Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Karel Vacek
Pracovní konference o fyzice a chemii krystalofosforů
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Vol. 7 (1962), No. 2, 111

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/139725

Terms of use:
© Jednota českých matematiků a fyziků, 1962
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must
contain these Terms of use.
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and
stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://project.dml.cz

ka polovodičů", která ve stejném rozsahu pokračuje v 6. semestru. Současně s touto přednáškou
začíná v 6. semestru I. kurs praktika polovodičů, který je věnován výhradně technologickým
úlohám, jichž je celkem 10. Úlohy se týkají zonální rafinace, přípravy monokrystalů, přípravy
vzorků pro měření, přípravy kontaktů atd. V 7. semestru začíná čtyřhodinová přednáška „Techno
logie polovodičů", která pokračuje i v 8. semestru. V 7. a 8. semestru pokračuje praktikum z polo
vodičů II. a III. kursem; oba jsou věnovány takovým měřením, jimiž jsou prakticky demonstrová
ny hlavní vlastnosti polovodičů a polovodičových součástek. Každý kurs má opět 10 úloh. V 8.
semestru je zařazena ještě dvouhodinová přednáška „Tranzistorová elektronika" a začíná čtyř
hodinová přednáška „Teorie pevných látek", která končí v semestru 9. V tomto semestru se uza
vírá cyklus přednášek specializace polovodičů ještě dvěma dvouhodinovými přednáškami, a to
„Optické vlastnosti polovodičů" a „Použití polovodičů". Diplomová práce se vypracovává
v 10. a 11. semestru. Zvláštností ná kijevské katedře polovodičů je to, že posluchači mají přede
psánu tzv. kursovní práci. Je to kratší práce v rozsahu čtvrtiny diplomové práce, kterou posluchač
vypracovává v 7. až 8. semestru. Předmět kursovní práce nemusí být shodný s tématem diplo
mové práce a jejím cílem je připravit posluchače pro vypracování diplomové práce.
Přednášky jsou na obou katedrách vždy předem pečlivě připraveny. Každý posluchač obdrží
velmi podrobné sylaby přednášek, kde jsou předepsány učebnice povinné ke studiu i doporučená
literatura.
Kromě pedagogického programu má každá katedra i svůj vlastní vědecký program. Např.
na moskevské katedře polovodičů se provádí ve spolupráci s Ústavem radiotechniky a elektro
niky AV v rozsáhlé míře výzkum rekombinace v polovodičích. Externím vedoucím prací o rekombinaci je prof. S. G. KALAŠNIKOV z Ústavu radiotechniky a elektroniky. Problémy, jimiž se zde
zabývají, jsou uvedeny v souborném referátu prof. Kalašnikova ve sborníku mezinárodní konfe
rence o fyzice polovodičů, která byla v Praze v září 1960. V Kijevě se vědecké práce soustřeďuje
na fotoelektrické a povrchové jevy polovodičů. Sepětí výuky s vědeckou prací považují sovětští
fyzikové za nezbytnou podmínku k tomu, aby z vysokých škol vycházeli absolventi připraveni
co nejlépe pro své další úkoly.
Pokud jsem byl informován, je specializace fyziky polovodičů zavedena v Sovětském svazu
na většině vysokých škol a jako příklad jsem uvedl dvě nejdůležitější fakulty. Programy výuky
se od sebe příliš neliší, pouze zaměření vědeckého programu jednotlivých kateder je různé.
Miloš Matyáš

PRACOVNÍ KONFERENCE O FYZICE A CHEMII KRYSTALOFOSFORU
Ve dnech 27.-29. listopadu 1961 se konala v Berlíně v NDR pracovní konference o fyzice
a chemii krystalofosforů, pořádaná Německou akademií věd — komisí pro luminofory za vedení
dr. H. ORTMANNA. Hlavní její náplň byla soustředěna na látky typu ZnS a CdS, na alkalické
a stříbrné halogenidy a konečně na některé organické luminofory. V přednesených referátech
byly hlavně probrány otázky termoluminiscence, vlivu teplotního zpracování luminoforů na zabu
dování aktivátorů, vlivu elektrického pole, kyslíku a některých nových aktivátorů na fotoluminiscenci; kromě toho referáty byly věnovány některým aktuálním otázkám použití luminoforů
v dozimetrii ionizujícího záření a v televizi. Na konferenci byl rovněž popsán a předveden nový
organický luminofor pro červenou oblast 6-chlor-4-hydroxy-2-ketopyran-3-karbonová kyselina
s pyridinem. Konference se zúčastnily delegace fyzikálních společností z Polska, Maďarska, ČSSR
a zástupci Akademie věd SSSR.
Karel Vacek
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