvedeny jeho souvislosti s
ostatními charakteristickými veliči-
nami směrových detektorů.

Petr, I. Optimalizace impulsního tvarového
diskriminátoru. /Optimization of the
Pulse-Shape Discriminator./
Jaderná energie 21_, 1975, s. 1OO-1O3.
V článku je podán krátky přehled me-
tod, pro impulsní tvarovou diskri-
minaci a je analyzován diskriminá-
tor využívající průchodu tvarového
impulsu nulovou úrovní. Je odvozena
optimalizační podmínka pro tvarovou
diskriminaci, která zobecňuje dosud
uvedené optimalizační podmínky této
metody. Teoretické výsledky jsou
potvrzeny experimentem.

Petr, I. Zobrazení radiačního pole směrovým
detektorem. /Transformation of Ra-
diation Field by a Directional De-
tector . /
Jaderná energie 22, 1976, s. 141-143.
V článku se rozebírá problematika
stanovení úhlového rozložení hustoty
toku radiačního pole na základě čet-
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ností, naměřených pro jednotlivé ori-
entace směrového detektoru v tomto
poli. Předložená analýza je zobecněna
i na případu radiačního pole s obec-
ným energetickým spektrem.

Petr, I. Působení energetických elektronů na
tranzistory MOS. /The Effect of High-
Energy Electrons on MOS Transistors./
Jaderná energie 22, 1977, s. 388-390.
Je popsán vliv rychlých elektronů na
tranzistory MOS s možností využití
těchto prvků pro dozimetrii rychlých
elektronů. Jsou studovány aktivační
energie center prostorového náboje vy-
tvořeného ozářením rychlými elektrony.

Petr, I. Citlivost struktur MOS k dávkám záření
X a gama. /Sensitivity of MOS Structu-
res to Doses of X - and Gamma-Radia-
tion./
Radioisotopy 18, 1977, s. 703-734.
Je známo, že ozářením tranzistorů MOS
dávkou X nebo gama záření dochází k
posuvu prahového napětí převodní cha-
rakteristiky tranzistoru. Tento posuv
roste s dávkou záření a napětím přilo-
ženým během ozařování na řídicí elek-
trodu. Závislost velikosti posuvu na
tlouštce kysličníkové vrstvy byla za-
váděna nejednoznačně různými autory.
Práce podává řešení závislosti posuvu
prahového napětí na velikosti dávky,
napětí přiloženého na řídicí elektro-
du během ozařování, tloušíky kyslič-
níkové vrstvy, pohyblivosti a doby
života elektronů v SiO-.

Petr, I. Vliv vlastností vrstev SiO 2 na citli-
vost struktur MOS k ozáření.
/Radiation Sensitivity of MOS Struc-
ture and their Effect on the Proper-
ties of SiO- Layer./
Jaderná energie 24, 1978, s. 22-24.
Jsou uvedeny podmTnky pro vlastnosti
vrstev SÍO2 z hlediska dosažení vy-
soké citlivosti struktur MOS k ozáře-
ní fotonovým zářením. Jsou srovnány
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a vysvětleny některé teorie dalších
autorů a je uvedeno srovnání s experi-
mentálními výsledky.

Jednoduchý testovací impulsní generá-
tor z integrovaných hradel. /A Simple
Pulse Generator Using Integrated Ga-
tes./
Sdělovací technika 1_9, 1971, s. 134.
Článek popisuje konkrétní zapojení a
stěžejní parametry testovacího impul-
sního generátoru sestávajícího výluč-
ně z integrovaných hradel typu NAND.

Frequency Divider from a Clocked R-S
Flipflop.
Electronic Engineer 30, 1971, s. 72.
Je popsán dělič kmitočtu dvěma návr-
hy na základě modifikace zapojení
standardního klopného obvodu typu
R-S.

Pulse Shaping Circuitry with Zero
Recovery Time.
Electronic Design 19, 1971 s. 82.
Je uvedeno zapojení tvarovacího ob-
vodu, u něhož vhodným řazením díl-
čích tvarovacích obvodů do série
resp. paralelně bylo dosaženo nulo-
vé zotavovací doby.

Subtract Two Digital Signals with an
Easy-to-Build Circuit.
Electronic Design 1_9, 1971, s. 80
V článku je popsán jednoduchý obvod
pro kontinuální odečítání dvou im-
pulsních sledů. Při návrhu obvodu
bylo použito číslicových integrova-
ných obvodů typu TTL.

An Improved Ratio Rate Meter.
Review of Scientific Instruments 42,
1971, s. 1373.
Práce obsahuje popis elektronické-
ho obvodu určeného pro přímé vyhod-
nocování podílu četnosti dvou vstup-
ních sledů impulsů. Výsledný stejno-
směrný signál na výstupu obvodu tak
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Sabol, J.

Sabol, J.

Sabol/ J.

Sabol, J.

odpovídá poměru četnosti měřených sig-
nálů. •

Substract Two Pulse Trains Heaving
Random Distribution.
Electronic Design 19., 1971, s. 72.
V publikaci je podán návrh odečítací-
ho obvodu pro zpracování a vyhodnoce-
ní dvou sledů nepravidelně rozložených
impulsů. Obvod se vyznačuje vyrovnává-
ním napětí, které umožňuje snížit ztrá-
ty v odečítání v důsledku statistické-
ho výskytu impulsů na vstupu odečíta-
cího zařízení.

Eliminace zotavovací doby monostabil-
ních systémů. /Recovery Time Elimina-
tion Monostable Systems./
Sdělovací technika _19_, 1971, s. 406.
Je podán návrh uspořádání monostabil-
ního systému, u něhož je zcela redu-
kována zotavovací doba. Je diskutová-
no několik možností zapojení a pouká-
záno na jejich specifické vlastnosti
a aplikace v nukleární technice.

Eliminator koincidenčních impulsů.
/Eliminator of Coincidence Pulses./
Sdělovací technika 21, 1973, s. 135.
Je popsáno zapojení obvodu pro elimi-
naci koincidenčních impulsů u dvou
impulsních signálů. Obvodové řeše-
ní eliminátoru využívá číslicových
integrovaných obvodů typu TTL.

Snížení přídavných fluktuací zisku
stabilizovaného scintilačního de-
tekčního systému. /Recution of Ad-
ditional Gain Fluctuation in Sta-
bilized Scintillation Detection
System./
Acta polytechnica IV., 1973, 5,
s. 127 (vedecká konference).
Článek se zabývá problematikou sou-
visející s použitím radionuklido-
vých referenčních zdrojů pro sta-
bilizaci scintilačních detektorů.
Je uvedeno blokové zapojení zařízení
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pro snížení fluktuace zesílení v dů-
sledku nerovnoměrného časového roz-
ložení referenčních impulsů.

Sabol, J. Vyhodnocovací obvod pro diferenciální
amplitudový selektor. /Anticoinciden-
ce Gate of a Differential Discrimina-
tor./
Sdělovací technika 2/1 , 1973, s. 460.
Jsou navrženy tři modifikace logického
obvodu pro vyhodnocení signálů z dol-
ního a horního diskriminátoru, jež
jsou součástí jednokanálového ampli-
tudového analyzátoru.

Sabol, J. Zlepšení stability scintilačních
Šeda, J. spektrometrů. /Stability Improvement

of Scintillation Spectrometers./
Pribory i technika eksperimenta 1974,
č. 1, s. 42.
V článku je popsána metoda stabiliza-
ce scintilačních detekčních systémů
pomocí zdroje referenčního signálu
a stabilizační elektronické jednotky.

Sabol, J. Nová metoda stabilizace scintilačních
Šeda, J. detektorů. /A new Method for Stabili-

zation of Scintillation Detectors./
Čs. čas. Fyz. 2±, 1974, s. 165.
Článek obsahuje popis zlepšeného za-
pojení stabilizovaného scintilačního
spektrometrického systému.

Sabol, J. Frekvenční selektor impulsních
xJelínek, M. signálů. /Frequency Selector of Pul-

se Trains./
Sdělovací technika 22^ 1974, s. 89.
Je popsáno zapojení obvodu pro selek-
ci impulsních signálů na základě
jejich kmitočtu.

Sabol, J. Simple Anticoincidence Gates for
S-C Pulse Height Selectors.
Review of Scientific Instruments 45,
.1974, s. 464.
V práci jsou uvedeny tři zapojení vy-
hodnocovacího logického obvodu pro
jednokanálové amplitudové analyzátory.
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Sabol, J.
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Obvod pro rozřazení nepravidelně roz-
ložených impulsů. /Derandomizer for
Randomly Distributed Pulses./
Sdělovací technika 22_, 1975, s. 305.
V článku se diskutují možnosti rozřa-
zení statisticky rozložených impulsů
a je uveden návrh elektronického zaří-
zení pro tyto účely.

Univerzálny odočítací obvod. /Univer-
sal Substraction Circuit./
Sdělovací technika 22^, 1975, s. 356.
Je podáno zapojení obvodu pro odečí-
tání dvou sledů impulsů. Navržené za-
řízení se vyznačuje záměnností a ne-
závislostí vstupů bez ohledu na vzá-
jemný poměr četností impulsů.

Měření rozdílu frekvencí dvou signálů
pomocí jediného klopného obvodu.
/Measurement of Frequency Difference
of two Signals Using only one Flip-
Flop./
Sdělovací technika 23., 1975, s. 479.
Popisuje se použití upraveného zapo-
jení bistabilního klopného obvodu
pro měření rozdílu frekvencí dvou
impulsních signálů.

Možnosti využití rentgenfluorescen-
čního záření pro měření tenkých po-
vlakových vrstev. /The Use of Fluor-
escent X-ray Radiation for Measuring
Thin Coating Layers./
Radioisotopy 3^, 197 2, s. 33 9.
Práce se zabývá problematikou měření
povlakových vrstev laku a zinku na
ocelovém podkladu, jež je spojeno
s buzením sekundárního záření a jeho
detekcí. Mimo stručný teoretický roz-
bor metody jsou v práci uvedeny i vý-
sledky měření získané na katedře
DAIZ FJFI ČVUT Praha.

Obvod pro kontinuální získávání pomě-
ru četností dvou impulsních sledů.
/The Circuit for Continuous Acquisi-
tion of Rate Ratio of two Pulse
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šedá, J.
Sabol, J.
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Trains./
Jaderná energie 18_, 1972,č.2, s. 163.
Článek se zabývá problémem kontinuál-
ní realizace matematické operace děle-
ní u dvou signálů představovaných dvě-
ma sledy impulsů. Je navržen nový zlep-
šený poměrový obvod, na jehož výstupu
lze odebírat analogový nebo digitální
signál přímo úměrný podílu signálů
přiváděných na vstup obvodu a možné
použití obvodu při vyhodnocování sig-
nálu z detektoru ionizujícího záření.

Divide Two Pulse Rates with TTL Logic.
Electronic Design 20, 1972, č. 11 T 43, s.72.
Je uvedeno základní logické schéma
a stručný popis celého zařízení.

Determining Optimum Conditions for
Measuring by Gamma-ray Backscatte-
ring.
Isotopenpraxis _8_, 1972, s. 440.
Práce se týká výpočtu optimální
tlouštky měřeného materiálu z hle-
diska chyb měření. Minimální rela-
tivní chyba měření je určena jako
funkce lineárního koeficientu zesla-
bení a použité tlouštky materiálu.

Stabilizace zisku scintilačních
spektrometrů. /Gain Stabilization
of Scintillation Spectrometers./
Radioisotopy 14_, 1973, č.5,s.715.
Je diskutován scintilační detekční
systém z hlediska stability jeho
jednotlivých částí."Jsou uvedeny
stávající možnosti stabilizace scin-
tilačních spektrometrů a je navrže-
no zlepšené zapojení stabilizační
jednotky.

Využití radionuklidů v technice.
/Radionuclides in Engineering./
Jaderná energie 20,1974, č.10, s.341.
V práci jsou stručně shrnuty hlavní
trendy rozvoje metod aplikací ra-
dionuklidů v československé tech-
nice od počátku pronikání radionu-
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klidů do průmyslu až do současnosti.
Hlavní zřetel je kladen na aplikace
uzavřených zářičů.

Frank, H.
Šeda, J.
xTrousil, J.
Rusnok, J.

Šeda, J.
Musílek, L.

Šeda, J.
Musílek, L.
xPešout, M.
xšantrůček, J.

Využití křemíkové diody v osobní neu-
tronové dozimetrii. /Silicon Diode
in Personal Neutron Dosimetry./
Radioisotopy L5, 1974, s. 387.
Vedle stručných fyzikálních základů
křemíkové diody jako dozimetru rych-
lých neutronů jsou podány výsledky
výzkumu dosažené ve světě. Jsou uve-
deny základní dozimetrické vlastnos-
ti diody naší výroby a jejich porov-
nání s vlastnostmi švédské křemíkové
diody AEG.

Two Channel Comparative Method of
Energy Spectrum Evaluation in Measu-
rements Using Gamma-ray Backscatte-
ring.
Nuclear Inst. and Methods"114, 1974,
s. 183.
Při měření tlouš£ěk gama zářením závi-
sí energetické spektrum zpětně roz-
ptýleného záření na tloušťce pouze
ve své nižší části. Článek uvádí me-
todu vyhodnocení spektra porovnáním
jeho horní a dolní části. Poměr vý-
stupních signálů v obou částech ne-
závisí na aktivitě radionuklidového
zdroje, ale pouze na měřené tlouštce.

Radionuklidové čidlo pro rozlišení
hlíz brambor od hrud a kamenů.
/Radionuclide Sensor for Discerning
Potatoes from Soil and Stones./
Zemědělská technika 20, 1974,
s. 465.
Jednou z klíčových otázek návrhu a
realizace detekčního čidla je otáz-
ka výběru zdroje záření. Pro po-
jízdné sklizeče se pro své malé
rozměry a hmotnost a především pro-
to, že nevyžadují energetický příkon,
nejlépe hodí radionuklidové zdroje.
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Šeda, J.

šedá, J.
Musílek, L.

Navržené a vyrobené detekční čidlo
pracovalo se 100 % účinností i při
rychlostech průchodu 40 kusů za sekun-
du.

Verminderung des statistischen Fehlers
bei Messungen von Auflageschichten
mittels Rontgenfluoreszenzstrahlung.
/Decreasing Statistical Error in Mea-
suring Coating Layers by X-ray Fluo-
rescent Radiation./
Isotopenpraxis 10, 1974, s. 303.
Běžně se vyhodnocuje pouze jeden z
obou píku. Současným vyhodnocením
obou píku lze dosáhnout zlepšení
odezvy.

Modernizace a vývoj učebních plánů
za 20 let na FJFI. /Acedemic Curri-
cula of the Faculty of Nuclear Sci-
ences and Physical Engineering /A
Survey/.
Pokroky matematiky a fyziky 20_, 1975,
č. 4, s. 217.
Výuka na FJFI prošla za dobu její
dvacetileté existence výrazným vý-
vojovým procesem s cílem, aby noví
odborníci na základě znalostí mate-
matiky, fyziky a metodiky vědecké-
ho výzkumu byli schopni uplatnit
inženýrský přístup k technické rea-
lizaci řešených problémů.

Dozimetrické aspekty při měření sil-
ných vrstev prozařováním širokými
svazky záření gama. /Dosimetry
Aspects of Measuring Thick Layers
by Wide Gamma Radiation Beams./
Jaderná energie j21, 1975, č.2, s.65.
Jsou uvedena dozimetrická hlediska
aplikace gama . záření na měření
tlouštěk silných vrstev materiálu.
Výsledky jsou doplněny energetickými
spektry záření zdroje 137cs naměře-
nými v různých bodech prostoru.
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šedá, J.
Petr, I.
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Šeda, J.
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Sabol, J.

New Method for Gain Control of Photo-
multipliers.
Rev.Sci.Instr. £2, 1976, s. 152.
Byla odvozena nová metoda kontroly fo-
tonásobičů použitím mřížky vložené me-
zi fotokatodou a první dynodou. Jsou u-
vedeny charakteristiky dvou typů fo-
tonásobičů Tesla VÚVET.

Vlastnosti a detekce ionizujícího
záření, které doprovází okamžité ště-
pení a směs štěpných produktů.
/Properties and Detection of Ionizing
Radiation, Accompanying Instantaneous
Fission and Fission Products Mixture,/
Radioizotopy 17, 1976, s. 493.
V článku jsou shrnuty některé poznatky
o IZ vznikajícím při okamžitém štěpe-
ní těžkých jader neutrony. Jsou uve-
deny radiační charakteristiky směsi
štěpných produktů, použitelnost pro-
středků stanovení dávek vznikajícího
ionizujícího záření a možnosti měření
povrchové a vnitřní kontaminace.

The Coefficient of Gamma-ray Back-
scaterring.
Radiochem. Radional. Letters 29,
1977, s. 13.
Koeficienty zpětně rozptýleného záře-
ní gama byly počítány metodou Monte
Carlo pro mnoho prvků periodického
systému, dva radionuklidy 60co a
l3"7cs a pro dvě geometrie. Lze je
použít pro nedestruktivní analýzu
tlustých vrstev.

Dozimetrie životního prostředí.
/Dosimetry of Environment./
Acta polytechnica IV., 1977,
s. 83 (vědecká konference).
Je rozebrán vliv radiačního prostře-
dí na člověka posouzením vlivu při-
rozených radioaktivních zdrojů od-
děleně od umělých. Zvláštní pozor-
nost se věnuje vazbě mezi rozvojem
jaderné energetiky a ochranou ži-
votního prostředí a porovnávají se
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havárie jaderných zařízení vzhledem
k jiným haváriím ohrožujícím člověka.

šedá, J.

šedá, J.

šedá, J.
Strachota, J.
Čechák, T.
Klusoň, J.

Šeda,wJ.
Klusoň, J.
Čechák, T.

Tvar píku zpětně rozptýleného záření
gama. /Shape of the Backscattering
Peak./
Jaderná energie 22, 1977, č.3, s.89.
V článku jsou diskutovány některé
vlivy způsobující změnu tvaru píku
zpětného rozptylu záření gama. Uva-
žuje se geometrie experimentů, vliv
změny atomového čísla Z rozptylující-
ho materiálu, dále vliv tvaru a roz-
měru rozptylujících vzorků.

Monte Carlo Calculations of Gamma-
Ray Backscattering from Various
Materials.
Jaderná energie 221,1977, č.6, s.211.
V práci je rozebrána otázka zpětného
rozptylu záření gama na různých ma-
teriálech. Pro koaxiální geometrii
s bodovým zářičem umístěným těsně na
povrchu materiálu je metodou Monte
Carlo počítán zpětný rozptyl fotonů
v závislosti na atomovém čísle Z
rozptylujícího materiálu. Pro 60co a
137cs je proveden výpočet mnohonásob-
ného rozptylu.

Single Backscattering of Gamma-rays,
Nucl.Instr.and Methods L44, 1977,
s. 557.
Článek uvádí výsledky jednoduchého
zpětného rozptylu gama záření v růz-
ných materiálech. Je dán zjednoduše-
ný matematický model pro pravděpodob-
nost, že foton zpětně rozptýlený v
jednoduchém Comptonově rozptylu do-
padne na detektor. Pravděpodobnost
je počítána jako funkce počáteční
energie fotonu a at. čísla Z rozpty-
lujícího materiálu.

The Calculation of Gamma-rays Albe-
do by the Monte-Carlo Method.
Int.J.Appl. Radiation and Isotopes 29,
1978, s. 419.
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Uvádí se velikost a energie albeda
gama záření s energiemi mezi 60 a
1250 keV. Výsledky jsou získány meto-
dou Monte Carlo,' která zahrnuje foto-
efeki, Comptonův efekt a koherentní
rozptyl. Příspěvek obou rozptylových
procesů a příspěvek charakteristické-
ho záření jsou dány odděleně.
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Československé srovnávání metod
osobní dozimetrie ve směsném poli
záření gama a rychlých neutronů.
/Czechoslovak Intercomparison of
Personnel Dosimetry Methods in
Gamma - Fast Neutrons Mixed Field./
In: Sbornik dokladov. Naučno-tech-
ničeskaja konferencija SEV, Ústí
nad Labem, 1975, s. 134.
Jsou shrnuty výsledky českosloven-
ských srovnávacích měření na ja-
derném reaktoru VVR-S a ÚJV ČSKAE
Řež.

Distribuce hustoty toku tepelných
neutronů v různých absorpčních
médiích. /Thermal Neutron Flux
Distribution in Different Absorp-
tion Media./
In: Sborník vědeckých prací VLVDÚ
Hradec Králové, 1974, 3, s. 78
Byla sledována distribuce hustoty
toku tepelných neutronů ve vzduchu,
vodě, plexiskle a grafitu pomocí
Au-aktivačních detektorů.

Specifikace radiobiologického ozá-
ření neutrony a záření gama. II.
Specifikace jakosti záření a jeho
vliv na biologickou odezvu.
/Determination of Radiobiological
Irradiation by Neutrons and Gamma
Radiation. II. Determination of Radia-
tion Quality and its Influence on Bio-
logical Effect./
In: Sborník materiálov. I. radiobiolo-
gičeskaja konferencija socialističes-
kich stran, špindlerův Mlýn - Bedři-
~chovfl974, s. 283.
Jsou rozebrány otázky specifikace ozá-
ření v radiobiologickém experimentu
-se zaměřením na definici a určení RBÚ.

Metody měření havarijních dávek a do-
zimetrické hodnocení havarijní situa-
ce. /Methods of Measuring Doses and
Dose Evaluation in an Emergency./
In: Sborník prací z oblasti jaderné
vědy a techniky 6, ČSKAE - tívWR,
Praha 1977, s. 99-113.
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Jsou rozebrány zásady dozimetrického
hodnocení radiačních nehod a zhodnoce-
ny československé dozimetrické systémy
použitelné k tomuto hodnocení.

Organizace dozimetrického hodnocení v
případě havarijního ozáření směsným
polem neutronů a záření gama.
/Organizing Dose Evaluation in an
Energency by Mixed Field of Neutrons
and Gamma-Radiation./
In: Novyje metody individualnoj dozi-
metrii, Proč. RVHP - ČSKAE, Hradec
Králové 1977, s. 242.
Je rozebráno schéma dozimetrického
hodnocení radiačních nehod ve směs-
ných polích neutronů a záření gama vy-
pracované československými odborníky
pro potřeby jaderné energetiky.

Československá srovnávání osobních do-
zimetrů ve směsných polích neutronů
a záření gama. /Czechoslovak Inter-
comparison of Personnel Dosimeters in
Mixed Fields of Neutrons and Gamma-
Radiation./
In: Novyje metody individualnoj do-
zimetrii. Proc. RVHP - ČSKAE,
Hradec Králové 1977, s. 218.
Jsou uvedeny výsledky československých
srovnávacích měření v oblasti osobní
dozimetrie neutronů a záření gama pro-
vedených na jaderném reaktoru IBR-30
a neutronovém generátoru produkujícím
neutrony o energii 14,7 MeV.

Dozimetrický systém pro havarijní do-
zimetrii neutronů využívající akti-
vačních a štěpných detektorů. /Dosi-
metry System for Neutron Hazard Dosi-
metry Using Activation and Fission
Detectors./
In: Novyje metody individualnoj dozi-
metrii. Proc. RVHP - ČSKAE, Hradec
Králové, 1977, s. 218.
Jsou uvedeny výsledky aplikace Max-
wellovy metody aproximace neutrono-
vého spektra v dozimetrii neutronů
u jaderného reaktoru IBR-30 a 252cf-
zdroje.
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Československé srovnání metod neu-
tronové dozimetrie pro havarijní
ozáření. /Czechoslovak Intercompa-
rison of Neutron Dosimetry Methods
for Emergency Exposures./
In: Handling of Radiation Accidents
1977, Proc. IAEA, STI/PUB/ 463,
Vienna 1977, s. 483-492.
Jsou uvedeny výsledky a zhodnocení
československých srovnávacích měře-
ní v oblasti osobní dozimetrie ne-
utronů a záření gama, která byla
provedena na jaderných reaktorech
W R - S a IBR-30 a na neutronovém
generátoru produkujícím neutrony o
energii 14,7 MeV.

Přenosný měřič tlouštěk RZT 101.
/Portable Thickness Gauge RZT 101./
In: Sborník prací z oblasti jaderné
vědy a techniky. Praha, ČSKAE-ÚWVR
1977, s. 147-168.
Je rozebráno fyzikální a elektronic-
ké řešení přenosného měřiče tlouštěk
Tesla RZT 101, založeného na princi-
pu zpětného rozptylu záření gama.
Přístroj byl zaveden do komerční pro-
dukce.

Dozimetrické vlastnosti MOS tranzis-
torů. /Dosimetric Properties of MOS
Transistors./
In: Novyje metody individualnoj dozi-
metrii. Proc. RVHP-ČSKAE, Hradec Krá-
lové 1977, č. GK-41/77.
Je uvedena definice a posuzuje se cit-
livost MOS tranzistorů k dávce fotono-
vého záření, její energetická a tep-
lotní stabilita, fading a annealing
prostorového náboje. Je srovnána
odezva k dávce rychlých neutronů
s odezvou k fotonovému záření.

O mechanismu tvorby prostorového ná-
boje ve strukturách MOS. /On the
Mechanism of Space Charge Production
in MOS Structures after Photo Irra-
diation./
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In: Novyje metody individualnoj do-
zimetrii. Proc. RVHP-ČSKAE, Hradec
Králové 1977, č. GK-42/77.
Je předložen model pro objasnění
tvorby a záchytu prostorového nábo-
je ve strukturách MOS. Model objas-
ňuje velikost posuvu prahového napě-
tí u MOS tranzistorů a jeho závis-
lost na napětí přiloženém během oza-
řování. Teoretické závěry jsou po-
tvrzeny experimentem.

Vlastnosti termovodivostních a MOS
materiálů./ Properties of Thermocur-
rent and MOS Materials./
In: Sborník vojenské akademie A. Zá-
potockého B/2, 1978, s. 105-118.

Některé aspekty použití integrova-
ných obvodů v přístrojích jaderné
techniky. /Some Aspects of Applica-
tions of Intergrated Circuits in
Nuclear Instruments./
In: Sověščanie stran SEV, Varšava
1973, s. 309.
Práce shrnuje aplikační možnosti
číslicových integrovaných obvodů v
technice měření ionizujícího záření.

Návrh koncepce osobní dozimetrie pro
jaderně energetická zařízení. /Project
of Personnel Dosimetry./
In: Sborník - Panelová diskuse vybra-
ných specialistů se zaměřením na osob-
ní dozimetrii. Konopiště 28.-29.4.
1976. Sborník prací z oblasti jaderné
vědy a techniky 6 - 1977, CSKAE -
tíVWR, s. 139.

šedá, J.
Čechák, T.
Klusoň, J.
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yBackscattering of Gamma- rays./
In: Sborník - Symposium RVHP "Použi-
tí radionuklidových metod v průmys-
lu", Lipsko 1978, No. 105 b.
Práce obsahuje výpočty pravděpodob-
nosti dopadu zpětně rozptýlených fo-
tonů na detektor metodou Monte Car-
lo a výpočty zastoupení jednotlivých



Frank, H.
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xTrousil, J.

Frank, H
šedá, J.
xTrousil/ J,

Frank, H.
šedá, J.
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rozptylů ve spektru zpětně rozptýle-
ných fotonů. Uvedené výsledky doka-
zují, že pro oblast nízkých Z / Z <
20/ mnohonásobný rozptyl značně pře-
vládá nad jednonásobným rozptylem.

Silicon Diodes for Fast Neutron Do-
simetry.
In: Sborník "Biomedical Dosimetry",
IAEA-SM-193/4 Vienna 1975, s. 19.
Popisují se základní dozimetrické
vlastnosti a možnost použití česko-
slovenských křemíkových diod. Vlast-
nosti těchto diod jsou pak porovnány
s původními švédskými křemíkovými
diodami. Křemíková dioda jako dozi-
metr je ideální pro měření směsných
/ n, jp f polí, protože její citlivost
ke gama záření je víc než tisíckrát
menší než k rychlým neutronům. Na
druhé straně jsou tyto diody schop-
né měření tvrdého gama záření 60co
v intervalu 5krad až 5 Mrad.

McnojibsoBamie icpeirajieBoro jHJto,na
B MHTerpa^bHoft ÄoamieTpmi O H C T P H X
He&TpOHOB.

/Silicon Diode in Integral Dosimetry
of Fast Neutrons./
In: Sympozium RVHP "Nové metody indivi-
duální dozimetrie", ČSSR 1977, GK-19/
77.
Uvádějí se výsledky výzkumu dozimetru
rychlých neutronů založeného na prin-
cipu křemíkové diody. Vedle teoretic-
kých základů jsou uvedeny i základní
dozimetrické charakteristiky česko-
slovenských diod, citlivost diod ke
gama záření, energetická závislost
detekce a porovnání vlastností těchto
diod s diodami předních zahraničních
výrobců.

Fast Neutron Dose Measurements in
Human Phantom with Silicon Diodes.
In: Third Symposium on Neutron Dosi-
metry in Biology and Medicine, Mni-
chov 1977, EUR 5848 DE/EN/FR, s. 769.
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Práce uvádí výsledky měření na lid-
ském fantomu získané křemíkovými dio-
dami. Ozařování bylo prováděno na
zdroji rychlých neutronů 252cf. Byla
zkoumána změna odezvy křemíkové dio-
dy v závislosti na hloubce pro tři
hlavní ozařovací směry se středem
svazku v hlavě, trupu a dolních kon-
četinách.

c TO^HO p
IIOTOKOM TenjIOBHX HeftTpOHOB

/Device with Precisely Defined
Thermal Neutron Flux for Dosimetry
Calibration./
In: IAEA-SM-160/66 "Dosimetry in
Agriculture, Industry, Biology and
Medicine", Vienna 1973, s. 475.
Pro studium energetické závislosti
neutronových dozimetrů je nezbytné
znát odezvu dozimetrů v poli tepel-
ných neutronů. K tomu účelu bylo
sestrojeno zařízení pracující na prin-
cipu zpomalen:' parafínovým moderáto-
rem rychlých neutronů ve zdroji AmBe.
Hustota toku nth se měří aktivačně.
Značná část práce je věnována experi-
mentálnímu zkoumání měření expozice
gama záření v poli neutronů.

Určení obsahu bromu ve vodních rozto-
cích metodou rentgenofluorescenční
analýzy. /Determining the Amount of
Bromine in Aqueous Solutions by
X-ray Fluorescent Analysis./
In: Sborník Symposium RVHP "Použití
radionuklidových metod v průmyslu",
Lipsko 1978, No. 89.
Je popsána metoda měření obsahu bro-
mu v odpadních vodách draselného prů-
myslu metodou rentgenfluorescenční
analýzy. Autoři použili zdroj pri-
márního záření 109 c d a 238pu a scin-
tilační proporcionální detektor a
Si/Li/ detektory. V práci jsou uve-
deny koncentrace bromu v roztocích,
pro které je popsána vhodná metoda.
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Soubor přístrojů a zařízení pro mě-
ření ionizujícího záření.
/Instruments and Devices for Measu-
ring Ionizing Radiation./
Praha, FMTIR 1971.
Je podán přehled přístrojů využívají-
cích radionuklidů resp. ionizujícího
záření pro měření některých fyzikál-
ních a technických veličin a para-
metrů. Důraz je kladen na aplikace
těchto přístrojů v průmyslu, ve vě-
dě a ve zdravotnictví.

Současný stav a perspektivy rozvoje
oboru přístrojů jaderné techniky v
ČSSR. /Present State and Trends in
Nuclear Instrumentation in Czecho-
slovakia. /
Praha, ÚISJP 1975.
Přehledně je podáno zhodnocení sou-
časného stavu v oblasti nukleárních
měřpicích přístrojů a nastíněny tren-
dy v rozvoj i tohoto oboru zejména
s ohledem na aplikační možnosti
integrované elektroniky.

Jaderná elektronika.
/Nuclear Electronics./
l.vyd. Praha, SNTL 1977, 319 s.
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šedá, J.
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Elektronické obvody a přístroje pro
jadernou techniku. /Electronic
Circuits and Instruments for Nuclear
Technology./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1972, 265 s.

Použití ionizujícího záření v tech-
nice. /Ionizing Radiation in
Engineering./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1973, 208 s.

Integrální dozimetrické metody.
/Integral Dosimetric Methods./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 197 6, 211 s.

Detektory ionizujícího záření.
/Detectors of Ionizing Radiation./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1977, 196 s.
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Heřmanská, J.
xSolnická, H.
xRakovič, M.

xProuza, Z.
Heřmanská, J.
Hanák, V.

Dozimetrický systém pro radiobiolo-
gický experiment s tepelnými neutro-
ny. /Dosimetry System for Radiobio-
logical Experiment with Thermal
Neutrons./
Úseková zpráva etapy PO9-335-O53-O1/
08. BFÚ FVL UK, 1973.

24
Celotělová detekce Na jako neutro-
nový dozimetr. /24Na Whole-Body
Measurement Serving as a Neutron
Dosimetr./
Závěrečná výzkumná zpráva dílčího
úkolu U 64/5. BFÚ FVL UK, 1974.

Dozimetrie a radiobiologické účin-
ky neutronového záření. /Dosimet-
ry and Radiobiologic Effects of
Neutron Radiation./
Závěrečný protokol o uzavření vý-
zkumné etapy PO9-335-O53-O5/13,
BFÚ FVL UK, 1975.

Indukovaná aktivita v biologickém
objektu jako dozimetr neutronů.
/Induced Activity in Biological
Object Used as a Neutron Dosime-
ter./
Dílčí výzkumná zpráva úkolu.
PO9-124-OO5/12-5.KDAIZ FJFI ČVUT,
1975.
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Využití celotělové indukované aktivi-
ty 24Na ve speciální dozimetrii neu-
tronů. /Use of 24Na Whole-Body Indu-
ced Activity in Special Neutron Do-
simetry./
Dílčí výzkumná zpráva úkolu Z 333-
005-03. 1977.

Studnová ionizační komora pro nukleár-
ní medicínu. /Well-Type Ionization
Chamber 'for Nuclear Medicine/.Výzkum-
ná zpráva státního úkolu P 09-124-013,
1975.

Studium možnosti měření popelnatosti
uhlí kontinuálním způsobem. /On the
Possibility of Continuous Measure-
ment of Ash Content in Coal./
Výzkumná zpráva úkolu HS 24/7 6, 1976.

Výzkum v oblasti osobních dozimetrů
gama s ohledem na možnost opakované-
ho vyhodnocení naměřené dávky.
/Research into Personnel Gamma Dosi-
meters with the Possible Repeated
Evaluation of the Measured Dose./
1977.

Výzkum nových perspektivních prvků
pro dozimetrii záření gama.
/Investigation of New Elements for
Gamma Dosimetry./197 6.

Možnosti automatického rozdružová-
ní brambor od zeminy pomocí ionizu-
jícího záření. /On the Possibility
of Automatic Sorting of Potatoes
and Stones by Ionizing Radiation./
Výzkumná zpráva VtíPJT, 5O/211/TR18/
71/4010,1971.

Měření tlouštěk tenkých povlakových
vrstev pomocí rentgenfluorescenční-
ho záření. /Thickness Measurement
of Thin Coating Layers by X-ray
Fluorescent Radiation./
Studie pro účely výhledového plánu
VtíPJT, 1972.
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Sabol, J.
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Výzkum progresivních metod aplikace
ionizujícího záření pro měření a ří-
zení při technologických procesech.
/Progressive Methods in Applying
Ionizing Radiation for Measurements
and Control of Technological Proces-
ses./ 1972.

Možnosti automatického rozdružování
brambor od zeminy pomocí ionizující-
ho záření. /On the Possibility of
Automatic Sorting of Potatoes and
Stones by Ionizing Radiation./ 1972.

Využití radioizotopové metody pro
rozdružování brambor. /A Radionucli-
de Method for Sorting Potatoes./
1973.

Výzkum progresivních metod aplikace
ionizujícího záření pro měření a ří-
zení při technologických procesech.
/Progressive Methods in Applying
Ionizing Radiation to Measurement
and Control of Technological Proces-
ses./ 1974.

Možnost realizace křemíkové diody
pro osobní neutronovou dozimetrii.
/On the Possibility of Introducing
Silicon Diode for Personnel Neutron
Dosimetry./ 1975.

Výzkum fyzikálních vlastností neutro-
nového dozimetru. /Physical Proper-
ties of Neutron Dosimeter,/ 1975.
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Pat. ČSSR 154 809
Zapojení analogového stabilizátoru
spektrometru./Analogue Spectrometer
Stabilizer Circuit./ 1972.

Pat. ČSSR 154 809
Zapojení analogového stabilizátoru
spektrometru. /Circuit for Analogue
Spectrometer Stabilizer./
15.11.1974.

Pat. ČSSR 146 44 9
Radioriuklidové zařízení s automatic-
kou kompenzací vlivu rozpadu radio-
nuklidu. /Radionuclide Device with
Automatic Compensation of Radionucli-
de Decay Effect./
16.4.1971.

Pat. ČSSR 175 688
Čidlo pro rozlišení brambor od zemi-
ny. /Sensor for Sorting Potatoes
and Stones./
8.1.1974.

Pat. ČSSR 152 213
Zapojení pro stabilizaci zisku měr-
ných zařízení s fotonásobiči, vhod-
né zejména pro stabilizaci scinti-
lačních detekčních systémů.
/Circuit for Stabilizing Gain of
Photomultiplier Measuring Devices,
Suitable Especially for Stabiliza-
tion Scintillation Detectors./
9.6.1972.
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Pat. ČSSR 174 544
Křemíková dioda pro měření integrální
dávky neutronů a způsob její výroby.
/Silicon Diodes for Integral Neutron
Dose Measurement and its Production./
20.11.1974.

Pat. ČSSR 172 736
Zařízení pro měření voltampérových
charakteristik polovodičových diodo-
vých destiček. /D«?.vice for Measuring
Voltampere Characteristics of Semicon-
ductor Diode Plates./
20.11.1974.
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Kandidátské disertace

CSc Theses

Gilar, O.

Hanák, VI.

Hobzová, L.

Musílek, L.

Novotný, J.

Metoda stabilizace radionuklidových
přístrojů. /Stabilisation Technique
of Radionuclide Instruments./ 1973.

Studium dniku sekundárního záření z
detektoru v oblasti nízkých energií
záření gama. /On Secondary Radiation
Escape from a Detector at Low Gamma
Radiation Energies./ 1976.

Studium vybraných procesů v BeO s
ohledem na jejich využití v dozimetrii
ionizujícího záření. /Special Processes
in BeO with regard to their Appli-
cation in Dosimetry of Ionizing Ra-
diation./ 1976.

Závislost vzrůstových faktorů v širo-
kém svazku záření gama na geometrickém
uspořádání zdroje, absorbujícího mate-
riálu a detektoru. /Dependence of
Build-up Factors in Broad Gamma-ray
Beam on the Geometrical Arrangement
of the Source Absorbing Material and
Detector./ 1976.

Studium stop částic alfa v triacetáto-
vé celulóze. /On Alpha Particle Tracks
in Triacetate Cellulose./ 1972.
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Petr, I. Directional Detection of Gamma-rays
with a Combined Scintilation Detector.
Manchester, Victoria University 1971 .

Sabol, J. Stabilizace scintilačního detekčního
systému. /Stabilization of Scintillation
Detection System./ 1972.

Docentské habilitace
floueHTCKMe /iMc
Docents Theses

Sabol, J. Některé aspekty spektrometrie rychlých
neutronů. /Some Aspects of Fast Neutron
Spectrometry./ 1976.

Doktorské disertace
flOKTOpCKMe
DrSc Theses

Šeda, J. Comptonův rozptyl na tlustých vrstvách.
/Compton Scattering on Thick Layers./
1978.
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Diplomové práce
flMn/iOMHbie paóoTbi
Diploma Projects

1971

Bednář, P.

Klusoň, J.

čechák, T.

Vido, J.

Pernička, F.

šupinová, B.

1972

Turek, K.

Prokeš, K.

Holečková, J.

Orientační měření rozložení rychlých
neutronů u neutronového generátoru
NA/2.

Studium gama - elektronové metody.

Měření tlouštěk rentgenfluorescenční
metodou.

Polovodičová spektrometrie alfa a
beta.

Studium doznívání luminiscence něk-
terých termoluminiscenčních látek.

Scintilační měření zářičů beta s
nízkou energií.

Studium vyhořívání tritiových terčí-
ků k neutronovému generátoru.

Kontinuální měření prostorového roz-
ložení hustoty toku tepelných neutro-
nů v rozsahu výkonu energ. reaktorů
pomocí samopájecích detektorů.

Rozbor tvorby píku zpětně rozptýle-
ného záření gama.
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Rusnok, J.

Fulop, M.

1973

Heřmanská, J.

Kozma, p.
1

Štoffa, V.

Hakl, J.

Jakeš, J.

Kovář, I.

Korcová, A.

Lochmanová, J.

1974

Roubíček, P.

Vlastnosti stopových detektorů pevné
fáze pro štěpné fragmenty a jejich
využití v dozimetrii rychlých a inter-
mediálních neutronů.

Overenie dozimetrických charakteristík
rem-metra pre rýchle neutróny.

Použití TL dozimetrů pro dozimetrii
neutronů v radiobiologickém experi-
mentu.

štúdium spätného rozptylu žiarenia
gama.

Studium fyzikálních vlastností a prak-
tické použitelnosti termoluminiscen-
čního dozimetrů VA-S 220.

Dozimetrická měření elektronového
svazku betatrónu.

Studium vlastností scintilátorů
s inkorpórovaným zářičem.

Studium vlastností křemíkových polo-
vodičových detektorů.

Metodika měření stop štěpných frag-
mentů a alfa částic v detektorech
pevné fáze pomocí jiskrového počí-
tače a její využití v dozimetrii
intermediálních a rychlých neutronů.

Detekce stop vznikajících v poly-
merních fóliích účinkem rychlých
neutronů.

Absorpce budícího, brzdného a mono-
chromatického záření a samoabsorpce
charakteristického rentgenová záře-
ní při analýze materiálu rentgen-
fluorescenční metodou.
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Pospíšil, J.

Jeck, A.

Kvasnička, J,

Filip, J.

1975

Švadlenka, P.

Ledrová, E.

Kropíková, S.

Vrzala, P

Pšentčík, J.

Holý, L.

Vancl, V.

Okleštěk, V.

Zpřesnění charakteristik svazku RTG
záření s maximální energií "400 KeV.

Studium některých dosimetrických
vlastností RTL aluminofosfátovych
skel, měřených na přístroji Teledyne
Isotopes.

Studium mechanismu fadingu radiotermo-
luminiscence.

Studium fadingu a jiných dozimetric-
kých vlastností křemíkové diody po
ozáření rychlými neutrony.

Studium vlastností některých stopo-
vých detektorů částic alfa a metodi-
ky měření stop.

Určování uranu v kovových materiá-
lech pomocí detektorů stop.

Studium závislosti odezvy na expo-
ziční rychlosti záření X u vybra-
ných integrálních dozimetrů.

Stanovení rozpustnosti plynných
štěpných produktů v rozpouštědlech
kapalných scintilátorů.

Rekalibrace etalonového zařízení
pro stanovení aktivity radionuklidu
14c.

Využití rozptylu charakteristického
a brzdného záření anody rentgenky k
zjištění změn osnovy materiálu.

Optimalizace využití průmyslového
zdroje ion. záření 60Co pomocí do-
zimetrické kontroly sterility výrob-
ků.

Studium vlivu geometrických rozměrů
a rychlosti ohřevu na odezvu skleně-
ných TL dozimetrů.
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1976

Vychytil, F.

Makovická, L.

Mach, J.

Nguyen Tien Long

Hoang Van Nguyen

Malinský, P.

Výlet, V.

Šnobr, J.

Měření popelnatosti uhlí pomocí gama
záření.

Ovlivnění energetické závislosti de-
tekční účinnosti scint. jednotky.

Studium směrových závislostí detekto-
rů stop v pevné fázi v dozimetrii
neutronů.

Selektivní buzení rentgenfluorescen-
čního záření prvků radionuklidy.

Použití metody dvojnásobného ředění
pro polykomponentní radionuklidovou
retngenfluorescenčni analýzu.

Propracování metody měření hustoty
toku 14-MeV neutronů aktivačními, de-
tektory.

Vliv geometrického uspořádání na
hodnotu vzrůstového faktoru při pro-
zařování širokými svazky záření ga-
ma.

Experimentální zjištění některých
charakteristických vlastností kře-
míkové diody.

Technologie přípravy jaderných
termometrů a fyzikálních vzorků a
jejich použití v experimentech na
zařízení SPIN.

Mechanismy transportu radionukli-
dů jódu, cesia a stroncia v pro-
středí a jejich matematické mode-
lování.

Studium základních dozimetrických
vlastností fotoluminiscencnich
skel Yokota.
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Hořínková, F.

Opletalová, D.

1977

Vávra, S.

Neužil, J.

Zimlová, V.

Kovář, P.

Jankech, A.

Průša, J.

Zouhar

1978

Brada,

Gavor,

, M.

P.

J.

Studium některých,dozimetrických vlast-
ností křemíkové diody.

Absolútne meranie velmi nízkých teplot
jadrovými termometrami.

Studium vícenásobného využití Si diod.

Studium Bonnerova moderačního systému.

Některé fyzikální aspekty zobrazova-
cích metod ve scintigrafii.

Spektrometrie rychlých neutronů pomo-
cí organických scintilátorů.

Vliv technologie prípravy vzorkov na
fyzikálne výsledky pri štúdiu rozpadu
orientovaných jadier izotopu i6°Tb.

Určení některých charakteristik stavů
atomových jader 15lTb a 15lGd ze stu<-
dia rozpadu jader izotopu 15lTb meto-
dou jaderné orientace.

Dozimetrie směsných polí záření gama
a neutronů.

Studium vlastností jádra atomu Tb
metodou orientace jader při velmi
nízkých teplotách.

Určení parametrů magnetické dipólo-
vé a elektrické kvadrupólové hyper-
jemné interakce orientovaných jader
156^, v Gd matrici.

Habrman, P.

Kolínský, P.

Ověření dozimetrických vlastností
MOS tranzistorů.

Srovnání dozimetrických vlastností
nového typu Si diody s typem
dosud vyráběným.
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Podzimek/ *F.

Poláčková, Ä.

Rexa, R.

Středová, A.

Píša, V.

Kratochvíl, F.

Kalibrace emise neutronových zdrojů
pomocí manganové lázně.

Studium možností dozimetrického vy-
užití lyoluminiscenčních jevů.

štiídium nestability v kvapalnom scin-
tilačnom spektrometri vplyvom sorp-
cie.

Stanovení hloubky energetických pas-
tí v SiO2 při ozáření MOS struktur
zářením gama.

Dozimetrie směsného záření n-gama
pomocí organických scintilátorů.

Stanovení směsí alfa-nečistot pomocí
polovodičové spektrometrie.
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Katedra
jaderné
chemie



Dvacet pět let vědecké práce katedry jaderné chemie,

která nutně organicky provádí práci pedagogickou a po-

lit icko-výchovnou, zahrnuje velký soubor původních prací,

vědeckých zpráv, patentů, knih a přehledných článků,-2

kterých lze vypozorovat řadu důležitých poznatků.

1/ Dosažené výsledky, převážně publikované v zahranič-

ních erudovaných časopisech, dokládají vytvoření vě-

decké školy v několika pracovních směrech, která je

uznávána na mezinárodním foru.

2/ Srovnání s jinými zahraničními pracovišti dovoluje

tvrzení, že ve vědecké oblasti patří KJCH ke špičko-

vým pracovištím, která mnohdy přes větší personální

a technické vybavení nedosahují srovnatelných výsled-

ků.

3/ Z dosud publikovaných prací plyne, že pracovníci KJCH

razí nové původní směry práce jak v oblasti základní-

ho, tak i aplikovaného výzkumu.

4/ Přes určité cílené zaměřování práce podchycuje KJCH

celou šíři jaderné chemie jako jediné vysokoškolské

pracoviště oboru v ČSSR.

5/ O centrální úloze KJCH v ČSSR svědčí řada prací pu-

blikovaných ve spolupráci s jinými pracovišti, které

k řešení vlastních úkolů potřebují spolupráci v

oblasti jaderně chemické.

6/ Významný podíl na publikovaných pracích mají práce

diplomantů, studentů pracujících v rámci SVOČ a aspi-

rantů, zveřejněné spolu s vedoucím prací.
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7/ Výzkumné zprávy ukazují Úzkou návaznost vědecké prá-

ce katedry na konkrétní otázky řešené v rámci spolu-

práce s průmyslem.

Hlavní nosné směry vědecké práce katedry jsou od-

vozeny z potřeb našeho hospodářství a úkolů spjatých s

problémy ochrany životního prostředí. Práce je zaměřo-

vána v těchto směl ach :

1/ Aplikace radioizotopů v řešení problémů fyzikální

chemie, zvláště pak v oblasti studia separačních me-

tod /extrakčních ionexových aj./ a výměnných reakcí

ve spojení s transportními pochody. Dosažené výsled-

ky, mající charakter základního výzkumu, mají bez-

prostřední realizaci,jako je například optimaliza-

ce vlastností spalovacích článků. Hlavním závěrem

ale zůstává výzkum rychlých reakcí s podílem trans-

portních pochodů.

2/ Užití izotopové techniky, zvláště pak aktivační

analýzy, zředovací analýzy, radioanalytických me-

tod využívajících izotopových výměnných reakcí a

substechiometrické metody zejména v oblasti chemie

stop a chování látek ve stopových množstvích. Za

vypracování substechiometrické metody byli 3 pra-

covníci katedry odměněni státní cenou KG. Vypraco-

vané metody jsou jednak užívány v širší analytické

aplikaci, ale především realizují speciální užití

při řešení otázek životního prostředí pro svoji cit-

livost a přesnost v oblasti ppm koncentrací.

3/ Užití radiochemických metod k modifikaci vlastností

pevných látek se zvláštním zřetelem na radiační
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ovlivněni! katalytických pochodů. Tento původní a ori-

ginální směr výzkumu otevírá nové pohledy na problé-

my katalýzy a je v úzké návaznosti na konkrétní po-

třeby našeho průmyslu. S pracemi v uvedeném směru

úzce souvisí řada původních sdělení, která jsou věno-

vána rozkladům resp. redukcím některých jedno- a ví-

cesložkových systémů jako finálního stupně přípravy

katalyzátorů.

4/ Studium metod separace izotopů je nově rozvíjený směr

na KJCH, pro který bylo získáno rozsáhlé a náročné

experimentální vybavení a v němž bylo dosaženo na

základě původního teoretického pojetí mimořádných

výsledků.

Všechny úkoly jsou řešeny v rámci státního plánu

rozvoje vědy a techniky jako úkoly dílčí resp. pro

jeden z nich je KJCH hlavním řešitelským a koordinač-

ním pracovištěm. Kapacita vědecké práce katedry je

cca 26 000 hod/rok pro řešení plánovaných úkolů.

V rámci VHČ bylo při řešení konkrétních zadávaných

úkolů průmyslem odpracováno celkem 16 000 hod. Vedle

plánovaného času zaměstnanců na vědeckou práci se na

ní podílejí studenti v různém rozsahu od 3. ročníku

studia at již v rámci studijního programu,nebo v rám-

ci ŠVOČ resp. jako vědecké pomocné síly.

prof. RNDr. J. C a b i c a r , CSc.

vedoucí katedry jaderné chemie
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Původní vědecké práce
rio/i/iMHHbie HayMHbie paóoTbi
Original Scientific Papers

Beneš, P.
xKučera, J.

Beneš, P.
xVidová, E.

xKučera, J.
Beneš, P.

Radiochemical Study of the Sorption
of Trace Elements VII. Adsorption
of Yttrium on Polyethylene and the
Effect of Low Concentrations of Iron.
Coll.Czech.ChenuCommun. 3_6, 1971,
s. 1913-1922.
Prostudovány zákonitosti sorpce
stop ytria na polyethylenu, navržen
mechanismus této sorpce a analyzován
vliv nízkých koncentrací Železa.

Kopräzipitation von Yttriumspuren
mit sehr kleinen Eisen /III/ -
Hydroxidquanten.
Coll.Czech.ChenicCommun. 3j6, 1971,
s. 2032-2036.
/Co-precipitation of Trace Amounts
of Yttrium with Very Low Amounts of
Iron /III/ - Hydroxide./
Uvedeny výsledky studia spolusrážení
stop ytria s malými kvanty hydroxidu
železitého v závislosti na pH a slo-
žení roztoku. Vyvozeny závěry o
zvláštnostech a mechanismu takového
spolusrážení.

K eiektroforetické metodě studia
stavu stopových množství prvků v
roztocích. /On the Electrophoretic
Method of the Study of Trace Amounts
of Elements in Solutions./
Chem. listy 6.5, 1971,s. 664-649.
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Beneš, P.
xKučera, J.

Beneš, P.
xKučera, J.

xKučera, J.
Beneš, P.

Beneš, P.

Popsána nová modifikace volné elek-
troforézy, vhodná pro studium stavu
stopových prvků ve vodných roztocích.
Navržen nový způsob korekce výsledků
elektroforézy, na ad sorpční ztráty
stop prvků na stěnách aparatury.

Interaction between Traces of Yttrium
and Iron /III/ in Aqueous Solutions -
I. The State of Yttrium in the Solu-
tion.
J.Inorg. Nucl.Chem. 33, 1971#s. 103-
113.
Analyzován stav stop ytria v rozto-
cích obsahujících stopová množství
trojmocného železa a popsán jev "ztrá-
ty individuálních chemických vlast-
ností" ytria v důsledku jeho inter-
akce s koloidním hydroxidem železitým
v takových roztocích.

Interaction between Traces of Yttrium
and Iron /III/ in Aqueous Solutions -
II. Behaviour of Iron and Mechanism
of the Interaction.
J.Inorg.Nucl.Chem. 33, 1971,s. 4181-
4184.
Studován vliv stop ytria na stav a
adsorpční chování stopového železa a
vyvozeny závěry o mechanismu inter-
akce obou stopových prvků.

Radiochemical Study of the Sorption
of Trace Elements, Vlil. Adsorption
of Yttrium on Glass and the Effect of
Low Concentrations of Iron.
Coll.Czech.Chem.Commun. _3_6' 1971,
s. 3939-3946.
Na základě studia adsorpce a desorpce
stop ytria na skle vyvozeny závěry
o mechanismu sorpce a o vlivu níz-
kých koncentrací trojmocného železa.

AesaKTMB&mt pacTBopos M
paCTBOpKMOCTK rMAPOOXMCeJt.
/Desactivation of Solutions and Solu-
bility Product of Hydroxides./
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Beneš, P.
xKučera, J.

Beneš, P.
xVidová, E.

Beneš, P.
xUrbanová, V.
xVidová, E.

Beneš, P.
xSélecká, H.

Radiochimija 13, 1971, s. 661.
Analyzován způsob použití součinu
rozpustnosti při výpočtu dezaktivace
roztoků a ukázáno na některé kompli-
kace, které je třeba brát v úvahu.

Radiochemical Study of the Sorption
of Trace Elements. IX. Adsorption
of Barium on Glass and Polyethylene
and its State in Aqueous Solutions.
Coll.Czech.Chem.Commun. TJ_, 1972,
s. 523-534.
Uvedeny výsledky studia zákonitostí
a mechanismu adsorpce a desorpce
stop barya na skle a polyetylénu.
Metodou centrifugace, dialýzy a
elektroforézy prostudován stav stop
barya ve vodných roztocích.

Radiochemical Study of the Sorption
of Trace Elements. X. Adsorption
of Phosphate Anions on Glass and
Polyethylene.
Coll.Czech.Chem.Commun. 3J7, 1972,
s. 2864-2873.
Vliv pH, stáří a složení roztoku a
času na adsorpci a desorpci stop
fosforu na skle a polyetylénu. Navr-
žen mechanismus sorpce.

Colloidal Behaviour of Carrier-
-free Radiophosphorus in Aqueous
Solutions.
Radiochim.Acta 17, 1972, s. 209-
212.
Metodou dialýzy, centrifugace a
elektromigrace byl analyzován stav
beznosičového 32p v e vodných roz-
tocích. Vyvozeny závěry o vlastnos-
tech, povaze a oblastech existence
koloidních forem radiofosforu.

Ion Pair Formation and Solubility
of Barium Carbonate in Aqueous
Solutions.
Radiochem.Radioanal.Lett. 13,
1973, s. 339-348.
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Beneš, P.
xPaulenová/ M.

Beneš, P.

Beneš, P.
xPaulenová, M.

Radiostopovací metodou měřena roz-
pustnost uhličitanu barnatého ve vod-
ných roztocích uhličitanů. Analýzou
získaných dat stanovena molekulární
rozpustnost uhličitanu barnatého a
konstanta stability iontového páru
BaCO°#

Surface Charge and Adsorption Proper-
ties of Polyethylene in Aqueous So-
lutions of Inorganic Electrolytes. I.
Streaming Potential Measurement.
Kolloid Z.Z.Polym. 25A, 1973, s. 766-
771.
Metoda potenciálu proudění použita
k analýze povrchových vlastností
polyetylénu, významných pro sorpci
stopových prvků na tomto materiálu.

Adsorpce stop radionuklidů z vodných
roztoků na polyetylénu.
/Adsorption of Traces of Radioele-
ments from Aqueous Solutions on
Polyethylene./
Acta Polytechnica IV, 1973, č.3,
s. 23-28.
Přehled dosažených výsledků při
studiu adsorpce stop na polyetylénu
a analýza vlivu hlavních faktorů na
tuto sorpci.

Surface Charge and Adsorption Pro-
perties of Polyethylene in Aqueous
Solutions of Inorganic Electrolytes.
II. Radiochemical Investigation.
Colloid Polymer Sci. 252, 1974,
s. 472-477.
Studována sorpce stop iontů, molekul
a koloidů na polyetylénu jako funkce
koncentrace a složení elektrolytu,
pH a stáří roztoku. Ze srovnání zís-
kaných výsledků s vlivem studovaných
faktorů na zeta potenciál polyetylé-
nu byly vyvozeny závěry o mechanismu
adsorpce.
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Beneš, P..-
xJiránek, V.

Beneš, P.
xSteinnes, E.

Beneš, P.
xPaulenová M.

Beneš, P.
xSteinnes, E.

Beneš, P.
xKopička, K.

Adsorption and Colloidal Behaviour
of Carrier-free 7 B e i n Aqueous So-
lutions.
Radiochim.Acta 2JL, 1974, s. 49-53.
Studium stavu beznosičového berylia
,7 ve vodných roztocích a jeho sorpce
na skle, plexiskle a polyetylénu.

In situ Dialysis for the Determina-
tion of the State of Trace Elements
in Natural Waters.
VJater Res. 8_, 1974, s. 947-953.
Popsána nová metoda, umožňující sta-
novení koncentrace skutečně rozpuště-
ných forem stopových prvků v přírod-
ních vodách bez komplikací způsobe-
ných sorpčními ztrátami.

Sorption Isotherms of Ions, Molecu-
les and Colloids on Polyethylene.
Coll.Czech.Chem.Commun, 40, 1975,
s. 20-25.
Popsány sorpční izotermy sorpce kati-
ontů, molekul a koloidů na polyetylé-
nu a vyvozeny závěry o mechanismu
sorpce a o sorpční kapacitě polyety-
lénu.

Migration Forms of Trace Elements in
Natural Fresh Waters and the Effect
of the Water Storage.
Water Res. % 1975, s. 741-74 9.
Studován stav 18 prvků v říční a je-
zerní vodě metodou dialýzy, centri-
fugace, iontové výměny a elektrofo-
rézy v kombinaci s aktivační analý-
zou. Zjištovány změny stavu těchto
prvků v důsledku skladování vzorků
vody před analýzou.

The State and Adsorption Behaviour
of Traces of Cadmium in Aqueous
Solutions.
J.Inorg.Nucl.Chem. 38_, 1976, s. 2043-
2048.
Analýza stavu stop kadmia ve vodných
roztocích metodou dialýzy, centrifu-
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Beneš, P.
xSteinnes, E.

Beneš, P.
xGjessing, E.T.
xSteinnes, E.

Gosman, A.
Sedláček, J.

Gosman, A.

gace a elektroforézy. Studium adsorp-
ce kadmia na skle a plexiskle.

On the Use of Radionuclides in the Stu-
dy of Behaviour and Physico-chemical
State of Trace Elements in Natural
Waters.
Intern. J.Environ.Anal.Chem. A_^ 1976,
s. 263-274.
Analyzována použitelnost radiostopova-
cí metody při studiu chování a stavu
stopových prvků v přírodních vodách
metodou adsorpce, iontové výměny, cen-
tr if ugace, dialýzy a elektroforézy.

Interactions between Humus and Trace
Elements in Fresh Water.
Water Res. 10, 1976, s. 711-716.
Metodou ultrafiltrace, iontové výmě-
ny a centrifugace v kombinaci s akti-
vační analýzou přírodních vod a je-
jich koncentrátu studována interakce
18 stopových prvků s humusovými lát-
kami obsaženými v těchto vodách.

Radiochemical Study of Selfdiffusion
and Isotops Exchange in Aqueous So-
lutions, Part VII. Electrolytic
Investigation of Isotope Exchange
without Analytical Separation of
the Components by Stationary and
.Rotating Electrodes.
Z.phys. Chemie 249, 1972 s. 161-
176.
Experimentální výsledky studia' izo-
topové výměny v soustavě Tl/X/ -
Tl/III/ - HCIO4 metodou současné
elektrodepozice obou složek na je-
diné elektrodě.

On the Possibility of Fast Isotope
Exchange Investigations in Solutions
Z.phys.Chemie 251, 1972, s. 411-
413.
Nová metoda studia rychlých reakcí
izotopové výměny v roztocích.
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Go sman, A.

Gosmán, A.
xSoldatov, E.A.

xKlečatský, E.
Gosman, A.
Sedláček, J.

Go sman, A.

Gosraan, A.

Self-Diffusion in Tl/I/ - Tl/III/
Isotope Exchange
Radiochem. Radioanal. Letters ji, 1972,
s. 357-361.
Studium významu transportních dějů
při výměně thalia v roztocích kyse-
liny chloristé.

Radiochemical Study of Selfdiffusion
and Isotope Exchange in Aqueous
Solutions. Part VIII. The Theory of
Determining Isotope Exchange by Dia-
phragm Method /without Analytical
Separation of Components./
Z.Phys.chem. 252, 19,73, s. 241-248.
Obecná teorie diafragmové metody stu-
dia izotopové výměny v roztocích a
analýza odvozených vztahů.

Ochrana pulpy před^účinky silikáto-
vého cementu. /Pulp Protection
Against Action of Silicate Cement./
Stomatologické zprávy 3^ 1973,
s. 131-139.
Experimentální výsledky použití si-
likátového cementu značeného 32p ke
studiu Účinku cementu na nechráněné
stěny kavit a stěny pokryté izolač-
ním lakem nebo fosfátovou podlož-
kou. Studium doplněno autoradiogra-
my.

Metody studia izotopových výměnných
reakcí. /Methods of Study of Isoto-
pe Exchange Reactions./
Acta polytechnica iv, 1973. 3,
s. 17-21.
Význam izotopové výměny v chemickém
výzkumu a příbuzných vědních obo-
rech.

Separation and Non-separation Methods
for the Investigation of Isotope
Exchange.
J. Radioanal. Chem. 3O, 1976, s. 263-
272.
Nová metoda studia výměny bez sepa-
race složek pomocí kombinovaných
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Go srna n, A.
xPodhájecký, P.
Sedláček, J.

Gosmán, A.
Kraus, I.
Šeda, J.

Kratzer, K.

Kratzer, K.
Starý, J.
Zeman, A.
Majer, V.

vztahů a/ elektrolytické metody a
metody konstantního přidávání složky,
b/ diafragmové metody a konstantního
přidávání složky do soustavy.

Study of Isotope Exchange Reactions by
Double Labelling.
J. Radional.Chem. 30, 1976, s. 293-
298.
Nová metoda studia kinetiky výmenných
reakcí pomocí dvojího izotopického
označení reagujících složek.'Je uve-
dena teorie a experimentální výsled-
ky pro soustavu Sn/II/ - Sn/IV/ -
HC1.

K nedožitým 80 narozeninám akademika
Františka Běhounka.
Pokroky matematiky, fyziky a astrono-
mie XXIV, 1979,č.3, s. 173-177.

Radiochemical Determination of Traces
of Antimony by Isotope Exchange
Reaction in the Organic Phase.
Radiochem. Radioanal. Letters 5j_ 1970,
s. 69-74.
Nová radioanalytická metoda stanove-
ní stopových množství /O,5-2O (ug/
antimonu. Metoda je založena na vy-
užití homogenní izotopové výměny
mezi jodidem antimonitým a radio-
aktivně značeným diethyldithio-
karbamidanem antimonitým v chloridu
uhličitém.

Radiochemical Determination of Tra-
ces of Cerium by Isotopic Exchange
Reaction in Organic Phase.
Collection Czechoslov.Chem.Comun.
37, 1972, s. 3267-3270.
V práci je popsána radioanalytická
metoda pro stanovení stopových
množství /0,1-10 ^ig/ceru. Pro vy-
pracování metody bylo využito homo-
genní izotopové výměny probíhající
mezi cheláty Ce/IIl/ a Ce/IV/ s
di-/2-ethylhexyl/-fosforečnou kyse-
linou v toluenu. *
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Automated Radioanalytical Determina-
tion of Lead and Beryllium.
J.Radioanal. Chem. 2*8, 1975, s. 101-108.
Pomocí základních dílů přístroje
Auto-Analyzer byly automatizovány
radioanalytické metody stanovení olo-
va a berylia. Automatizovanou meto-
dou lze analyzovat roztoky s obsahem
od 0,02 <ug Pb/ml rychlostí 10 ana-
lýz za hodinu a roztoky s obsahem
od 2 /ag Be/ml rychlostí 30 analýz
za hodinu.

Koncentrace anorganicky vázaného
olova ve volném ovzduší.
/Concentration of Inorganically
Bound Lead in the Atmosphere./
Čs.hyg. 20, 1975, s. 251-254.
Automatizovanou radiochemickou meto-
dou dvoufázové izotopové výměny bylo
analyzováno 38 vzorků polétavého
prachu na obsah anorganicky vázaného
olova. Zjištěné koncentrace se pohy-
bovaly v rozmezí 0,05-0,32 /ug
Pb/m3 vzduchu.

Analýza stabilních izotopů.
/Analysis of Stable 'Isotopes./
Jaderná energie 11, 1965, s.303-304.
Bibliografický přehled metod analý-
zy stabilních izotopů, klasifikace,
základní principy a praktické ukáz-
ky užití v případech jednotlivých
prvků.

Zařízení k nepřetržitému dělení smě-
sí plynovou chromatografií s nepo-
hyblivým sorbentem. /Equipment for
Continous Separation of Mixtures
by Gas Chromatography with Stationa-
ry Sorbent./
Chemický průmysl 3J5, 1965, s. 298-
300.
Návrh zařízení k nepřetržitému děle-
ní směsí v plynné fázi na chromato-
grafických kolonách v cirkulačním
uspořádání. Popis základního procesu,
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Kudláček, R,
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Continous Separation by Gas Chromato-
graphy with Stationary Sorbent.
Technical Digest VII, 1965, s. 864-
865.
Zařízení k nepřetržitému dělení směsí
plynu chromatograficky na nepohybli-
vém sorbentu. Princip činnosti a způ-
sob získání požadovaného obohacení
dvoukomponentniho systému.

Studium izotopového efektu při hydro-
genaci kyseliny maleinové v kapalné
fázi na katalyzátorech typu Ni-ZnO.
/Isotope Effect in the Kinetics of
Hydrogenation of Maleic Acid in the
Liquis Phase on the Ni-ZnO Catalysts./
Acta polytechnica, IV, 1973, s. 41.
Navržena aparatura na sledování hydro-
genace v kapalné fázi. Vyšetřeny pod-
mínky reprodukovatelnosti aktivity
katalyzátoru při modelové reakci
hydrogenace kyseliny maleinové. Na
základě interpretace izotopového efek-
tu zám-ěnou vodíku deuteriem a izoto-
pového efektu rozpouštědla záměnou
lehké vody těžkou vodou byl učiněn
pokus o vyšetření mechanismu dějů na
povrchu.

Ochrana těžké vody před atmosférickou
vlhkostí. /Protection of Heavy Water
from Humidity./
Jaderná energie 21, 1975, s. 348.
Navr.žen způsob ochrany těžké vody
před atmosférickou vlhkostí jejím
překrytím silikonovým olejem.

Das Verfolgen der heterogenen kata-
lysierten Hydrogenation mit Hilfe
von Isotopen-effekten und Gamma-
und Neutronen-Strahlung.
/Investigation of Heterogeneous Ca-
talytic Hydrogenation by the Isoto-
pe Effect,Gamma and Neutron Radia-
tion./
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Journal of Radioanalytical Chemistry
30, 1976, s. 471.
Studium kinetického izotopového efek-
tu a izotopového efektu rozpouštědla
při heterogenní katalyzované hydroge-
naci kyseliny maleinové a též vlivu
předběžného ozáření katalyzátoru.
Na povrchu katalyzátoru nalezena od-
dělená reakční centra pro hydrogena-
ci a oddělená sorpční centra pro mo-
lekuly vodíku a molekuly organické
látky.

Aparatúra pro radiačnú reakciu kvapal-
nej fázy v prítomnosti tuhej látky.
/An Apparatus for Radiation Reaction
of Liquid Phase in the Presence of a
Solid./
Chemické listy Y7_, 1977, s. 654.
Navržena aparatura, ve které se pro-
vádí radiační reakce přímo v kobalto-
vém zdroji v kapalné fázi v přítom-
nosti tuhé látky. Aparatura prove-
dena tak, že je možné zároveň prová-
dět naplnění přesných množství rea-
gujících látek v určité plynné atmo-
sféře.

Hydrogenation of Maleic Acid on Ca-
talysts of the Type Ni-ZnO.
Coll.Czech.Chem.Commun. 4_3, 1978,
s. 1818.
Na katalyzátorech Ni-ZnO různého slo-
žení byla sledována hydrogenace ky-
seliny maleinové, stanoveny základ-
ní podmínky přípravy katalyzátoru
a provedení reakce. Nalezena prefe-
rentní sorpce první disociované
formy kyseliny, stanoven stabilizač-
ní vliv kysličníku zinečnatého při
přípravě katalyzátoru.

Isotope Effect on the Hydrogenation
of Maleic Acid on Ni-ZnO Type Cata-
lysts.
Coll.Czech.Chem.Commun. 4_3̂  1978 ,
s. 1826.
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Srovnána rychlost hydrogenace a deu-
terace kyseliny maleinové na Ni-ZnO
katalyzátorech.
Stanovena preferentní sorpce vodíku
resp. deuteria na mikrozónách niklu
a mezistadium difúze jejich molekul
po povrchu, přičemž reakce probíhá
s atomární formou vodíku.

Isotope Solvent Effect on the Hydro-
genation of Maleic Acid.
Coll.Czech.Chem.Commun. £3_, 1978,
s. 1832.
Měřen poměr rychlosti hydrogenace
v prostředí rozpouštědla lehké a těž-
ké vody a též nasorbované množství
kyseliny v těchto prostředích. Pro-
kázána preferentní sorpce první di-
sociované formy kyseliny maleinové
na mikrozónách kysličníku zinečna-
tého a existence mezistadia -
povrchové difúze molekul organické
látky na této mikrozóně.

Effect of Ionizing Radiation on the
Catalytic Ability of Hydrogenation
Ni-'ZnO Catalysts.
Coll.Czech.Chem.Commun. A3^, 1978,
s. 1838.
Sledována změna katalytické aktivity
Ni-ZnO katalyzátoru, způsobená vli-
vem předběžného ozáření gama zářením kobal-
tového zdroje a neutrony o energii
5MeV. Velikost této změny závisí na
reakčních podmínkách. V důsledku
ozáření se nemění sorpční centra
pro organickou látku, zvyšuje se po-
čet sorpčních center vodíku a snižu-
je počet reakčních center. Na povrchu
katalyzátoru tak byla jednoznačně
rozlišena tato jednotlivá centra.

Wasserstoff peroxidzerfall an
Nickeloxid verschiedenen Ursprunge
und Einfluss der Bestrahlung auf
diesen Process.
/Decomposition of Hydrogen Peroxid
on Nickel /II/ Oxide of Different
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Origin and the Influence of Radiation
on this Process./
Z.phys.Chem. 93_, 1974, s. 77-94.
Je prokázán a diskutován mechanismus
vlivu předběžného ozáření kysličníku
nikelnatého v jaderném reaktoru na
jeho katalytickou aktivitu při rozkla-
du peroxidu vodíku v závislosti na
způsobu přípravy kysličníku.

Decomposition of Hydrogen Peroxide
on a Two-Component NiO-ZnO Catalyst.
Coll.Czech.Chem.Commun. 4_0, 1975,
s. 236-244.
Prokázáno vzájemné ovlivnění obou kys-
ličníků, které se projeví nemonotónní
závislostí katalytické aktivity na slo-
žení systému s maximem při 6 mol% ZnO.

Microstructure of some Oxide Catalysts.
Coll.Czech.Chem.Commun. 40, 1975,
s. 245-253.
Studiem mikrostruktury rentgenovou
difrakcí systémů NiO-ZnO a NiO-CoO v
neredukované a redukované formě bylo
prokázáno, že v systému NiO-ZnO vzni-
ká v oblasti 0-30 mol% ZnO tuhy roztok
ZnO v NiO kubické struktury. Tuhý roz-
tok vzniká též v redukovaném systému
Ni-ZnO. V systému NiO-CoO byl prokázán
spinel NÍO.C02O3. V redukovaném systému
tuhý ro.ztok Ni-Co v intervalu 0-100 %
jedné složky.

Decomposition of Hydrogen Peroxide on
Two-Component Catalysts NiO-ZnO and
NiO-CuO.
Coll.Czech.Chem.Commun. 40_, 1975,
s. 340-346.
Způsob přípravy dvousložkového kataly-
zátoru významně ovlivňuje způsob vzá-
jemného ovlivnění jeho složek. Dále
bylo prokázáno, že vznik tuhého rozto-
ku v systému není nutnou podmínkou
vzájemného ovlivnění složek katalyzá-
toru.
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Decomposition of Hydrogen Peroxide
on Two-Component Catalyst NiO-ZnO
with Incorporated Radionuclide 6 5Zn.
Coll.Czech.Chem.Commun. 40, 1975,
s. 840-844.
Studium vlivu radionuklidu Zn na ka-
talytickou aktivitu systému NiO-ZnO.
Emitovaným zářením se vytváří pseu-
dorovnovážná koncentrace katalytic-
kých center na povrchu katalyzátoru.

Decomposition of Hydrogen Peroxide on
a Two-Component, Pre-Irradiated Cata-
lyst of the type NiO-ZnO.
Co 11.Czech.Chem.Commun. 40_, 1975,
s. 947-953.
Studován vliv předběžného ozáření ka-
talyzátoru zářením gama + n Ra-Be
zdroje. Výsledný efekt výrazně závi-
sí na složení katalyzátoru.

Decomposition of Hydrogen Peroxide
on Copper /II/ Oxide.
Coll.Czech.Chem.Commun. 4JL, 1976,
s. 1717-1726.
Katalytická aktivita CuO výrazně zá-
visí na výchozích látkách, z nichž
byl kysličník připraven, pravděpo-
dobně prostřednictvím povrchové kon-
centrace iontů Cu+- Ozáření kyslič-
níku zářením gama'nebo neutrony vý-
razně mění jeho katalytickou aktivi-
tu.

Decomposition of Hydrogen Peroxide
on Nickel /II/ Oxide irradiated by
Gamma-Radiation and by Neutrons.
Coll.Czech.Chem.Commun. 41_, 1976,
s. 2159-2163.
Studován vliv předběžného ozáření
NiO zářením gama nebo rychlými
neutrony na jeho katalytickou aktivi-
tu. Ozářením způsobená změna povrcho-
vé koncentrace chemisorbovaného
kyslíku a změna katalytické aktivity
pozorovaná nad určitou prahovou dáv-
kou záření závisí na způsobu prípravy
kysličníku.
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Decomposition of Hydrogen Peroxide on
Zinc /II/ Oxide.
Col.Czech.Chem.Commun. 41, 1976,
s. 3504-3 508.
Původ kysličníku zinečnatého určuje
jeho katalytickou aktivitu, která je ,
pravděpodobně podmíněna koncentrací Zn
iontů na povrchu kysličníku.

Decomposition of Hydrogen Peroxide on
a Two-Component Catalyst of the Type
CuO-ZnO.
Coll.Czech.Chem.Commun. £1̂ , 1976,
s. 3679-3684.
Prokázáno vzájemné ovlivnění obou kys-
ličníků. Jejich ozáření zářením gama
vede jak k pozitivní,tak negativní
změně katalytické aktivity. Ozáření
systému neutrony snižuje jeho kataly-
tickou aktivitu.

Decomposition of Hydrogen Peroxide on
a Catalyst NiO-CuO Prepared from
Carbonates and Effect of Irradiation
on the Catalyst.
Coll.Czech.Chem.Commun. 42^, 1977,
s. 391-401.
Prokázáno vzájemné ovlivnění obou
kysličníků bez významného vlivu zbyt-
kového uhličitanu, které je funkcí
výchozích látek použitých k přípravě
systému. Ozáření systému zářením gama
zvyšuje povrchovou koncentraci chemi-
sorbovaného kyslíku, má v závislosti
na složení systému pozitivní i nega-
tivní vliv na jeho katalytickou akti-
vitu. Ozáření rychlými neutrony vede
k poklesu katalytické aktivity.

Principle of Bivalent Catalytic Sites
in the Reaction of Hydrogen Peroxide
Decompo sition.
Coll.Czech.Chem.Commun. 42, 1977,
s. 2074-2079.
Podán návrh obecného mechanismu ele-
mentárních reakcí katalytického roz-
kladu peroxidu vodíku.
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Decomposition of Hydrogen Peroxide on
Cr2O3~ZnO Catalyst.
Coll.Czech.Chem.Commun. 43, 1978,
s. 557-567.
Zjištěno vzájemné ovlivnění obou kys-
ličníků. Citlivost katalyzátoru vůči
záření gama nebo neutronu byla pozoro-
vána pouze při určitém složení kataly-
zátoru.

Komplexometrické stanovení zinku a
chrómu ve směsi na xylenolovou oranž.
/Complexometric Determination of Zinc
and Chromium in the Mixture on the
Xylenol Orange./
Chem.listy .59, 1965, s. 1472-1476.
Metodika komplexometrického stanovení
zinku a chrómu ve směsích o různých
poměrech, bez dělení nebo maskování.

Beitrag zur Messung der Oberflächen-
grosse pulverfôrmiger Stoffe durch
thermische Desorption organischer
Dämpfe.
/A Contribution to the Measurement
of Surface Area of Powder Materials
by Thermal Desorption of Organic
Vapour./
Co lľ. C z ech. Chem. Commun. 3_2, 1967,
s. 3757-3760.
Studium vlivu no'sného plynu při měře-
ní specifických povrchů metodou te-
pelné desorpce organických par a
možnost použití termistorového čidla.

Reduction of Mixed Nickel and Zinc
Oxides by Hydrogen.
Coll.Czech.Chem.Commun. 3_2, 1967,
s. 3832-3841.
Nízkoteplotní redukce směsných kyslič-
níků niklu a zinku různého složení
vodíkem. Na základě experimentálních
výsledků navržen mechanismus procesu.

Redukce kysličníků a kysličníkových
systémů vodíkem. /Reduction of
Oxides and Polycomponent-oxide-
systems by Hydrogen./
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Chem.listy 61, 1967, s. 1393-1428.
Současné teoretické i experimentální
poznatky o redukci kysličníků a více-
složkových kysličníkových systémů
vodíkem.

Study of Reduction of Mixed Nickel
and Cobalt Oxides with Hydrogen.
Coll.Czech.Chem.Coiranun. 3_5, 1970,
s. 1319-1334.
Studium redukce směsných kysličníků
niklu a kobaltu různého složení vo-
díkem a vliv kalcinační atmosféry
na stechiometrii kysličníků. Kata-
lyticky aktivní slitiny vzniklé reduk-
cí byly testovány hydrogenecí benze-
nu v plynné fázi.

Study of the Reduction of Mixed Nic-
kel and Zinc Oxides by Hydrogen.
Coll.Czech.Chem.Commun. 3_8_, 1973,
s. 2016-2028.
Termogravimetricky byla studována
redukce dvousložkového systému
NiO-ZnO a vliv geneze na kinetiku
redukce.

Reduction of Mixed NiO-ZnO Oxides
with Incorporated Radionuclide 65zn
by Hydrogen.
Coll.Czech.Chem.Commun. 3_9, 1974,
s. 3056-3067.
V práci byl prokázán vliv inkorpo-
rovaného radionuklidu 65zn na kineti-
ku a mechanismus redukce směsných
kysličníků.

Reduction of Mixed CuO-NiO Oxides
by Hydrogen and the Effect of
Ionizing Radiation on the Reduction
Kinetics.
Coll.Czech.Chem.Commun. 4d, 1976,
s. 1288-1301.
Vnějším ozářením systému^ -paprsky
dávkou 10? J/kg a rychlými neutrony
Am-Be zdroje o fluenci 2.1O16 n/m2
lze ovlivnit kinetiku redukce a fyzi-
kálně chemické parametry v závislosti
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Reduction of Mixed Copper and Zinc
Oxides.
Coll.Czech.Chem.Commun. 4J1, 1977,
s. 3111-3117.
Ve studovaném směsném systému dochá-
zí pouze k redukci CuO, ovlivněné
přítomností druhé složky. Kinetiku
redukce lze kvantitativně popsat
modifikovanou rovnicí Prout-Tompkin-
sonovu. Kysličník zinečnatý modifiku-
je rovnovážné stavy kyslíku a stechio-
metrii CuO.

The Effect of Preparation Conditions
and the Ionizing Radiation on the
Kinetics of Cupric Oxide Reduction
by Hydrogen.
Coll.Czech.Chem.Commun. 4j2, 1977,
s. 1266-1277.
Byla prostudována kinetika redukce
kysličníku mědnatého různého původu
v teplotním intervalu 170-350OC.
V závislosti na genezi lze redukci
ovlivnit gama zářením v intervalu
dávek /l,4-4,7 5/.106 J/kg. Řádově
vyšší dávky gama nebo rychlé neutro-
ny rychlost reakce zvyšují bez ohle-
du na původ kysličníku.

Kinetics of Reduction of Nickel /II/
Oxide with Deuterium.
Coll.Czech.Chem.Commun. £2, 1977,
s. 1278-1284'.
V závislosti na teplotě a na stupni
redukce byl prokázán inverzní a nor-
mální izotopový efekt. Kinetika reak-
ce byla ovlivněna přídavkem Pd-kata-
lyzátoru procesem "spill-over".

Influence of Composition and Ioni-
zing Radiation on Reduction Kinetics
of Mixed NiO-CdO Oxides with Hydro-
gen.
Coll.Czech.Chem.Commun. £3/ 1978,
s. 998-1008.
Studovaný systém představuje přechod
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mezi soustavami, kde dochází k totál-
ní redukci jediné, nebo obou složek.
Kinetika redukce vyhovuje zonálnímu
modelu rozkladu tuhé fáze. Předběžné
ozáření gama paprsky urychluje reakci,
rychlé neutrony 252cf zdroje naopak
rychlost snižují /leštící efekt/.

Effect of Ionizing Radiation on the
Kinetics of Reduction of NiO-MgO
Mixed Oxides with Hydrgen.
Coll.Czech.Chem.Commun. 4£, 1979,
s. 1023-1033.
Oba kysličníky tvoří v celém rozsahu
složení homogenní tuhý roztok.
Kinetika a stupeň redukce NiO jaou
ovlivněny jednak přítomností MgO,
jednak tepelným opracováním v
insertu při 700OC a ozářením 3*- - pa-
prsky a rychlými neutrony.

Contribution to the Studies of the
Solubility of M0S3 in Na2S Solutions.
Radiochem. Radioanal. Letters 11 r 1972,
s. 351-358.
Studována rozpustnost M0S3 v roztoku
Na2S v závislosti na pH roztoku a na
koncentraci sirníkových iontů v sy-
stému.

The State and Adsorption Behaviour
of Traces of Molybdenum /VI/ in
Aqueous Solutions.
J.Inorg.Nucl.Chem; 35, 1973, s. 909-
919.
Byl studován stav šestimocného molyb-
denu v roztocích.

Investigation of the Kinetics of
Exchange Reactions by the Method of
Constant Velocity Supply of the Label-
led Component into the System.
J.Radioanal. Chem. 30, 1976, s. 285-
291.
Metoda konstatního přídavku značené
složky byla použita ke studiu rychlé
izotopové výměny reakce 8-hydroxychi-
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nolinátů Tl/I/ a T1/III/ v chloro-
formu. Experimentálně bylo prokázáno,
že v případě rychlé separace složek
lze uvedenou metodou studovat kineti-
ku reakce izotopové výměny s poloča-
sem několika sekund.

Radiochemical Investigation of the
Electron Exchange Reaction between
Tin /II/ and Tin /IV/ in Hydrochlo-
ric Acid Solutions.
J.Radioanal. Chem. 30, 1976, s. 273-
283.
V práci jsou uvedeny výsledky studia
kinetiky izotopové výměnné reakce
Sn/II/ - Sn/IV/ v prostředí 2-12M
HC1 použitím rychlé extrakční metody.
Možný mechanismus této reakce je dis-
kutován na základě vlivu koncentrace
chloridových a vodíkových-iontů na
rychlost výměny a změnu aktivační
energie.

Electrodeposition of Neptunium from
Ammonium Nitrate Solutions.
Radiochem. Radional Letters 25,
1976, s. 229-236.
Jsou uvedeny podmínky kvantitativní-
ho elektrolytického vyloučení mikro-
gramových množství neptunia na nere-
zových discích z koncentrovaných roz-
toků NH4NO3. Připravené preparáty
jsou vhodně pro alfa-spektrometrické
měření, metoda byla použita ke stano-
vení 237flp v e vyhořelém jaderném pa-
livu-

Application of Atomic Rates of Silver
Self-Diffusion to Thermodynamic Des-
cription of the Solid Alloy System
Au-Ag.
Vestn.Mosk.Un-ta., Ser. 2. Chimija,
JL9, 1978, s. 50-53.
Metodou izotopové výměny byly stanove-
ny atomové rychlosti samodifťíze stříb-
ra v tuhých roztocích Au-Ag pro 22
slitin o koncentraci 0-100 at % Ag v
teplotním rozmezí 700-950OC. Je disku-
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Starý, J.
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tována možnost použití difúzních úda-
jů pro stanovení termodynamických
parametrů tuhých roztoku.

Determination of Traces of Thallium by
an Isotope Exchange Reaction in the
Organic Phase.
Radiochem.Radioanal. Letters 6, 1971,
s- 1-5.
Nová vysoce selektivní metoda stano-
vení stop talia založená na izotopo-
vé výměně chelátů v organické fázi.

Heterogeneous Exchange Constants of
Metal Dithizonates and Diethyldithio-
carbamates.
Rad iochem.Radioanal. Letters 1_, 1971,
s. 235-244.
Stanovení výměnných a extrakčních
konstant komplexů kovů s člifenyldit-
hiokarbazonem a kyselinou diethyldit-
hiokarbamidovou.

The Extraction of Selenium /IV/ with
Dithizone.
Anal. Ch im. Ac t a j>2, 1971, s. 393-398.
Důkaz tvorby komplexu selenu /IV/
s dithizonem.

A Radiochemical Method for Selective
Determination of Traces of Lead.
Intern.J.Environ.Anal.Chem. 2,
1972, s. 79-84,
Vypracování nové, vysoce selektivní
metody stanovení stopových množství
olova, založené na' heterogenní izoto-
pové výměně.

Homogeneous Isotope Exchange between
Thallium /I/ and Thallium /III/ -
Diethyldithiocarbamates in Organic
Solvents.
Rad iochem.Radioanal. Letters 11, 1972,
s. 343-349.
Kvantitativní studium izotopové výmě-
ny mezi diethyldithiokarbamidanem tha-
lia /I/ a thalia /III/ v organických
rozpouštědlech.
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Homogeneous Isotope Exchange between
Thallium /I/ and Thallium /III/ 2-
Thenoyltrifluoroacetonates in Organic
Solvents.
Radiochem.Radioanal. Letters ]J5, 1973,
s. 305-308.
Studium izotopové výměny mezi chelá-
tem talia /I/ a talia /III/ s 2-
thenoýltrifluroacetonem.

Liquid-Liquid Extraction of Arsenic
/III/ Diethyldithiocarbamates.
Radiochem. Radioanal. Letters 1^, 1974,
s.99-105.
Studium extrakce chelátu arzénu /III/
s kyselinou diethyldithiokarbamido-
vou.

The Formation of řiixed Complexes
between Antimony /III/ Halogenides
and Antimony /III/ Diethyldithiocar-
bamate in Carbon Tetrachloride.
Radiochem-Radioanal.Letters 22,
1975, s. 25-31.
Tvorba smíšených komplexů antimonu
/III/pomocí extrakční metody.

Radiochemical Determination of Tra-
ces of Arsenic /III/ and Antimony
/III/.
J.Radioanal.Chem. 28, 1975, s. 95-
100.
Radiochemická metoda pro stanovení
množství arzénu /III/ a antimonu
/III/ pomocí heterogenní izotopové
výměny.

Radiochemical Determination of
Phenylmercury Chloride in the P.P.B.
Range.
Radiochem.Radioanal. Letters 2£, 1976,
s. 143-146.
Nová vysoce citlivá a selektivní
metoda stanovení fungicidu chloridu
fenylrtutnatého.

Determination of Phenylmercury Chlori-
de in the Presence of Methylmercury

211



Starý, J.
Prášilová, J.

Starý, J.
Prášilová, J.

Starý, J.
Kratzer, K.

Starý, J.
xValter, B.
Kratzer, K.
Prášilová, J.

Starý, J.
xHavlík, B.
Prášilová, J.
Kratzer, K.
xHanušová, J.

Chloride.
Radiochem. Radioanal. Letters 26,
1976, s. 33-38.
Stanovení chloridu fenylrtu£natého
za přítomnosti nadbytku chloridu
metylrtufcnatého metodou izotopové
výměny.

Radiochemical Determination of Methyl-
mercury Chloride. Part I. Istotope
Exchange in Sulphuric Acid Medium.
Radiochem .Radioanal. Letters _26_, 1976,
s. 193-198.
Vypracování nové metody stanovení
nervového jedu chloridu metylrtutna-
tého.

Radiochemical Determination of Me-
thylmercury Chloride. Part II. Ex-
change Reaction with Labelled Iodi-
de.
Radiochem. Radioanal. Letters 27, 1976,
s. 51-56.
Použití výměnné reakce pro stanovení
stopových množství organortutnatých
sloučenin.

Liquid-Liquid Distribution of Methyl-
mercury and Phenylmercury Species.
Radiochem .Radioanal. Letters 28_, 1977,
s. 53-58.
Stanovení rozdělovačích konstant halo-
genidů metyIrtuti a fenylrtuti.

Determination of Traces of Inorganic
Mercury Using Isotope Exchange.
Radiochem.Radioanal. Letters 30, 1977,
s. 281-286.
Nová vysoce selektivní metoda stano-
vení anorganické rtuti založená na
homogenní izotopové výměně.

Determination of Phenylmercury, Me-
thylmercury and Inorganic Mercury
in Potable and Surface Waters.
Intern.J.Environ.Anal.Chem. 5_, 1978.
s. 89-94.
Stanovení fenylrtuti, metylrtuti
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a anorganické rtuti v pitných a povr-
chových vodách.
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Radiochemical Determination of Methyl-
mercury in Fish.
Radiochem.Radioanal. Letters 35, 1978,
s. 47-52.
Radiochemické stanovení obsahu metyl-
rtuti v domácích a dovážených rybách.

Dithizone Extraction of Methylmercury,
Ethylmercury and Phenvlmercury.
Anal.Chim.Acta 100, 1978, s. 627-633.
Stanovení extrakčních konstant komw

plexů metylrtuti, etylrtuti a fenyl-
rtuti s dithizonem.

Electrochemical Study of the "Redox Be-
haviour of 2,6-Dialkyl-4-alkoxyphenols.
Coll,Czech,Chem.Commun. 3_5, 1970,
s. 2136-2144.
Studium redox systému 2,6-dialkyl-4-
alkoxyfenolátový anionfenolxylový ra-
dikál v acetonitrilu, prováděné pomo-
cí rotační uhlíkové elektrody a rtuťo-
vé kapkové elektrody. Studium vlivu
substituentů na půlvlnové potenciály.

Extraction Chromatography Using Chela-
ting Agents II. Separation of Some
Radioisotopes by Dithizone.
J.Radioanal.Chem. ]_, 1971, s. 41-47,
Je popsáno extrakčně - chromatografické
dělení Zn - Cd,Ag - Hg, Cd - Ag a Pb -
Bi-Po v systému dithizon - chlorid
uhličitý.

Extraction .Chromatography Using Che-
lating Agents III. N-Benzoyl-N-phe-
nylhydroxylamině as Chelating Agents.
J.Radioanal.Chem. 11, 1972, s. 221-
229.
Je popsáno využití N-benzoyl-N-
phenylhydroxylaminu v extrakční chro-
matografii při separaci některých
radionuklidů.
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Sebesta, F,
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Extraction Chromatography Using
Chelating Agents IV. Separation of
Re' /VII/ and Tc /VII/ and its Appli-
cation in Activation Analysis.
Radiochem.Radioanal. Letters LI, 1972,
s. 359-365.
V práci jsou uvedeny výsledky extrak-
čně - chromatografické separace Tc a
Re s HBPHA a jejího využití v aktivač-
ní analýze.

Extraction Chromatography Using Che-
lating Agents V. Separation of Hf
/IV/, Nb/V/, Ta/V/ and Pa/V/ with
N-benzoyl-N-phenylhydroxylamine.
Radiochem.Radioanal. Letter s 14.' 1973,
s. 183-191.
Byly studovány podmínky pro extrakčně
-chromatografickou separaci Hf, Nb,
Ta a Pa v systému HBPHA - chloroform-
roztoky kyseliny chlorovodíkové a
fluorovodíkové.

Použití chelátotvorných činidel v
extrakční chromatografii.
/Chelating Agents in Extraction Chro-
matography./
Acta/polytechnica IV, 1973, s. 35-40.
Přehled výsledku dosažených na KJCH
v oblasti aplikace chelátotvorných
činidel v extrakční chromatografii.

Extraction Chromatography Using Che-
lating Agents VI. Separation of RaTh
/ 2 2 8Th/ and its Daughter Products on
Paper Impregnated with Di-Ž-ethyl-
hexyl Phosphoric Acid.
Radiochem.Radioanal. Letter s 18_, 1974,
s. 217-225.
Papírovou extrakční chromatografií
byly zjišťovány podmínky separace
228Th a jeho dceřiných produktů.

A Generator for Preparation of
224Carrier - Free 224

J.Radioanal.Chem.
155.

R a > 1974, s. 151-
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Je popsána konstrukce a využití gene-
rátoru 228Th - 224Ra.

šebesta, F.
xHavlík, B.
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Synergistic Extraction of Radium
Using 2-Thenoyltrifluoroacetone and
Tributyl Phosphate or Trioctylphos-
phine Oxide.
J.Radioanal.Chem. 2£, 1975, s. 337-
343.
Studium synergického efektu při
extrakci radia směsí HTTA + TBP nebo
HTTA + TOPO v n - hexanu nebo cyklo-
hexanu.

Synergistic Extraction of Radium and
Barium Using l-Phenyl-3-methyl-4-
benzoyl Pyrazol-5-one and Trioctyl-
phosphine Oxide.
J.Radioanal.Chem. 24_, 1975, s. 345-
351.
Studium synergického efektu při extrak-
ci radia a barya směsí l-fenyl-3-met-
hyl-4-benzoyl pyrazolonu a TOPO v
n-hexanu nebo cyklohexanu.

134Separation and Determination of Cs
and 1 3^Cs Using Ammonium Molybdate-
Silica Gel System for the Burn-up
Calculation of Nuclear Fuel.
Radiochem.Radipanal .Letters 2S_, 1976,
s. 237-244.
V práci je popsána metodika separace
134cs a 137cs z vyhořelého jaderného
paliva a jeho absolutního raďiochemic-
kého stanovení.

Extraction of Radium and Barium
Dipicrylaminates or Tetraphenylbora-
tes into Nitrobenzene in the Presence
of Polyethyleneglycol.
Radiochem.Radioanal.Letters 2Q, 1976,
s. 199-204.
Je studována extrakce radia a barya
ve formě tetrafenylboritanů nebo dipi-
krylaminanů do nitrobenzenu a vliv
polyethylenglykolu na jejich extrakci.
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Extrakčně- spektrofotometrické stano-
vení plutonia ve vzorcích vyhořelého
jaderného paliva 1. československé
atomové elektrárny A-l.
/An Extraction-Spectrophotometric
Determination of Plutonium in Spent
Fuel of the A-l Power-station. /
Jaderná energie 22^, 1976, s. 301-303.
V práci je popsáno spektrofotometric-
ké stanovení plutonia s Arsenazo III
ve vzorcích vyhořelého paliva elek-
trárny A-l.

Extraction of Radium and BarJLum Phos-
phomolybdates into Nitrobenzene.
Radiochem,Radioanal.Letters 30, 1977,
s. 357-364.
Je popsána extrakce Ra a Ba kyseli-
nou molybdátofosforečnou do nitroben-
zenu a vliv polyethylenglykolu na
extrakci.

New Type of Sorbents Based on Poly-
ethers and Some" Hydrophobic Anions.
J.Radioanal.Chem. 35, 1977, s. 351-
359-. ~
Je navržen nový typ sorbentu vhodný
pro separaci a koncentrování vápní-
ku, stroncia a barya.

Uranyl Gel Prepared by the Internal
Gelation. Part I. The Detemination
of the /Gelation Regions in Uranyl
Nitrate" Systems.
J.of Nucl.Mat. 58,. 1975, s. 59-66.
Studium vzniku gelu1, popř. sra-
ženiny v systému uranylnitrát -
močovina . urotropin.

A Biological Sorbent for Decontami-
nation of Waste Waters.
Progress in Water Technol. l_t 1975,
s. 417-422.
Vyšetřování sorpčních vlastností
biosorbentu pro čištění důlních vod
uranového průmyslu.
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Application of Fungel Biomass in Bio-
sorbent Preparation.
Folia Microbiol. 21, 1976, s. 210.
Aspekty využitelnosti fungálni bioma-
sy po zpevnění, příp. i chemické modi-
fikaci, např. karboxymetylací.

Determination of Traces of Phosphorus
Using Isotope Exchange.
Radiochem.Radioanal.Letter s .27, 1976,
s. 217-223,
Radioanalytická metoda stanovení sto-
pových množství fosforu, založená na
izotopové výměně mezi molybdátofosfo-
recnanem ve vodné fázi a molybdáto-
fosforečnanem tetrafenylarsonia v
1,2-dichlorethanu.
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Studium stavu a chování radia v
povrchových a odpadních vodách.
/Study of the State and Behaviour
of Radium in Surface and Waste Wa-
ters.
In: Sborník přednášek z IX. konferen-
ce Radionuklidy a ionizující záření
ve vodním hospodářství, Liberec
1978, s. 99-118.
V předběžném sdělení jsou charakte-
rizovány metody, používané na kated-
ře jaderné chemie při studiu a cho-
vání radia ve vodách a podán struč-
ný přehled hlavních výsledků dosa-
žených pomocí těchto metod.

Redukce dvousložkového kysličníkové-
ho systému NiO-ZnO vodíkem.
/Reduction of Two-Component NiO-ZnO
Oxide-System by Hydrogen./
In: Acta polytechnica, 1973, s.29-34,
(vědecká konference).
V práci je podán přehled výsledků
systematického studia kinetiky a me-
chanismu redukce různě modifikova-
ných směsných kysličníků niklu a
z inku.

Thermogravametric Study of the Reduc-
tion of Mixed Copper and Chromium
Oxides by Hydrogen.
In: Proceedings 4th ICTA, Budapest
1974. Ed. Akadémiai Kiado, Budapest
1975, s. 495-504.
Vliv složení systému na kinetiku re-
dukce vodíkem byl interpretován z hle-
diska elektronové teorie adsorpce na
polovodičích.

Thermogravimetric Study of the Reduc-
tion of Mixed Copper and Chromium
Oxides by Hydrogen.
In: Therm.Anal. Vol.1. Proceedings
4th ICTA Budapest, 1974, s. 495-504.
V teplotním intervalu 320-500OC
dochází pouze k redukci CuO, jejíž
kinetika je modifikována přítomností
druhé složky v závislosti na složení.
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Determination of Extraction Constants
of Metal Chelates.
In: Proceedings of Intern. Solvent
Extraction Conference, Haague, 1972,
s. 1120-1123.
Metody stanovení extrakčních konstant
chelátů kovů.

Nový způsob úpravy sorbentu na bázi
síranu barnatého a jeho použití při
dekontaminaci vod znečištěných radiem.
/A New Way of Preparation of the
Sorbent Based on BaS04 and its Appli-
cation,/
In: Sborník přednášek ze sympozia Hor-
nická Příbram ve vědě a technice,
sekce vodní hospodářství, Příbram
1977, s. 271-284.

The Binding of Metal Ions to Fungal
Biomass and this Practical Applica-
tion.
In: 4th International Biophysical
Congress, Moscow 1972.
Studium sorpčních vlastností mycelia
houby kmene P.chrysogenum vůči ka-
tiontům těžkých a barevných kovů.

Vazba uranu a olova na komponenty fun-
gálního mycelia. /The Binding of Ura-'
nium and Lead to the Components of
Fungal Mycelium./

In: Sborník radioekologické konferen-
ce, III. díl, Vysoké Tatry, 1972.
Studium sorpce uranu a olova z pro-
středí nízko koncetrovaných roztoků.

A Biological Sorbent for Decontamina-
tion of Waste Waters.
In: 7th International Conference on
Water Pollution Research, Vol. 3A/
/ii/, Paris, 1974,
Sorpční vlastnosti, zpevněného mycelia
houby kmene P.chrysogenum.
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Sorpce uranu biosorbenty.
/The Sorption of Uranium on Biologi-
cal Sorbents,/
In: Sborník konference Hornická Pří-
bram ve vědě a technice,Příbram 1975,
Z 15 s. 237-256.
Studium aplikovatelnosti biosorbentu
k získávání uranu z odpadních aj.
vod.

Použití biosorbentu pro čištění odpad-
ních vod od olova, kadmia a rtuti.
/The Application of Biological Sor-
bents to Cleaning Waste Waters from
Lead Cadmium and Mercury./
In: Sborník konference Hornická
Příbram ve vědě a technice, Příbram
1975, Z 16, s. 257-277.
Studium vlivu pH a složení roztoků
na sorpční vlastnosti biosorbentu.

Studium retence radia sorpčně-sráže-
cím způsobem na bxosorbentu.
/The Study of Radium Retention by
the Sorption-Precipitation Method on
the Biological Sorbent./
In: Sborník konference Hornická Pří-
bram ve vědě a technice, Příbram
1975, Z 17, s. 279-309.
Studium sorpce radia na biosorbent
aktivovaný hydratovaným kysličníkem
mangan ič it ým.

Možnosti kontinuálního měření koncen-
trace 226Ra v důlních vodách.
/ThePossibility.of the 226Ra Continu-
ous Measurement in the Mine Waters./
In: Sborník konference Hornická Pří-
bram ve vědě a technice, sv. Vodní
hospodářství, s í151-164, Příbram 1977.
Návrh dvou postupů rychlého zkoncen-
trování Ra na sorbentech a přímého ga-
ma-spektrom.měření včetně orientační
verifikace.
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Některé způsoby aktivace Ostsorbu MV
sloučeninami Ti/IV/./Some Activation
Methods of Ostsorb MV by means of Ti/
IV/-compounds./
In: Sborník konference Hornická Pří-
bram ve vědě a technice/ sv. Vodní
hospodářství, s. 351-359. Příbram
1977.
Aktivací biosorbentu, např. hydrato-
vaným kysličníkem titaničitým, bylo
dosaženo výrazného zvýšení rozdělo-
vačích poměrů při sorpci uranu.

Decontamination of Uranium-Mine Was-
te Water from Ra by means of Biosor-
bent.
In: Physics and Industry, 1976,
s. 531-533.
Výsledky čištění důlních vod v mode-
lovém měřítku.
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Stav stopových množství prvků ve vod-
ných roztocích. /State of Trace
Amounts of Elements in Aqueous Solu-
tions./
Chem.listy 66, 1972, s. 561-593.
Přehledný čllňek, shrnující dosavad-
ní poznatky v uvedené oblasti a při-
nášející původní analýzu vlivu hlav-
ních faktorů na stav stop prvků ve
vodných roztocích.

Liquid-Liquid Distribution /Solvent
Extraction./
MPT International Review Of Science,
Analytical Chemistry I, 1973, s. 27 9-
307.
Přehled a kritické hodnocení prací v
oblasti kapalinové extrakce za posled-
ní dva roky.

Modeme Entwicklungstendenzen der
radioanalytischen Methoden.
/Modern Trends in Radioanalytical
Methods./
J. Radioanal.Chem. 28, 1975, s. 69-
83.
Moderní trendy v rozvoj i radioana-
lytických metod se zaměřením na
stanovení stopových množství prvků.
Development in Separation Using
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Izotopový efekt při hydrogenaci kyse-
liny maleinové na katalyzátoru Ni-
ZnO.

Studium izotopové výměny arzénu -
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Nevečeřal, L.

Plašil, F.

Štefek, M.

Talia, V.

Taras, P.

Teichmanová, J.

Vilček, Š.

Koncentrování a separace radia z při-
rozených a odpadních vod extrakční
chromatografií s D,i-2-ethylhexylfos-
forečnou kyselinou.

Aplikace emanační termické analýzy
/ETA/ ke sledování procesu fixace vy-
soce aktivních odpadů /VAO/.

Radiometrické extrakčné stanovenie
stroncia s použitím polyetylénglyko-
lov.

Studium stavu radionuklidů .Sb
a 2O4TI3+ V mikrokoncentracícln meto-
'dou samodifiíze a centrifugace.

Redukce kysličníků mědi a niklu vo-
díkem a vliv ionizujícího záření na
redukční proces.

Studium izotopové výměny a elektro-
depozice cínu.

Extrakcia niektorých katiónov za
prítomnosti lineárnych polyetylén-
glykolov.

1975

Bedrosová, J.

Beneš, M.:

Bouda, T.:

Hájek, F.

Studium vlivu gama záření na kataly-
tické vlastnosti systému Ni-ZnO při
hydrogenaci kyseliny maleinové.

Studium elektrolytické přípravy
9 9 m T c _ a l b u m i n u >

Radiochemické studium soustavy antimor
/III/ ve vodné fázi a diethyldithiokai
bamidan antimonitý v tetrachlormetanu.

Radiometrické extrakční stanovení
stroncia pomocí komplexonu III.
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Jirásek, V.

Ka sz tura, L.

Kožíšková, M.

Lenk, J.

Malý, P.

Mlíková, J.

Novotný, V.

Tlučhoř, D.

Zervas, M.

Studium některých nových typů sor-
bentů pro radium.

Modelování vícestupňové extrakce du-
sičnanu uranylu a kyseliny dusičné
roztokem tributylfosfátu v tetra-
chlormetanu.

Studium účinku některých stimulátoru
a retardantů růstu rostlin na bio-
syntézu indolových glukosinolátů
v řepce.

Polykomponentní monitory neutronového
toku pro rutinní neutronovou aktivač-
ní analýzu.

Studium katalytických a některých fy-
zikálně chemických vlastností polovo-
dičového katalyzátoru při rozkladu pe-
roxidu vodíku s ohledem na způsob je-
ho přípravy.

3+ 2+Studium systému redox Fe / Fe na
zlaté rotační diskové elektrodě po-
kryté sírou.

Redukce směsných kysličníků CuO - NiO
vodíkem a vliv ionizujícího záření na
kinetiku redukce.

Automatizace kontinuálního měření
difúze v roztocích.

Volná elektroforéza značených iontů
ve vodných roztocích.

1976

Glos, J. Radiocheraické studium elektroforetic-
ké a difúzni metody analýzy stavu
stop ve vodných roztocích.

Hlaváček, I. Studium přípravy Tc-rutinu.
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Klumpar, J.

Mucha, J.

Obdržálek, M.

Skopec, F,

Studium katalytických a fyzikálně
chemických vlastností dvousložkového
katalyzátoru typu Cr2O,-ZnO při roz-
kladu peroxidu vodíku.

Katalytické ovplyvnenie radiačnej
syntézy kyseliny terebovej.

Studium některých nových možností sta-
novení radia v přirozených vodách.

Příprava a výroba stabilních mikropar-
tikulí se schopností vazby na izotopy
9 9 mTc, l 1 3 m m k lokalizační diagnos-
tice orgánů scintigrafickou techni-
kou.

1977

Gala, M

Hřib, V

John, J,

Klír, J,

Koc, J.

Pečenka,

Pinkas,

Tvrzník.

•

- v.

v.

M.

Radioanalytické využití izotopové
výměny.

Studium elektrodepozice a izotopové
výměny v soustavách o nízkých a
stopových koncentracích.

Studium chování radia v přírodních
vodách.

Stav bakteriálního chromozómu během
buněčného cyklu u bakterií.

Studium použití anodické rozpouštěcí
voltametrie ke stanovení koncentrace
a stavu olova v přírodních vodách.

Replikace bakteriálního chromozomu
při inhibici syntéz některých bio-
polymerů.

Charakteristika kuličkového U-mate-
riálu připraveného metodou sol-gel.

Redukce směsných kysličníků CdO-NiO
vodíkem a vliv ionizujícího záření
na kinetiku redukce.
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1978

Binka, J.

Krištofiková, Z

Križan, J.

Lengyel, J.

Lokoč, J.

Plicka, J.

Rexová, J.

Silber, R.

šandrik, R.

Vágner, F.

Valter, B.

Extrakce americia a některých lantha-
noidů bidentátními fosfonáty.

Radiochemické studium stavu a adsorpce
stop olova ve vodných roztocích.

Redukce směsných kysličníků M0O3 - NiO
vodíkem a vliv ionizujícího záření
na kinetiku redukce.

Sorpcia americia na povrchovo uprave-
ných kovoch.

Izotopový efekt rozpouštědla a vliv
ionizujícího záření na hydrogenační
katalyzátor Ni-MgO.

Studium kinetiky sorpce a izotopové
výměny v systému ^^\J/VI/- 233u/vi -
silně kyselý katex.

Vliv ionizujícího záření na tukový
hydrogenační katalyzátor.

Rozklad peroxidu vodíku na kysliční-
kovém katalyzátoru NiO-Cr2O3 a vliv
ionizujícího záření na tento kataly-
zátor.

studium stavu stop baria a rádia v
prírodných vodách.

Studium interakce radia se sedimenty
v odpadních a povrchových vodách.

Studium pohybu radionuklidû v povr-
chových geologických formacích.
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Vědeckovýzkumná a pedagogická činnost katedry ma-

teriálu se soustřeauje na dva důležité směry, jejichž

společenský i ekonomický efekt je nesporný. První směr

lze spatřovat ve spoluúčasti při zabezpečování rozvoje

energetiky, obzvláště v oblasti atomových elektráren, a

dále v přímé spolupráci s důležitými výrobními závody

při zvyšování a řízení jakosti a při zajištování nej-

vyšší provozní spolehlivosti důležitých mechanických

konstrukcí a složitých zařízení našeho strojírenství.

V druhém směru je kladen důraz na základní výzkum, je-

hož předmětem je úzká syntéza lomové mechaniky s mate-

matickou teorií spolehlivosti mechanických systémů.

Obzvláště je zde kladen důraz na obecné zákonitosti vzni-

ku a šíření únavových trhlin důležitých strojních konst-

rukcí, jako jsou např. kritické komponenty velkých tur-

bokompresorových zařízení, vyšetřovány jsou dále obecné

zákonitosti vzniku poruch soudržnosti u leteckých konst-:

rukcí, popřípadě různé směry výzkumu mechanismů poruch

atomových elektráren s lehkovodními reaktory typu WER-

440. V obecné problematice základního výzkumu spolehli-

vosti je práce soustřeďována na výzkum co nejobecnějších

matematických modelů spolehlivosti, na jejichž základě

jsou pak vytvořeny obecně platné výpočtové postupy, jež

dovolují modernizovat inženýrské výpočty konstrukcí a

vedou k optimalizaci v ekonomických a výkonostních para-

metrech. Všechny publikace pracovníků KMAT se proto vzta-

hují na tuto předloženou problematiku a charakterizují

tak dostatečně její vědeckovýzkumnou činnost.

akademik J. N ě m e c

vedoucí katedry materiálu
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Původní vědecké práce
flcwiMHHbie HayHHbie paóoTbi
Original Scientific Papers

Brepta, R. Pohyb torzního napěťového pulsu v ten-
kém kotouči z Kelvinova - Voigtova li-
neárně viskoelastického materiálu.
/Transport of Torsional Stress Pulse
in a Thin Disc of Kelvin - Voigt Linear
Viscoelastic /Material./
Strojnícky časopis 23í, 1972, s. 163.
Článek obsahuje kompletní řešení torz-
ního rázu v tenkém kotouči, materiál
podle modelu Kelvin-Voigt. Zatěžující
napětí působí na obvodě disku, časový
průběh dáh Heavisideovou funkcí. Výsled-
né vztahy pro posuvy a napětí pro plný
disk a disk s otvorem.

Brepta, R. Výsledky teoretického výzkumu z oboru
rázových jevů v pevných tělesech. /Some
Results in Shock Phenomena Research of
Solids./
Strojnícky časopis 24, 1973, s. 493.
Stručný přehled vyřelěných problémů rá-
zového namáhání ve spolupráci s Úst.
termomech.-ČSAV. Řešené problémy patří
do oblasti teorie vln napětí. O tělesech
se předpokládá, že jsou linearně-elas-
ticko, nebo lineárně-viskoelastická.

Brepta, R. The Frontal Impact of Thick Semi-Infi-
nite Plates.
Strojnícky časopis 2j>, 1974, s. 249.
Teoretické řešení čelního podélného rá-
zu tlustých desek z pružného materiálu.
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Brepta, R.

Brepta, R.

Brepta, R.
xTvrdík, I.

Brepta, R.
xOkrouhlík, M.

Brepta, R.
xOkrouhlík, M.

Dynamický problém rovinného přetvoření.
Úplné vztahy pro složky napětí. Určení
vlivu příčného rozměru tělesa na stav
napjatosti.

The Calculation of Stress Components in
Frontal Impact of Thick Large Plates.
Strojnícky časopis 2J5, 1974, s. 487.
Numerický výpočet složek napětí vyvola-
ných v tlustých deskách při čelním rázu.
Výsledky ukazují, že uvnitř desek dochá-
zí ke vzniku oblasti s velkým smykovým
napětím.

Výpočet vlastních frekvencí torzních
kmitů krátkých válcových hřídelů.
/Calculation of Eigen-Frequencies of
Torsional Vibrations of Short Cylind-
rical Shafts./
Strojnícky časopis 25, 1974, s. 646.
Uvádí se dvojrozměrná* teorie torzních
kmitů válcových hřídelů. U hřídele z
lineárně-elastického materiálu se obje-
vují tři typy torzních kmitů. Jejich
frekvence jsou vázány Pythagorovou vě-
tou.

Shaft of Circular Cross-Section Loaded
by a Torsional Impact.
Acta technica ČSAV, 1975, s. 440.
Řešení pole dynamické napjatosti v hří-
deli konečné délky. Zatížení tor,zním na-
pětím na čele hřídele. Použití dvojroz-
měrné teorie torzních kmitů.

Side Effects of Finite Element Method
Applied on Stress Wave Propagation in
a Thin Elastic Bar.
Acta technica ČSAV, 1976, s. 417.
Vliv konečné délky prvků disperzní
vlastnosti a velikost mezné frekvence me-
tody. Násadové funkce prvků jsou lineár-
ní a kubické polynomy.

The Propagation of Elastic Waves in a
Transversally Loaded Thin Strip Solved
by the Method of Physical Discretisation.
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Brepta, R.

Brepta, R.

Brepta, R.
xValeš, F.
xVolek, I.

Brepta, R.
xčerv, I.

Acta téchnica ČSAV, 1977, s. 63.
Kontinuum je nahrazeno soustavou hmotných
bodů s pružnými vazbami. Napjatost porov-
nána s analytickým řešením. Výsledkem je
zjištění vysokého smykového napětí pod
osou symetrie zatížení okraje.

Počáteční fáze rázu dvou nerotujících
disků a koulí. /Initial Phase of Im-
pack of two Non-Rotating Discs and
Spheres./
Strojnícky časopis 28, 1977, s. 394.
Ukazuje se, že průblh kontaktní síly na
začátku rázu má vždy náhodný charakter
jako nutný důsledek vždy existujících
nerovností povrchů.

Side Effects of Discrete Methods Used
for the Substitution of Two-Dimensional
Elastic Continuum.
Acta téchnica ČSAV, 1978, s. 148.
Analýza metody konečných prvků a metody
užívající soustavy hmotných bodů s pruž-
nými vazbami. Kvantitativní posouzení
vlivu:
a/ filtračního efektu, b/ disperze vln,
c/ odklon od izotropie.

Porovnání napjatosti nestacionárně zatí-
ženého stěnového pásu a Timošenkova
nosníku. /A Comparison of State of
Stress of Non-Stationary Loaded Thin
Strip and Timoshenko Beam./
Strojnícky časopis 2!1B_, 1977, s. 721.
Výpočty napjatosti v dynamicky příčně
zatíženém stěnovém pásu pro větší vzdá-
lenosti od místa zatížení. Porovnání s
napjatostí v TimoŠenkově nosníku.

Thin Elastic Disc Loaded by a Suddan
Radial Force.
Acta téchnica ČSAV, 1978, s. 286.
Řešení přechodové dynamické napjatosti
v kotouči, který je náhle na okraji za-
tížen radiální silou. Výpočet vlastních
frekvencí kotouče.
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Brepta, R.

Kopřiva, P.

Kopřiva, P.

xDrexler, J,
Kopřiva, P.
xSamir, M.A.

Paradoxní stavy napjatosti vyvolané rá-
zovými zatíženími. /Unusual State of
Stress due to Impact Loading./
Strojírenství 2£, 1978, s. 423.
široký přehled rázem vyvolaných dyna-
mických stavů napjatosti a komentář
odchylek od statických stavů napjatos-
ti vyvolaných klidovým zatížením.

Syntéza mezi stochastickými teoriemi
kumulace poškození a spolehlivosti
konstrukcí. /Synthesis Between Stochas-
tic Theories of Damage Accumulation and
Structure Reliability./
Acta polytechnica IV, 1973, 5, s. 53-57.
Obsahem příspěvku je diskuse možností
aplikace stochastických teorií mecha-
nismů porušování a kumulace poškození
na řešení problémů spolehlivosti konst-
rukcí.

Diskuse graficko-početní metody pro zpra-
cování výsledků zkoušek životnosti
omezených počtem poruch. /Discussion
of Grapho-Computation Method for the
Treatment of Life Test Results Limited
by Number of Failures./
Zpravodaj Výzkumného a zkušebního letec-
kého ústavu, 1975, č.5 /113/, s. 177-210.
V příspěvku je diskutována graficko-
početní metoda hodnocení výsledků simul-
tánních zkoušek životnosti n prvků, kte-
ré jsou ukončeny po poruše k-tého prvku.
Pro n • 2 a k « 1 je analyzována diferen-
ce mezi odhady z této zkoušky a ze zkouš-
ky úplné.

Pravděpodobnostní popis únavového chová-
ní mechanické konstrukce. /Probabilis-
tic Description of Mechanical Structu-
re Fatigue Behaviour./
Strojírenství 20, 1976, č. 1, s. 12-18.
Autoři navrhujTclvě metody predikace úna-
vového chování mechanické konstrukce z
výsledků jediné zkoušky. Obě metody jsou
doprovázeny teoretickými rozbory a pří-
kladem. Jsou odvozena doporučení pro
praktickou aplikaci.
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Machová, A.

Machová, A.

Machová, A.
xKadečková, S,

Machová, A.

Výpočet elastických konstant druhého
řádu pro necentrální párové potenciály
respektující krystalickou symetrii
Bravaisových mříží. /Calculation of
Second Order Elastic Constants from
Non-Céntral Pair Potentials with Crystal
Symmetry of Bravais Lattice./
Acta polytechnica IV, 1973, s. 83.
V článku je popsán výpočet elastických
konstant pro necentrální párové poten-
ciály s krystalickou symetrií s pomocí
metody homogenní deformace. Pro poten-
ciál s kubickou symetrií jsou výsledky
porovnány s výsledky výpočtu metodou
dlouhých vln.

Elastic Constants for Non-Central In-
teratomic Potentials with Crystal Sym-
metry.
Czech.J.Phys. B24, 1974, s. 527.
Pro třídu necentrálních potenciálů se
symetrií Brav. mříží byla modifikována
metoda homogenní deformace pro výpočet
elastických konstant, ověřeny podmínky
rotační invariance a podmínky nulovosti
počátečních pnutí.
Prezentovaná metoda je porovnána s Fuch-
sovou metodou homogenní deformace a me-
todou dlouhých vln pro potenciál s ku-
bickou symetrií.

Elastic Constants of Iron-Silicon
Crystals.
Czech.J.Phys. B2J7, 1977, s. 555.
V článku jsou publikovány adiabatické
elastické konstanty monokrystalů Fe-Si
slitin v koncentračním rozsahu od 6,3
at % Si do 25 at % Si, které byly získá-
ny měřením ultrazvukovou pulsní obrazovou
metodou při pokojových teplotách. Hodnoty
elastických konstant významně ovlivňuje
obsah Si a. ̂ rocesy uspořádání ve slitině
Fe-Si.

Low Temperature Dependence of Elastic
Constants of Fe~Si Alloys.
Czech.J.Phys. B27f 1977, s. 905.
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Machová, A.
xPaider, V.
xKroupa, F.

Němec, J.

Němec, J,

Němec, J.

V článku je uveřejněno měření adiabatic-
kých elastických konstant Fe-Si mono-
krystalů /6.3, 8.6, 11.7, 12.9, 17.86,
19.8 a 25 at % Si/ v teplotním rozsahu
77 K - 300 K, pulsní odrazovou metodou.
Extrapolované hodnoty elastických kons-
tant pro OK jsou získány pomocí předlo-
žených experimentálních výsledků a teo-
retické teplotní závislosti navržené
Varshnim.

Theory of Elastic Constants of Fe-Si
Alloys at OK.
Phys.Stat.Sol./a/42, 1977, s. 713.
Teorie elastických konstant kubických
krystalů založena na necentrální atomo-
vé interakci je modifikována pro binár-
ní slitiny s b.c.c. strukturou. Tato
teorie je aplikována na koncentrační
závislosti elastických konstant mono-
krystalů Fe-Si slitin 0-25 at % Si.

npoiHOCTN u
HOCTK AeTaxeft uamHH H KOHCTpyiujiiA B MCCP.
/Research of the Strength and Life of
Machine Elements and Structures in
Czechoslovakia./
MamMHOBeAeHMe 1972, č. l, s. 64.
Podán přehled našich původních prací v
oblasti hromadění poškození při složi-
tém únavovém namáhání výrobků.

Význam koncentrací napětí v tělesech.
/Importance of Stress Concentrations
in the Bodies./
Strojírenský časopis SAV XXIV, 1973,
č. 1, s. 5-14.
Podána teorie vzniku únavových trhlin
v kořeni konstrukčních vrubů a defektů
u částí strojů.

Význam naší první jaderné elektrárny
pro poznání mezních stavů křehké pev-
nosti svařovaných těles. /Czechoslo-
vakian First Atomic Power Plant and
its Importance for the Study of Limit
States of Brittle Strength of Welded
Bodies./
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Němec, J.

Němec, J.

Němec/ J.

Němec, J.

Strojírenství 1975,č.6, s. 323-340.
Přehled základních poznatků o teoretic-
kém a experimentálním výzkumu provede-
ných v souvislosti s řešením pevnost-
ních problémů, jakož i materiálových
problémů u tlakové nádoby a potrubí
první atomové elektrárny A-l.

Hlavní výsledky a směry ve vědecko-
výzkumné práci ČVUT Praha. /Scienti-
fic Work and Research at Prague Tech-
nical University. (Main Trends and
Results)./
Vysoká škola 1975, č.12, s. 5-26.
Shrnutí výsledků výzkumných prací ČVUT
za 5. pětiletku při zahájení vědecké
konference ČVUT, 1975.

Hlavní závěry teoretického studia úna-
vového procesu v kovových tělesech za
normální teploty. /Theoretical Investi-
gation of Fatigue in Metal Bodies un-
der Normal Temperatures (Conclusions)./
Strojírenství 1976,č.1, s. 3-10.
Hlavní závěry z teoretického studia
vzniku a šíření únavových trhlin a lo-
mového procesu ve výzkumu autora za
5. pětiletku.

Results of the III Conference on
Fracture in Czechoslovakia.
Journal of the Japan Soc. for Strength
and Fracture of Materials 11, 1976,'č.3.
Shrnutí hlavních nových poznatků o pro-
cesech porušování soudružnosti a lomech
kovových těles při tečení za tepla a
kritické posouzení stavu této oblasti.

Provozní spolehlivost tlakových nádob.
/Operational Reliability of Pressure
Vessels./
Zváranie 26, 1977, č.10, s. 290-300.
Zveřejněnl~základních referátů na Mezi-
národní svářečské konferenci, kter,é
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Němec, J.

Němec, J.

Jeníček, L.
xDufek, L.
Nedbal, I.
Oliva, V.

Nedbal, I.
xKotrba, Z,

Nedbal, I.
Siegl, J.

ukazují metody výpočtu tlakových svařova-
ných nádob podle klasické elastomechaniky,
plastického přerozdělení napětí, lomové
mechaniky a lomové statistiky.

Lomová mechanika v inženýrské praxi.
/Fracture Mechanics in Engineering./
Zváranie 2_6, 1977, 11, s. 329-334.
Rozhovor redakce časopisu a předsednict-
va o významu lomové mechaniky v praxi.

Přínos sovětské vědy pro řešení líkolů
našeho strojírenství. /How Soviet
Scientists Help to Solve the Tasks
of our Engineering./
Strojírenství 1977, č.11, s. 644-647.
Přehled výsledků a metod řešení úloh
z mechaniky vypracovaných v SSSR a apli-
kovaných v našem průmyslu.

Vliv zkušebních podmínek na stanovení
součinitele tření. /Effect of Testing
Conditions upon the Determination of
Friction Coefficient./
Strojírenství 21̂ , 1971, s. 163-170.
Článek shrnuje výsledky experimentální-
ho výzkumu třecích vlastností některých
ložiskových a frikčních materiálů a
jsou zdůrazněny i rozdíly vyplývající
ze způsobu zkoušení.

Příspěvek ke studiu procesů probíhají-
cích na stykových plochách třecích
dvojic. /Conditions in Contact Surfa-
ces of Friction Pairs./
Strojírenství 2±, 1974, s. 404-412.
V článku je prokázán vznik vrstvy na
funkčních plochách třecích dvojic. Pomo-
cí elektronové mikroanalýzy je studová-
na migrace prvků mezi členy třecích dvo-
jic z různých materiálů.

Kulové částice - mikrofraktografický
znak kontaktní únavy. /Spherical Par-
ticles as the Microfractographic
Feature of Contact Fatigue./
Acta polyteehnica, IV, 1975, s. 27-36.
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xJech, J.
Nedbal, I
Siegl, J.

xPriester, J.
xVanderka, J.
Oliva, V.

Oliva, V.

Jsou shrnuty výsledky sledování poruše-
ných kontaktních ploch ocelových prsten-
ců pomocí řádkovacího elektronového mi-
kroskopu. Je dokumentován výskyt kulo-
vých částic mikronových rozměru a disku-
továny možné mechanismy jejich vzniku.

Příspěvek ke studiu kontaktní únavy a
mikrofraktografické sledování poruše-
ných povrchů. /Contribution to the
Study of Contact Fatigue and Microfrac-
tographic Examination of Damaged Con-
tact Surfaces./
Strojírenství 2£, 1976, s. 40-47.
Autoři sledují vliv čistoty oceli na
trvanlivost valivých ložisek pomocí no-
vých zkušebních zařízení. Při procesu
kontaktní únavy byly detektovány mikro-
skopické kulové částice a autoři konfron-
tují své vlastní poznatky s literárními
údaji.

Vyhodnotenie presnosti merania na príst-
roji Tribotestor. /Determination of Mea-
suring Accuracy of Testing Machine
"Tribotestor"./
Strojírenská výroba 2J3, 1975, s. 488-4 92.
V článku jsou uvedeny dosavadní zkušenos-
ti s novým přístrojem pro zkoušení vlast-
ností pouzder kluzných ložisek. Rozbor
chyb měření ukazuje na maximální dosaži-
telnou přesnost měření na uvedeném pří-
stroji.

Přibližné řešení mazaného bodového doty-
ku v přechodové oblasti. /An Approximate
Solution of Lubricated Point Contact in
Transitive Range./
Acta polytechnica IV, 1973, 5, s. 29-33.
Za předpokladu exponenciální nebo moc-
ninné závislosti viskozity na tlaku a
absolutní tuhosti dotýkajících se těles
jsou vyjádřeny vztahy pro rozdělení hyd-
rodynamického tlaku a tloušfcku olejového
filmu v oblasti bodového dotyku.
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Půst, L.

Půst, L.

Půst, L.
xPajta, VI.

Sedláček, VI,
xPivný, B.

Únavové porušování výstelky kluzných
ložisek. /Fatigue Failures of Lining
in Plain Bearings./
Strojírenství 26., 1976, s. 48-55.
V článku je sledována vzájemná vazba
mezi zatížením kluzných ložisek, polo-
hou únavového porušení na kluzné plo-
še, mikroskopickým charakterem rozvoje
únavových poruch výstelky a strukturou
výstelky. Použitý postup vede ke sta-
novení příčin poruch.

Využití matice dynamických poddajností
pro určení vlastních tvarů kmitů.
/Application of Receptance Matrix to
the Determination of Eigenvectors./
Acta polytechnica IV, 1975, s. 91-97.
Na základě analýzy vlastní matice dy-
namických poddajností lin. systému o
n-stupních vlastnosti .je odvozena meto-
da, umožňující stanovit vlastní frek-
vence a příslušné tvary kmitu.

Lineární hydraulický tlumič kmitů.
/Linear Hydraulic Vibration Damper./
Strojírenství 2j>, 1976, s. 56-61.
Je popsána konstrukce a odvozena teorie
nového typu hydraulického tlumiče,
který se vyznačuje lineární závislostí
mezi silou a rychlostí pohybu v širo-
kém rozmezí amplitud a frekvencí.

"Kmitání mírně zakřivených nosníků".
/Vibration of Weakly Curved Beams./
Strojnícky časopis 2j), 1978,č.4, s.
s. 369-388.
Jsou odvozeny rovnice příčného a podél-
ného kmitání zakřiveného nosníku, je-
hož konce jsou kloubově uloženy v pev-
ných bodech. Ukázán vliv zakřivení
nosníku na jeho vlastní frekvenci a tva-
ry vlastních kmitů.

Rozbor možností rekrystalizace při vel-
mi rychlém ohřevu. /Analysis of Re-
crystallization Possibilities during
Rapid Heating./
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Neželezné kovy 1971, č. 7-8, s. 39-43.
Z experimentálních výsledků žíhání
průchodem proudu je proveden rozbor
limitujících rychlostí vzniku zárodků
a růstu zrn a úvahy o maximální rych-
losti rekrystalizace i možnosti využi-
tí v praxi.

Sedláček, VI.

Sedláček, VI.

Sedláček, VI.

Způsoby zpevňování a jejich význam při
rozvoji nových materiálů. /Methods of
Strengthening and their Importance
in the Development of New Materials./
Acta polytechnica IV, Praha ČVUT 1975,
č. 3, s. 81-89.
Po rozboru základních způsobů zpevňo-
vání je věnována pozornost kombinova-
ným metodám vč. termo-mechanického
zpracování. Jsou diskutovány možnosti
zpevňování při zvýšených teplotách ve
vztahu k namáhání.

Theorie und die Praxis des Schnell-
glůhens der NE-Metalle und Ihrer
Legierungen. /On Theory and Practice
of Rapid Annealing of Non-Ferrous
Metals./ -
Technische Mitteilungen 1975, č. 2,
s. 27-31.
Jsou uvedeny a rozebrány podmínky
a průběh rekrystalizačního žíhání
při průchodu proudu, ohřevu ve fluid-
ní a plasmové peci.

Vliv technologie na změnu struktury a
vlastnosti výrobků. /Technology Effects
on Structure Changes and Product Pro-
perties./
Hut. listy 31., 1976, s. 705-710.
Je rozebrán vliv podmínek lití slitiny
CuSn8 na stupeň odmíšení a možnost^, ho-
mogeni^začního žíhání pro vyrovnání" slože-
ní. Vlivdoválcovací teploty u hliníku
se uplatňuje v celém dalším zpracování;
jsou uvedeny změny velikosti zrna při
žíhání mosazí.
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xOčenášek, V.
Sedláček, VI.
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xMoravec, M.
Sedláček, V.

Sedláček, VI,

Kadlec, J.
Sedláček, VI.

Rekrystalizace a zotavení u hliníku a
mědi během a po deformaci za tepla I.
/Recrystallization and Recovery in Al
and Cu during and after High-Tempera-
ture Deformation I./
Kovové materiály 15, 1977, s. 2 69-280.
U mědi probíhá rekrystalizace v průbě-
hu ochlazování z teplot 0,45 T , při
teplotách nad 0,65 T probíhá $ři de-
formaci dynamická reicrystalizace. Po-
lygonizace u hliníku v průběhu defor-
mace za vyšších teplot brzdí statickou
rekrystalizaci.

Rekrystalizace a zotavení u hliníku a
mědi během a po deformaci za tepla II.
/Recrystallization and Recovery in Al
and Cu during and after High-Temperatu-
re Deformation 11./
Kovové materiály 15^ 1977, s. 281-292.
Rozdílné chování obou kovů v průběhu
deformace za tepla se projevuje i při
dalším žíhání. U mědi se dosáhne rekry-
stalizovaný stav po tváření za tepla,
u hliníku probíhá rekrystalizace po
inkubační době, při vyšších teplotách
deformace byl pozorován rozvoj nukleace
na deformačních pásech.

Dynamische Erholung und Rekristalliza-
tion. /Dynamic Recovery and Recrystalli-
zation./
Neue Hiitte 2_2, 1977, s. 465-469.
Dynamické zotavení při deformaci za tep-
la vzniká u kovů a slitin s vysokou ener-
gií vrstevné chyby, při nízké energii
vrstevné chyby probíhá dynamická rekry-
stalizace. Ihned po skončení deformace
může dojít k metadynamickym procesům.

Korozní praskání slitiny Al ZnMg.
/Stress Corrosion Cracking of AlZnMg
Alloys./
Kovové materiály 1£, 1978, s. 548-559.
Byl proveden fraktografický rozbor lo-
mu vzorku DCB pô korozním praskání v
prostředí 3,5% NaCl a diskutován proces
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šíření trhliny v závislosti na faktoru
intenzity napětí.

xJech, J.
Siegel, J.

Siegl, J.

xJech, J.
Siegl, J.

xJech, J,
Siegl, J.

Výpočet pnutí na hranici mezi kovem a
vadou v ocelích na valivá ložiska.
/Computing Stressings on Boundary, of
Metal and Defect in Roller Bearing
Steels./
Hutnické listy 2J7, 1972, s. 332-339.
V článku je diskutován vliv vměstků na
životnost valivých ložisek na základě
výpočtu mozaikových pnutí. Uvedený vý-
počet respektuje změny objemu a plas-
ticity matrice během ochlazování při
kalení.

Příspěvek k otázce vyhodnocování výsled-
ků zkoušek odolnosti materiálu proti
kontaktní únavě a zkoušek trvanlivosti
ložisek. /Evaluation of Results of Con-
tact Fatigue Resistance Tests and Bea-
rings Service Life Tests./
Acta polytechnica IV, 1973, s. 59-64.
V příspěvku byl navržen fenomenologický
matematický model, který popisuje zá-
vislost mezi pravděpodobností porušení
a dobou provozu ve Weibullově papíře
složitější segmentovanou čarou s nezná-
mým bodem lomu.

Příspěvek k hodnocení čistoty oceli pro
valivá ložiska. /Note on Cleanness
Evaluation of Antifriction Bearing
Steels./ ,
Hutnické l|isty 29, 1974, s. 815-818.
Na zaklade^'vyppcTu mozaikových pnutí
v okolí j«eďrióho nebo více vměstků, které
se navzájem/ovlivňují, byly zhodnoceny
jednotlivé stupně stupnic pro kysličníkové,
globulitické^ä sirníkové vměstky norem
GQST 801-60 a ASTM A 295-61.

Evaluation of the Purity of Steel for
Antifriction Bearings.
British Industrial and Scientific Inter-
national Translation Service, London,
June, 1975.

258



Siegl, J.
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Němec, J.
Siegl, J.

Zemánkova, J,

Autoři porovnávají hodnocení čistoty
oceli podle norem GOST 801-60 a ASTM A
2 95-61 a podle výpočtu mozaikových pnu-
tí v okolí jednoho a více vměstků. Byly
zhodnoceny jednotlivé stupně pro kyslič-
níkové, globulitické a sirníkové vměst-
ky.

Hodnocení vlivu vměstků na odolnost oce-
li proti kontaktní únavě metodou výpočtu
mozaikových pnutí. /Application of
Mosaic Stresses Computing Method to
Evaluation of Inclusions Influence on
Contact Fatigue Resistance of Steel./
Hutnické listy 31, 1976, s. 510-512.
Z výsledků vyplývá, že hodnocení závaž-
nosti vměstků různého chemického slože-
ní nelze provádět pouze porovnáním koe-
ficientu tepelné roztažnosti vměstků a
středního koeficientu tepelné roztažnos-
ti matrice.

Metodika zkoušení odolnosti oceli proti
kontaktní únavě "plochou zkouškou".
/Determining the Resistance of Steel
to Contact Fatigue by Testing Flat
Samples./
Strojírenství 26, 1976, s. 34-39.
Autoři popisuj7~zlepšenou variantu tzv.
ploché zkoušky. Zdokonalení metody spo-
čívá ve zvětšení počtu zkušebních stop
na styčných plochách. Byl navržen expe-
riment pro sledování vlivu objemu kovu
na pravděpodobnost vzniku a rozvoje úna-
vových trhlin.

šíření křehkého lomu v polymerním mate-
riálu vyztuženém skleněnými vlákny.
/Growth Brittle Fracture in Polymeric
Material Reinforced by Glass Fibers./
Strojírenství 1971, 3, s. 158.
V článku jsou uvedeny experimentální
výsledky prací, při nichž rychlá křehká
trhlina interagovala při svém postupu
se zalitým svazkem skleněných vláken
různě orientovaných. Je navržen model
mechanismu rozvoje trhliny v tomto pří-
padě, vysvětlující provodní jevy.
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xKašík, I.
Antalovský, š.
Kopřiva, P.

Kopřiva, P.

Aplikace teoretické rovnice kumulace
únavového poškození. /Application of
Theoretical Equation of Fatigue Damage
Accumulation./
In: Sborník konference "Spolehlivost a
únava konstrukcí", Karlovy Vary. Praha,
SVÚM, škoda Plzeň 1972, s. XVIII/1 -
XVIII/13.
V příspěvku je uvedeno řešení obecné
stochastické rovnice kumulace únavové-
ho poškození pro různé typy intenzit
poruchového procesu. Základním typům
intenzit jsou přiřazeny některé mate-
riály a jsou diskutovány možnosti apli-
kace této teorie.

Životnost ocelových válců pro válcová-
ní za studena. /Life of Steel Cold
Rolls./
In: Sborník "4. konference o směrech
vývoje hutních válců s přihlédnutím k
nejnovějším poznatkům válcování",
Ostrava, ČVTS 1977.
Autoři příspěvku předkládají návrhy dvou
matematicko-statistických metod hodno-
cení životnosti válců pro válcování za
studena. Obou metod lze využít k vyhod-
nocování výsledků zásahů do technologie
a výroby válců, jejich ošetřování i
postupné spotřeby.

Hodnocení proudu poruch při únavové
zkoušce jediné mechanické konstrukce.
/Evaluation of Failure Flow at the Fa-
tigue Test of one Mechanical Structure./
In: Sborník konference "Nízkocyklová a
vysokocyklová únava materiálů", Karlovy
Vary. Praha, SVÚM, škoda Plzeň 1978,
s. 8/1-8/12.
Autor navrhuje metodu hodnocení výsled-
ků zkoušky jediné mechanické konstrukce,
která vychází z představy, že proud po-
ruch je realizací nehomogenního Poisso-
nova stochastického procesu.
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Studium rozpadu Tb metodou jaderné
orientace při nízkých teplotách.
/Investigation of Tb Decay by the
Method of Nuclear Orientation at Low
Temperatures./
In: Sborník z 5. konference českosloven-
ských fyziků, Košice, 29.8. - 1.9.1977,
Matej Rákoš, Zoltán Varga, Košice, VŠT,
1977, 335 s.
V práci je popsán vliv technologie pří-
pravy fyzikálních vzorků Tb v Gá matri-
ci na hodnoty asymetrie záření gama měře-
né pod úhly O a 90 v rozsahu teplot
14 mK - 60 mK. Je diskutován vliv stupně
magnetického nasycení gadoliniové matrice
na experimentální výsledky,/tj. na stu-
peň orientace spinu jader Tb/. Jsou
určeny parametry hyperjemné interakce.
Jsou určeny koeficienty směsi multipo-
larit záření pro řadu přechodů na zákla-
dě 6 nezávislých měření na vzorcích při-
pravovaných různou technologií.

O určovaní parametrov hyperjemnej inter-
akcie z experimentov s orientovanými
jadrami.
/On Determining Hyperfine Interaction
Parameters from Experiments with
Oriented Nuclei./
In: Sborník z páté konference českoslo-
venských fyziků, Košice 29.8.-1.9.1977,
red. Matej Rákoš - Zoltán Varga, Košice,
VŠT 1977, s. 365.
V práci je'diskutován výběr postupu při
určování parametrů hyperjemné interkace
z měření asymetrie gama záření oriento-
vaných jader v závislosti na teplotě.
Ja navržen nový postup, vylučující vliv
stupně magnetického nasycení matrice
a respektující experimentální chyby zá-
vislé i nezávislé proměnné, tj. chyby
asymetrie i chyby teplot.

Studium rozpadu /3-orientovaných izoto-
pů 152Tb a 156Tb v Gd matrici. /Study
of (i -Decay of Oriented Isotopes 152
and 156 T b i n Gd-Matrix./
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In: Sborník z páté konference českoslo-
venských fyziků, Košice 29.8.-1,9.1977,
red. Matej Rákoš - Zoltán Varga, Košice,
VŠT 1977, s. 397.
Z analýzy měření asymetrie záření pro
20 přechodů /300 - 1600 keV/ v 152Gd
a pro 18 přechodů /90 - 1850 keV/
v 156cd byly určeny experimentální hod-
noty koeficientů orientace B2 pro
156Tb i pro l52Tb. Měření asymetrií
se provádělo při T = 14 + lmK resp.
T = 15 + lmK. Byl rovněž proveden
odhad magnetického momentu jádra
152 T b.

y pacna.ua
Tb Ha ycr-raHOBKe SPIN. /Study of De-

cay of Oriented Tb Nuclei on SPIN./
In : Te3HCH flOKJiaÄOB..27oro coeeuiaHMH no fl,nep-
HOM cneKTpocKonMM M CTpyKType aTOMHoro

r . TainKeHT, 22-25oro napTal977 r . ,
HayKa 1977, 364 CTp.

Byl poprvé uveřejněn 5experiment s or ien-
t a c í jader izotopů Tb umístěných v
Gd-matrici. Jeho výsledky jsou,-Rorovná-
ny s dosavadním experimentem Tb v
Au-matrici.

OpneHTai4Hfi Hflep Tb/J - 3 / B raflo/in-
HMBBoň naTpMLie npn cBepxHH3HMX T e n n e p a -
Typax. /Orientation of 156Tb/jH-3/
Nuclei in Gd Matrix at Very Low Tempe-
ra turs./
I n : Te3MCbi flonnafiOB 27oro coeemaHMFi no
RflepHDM cneHTpocHonMM M cTpyHType a T o n -
Horo fiflpa, r . TaiiiHBHT 22 - -25Dro MapTa
1977 r . , /iBHMHrpafl, Hayna 1 9 7 7 , 365 CTp.
Z měření asymetrie gama záření jader
izotopu ^56Tb umístěných v Gd matrici
byl odhadnut stupeň magnetického nasy-
cení matrice a procento jader, které
c í t í plné efektivní hyperjemné magne-
tické pole.

Systémový přístup k hodnocení život-
nosti a spolehlivosti konstrukcí.
/System Approach to Evaluation of
the Longevity and Reliability of
Mechanical Structures./
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xMazanec, K.

Nedbal, I.

In: Sborník Predikce mechanických
vlastností kovových materiálů na
základě strukturních charakteristik,
Nové Město nad M., 1977, s. 201-231.
Autoři se zabývají procesem únavo-
vého porušování složitých konstrukcí,
otázkami výpočtové a experimentální
strategie pro hodnocení životnosti
a spolehlivosti. Je diskutováno
začlenění fraktografické analýzy do
procesu získávání experimentálních
informací.

Fatigue Crack Propagation in Vacuum,
Air, and Distillad Water in High-
Strength Structural Steel.
In: Proc. of the 7th Congress on
Material Testing, Budapest, 1978.
Autoři shrnují výsledky sledování
vlivu prostředí a zatěžovací frek-
vence na rychlost šíření únavových
trhlin v martenzitických ocelích
o vysoké pevnosti. Výsledky měření
rychlosti trhlin jsou v korelaci
s výsledky kvantitativní mikrofrak-
tograf ie.

Základy fraktografie s použitím
řádkovacího elektronového mikrosko-
pu. ./Use of Scanning Electron Micros-
cope in Fractography./
In: Sborník II. letní školy o elek-
tronové mikroanalýze a rastrovací
elektronové mikroskopii, Poljanka,
1978. Praha, Čs. spektrografická
společnost při ČSAV, 1978.
Autor shrnuje problematiku frakto-
grafie provozních lomů a začlenění
řádkovací elektronové mikroskopie
do komplexního procesu získávání
informací o procesu porušování. Vy-
mezuje pojem mikrofraktografického
znaku a přínos SEM dokumentuje na
vybraných příkladech.
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Němec, J.

Němec, J.

Němec, J.

Němec, J.

Němec, J.

Results of Investigation of the Fati-
gue Cracks Development in Bodies.
In: Proceedings 3 ICF, Mnichov, April
1973.
Referát přednesený na mezinárodní kon-
ferenci o lomech, obsahující hlavní
výsledky výzkumu šíření únavových
trhlin ve skutečných konstrukcích s
respektováním vlivu technologických
faktorů.

Mechanika lomů, pevnost a životnost
plástů. /Fracture Mechanics, Strength,
and Life of Plastics./
In: Sborník Mezinárodní konference,
Plasko, ČVTS Plzeň, říjen 1973.
Aplikace lomové mechaniky na homogenní
i složené plastické hmoty.

Vliv makrodefektů a nehomogenit mate-
riálů na rozvoj únavových trhlin.
/Effect of Macrodefects and Impurities
in Materials on Fatigue Crack Develop-
ment./
In: Sborník - Materiálové vady ocelových
výrobků II. Mariánské Lázně, listopad
1973, Škoda, Plzeň 1973, s. 180-195.
Vliv technologických vad ve velkých vý-
robcích pro energetická zařízení na po-
rušování soudržnosti v provozu.

Development of Fatigue Cracks in Complex
Mechanical Structures.
In: Sborník Vol. of George Washington
University to 70th Prof. A. Freudent-
hal, 1975.
Rozbor modelů spolehlivosti složitých
konstrukcí podle fyzikálně zdůvodněných
zákonů hromadění poškození při šíření
únavových trhlin a význam prací Prof.
Freudenthala v této oblasti.

HexoTopue peayjibTaTH MCcjieAOBaHHÄ
ycTaiocTHoro npoqecca B peajbHux Tejiax.
/Investigation of Fatigue in Real Bodies./
In: Sborník IIpouHOCTb MaTepMaaos M
KOHCTpyicmi«, Kijev, AN 1975, s. 33-41.
Rozbor rychlosti šíření únavových makro-
trhlin v leteckých konstrukcích.
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Němec, J. Rozbor problémů spolehlivosti jaderných
elektráren typu WER. /Reliability
Problems of WER-Power Plants./
In: Sborník Dynamické jevy v primárním
okruhu tlakovodních reaktorů, Babylon
duben 1975, Praha, ČSKAE 1975, s. 14-20.
Acta polytechnica IV. 1975, 3, s.109-120.
(vědecká konference).
Rozbor hromadění cyklického poškození
jednak v tuhém cyklu spojeném se zpevňo-
váním, jednak cyklickým tečením při lo-
kálním nárůstu místní deformace až do
vzniku únavové trhliny. Formulování bez-
rozměrných parametrů procesů.

Němec, J. Dvě představy o porušování soudržnosti
kovových konstrukcí a hodnocení spoleh-
livosti. /Two Ideas of Damage Processes
in Metal Structures (Probability Assess-
ment ). /
In: Sborník "Problematika pevnosti a
jaderné bezpečnosti atomových elektrá-
ren WER", ZVJE ŠKODA Plzeň 1976,
s. 1-10.
Srovnání metody lomové mechaniky a sta-
tistických představ o procesu porušová-
ní soudržnosti, těles. Námět pro spojení
obou představ.

Němec, J. Modely porušování těles při různých pod-
mínkách namáhání za vyšších teplot.
/Fracture Models of Bodies under Different
Loading at Elevated Temperatures./
In: Sborník III. konference o lomech ma-
teriálu ICF, Vrátná Dolina 11.-13.5.1976,
s. 2-24.
Podány modely porušování soudržnosti
kovových těles při tečení materiálu za
tepla a cyklickém namáhání za vysokých
teplot.
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Němec, J.
xDrexler, J.
xKlesnil, M.

Němec, J.

Němec, J.

Němec, J.
Sedláček, J.

Development of Fatigue Cracks in
Real Structures: Applications to Air-
craft Design.
In: Sborník ICF 4 Fracture Waterloo,
/Canada/, June 19-24 1977, Volume 1,
s. 157-172.
Na základě nových zákonů šíření únavo-
vých těles "plastickými" a "křehkými"
etapami je určována životnost leteckých
konstrukcí a porovnány výsledky zkouš-
kami.

OCHOBH uexaHMKM paspymeHHii npit CTSTK-
iecKHX Harpysxax.
/Basic Facts about Fracture Mechanics
under Static Loadings./
In: Sborník V(5z Bratislava, č. I, semi-
náre RVHP: Mechanika razrušenija 17-24
říjen 1976, s. 1-20.
Základní přehled vývoje představ a metod
mechaniky křehkého lomu a aspekty pro
další výzkum a aplikace.

Základní hlediska pro hodnocení zbytko-
vé životnosti a spolehlivosti mechanic-
kých systémů v provozu. /Main Aspects
of Predicting Residual Life and Relia-
bility of Operational Mechanical Systems./
In: Sborník "Predikace mechanických
vlastností kovových materiálů na základě
Strukturních charakteristik" 7.-9. čer-
ven 1977, Nové Město na Moravě 1977,
s. 5-34.
Předpověčl počtu cyklů do lomu na základě
teorie šíření únavových trhlin a experi-
mentálního zjištění stavu poškození tě-
les.

Aplikace lomové mechaniky v teorii spo-
lehlivosti těles. /Fracture Mechanics
as Applied to Reliability Theory of
Bodies./
In: Sborník "Nové vědeckotechnické po-
znatky v hutnictví" Košice, VST, 5. -
6. září 1977, s. 65-72.
Provedení statistických modelů spoleh-
livosti těles s vadami při provozním na-
máhání na základě lomové mechaniky.
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Němec/ J.

Němec, J.

Němec, J.

Němec, J.

Základní problematika spolehlivosti
kluzných ložisek. /Principle Reliability
Problems of Plain Bearings./
In: Sborník II. Intern. Symposium on
Plain Bearings 18.-2O.1O. Bratislava
1977. Závěrečné zhodnocení.
Komplexní přínos teoretických a expe-
rimentálních poznatků v oboru a jejich
zhodnocení z hlediska dalších výzkum-
ných směrů.

Koncepce lomové mechaniky při static-
kém zatížení. /Concepts of Fracture
Mechanics under Static Loading./
In: Sborník Lomová mechanika a jej ap-
likácie I. SVTS Bratislava 1977, s.
9-29.
Přehled výsledků lomové mechaniky v pra-
xi a zhodnocení modelů lomové dynamiky
a lomové statistiky.

Dimenzování tlakových nádob z auste-
nitických ocelí. /Calculation of
Austenitic Steel Pressure Vessels./
In: Sborník "Svařované tlakové nádoby
z austenitických nerezavějících ocelí.
Brno, listopad 1977, s. 145-158.
Rozbor metod výpočtu s ohledem na pro-
vozní podmínky a s přihlédnutím ke zvý-
šení meze kluzu zpevněním materiálu za
studena.

The Nature of Damage Accumulation in Bo-
dies under Fatigue Contact Loading.
In: Proceedings of Col. Euromech 110
Linkôping, Švédsko, září 1978, s. ISO-
IS?.
Výsledky fraktografického studia poruch
soudržnosti valivých a kluzných ložisek
a teoretické základy pro hodnocení vzni-
ku a šíření dnavových trhlin v těchto
tělesech.
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Jeníček, L.
Oliva, V.

Oliva, V.

xBoháč, P.
Ol iva, V.
xMerta, V,

xPluhař, J.
Sedláček, VI.

Basic Mechanical Properties of Thin-
Walled Linings.
In: I. medzinárodné sympozium o klznom
uložení 1972. Vysoké Tatry, 1972,
s. 515-524.
V článku je popsán vliv teploty na
základní mechanické vlastnosti někte-
rých ložiskových výstelek. Značný
pokles meze pružnosti s teplotou a
výrazné tečení ukazují, Že výstelku
nelze při výpočtu napětí ve stěně
ložiska považovat za dokonale elas-
tickou.

Únava výstelky kluzných ložisek.
/Fatigue of Plain Bearing Lining./
In: II. mezinárodně sympozium o
klznom uložení 1977, 2. část.
Bratislava, 1977, s. 527-544.
Výsledky fraktografického studia
únavových poruch výstelek AlSn20 a
CuPb30 jsou diskutovány vzhledem ke
vztahu mezi porušováním, napjatostí
a strukturou výstelky. Rovněž je na-
vržena nová obecná metodika zkoušek
na únavových ložiskových strojích.

Průběh kavitačního opotřebení tenké
funkční vrstvy Pb-Sn při laborator-
ních zkouškách. /Cavitation Erosion
of Thin Layer Pb-Sn at Laboratory
Tests./
In: II. medzinárodné sympozium o
klznom uložení 1977, 2. část.
Bratislava, 1977, s. 561-579.
V příspěvku jsou uvedeny experimen-
tální výsledky zkoušek kavitační
odolnosti vrstvy PbSn na bronzovém
podkladě. Pozorování napadeného
povrchu umožnilo interpretovat tvar
naměřených křivek a naznačit krité-
ria pro hodnocení výsledků kavitáč-
ních zkoušek.

Zotavení a rekrystalizace.
/Recovery and Recrystallization./
In: Energetika fyzikálně-metalurgic-
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Sedláček, VI,

kých procesů, Brno, tístav fyz. meta-
lurgie 1971. 311-339.
Rozbor energetických a strukturních
pochodů, probíhajících při ohřevu kovů
a s l i t in tvářených za studena.

Difúzni procesy a některé technologic-
ké operace. /Diffusion Processes and
some Technological Operations./
In: Difúze a termodynamika kovů a s l i-
t in . Brno, Ústav fyz. metalurgie ČSAV
1972, s. 41-54.
Podmínky difúze a je j í ovlivnění při
tepelném a chemicko-tepelném zpraco-
vání: cementace a nitridace u ocelí
a precipitace u s l i t in neželezných
kovů.

Sedláček, VI,

Sedláček, VI.

OcHOBHbie Hanpaa/iBHHfl HayHHbix H T G X -

HMHeCHMX MCC/ie^OBaHMM B OĎ/iaCTH
L(BeTHbix MeTa/ijiOB Ha 6yflyiunx 1 0 - 1 5
/ieT. /Main Research Trends in Tech-
nology of Non-Ferrous Metals (Pros-
pects for 10-15 Years)./
In: Protokol 1. zasedánija NTS SEV
Praga 1973.
Na základě současného stavu poznání
jsou vytyčeny hlavní směry rozvoje
technologií v oblasti l i t í , tváření,
tepelného zpracování a nových způso-
bů výroby.

Měření rozhodných technologických ve-
ličin v provozu a jeho význam pro
další rozvoj podniku. /Measurements
of Decisive Technological and Opera-
tional Factors and their Significan-
ce for Plant Development./
In: Pokrokové způsoby měření, zkou-
šení a kontroly ve výrobě a zpraco-
vání i výzkumu neželezných kovů, Luha-
čovice. Praha, Kovohutě, 1974,
s. 1-12.
Význam spolehlivého a trvalého měře-
ní pro popis technologických veličin,
kontrolu jeho průběhu, poznání podsta-
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Sedláček, VI,

Sedláček, VI

Sedláček, VI.

Sedláček, VI,

ty procesu a rozhodujících veličin
pro řízení. Rozbor současného stavu
a úkoly rozvoje.

Vliv rychlosti ohřevu na průběh rekry-
stalizace. /Effect of Heating Velocity
on the Course of Recrystallization./
In: Vlastnosti a teplené zpracování
neželezných kovů, Bratislava, Dům
techniky SVTS, 1974, s. 12-17.
U svitků velké váhy probíhá velmi po-
malý ohřev, který může brzdit rekry-
stalizaci, při průběžném žíhání mědě-
ných drátů může proběhnout rekrysta-
lizace i za zlomky sekundy.

Stabilita přesycených tuhých roztoků.
/Stability of Supersaturated Solid
Solutions./
In: Energetika fyzikálně-metalurgic-
kých pochodů II. Brno, Ústav fyzikál-
ní metalurgie ČSAV 1974.
Jsou rozebrány podmínky přesycených
tuhých roztoků při rychlém ochlazení,
růstu precipitátů při ohřevu a změny
velikosti a hustoty disperzních fází
po dlouhodobém ohřevu.

Entwicklungstendenzen auf dem Gebiete
der NE-Metalle und deren Legierungen.
/On the Development of Non-Ferrous
Metals and their Alloys./
In: Táge der Wissenschaft und Technik
der ČSSR in der DDR, Karl-Marx Stadt,
Freiberg 1975, s. 1-16.
Rozvoj slitin se spec. vlastnostmi
pro elektrotechniku, elektroniku,
problematika hliníkových slitin pro
stavebnictví a dopravu, možnosti zvy-
šování únavových vlastností; nové ty-
py slitin a jejich použití.

Dynamic Recrystallization and
Recovery of AI and Cu.
In: 4th Int. Conference Strenght of
Metals and Alloys, Nancy 1976,
s. 1324-1326,
Jsou dokumentovány rozdíly při defor-
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Sedláček, VI,

Sedláček, VI,

Sedláček, VI,

Sodomka, J.

mači za tepla AI a Cu při homologic-
kých teplotách a vliv následujícího
ochlazení na změnu struktury a mecha-
nické vlastnosti.

Některé problémy difúzních procesů v
technické praxi. /Some Technological
Problems of Diffusion Processes./
In: II. seminář Difúze a termodynami-
ka kovů a slitin. Brno, Ústav fyz.
metalurgie ČSAV 1976, s. 88-101.
Rozbor významu difúze pro plátování,
oxidaci kovů a slitin, slinování v
práškové metalurgii a homogenizační
žíhání odlitků.

Možnosti zvyšování pevnosti AI a AI
slitin. /Possibilities for Strengthe-
ning AI and its Alloys./
In: Predikace mechanických vlastností
kovových materiálů na základě struk-
turních charakteristik, N. Město na
Moravě, ČVTS 1977, s. 65-87.
Rozbor možnosti zvyšování pevnosti
plastickou deformací, hranicemi zrn,
legováním, precipitací, disperzními
částicemi a vlákny, zvyšování únavo-
vých vlastností a měrné pevnosti.

Dynamické zotavení a rekrystalizace.
/Dynamic Recovery and Recrystalliza-
tion./
In: Zotavení a rekrystalizace, Sole-
nice, Čs. společnost pro nauku o ko-
vech 1978, s. 39-43.
Rozbor podmínek vzniku dynamického
zotavení a rekrystalizace a jejich
návaznost na děje při deformaci za
tepla a následujícím ochlazení; pří-
klady u kovů s nízkou a vysokou
energií vrstvené chyby.

Význam a možnosti kombinovaných
způsobů zpracování kovových materiá-
lů. /Importance and Possibilities
of Unconventional Methods of Metal
Treatment./
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Zemánkova, J,

Z emánková, J.

Zemánkova, J.

In: Sborník VAAZ Brno - Řada B, 1971,
2, s. 21-30.
Práce se zabývá klasifikací s hodnoce-
ním nekonvenčních způsobů zpracování
kovových materiálů. Je soustředěna
především na TMZ. V závěru práce je
popsáno vlastní experimentální zaří-
zení pro izotermické TMZ.

Šíření poruch soudržnosti v nehomo-
genních systémech. /Growth of Cohe-
sion Faults in Non-Homogeneous
Systems./
In: Acta polytechnica IV, Praha, 1973,
(vedecká konference).
Je podán návrh modelu mechanismu ší-
ření hřehké trhliny v polymerním
materiálu ve skelném stavu, vysvětlu-
jící chování rychlého lomu při inter-
akci s různými překážkami.

Rozvoj křehké trhliny v polymerních
materiálech při složitější geometrii
tělesa. /Growth of Brittle Fracture
in Polymeric Bodies with a Complica-
ted Geometry./
In: Plastko 73, Pardubice, Dům techn-
niky ČVTS, 1973, s. 115.
Je popsán experimentálně zjištěný
vliv žebrových výztuh na kinetiku
křehkého lomu v deskách z PMMA.
Výsledky jsou diskutovány na základě
bilance energií.

Popis rozvoje křehké trhliny pomocí
stochastických modelů.
/Description of Brittle Crack Propa-
gation by Applying Stochastic
Models./
In: Acta polytechnica IV, Praha 1975,
s. 45. (vědecká konference).
Diskontinuální proces růstu rychlé
křehké trhliny je popisován pomocí
stochastického modelu Poissonova typu
s konstantními intenzitami.

272



Zemánkova, J. Problémy procesu šíření křehkých
trhl in. /Problems of Britt le Crack
Propagation./
In: Křehký lom materiálů a konstruk-
cí I . , sborník konference, ČVTS
ZJE Škoda-Plzeň, 1978, s. 9.
Jsou diskutovány problémy mechanismu
šíření křehkých trhlin pomocí paramet-
rů lineární lomové mechaniky. V člán-
ku jsou dokumentovány změny složek
energií při tomto procesu, jež autor-
ka považuje za určující kritérium.
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Preprinty
npenpMHTW
Preprints

Machová, A. HflepHafl opweHTaiiHH 1 5 6Tb B

et al. HOBOS MaTpimwK./Nuclear Orientation
of Tb in Gd Matrix./
ÄyOiia, OMHJÍ,1978, PG-11987.
V příspěvku jsou uveřejněny výsledky
experimentu s orientací jader izoto-
pu Tb v gadoliniové matrici.
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Referativní články
OÓ3OpHbie CTaTbM
Review Articles

Sedláček, VI.

Sedláček, VI,

Vývoj neželezných kovů v zahraničí.
/Development of Non-Ferrous Metals
Abroad./
In: Stavba strojů X. Praha, ČVTS
1971, s. 7-19.
Je podán přehled směrů rozvoje slitin
neželezných kovů zejména Cu, AI, Ti
a Ni a možnosti jejich využití. |

Moderní způsoby ve výrobě polotovarů
z neželezných kovů. /Modem
Methods of Non-Ferrous Semis Produc-
tion./
In: Racionalizace výroby polotovarů
z neželezných kovů. Pov. Bystrica,
Neželezné kovy, Výzkumný ústav kovů
1973, s. 61-66.
Jsou uvedeny hlavní směry vývoje tech-
nologie v tavení a lití, válcování a
tepelném zpracování včetně metod pří-
pravy výrobků z granulí.

Sedláček, VI.
x Klofáč, J.

CTpyKTypa pacnjraBjreHHoro MeTa t̂jra n
cnjiaBOB. / Structure of Molten Metals
and A l l o y s . /
In: Pa<J>MHHpoBaHite M noflroTOBica KawecT-
BeHHoro pacnjiaBa iiseTHBix MeTaJLSOB n cnjia-
BOB. C6opHMK ceMMHapa HTC-C3B, CO$KH 1974.
Je podán přehled a rozbor posledních
názorů na strukturu a modely roztave-
ných kovů i jejich vliv na řízení pro-
cesu rafinace a krystalizace.
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Sedláček, VI. O problémech zvyšování výtěžnosti neže-
xKreuter, J. lezných kovů a slitin při jejich technic-

kém zpracování. /Maximizing the Yield of
Non-Ferrous Metals and Alloys in their
Processing./
Výtah z 20 přednášek mezinárodní konfe-
rence konané v r. 1971 v Liege. Rozsah
116 stran.
Neželezné kovy 3/72 Výzkumný ústav kovů
1972.

Zemánkova, J. II. celostátní sympozium o lomech.
/II-nd National Symposium on Fracture./
Strojírenství 7, 1971.
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Knihy

Books

Brepta, R.
xProkopec, M.

Němec, J.
xPuchner, 0.

Němec, J.
et al.

Němec, J.
xValenta, J.
xUlrych, E.

šíření napěfcových vln a rázy v tělesech,
/Propagation of Stress Waves and Ion
Pacts in Bodies./
1. vyd. Praha, NČSAV 1972, 521 s.
Ucelené zpracování oboru extrémně rych-
lých dějů, vyvolaných rázy pevných tě-
les, výbuchy, elektrickými výboji apod.
První část knihy je věnována teorii,
druhá část experimentálním metodám
výzkumu.

Tvarová pevnost kovových těles.
/Fatigue of Metallic Bodies./
1. vyd. Praha, SNTL 1971, 295 s.
Celostátní učebnice o únavovém poru-
šování části strojů a konstrukcí, obsa-
hující výpočty a směrnice pro konstruk-
téry. Uvedena je řada praktických pří-
kladů.

Obecná představa o dlouhodobé perspekti-
vě vysokých škol. /Future Prospects
of Universities (Ä General Long-Term
View)./
1. vyd. Praha, SPN 1978, 151 s.
Perspektiva rozvoje vědy, techniky, ži-
votního stylu a odvození úkolů vysokých
škol do roku 2000. Změny ve struktuře
a práci škol. ,

Novodobé metody výpočtů tuhosti a pev-
nosti ve strojírenství. /Modern Methods
for Calculating Toughness and Strength
in Engineering./
1. vyd. Praha, SNTL 1975, 521 s.



V knize jsou uvedeny metody numeric-
kého řešení úloh pole deformace a tep-
lot ve složitějších částech strojů a
konstrukcí. Vypracovány jsou rovněž
potřebné programy pro výpočet na počí-
tačích. Kniha je proto využitelná pří-
mo v praxi.

xPluhař, Strojírenské materiály. /Engineering
xKoritta, J. Materials./
Sedláček, VI. 2. přep. vyd. Praha, SNTL 1977, 562 s.

Celostátní učebnice strojírenských
materiálů obsahuje moderní výklad o
podstatě a metodách studia materiálů
v tuhém stavu s popisem a hodnocením
techniky důležitých kovů, slitin i
plastických hmot.
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Skripta

Lecture Notes

Brepta, R.

Oliva, V.
xOlexa, J.

Půst, L.

Sodomka, J.

Sodomka, J.
xTill, J.

Sodomka, J.
xKrál, M.

Rázy a vlny napětí v pevných elastic-
kých tělesech. /Impacts and Stress
Waves in Elastic Solids./
2. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1977, 324 s.

Úvod do teorie tření, opotřebení a
kontaktního porušování. /Introduction
to the Theory of Friction, Wear and
Contact Damage./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1978, 70 s.

Technická mechanika II. /Technical
Mechanics 11./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1972, 161 s.

Rovnováhy v binárních soustavách.
/Equilibrium in Binary Systems./
1. vyd. Praha, vyd. ČVUT 1978, 39 s.

Testing of Metals.
1 s t ed. Cairo 1973, 60 s.

Sheet Metal Wroking - Die Design.
1 s t ed. Cairo 1974, 50 s.
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Výzkumné zprávy
OrneTbi no
paóoTaM
Research Reports

Brepta, R.

Brepta, R.

Kopřiva, P.

xDrexler, J.
Kopřiva, P.

Torzní kmitání kulové výseče. Napětí
v kulové výseči a štíhlém kuželi vy-
volané torzním šokem. /Torsional
Vibration of Spherical Cone. Stress
in Spherical Cone and Slender Cone
due to Torsional Shock./
Dílčí výzkumná zpráva, 1978.

Modifikace MKP /metoda konečných
prvků/ pro dvojrozměrné kontinuum
s cílem redukovat -zkreslující vliv
disperzních a filtračních jevů.
/Modification of Finite Element Method
for Two-Dimensional Cintinuum to Re-
duce Distorting Influence of Disper-
sion and Filtrating Phenomena./
Dílčí výzkumná zpráva, 1978.

Stochastické kinetické hypotézy o ku-
mulaci únavového poškozování a jejich
syntéza se spolehlivostí strojních
částí porušovaných náhodným provoz-
ním namáháním. /Stochastic Kinetic
Hypothesis of Fatigue Damage Accu-
mulation and their Synthesis with
Reliability of Machine Parts Failed
by Random Operating Load./ 1972.

Hodnocení prvotních poruch v experimen-
tálním průkazu leteckých konstrukcí.
/Evaluation of Primary Failures in
Experimental Certification of Aircraft
Structures./
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Kopřiva, P.

Němec, J.
Sedláček, J.
Kopřiva, P.
xMrověc, V.

Kopřiva, P.

Antalovský, š,
Kopřiva, P.

Antalovský, š,
Kopřiva, P.

Kopřiva, P.

Výzkumná zpráva V-1235/7V5.
Praha, Výzkumný a zkušební letecký
ústav 1975.

Možnost použití metod sekvenční ana-
lýzy k hodnocení životnosti válců
pro válcování za studena.
/Application of Sequential Analysis
for Evalution of Cold Rolls Life./
Expertizní zpráva FJFI-KMAT. 1976.

Statistická analýza životnosti a vy-
hodnocování zkoušek pružnic.
/Statistical Analysis of Spring Life
Tests./
V-KMATr2O/77.
Hodnocení vlivu faktorů působících
při plochých zkouškách odolnosti vů-
či kontaktní ilnavě. /Contact
Fatigue Flat Tests - Analysis of
Effect of Factors.
V-KMAT-B/77.

Studie možností matematicko-statis-
tického hodnocení životnosti válců
pro válcování za studena.
/Possibilities of Statistical Eva-
luation of Cold Rolls Life./
V-KMAT-27/77.

Statistické metody pro vyhodnocování
výsledků únavových zkoušek na zkušeb-
ních stanicích RA. /Statistical
Methods for Evaluation of Fatigue
Test Results from RA Stands./
V-KMAT*27/77.

Zpracování experimentálních dat řídi-
cích se dvouparametrickým Weibullovým
rozdělením: bodové a intervalové odha-
dy parametrů, testování statických
hypotéz. /Treatment of Experimental
Data from Two-Parameter Weibull
Distribution: Point and Interval
Estimation of Parameters, Testing
of Statistical Hypotheses./
V-KMAT-28/77.
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Kopřiva, P.

Antalovský, š.
Kopřiva, P.
xKašík, I.

Nedbal,!.

Nedbal, I.

Nedbal, I.

Nedbal, I.

Nedbal, I.

Nedbal, I.

Vliv počtu dokončených zkoušek odol-
nosti vůči kontaktní únavě na hodno-
ty L,_ a L,-. /Contact Fatigue Tests
- Effect of Number of Finished Tests
on Values L 1 n and LKr,./
V-KMAT-41/78T '50'

Metodika hodnocení provozních údajů
o životnosti válců pro válcování za
studena. /Method of Analysis of
Cold Rolls Life Operating Data./
V-KMAT-46/78.

Zpráva o praktickém ověření metodiky
měření relativní mikrotvrdosti za-
křivených povrchůi /Relative Micro-
hardness Measurement of Curved Sur-
faces-Report on Practical Verifica-
tion./ 1971.

Měření tvrdosti dílců tribometru.
/Hardness Measurements of Parts of
the Tribologie Testing Machine./ 1971.

Metalografické sledování výstelek
pouzder pístních čepů motoru GL 525
II P W . /Metallographical Investi-
gation of Piston Pin Lining
/(Engine GL 525 II P W ) . / 1972.

Rozbor lomů válců pro válcování za
studena. /Analysis of Cold Rolls
Fractures./ 1975.

Mikroskopické sledování vzorků ode-
braných z havarovaných založených
hřídelů. /Microscopical Investigation
of Specimens Sampled from Fracture
Crankshafts./ 1975.

Fraktografická posouzení lomu dílce
přídového podvozku L-410. /Fracto-
graphic Analysis of L-410 Nose
Undercarriage Component./
V-KMAT-1/75. '
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Nedbal, I.

Nedbal, I,

Nedbal, I.
Siegl, J.

Nedbal, I,

Nedbal, I.
Kunz, J.

Nedbal, I.
Siegl, J.

Nedbal, I.
Siegl, J.

Fraktografie lomů klikových hřídelů
naftových drážních motorů.
/Fractographic Analysis of Diesel
Railway Engines Crankshafts./
V-KMAT-2/76.

Fraktografické posouzení lomu dílce
příaového podvozku L-40-dodatek.
/Fractographic Analysis of L-410
Nose Undercarriage Component-Supple-
ment./
V-KMAT-3/76.

Klasifikace lasturových lomů válců
pro válcování za studena. /Classi-
fication of Cold Rolls Conchoidal
Fractures./ 1976.

Mikromorfologie kuličkovaného povrchu
příaové páky letadlového podvozku
L-410. /Micromorphology of L-410
Nose Undercarriage Lever Surface
after Shot Peening./
V-KMAT-6/77.

Sledování poruch výstelek CuPb20
ojničních pánví automobilu T 148.
/Investigation of CuPb2O - Lining
Failures in T 148 Lorry Connecting
Rod Bearing Shell./
V-KMAT-7/77.

Mikrofraktografická analýza úlomků
porušeného křídla (vzorky 1 až 8).
/Microfractographic Analysis of
Fractured Wing Components /Samples
1-8/./
V-KMAT-9/77.

Mikrofraktografická analýza úlomků
porušeného křídla (vzorky 12 až 14).
/Microfractographic Analysis of
Fractured Wing Components /Samples
12-14/./
V-KMAT-11/77.
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Nedbal, I.
Kyselý, B.

Nedbal, I.

Nedbal, I.
Kunz, J.

Nedbal, I.
Siegl, J.

Nedbal, I.
Čmakal, J.

xDrexler, J,
Nedbal, I.
Siegl, J.

Nedbal, I.

Vliv orientované struktury na únavo-
vou pevnost tvářených dílců leteckých
konstrukcí. /Influence of Oriented
Structure on Fatigue Strength of
Cold Formed Airframe Components./
V-KMAT-12/77.

Měření mikrotvrdosti ložiskových vý _
stelek a odhad parametrů # .
/Microhardness Measurement of Bearing
Linings and Estimation of ParametersHt/ /
V-KMAT-17/77.

Ovlivnění únavové životnosti a morfo-
logie lomových ploch nitridovaných
vzorků z oceli 15 330.9 povrchovými
defekty různých typů. /Influence of
Different Surface Defects on the
Fatigue Life and Fracture Morphology
of Nitreded 15 330.9 Steel Samples./
V-KMAT-21/77.

Srovnávací studie lomových ploch růz-
ných typů válců pro válcování za stu-
dena. /Comparison Study of Cold Rolls
Fractures Surfaces./
V-KMAT-23/77.

Fraktografická analýza lomových ploch
porušeného ramene pedálu (Ĺ-410, v.5.
X 03). /Fractographic Analysis of
Fractured Pedal Lever Arm (L-410,
No C 03 )./
V-KMAT-24/77.

Posouzení charakteru příčin lomu táhla
řízení k BU 495P, v.č. N4O4T542.
/Failure Analysis of Control Rod
BU-495P No N4O4T542./
R-1806/77.

Fraktografický výzkum procesu porušování
kovových materiálů. /Fractographic
Investigation of Metallic Materials
Cracking Process./
V-KMAT-30/78.
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Němec, J.
Nedbal, I.

Nedbal, I.
Siegl, J.

Nedbal, I.
Siegl, J.

Nedbal, I.
Siegl, J.

Nedbal, I,
Siegl, J.

Nedbal, I.
Siegl, J.

xForejt, S.
Oliva, V.
xJanouchov á, B.

Oliva, V.

Výzkum etap únavového porušování včet-
ně fraktografie. /Research of Fatigue
Cracking Stages Including Fractography./
V-KMAT-32/78. :

Fraktografická analýza poruch pružino-
vých podvozků letounu L 50. /Failure
Analysis of L 50 Split Axle Landing
Gears./
V-KMAT-33/78.

Lom osy pružinového podvozku letounu
Z50L - Fraktografická analýza.
/Failure Analysis of Z50L Undercarriage
Axle./
V-KMAT-36/78.

Lom předního horního čepu závěsu stabi-
lizátoru letounu L 410-UVP. /Failure
Analysis of L 410-UPV Stabilizer
Hinge Pin./
V-KMAT-38/78.

Mikroskopická identifikace anomálních
útvarů na povrchu mýdla. /Microscopi-
cal Identification of Anomalous
Formations on Soap Surface./
V-KMAT-40/78-

Fraktografická analýza poruch vstupních
vzduchových kanálů.N /Failure Analysis
of Air-Entry Conducts./
V-KMAT-44/78.

Laboratorní zjištění třecích vlastností
materiálů určených pro píst a vložku
válce naftového motoru. /Laboratory
Determination of Friction Properties
of Materials for Piston and Cylinder
Barrel of Diesel Engines./ 1972.

Měření základních mechanických vlast-
ností výstelkových materiálů AlSn2O
a CuPb30. /Measurements of Basic Mecha-
nical Properties of Linings AlSn20 and
CuPb30./ 1972.
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Oliva, V.

Oliva, V.

Oliva, V.

Oliva, V.

Oliva, V.

Oliva, V.

Oliva, V.

Oliva, V.

Oliva, V.

Identifikace jehlicových útvarů v pó-
rech výstelky CuPb 30. /Identification
of Acicular Crystals in Pores of Li-
ning CuPb30./ 1976.

Návrh metodiky měření základních mecha-
nických vlastností výstelkových mate-
riálů. /Measuring Method for Determi-
nation of Basic Mechanical Properties
of Bearing Linings./ 1976.

Měření mikrotvrdosti tenkých výstelek.
/Microhardness Measurements of Thin-
Walled Linings./ 1976.

Fraktograf icTié posouzení únavového po-
rušení spékané výstelky CuPb3O při
zkoušce na stroji Saxon. /Fatigue
Failure Fractographic Analysis of
Sintered Lining CuPb30 Tested on Saxon./
1977.

Úprava zařízení pro ohybové únavové
zkoušky výstelkových materiálů. /Modi-
fication of Bending Fatigue Test Machine
for Lining Materials./ 1977.

Návrh metodiky únavových zkoušek kluz-
ných ložisek na stroji Saxon. /New
Method of Testing for Saxon Fatigue
Bearing Test Machine./ 1977.

Základní mechanické vlastnosti spékané
výstelky CuPb22Sn4 - SX Glacier.
/Basic Mechanical Properties of Sin-
tered Lining CuPb22Sn4 - SX Glacier./
1977.

Mikroskopický rozbor únavového poruše-
ní výstelky prvého ojničního ložiska
motoru 4S9O. /Fatigue Failure Microsco-
pic Analysis of First Big End Bearing
of Engine 4S9O./ 1978.

Základní mechanické vlastnosti spékané
výstelky CuPb30 - ZVL vyrobené různou
rychlostí spékání. /Basic Mechanical
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Oliva, V.

Oliva, V.

xNovák, VI.
Půst, L.

xNovák, VI.
Půst, L.

Sedláček, VI

Sedláček, VI.
et al.

Siegl, J.
Nedbal, I.

Properties of Sintered Lining
CuPb3O - ZVL Produced with Various
Sintering Rate./ 1978.

Základní mechanické vlastnosti spé-
kané výstelky CuPb3O - Glacier./
Basic Mechanical Properties of
Sintered Lining CuPb3O - Glacier./
1976.

Vyhodnocení ověřovacích únavových
zkoušek kluzných ložisek s výstelkou
MB 40 na stroji Saxon. /Analysis of
Saxon Fatigue Test Results for Bea-
rings with Lining MB 4O./ 1978.

Měření ultraharmonických a subhar-
monických rezonancí na hybridním
analogovém počítači. /Measurement
of Ultra- and Subharmonic Resonan-
ces on the Hybrid Analogue Computer./
1975.

Výzkum kmitání nelineárních soustav
na analogovém počítači. /Research
of Vibration of Non-linear Systems
on the Analogue Computer./ 1975.

Tepelné zpracování kovů a slitin.
/Heat Treatment of Metals and Alloys./
Závěrečná zpráva úkolu III-5-5.
Výzkumný ústav kovů 1972.

Komplexní rozvoj technologie výroby
polotovarů z neželezných kovů a sli-
tin. /Development of Technology for
Non-Ferrous Semis Production./
Závěrečná zpráva státního úkolu
PO7-129, č. 33/76.

Fraktografická analýza poruch části
draku letounu po únavové zkoušce.
Fraktografie větvené trhliny pásnice
hlavního nosníku. /Fractographic
Analysis of Airframe Components
After Fatigue Testing. Fractography
of Branched Crack in Main Spar
Flangeplats./
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Výzkumná zpráva V-KMAT-5/77.

Siegl, J. Fraktografická analýza lomových ploch
modelových vzorků ze slitiny ČSN
42 4203.69. /Fractographic Analysis
of Fracture Surfaces of 424203.69
Alloy Model Samples./
Výzkumná zpráva V-KMAT-42/78.

Sodomka, J.

Sodomka, J.
xžák, J.

Sodomka, J.

Zemánkova, J.

Zemánkova, J.

Zemánkova, J.
xJetmar, L.

Němec, J.
Zemánkova, J.
xBrumovský, M,

Použití zušlechťování rychlým ohřevem
při kontinuální výrobě drátů.
/Toughering' with High-Rate Heating
Used for Continual Wire Production./
Brno - VAAZ, 1972.

Použití oceli Fe-Mn-Si-Cr-C při výrobě
drátů. /Fe-Mn-Si-Cr-C Steel Used in
Wire Production./
Brno - VAAZ, 1972.

Rozbor příčin ztráty pružení kluzných
ložisek s výstelkou Cu-Pb. /Analysis
of Prestress Losses on Plain Bearings
with Cu-Pb Lining./
V-KMAT-33/78.

Přehled dosavadních poznatků o rozvoji
křehkých trhlin, /Present Knowledge
of Brittle Cracks Propagation. An
Autline./ 1972.

Chování křehké trhliny při přechodu
přes překážky v polymerním materiálu
/Behaviour of Brittle Crack while
Acrossing Obstacles in Polymeric
Materials./ 1972.

Rozvoj křehkých trhlin v polymerním
materiálu. /Growth of Brittle Crack
in Polymeric Material./ 1974.

Křehké porušování plastických hmot
z hlediska lineární lomové mechaniky.
/Brittle Damaging of Plastics from
the Viewpoint of Linear Fracture
Mechanics./ 1975.
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Zemánkova, J. Lomová houževnatost materiálu ST-1 a
P-245, stabilita okrajového defektu.
/Fracture Thoughness of ST-1 a P-245,
Stability of the Edge Crack./
Výzkumná zpráva pro Aero Vodochody, 1977.
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Kandidátské disertace

CSc Theses

Kopřiva, P,

Machová, A.

Nedbal, I.

Olexa, J.

Oliva, V.

Hodnocení proudu poruch při únavové
zkoušce jediné mechanické konstrukce.
/Evaluation of Failure Plow in Fa-
tigue Test of a Single Mechanical
Structure./

Elastické konstanty monokrystalů slitin
Fe-Si. /Elastic Constant of Fe-Si
Single Crystals./
Praha, FÚ ČSAV 1975.

Některé vlastnosti spojů vyrobených
účinkem rázové vlny. /Some Proper-
ties of Explosive Welds./ 1972.

Studie vztahů mezi propustností a ži-
votností pórovitých samomazných loži-
sek. /On Relations between Permea-
bility and Service-Life of Porous
Self Lubricated-Bearings./ 1976.

Únavové porušování výstelky AlSn20
dynamicky zatížených tenkostenných
kluzných ložisek. /Fatigue Failures
on Lining AlSn20 in Dinamically
Loaded Thin-Walled Journal Bearings./
1976.

Sodomka, J, Zušlechťování drátu nekonvenčním způ-
sobem. - Použití rychlých ohřevů.
/Application of High-Rate Heating to
Quenching and Tempering of Carbon
Steel Wires./ 1972.
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Zemánkova, J. šíření křehkých trhlin v polymerních
/materiálech s bariérami různého typu.
/Brittle Crack Propagation in Polymeric
Materials with Barriers of Different
Type./ 1977.
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Diplomové práce
Aun/ioMHbie paóoTbi
Diploma Projects

1973

Jetmar, L.

Jirk, J.

Příspěvek k experimentálnímu výzkumu
šíření lomu a vln napětí v křehkých
průhledných materiálech.

Identifikační metody při různém ulo-
žení mechanického systému.

1974 '

Čacko, J.

Čmakal, J.

Havlíček, F.

Kozánek, J.

Maglia, P.

Výskum metody aplikácie metody koneč-
ných prvkov pre kompozitné materiály.

Hikrofraktografická studie šíření úna-
vových lomů u rozměrných těles.

Miniaturní piezoelektrický snímač sil.

Ladění dynamických systémů.

Ukazatelé udržovatelnosti a opravitel-
nosti strojírenských konstrukcí a
aplikací pro dráhové metody.

1975

Komárek, P. Základní problémy biomechaniky tuhých
tkání.
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Kunz, J.

Řeha, K.

Stíbal, P.

Matematická teorie bezpečnosti a spo-
lehlivosti systémů a zařízení s apli-
kacemi v energetice.

Vliv nehomogenního složení na mechanic-
ké vlastnosti a plastickou deformaci.

Vypracování způsobu měření napjatosti
na vnitřním povrchu nádob.

1976

Machek, J.

Merta, V.

Pajta, VI.

Štrba, J.

Úvod do matematického studia obrazových
informací.

Aplikace lomové mechaniky na hodnocení
přípustnosti některých typů vad ve sva-
rech tlakových nádob a částí, potrubí
atomových elektráren.

Kmitání mírně zakřivených nosníků.

Zhodnocení vlivu struktury materiálu
na vznik vlastností povrchové vrstvy
při abrazivním a erozivním opotřebení.

1977

Horáček, L.

Kadlec, J.

Mareska, Z.

Nanási, T.

Machková, M.

Přístup a příprava aplikací současných
metod hodnocení bezpečnosti jaderných
systémů.

Korozní praskání slitin hliníku.

Vliv vměstků a karbidů na vlastnosti
kuličkových ložisek.

Výpočet kmitání mírně zakřiveného nos-
níku uloženého na poddajných podpěrách.

Lokalizace plastické deformace.
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1978

Čepek, L.

Halas, M.

Hrázský, M.

Hřivnáčová, M.

Hulín,,J.

Kyselý, B.

Lasek, S.

Mozor, B.

Pelikán, K.

Prudký, A.

Tomčík, J.

Větrovec, K.

Vliv různé tepelné expozice na vývoj
karbidů oceli lCrl7Ni2.

Šíření trhliny při korozním praskání.

Simulace provozních namáhání v labo-
ratorních podmínkách při ověřování
životnosti strojních Částí.

Aplikace okrajových integrálních rov-
nic na výpočet napjatosti a deformace
kruhového kotouče zatíženého soustavou
osamělých radiálních sil.

Statistické metody pro zajišťování
jakosti výroby a provozní kontroly
stavu komponent a podsystémů JEZ.

Vliv lokální plastické deformace na
iniciaci a rozvoj únavových trhlin
v pásnici křídla.

Vazby mezi oscilacemi rychlosti křeh-
kého lomu (faktor intenzity napětí)
a morfologií lomového povrchu.

Odhad spolehlivosti tlakové komponenty
primárního okruhu reaktorového systé-
mu statistickými metodami.

Výpočet napětového pole v okolí šířící
se trhliny metodou fyzikální diskre-
tizace.

Vliv vodíku na mechanické a plastické
vlastnosti hliníku a hliníkových
slitin.

Analýza kontaktní napjatosti v kolen-
ním kloubu.

Kmitání nosného válce v tlakové nádobě
reaktoru.
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Studentská vědecká a odborná činnost - oceněné práce
CTyfleHHecKafl HaymHan AeflTe/ibHOCTb-oueHeHHbie paóOTw
Students' Scientific Activity - Works Awarded

Školní rok 1974/1975

Obor "Hutnictví"
Sekce: "Struktura a vlastnosti mate-
riálů"
I. místo.

Machek, J. Stanovení třetího rozměru v řádkova-
cí elektronové mikroskopii.

Školní rok 1976/1977

Obor "Fyzika a jaderné obory"
Sekce: "Jaderné obory"
I. místo.

Pelikán, K. Výpočet napätového póla v okolí ši-
riacej sa trhliny metodou fyzikálnej
diskretizacie.

Obor "Hutnictví"
Sekce: "Struktura a vlastnosti mate-
riálů"
II. místo.

Kyselý, B. Sledování vlivu textury na únavovou
pevnost tváření dílců.
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Obor "Fyzika a jaderné obory"
Sekce: "Jaderné obory"
III. místo.

Mozor, B. Odhad pravděpodobnosti selhání potrubí
primárního okruhu - metodika a apli-
kace.

Školní rok 1977/1978

Obor "Hutnictví"
Sekce: "Struktura materiálů"
II. místo

Procházka, V. Vznik dutin při vzájemné difúzi v
soustavě Cu-Ni.
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Katedra
inženýrství

pevných látek



tJkolem katedry inženýrství pevných látek je po

stránce pedagogické zabezpečovat výuku,s cílem vychová-

vat odborné inženýrské kádry, které by měly hluboké fy-

zikální i matematické vědomosti a zároveň schopnost apli-

kovat tyto znalosti na řešení aktuálních technických pro-

blémů v oblasti fyziky pevných látek, polovodičů a mag-

netických látek a po stránce vědeckovýzkumné práce zú-

častnit se v rámci odborného zaměření členů katedry ře-

šení úkolů státního plánu výzkumu, publikovat výsledky,

převádět je do praxe a používat je při výukovém proce-

su.

Výuka je v současné době zaměřená především na zá-

klady fyziky pevných látek, na teorii a technologii po-

lovodičových, dielektrických a magnetických látek a sou-

částek, dále posluchači získávají široké vědomosti ze

strukturní analýzy, z klasické i polovodičové elektroni-

ky včetně aplikace integrovaných obvodů a z elektronic-

kých měřicích metod. Přednášky jsou doplňovány vybraný-

mi partiemi z moderních fyzikálních experimentálních me-

tod, z fyzikální optiky a ze spektrální analýzy, z teo-

rie spolehlivosti, techniky vysokého vakua a z fyziky a

aplikace nízkých teplot. Součástí učebních plánů je i

výchova ke zpracování experimentálních výsledků pomocí

moderní výpočetní techniky. Užší specializace studentů

je zaměřena na aplikaci polovodičů včetně technologie

a měřicích metod materiálů, součástek a integrovaných

obvodů, na technologii a aplikaci dielektrických a ma-

gnetických látek zejména při nízkých teplotách, nebo

na obor difrakčních metod pro strukturní analýzu krysta-

lických a polykrystalických látek.
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široce zaměřený výchovný proces je doplňován pro-

hlubováním teoretických i praktických znalostí studentů

jejich účastí na řešení výzkumných úkolů a problémů zada-

ných katedře podle krátkodobých požadavků průmyslu, zejména ve

formě studentské vědecké a odborné činnosti, jako pomoc-

né vědecké síly, účastí na studentských vědeckých konfe-

rencích a hlavně vypracováním diplomové práce pod vede-

ním zkušených odborníků v některých z předních laborato-

ří ČSAV, v resortních výzkumných ústavech a ve vývojo-

vých a výzkumných laboratořích našich velkých průmyslo-

vých závodů, zejména ČKD.

Vědecká činnost katedry je koncentrována na dva

směry, které jsou konkretizovány řešením úkolů státního

plánu výzkumu. Výzkum polovodičových materiálů je veden

doc. Frankem a směr studie zbytkových pnutí plasticky

deformovaných polykrystalických materiálů metodami rtg

difrakce je veden prof. Kochanovskou resp. doc. Krausem.

Jak vyplývá ze seznamu publikovaných prací, je vě-

deckovýzkumná činnost úzce spojená se spoluprací s prů-

myslem, všechny úkoly mají bezprostřední realizační vý-

stup podle požadavků z praxe. Tak např. polovodičová

skupina se v poslední době zabývala podrobněji otázkami

vlivu jaderného záření na elektrické a mechanické vlast-

nosti křemíku. Byla vypracována teorie dlouhé diody,

která se hodí pro studium mřížkových poruch v monokrysca-

lickém křemíku a která dále byla za spolupráce se zá-

vodem ČKD-polovodiče realizována a vyvinuta jako integ-

rální dozimetr rychlých neutronů za spolupráce s kated-

rou dozimetrie a ionizujícího záření a s tfWVR-ČSAV.

Dále byl vypracován způsob homogenního dotování mono-

krystalů křemíku pro náročné technologie polovodičových
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součástek v Tesle Rožnov pomocí jaderné transmutace

izotopu křemíku termickými neutrony v jaderném reakto-

ru TjJV-Řež. Pro ČKD-polovodiče byl vyvinut a dodán auto-

matický zapisovač profilu odporu difundovaných křemíko-

vých struktur pro vyhodnocení a kontrolu difúzního pro-

cesu náročných výkonových diod a tyristorů ve vývoji a

ve výrobě.

Laboratoř mikrostrukturní rentgenografie katedry

IPL je zaměřená na vyšetřování a kvalitativní měření

zbytkových pnutí pomocí rentgenové tenzometrie. Byly vy-

pracovány původní a rychlé metody pro měření pnutí od-

litků a výkovků podle konkrétních požadavků ČKD-Praha

a ČKD-Blansko např. na kontrolu lopatek vysokovýkono-

vých kompresorů pro dodávku do SSSR, tenzometrická mě-

ření břitů ze slinutých karbidů wolframu pro vrtací ná-

stroje v těžbě uhlí a hornin pro PRAMET-Šumperk, měře-

ní pnutí v oxidických vrstvách vznikajících na zirko-

niových povlakových materiálech palivových článků v ja-

derných elektrárnách pro Ústav jaderných paliv, VZUP

a mnoho dalších.

Všech úkolů řešených v rámci státního plánu výzku-

mu, vedlejší hospodářské činnosti, socialistických zá-

vazků nebo neplánovaných konsultací, se zúčastňují též

posluchači podle svých schopností a současných znalos-

tí. Výsledky vědeckovýzkumné činnosti slouží bezpro-

středně průmyslu a tím i národnímu hospodářství, využí-

vají se ve výukovém procesu, rozšiřují zkušenosti uči-

telů a používají se k oživení a aktualizaci přednášené

látky.

doc. RNDr. H. F r a n k , CSc.
vedoucí katedry inženýrství

pevných látek
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Původní vědecké práce
ricwiMHHbie HayHHbie paócrrbi
Original Scientific Papers

Frank, H.

Frank, H.
xCzabay, 0.

Frank, H.

Elektrometr s tranzistory MOS.
/Electrometer with MOS FETs./-
Čs. Čas. Fyz. A 22, 1972, s.226-229.
Uvádí se zapojenT~elektrometru s
tranzistory MOS na vstupu, operačního
zesilovače s citlivostí 10 mV na pl-
nou výchylku a s nastavitelným vstup-
ním odporem do 1012 Q . Přepínání
rozsahů do 10 V.

Feststellung des Einflusses der Oxid-
schichtdicke auf die effektive Stôr-
stellen-Ladungsdichte von MQS-Struk-
turen mit Hilfe einer einfachen grap-
hischrechnerischen Methode. /Evalua-
tion of the Influence of Oxide Layer
Thickness on the Effective impurity.
Charge Density of MOS-Structures by
a Simple Graphic Method./
Nachrichtentechn. Elektr. 23, 1973,
s. 108-111.
Uvádí se model různých možných poruch
struktury MOS a sděluje se jednoduchá
početně grafická metoda na zjištění
efektivní hustoty poruchového náboje.
V experimentální části se vyšetřuje
vliv tlouštky SiO2 na poruchový náboj
a vliv znečištění alkalickými ionty.

Některé problémy měření elektrických
vlastností polovodičů. /Some Problems
of Measurement of the Electrical Pro-
perties of Semiconductors./
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Frank/ H.

Frank, H.

xCsabay, O.
Frank, H.

xCsaby, O.
Frank, H.

Čs.Čas.Fys. A 23, 1973, s. 150-160.
Referát zdôrazňuje význam měřící tech-
niky jak pro studium základních vlast-
ností polovodičů tak pro vyhodnocení
monokrystalů pro polovod. průmysl. Po
diskusi hlavních stejnosměrných metod
se probírá problém měření nehomogen-
ních vzorků.

Čtvrt století tranzistoru. /Twenty-
five Years of Transistors./
Sděl.Techn. 21, 1973, s. 164-166.
Krátký přehled historického vývoje
tranzistoru ve světě a u nás.

Některé problémy měření epitaxních a
difundovaných vrstev polovodičů.
/Some Problems of Measurements of
Epitaxial and Diffused Layers of Se-
miconductor s. /
Čs.Čas.Fyz. A 23_, 1973, s. 253-271.
Referát podává přehled o různých mě-
řících metodách užívaných pro zjišto-
vání profilů odporu a dotace epitax-
ních a difundovaných vrstev se zvlášt-
ním zřetelem na křemík s uvedením pří-
kladů vlastních měření.

Vplyv prípravy povrchu kremíku a oxi-
dovej vrstvy na hustotu efektívneho
poruchového náboja MOS štruktúry.
/Influence of Surface Treatment of
Silicon and Oxide Layers on the Den-
sity of Effective Surface Charge of
MOS Structure./
Elektrotech. Čas. 24,1973, s. 228-243.
Sleduje se vliv opracování povrchu
křemíku, zejména orientace krystalu,
tlouštka a legování oxidové vrstvy
fosforem na hustotu efektivního po-
ruchového náboje struktury MOS.

Influence of Surface Treatment of
Silicon on the Effective Impurity
Charge Density in Surface States of
MOS Structures.
Solid-state Electron. !L6, 1973,
s. 985-989.
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Frank, H.

xCsabay, O.
Frank, H
xKamenský, I.
xSvačina, J.

Frank, H.
Šeda, J.
xTrousil, J,
Rusnok, J.

Frank, H.

Vyšetřuje se vliv různého opracování
povrchu křemíku mechanickým, chemicko-
mechanickým a chemickým leštěním na
efektivní hustotu povrchového náboje
pomocí měření C-V křivek.

Měření dotačních profilů na epitaxních
vrstvách GaAs. /Measurement of Doping
Profiles on Epitaxial Layers of GaAs./
Acta polytechnica 1973, s. 115-120.
/věd. konf./.

Súvislost medzi prípravou povrchu kre-
míka, poruchovým nábojom štruktúry MIS
a efektívnou dobou života minoritných
nosičov náboja. /Relation Between
Surface Treatment of Silicon Effective
Impurity Charge Density and Effective
Lifetime of Minority Carriers in MIS
Structures./
Čs.Čas.Fyz. A 24_, 1974, s. 142-151.
Byla zjištěna přímá souvislost mezi
hustotou efektivního poruchového nábo-
je a efektivní dobou života minorit-
ních nosičů při povrchu křemíku ve
struktuře MIS. Odstraněním povrchové
narušené vrstvy Si před oxidací husto-
ta náboje klesá a doba života stoupá.

Využití křemíkové diody v osobní neu-
tronové dozimetrii. /Silicon Diode in
Personal Neutron Dosimetry./
Radioisotopy 15, 1974, s. 387-400.
V práci jsou shrnuty výsledky výzkumu
křemíkové diody jako nového dožimetru
rychlých neutronů. Uvádějí se fyzi-
kální základy křemíkové diody a dozi-
metrické vlastnosti Si-diody naší vý-
roby na záření rychlých neutronu
14 MeV.

Ohmické kontakty na GaAs a GaP.
/Ohmic Contacts to GaAs and GaP./
Elektrotech.Čas, 25, 1974, s. 294-313.
Práce přináší přehled o vlivu fyzi-
kálních parametrů polovodičů na kon-
taktní odpor podle Schottkyho modelu
styku kovu s polovodičem a uvádí různé
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měřící metody a technologie zhotovení
ohmických kontaktů.

Frank, H.

Prank, H.
Šeda, J..
xTrousil, J,

Frank, H.

Frank, H.

Vlastnosti polovodičových sloučenin
typu III-V. /Properties of Semiconduc-
tor III-V Compounds./
Elektrotech.Čas. 2J5, 1974, s. 227-253.
Přehledový referát o fyzikálních vlast-
nostech polovodičových sloučenin typu
III-V jako úvodní přednáška pro kon-
ferenci o GaAs ve Smolenicích.

Využití křemíkové diody v integrální
dozimetrii rychlých neutronů.
/Silicon Diode in Integral Dosimetry
of Fast Neutrons./
Jader.Energ. jžO, 1974, s. 258-267.
Po přehledu o současném stavu použití
křemíkové diody pro dozimetrii rych-
lých neutronů v zahraničí se uvádí
teorie, technologie a dozimetrické
vlastnosti čs. křemíkových dozimet-
rických diod.

Měření dotačních profilů na epitax-
ních vrstvách GaAs. /Measurement of
Doping Profiles of Epitaxial Layers
of GaAs./
Elektrotech.Čas. 2_6, 1975, s. 92 -1O1.
Uvádějí se výsledky měření profilu
dotace epitaxních vrstev GaAs pomocí
metody odporu šíření maloplošného oh-
mického kontaktu zhotoveného konden-
zátorovým výbojem přes cínový hrot.
Lze dosáhnout přesnosti měření 20 až
30 %.

Perspektivní rozvoj fyziky pevných
látek pro aplikace v technice.
/Prospects of Solid State Physics in
Technical Applications./
Acta polytechnica IV, 1975, s. 109-
122. /věd.konf./.
Úvodní.přehledový referát poukazují-
cí na možnosti využití nových polovo-
dičových materiálů s novými fyzikál-
ními vlastnostmi pro použití v tech-
nické praxi.
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Frank, H.
Petr, I.

Frank, H.

Frank, H.
xKolomazník, K.

Gosmanová, G.
Kraus, I.

Dozimetrické vlastnosti tranzistorů
MOS. /Dosimetric Properties of MOS
transistors./
Jader.Energ. 23, 1977, s. 258-263.
Práce pojednává" o radiačních jevech
ve vrstvě SiO2 a o možnostech využití
pro dozimetrii záření gama. Uvádějí se
výsledky měření na čsl. transistorech
MH 2009.

Anwendung von MOS-Strukturen fůr die
Dosijmetrie von Gamma-Strahlung.
/Použití struktur MOS pro dozimetrii
záření gama. Application of MOS struc-
tures to Gamma Radiation Dosimetry./
Kernenergie _21, 1978, s. 173-175.
Práce uvádí výsledky měření odezvy
čsl. tranzistorů MOS typu MH 2OO9 na
záření gama. Výsledky se porovnávají
s ddaji jiných autoru.

K problematice přechodových odporů na
rozhraní polovodičz-kov a hmot sousta-
vy Fe-Ti-0. /Problems of Contact
Resistivity at the Semiconductor-Me-
tal Interface of the Fe-Ti-0 System./
Pokroky práškové metalurgie, 1977,
s.57-79.
Sdělují se výsledky měření kontaktní-
ho odporu stříbrných elektrod na spé-
kaných vzorcích Fe-Ti-0. Kontaktní od-
por závisí na čtvrté mocnině měrného
odporu termistorového materiálu. Byly
měřeny prvně též monokrystaly uvede-
né soustavy.

Aplikace rentgenové tenzometrie na
vrstvy ZrO2 vznikající při vysokote-
plotní oxidaci zirkonia a jeho slitin.
/The Use of X-ray Tensometry for In-
vestigation of ZrO2 Films Arising du-
ring High-temperature Oxidation of
Zirconium and its Alloys./
Acta polytechnics .9, 1977 s. 73-78.
Práce se zabývá rentgenografickým
studiem napjatosti oxidických vrstev
ZrO2« Byly proměřeny posuny difrak-
čních linií (lil) (21l)a (lol}ZrO2 vy-
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Go smanová, G.
Kraus, I.
Nehasil, M.
xSaleh, H.A.

Koc ha nov ská, A.
Kraus, I.
xSaleh, H.A.

Kochanovská, A.
Kraus, I.

volané pnutím. Je ukázáno, že veli-
kost průměrných tlakových pnutí závisí
na tloušťce oxidické vrstvy, jejíž kry-
stality přispívají ke vzniku difrakční
linie.

Příspěvek k rentgenografickému studiu
korozního praskání mosazi.
/A Contribution to X-ray Study of Cor-
rosion Cracking in Brass./
Kovové materiály 1^, 1978, s. 255-264.
Práce se zabývá zkoumáním výsledného
stavu zbytkové napjatosti, tj. super-
pozice mikro- a makroskopických pnutí
na povrchu kondenzátorových trubek v
závislosti na teplotě a podmínkách
žíhání. Nehomogenní rozložení zbytko-
vých napětí lze interpretovat jako
důsledek mechanického opracování tru-
bek.

Rentgenografické ověření existence
orientovaných mikroskopických pnutí
ve výliscích práškového niklu.
/Verification of the Existence of
Oriented Microstresses in Powder Nic-
kel Compacts by X-ray Difraction./
Čs.Čas.Fyz. A _22, 1972, s. 15-17.
Byla stanovena skutečná lineární šíř-
ka profilu difrakční linie /42O/ u výlis-
ků práškového niklu v závislosti na
dhlu dopadu primárního svazku. Cha-
rakter získané křivky odpovídá efektu
orientovaných mikroskopických napětí.

Příspěvek k metodice rentgenografic-
kého stanovení Poissonova čísla.
/Constribution to the Method of
X-ray Determination of Poisson's
Ratio./
Čs.Čas.Fys. A 23, 1973, s. 51-52.
Je popsána metoda určení Poissonova
čísla u výlisků práškových kovů.
Princip metody spočívá v určení smě-
ru nulové deformace ve středu pod-
stavy válcových vzorků, kde lze
předpokládat existenci centrálně sy-
metrického stavu dvojosé napjatosti.
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Kochanovská, A.
Gosmanová, G.

xKoňák, č.
Koňaková, A.

Kraus/ I.

Kraus, I.
xCrha, Z.

Vliv velikosti zrna vzorku na hodnotu
teplotně-poruchového faktoru určované-
ho pomocí rtg. difrakce. /The Effect
of Sample Grain Size on Determining the
Temperature and Lattice Defect Factor
by X-ray Diffraction./
Czechoslov. J.Phys. B 26, 1976, s. 1020."
Je ukázán vliv tzv. časticového fakto-
ru na hodnoty T-P koeficientu obdržené
z analýzy integrálních intenzit líplného
difrakčního diagramu jednokomponentních
látek s-vysokou absorpcí.

The PIN Structure Employed as Current
Amplifier.
Czech. J.Phys. B 24, 1974, s. 1008.
Injekce nadbytečných nosičů proudu do
oblasti I propustným proudem zmenšuje
její odpor /primární obvod/. Změny od-
poru oblasti I lze využít k řízení vyš-
ších proudů a výkonů v sekundárním
obvodu.

Příspěvek k metodice grafického roz-
kladu nerozlíšených dubletu K ̂tlotl
difrakčních linií. /Graphic Decomposi-
tion Method of Indistinguishable
Diffraction Line Doublets K^i^j .
Kovové Mater. 10, 1972, s. 570.
Článek se zabývá diskusí závislosti
změny úhlové polohy složek dubletu
KotloC2 difrakčních linií (hkl)
na deformaci mezirovinné vzdálenosti
dhkl-

Studium stavu zbytkové napjatosti v
břitových destičkách ze slinutého
karbidu. /Investigation of Residual
Stresses in Hard Metal Tips./
Pokroky práškové metalurgie 2, 1972,
s. 39.
Rozbor faktorů, které mohou při vý-
robě vrtacích korunek nepříznivě pů-
sobit na pevnost břitů ze slinutých
karbidů a být tak příčinou jejich
předčasné destrukce.
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Kraus, I.

Kraus, I.

Kraus, I.

Vliv doby působení jednostranného a
izostatického tlaku na hustotu výlis-
ků práškového karbonylového železa.
/The Density of Carbonyl Iron Powder
Compacts Prepared by Short - and Long-
Time Single Action Compression and
Hydrostatic Compacting./
Hutnické listy 28, 1973, s. 65-66.
Jsou uvedeny výsledky měření hustoty
výlisku práškového karbonylového že-
leza po krátkodobém /10 s/ a dlouho-
dobém /300 s/ působení jednostranné-
ho a všestranného tlaku /200 MPa-
2000 MPa/.

Aplikace rentgenové tenzometrie na
výlisky z práškového karbonylového
železa. /Application of X-ray Tenso-
metry to Carbonyl Iron Powder Stam-
pings. /
Kovové Mater. _L1, 1973, s. 406-4 20.
Na základě rentgenografických tenzo-
metrických měření jsou uvedeny podmín-
ky, za nichž je možné u plasticky de-
formovaných kovových prášků inter-
pretovat změny mezirovinných vzdále-
ností makronapětí pomocí vztahů
teorie elasticity.

Rentgenografické studium zbytkových
deformací ve výliscích z práškové-
ho karbonylového železa.
/X-ray Investigation of Residual
Stress in Carbonyl Iron Powder Com-
pacts./
Acta polytechnica IV, 1973, s. 91-
96, /věd.konf./.
Je ukázáno, že rentgenovou tenzomet-
rií lze stav napjatosti v pórovitých
látkách charakterizovat především
kvalitativně. Kvantitativní, souhlas
napětí vypočtených pomocí rentgeno-
graf ických elastických konstant zná-
mých dosud pouze pro kompaktní ma-
teriály a napětí skutečných bude zá-
viset na stupni pórovitosti zkou-
maného vzorku.
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Příspěvek k metodice rentgenové ten-
zometrie v technické praxi.
/Application of X-ray Tensometry in
Mechanical Engineering./
Strojír. T3, 1973, s. 752-755.
Diskuse příčin, které omezují použi-
tí rentgenové tenzometrie v technic-
ké praxi. Dále je uveden popis nede-
struktivní rtg. metody měření napětí
vhodné k aplikaci za provozních pod-
mínek.

Relaxace zbytkových napětí výlisků
práškového karbonylového železa.
/Relaxation of Residual Stresses in
Carbony1 Iron Powder Compacts./
Pokroky práškové Metalurg. 2, 1973,
s. 37-42.
Brit.Ind. and Sci. International
Transl. Serv. BISI 13493, 1975.
Popis a fyzikálni interpretace vi-
zuálních pozorování změn tvaru vál-
covitých výlisků z karbonylového že-
lezného prášku, k nimž dochází 4-6
týdnů po výrobě.

K rentgenografické technice měření
termických pnutí ve slinutých kar-
bidech soustavy WC-Co. /Some Notes
on the K-ray Technique for Measu-
ring Thermal Stresses in the WC-Co
Sintered Carbides/.
Pokroky práškové metalurgie 3, 1973,
s. 43-51.
Jsou diskutovány příčiny kvalitativ-
ně odlišných výsledků, k nimž vedou
různé metody rentgenografického mě-
ření termických napětí v karbidic-
ké fázi slinutých karbidů na bázi
karbidu wolframu.

Zařízení pro aplikaci metod rentge-
nové tenzometrie ve strojírenství.
/Facility for X-ray Stress Measure-
ments in Mechanical Engineering./
Strojírenství 2±, 1974, s. 101-103.
Je uveden popis nového zařízení pro
rentgenograf ické měření makroskopic*-
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kých napětí v rozměrných objektech po-
mocí fotografické registrace difrak-
tovaného záření. Parametry přístroje
dovolují aplikaci všech dosavadních
metod rentgenové tenzometrie.

K praktickému využití rentgenografické
tenzometrické metody "jedné expozice".
/Practical Application of the X-ray
Stress Measurement Method of a Single
Exposure./
Kovové Mater. 12, 1974, s. 130-136.
Článek je věnován experimentálnímu
ověření citlivosti modifikované rent-
genografické metody jedné expozice,
kterou lze stanovit napětí na povrchu
materiálu v předem zvoleném směru bez
použití referenční látky.

Aplikace rentgenové tenzometrie na
vrstvy ZrO2 vznikající při vysokote-
plotní oxidaci zirkonia a jeho sli-
tin. /Application of X-ray Stress
Measurement to the Study of Zirconia
Films Formed During High-Temperature
Oxidation of Zirconium and its Al-
loys./
Jader.Energ. 20, 1974, s. 165-166.
Je popsán návrh rentgenografické
metody měření růstových napětí ve
vrstvách ZrO2r vznikajících na zirko-
niových povlakových materiálech pa-
livových článků v agresivním pro-
středí energetického reaktoru.

K aplikaci rentgenové fluorescenční
analýzy na tenké kovové vrstvy. /On
the Application of X-ray Fluorescent
Analysis to Thin Metal Layers./
Acta polytechnica IV, 1975, s. 49.
Je odvozen vztah mezi plošnou husto-
tou i-tého prvku obsaženého v tenké
kovové vrstvě a intenzitou analytic-
ké linie jeho fluorescenčního záře-
ní.
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Příspěvek ke studiu složení tenkých
kovových vrstev pomocí sekundární
emisní rentgenové analýzy.
/A Contribution to the Study of Thin
Metal Films by Secondary X-ray Emis-
sion Analysis./
Kovové Mater. JL3_, 1975, s. 66-72.
Diskuse hlavních příčin odchylek me-
zi skutečnými a naměřenými intenzi-
tami linií fluorescenčního rentgeno-
vého spektra, které mohou vést k chyb-
ným závěrům o složení zkoumané vrstvy.
Byla stanovena a experimentálně ově-
řena korekční rovnice.

K aplikaci rentgenografické metody
měření makroskopických pnutí z jed-
noho Debye-Scherrerova snímku.
/On the Application of the X-ray Me-
thod for Macroscopic Stress Measure-
ments by Means of a Single Debye-
Scherrer Pattern./
Čs.Čas.Fys. A 25, 1972, s. 139-143.
Je, uveden princip a možnosti jedno-
duché provozní rentgenografické me-
tody měření makroskopických napětí,
pomocí níž lze snadno nejen identi-
fikovat existenci napětí, ale zároveň
určit i jejich znaménko a velikost.
Teoretické lívahy jsou doplněny sché-
matem zařízení, jehož konstrukce
umožňuje studium napjatosti i na
razných místech povrchu kovových
součástek komplikovaných tvarů.

Využití rtg. záření k měření pnutí
v polykrystalických kovových materiá-
lech. /Application of the X-ray dif-
fraction Method to Stress Measurement
in Engineering Metal Materials./
Ácta polytechnica IV, 1975, s. 139-
156, /věd.konf./.
Článek se zabývá aktuálními problé-
my měření napětí v kovových materiá-
lech pomocí rentgenové difrakční
techniky.
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K rtg. měření pnutí v oxidických
vrstvách na povrchu zirkoniových sli-
tin. /To the X-ray Investigation of
Stresses in Oxide Films, on the Surfa-
ce of Zirconium Alloys./
Jader.Energ. 2^, 1975, s. 257-260.
Je ukázáno, že velikost průměrných
tlakových napětí stanovených v ZrO2
metodou rentgenové difrakce závisí
na tlouščce oxidické vrstvy, jejíž
krystalky přispívají ke vzniku di-
frakční linie.

K metodice rentgenografického měře-
ní makroskopických zbytkových napě-
tí v austenitických ocelích. /On
the X-ray Diffraction Method of Re-
sidual Macrostress Measurements in
Austenitic Steels./
Kovové Mater. L4, 1976, s. 166-169.
Brit.Ind. and Sci.Int. Transl.Serv.,
BISI 15053, 1977.
Článek obsahuje návrh a experimentál-
ní ověření metodiky rentgenografické-
ho měření napětí v austenitických
ocelích.

Rentgenografické měření pnutí v ko-
vech metodou "jedné expozice".
/Application of the "Single Exposu-
re" Method to X-ray Stress Measu-
rements in Metals./
Strojírenství 26, 1976, s. 485-486.
Návrh na zdokonalení metodiky tenzo-
metrických měření prováděných bez
použití referenční látky.

Makroskopická vnitřní napětí a tech-
nologické charakteristiky technic-
kých materiálů. /Internal Macrosco-
pic Stress and Technological Proper-
ties of Engineering Materials./
Strojírenství 28, 1978, s. 171-176.
Jsou diskutovány otázky vztahu ma-
kroskopických vnitřních napětí a
technologických charakteristik tech-
nických materiálů. Zvláštní pozor-
nost je věnována metodické a inter-
pretační stránce studia této proble-
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Rentgenografická tenzometrická metoda
částečně zakrytého šikmého snímku.
/The X-iray Tensometric Method of a
Partly Covered Flat Film in the Back-
Reflection Camera./
Acta polytechnica IV, 1977, s. 45-62.
Teorie rentgenografické metody jedné
expozice k měření makroskopických a
orientovaných mikroskopických napětí
v polykrystalických materiálech. Pro
použití v praxi byly vypočteny pomoc-
né tabulky. Práce je doplněna příkla-
dem praktické aplikace metody.

The Effect of Growth Rate on the Defect
Structure and Dielectric Properties
of TGS Single Crystals.
Phys. Stat. Sol. /a/ 11, 1972, s. 195-
206.
Metodami ultramikroskopie a Langovy
rtgi topografie bylo zjištěno, že hus-
tota defektů TGS monokrystalů pěsto-
vaných nad Tc klesá s poklesem růsto-
vých rychlostí i pod 1 mm/den. Tím je
způsoben vzrůst maximální permitivity,
pokles koercitivního pole a vzrůst
Curieho teploty T c. Podána též teore-
tická interpretace.

X-ray Topographic Study of Growth De-
fects in Triglycine Sulphate Crystals
in Relation to Their Growth Conditi-
ons.
Journal of Crystal Growth lji, 1972..
s. 131-141.
Jsou identifikovány různé druhy mříž-
kových poruch, zejména dislokace s
poměrně velkými Burgersovými vektory,
např. /a-b+c/, /b+2c/ a inkluze. Byly
pozorovány pohyby dislokací a jejich
interakce s hranicemi růstových pyra-
mid a nalezeny souvislosti mezi de-
fektivními strukturami a podmínkami
růstu těchto krystalů.
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The Influence of Surface Effects on
the Pyroelectric Behaviour of TGS
Glose to the Phase Transition.
J. de Physique Colloque C2, Suppl.
No. 4., _33r 1972, C2, s. 233-234.
Bylo provedeno experimentální studium
vlivu povrchových jevů souvisejících
s vytvářením povrchových nábojů, kte-
ré podstatně ovlivňují pyroelektrické
vlastnosti zejména v blízkosti T c.
Navržena interpretace.

The Influence of Lattice Defects on
the Pyroelectric Behaviour of TGS.
Ferroelectrics 7, 1974, s. 175.
Prokázán výrazný vliv hustoty defek-
tů mřížky na pyroelektrické vlastno-
sti pod i nad teplotou fázového pře-
chodu. Experimentální výsledky jsou
vysvětleny vznikem kompenzačních ná-
bojů v povrchové vrstvě krystalu
a v okolí vnitřních domén s relaxač-
ními dobami řádu 10 2 až 103 sekund.

Metody stanovení tepelných vlastnos-
tí elektrotechnických materiálů v
oblasti do heliových teplot.
/Methods of Measurement of Thermophy-
sical Properties of Materials for
Electrical. Engineering in the Helium
Temperature Region./
Elektrovýzkum /VtfSE Praha -Běchovice/
74 ,4, s. 19-28.
Jsou popsány metody vyvinuté pro mě-
ření tepelné vodivosti a měrného tep-
la na vzorcích elektrotechnických
materiálů v oblasti od héliových do
pokojových teplot a první zkušenosti
s nimi.

nepenojtJipitaamni
TSUMOB TpnrjiMmiHcyjii>$aTa M
íiocTK sroro npouecca OT

B
Experimental Investigation of Pola-
rization Reversal in TGS Single
Crystals and of the Effect of Lat-
tice" Defects in these Crystals on
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their Polarization Reversal.
Kristallografija 2£, 1977 s. 566-
570.
Experimentální studium pomalých
přepolarizací v pulsních polích na
krystalech s různou hustotou po-
ruch ukázalo, že s růstem defektů
roste doba přepolarizace, zatímco
velikost náboje odpovídajícího pře-
polarizaci a podíl skokových proce-
sů ze zmenšuje.

Měření tepelných vlastností vybraných
tuzemských materiálů při nízkých te-
plotách. /Measurement of Thermal Pro-
perties of Selected Czechoslovak Ma-
terials at Low Temperatures./
Elektrotech. Obzor 6_6_, 1977 s. 98-103.
Jsou uvedeny teplotní závislosti te-
pelné vodivosti a měrného tepla v roz-
mezí 4 až 300 K na čs. materiálech:
korozivzdorné oceli 17242 a 1724 6,
permalloy PY 42, supravodič NbTi
50/50, textil H a sklolaminát U. Jsou
popsány modifikace měřicí metodiky,
které bylo třeba pro tato měření pro-
vést.

Porous Heat Exchangers for Continu-
ous Flow Helium Cryostats.
Cryogenics, October, 1977 s.543 -548.
Byl proveden teoretický výpočet po-
rézního válcového tvaru, do něhož
teplo vstupuje válcovou • plochou a
odvádí se chladicím médiem proudícím
jeho objemem axiálně. Výsledky byly
ověřeny experimentálně. Plyne odtud,
že nejvyšší účinnosti dosahují po-
rézní výměníky s vysokou radiální a
nízkou axiální tepelnou vodivostí.
Byly realizovány výměníky složené z
rovinných měděných sítek dosahující
při He teplotách 97 % účinnosti.

The Use of a Continuous Flow Helium
Cryostat in Low Temperature Calori-
metry.
J. Thermal Analysis 14, 1978,s.151-
156.
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Aplikací průtokového kryostatu vlast-
ní koncepce byl postaven kalorimetr
umožňující měřit dvěma metodami te-
plotní závislost měrného tepla od 4
do 300 K. Na kovech bylo dosaženo
přesnosti 2 %, na izolantech 5 %.
Je uveden příklad stanovení fázové-
ho přechodu na supravodiči NbTi 50/
50.
Thermal Conductivity of Nb-Ti Alloy
in the Low Temperature Range.
Phys.Stat.Sol. 85_, 1978, s. 545-551.
Jsou uvedeny výsledky měření tepelné
vodivosti NbTi /5O/5O %/ supravodiče
v rozmezí 1,3 až 300 K. Z teoretické
analýzy výsledků vyplývá, že fononová
část transportu tepla se uplatňuje vý-
znamněji jen pod 0,3 T c, zatímco
elektronová část je rozhodující při
teplotách nad 0,3 1C- Byla stanovena
šířka zakázaného pásu 2,15 až 2,30
kTc třemi nezávislými metodami. Je
udána též teplotní závislost teplot-
ní vodivosti.

Magnetic Susceptibility of Liquid
Semiconductors.
Czechoslov.J.Phys. 321^ 1971, s. 992.
Proměřena susceptibilita při bodu
tání některých tetraedricky-koordino-
vaných polovodičů. Většina kapalných
polovodičů se chová jako kov a namě-
řené hodnoty byly srovnány s teore-
tickými vypočtenými z teorie volných
elektronů.

Magnetic Properties of Crystalline
and Amorphous.
Phys.Stat.Sol. /b/ 43,1971, s. K 63,
Proměřena teplotní záVislost magnetic-
ké susceptibility a výsledky vysvět-
leny kvantitativně užitím modelu vol-
ných vakancí.

Magnetic Properties of Semiconduc-
ting Glasses.
J.Non.Crystall.Solids 8/10, 1972,
s. 792.
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V článku jsou shrnuty experimentální
údaje a je podán pokus vysvětlit z
jednotného modelu.

Magnetic Properties of some Pb-Sb-S
Semiconducting Compounds.
Phys.Stat.Sol./a/ 13, 1972, s. K 137.
Bylo ukázáno, že nlkteré sloučeniny
systému Pb-Sb-S mají velmi složitou
strukturu s nízkou symetrií a že něk-
teré jejich vlastnosti/zvláště magne-
tické, mají obdobný průběh jako u amor-
fních polovodičů.

Lattice Defects of Bi2Se3 Doped with
Ge.
Czechoslov.J.Phys. B 23.' 1973, s. 243.
Na základě měření reflektivity a tran-
sportních koeficientů byl vybudován
model poruchy způsobené Ge a. kvantita-
tivně vysvětleny pozorované závislos-
ti.

Magnetic Properties of Crystalline Bo-
ron.
Czechoslov.J.Phys. B 23_, 1973, s. 473.
V článku jsou shrnuty a zhodnoceny
všechny výsledky týkající se magnetic-
kých vlastností bóru a jemu příbuzných
sloučenin.

Some .Physical Properties of Semicon-
ducting GeSb4Te7 Crystals.
Phys.Stat.Sol. /a/ 22, 1974, s. 535.
V článku je popsána příprava vzorků
a jejich transportní vlastnosti, které
jsou vysvětleny na základě standardní-
ho modelu. ""

Magnetic Properties of Very Pure Glas-
sy AS2S3.
Czechoslov.J.Phys. B 24, 1974, s.: 347.
Pomocí magnetické susceptibility byla
kontrolována čistota sklovitého AS2S3
připraveného ze síry různým čištěním
a bylo ukázáno, že zdrojem nečistot je
síra.
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Lattice Defects in Mn-Doped Sb2Te3
Phys.Stat.Sol. /a/ 21_, 1975, s. 621.
Na základě optických a transportních
měření je vybudována představa o poru-
še vyvolané přítomností Mn a změřené
závislosti jsou kvantitativně objas-
něny.

Magnetic Susceptibility of Some Semi-
conducting Crystals V-VI-VII.
Phys.Stat.Sol. /a/ J£, 1976, s. K 137.
Na základě magnetických měření byla
vytvořena představa o iontové vazbě
v těchto krystalech, která může odů-
vodnit i jejich foreelektrické vlast-
nosti.

Magnetic Susceptibility of Glassy As-
Se System.
Czechoslov.J.Phys. B Tj_, 1977, s. 357.
Bylo ukázáno, že susceptibilita skel
nezávisí na složení; k interpretaci
použity teorie vypracované pro krys-
talické polovodiče.

Magnetic Properties of
Glasses in Temperature Range 77-300 K.
Phys.Stat.Sol. /b/ 81, 1977, s. K 115.
Bylo ukázáno, že ve všech případech je
magnetická susceptibilita nezávislá
na teplotě a tento výsledek byl odů-
vodněn představou, že volné valence
jsou obsazeny dvěma nebo žádným ele-
ktronem v důsledku záporné hodnoty
korelační energie.

Some Remarks on the Preparation of
Pure Single Crystals of CdSnAs2-
Krist.Techn. 6^ 1971, s. K-13.
Připraveny monokrystaly CdSnAs2 meto-
dou pásmového tavení. Dosažena dosud
nejvyšší hodnota děrové pohyblivosti
/ s 930 cm2/V.s/.

Složené polovodiče a některé nové
aspekty přípravy jejich monokrysta-
lů. /Multicomponent Semiconductors
and Some New Aspects of their Single
Crystal Growth./
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Acta polytechnica IV, 1973, s. 127.
Podári stručný přehled o vlastnostech,
významu a perspektivách složených po-
lovodičů. Obdobně podán přehled o
krystalizačnich metodách použitelných
pro složené polovodiče.
Navržena nová metoda "komplexní kry-
stalizace" jež spočívá v možnosti
vést syntézu, rafinaci i orientovaný
růst monokrystalu "in situ", tj. na
místě - např. v uzavřené ampuli.
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Frank, H. Měření profilu tenkých epitaxních vr-
stev metodou odporu šíření.
/Measurement of Resistivity Profils
on Thin Epitaxial Films by a Sprea-
ding Resistance Method./
In: Sborník Konf. polovod. prvků,
Pieščany 1972, s. 226-246.
Popisuje vyvinuté registrační zaříze-
ní na automatické zapisování profilu
odporu šíření v logaritmickém měřít-
ku pro vyhodnocování epitaxních a di-
fundovaných vrstev křemíku. Získává
se rozlišovací schopnost 20 bodů na
tlouštce 1 ^nm. Uvádějí se příklady
měření z praxe.

Frank, H. Fotoodpory a optoelektronické prvky.
/Photoresistors and Optoelectronic
Devices./
In: Sborník ref. Konf. fotoodporů a
optoelektronických prvků, Písek,
duben 1974, s. I/1-I/20.
Úvodní přehledový referát o současném
stavu vědy a techniky fotoodporů a
optoelektronických prvků v zahraničí
a u nás.

Frank, H.
šedá, J.
xTrousil, J.

Frank, H.
xTa Van Caiíh.

Silicon Diodes for Fast Neutron Do-
simetry^
In: Bidmedical Dosimetry, IAEA-SM-
193/4, Vienna 1975, s. 19-38.
Referát na mezinárodním sympoziu o
biolékařské dozimetrii o vlastnostech
čs. křemíkových dozimetrických diod
a srovnání s vlastnostmi zahranič-
ních výrobků.

Vliv doby života minoritních nosi-
čů na elektrické* vlastnosti dlouhé
křemíkové diody./Influence of Mino-
rity Carrier Lifetime on Elekctri-
cal Properties of Long Silicion Dio-
des./
In: Sborník o polovodičích v Piešca-
nech, sekce II, 1.-3.X.1975, s. 78-91.
Práce uvádí teorii rozložení elektric-
kého pole a potenciálu podél dlouhé
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Frank, H.
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křemíkové diody při injekci nadbyteč-
ných nositelů,' přičemž se vychází z
koncentračně závislé doby života.
Teorie se verifikuje experimentálně.

Použití čsl. tranzistorů MOS pro měře-
ní záření gama. /Czechoslovak MOS
Transistors for Measuring Gamma Radia-
tion./
In: IV. celostátní symposium dozime-
trie ionizujícího záření, Mariánské
Lázně, 8.-12.11.1976, referát č. 18a.
Krátce se referuje o změnách prahové-
ho napětí transistorů MOS čs. výroby
při ozáření paprsky gama a poukazuje
se na možnost využití jako dozimetru.

KpeiiHMeBoro anojia B
osMueTpKH CHCTPHX

HeňTpoHOB.
/Silicon Diodes in Fast" Neutron Do-
simetry./
In: Sborník mezinárodního sympozia
"Nové metody osobní dozimetrie",
17.-2O.V.1977, Hradec Králové, GK-
19/77, s. 1-16.
V práci se krátce referuje o dosaže-
ných výsledcích měření dozimetrických
vlastností čsl. křemíkových diod pro
osobní dozimetrii rychlých neutronů.

Frank, H.
Petr, I.

HOHMSMpynqero
MOP Tp*H3MCTOpH.
/Influence of Ionizing Radiation on
MOS- Transistors./
In: Sborník mezinárodního syxnpo.zia
"Nové metody osobní dozimetrie",
17.-20.5.1977, Hradec Králové, GK-
41/77, s. 1-11.
V práci se rozpracovává teorie odez-
vy tranzistorů MOS na ionizující zá-
ření. Uvádí se experimentální srov-
nání s teorií měřením na tranzisto-
rech MH 2009 Čs. výroby.
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Frank, H.
Šeda, J.
Škubal, A.

Silicon Diodes for Fast Neutron Dose
Measurements in Human Phantom.
In: Sborník III. mezin. sympozia o ne-
utronové dozimetrii v biol. a lékař-
ství 23.-27.5.1977 v Mnichově, EUR
5848, s. 769-779.
V práci se referuje o použití čsl.
dozimetrických křemíkových diod na
mapování neutronového pole v lid-
ském fantomu ozářeného ze zdroje
neutronů 252cf. Uvádí se též teorie
regenerace diod vyžíháním mřížkových
poruch po ozáření.

Frank, H. Citlivost tranzistoru MOS na záření
gama. /Sensitivity of MOS Transistors
to Gamma Radiation./
In: Sborník V. konference o polovodi-
čích, Pieštany 28.-3O.ll.1978, sekce
technologická, s. 64-75.
Byla vypracována a experimentálně
ověřena teorie citlivosti tranzisto-
ru MOS na záření gama pro různé na-
pětí na řídící elektrodě během oza-
řování a byla odvozena kritéria pro
optimální technologie citlivých do-
zimetrických tranzistorů MOS.

Málek, Z.
xChanussot, G.

Vliv kvality TGS krystalů na jejich
pyroelektrické vlastnosti.
/The Influence of Quality of TGS
Single Crystals on their Pyroelec-
tric Properties./
In: Sborník 2. prac. konf. čs. fyzi-
ků, Academia Praha 1972, s. 193 S.
Systematické studium vlivu hustoty
objemových defektů v rozmezí 103
až 1,2.105cm""3 na pyroelektrický
koefecient, podíl zpětné přepolari-*
zace, reziduálni náboj a koeficient
asymetrie triglycinsulfátových mono-
krystalů bylo provedeno na šesti ty-
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pech těchto krystalů. Z výsledků vy-
plynulo, že snížení počtu mřížkových
poruch vede ke zvýšení pyroelektric-
.ké citlivosti, zvýšení její stálosti
a k potlačení komplikujících vlivů
změn doménové struktury.

Vliv rychlosti růstu na dielektrické
vlastnosti monokrystalů TGS.
/Growth Rate Influence on the Di-
electric Properties of TGS Single Crystals./
In: Sborník 2. prac. konf. čs. fyziků,
Academia Praha 1972, s. 194
Experimentálně bylo zjištěno, že i v
rozmezí růstových rychlostí od 2,88
do 0,61 mm/den /ve směru osy b krys-
talu/ poklesly hustoty objemových
mřížkových poruch i dislokací o řád,
na dvojnásobek vzrostla hodnota maxi-
mální permitivity, klesla o 20 % hod-
nota koercitivního pole, zvýšila se
hodnota Curieovy teploty o 0,13oC a
zmenšil rozptyl měřených veličin na
různých vzorcích. Odtud vyplynuly zá-
věry pro technologii přípravy vysocp
kvalitních krystalů TGS pro pyrode-
tektory.

Průtokový kryostat pro teplotní oblast
4,2 až 300 K. /continuous Flow Cryostat
for Temperature Range 4.2 to 3OO K./
In: Sborník z 3. prac. konf. fyziků,
Olomouc 1973, Academia, Praha 1974,
s. 297.
Byl postaven průtokový kryostat, kte-
rý pracuje bez dusíkového radiačního
stínění a je určen pro měření při
okolní teplotě pokojové nebo jako tep-
lý prostor pro měření v supravodivém
magnetu. Doba ochlazení na 4 K méně
než 4 min.

Prvé skúsenosti so zalievaním a pre-
vádzkou supravodivého magnetu VtfSE
Praha-Běchovice. /First Results Con-
cerning the Cooling Process and the
Parameters of the Superconducting
Magnet VtfSE Praha-Běchovice./
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Málek, Z.
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xBischof, J.
Málek Z.
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In: Zbor. ved. techn. konf. pri prí-
ležitosti 30. výročia oslobodenia
ČSSR/ EtJ SAV Bratislava, 1975,
s. 200-203.
Je popsána konstrukce korekcí supra-
vodivého solenoidu s homogenitou
magnetického pole lepší než 0,1 % v
délce 30 mm /I % v délce 41 mm/, kte-
rý ve vnitřní dutině o průměru 50 mm
dosahuje indukce 5 T. Při zalití LHe
do horní úrovně hladiny se odpaří
3,7 1 LHe a bez dolévání může magnet
pracovat 13 hodin.

Přesné měření teploty v rozsahu 4,2
až 300 K termočlánkem zlato+železo
vs. chromel. /Precise Temperature
Measurement in the Range 4.2 K to
300 K by means of a Thermocouple Au
+ Fe/chromel./
In: Sborník z konference
ploty". Dům techniky ČVTS
24.-26.9.1975, s. 363-368
rodní konference IMECO./
Jsou analyzovány podmínky, kterými
je možno zabezpečit měření teploty
uvedeným způsobem s přesností lepší
než 10~2K V. celém teplotním rozsahu.

"Měření te-
Praha

. /Meziná-

p
KOÄ

rejiHeBtie xpMOCTaTU c BHCO-
D TeiinepaTypn B

Z - ?00 K.
/Continuous Helium Cryostats with a
High Temperature Stabil ity in the
Range 2 to 300 K./
In: Sborník 14. mezinár. konf. RVHP
o fyzice a technice nízkých teplot.
Bratislava 1975, s. 73.
Jsou popsány 2 typy průtokových kry-
óstatů schopných provozu bučí při po-
kojové vnější teplotě nebo v supra-
vodivých magnetech o svět lost i 50
a 100 mm při teplotní s tab i l i tě řádu
l m K a velmi nízké spotřebě chladivá
/0,l 1 plynného He při T - 15 K/.

onpeaejieHM* yaexbHOft Tenxo-
exieocTH TBepAitx BemecTB B
4 - 300 K.
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Málek, Z.
xRyska, A.
xNovotný, V.

Málek, Z.
xRyska, A.
xMolokáč, Š.

/A Method.for Measuring Specific
Heat of Solids in the Range from
4 to 300 K./
In: Sborník 14. mezinárodní konferen-
ce RVHP o fyzice a technice nízkých
teplot. Bratislava 1975, s. 80.
Je popsána metoda adiabatické kalori-
metrie umožňující stanovit měrné tep-
lo v intervalu 4 až 30 K s přesností
5 % a nad 30 K s přesností lepší než
3 %.

Málek, Z.
xNovotný, V.

3KcnepnneHTajibHoro
TeimonpoBOAHOCTK TBep^nx BemecTB
ofiJiâ anqMe HSTO^HOCTbi) iieHtme 7%
B AHanasOHe 4-300 K.
/Methods for Measuring Thermal Con-
ductivity of Solids with an Accuracy
Better than 7 % in the Range 4 to
300 K./
In: Sborník 14. mezinárodní konferen-
ce RVHP o fyzice a technice nízkých
teplot. Bratislava 1975, s. 81.
Jsou uvedeny dvě metody vypracované
pro měření tepelné vodivosti pevných
látek a popsáno experimentální ověření
jejich přesnosti pomocí standardů.

Metoda měření tepelné vodivosti kovů
v oblasti nízkých teplot.
/A Method of Thermal Conductivity
Measurement of Metals at Low Tempera-
tures./
In: Sborník 4. konf. čs. fyziků v Li-
berci 18.-22.8.1975. Academia, Praha
1976, s. 203-204.
Je popsána termopotenciometrická me-
toda měření tepelné vodivosti s axi-
álním tepelným tokem v tyčovém vzor-
ku, při níž se užívá k měření teplot-
ního spádu na vzorku břitových svo-
rek s kombinovanými teplotními sníma-
či /uhlíkový odpor + termistor v pa-
ralelním zapojení/. Reprodukovatelně
se dosahuje přesnosti lepší než t 5%.

Metoda měření tepelné vodivosti izo-
lantů v oblasti 4 - 300 K.
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/A Method of Thermal Conductivity
Measurement of Insulators within the
Temperature Range 4 up to 300 K./
In: Sborník 4. konference českoslo-
venských fyziků v Liberci 18.-22.8.
1975. Academia Praha 1976, s. 201-202.
Jsou uvedeny výsledky vývoje termopo-
tenciometrické metody s axiálním to-
kem tepla procházejícím současně dvěma
deskovými vzorky tepelně kontaktovaný-
mi svými rovinnými plochami mezi tři
měděné bloky, v nichž jsou teplotní
snímače. Tepelný tok se zavádí do
středního bloku a teplotní spády měří
mezi tímto blokem a každým okrajovým
blokem. Přesnost metody v celém te-
plotním intervalu je lepší než ± 6 %.

Experimentální stanovení měrného
tepla kovových materiálů v rozsahu
teplot 4 až 300 K. /Experimental'
Determination of Specific Heat of
Metallic Materials within the Tempe-
rature Range 4 up to 300 K./
In: Sborník 4. konference českoslo-
venských fyziků v Liberci 18.-22.8.
1975. Praha, Academia 1976. s. 209-
210.

Tepelné vlastnosti některých technic-
ky významných čs. materiálů v teplot-
ní oblasti 4 až 300 K. /Thermal
Properties of Several Czechoslovak
Materials of Technological Importan-
ce Measured in the Temperature Ran-
ge from 4 to 300 K./
In: Sborník z konference Kryogenika
76. Dům techniky Pardubice ČVTS, 1976,
s. 57-61.
Podrobně jsou analyzovány metody mě-
ření užité pro stanovení měrného tep-
la a tepelné vodivosti na kovových i
izolačních materiálech. Jsou uvedeny
výsledky ověřovacích testů těchto me-
tod na standardech získaných z NBS
,/USA/ . a tabulky hodnot měrného
tepla některých korozivzdorných ocelí,
slitin a izolantů při teplotách 4,
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77 a 300 K a hodnoty středních tepel-
ných vodivostí těchto materiálů mezi
uvedenými teplotami.

M3uepeHMH TenjiOBHx CBOŽCTB
KOHCTpyKUMOHHHX KpKOTeXHMM9CKMX M8-
TepwajioB, Hcnoji bsyeMUx B JiaCopaTO-
PKM VÚSE.
/Recent Methods Used in VťJSE for Mea-
suring Thermal Properties Materials
Used in Cryogenic Technology./
In: Sborník přednášek Vědecké konfe-
rence o vlastnostech dielektrických
a konstrukčních materiálů pro nízko-
teplotní elektrické přenosové systé-
my, Moskva 22.-26.5.1978. Moskva,
Interkriolep 1978, s. 3-7.
Jsou popsány poslední metody přesného
měření termofyzikálních vlastností
při nízkých teplotách zavedené v uve-
dené laboratoři, proveden rozbor je-
jich přesnosti a uvedeny výsledky na
souboru materiálů užívaných při kon-
strukci nízkoteplotních zařízení.

Cryosurgical Devices.
In: Sborník školy fyziky a techniky
nízkých teplot v Bechyni 28.5-2.6.
1978. ÚJF Rež ČSAV 1978, s. 73-76.
Jsou popsány hlavní principy kryo-
chirurgických zařízení využívaných
v posledních létech k operativním
zákrokům k nekrotizaci nádorové tká-
ně, při trombotizaci hemangiomů a
aneurizmat a při léčbě některých one-
mocnění v dermatologii, gynekologii
aj. Je popsán nový typ kryokauteru
vyvinutý ve spolupráci s VUSE, ÚPT
ČSAV a ÚJV ČSAV a jsou uvedeny zá-
kladní konstrukční prvky umožňující
dosáhnout mimořádně rychlé prochlaze-
ní operované tkáně.

Magnetická susceptibilita krystalic-
kého béru. /Magnetic Susceptihility
of Crystalline Boron./
In: Sborník II. konference českoslo-
venských fyziků, Bratislava 1971,
s. 207.
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Měření susceptibility zhodnoceno z
hlediska čistoty vzorků.

Matyáš, M. Magnetic Susceptibility of Boron and
Amorphouslike Crystalline Semiconduc-
tors.
In: Proc. 11thInternational Conference
Physics Semiconductors, Warsaw 1972,
s. 569.,
Vedle boru mají podobné magnetické
chování i jiné krystalické polovodiče
s komplikovanou strukturou. Naměřené
závislosti lze vysvětlit pomocí mode-
lu podobného pro vysvětlení analogic-
kých závislostí u polovodičových skel.

Matyáš, M. The Influence of Cu and Mn on Electro-
nic Properties of Glassy As2Se3-
In: Proč.5th International Conference
Amorphous and Liquid Semiconductors,
Garmisch-Partenkirchen 1973, s. 1061.
Je diskutován vliv Cu a Mn na pásovou
strukturu sklovitého As2Se3.

Matyáš, M. Electronic Properties of A Y B 3 Sing-
xHorák, J. l e crystals Doped with Elements of

Groups IV and VII.
In: Proc. 12th International Conference
Physics Semiconductors, Stuttgart
1974, s. 336.
V referáte je na základě měření kon-
centrační závislosti transportních
koeficientů navržen model mřížkových
poruch v čistých i legovaných krysta-
lech.

Matyáš, M. Magnetic Properties of Amorphous Semi-
conductors.
In: Proc. "Amorphous Semiconductors
74", Reinhardsbrunn 1974, s. 69.
Hlavní referát přednesený na meziná-
rodní konferenci a shrnující dosavad-
ní výsledky, které jsou vysvětlovány
pomocí představ volné valence.
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Diamagnetism of Glassy Semiconductors.
In: Proc.6th International Conference
Amorphous and Liquid Semiconductors,
Leningrad 1975, díl II., s. 13.
Hlavní referát na konferenci v Lenin-
gradě, který shrnoval a interpretoval
výsledky na stechiometrickych polovo-
dičových sklech a který ukazoval využi-
tí stávajících představ pro nestechio-
metrická skla.

Some Optical and Magnetic Properties
of As-S System.
In: Proc.6th International Conference
Amorphous and Liquid Semiconductors,
Leningrad 1975, díl II., s. 331.
V článku je experimentálně ukázán vztah
mezi optickými a magnetickými vlast-
nostmi skel různého složení. Tento
vztah je teoreticky objasněn s ohledem
na strukturu a uspořádání skel.

Chalcogenide Glasses Doped with Transi-
tion Elements.
In: Proc. "Amorphous Semiconductors '76,
Balatonfvired, s. 117.
U sklovitého As 2Se 3 legovaného Fe byla
proměřena magnetická susceptibilita,
EPR a stejnosměrná elektrická vodivost.
Výsledky byly vysvětleny pomocí před-
stavy, že Fe při nízkých koncentracích
je vestavěno individuálně, ve větších
koncentracích vznikají klastry neste-
chiometrického FeSe.

Magnetic and Electric Properties of
Glassy As2Se3 Doped with Ni and Cr.
In: Proc.7th International Conference
Amorphous and Liquid Semiconductors,
Edinburgh 1977, s. 561.
Příměsi Ni nemají žádný vliv na vlast-
nosti sklovitého As2Se3, zatímco při
vyšších koncentracích vznikají klas-
try antiferomagnetického CrSe, které
byly experimentálně dokázány.
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A New Aspect of the Carrier Scatter-
ing in n - BÍ2Se3 Single Crystals.
.In: Proc. 3rd International Conference
Physics Narrow-Gap Semiconductor,
Warsaw 1977, s. 3 93.
Rozborem transportních koeficientů
bylo zjištěno, že rozptyl nositelů
probíhá na optických fononech i při
nízkých teplotách.

Glassy As2Se3 Doped with Ti and V.
In: Proc. "Amorphous Semiconductors
'78", Pardubice 1978, s. 281.
Prostudován vliv Ti a V na magnetic-
ké a elektrické vlastnosti sklovité-
ho As2Se3 a dokázána existence klast-
ru selenidu V.

The Influence of Temperature Treat-
ment of the Glassy AS2S3 upon its
Composition and Structure.
In: Proc. "Amorphous Semiconductors
'78H, Pardubice 1978, s. 215.
Proměřeny byly závislosti koncentra-
ce vazeb As-As, popř. S - S na teplo-
tě a délce temperování taveniny, kte-
ré se podařilo objasnit kvalitativně
a kvantitativně na základě přesmyku
mezi oběma druhy vazeb na vazbu
As-S.

Refractive Index of Glassy AS2S3.
In: Proc. "Amorphous Semiconductors
'78", Pardubice 1978, s. 428.
Je prostudován vliv rychlosti chla-
zení na index lomu a jev je vysvě-
tlen na základě modelu o souvislosti
mezi temperováním taveniny a struktu-
rou skla.

Paramagnetic Centers in Ge-S Glasses.
In: Proc. "Amorphous Semiconductors
'78", Pardubice 1978, s. 150.
Na základě měření -EPR bylo analýzou
ukázáno, že ve sklech Ge-S je možné
očekávat paramagnetická centra.
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p nepeueinw-
npH 3OHHOÄ nsaBKe CdSnAs 2

M HeKOTopHe fleTSmii CTpoeHHÄ CJIMT-
KOB.
/Exploitation of Vibrational Stirring
in Zone Melting of CdSnAs2 and Some
Details of Ingot Structure./
In: Celosvazová konference o fyzikál-
ně chemických a fyzikálních vlastnos-
tech polovodičů typu II-IV-V2 a II-
IIl2-VI4/ Kišiněv 1971, sbor.souhrnů.
Studován vliv vibračních míchání na
intenzifikaci pásmové rafinace a na
kvantitativní odstraňování residuál-
ních povrchových nečistot ingotu.

Příprava monokrystalů složených polo-
vodivých sloučenin a některé jejich
fyzikální vlastnosti. /Single Crys-
tal Growth of Multicomponent Semicon-
ducting Compounds and Some of their
Physical Properties./
In: Vědecko-technická konference ČVUT,
sekce D, ref. č. 3, 1971.
Úprava Mendělejevový tabulky a její
interpretace podle Gorjunové s ohledem
na tvorbu složených polovodičů. Moder-
ní kryštalizační metody aplikované na
polovodivé sloučeniny. Původní metoda
přípravy monokrystalů sloučeniny s tě-
kavými složkami. Přehled vlastností
a aplikačních možností ternárních
polovodivých sloučenin.

Příspěvek k přípravě orientovaných
monokrystalů. /A Contribution to the
Oriented Single Crystal Growth./
In: Zjazd československých chemikov,
Tatry, sekce 10, 1971, s. 8.
Popsána původní kryštalizační metoda
přípravy orientovaného monokrystalu
látek s těkavou složkou. Metoda umož-
ňuje provádět syntézu, homogenizaci,
rafinaci a růst orientovaného mono-
krystalu bez přerušení procesu.
Metoda byla kombinována aplikací vi-
bračního míchání. Uvedeny výsledky.
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Venkrbec, J.

Venkrbec, J.

CdSnAs2-
/Single Crystal Growth of CdSnAs2-/
In: Sborník 3. Symposia "Processy
rosta i sintěza poluprovodnikovych
kristallov i plenok", Novosibirsk
1972, Nauka, Sibirskoe otděl., část
II, 1975, s. 258.
Připraveny monokrystaly CdSnAsg me-
todou pásmového tavení. Stručně po-
psány parametry aparatury a její pů-
vodní úpravy pro jemné ovládání tva-
ru krystalizačního rozhraní. Připra-
vené monokrystaly byly v objemu cca
200 cm^ bez dislokací. Analyzována
stechiometrická odchylka.

Non-conventional Crystallization
Method s-Compo s it ion Autocontro11ing
Method in Situ /CAM-S/.
In: 4. celosvětová konference o růs-
tu krystalů, Tokyo, 1974.
Collected Abstracts of ICCG-4, Tokyo,
1974, s. 307.
Předložen návrh nové metody umožňu-
jící jednak komplexní krystalizaci,
tj. provést bez přerušení procesu
syntézu, rafinaci a orientovaný
růst a jednak rovněž bez přerušení
procesu /in situ/, tvorbu pásma
roztoku v tavenine. Metoda využívá
předností kryštalizační metody s po-
hybujícím se rozpouštědlem resp.
ohřívákem /TSM, resp. THM/. Účinnost
metody se však zvyšuje opakováním
krystalizace z roztoku v tavenine
- "in situ".
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Referativní články
0Ó30pHbie CTaTbM
Review Articles

Málek, Z.

xBaier, J.
Málek, Z.

Některé perspektivy využití supravo-
divosti v elektrotechnice. /Several
Future Applications of Superconducti-
vity in Electrical Engineering./
Věd.konf. ČVUT, Praha 12.-14.6,1973.
Acta polytechnica IV, 1973, s. 133-
137.
Jsou rozebrány výhledy využití supra-
vodivosti zejména při konstrukci spe-
ciálních magnetů, ve velkých točivých
strojích, v magneticky nadnášených
vlacích, transformátorech a supravo-
divých kabelech. Dále jsou analyzová-
ny naděje na využití Josephsonova je-
vu v detektorech extrémně slabých ma-
gnetických polí, elektrických napětí
a generátorech kmitočtu do 10 3 GHz.

Magnetická separace s vysokým gradien-
tem pole a výhledy využití supravodi-
vosti v této oblasti. /High Field-
Gradient Magnetic Separation and
Prospects of Superconductivity Appli-
cation in this Field./
Elektrqtech. Obzor 67, 1978, s. 155-
162.
Jsou analyzovány momentální možnosti
a omezení metod magnetické separace
v průmyslových aplikacích. Podrobněji
jsou posouzeny metody obohacování má-
lo bohatých železných rud, desulfuri-
zace uhlí, čištění kaolinu, získává-
ní drahých kovů /Ni, V, W, Mo/ z

334



Kraus, I.

Kraus, I.

Kraus, I,

Kraus,I.

odpadu a čištění odpadních vod, a to
zejména s ohledem na naši specific-
kou situaci.
Je zhodnocena užitečnost použití
supravodivých vinutí pro tyto účely
a ukázány některé nové možnosti,
které by tím vznikly.

50 let rentgenové tenzometrie - její
možnosti a současné problémy.
/50 Years of X-ray Tensometry-its
Possibilities and Present Problems./
Kovové materiály 1£, 1976, s. 448.
Práce je věnována 50 letům využívání
difrakce rtg. záření ke studiu napětí
v kovových materiálech. Je uveden sou-
časný, stav možností rtg. tenzometrie
v oblasti výzkumu i v průmyslové
praxi. Dále je ukázáno jak přispěly
k rozvoji tohoto vědního oboru rent-
genové laboratoře čs. vysokých škol
a výzkumných ústavů.

Univerzální rentgenový goniometr.
/A Versatile X-ray Goniometer for
Crystallography./
Čs.Čas.Fys. A ^2, 1972, s. 437.
Popis konstrukce a možnosti použití
anglického rentgenového goniometru
CS 25 Single crystal oscillation
goniometer.

K pětašedesátinám prof. A. Kocha-
novské. /65th Birthday of Profes-
sor A. Kochanovská./
Čs.Čas.Fys. A 22, 1972, s. 420.
Přehled životního díla zakladatel-
ky naší aplikované str^xturní rent-
genografie.

Dvacet let FJFI ČVUT.
/20 Years of the Faculty of Nuclear
Sciences and Physical Engineering,
Czech Technical University./
Čs.Čas.Fys. A 24, 1974, s. 533.
Článek věnovanpHdvaceti letům pe-
dagogické a vědecké práce na fakultě
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Kraus, I,

Kraus, I.

Kraus, I.

Kraus, I.

jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

15 let fyziky pevných látek na fakul-
tě jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT v Praze. /I5 Years od Solid
State Physics in the Faculty of
Nuclear Science and Physical Engine-
er ing. /
Čs.Čas.Fys. A 2J5, 1975.
Vývoj učebních plánů a vědecký výzkum
ve fyzice pevných látek na fakultě
jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
v letech 1960-1975.

Padesát let rentgenové tenzometrie.
/50 Years of X-ray Tensometry./
Čs.Čas.Fys. A 2J5, 1975, s. 436.
Referát o celostátním setkání pracov-
níků ve strukturní rentgenografii,
které bylo zaměřeno na shrnutí po-
dílu čs. laboratoří pro rozvoj toho-
to vědního oboru.

Počátky naší aplikované strukturní
rentgenografie. /On the History of
Applied X-ray Spectroscopy in our
country./
Pokroky matematiky, fysiky a astrono-
mie .22, 1977, s. 21.
Práce je věnována příspěvku českých
pracovišt k rozvoji praktického vy-
užití rentgenově difrakčni techniky
od Laueova objevu v roce 1912 do
konce 2. světové války.

65 let od Laueova objevu.
/65 Years after Laue's Discovery./
Čs.Čas.Fys. A 2J, 1977, s. 91.
Význam Laueova objevu pro vznik
rentgenové spektroskopie a rentge-
nové difrakčni analýzy.
Vědecký výzkum v těchto oborech u
nás. 70 let prof. A. Kochanovské.
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Knihy
KHMľM
Books

Frank, H,
xšnejdar, V.

Janda, V.
Sopko, B.

Principy a vlastnosti polovodičových
součástek. /Principles and Proper-
ties of Semiconductor Devices./
1. vyd. Praha, SNTL 1976, 488 s. •
Polovodičové materiály, jejich vlast-
nosti a fyzikální jevy tvořící základ
praktické aplikace v součástkách.
Výklad konstrukce a funkce polovodičo-
vých součástek.

Integrovaná elektronika pro každého.
/Integrated Electronics for Everybo-
dy./
1. vyd. Praha, Práce 1977, 244 s.
V brožuře se pojednává o základních
čs. lineárních a logických integrova-
ných obvodech. Diskutují se některá
jejich zapojení včetně obvodů s dis-
krétními bipolárními tranzistory.
Návrh se dokládá i příklady výpočtu
schémat.

Skripta

Lecture Notes

Kraus, I. Úvod do fyziky pevných látek.
/Introduction to Solid State Physics./
1. vyd. Praha# Strojírenský institut
VtfSE 1977, 26 s.
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Výzkumné zprávy
OmeTbi no
paóoTaM
Research Reports

Gosmanová, G.
Kraus, I.

Gosmanová, G,
Kraus, I.

Gosmanová, G.
Kraus, I.

Kochanovská, A.
Kraus, I.
Pacherová, 0.

Rentgenografické měření pnutí v ten-
kých vrstvách ZrO2. /X-ray Measure-
ments of Stresses in Thin Films of
ZrO2./ 1975.

Rentgenografické měření zbytkových
pnutí a studium homogenity fázového
složení na lomové ploše břitové des-
tičky ze slinutého karbidu soustavy
WC-Co. / x-ray Measurements of Resi-
dual Stresses and Phase Homogeneity
on the Fracture Surface of Sintered
Carbide Tips./ 1975.

Rentgenografické měření superpozice
makroskopických zbytkových napětí
a orientovaných mikroskopických
/termických/ napětí na povrchu sli-
nutých karbidů soustavy WC-Co.
/X-ray Measurements of the Superpo-
sition of Residual Macroscopic and
Oriented Microscopic (Thermal)
Stresses on WC-Co Alloys Surfaces./,
1975. ' '• '

Rentgenografické studium zbytkových
poruch ve výliscích práškového kar-
bonylového železa. /X-ray Study of
Residual Defects in Carbonyl Iron
Powder Compacts./
Zpráva o plnění dílčích úkolů stát-
ního plánu. 1972.
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Kochanovská, A.
Kraus, I.
Králová, R.
Gbsmánová, G.
Pacherová, 0.

Kochánovská, A.
Kraus, I.
Gosmanová, G.
Králová, G.
Pytlíček, J.

Kochánovská, A.
Gosmanová, G.

Králová, R.
Kraus, I.

Králová, R.
Kraus, I.

Kraus, I.
Pacherová, O.

Studium zbytkových poruch v plasticky
deformovaných polykrystalických agre-
gátech. /Study of Residual Defects in
the Plastically Deformed Polycrystal-
line Aggregates./
Závěrečná zpráva o plnění dílčího úko-
lu státního plánu. 1975.

Relaxace mechanických napětí.
/Relaxion of Mechanical Stresses./
Zpráva o plnění dílčího úkolu státní-
ho plánu. 1978.

Možnosti stanovení poruch a velikosti
koherentních oblastí u práškového kar-
bidu wolframu z integrálních intenzit
rtg. difrakčních linií. /On the Possi-
bility of Determining the Defects and
Size of Coherent Areas from the Inte-
gral Intensities of Powder WC X-ray
Diffractions./
Zpráva o plnění dílčího úkolu státní-
ho plánu. 1974.

Rentgenografické studium zbytkových
napětí na výkovcích lopatek pro tur-
bokompresory. /X-ray Measurement of
Residual Stresses in the Forged Turbo-
compressor Blades./
Výzkumná zpráva pro VtJ ČKD v Praze.
1977.

Rentgenografické měření průběhu zbyt-
kových napětí v povrchových vrstvách
vzorků z chromniklové oceli.
/X-ray Measurement of Residual Stres-
ses in the Surface Layers of Chrome-
nickel Steel Specimens./
Výzkumná zpráva pro VtJ ČKD v Praze*
1978.

Rentgenografické studium zbytkových
napětí v břitových destičkách z jem-
nozrnného slinutého karbidu wolfra-
mu pájených do vrtacích korunek.
/X-ray Investigation into Residual
Stresses on the Surface of Hard Metal
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Kraus, I.
Gosmanová/ G.

Kraus, I.

Kraus, I.
Králová, R.

Kraus, I.
Králová, R.

Kraus, I.
Gosmanová, G.
Králová, R.

Kraus, I.
Gosmanová, G,

Tips Brazed in Drilling Bits./
Zpráva pro VÚPM v Šumperku, 197 2.

Aplikace rentgenové tenzometrie na
vrstvy ZrO2 vznikající při vysokote-
plotní oxidaci zirkonia a jeho slitin.
/Application of X-ray Stress Measure-
ment to the Study of Zirconia Films
Formed during High Temperature Oxi-
dation of Zirconium and its Alloys./
Zpráva pro tfjp VZUP ve Zbraslavi n.VIt.
1972.

Návrh provozní metody rtg. měření ma-
kroskopických pnutí na povrchu ocelo-
vých součástek. /The Engineering
Method of X-ray Stress Measurement on
the Surface of Steel Specimens./
Zpráva pro VÚ ČKD v Praze. 1973.

Provozní metodika rtg. měření makro-
skopických zbytkových napětí v roz-
měrných objektech z vysokolegovaných
chromniklových ocelí. /The Engine-
ering Method of X-ray Residual Stress
Measurement in Large Chrome-Nickel
Steel Specimens./
Zpráva pro ČKD Blansko. 1974.

Rentgenografická měření pnutí I. dru-
hu na povrchu austenitických ocelí.
/X-ray Macroscopic Stress Measure-
ment on the Surface of Austenitic
Steel./'
Zpráva pro ČKD Blansko. 1975.

Problémy aplikace rentgenografického
měření vnitřních napětí na heterogen-
ní technické materiály. /Problems of
X-ray Stress Measurement Application
to the Study of Heterogeneous Engine-
ering Materials./
Zpráva pro Vtf ČKD v Praze.. 1976.

Rentgenografické studium zbytkových
napětí na povrchu mosazných konden-
zátorových trubek. /X-ray Measurement
of Residual Stresses on the Surface
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Kraus, I.
Nehasil, M.

Nehasil, M.
Kraus, I.

xPoslt, Z.
Sopko, B.

Sopko, B.
xKučera, L.
xPoslt, Z.
xMudra, I.
šimůnek, P.

of d-Brass Condenser Tubes./
Zpráva pro VŠSE v Plzni.. 1977.

Stanovení zbytkových napětí na povrchu
válečkových ložisek pomocí rentgenové
difrakční analýzy. /Determining Resi-
dual Stresses on the Surface of Roller
Bearings by X-ray Diffraction Analy-
sis./
Zpráva pro VlJVL v Brně.

Aplikace rentgenografické tenzometric-
ké metody "sin2" na broušené povrchy
ocelových vzorků./Application of the
X-ray Tensometric Method "sin2" to the
Ground Surfaces of Steel Specimens./
Výzkumná zpráva pro VÚSTE - Vojnův
Městec. 1978.

Termoelektrický generátor na bázi
Ge-Si. /Thermoelectric Generator
Based on Ge-Si./
VtíST 1975.

I. Optoelektrický konvertor pro vyš-
ší napětí.

II. Shrnutí teoretických a experimen-
tálních prací v rámci konverze
záření C02 laseru na elektrickou
energii.

/I. Optoelectric Convertor for Higher
Voltages.

II. Summing up Theoretical and Expe-
rimental Work Concerning C0 2 La-
ser Radiation Conversion into
Electrical Energy./

tfRE ČSAV 1978.
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Patenty
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Patents

Frank, H.

xKorbay, F.
Frank, H.

Frank, H.
šedá, J.
xTrousil, J,

Frank, H.
Šeda, J.
xTrousil,J.

Pat. č. 143195 - PV 345-7O.
Zapojení pro registraci elektrického
odporu v logaritmické stupnici.
/Circuit for the Registration of
Electric Resistance with Logarithmic
Scale./
15.10.1971.

Pat. c. 148992 - PV 199-71.
Fotoelektrický potenciometr s elektro-
luminiscenční diodou. /Photoelectric
Potentiometer with LED./
15.6.1973.

Autorské osvědčení č. 172736 -
PV 7922-74.
Zařízení pro měření voltampérových
charakteristik polovodičových diodo-
vých destiček. /Device for Measuring
V A Characteristics of Semiconductor
Diode Pellets./
19.7.1978.

Autorské osvědčení č. 174544 -
PV 7925-74.
Křemíková dioda pro měření integrální
dávky neutronů a způsob její výroby.
/Silicon Diode for Measuring Inte-
gral Dose of Neutrons and its Produc-
tion./
13.9.1978.
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Frank, H.
šedá, J.
xTrousil, J.

Málek, Z.
xZobač, L.

xZobač, L.
Málek, Z.
et al.

Venkrbec, J.

Venkrbec, J.

Autorské osvědčení č. 184 457 -
PV 7923-74.
Zařízení pro mapování neutronových
polí. /Device for Mapping Neutron
Fields./
10.3.1978.

PV 3437-78.
Kryochirurgicky aplikátor s vysokou
účinností výměny tepla. /High Heat-
Exchange Efficiency Cryosurgical
Device./
26.5.1978.

PV 3438-78.
Kryogenní zařízení pro lékařské apli-
kace. /Cryosurgical Devices./
26.5.1978.

Autorské osvědčení - MPT B 01 j l/lOO,
PT 12 g 1/01. ČSSR, číslo 152025.
z 15.1.1974.
Způsob míchání při horizontálním
pásmovém tavení látek, zejména polovo-
dičů a kovů. /Method of Stirring du-
ring Horizontal Zone-Melting of Mate-
rials, Mainly Semiconductors and Me-
tals./
Přihlášeno 25.5.1971, PV 3821-71.

Autorské osvědčení - MPT B 01 j 17/20,
PT 12 g 11/20. ČSSR, číslo 151757 z
15.1.1974.
Způsob výroby orientovaných monokrysta-
lů s těkavou složkou. /Method of Manu-
facturing Orientated Single Crystals
with a Volatile Component./
Přihlášeno 28.4.1971, PV 3074-71.
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Kandidátské disertace
KaHAMnaTCKue
CSc Theses

Venkrbec, J. Pěstování monokrystalů polovodiče
CdSnAs^ metodou pásmového tavení.
/Single Crystal Growth of Semiconduc-
tor CdSnASp by Zone-Melting Method./
Leningrad, Kalininův LPI 1972.

Docentské habilitace
flouemcKMe flMc
Docents Theses

Kraus, I. Aplikace rentgenové tenzometrie na vý-
lisky z kovových prášků. /Application
of X-ray Stress Analysis to Metallic
Powder Stamps./ 1972.
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Diplomové práce
flnnjioMHbie ó
Diploma Projects

1971

Pacherová, O.

Starosta, K.

Šmíd, V.

Vižáa, J .

Vokounová, E

1972

Fireš,

Horák,

M.

V.

Studium některých fyzikálních vlast-
ností feroelektrických monokrystalů
připravených pěstováním z gelů.

Studium povrchových vlastností polo-
vodivých tenkých vrstev CdSe pomocí
kapacity struktury MOS.

Studium elektrických a termoelektric-
kých vlastností amorfního CdAs2 s
obsahem thalia.

Vlastnosti dielektrik ve struktuře
MIS.

Magnetokrystalová anizotropie magne-
tických feritů.

Měření tenkých difdzních profilů
metodou postupného odstraňování
vrstev anodickou oxidací.

Daleká infračervená reflektivita
směsných krystalů KDP a DKDP.
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Hořínka, J.

Schneeweiss, O.

Stôckelová, J.

Šimeček, A.

šrajer, V.

Studium teplotní závislosti magneti-
zace manganatých feritů.

Průtokový heliový kryostat. Elektric-
ké vlastnosti magnetitu a některých
manganatých feritů.

Fázové přechody ve feroelektrických
látkách.

Studium fyzikálních a elektrických
vlastností přechodu GaAs-SiO2.

Měření elektrické vodivosti amorfního
germania v magnetických polích do
25 kG a v širokém teplotním rozmezí.

1973

Hartman, J.

Horváth, J.

Hulicius, E.

Kavka, J.

Krištofík, J,

Molokáč, š.

Vobořil, J.

Železný, V.

Studium reflexních spekter v oblasti
renezančního plazmatu čistých krys-
talů Bi2 Se3 i dotovaných germaniem.

Absorpční hrana a index lomu sklovi-
tého As 2Te 3.

Příprava a studium elektrických a lu-
miniscenčních vlastností epitaxních
vrstev GaAs a Ga AI, As na GaAs pod-
ložkách. x

Studium fyzikálních*vlastností struk-
tur MIS.

Frekvenčné vlastnosti polovodivých
skiel systému CdAs- -.

štúdium magnetickej susceptibility
magnetických sklokeramik.

Vyšetřování koncentračního profilu
v epitaxních vrstvách GaAs.

Termoluminiscence A1N.
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1974

Baránková, H.

Hubičková, J.

Laňka, J.

Malý, M.

Matras, J.

Vašák, Z.

Experimentální studium dielektrických
vlastností vybraných feroelektrických
krystalů.

Měření teplotní závislosti elektric-
kých vlastností tenkých vrstev CdS
a CdSe.

Pevná pamět MIS.

Studium magnetické susceptibility mag-
netických skel.

Experimentální studium elektrooptic-
kých vlastností feroelektrických krys-
talů.

Termoelektrické vlastnosti feritů při
nízkých teplotách.

1975

Bubeníček, E.

Budík, L.

Florek, M.

Hobza, L.

Chloupek, M.

Novák, J.

Studium efektivní pohyblivosti a
efektivní doby života nosičů náboje
ve fotocitlivých vrstvách I I V I

Studium teplotní závislosti magneti-
zace systému T i

x

F e 3 _ x ° 4 •

Rozložení potenciálu na kolmém řezu
polovodičovým systémem v přímém
směru.

Měření vlastností polovodičových ma-
teriálů na mikrovlnách.

Studium vlastností implantovaných
diod.

Elektrické vlastnosti homoepitaxných
vrstiev GaAs.
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Novotný, V.

Oswald, J.

Šimůnek, P.

Metody studia tepelných vlastností
pevných látek v oblasti He teplot.

Měření elektrických vlastností A1N.

Návrh a ověření struktury CCD.

1976

Červený, Z.

Filkó, J.

Jablonská, J.

Matějíčhý, V.

Půst, L.

Pokusný univerzální heliový kryostat.

Vliv osvětlení na elektrickou vodi-
vost amorfního sulfidu germania.

Vliv aktivace na doběh fotovodivosti.

Měření spektrální závislosti citlivos-
ti mozaiky diod v Si-vidikonu.

Sintrované tepelné výměníky pro prů-
tokové heliové kryostaty.

1977

Demeter, š.

Chadzitaskos, G.

Matyáš, M.

Nevěčný, V.

Parízek, V.

Měřič doby života náboje v Ge.

Vyžíhání mřížkových poruch v dlouhé
křemíkové diodě po ozáření rychlý-
mi neutrony.

Daleké infračervené vlastnosti mono-
krystalů HgJlj.

Příprava a elektrické vlastnosti amor-
fního křemíku připraveného dekompozi-
cí SiH4.

Studium přenosu náboje v unipolárních
a bipolarnich heteropřechodech sousta-
vy AlGaAs a studium kontaktních jevů
na těchto materiálech při velkých
proudových hustotách.
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Pech, J.

Rozsypal, F.

Šila, J.

Studium elektroluminiscenční diody z
GaAs1_xPx/GaP.

Dislokace v rentgenové oblasti.

Automatická identifikace dojnic.

1978

Bartheldy, B.

Bucek, Z.

Jaroš, J.

Kulda, J.

Lamper, J.

Mach, P.

Sekerka, O.

Středa, I.

Vašek, K.

Měření profilu koncentrace elektricky
aktivních příměsí submikronových
epitaxních vrstev GaAs nanesených na
substrátech GaAs dotovaných Cr. Stano-
vení tlouštky a Hallovských parametrů
těchto vrstev.

Vliv materiálu kontaktů na elektrické
vlastnosti napařených vrstev chalko-
genních skel.

Některé aspekty měření difúzních vrs-
tev elektricky aktivních příměsí v
monokrystalickém křemíku metodou od-
poru šíření.

Rentgenografické studium struktury
monokrystalů slitin železa po růstu.

Studium elektrické vodivosti na mo-
nokrystalech CdCr2Se^.

Měření doby života minoritních nosičů
v ochuzené oblasti křemíku na struk-
turách MOS.

Vyšetření závislosti luminiscenčních
spekter materiálů pro optoelektronic-
ké součástky na podmínkách buzení
a na teplotě.

Optické vlastnosti magnetických kys-
ličníků.

Rekombinace a zachycení nosičů v mo-
nokrystalech polovodičů pro aplikaci
v rozkladových elektrodách televizních
snímacích elektronek.
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Studentská vědecká a odborná činnost - oceněné práce
OvaeHMecKafl HaywHan AeflTe/ibHOCTb-oueHeHHue paóoTw
Students' Scientific Activity - Works Awarded

Školní rok 1971/72

Molokáč, Š. Elektrometr s tranzistory MOS.
Krištofík, J.

Školní rok 1973/74

Oswald, J. Elektrický model lineárního řetěz-
Hobza, L. ce atomů.

Školní rok 1974/75

Demeter, Š. Multimetr s číslicovou indikací.

Škoiní rok 1975/76

šila, J. Citlivý multimetr s číslicovou
Demeter, š. indikací.

Školní rok 1976/77

Križan, J. Obrázkový alfanumerický číselník.
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Katedra
fyzikální

elektroniky



Na katedře fyzikální elektroniky FJFI se realizují

tyto výzkumné úkoly státního plánu;

1. Interakce laserového záření s plazmatem a počítačové

metody studia vysokoparametrového plazmatu.

2. Laserové systémy pro generaci vysokoteplotního plazma-

tu.

3. Diagnostika laserového plazmatu.

4. Subnanosekundový oscilátorový systém pro experimenty

s laserovým plazmatem.

5. Nové systémy kvantových generátorů.

6. Aplikace kvantové elektroniky pro INTERKOSMOS.

7. Použití iontových svazků pro modifikaci a analýzu opto-

elektronických struktur.-

8. Metody syntézy mikrovlnných obvodů.

9. Laserová separace izotopů.

10. Použití počítačů pro kvantovou elektroniku.

Výzkum laserového plazmatu /úkoly 1. - 4./ se usku-

tečňuje ve spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd

SSSR /FIAN/ a s Fyzikálním ústavem ČSAV. Nové systémy kvan-

tových generátorů jsou vyvíjeny a úspěšně aplikovány jako

součást široké mezinárodní spolupráce zemí RVHP v oblasti

kosmického výzkumu /úkoly 5., 6., 10./.

V řadě úkolů byly dosaženy-a "publikovány původní

výsledky. Existuje též široká spolupráce katedry s výzkum-

nými ústavy ČSAV, i s průmyslem. Jako nejzajímavější vý-

sledky lze uvést:
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- Byly realizovány počítačové studie interakce la-

serového záření s plazmatem, v nichž byly zkoumány ně-

které nové aspekty tohoto procesu /např. vliv pondero-

motivní síly/. Bylo implementováno několik rozsáhlých

programů pro modelování laserového plazmatu a uskuteč-

něny studie radiačních procesů a přenosu nabitých čás-

tic ve vysokoparametrovém laserovém plazmatu.

- Byl realizován systém s výkonným neodymovým la-

serem pro generaci a studium laserového vysokoteplot-

ního plazmatu. Byly zkoumány některé základní diagnos-

tické metody nutné pro studium laserového plazmatu /ho-

lografické interferometrie a zobrazení plazmatu rentge-

novou dirkovou komorou/.

- Teoreticky i experimentálně byly studovány puls-

ní rubínové, YAG a CO- lasery. Byla vyvinuta řada opti-

malizovaných a spolehlivých systémů pro laserové radary

a pro technologické aplikace.

- Úspěšně byly realizovány četné systémy pro lasero-

vé sledování umělých družic. Katedra byla vedoucím pra-

covištěm při budování celosvětové sítě pro laserové sle-

dování družic. Sít zahrnuje 13 stanic, umístěných v Evro-

pě, Africe, Asii a Střední Americe.

- Byl ukončen vývoj zařízení pro iontovou implanta-

ci do polovodičů a kovů s použitím svazků vysoké čistoty.

Byl realizován a úspěšně aplikován systém pro měření hloub-

kových profilů příměsí v pevných látkách metodou SIMS.

akademik B. K v a s i l
vedoucí katedry fyzikální

elektroniky
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Původní vědecké práce
FlcvyiMHHbie HayMHbie paóoTbi
Original Scientific Papers

xAngerth, B.
Hůlek, Z.

Bárdoš, L.
Dašdamirov, K.M.
Lončar, G.

Bárdoš, L.
Dragila, R.
Ľončar, G.
xMusil, J.
x2áček, F.

The Tungsten Evaporation Limit of Hot
Cathode Ionization Gauges.
J.Vac.Sci. Technol. 11, 1974, s. 461.
Je popsáno experimentální ověření vli-
vu par volfrámu ze žhavé katody na údaj
vakuometru.

Zkoumání některých charakteristik ten-
kých vrstev kysličníku křemíku získa-
ných v mikrovlnně buzeném kyslíkovém
výboji. /Investigation of Some Charac-
teristics of SiO, Thin Films Obtained
in Microwave-Induced Oxygen Discharge./
Acta /polytechnica IV, 1973, s. 83.
Jsou uvedeny výsledky studia růstu
vrstev SiO2, na křemíku v izotropním
kyslíkovém výboji, zejména z hlediska
vlivu některých parametrů /tlak kyslí-
ku, mikrovlnný výkon apod./ na rychlost
a charakter růstu oxidu. Popisuje se
metoda přibližného určení rychlosti
růstu během oxidace a její použití v
provedený ch exper imentech.

Některé otázky oxidace křemíku v plazma-
tu. /Some Questions of Si Oxidation in
Plasma./
Acta polytechnica, září 1975, (vědec-
ká konference).
Práce je souhrnem nejdůležitějších expe-
rimentálních i teoretických poznatků o
oxidaci křemíku v mikrovlně generovaném
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Bárdoš, L.
Lončar, G.
štoll, I.
xMusil, J.
xžáček, F.

Daříček, T.
Hamal, K.
Novotný, A.
xNavars, P,

Kubeček, V.
Daříček, T.

Dragila, R.
Bárdoš, L.
Lončar, G.

plazmatu izotropním i prvních poznatků
' při oxidaci s použitím magnetického pole

intenzity v okolí elektronové cyklotron-
ní rezonance.

A Method of Formation of Thin Oxide
Films on Silicon in a Microwave Magne-
toactive Oxygen Plasma.
J. Phys. D8 - 1975, Letter 195.
Jsou uvedeny základní výsledky dosažené
v mikrovlnném magnetoaktivním kyslíkovém
plazmatu použitém pro oxidaci křemíku.
Magnetoaktivní plazma je zcela nové
prostředí, které rozšiřuje možnosti ap-
likací plazmatu v technologii tenkých
vrstev.

Laserové měření vzdálenosti umělých
družic Země na observatoři Ondrejov.
/Measuring Distances of Artifical
Earth Satellites by Lasers at Ondrejov
Observatory./
Jemná mechanika a optika, 1971, 7,
s. 186.
Podrobný popis experimentálního zaříze-
ní pro měření vzdálenosti umělých dru-
žic Země laserovým radarem,zejména pak
vlastního laserového vysílače.

YAG Laser.
Acta polytechnica, IV, 1973, s. 11,
(vědecká konference).
Jsou uvedeny některé laserové vlastnos-
ti Nd: YAG krystalu vypěstovaného v tu-
zemsku a srovnání s krystaly zahraniční
výroby.

Growth of SiO2 Films on Si in an Oxy-
gen Microwave Discharge.
Thin Solid Films, 3±, 1976, 115.
V článku jsou diskutovány základní před-
stavy o kinetice růstu oxidových
vrstav na křemíku v mikrovlně generova-
ném kyslíkovém plazmatu a výchozí před-
poklady modelu kinetiky růstu ve srovná-
ní s výsledky experimentů.
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Dragila, R.
Bárdoš, L.
Lončar, G.

Dragila, R.
Křepelka, J.

Dragila, R.
Křepelka, J.

Dragila, R.
Křepelka, J.

Model of SiO2 Film Growth on Si in
Oxygen Microwave Discharge.
Phys.Stat.Sol., /a/ 2J>, 1976, s. 291.
V práci je uveden model kinetiky růstu
oxidových vrstev na křemíku v kyslí-
kovém plazmatu, jeho matematická formu-
lace a numericky získané výsledky.
Model velmi dobře souhlasí s experimentál-
ními údaji.

Laser Plasma Density Profile Modifica-
tion by Ponderomotive Force..
Journal de Physique 39, 1978, s. 617-
623.
Modifikace hustotního profilu plazmatu
způsobená ponderomotivní silou je analy-
zována na základě numerického řešení
konzistentního systému rovnic hydrodyna-
miky a Maxwellových rovnic v rovinné
geometrii. Časové oscilace reflexe jsou
vysvětlovány jako důsledek oscilací
hustoty v okolí kritické hustoty.

Absorption and Reflection of Laser-
Produced Plasma with Spherical Sym-
metry .
Czech. J. Phys. B j28_, 1978, s. 529-532.
Pro simulaci absorpce a reflexe lase-
rového záření sférickým terčem je ře-
šen konzistentní systém rovnic hydro-
dynamiky a Maxwellových rovnic. Jsou
uváženy mechanismy absorpce inverzním
brzdným zářením i anomální mechanismy.

The Absorption and Reflection of Solid
Pellets Irr/adiated by Laser Light.
J.Phys.D: Appl.Phys. 11., 1978, s. 217-
225.
Absorpční a reflexní procesy laserového
záření dopadajícího na sférický terč
jsou modelovány pomocí systému konzis-
tentního a Maxwelových rovnic; přitom
jsou započteny mechanismy absorpce
inverzním brzdným zářením i anomální
mechanismy.
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xEngst, P.
Sochor, V.
Veselý, J.
Mráz, P.
Kliský, VI.

Hamal, K.
Daříček, T.
Kubeček, V.
Novotný, A.
Vrbová, M.

Hamal, K.
Daříček, T.
Novotný, A.
xNavara, P.

Hamal, K.
Jelínková, H.
Novotný, A.
Vrbová, M.

Hamal, K.

Superradiační laser generující v UV ob-
lasti. /Superradient UV Laser./
Acta polytechnica IV, 1978, 2.
Princip a dynamika molekulárního dusí-
kového laseru, využití superradiační-
ho principu, popis realizovaného lase-
ru s Blumleinovým vedením a výstupním
výkonem 200 kW.

Measurement of Picosecond Pulse Shape
by Three-photon Fluorescence.
IEEE Journal of Quantum Electr.,
QE-_8, 1972, No. 6, p. 600-601
Byla navržena a odzkoušena nová metoda
měření tvaru impulsů pikosekundových
délek založená na analýze prostorové-
ho rozložení fluorescence po třífoto-
nové absorpci.

Experimental Satellite Laser Radar on
Ondrejov Observatory.
Czech. J. of Phys. B 21, 1971,
s. 1118.
Je popsán první experiment s měřením
vzdáleností družic metodou laserového
družicového radaru v socialistických
zemích.

Picosecond Relaxation Time Measurement
from the Q-switch Threshold.
IEEE Journal of Quantum Electronics,
QE-.12, 1976, August, s. 510.
Uvádí se nová metoda měření relaxač-
ních časů barviv používaných jako Q-
spínačů v laserech. Jsou uvedeny vý-
sledky měření pro nové barvivo naší
produkce a známá zahraniční.

Eigure of Merit for Some Pulse Laser
Applications.
IEEE Journal of Quant. El., QE-14,
1977, June, s. 409.
Byly i.koumány aplikace pulsních laserů
a bylo ukázáno, že poměr jasu a spekt-
rální šířky je principiální směrodatnou
charakteristikou pro pulsní lasery ve
většině případů.
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Hamal, K.

Hamal, K.
Jelínková, H.

Hamal, K.
Krajíček, V.
Kubeček, V.
Novotná, A.
xSchelev, M.Ja.
xSeruchenko,J.N.
xVorobj ev, N.S.
Vrbová, M.

Jelínková, H.
Hamal, K.
Novotný, A.
Vrbová, M.

Král, J.

Spark Control Cavity Dumping.
IEEE Journal of Quant. El., QE-_14, 1977,
June, s. 407.
Rubínový laser Q-spínaný saturovatelným
barvivem a s laserovou jiskrou uvnitř
resonátoru generující 100 MW 6 ns im-
pulsy.

Compact Satellite Laser Ranging Sub-
system.
IEEE Journal of Quaivt. El., QE-14, 1978,
s. 701.
Je popsán kompaktní rubínový systém os-
cilátor - zesilovač vhodný pro laserové
radary. Laser je umístěn do elipsoidál-
ní čerpací dutiny obsahující dvě lasero-
vé tyče a výbojky.

Nearly on Line Picosecond Streak Came-
ra Diagnostics of CW Mode-locked YAG
Laser Radiation.
Rev. of Sci.Instr. 50, 1979, s. 337.
Rychlá kamera spolu s televizním sníma-
cím řetězcem napojeným na počítač HP
2100 byla použita k bezprostřednímu vy-
hodnocení pikosekundového laserového
impulsu. Je uveden způsob kalibrace.

Passive Mode Locker and Q-switch for
Ruby.
Optical and Quantum Electronics 1_, 1975,
s. 420.
Jsou uvedeny výsledky měření charakteris-
tik barviva vyvinutého a vyrobeného v
Československu. Je uvedeno srovnání se
známými barvivy používanými v laserové
technice zahraniční produkce.

Zdroje těžkých iontů s ionizací látky
heliovým plazmatem. /Heavy Ion Source
with Ionization of Material by Helium
Plasma./
Acta /polytechnica IV, 1973, s. 75)
/vědecká konference ČVUT/.
Diskutuje se princip a výhody iontového
zdroje, v němž požadovaný materiál je
ionizován heliovým plazmatem vytékajícím
z duoplazmatronu. Jsou uvedeny práce
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Kubeček, V.
Hamal, K.

xNavara, P.
Daříček, T.
Hamal, K.
Novotný, A.

Pospíšilová, M.
Vrbová, M.

Setvák, M.

Setvák, M.

zaměřené na vývoj tohoto iontového
zdroje v laboratoři katedry fyzikální
elektroniky PJPI.

cneicTpH HenpepHBHoro jrase-
pa na vAG f Nd c axycToonTKnecxol CMH-

p a A
/Optical Spectra of the Acousto-
Optically Modelocked CW Nd: YAG Laser./
Kvantovája elektronika _4, 1977, s. 2644.
Byla studována spektra kontinuálního
Nd: YAG laseru pomocí interferometru
Fabry-Perot. Byla naměřena šířka spektra
4.8 GHz odpovídající šířce pulsu 200 ps.
Laser Ranging Equipment on Ondrejov
Observatory.
Bull.of Astronom. Inst. of Czechoslovak,
22, 1971, No.3, s. 124
Informace o nové metodě měření v astro-
nomii - laserové lokaci družic na zákla-
dě uskutečněného experimentu.

UV Pre-ionized TEA C02 Laser Non-disper-
sive Tuning.
Czechoslovak Journal of Physics, B29,
1979, s. 189.
Je ukázáno na možnost přeladění genero-
vané vlnové délky prostřednictvím změn
teplot vibračních modů. Jsou uvedeny
výsledky měření energie a vlnové,délky
v závislosti na -energii vkládané do vý-
boje, složení směsi a kvalitě optického
resonátoru.

Implantace iontů do pevných látek. /Ion
Implantation to Solid States./
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
- XXII> 1977 , s. 330-336.
Popis 'fyzikálních procesů při bombardo-
vání povrchu pevné látky iontovým svaz-
kem a jejich využití.

Použití iontových svazků v analýze a
technologii tenkých vrstev. /The Use.
of Ion Beams for Analysis and Technology
of Thin Films./
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Setvák, M.

Setvák, M.

Sochor, V.
Tinák, VI.

Sochor, V.

Sochor, V.

Jemná mechanika a optika 11, 1976,
s. 325-328.
Současný stav ve lávětě v oblasti využi-
tí interakce iontových svazků s pevnou
látkou.

Použití iontových svazků na materiály.
/Ion Beam Application to Materials./
Acta ,polytechnica IV, 1975-4, s. 125-
138.
Přehled využití iontových svazků pro
modifikaci a analýzu povrchu pevných
látek i současný stav ve světě.

Laboratorní simulace mikrometeoritů.
/Micrometeorite Simulation./
Kosmos IX, 1978,č.6, s. 179.
Přehled možností urychlování elektric-
ky nabitých prachových částic pro úče-
ly simulace mikrometeoritů, výsledky
vlastní laboratorní práce.

Měření fyzikálních vlastností organic-
kých barviv buzených laserem.
/Measurement of Physical Properties
of Laser-Excited Organic Dyes./
Acta .polytechnica IV, 1973, s. 23.
Výsledky měření absorpčních a emisních
charakteristik barviv xanthenové* skupi-
ny a jejich závislosti na koncentraci
a typu rozpouštědla.

Lasers and their Application in Opto-
electronics .
Optica Applicata VIII/2,1978, s. 79.
Aplikace laserů v různých odvětvích
optoelektroniky, mechanismy ladění
laserů.

Investigations on Emission and Absorp-
tion Characteristics of Organic Dyes
of Xanthene Group.
Optica Applicata IV/4,1974,.s. 75.
Výsledky měření absorpčních a emisních
charakteristik xanthenových barviv a
jejich derivátů, stanovení doby života
singletních stavů, excitace a superra-
diační emise barviv.
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Sochor, V.

Sochor, V.

.Veselý, J.
Sochor, V.

Vrbová, M.

Dependence of Characteristics of a
Gas Laser on the Parameters of an In-
ter aca vit y Absorber.
Czech J.Phys. B2_2, 1972, s. 1095.
Výpočet charakteristik rezonátoru ply-
nového laseru se saturovatelným absor-
bérem v poloklasickém přiblížení. Zá-
vislost amplitudy Lambova zdvihu na
parametrech absorberu.

xasepHoro AByx$OTOHHoro
MSOTonoB c y^eTOM napasKT-

HHX pn
/Dynamics of Two-Photon Laser Isotope
Separation Concerning the Parasitic
Processes./
Izv.akad.nauk SSSR, ser.fiz. 43, 1978,
6. 2, s. 410.
Formulace rychlostních rovnic procesu
laserové dvoufotonové separace dvoukompo-
nentní izotopické směsi. Analytické ře-
šení a časový průběh populace úrovní,
časový průběh koeficientu obohacení a
kvantové efektivnosti, vliv výměny ex-
citace a náboie. Výpočet pro přirozenou
směs 235u a 238u.
Laserový Dopplerův rychloměr. /Laser
Doppler Velocimeter./
Acta.polytechnica IV, 1978, 2.
Využíti Dopplerova jevu na optických
frekvencích pro měření rychlosti pohy-
bujících se objektů. Realizována apara-
tura pro měření v rozsahu 0,1-10 m/s
digitalizovaným výstupem.

A ̂ solution of Density Matrix Equation
for one Mode of Laser Light.
Czechoslovak Journal of Physics B20,
1970, s. 959.
časový vývoj matice hustoty pro laserové
světlo byl vyšetřen za předpokladu in-
variantnosti některých funkcionálních
charakteristik. Byly spočteny dvoučasové
korelační funkce.
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Vrbová, M. Damage Limited Pulse Width of Passive
Q-switched Ruby Oscillator.
IEEE Journal of Quantum Electronics,
QE-.14, 1978, s. 796.
Cestou aproximativního řešení rychlost-
ních rovnic je nalezena minimální
délka impulsu pasivně Q-spínaného lase-
ru. Dosaženo shody s experimentem.
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xAngerth, B.
Hůlek, Z.

On the Tungsten Limit of Hot Cathode
Ionization Gauges.
In: 5th Czechoslovak Conf. on
Electronics and Vacuum Physics,
Brno 1972.
Popisuje se experimentální ověření vli-
vu par volfrámu ze žhavé katody ioni-
začního vakuometru na údaj tlaku.

xBlabla, J.
Sochor, V.
Mráz, P.
xZalabani,
-El M.M.
Jelínková, A.

Physical Properties of Selected Laser
Dyes.
In: Sborník ICO-10 Praha 1975, s.863.
Fyzikální vlastnosti laserových orga-
nických barviv, metodika měření, expe-
rimentální výsledky.

xBlažek, J.
Hůlek, Z.

Comments to the Modulation Characte-
ristics of Bayard-Alpert Gauge.
In: 6th Czechoslovak Conf. on Elect-
ronics and Vacuum Physics, Bratisla-
va 1976.
Popisuje se vliv umístění modulátoru
na modulační charakteristiky B-A
měrky.

xBlažek, J.
Hůlek, Z.

On the Modulation Characteristics of
B.A. Gauges.
In: Proc. 7th Int. Vacuum Congress
and 3rd ICSS, Wien 1977.
Je popsáno experimentální ověření vli-
vu polohy modulátoru na modulační cha-
rakteristiky měrky B-A.

Cako, A.
Setvák, M.
Hůlek, Z.
Král, J.

Implated Profiles Measured by SIMS
Technique.
In: 6th Czechoslovak Conf. On Electro-
nics and Vacuum Physics, Bratislava
1976.
Je popsána jednoduchá aparatura pro
analýzu povrchových vrstev metodou
sekundární iontové spektroskopie a
výsledky měření implantovaných profilů.
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Bárdoš, L.
Lončar, G.

Studium růstu filmů SiO2 na Si v mikro-
vlnně buzeném kyslíkovém výboji.
/Investigation of SiO, Films Growth on
Si Substrate in Microwave - induced
Oxygen Discharge./
In: Zborník IV. celoštát.konf. o tenkých
vrstvách, Tatr. Lomnica, september 1974,
s. 103.
V příspěvku jsou diskutovány možnosti
optimalizace parametrů oxidačního pro-
cesu, zejména vzhledem k vytváření velko-
plošných oxidových vrstev s homogenní
tlouštkou. Proměřená emisní spektra
použitého výboje a aplikace magnetické-
ho pole ve výbojovém prostoru naznačily
důležitou roli elektronů při procesu oxi-
dace.

Bárdoš, L,
Lončar, G.
xMusil, J.
xžáček, F.

Oxidace křemíku v mikrovlnně buzeném
magnetoaktivním plazmatu. /Si Oxidatic/n
in Microwave-induced Magnetoactive ,
Plasma./
In: IV. konference o polovodičích zbor-
ník prednášok, sekcia II., Pieštaný,
október 1975, s. 146. '
V práci jsou uvedeny experimentálně ma-
řené závislosti rychlosti růstu vrstev
SiO- na tlaku kyslíku, intenzívně magne-
tického pole a mikrovlnném výkonu při
oxidaci křemíku v magnetoaktivním kyslí-
kovém plazmatu.

Bárdoš, L.
Lončar, G.
xMusil, J.
xžáček, F.

Microwave Oxidation of Silicon.
In: Microwave Power Symposium 1976,
Leuven, Belgium, July 1976.
Je ukázáno, že závislost rychlosti růs-
tu oxidu na elektronové hustotě plazmatu
je v širokém rozsahu parametrů lineár-
ní. Tento závěr je diskutován s ohle-
dem na možnosti dosažení velkoplošných
rovnoměrně tlustých vrstev v magneto-
aktivním plazmatu.
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Bárdoš, L.
Lončar, 6.
xMusil, J.
xžáček, F.

Microwave Oxidation of Silicon.
In: Proc. 6th Czechosl. Conf. on
Electr. and Vac. Phys. Vol. 3, Bratisla-
va, August 1976, s. 114.
Základní experimentální výsledky získa-
né při oxidaci křemíku v magnetoaktiv-
ním kyslíkovém plazmatu jsou diskutovány
s ohledem na výběr optimálních parametrů
generace plazmatu.

Čech, M.
Hiršl, P.
Novotný, A.
Procházka, I.
Sobek, P.

Minicomputer Control for Intercosmos
System.
In: Proceedings of the Third Workshop
on Laser Tracking Instrumentation, Lago-
nissi,May 1978.
Návrh řízení laserového družicového ra-
daru Intercosmos 2. generace pro slepé
navádění. Je uveden popis první verze
realizované na FJFI.

Čech, M.
Hiršl, P.

Systém HP-IB a srovnání se systémem
CAMAC. /HP-IB System Contra CAMAC Sys-
tem./
In: Sborník semináře "Použití mikropro-
cesorů v měřicích přístrojích a zapojo-
vání přístrojů do počítače řízených sys-
témů" .
FJFI, Praha 1978, ČSKAE 9/1978.

čierník, J.
Daříček, T.
Hamal, K.
Jelínková, H.
Novotný, A.

pacTBop
B oĎpaTHocTM pyĎMHoro Jia3epa.

In: Cónf. on Nonlinear Optics, Minsk,
June 1972.
Popsány vlastnosti nového vyvinutého
barviva pro klíčování laserového rubí-
nového impulsu. Nové barvivo je časově
stabilní a absorpční maximum barviva
je téměř totožné s vlnovou délkou rubí-
nového laseru.
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Daříček, T.
Hamal, K.
Kvasil, B.
xNavara, P.
Novotný, A.

Daříček, T.
Hamal, K.
Jelínková, H.
Kubeček, V.
Novotný, A.

Fiala, P.
Lončar, G.

Hamal, K.
Vrbová, M.

Mobile Laser Observatory with Program-
med Satellite Pointing.
In: Proc. INTERKOSMOS Meeting,
Ulanbator, Mongolia, October 1972.
Je popsána první verze laserového
družicového radaru umístěného v kontej-
neru a nastíněny problémy konstrukce
naslepo naváděného radaru.

Exfokální čerpání v dvoueliptické duti-
ně.
In: Lasery ve vědě a technice, Sborník,
Praha 1971.
Je popsáno nové schéma uspořádání čerpa-
cí výbojky a aktivního materiálu - ru-
bínu pro impulsní laser. Toto schéma je
používáno v konstrukci laserových dru-
žicových radarů.

The Continuous Kinoholographic Method
for Interferometric Studying Fast
Processes.
In: Recent Advanced in Optical Physics,
Proceedings of the ICO - 10. Prague -
1975, s. 513.
Kontinuální kinoholografická metoda pro
interferometrické sledování rychlých pro-
cesů.
Obsahem článku je teoretický rozbor a
experimentální ověření nové metody
kontinuálního záznamu a rekonstrukce
holografického interferogramu pro děje
v trvání stovek mikrosekund. Při expe-
rimentální realizaci jako modelový děj
sloužilo plazma vznikající při elektric-
kém oblouku.

Picosecond Time-Dependent Intensity
Measurement.
In: International Quantum Electronic
Conf., Kyoto, Japan, 1970.
Je uveden návrh měření tvaru pikose-
kundových laserových impulsů využitím
prostorové struktury fluorescence po
dvoufotonové absorpci.
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Hamal, K.
Jelínková, H.
Novotný, A.
Vrbová, M.

Hamal, K.
Vrbová, M.

Hamal, K.

Hamal, K.

Hamal, K.

Hamal, K.
Vrbová, M.

Picosecond Time Relaxation Measurement
from Q-switch Threshold.
In: Conf. on Non-linear Optics. Taškent,
May 1974.
Je uváděna nová metoda měření relaxač-
ních časů vyplývající z určení prahu
pro generaci gigantického impulsu.

Computer Simulation of Pulse Centroid
Correction Procedure.
In: Proč. on Laser Tracking Instrumenta-
tion Workshop, Prague, 1975.
Je testována přesnost radarových měření
cestou modelování řady měření. Provedeno
jejich statistické vyhodnocení.

Interkosmos Laser Radar Network.
In: International Symposium on Satelli-
te Geodesy, Budapest 1977.
Přehled stanic sítě Interkosmos vybave-
ných laserovými radary. Současný stav a
výsledky měření.

Calibration of the Interkosmos Laser
Radar No. 12.
In: Proceedings, Third Workshop on
Laser Ranging Instrumentation, Lago-
íiissi, Greece, May 1978.
Popsána metoda kalibrace laserového ra-
daru. Uvedena zaručená přesnost měření
radaru 2. generace.

Consideration for a Transportable System.
In: Proceedings, Third Workshop on La-
ser Ranging Instrumentation, Lagonissi,
Greece, May 1978.
Jsou specifikovány základní požadavky
na stanici způsobilou jednoduchého pře-
vozu letadlem. Uveden popis prototypu
československé výroby.

Quantum Limited 4 nsec Laser Ranging
Accuracy.
In: Proceedings, Third Workshop on La-
ser Ranging Instrumentation, Lagonissi,
Greece, May 1978.
Je uveden test přesnosti měření vzdá-
lenosti cíle od laserového vysílače
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Hamal, K.

xAsaad, A.
xBaghous, B.
xFahim, M.
Jelínková, H.
Novotný, A.
Hamal, K.
et al.

Hamal, K.
Jelínková, H.
Novotný, A.
xPearlman,M~R.
xSheeded, M.
xTroyan, V.I.

Hamal, K.

cestou simulace měření, v němž se uplat-
ňuje kvantový šum.

Interkosmos Laser Radar Network.
In: Proceedings, Third Workshop on
Laser Ranging Instrumentation, Lago-
nissi, Greece, May 1978.
Popsán současný stav laserových radaro-
vých stanic sítě Interkosmos. Zvyšová-
ní přesnosti měření cestou zvyšování pa-
rametrů laseru /2. generace/ i automa-
tizací měření.

A Joint Interkosmos - SAO - HIAG Laser
Ranging Project.
In: Second International Symposium The
Use of Artifical Satellit for Geodesy
and Geodynamics, Athens, May 1978.
Jsou vyhodnoceny dosažené výsledky spo-
lečného měření družic na observatoři
Helwan laserovým družicovým radarem
INTERKOSMOS a je uveden popis tohoto
radaru.

Upgrading the Interkosmos Laser Sta-
tion at Helwan.
In: Proceedings, Interkosmos Symposium
on Geodetic Uses of Artificial Satel-
lites and Upper Atmosphere Research,
Olsztyn, Poland, Sept. 1978.
Na základě zkušeností z jednoročního
provozu stanice ve společném experi-
mentu byla provedena rekonstrukce sta-
nice/ s cílem zvýšit přesnost a spoleh-
livost. Je provedeno zhodnocení dosaže-
ných výsledků.

Realizace sítě laserových radarů Inter-
kosmos. /INTERKOSMOS Laser Radar Network./
In: Plenární zasedání Kosmické fyziky,
Moskva 1975.
Podán přehled laserových radarových sta-
nic sítě Interkosmos. Popsáno přístrojo-
vé vybavení i podíl jednotlivých zúčast-
něných zemí.
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Hamal, K.
Kubeček, V.

Hamal, K.

Hamal, K.

xHedbávný, P.
xTesař, F.
xStránský, J.
xBlažek, J.
xJareš, V.
Král, J.
Hůlek, Z.

H i r š l , P.

H i r š l , P.

Optical Spectra of the Acousto-Opticaly
Mode-locked CW Nd: YAG Laser.
In: Internationale Tagung Laser und
ihre Anwendungen, Dresden 1977.
Byla zkoumána optická spektra kontinuál-
ního Nd: YAG Laseru s aktivní synchro-
nizací modů.

Trends of Satellite Laser Tracking.
In: International Symposium on Satel-
lite Geodesy, Budapest 1977.
Perspektivy dalšího rozvoje laserových
radarových stanic. Mezní dosažitelné
přesnosti měření.

Satellite Ranging using Lasers /invited/
In: 3. Internationale Tagung Laser und
ihre Anwendungen, Dresden 1977.
Současný stav problematiky laserového
měření vzdálenosti družic v celosvěto-
vém měřítku.

nepBIMHHX NORO B flJM MSCC-
p p Bropumutx MOBOB*

/The Primary Ion Source for SIMS./
In: Konference a výstava "Nauka 78",
Moskva, říjen 1978.
Je uveden návrh, konstrukční provedení
a experimentální měření charakteristik
iontového zdroje se žhavou katodou.

A Compact Low Cost Electronic Time Di-
vision Multiplexer.
In: ELDO-Cecles/ESRO - Cers Scient. and
Tech. Rev., No 4, 1972.
Popis zkonstruovaného zařízení pro pře-
nos dat z meteorologické raketové sondy
jedním kanálem s multiplexním provozem.

Možnosti modelování neuronových sítí.
/Modelling Possibilities of Neuron Nets
Cybernetics Aspects of Living Systems./
In: Kybernetické aspekty živých systémů
1972.
Úvaha o možnostech modelování neuronových
sítí s použitím elektronických obvodů.

370



Hiršl, P.
Krajíček, VI.
Pfeifer, M.

Hiršl, P.
Krajíček, V.
Pfeifer, M.

Hiršl, P.

Hiršl, P.

Hiršl, P.

Hůlek, Z.

Long Distances Measurement Electronic
System.
In: Workshop on Laser Tracking Instru-
mentation FJFI, Praha, 11.-15.8.1975.
Popis návrhu zařízení určeného pro
záznam dat při měření vzdálenosti lase-
rovým radarem.

Event Timer for the Second Generation
Laser Radar.
In: 3rd International Symposium "Geodesy
and Physics of the Earth", Weimar, GDR,
Oct. 25.-31, 1976.
Popis zařízení realizovaného na FJFI
pro záznam dat měření vzdálenosti lase-
rovým radarem.

The Shape of Retroreflector - one of
the Error Sources.
In: 3rd International Symposium "Geodesy
and Physics of the Earth", Weimar, GDR
Oct. 25.-31., 1976.
Poznámka k vlivu tvaru geodetické druži-
ce na přesnost měření vzdálenosti lase-
rovým radarem.

Laserové hodiny pro observatoř Santiago
de Cuba. /Laser Station Clock for the
Laser Station at Santiago de Cuba.
1977 Report 77/36.

Laserové hodiny řízené počítačem pro
observatoř Helwan - EGYPT. /Computer
Controlled Laser Station Clock for the
Helwan /Egypt/ Laser Station./
1977 Report 77/41.

Dynamické cejchování vakuoměrů.
/Dynamic Calibration of Vacuum Gauges./
In: Acta polytechnica - Práce ČVUT v
Praze, IV, 1973, s. 59 /věd. konf./.
Popisují se principy a experimentální
výsledky dynamické metody cejchování va-
kuometrů.
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Hůlek, Z,

Hůlek, Z

Jelínková, H.
Hamal, K.
Novotný, A.
Vrbová, M.

Jelínková, H.
Hamal, K.

Jiříček, P.
Hůlek, Z.

On the X-ray Limit Measurement by Va-
riation of Electron Energy Method.
In: Proc. 7th Int. Vacuum Congress and
3rd ICSS, Wien 1977.
Je diskutována závislost rtg. meze ioni-
začních vakuometrů na napětí mezi katodou
a mřížkou. Experimentálně jsou ověřeny ne-
přesnosti v jejím měření.

On the Vacuum Gauge Calibration in Hy-
drogen- Vapours.
In: 6. Tagung Physik und Technik des
Hochvakuums - Diinne Schichten. Dresden,
27.2.-3.3.1978.
Je popsáno měření tenze par vodíku v
závislosti na teplotě a použití této
závislosti při teplotách kapalného helia
pro cejchování vakuometrů.

Passive Locker and Q-switch for Ruby.
In: International Quantum Electronics
Conf., San Francisco June 1974.
Jsou shrnuty fyzikální vlastnosti nové-
ho materiálu československé výroby
určené pro pasivní spínání jakosti duti-
ny laseru.

Second Generation Satellite Laser Sub-
system.
In: Proceedings, Interkosmos Symposium
on Geodetic Uses of Artificial Satelli-
tes and Upper Atmosphere Research,
Olsztyn, Poland, Sept. 1978.
Je popsán nový laserový vysílač určený
pro radary 2. generace s délkou impulsu
4 ns a náběhem 0.7 ns.

Aplikace některých modelů pro kvantita-
tivní vyhodnocení výsledků metody SIMS.
/Application of Some Models for Quan-
titative Interpretation of SIMS Spectra./
In: Seminář "Elektronové vlastnosti
povrchů pevných látek", Praha, ÚRE ČSAV,
5.-6.4.1978.
Je diskutováno použití semikvantitativní
a termodynamické metody pro interpretaci
spekter získaných metodou SIMS z kovo-
vých slitin.
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Jiříček, P.
Hůlek, Z.
Král, J.
Setvák, M.
Chadzitaskos,G.

Král. J.

Král, J.

Král, J.
Hůlek, Z,

Fe-Cr Alloys and F e

1 # 9 _ x C r x 0 l 3

Oxides Analysed by SIMS.
In: Int. Conference on Ion Beam Modi-
fications of Materials, Budapest,
Sept. 4.-8.1978.
V širokém rozsahu koncentrací Fe a
Cr byla ověřena závislost lineárního
vztahu mezi výtěžkem sekundárních
iontů a koncentrací.

Ion Source with Ionization by Helium
Plasma from Duoplasmatron.
In: Proc. of the Int. Working Meeting
on Ion Implantation Equipment, Swierk,
1973.
Je popsán jednoduchý iontový zdroj s
ionizací plynu heliovým plazmatem vy-
tékajícím z dup1azmatronu. Pro vyšet-
ření chování tlakového iontového zdro-
je byla provedena některá měření s
ionizací argonu heliovým plazmatem. Byl
pozorován vliv parametrů zdroje na
proud elektronového svazku iontů a
jeho hmotnostní složení.

A Triplasmatron Ion Source.
In: Proc. of the Int. Conference on
the Equipment for Ion Beam Applications
to Materials, Smolenice, 1975.
Referát pojednává o triplazmatronu vy-
vinutém pro zařízení na implantaci ion-
tů. Zdroj sestává z duop1azmatronu vy-
tvářejícího heliové plazma a z komůrky
dodatečné ionizace, kde mohou být ioni-
zovány různé materiály, plyny i látky
pevné za teploty okolí. Je popsána
konstrukce tohoto iontového zdroje ja-
kož i zkušenosti z jeho provozu a jsou
uvedena jeho technická data.

Electron Bombardment Ion Source for
SIMS.
In: Int. Conf. Ion Impl. in Semicond.,
Rheinhardsbrunn, 1977.
Je popsána konstrukce nízkotlakového
iontového zdroje s elektronovým bom-
bardováním. Dále se popisuje chování
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xAbele, K.
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Daříček, T.
Hamal, K.
xKielek, W.
xNavara, P.
Novotný, A.
xStocher, R.

xMasevitch,A.G.
Hamal, K.

xMasevitch,A.G.
Hamal, K.

Novotný, A.

tohoto zdroje a jsou uváděna některá
experimentální data získaná s argonem.
Iontový zdroj s elektronovým bombardo-
váním pro SIMS.

Nd: YAG Laser s aktivní asynchroniza-
cí modů. /Actively Mode-locked Nd:
YAG Laser./
In: Sborník semináře "Lasery v průmyslu
a ve výzkumu", Dobřichovice, 1978,
s. 170.
Je popsán kontinuální Nd: YAG laser.s
aktivní synchronizací modů. Jsou uká-
zány možnosti jeho aplikace.

INTERKOSMOS Mobile Satellite Laser
Ranging Observatory.
In: First International Symposium on
the Use of Artificial Satellites for
Geodesy and Geodynamics, Athens, May
14-21, 1973.
Uvedena analýza výsledků měření vzdá-
lenosti družic laserovým družicovým ra-
darem INTERKOSMOS v Rize v dubnu 1973.
Popsána originální konstrukce radaru do
standardního upraveného kontejneru.
Výsledky byly vyhodnoceny na počítači
v CNES v Paříži a prokázaly přesnost
měření lepší než 1 metr.

Interkosmos Laser Radar Network.
In: Proc. on Laser Tracking Instrumen-
tation Workshop, Prague, 1975.
Přehled laserových stanic sítě Inter-
kosmos. Dosažené výsledky s ohledem na
přesnost měření.

Interkosmos Laser Radar Stations.
In: COSPAR, Philadelphia, 1976.
Popis stanic sítě Interkosmos vybavených
laserovými radary. Dosažené výsledky.

Laserová lokace družic a Měsíce. /Laser
Tracking of Satellites and the Moon./
In: Lasery ve vědě a technice, Praha,
Dům techniky ČVTS 1971.
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Novotný, A.

Novotný, A.

Novotný, A.

Pospíšilová, M.
Hamal, K.
Vrbová, M.

Přehledový článek o současném stavu
laserového radarového měření družic a
Měsíce a jeho perspektivách s uvedením
popisu experimentálního zařízení na
observatoři Skalka u Ondřejova.

Použití stolních kalkulátorů Hewlett-
Packard pro měření délky a tvarů lase-
rových impulsů. /Top-desk Hewlett-
Packard Calculators in Measuring La-
ser Pulse Shape and Width./
In: Sborník druhého semináře uživatelů
kalkulátorů Hewlett-Packard, Dům tech-
niky CVTS Brno 1972.
Je uveden program pro kreslení funkcí
z « f /x,y/, který byl použit pro zobra-
zení prostorového rozložení fluorescen-
ce po třífotonové absorpci.

A Desk Top Calculator Control System
for Laser Ranging.
In: Proceedings of the Third Workshop
on Laser Tracking Instrumentation,
Lagonissi,May 1978.
Je uveden popis systému pro řízení la-
serového družicového radaru INTERKOSMOS
1. generace počítačem, který byl oživen
v létě 1977 na observatoři Helwan.

Computer Control of the Interkosmos
Laser Station at Helwan.
In: Proceedings, Interkosmos Symposium
on Geodetic Uses of Artificial Satel-
lites and Upper Atmosphere Research,
Olsztyn,September 1978.
Je popsáno částečně rekonstruované říze-
ní laserového družicového radaru
INTERKOSMOS na observatoři Helwan v létě
1978. Po rekonstrukci je celá činnost
radaru s výjimkou vizuálního navádění
řízena stolním počítačem HP 983OA.

TEA CO, Laser High Pumping Efficiency.
In: 3. Internationale Tagung Laser und
ihre Ariwendungen, Dresden 1977.
Je uváděno zvýšení účinnosti čerpání
transversálně excitovaného C0 o laseru
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s ultrafialovou předionizací cestou
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Rozsypal, A.
Král, J.
Setvák, M.

Setvák, M.
Hůlek, Z.

Setvák, M.
Král, J.
Hůlek, Z.
xšechovcov, V.

Setvák, M.

MOHHH* MCTO^HKK.
/A Twinanode Ion Source./
In: Proc. of the Int. Conf. on the
Equipment for Ion Beam Applications to
Mat.-ed.
M.Setvák, Smolenice 1975, s. 63-68.
Popis iontového zdroje pro odprašovaní
pevných látek svazkem iontů Ar.

Studium povrchu pevných látek pomocí
analýzy rozptýlených a odprášených
iontů. /A Study of Solid Surfaces by
the Analysis of Backscattered and
Sputtered Ions./
In: Konference "Povrchová analýza 77",
Plzeň 12.-14.4.1977.
Jsou diskutovány fyzikální základy
zpětného odrazu iontů a metody SIMS.
Práce uvádí experimentální výsledky
měření profilů tenkých vrstev a nástin
projektu budoucích prací.

150 KB ycTaHOBKa
MOHOB. /150 kV Facility for Ion Implan-
tation./
in: C6opnMic flOKJiaflOB - lUjwyHapoflHoe
pa6oie« coBeqaHMe no BBeApeamo MOHOB
B nOJiynpOBOAHllXM, 29.-31.5.1972,
Rossendorf.
Návrh zařízení a výpočet trajektorií
iontů v urychlovači a v separačním mag-
netu. 150 kV zařízení pro implantaci
iontů.

A 300 kV Microparticle Accelerator.
In: 5th Czechoslovak Conference on
Electronics and Vacuum Physics, Brno
1972.
Popis zařízení pro urychlování mikrosko-
pických částic prachu v elektrostatic-
kém urychlovači.
Urychlovač mikročástic 300 kV.
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Setvák, M.
Král, J.
Hůlek, Z.
xšechovcov, V.

Setvák, M.
Král, J.
Hůlek, Z.
Pína, L.

Setvák, M.

Setvák, M.

Setvák, M.
Král, J.
Hůlek, Z.
Pína, L.

A 150/300 kV Equipment for Ion Implanta-
tion.
In: Proc. 5th Czechoslovak Conference on
Electronics and Vacuum Physics, Brno
1972.
Popis varianty urychlovače iontů s dvěma
urychlovacími mezerami.
Zařízení pro implantaci iontů 150/300 kV.

The Design and Testing of an Ion Implanta-
tion Equipment.
In: Prof. International Working Meeting
on Ion Implantation Equipment, Swierk,
1973.
Návrh a měření zařízení pro iontovou im-
plantaci .

Použití iontových svazků pro analýzu
povrchu pevných látek. /Ion Beam Appli-
cation for Analysis of Solid State Sur-
faces./
In: Sborník Tesla 1978, 25 s.
Návrh projektu laboratoře mikroanalýz
založených na interakci vysoko energe-
tických iontů s pevnou látkou. Přehled
analyzačních metod.

Vybrané metody analýzy povrchu pevných
látek. /Selected Analysis-Methods of
Surface Solid Layers./
In: Sborník Integrované obvody MIS-78,
Smolenice 1978, s. 40-49. .
Zpráva o projektu výstavby laboratoře
analýz povrchu pevných látek metodou
Ruthefordova rozptylu, rentgenové fluo-
rescence buzené energ. ionty a jadernými
reakcemi.

Some Experience with the Operation of a
150 keV Ion Implantation Equipment.
In: Proc. of the International Conferen-
ce on the Equipment for Ion Beam
Applications to Materials - ed. M. Set-
vák, Smolenice 1975, s. 17-26.
Popis provozních vlastností zařízení pro
iontovou implantaci vybudovaného na
FJFI a jejich vliv na kvalitu implantač-
ního procesu.
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Setvák, M.
Král, J.
Hůlek, Z.
Pína, L.
Cako, A.

Sochor, V.
Engst, P.
Mráz, P.

Sochor, V.

Sochor, V.
Veselý, J.

Sochor, V.

An Experimental Equipment for Ion Im-
plantation.
In: Susumu Namba - Ion Implantation in
Semiconductors, Science and Technology,
New York, Plenum Press, 1975, s. 591-
596.
Popis zařízení pro iontovou implantaci
vybudovaného na katedře fyzikální elekt-
roniky FJFI v Praze.

cyneppaAMaitifOHHoro jiasepaH2

/Dynamics of Superradiant N~ Laser./
In: Sbor. ref. Sibiř. odd. Akad. věd
SSSR, Novosibirsk, 1975, s. 152.
Dynamika superradiačního režimu mole-
kulárního N2laseru vpolokasickém přib-
lížení, odvození řídicí rovnice a výpo-
čet tvaru generovaného impulsu.

Aplikace laserové spektroskopie v ja-
derné fyzice. /Application of Laser
Spectroscopy in Nuclear Physics./
In: Sborník Lasery v průmyslu a ve výzku-
mu, CVTS - Dům techniky Praha 1978,
s. 190.
Měření jemné a velmi jemné struktury
atomárních spekter v laserové spektrosko-
pii, měření izotopického posuvu, laserová
separace izotopů.

Impulsní barvivový laser čerpaný dusíkovým
laserem. /Impuls Dye Laser Excited by
Nitrogene Laser./
In: Sborník Lasery v průmyslu a ve výzku-
mu, ČVTS - Dům techniky Praha 1978, s.
167.
Konstrukce a činnost barvivového laditel-
ného laseru, čerpaného impulsním dusí-
kovým laserem.

Generátory koherentního 0V záření.
/Generators of Coherent UV Radiation./
In: Sborník optické komunikace 1978,
Tesla - ČVTS-Dům techniky, Praha 1978,
s. 44.
Mechanismy generace koherentního UV zá-
ření, princip superradiace, popis mole-
kulárního dusíkového laseru.
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Vrbová, M. OARH ue?OR xsitepeHXA $opnH mnyxca nx-
Hamal, K. xocexyiUHoJI AJXTeJtbHOCTX* /One Method

of Measuring Pikosecond Laser Pulse
Width and Shape./
In: Proc. of the Vavilov's Conference
On Non-linears Optics, Novosibirsk,
červen 1971.
Je uvedena metoda analýzy prostorového
rozložení fluorescence po třífotonové
absorpci vedoucí k určení úplného
tvaru pikosekundového impulsu.
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Referativní články
0Ó30pHbie CTaTbM
Review Articles

Hamal, K.
Vrbová, M.

Hamal, K.

Hamal, K.

Vysokovýkonné pulsní lasery. /High-po-
wer Pulsed Lasers./
Acta polytechnica IV, 1975, s. 199-210.
Je podán přehlad výsledků výzkumu vy-
sokovýkonových pulsních laserů na kated-
ře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT.
Doplněno obrázky systémů a grafy.

Účast FJFI na úkolu Interkosmos. /Inter-
cosmos Programme Participation of the
Faculty of Nuclear Sciences and Physical
Engineering./
Zpravodaj ČVUT, 4, 1977.
Přehled výsledků práce od roku 1971 do
roku 1977.
13 laserových vysílacích stanic na růz-
ných místech ve světě.

COCTO«HM« H nepcneKTMWi •ccx«xoBaral
B 06«aCYK TtXMXKM A M JMCtpBOt XOKUIXM
BdCyCCTBftBHHX CnyVHBKOB 3 « I X B .
/Present State and Future Research
Programme in the Field of Artificial
Satellite Laser Ranging./
KaaBVOBax rtirrpoHwea 5, 1978,č. io,
s. 2188. ~"
První generace laserových radarů měřila
vzdálenost družic s přesností 1 m. Od
druhé generace se očekává přesnost 10 cm
a od třetí generace 3 cm. Jsou analyzo-
vány zdroje chyb/' měření.
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Hůlek, Z.

Hůlek, Z.
Král, J.

Setvák, M.

Setvák, M,
Pína, L.

Veselý, J.
Zafar, J.
Sochor, V.

Sochor, V.

Funkční principy vakuometrů používaných
nejčastěji v technické praxi a možnosti
jejich aplikace. /On the Principles of
the Most Frequently Used Industrial Va-
cuummeters and the Possibilities of
their Application./
Seminář CVTS "Vakuová technika 77",
Hradec Králové, 1977.

Použití hmotové spektroskopie sekundár-
ních iontů /SIMS/ pro analýzu tenkých
vrstev. /On the Use of Secondary Ion
Mass Spectrometry /SIMS/ for Thin
Films Analysis./
Seminář "Hmotová spektrálnlá analýza"
Donovaly, 25.-27.1O.1977.

Řešení pohybu nabitých částic v elekt-
rických a magnetických polích. /The So-
lution of Movement of Charged Particles
in Electric and Magnetic Fields./
In: Sborník prací ÚVT-ČVUT 1974.
Výsledky spolupráce katedry fyzikální
elektroniky FJFI a ÚVT-ČVUT.

Iontová implantace a její použití pro
obvody MOS. /Ion Implantation and its
Use for MOS Structures./
In: Sborník - II. celostátní seminář
o technologii a použití integrovaných
obvodů typu MOS, 1974, Kočovce.
Přehled použití a přednosti iontové
implantace pro výrobu obvodů MOS.

Lasery pro LSI. /Lasers for. Laser
Isotope Separation./
Pracovní materiály CSKAE 8/1977, s. 47.
Požadavky kladené na lasery technikou
laserové separace - monochromatičnost,
vysoký výkon, laditelnost. Realizace
vyhovujících laserů v UV, viditelné
a infra oblasti.

Laserová separace izotopů. /Laser Iso-
tope Separation./
Pracovní materiály ČSKAE B/1911, s. 31.
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Sochor, V.
Veselý, J.

Vrbová, M.

Vrbová, M.

Přehled laserových metod separace
izotopů a současný stav experimentál-
ních prací, analýza dvoustupňové foto-
ionizace a okamžité disociace, využití
pro separaci jaderných materiálů.

Frequency Stabilization in Dye Lasers.
EKON - 78, sect. A, 184.
Diskuse pasivních a aktivních metod
frekvenční stabilizace barvivových la-
serů. Popis realizovaného systému pro
laserovou separaci izotopů s využitím
mikroprocesorů.

Chemické lasery. /Chemical Lasers./
Lasery ve vědě a technice, Praha 1971,
s. 137.
Je uvedena analýza dynamiky buzení che-
mických laserů a porovnání s lasery
čerpanými opticky.

Transverzálně buzené C0~ lasery pracu-
jící při atmosférickém tlaku. /Trans-
versaly Excited Atmospheric Pressure
CO, Lasers./
Lasery v průmyslu a ve výzkumu, sbor-
ník Dobřichovice 1978, s. 146.
Je podán fyzikální model mechanismu
excitace a uvedeny různé způsoby tech-
nické realizace predionizace. Současně
se uvádí popis systémů postavených na
KFE FJFI ČVUT.

382



Výzkumné zprávy
OmeTbi no
paĎOTaM
Research Reports

Cabicar, J.
Sochor, V.

Sochor, V.
et al.

Král, J.
šechovcov, V.

Král, J.
Hůlek, Z.

Král, J.
Hůlek, Z.

Laserová separace izotopů uranu.
/Laser Isotope Separation of Uranium./
Úvodní zpráva st. výzkum, úkolu, 1976.

Nové systémy zesilování a generování
elmag. vln pro využití rezonančních je-
vů na optických frekvencích. /New
Systems of Generation and Amplifica-
tion of Electromagnetic Waves for
Investigation of Resonance Phenomena
at Optical Frequencies./
Závěrečná zpráva st. výzkum, úkolu,
1975.

Návrh hmotového analyzátoru iontového
svazku. /Design of Mass Analyser./
Zpráva 03 /'III-3-2/7/, 1971.

Zdroj primárních iontů pro odprašova-
ní povrchů a SIMS. /Primary Ion
Source for Sputtering Surfaces and
SIMS./
Zpráva ke smlouvě 21/76 pro Tesla-
VUVET.

Zdroj primárních iontů pro odprašovaní
povrchů a SIMS. /Primary Ion Source
for Sputtering Surfaces and SIMS./
Zpráva ke smlouvě 28/77 pro Tesla-
VUVET.
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Lončar, G.
Bárdoš, L.
Dragila, R.

xMusil, J.
xBárdoš, L.
x5áček, F.
Lončar, G.
Dragila, R.

Setvák, M.
Král, J.
šechovcov, V.

Setvák, M.
Král, J.
Hůlek, Z.
Pína, L.
Turek, O.
Kříž, J.
škutina, Z.

Sochor, V.
xBlabla, J.

Sochor, V.
Zafar, J.
Veselý, J.

Sochor, V.
xBlabla, J.
Kopecký, V.
Štefanova, J.

Problematika vytváření pasivačních
kysličníkových vrstev na Si destičkách
v mikrovlnně buzeném magnetoaktivním
plazmatu. /Creation of SiO- Thin Films
on Si Substrate in Microwave-induced
Magnetoactive Plasma./
Zpráva pro ČKD Polovodiče, HS 19/1975,
Praha, 1975.

Vytváření oxidových vrstev na Si des-
tičkách v mikrovlnně buzeném magneto-
aktivním plazmatu. /Creation of Oxi-
de Layers on Si Substrates in Microwa-
ve-induced Magnetoactive Plasma./
Zpráva pro CKD Polovodiče, HS 32/76,
část I.,prosinec 1976, část II. září
1977, Praha.

Urychlovač pro implantaci iontů do
polovodičů. /An Accelerator for Ion
Implantation to Semiconductors./
Úvodní projekt, 1970.

Závěrečná zpráva o plnění úkolu
III-3-2/7 "Implantace iontů do polovodičů*
v letech 1971-75. /Ion Implantation in
Semiconductors./ 1975.

Aplikace laserů v podmínkách povrchových
lomů. /Application of Lasers in Open
Mines./
Studie, 1976.

Laserová separace izotopů uranu. /Laser
Isotope Separation of Uranium./
Zpráva k průběžné oponentuře st. výzkum,
úkolu, 1978.

Výkonové lasery pro technologické účely.
/Technology Applications of High-power
Lasers./
Studie, 1978.
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Patenty
riaTeHTb
Patents

Bárdoš, L.
Lončar, G.
xMusil, J.
xžáček, F.

Bárdoš, L.
Lončar, G.
xMusil, J.
xžáček, F.

Bárdoš, L.
Lončar, G.
xMusil, J.
xžáček, F.

Způsob vytváření tenkých vrstev na
povrchu pevného substrátu, PV 1435-75,
/9.3.1975/, A.O. 174614. /One Method
of Creating Thin Films on Solid State
Substrate./
Vynález se týká možnosti využití magne-
toaktivního plazmatu pro vytváření
tenkých vrstev na povrchu pevných látek.

Způsob generace magnetoaktivního plaz-
matu pro vytváření tenkých vrstev na
povrchu pevných substrátů a zařízení
k provádění tohoto způsobu.
PV 1436-75, /4.3.1975/. /Generation
of Magnetoactive Plasma for Creating
Thin Films on Solid State Substrates
and the Apparatus Used./
Vynález se týká mikrovlnné generace
plazmatu v magnetickém poli s intenzi-
tou v okolí elektronové cyklotronní
resonance. V zařízení pro vytváření
tenkých vrstev je použito generace plaz-
matu mikrovlnnou zpožäovací strukturou,
a to v různých plynech.

Způsob generace magnetoaktivního plazma-
tu pro vytváření tenkých vrstev, zejmé-
na oxidových, na povrchu pevných substrá-
tů a zařízení k provádění tohoto způso-
bu, PV 8587-75 /16.12.1975/, A.o. 182562.
/Generation of Magnetoactive Plasma for
Creating Thin Films, Especially Oxide
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Films, on Solid State Substrates and the
Apparatus Used./
Vynález se týká způsobu generace magne-
toaktivnlho plazmatu pro vytváření ten-
kých vrstev a zařízení, v něniž je využito
speciální kombinace mikrovlnných ele-
mentů, umožňujících dosáhnout vysoké
parametry při vytváření tenkých vrstev,
zejména oxidových.

Hiršl, P. Zapojení stabilizátoru s dvoutaktním
střídačem. Autorské osvědčení č. 157466;
15.4.1~75. Voltage Stabilizator Using
Chopper. /Digital Timing and Control
by Cutting Relatively Long Objects./
Zapojení pro digitální řízení sledu a
doby trvání jednotlivých ťíkonů zaříze-
ní určeného k dělení relativně dlouhých
předmětů. Autorské osvědčení č. 158078;
15.5.1975.
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Kandidátské disertace

CSc Theses

Cako, A.

Dragila, R.

Hůlek, Z.

Jelínková, H.

Král, J.

Novotný, A.

Metoda SIMS a její použití na měření
hloubkového koncentračního profilu im-
plantovaných iontů. /Method SIMS and
its Application to the Measurement
of the Depht Profile of Implanted Ions./
1977.

Relaxace rychlých elektronů ve vysoko-
parametrovém plazmatu. /Relaxation of
Fast Electrons in High-Parameter
Plasma./ 1978.

Některé problémy měření tlaků v obořu
ultravakua. /Some Problems of the
Measurement of Pressures in UHV Range./
1977.

Generace gig/aritických impulsů na rubíno-
vém laseru. /Generation of Gigantic
Pulses in Ruby Lasers./ 1974.

Duplasmatron s dodatečnou ionizací jako
zdroj těžkých iontů. /Duplasmatron
with Additional Ionization as a Source
of Heavy Ions./ 1977.

Laserový rad^r II. /Laser Radar 11./
1974.

Schmiedberger, Laserová jiskra jako model jaderného
P. výbuchu. /Laser Spark as a Model of

Nuclear Explosion./ 1974.
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Docentské habilitace
floueHTCKMe AMC
Docents Theses

Hiršl, P. Faktory ovlivňující přesnost měření
vzdálenosti laserovým radarem.
/Factors Affecting Exact Measure-
ments of Distance by Means of Laser
Radar./ 1978.

Resl, J. Mikrovlnné obvody generátorů pevné
fáze. /Microwave Circuits of Solid
State Generators./ 1977.

Setvák, M. Urychlovač mikroskopických částic.
/Accelerators of Microscopic Partic-
les./ 1973.

Doktorské disertace
flOKTOpCKMe
DrSc Theses

Hamal, K. Pulsní lasery pro kosmickou geodézii
a horké plazma. /Pulsed Lasers for
Space Geodesy and Hot Plasma./ 1978.
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Diplomové práce
Aun/ioMHbie paóoTbi
Diploma Projects

1971

Hamzawi,

Jiřík, Z

Kubeček,

Maršík,

Nováková

Orčík, V

Pospíšil

A.

•

V.

J.

, J

• •

Řípa, M.

Šimek, V.

Výboj v elektrickém poli laserového
paprsku.

Iontový zdroj.

Ionizace pikosekundovými impulsy.

Kvantová teorie koherence světla při
parametrickém zesilování.

Měření koncentrace profilů příměsí
v epitaxních polovodivých vrstvách.

číslicový měřič četnosti impulsů.

Pohyb iontu v izochronním cyklotronu
s přihlédnutím k vlivu elektrického
pole.

Vytváření lokální definované poruchy
v koncentraci nabitých částic v plaz-
matu pomocí vysokofrekvenčního elektro-
magnetického pole.

Mikrovlnný vysílač malého výkonu s Gun-
novou diodou.
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1972

Holoubek, J.

Láska, J.

Novák, M.

Onheiser,

Pína, L.

Pine, J.

Pejčoch,

Churavý,

Pospíšil,

Robešová,

Straka, Z

štovíček,

Tóth, A.

Zagalák,

1973

Čuraj, J.

Hrkal, L.

, 0.

J.

V.

J.

J.

J.

P.

Pohyb iontu ve střední rovině izo-
chronního cyklotronu.

Teoretická analýza pohybujících se
vrstev v neizotermickém plazmatu v H~.

Sledování parametrů stopy při svařování
elektronovým paprskem v závislosti na
výkonu paprsku a vlastnostech materiá-
lu.

Holografická diagnostika laserové
jiskry.

Stabilizované a regulované napájení
iontového zdroje.

Měřič profilu epitaxních vrstev GaAs.

Optimalizace kaskády zesilovačů vzhledem
k šumovým poměrům.

Simulační jazyky a některé problémy spo-
jené s jejich kompilací.

Stochastické automaty s cílovým chováním.

O dvou třídách zobecněných entropií.

O efektivnosti některých metod rozpozná-
vání obrazců.

Metody řešení nelineárních obvodů.

Návrh optimálního zásobovacího systému.

Rekonstrukce programu SUMX.

Počítačový model ohřevu plazmatu lase-
rovým svazkem.

Napájecí zdroj bez sítového transformá-
toru pro číslicové integrované obvody.
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Krajíček, V.

Křepelka, J.

Kubeček, V.

Impulsní měřič Gunnovy diody.

Výzkum laserového plazmatu vytvořeného
více ionizovanými atomy.

Holografická pulsní diagnostika lase-
rové jiskry.

Pospíšilová,M. Dynamika C0 2 laseru.

Říha, J.

Saic, S.

Šakala, 0.

Tinák, V.

Obvod pro vychylování elektronového
svazku urychlovače.

Srovnávání budicích zdrojů laserů Nd:
YAG.

Přechodová charakteristika elektrolu-
miniscenční diody GaP.

Spektrální a dynamické charakteristiky
organických barviv pro laditelné lasery.

1974

Hudec, L.

Křupa, K.

Magner, P.

Osvald, F.

Pfeifer, M.

Terray, M.

Turán, J.

Varkoček, M.

Optické charakteristiky plazmy.

Riešenie Boltzmanovej kinetickej rovnice
pre viaczložkovú plazmu so zretelom na
použitie pre neisotermickiS nehomogénnu
vodíkovú plazmu.

Gunnova dioda ako generátor centimetrových
vln.

Holografická interferometria fázových
objektov.

Rozbor přesnosti nastavování a synchroni-
zace hodin signálem absolutního času.

Měření šumu Gunnových diod.

Optimalizace parametrů lineárních se-
lektivních funkčních bloků.

Metoda pro určení optimálního toleranč-
ního vektoru při syntéze elektronických
obvodů.
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Veselý, V. Využití Dopplerova jevu na optických
frekvencích pro měření rychlosti ob-
jektu.

1975

Bašta, R.

Blažek, K.

Hampl, J.

Kos, M.

Kubelka, J.

Mráz, P.

Pátek, B.

Rozsypal, A.

Svoboda, V.

Urbánek, P.
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