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Jedním z významných vìdcù a vynálezcù Nìmecka minulého století byl
Dr. Ing. Rudolf Hell, narozený 19. prosince 1901 v bavorském mìstì Eggemühl. Kdy mu bylo 6 let, tak jeho otec,
který byl eleznièním úøedníkem, byl
dokonce pøeloen do Egeru (dnení
Cheb), take èást svého ivota proil
na naem dnením území.
Ji jako mladý hoch se velice zajímal o fyziku a matematiku, v tìchto
pøedmìtech vynikal a zaèal studovat
elektroinenýrství. Promoval v roce
1927 závìreènou prací o svém vynálezu - automatickém zamìøovacím systému pro leteckou navigaci. V nìm
popsal, jak mùe pilot zjistit smìr k rádiovému vysílaèi a podle toho zjistit
svou polohu nezávisle na tom, zda je to
v noci èi v mlze.
Ve svých pokusech pak pokraèoval
a na svìt zaèaly pøicházet vynálezy
nové. Jedním z nich byla obrazovka,
schopná vyuití v televizi, kterou pak
pouil v dalím vynálezu, který byl nazván pøístroj pro elektrický pøenos psaných znakù. Hellùv pøijímaè psaných
dokumentù byl zaloen na principu pøíjmu grafické informace, která byla pøed

tím na vysílací stranì rozloena do jednotlivých bodù. Pøístroj byl nazván
Hellschreiber a mnozí radioamatéøi si
jistì pamatují, e se v pováleèných a
50. letech u nás vyskytovaly nìmecké
komunikaèní pøijímaèe MINERVA, které mimo klasické nf èásti mìly vestavìn dalí blok s elektronkou EL11, která
slouila jako zdroj vstupního signálu
právì pro tento pøístroj. Hellschreiber
byl, pokud se jednalo o pøenos signálu
a jeho dekódování, pøedchùdcem dneních faxù.
Hell v roce 1929 také zaloil vlastní
továrnu, ve které, jak pøedpokládal, se
budou jeho vynálezy vyrábìt. Nevybral
si vak dobrou dobu - jednak politická
situace v Nìmecku nebyla právì rùová, jednak Evropa byla v té dobì v krizi.
Ale pøestoe mìl jen velmi malou podporu, pustil se s elánem osmadvacetiletého mladíka do výroby svých Hellù a
uspìl. V roce 1931 pøedvedl svùj pøístroj pracující na elektrochemickém
principu s papírem naputìným látkou
reagující barevnì na prùchod elektrického proudu. Výrobu dále roziøoval
o rádiové zamìøovaèe a rádiové kompasy, a ponìvad se ji schylovalo
k válce, produkoval ifrovací stroje a
nakonec i akustické roznìtky pro miny.
V prùbìhu války pro nìj pracovalo asi
1000 dìlníkù.

Ukázka vzhledu pøenáených písmen
Hellova systému

Nákres rozloení znakù E, K a 6 na
jednotlivé body pro pøenos
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Vysílací kotouè Hellova pøístroje
pro písmeno E
Prùbìh proudu
v obvodech
Hellova pøístroje
odpovídající
pøenosu znakù
E, K a 6
(viz obrázek
vlevo uprostøed)
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Nákres funkce Hellova vysílaèe.
Kadá klávesa spoutí svùj kotouè
s odpovídajícím znakem
V roce 1944 vìtina tiskových
agentur, pøenáejících své zprávy rádiem, vyuívala zaøízení na principu
Hellova pøístroje. Bìhem váleèných
událostí byla jeho továrna v Berlínì
rozbombardována a prakticky pøestala existovat.
Pøes neslavný konec váleèné éry se
Hell nevzdal a otevøel v roce 1947 dalí
továrnu, tentokrát v Kielu, aby obnovil
výrobu svých Hellschreiberù. Dalím
výrobkem byl jeho - na tehdejí dobu
pøevratný vynález - elektronicky øízený
rytecký stroj, který nazval Klischograph. Ten elektronicky snímal pøedlohu a
elektricky øídil vlastní mechanické rytí,
navíc ji pracoval i s pùltóny, take
mohl dobøe zpracovat i fotografie. Pouíval se na nìmeckých drahách a v Bundeswehru.
Následovaly dalí pøístroje, dokonalejí, ale na podobném principu, vèetnì
svìtoznámé znaèky Colorgraph. Továrna produkovala i pøenosová zaøízení
pro faximile na pøenáení celých tiskových stran èasopisù. Rudolf Hell pak
doil svá dùchodová léta v Kielu a jeho
továrna fúzovala s firmou Linotype.
Sta let se jetì doil svìí (viz obrázek na druhé stranì obálky, na kterém
pøijímá gratulace od pøedstavitelù
mìsta ke svým stým narozeninám),
ale 15. 3. 2002 náhle zemøel.
Zajímavé je vyuití principu Hellova
pøístroje v radioamatérském provozu.
První amatérské spojení klasickými
Hellovými pøístroji bylo navázáno v roce
1958 mezi DL1GP a DM3KG, v roce
1980 se objevil první poèítaèový program pro poèítaè Apple od PA0KLS a
v roce 1999 dal IZ8BLY k dispozici radioamatérùm svùj dokonalý program pro
poèítaèe PC s prostøedím Windows 95
nebo vyím.

Irving Langmuir
Tento významný americký vìdec
se narodil 31. ledna 1881 v Brooklynu
v New Yorku. Základní kolní docházku
absolvoval jednak v New Yorku, jednak
v Paøíi, kam se na èas odstìhovali
jeho rodièe.
Ji coby mladík byl svìtobìníkem.
Bakaláøskou hodnost získal na báòské
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fakultì Columbijské univerzity, doktorát
z chemie obhájil na nìmecké univerzitì
v Gottingenu, kde studoval pod vedením známého laureáta Nobelovy ceny
Waltera Nernsta.
V roce 1906 nastoupil na své první
místo a pùsobil jako profesor chemie
na Stevensovì technologickém institutu v Hobokenu - New Jersey, kde vydrel do roku 1909.
Odtud pøeel do vìdeckých laboratoøí firmy General Electric Company
ve Schenectady, ve státì New York, a
svùj dalí ivot a vìdeckou kariéru spojil s touto firmou; stal se øeditelem tìchto laboratoøí, získal tam 63 patentù,
v roce 1932 Nobelovu cenu za chemii a
bìhem svého plodného ivota jetì
mnoství dalích významných ocenìní.
Jeho hlavním pøedmìtem zájmu
byla emise elektronù z rozhavené
katody a dìje v elektronkách, èi lépe
øeèeno, zkoumání pohybu elektronù
v elektronkách mezi rozhavenou katodou a dalími elektrodami pøi vysokém stupni vakua (k pokusùm zkonstruoval rtuovou difusní vývìvu).
Napø. souèástky jako kenotron a tyratron jsou jeho vynálezy.
Zkoumal také chování rozhavených vláken v rùzných plynech a pøispìl tak k prùmyslové výrobì árovek
plnìných plynem, které se vyznaèují
dlouhou ivotností a vysokou svítivostí.
Popsal tzv. Langmuirùv efekt, spoèívající v tom, e plyny v kontaktu se havým povrchem se mìní v ionty.
Byl u mnoha výzkumù zamìøených
na vývoj elektrických zaøízení jednak
pro irokou spotøebu obyvatel, jednak
pro vojenské úèely, a mìl velký podíl na
poznání zákonitostí atomových struktur
materiálù.
Navrhl vyuití tzv. Langmuirova plamene - co je vyuití atomové formy
vodíku pro sváøení kovù s vysokým bodem tavení.
Zabýval se atomovou teorií, osvìtlil
princip záøení izotopù, dìlal pokusy
s vlivem olejového filmu na vodì a
zjistil, e energetické stavy molekul na
povrchu jsou jiné ne pod povrchem.
Bìhem druhé svìtové války byl jednou z klíèových postav výzkumu zamìøeného na obranu Spojených Státù a
poradcem v rùzných vìdeckých programech, jako napø. vyuití principu
radaru jak v americké, tak anglické
armádì.
Zemøel 16. srpna 1957 ve Falmouth
ve Spojených státech amerických.

podporoval a pomáhal jim, byl velmi
oblíben, a mnoho jeho ákù se stalo
významnými fyziky.
Narodil se 18. 7. 1853 v holandském
Arnheimu. Vystudoval známou holandskou univerzitu v Leydenu a prakticky
celý svùj ivot zda pak pùsobil jako profesor teoretické fyziky. Teprve v roce
1923 se stal øeditelem fyzikálního ústavu v Haarlemu nedaleko Leydenu, kde
také 4. 2. 1928 zemøel.
Ji jeho doktorská práce mìla neobyèejnou teoretickou úroveò. Vycházel
pøitom z Maxwellových výzkumù a na
základì jeho obecných rovnic rozpracoval vlastnosti odrazu a lomu svìtla
na rozhraní dvou prostøedí. Mimo jiné
tím dokázal, e elektromagnetická teorie svìtla je pravdivá a obsahuje
vechny vztahy potøebné k výpoètùm
intenzity pøi odrazu a lomu.
Na Maxwellovì teorii dále pracoval a
vypracoval tzv. Lorentzovu elektronovou teorii, zákony vzájemného pùsobení elektromagnetického pole a elektricky nabitých èástic v tomto poli se
pohybujících. Za zdroj elektromagnetického pole povaoval oscilující èástice uvnitø atomù.
Jeden z jeho ákù (Pieter Zeeman
1865 a 1943) pak na základì této teorie objevil pøi experimentování tìpení
spektrálních èar atomù (tzv. Zeemanùv
efekt) a oba pak obdreli za tyto poznatky v roce 1902 Nobelovu cenu.
By jeho teorie pomohla objasnit celou øadu dalích dùleitých optických a
elektrických jevù (napø. Faradayùv jev),
pøinesla i mnoho otazníkù pøi dalím
zkoumání jevù probíhajících uvnitø
atomù. Ty pak osvìtlila a kvantová
fyzika.
Kdo se zabýval speciální teorií relativity, zná jistì pojem Lorentzova transformace, vyjadøující vztah mezi souøadnicemi a èasem v soustavách,
pohybujících se vùèi sobì rovnomìrnì
pøímoèaøe.
To, e teorii relativity pozdìji dokonale popsal Einstein, neubírá Lorentzovi na významu. Byl jen krùèek od toho,
co Einstein dokonèil.
Známý je té Lorentzùv zákon, e
podíl tepelné a elektrické vodivosti kovù
je pøímo úmìrný absolutní teplotì.
Lorentz byl ve své dobì geniálním
teoretickým fyzikem a jeho vyjádøení
elektronové teorie má trvalou platnost.

Henrick Antoon
Lorentz

[2] Weinfeld, S.: Kartki z historii telekomunikacji. Warszawa 1960.

Byl to vysoce erudovaný vìdec,
se zvlátní schopností pøitahovat talenty a rozvíjet jejich mylenky. Díky
tomu, e jako vùdèí osobnost ostatní
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