
B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIKI   TEORETYCZNEJ  I  STOSOWANEJ

ZEBRANIA  N AU KOWE  W  OD D ZIAŁAC H  P TM TS

W  drugim  i trzecim  kwartale  1963  r.  odbyły się   w  Oddziałach Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki
Teoretycznej  i  Stosowanej  nastę pują ce  zebrania  naukowe

Data Prelegent Temat
U czę -   Dysku-
stni-   tan-
ków  tów

Oddział   w  Gliwicach

11.4.63  J.  NALESZKIEWICZ
23.5.63  Z.  KĄ CZKOWSKI

20.6.63  S.  OCHĘ DUSZKO

Oddział   w  Krakowie

5.4.63  GUNTER  SCHMIDT (Berlin)

29.5.63

25.9.63

4.4.63

25.4.63

16.5.63

6.6.63

8.6.63

J.  KOLĘ DOWSKI

A.  MARTI N  (Francja)

C.  MORETTI  (Francja)

Oddział  w Łodzi

K .  WlLMANSK I

W .  KOREWA

G ^D ERKOWSKI

Z.  KAZIMIERSKI

Oddział  w Poznaniu

M .  SOKOLOWSKI

Z  zagadnień  statecznoś ci  ruchu  wałów  42  4
O  metodach  iteracyjnych  mechaniki  bu-
dowli  38  3
Zmierzch  kalorii  i  kilogram- siły  46  5

Stateczność  dynamiczna  powłok  o  małej
wyniosłoś ci  21  9
Schemat zastę pczy  układu elektromecha-
nicznego  12  6
Teoria  i  technika  metody  kruchych  po-
kryć
Dwie metody wyznaczania  naprę ż eń wła-
snych  35  8

Sprę ż ysto- plastyczny  stan  naprę ż enia
wywołany  pewnym  polem  temperatury  14  14
Obliczenia  konstrukcyjne  metodą   wskaź-
ników  26  7
O  pewnym  zagadnieniu  momentowym
łupiny  sferycznej  .  13  5
Pole  prę dkoś ci  w  płaskim  przepł ywie
potencjalnym  przez  stopień  osiowy  tur-
biny  lub  sprę ż arki  14  5

Nieskoń czone koncentracje naprę ż eń w li -
niowej  teorii  sprę ż ystoś ci  26  7
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D ata Prelegent Temat
Uczę-  Dysku-
stni-   tan-
ków  tów

Oddział   w Szczecinie

12.4.63  J. SUŁOCKI

31.5.63  Z.  KIERZKOWSKI

14.6.63  J.  SUŁOCKI

Oddział   w  Warszawie

9.4.63  A.  WILCZYŃ SKI

20.4.63  P.  PEBZYNA

20.5.63  A.  BUCH

10.6.63  K.  WOLSKI
17.6.63  R. DOROSZKIEWICZ

Oddział   we Wrocławiu
27.5.63  W.  PARZONKA

Udoktadnione  metody  obliczania  płyt
i  warstw  sprę ż ystych
Uniwersalne  maszyny  cyfrowe
Algorytmy  obliczeniowe  dla  technicz-
nych  teorii  pł yt

O pewnym  uogólnieniu huberowskiej  hi-
potezy  wytę ż eniowej  w  zastosowaniu do
badania pełzania
0  dynamicznym zachowaniu się  materia-
łów plastycznych wraż liwych  na prę dkość
odkształcenia
Anizotropia  zmę czeniowych  udarowych
1 statycznych wskaź ników mechanicznych
Ruch  złoż ony, w  formie  najogólniejszej
Rozwój  metod  elastoplastycznych

11

14

10
13
27

Uogólniona liczba Reynoldsa jako charak-
terystyka  przepływu  cieczy  plastyczno-
lepkich  w  rurach  15

KON KU RSY  N AU KOWE  W ODDZIAŁAC H PTM TS

Oddział   w Poznaniu

Na  posiedzeniu w dniu  14.3.63  r. Sąd  Konkursowy  Oddziału P TM TS w Poznaniu w składzie:
prof,  dr E.  KARAŚ KIEWICZ,  prof,  dr  S.  SZCZENIOWSKI, prof,  dr F. TYCHOWSKI,  mgr  inż.  J.  CZAR-

NECKI  przyznał   nastę pują ce  nagrody  za prace  z  dziedziny  mechaniki  teoretycznej  i  stosowanej:
I  nagroda (3.500 zł)  dr K.  SZYMAŃ SKI,  Odś rodkowy  uszczelniacz  rtę ciowy do celów  obniż enia

strat  tarcia  mechanizmów  o wysokich prę dkoś ciach  wirowania;
I  nagroda (3.500 zł ) dr T.  PUCHAŁKA,  Analiza  dynamiczna  niektórych  elementów  i  układów

elektromechanicznych;
I I  nagroda (2.000 zł)  mgr W.  WYSŁOUCH,  Analiza  teoretyczna nowego oparcia pudła na  wózku

bez  belki  bujakowej i  czopa  skrę towego;
Ul nagroda (1.000 zł) mgr B.  CEGIELSKI, Niektóre  zagadnienia dotyczą ce kół  zę batych  wal'

cotuych o  łukowej  linii   zę ba.

Oddział   w  Warszawie

N a  posiedzeniu w dniu 9.12.63 r. Sąd Konkursowy  Oddziału P T M TS w Warszawie  w składzie:
prof, dr J. MUTEHMILC H — przewodniczą cy,  prof, dr Z.  BHZOSKA,  prof, dr Z.  KĄ CZKOWSKI,  prof.
dr  J.  NALESZKIEWICZ,  prof, dr Z.  OLESIAK,  prof, dr E.  SZCZEPANIAK  przyznał  nastę pują ce  nagrody
za  prace  z  dziedziny  mechaniki:

I  nagroda (5.000 zł) dr Z. WESOŁOWSKT,  Powstanie szyjki  jako  zjawiska  utraty statecznoś ci;
I I  nagroda (2.500 zł) mgr J. SOBIESZCZAŃ SKI,  Wpływ tarcia o podłoż e na zjawisko  samokoinpen-

sacji cieplnej.
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Ponadto  Sąd  Konkursowy  postanowił   przyznać  dwa  wyróż nienia,  a  mianowicie:
1.  dr  E.  KRYNICKIEM U  i  dr  Z.  MAZURKIEWICZOWI  za  dwie  prace:  Pewne rozwią zanie zagad-

nienia zginania i wybaczenia ram złoż onych z prę tów o zmiennych sztywnoś ciach  zginania  oraz  Zgi-
nanie  i  wybaczenie ustrojów ramowych złoż onych  z  prę tów pełnych  o  zmiennych  przekrojach  po-
przecznych.

2.  mgr M . JANASOWI  za  pracę  Metoda uogólnionych przegubów plastycznych w noś noś ci granicznej
powłok.

Na  konkurs nadesłano ogółem 9 prac, z których  jedna  nie  odpowiadała warunkom  formalnym,
ponieważ  jej  autor  nie  był   członkiem PTM TS.

SYMPOZJA  I  KON FEREN CJE  NAUKOWE  Z  D ZIED ZIN Y  M ECH AN IK I

Sympozjum Naukowe Oddziału PTMTS w Łodzi

W  dniu  25  maja  1963  odbyło się   w  Łodzi  sympozjum  poś wię cone  zagadnieniom  statecznoś ci,
zorganizowane  przez  Łódzki Oddział  P TM TS. W  obradach wzię ło udział  27 pracowników  nauki.
Przedstawiono  nastę pują ce  prace:

1.  Guo  ZHONG- HENO,  Stateczność  układów  niezachowawczych  w  teorii  sprę ż ystoś ci;
2.  S.  ZAHORSKI,  Mały  dodatkowy  ruch  podstawowy  oś rodka  hiposprę ż ystego;
3.  J.  SZMELTER,  Zastosowanie  elektronowej  maszyny  matematycznej  do  rozwią zywania  za-

gadnień  statecznoś ci  układów  sprę ż ystych;
4.  Z.  WESOŁOWSKI,  Płaskie  zagadnienie  utraty  statecznoś ci  przy  rozcią ganiu;
5.  M.  ROSZKOWSKI,  Stateczność  kołowej  powłoki  ortotropowej  obcią ż onej  momentem  skrę-

cają cym;
6.  T.  GAŁKIEWICZ ,  N ieliniowe  zagadnienie  skrę canej  powłoki  ortotropowej;
7.  M.  BANASIAK ,  Stateczność  pł yt  prostoką tnych  o  zmiennej  gruboś ci.

Sympozjum Naukowe Oddziału PTMTS w Poznaniu

W  dniach  13  i  14  wrześ nia  1963  r.  odbyło się   w  Poznaniu zorganizowane  przez  Oddział   Po-
znań ski  P TM TS sympozjum  naukowe  poś wię cone  teorii  drgań  nieliniowych.  Komitet  organi-
zacyjny  wydał  drukiem  (techniką   powielenia)  streszczenia  referatów.  W  sympozjum  wzię ło udział
70  osób  z wielu  Oddziałów Towarzystwa  i  z  róż nych  oś rodków  naukowych  całego kraju.  Ś rednia
liczba  dyskutantów,  przypadają ca  na  jeden  referat,  wyniosła  4.

W  cią gu  2  dni  obrad  przedstawiono  ogółem 29  prac  w  dwóch  sekcjach:

Sekcja  A  (analityczna)

1.  W.  BOGUSZ,  Zagadnienie  syntezy  kinetycznej  układów mechanicznych;
2.  J. M.  SKOWROŃ SKI,  Badania  strukturalne układów mechanicznych;
3.  J.  SZADKOWSKI,  Uwagi  o  strukturze  obszarów  granicznych  układów  dynamicznych;
4.  J.  MUSZYŃ SKI,  Pewne zagadnienia  statecznoś ci  ruchu układów nieliniowych  o jednym  stop-

niu  swobody;
5.  Z.  OSIŃ SKI,  Drgania  układu  o  jednym  stopniu  swobody  z  uwzglę dnieniem  tak  zwanego

«tarcia  konstrukcyjnego*;
6.  L.  DOBRZAŃ SKI,  Zanikanie  drgań  układu drgają cego  silnie  nieliniowego;
7.  H.  GUMIŃ SKA  i  Z.  OSIŃ SKI,  Nieliniowe  drgania  układu  o  jednym  stopniu  swobody  o  sile

restytucyjnej  złoż onej,  sprę ż ysto- grawitacyjnej;
8.  W.  BOGUSZ,  Stateczność  charakterystyk  czę stotliwoś ciowych  układów  nieliniowych;
9.  J.  G IERCIEL,  Współdziałanie układu  samowzbudnego  z  układem  liniowym;
10.  R.  KASPRZYK  i  J.  GIERGIEL,  Wpływ  nieliniowoś ci  tł umienia  na  amplitudę   rezonansową

w  układzie  o  dwóch  stopniach  swobody;
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11.  J.  N IZ IOŁ , O  pewnej  nowej  metodzie  znajdowania  trajektorii  fazowych  dla  układów nie-
liniowych;

12.  S.  SĘ DZIWY,  O  rozwią zaniach  okresowych  układu równań  róż niczkowych  na płaszczyź nie;
13.  R.  GRYBOŚ,  Drgania  parametryczne  w  układzie o  jednym  stopniu  swobody  z  nieliniową

bezwładnoś cią;
14.  T .  PDCHAŁKA,  K.  RUMATOWSKI  i  J.  MARTINEK, Problemy  sterowania  optymalnego układów

automatycznej  regulacji  w  ś wietle  ogólnej  teorii  drgań.

Sekcja  B  (zastosowania)

15.  J.  NALESZKIEWICZ, Rozważ ania  na  temat  pracy  złamania konstrukcji  wagonów  przy  zde-
rzeniu;

16.  E.  KAMIŃ SKI,  Warunki  statecznoś ci  pojazdu  jednoś ladowego;
17.  R.  MIKLASZEWSKI ,  Synchronizacja  pewnego  typu  układów mechanicznych;
18.  T .  SZUCKI  i  Z .  OSIŃ SKI, N ieliniowe  drgania  masy  utwierdzonej  w  podwójnym  oporowym

łoż ysku  tocznym;
19.  Z.  WASILEWSKI  i  Z.  OSIŃ SKI,  Drgania  tł umione  nosiwa  zawieszonego  na  linie  stalowej

o  nieliniowej  charakterystyce  sprę ż ystej  i tł umieniu;
20.  W.  BAJON,  Przekaź niki  elektromagnetyczne jako  nieliniowe  mechaniczne układy  drgają ce;
21.  A.  CZUBAK,  Dynamika  przenoś nika  wibracyjnego;
22.  Z.  ENG EL,  Stateczność  ruchu  mechanizmu  obiegowo- wodzikowego;
23.  E.  KARAŚ KIEWICZ,  Drgania  subharmoniczne rezonatora Helmholza;
24.  F s.  ZEIDLER, Drgania subharmoniczne układu nieliniowego  o  dwóch stopniach  swobody;
25.  S.  BEDNARZ,  Zastosowanie  drgań  samowzbudnych  do  badania  sprzę ż eń  ciernych;
26.  J.  ADAMCZYK ,  Schemat  obliczeniowy  drgań  wrę biarki  wę glowej;
27.  K.  PISZCZEK,  Dynamika  wirówki  wiszą cej  przy  wymuszeniu  kinematycznym;
28.  J.  N IZ IOŁ , Wymuszone  drgania  belki  w  uję ciu  probabilistycznym;
29.  Z.  STÓJEK,  Drgania  skrę cają co- ś cinają ce  niepryzmatycznego  prę ta.

Podsumowując  dyskusję   generalną   po  sympozjum  Przewodniczą cy  Oddziału P T M TS  w  Po-
znaniu  prof,  dr  E.  KARAŚ KIEWICZ  sformułował   nastę pują ce  postulaty:

1)  o  potrzebie  rozwijania  prac  eksperymentalnych  i  matematycznych teorii oszacowania  przy-
bliż onych  rozwią zań,

2)  o  rozwijaniu  wibrotechniki  i  poszukiwaniu  nowej  tematyki  zwią zanej  z  potrzebami  prze-
mysłu  cię ż kiego,

3)  o  potrzebie  rozwijania  problemów  syntezy  i  programowania dynamicznego.
Uczestnicy  sympozjum  podkreś lali  w  wielu  wystą pieniach,  że  organizowane  przez  Oddział

w  Poznaniu sympozja,  poś wię cone  teorii drgań  (pierwsze  sympozjum  odbyło się  w  1960  r.), przy-
czyniają   się   do  oż ywienia  kontaktów  mię dzy  poszczególnymi  oś rodkami  naukowymi  i  oddziały-
wają   pobudzają co  na  rozwój  młodej kadry  naukowej. W  zwią zku  z tym powzię to uchwałę  o zwró-
ceniu  się   do  Zarzą du  Głównego P TM TS z  propozycją   kontynuowania  tych  sympozjów  w  la-
tach  nieparzystych.

Sympozjum  Naukowe  Oddziału PTMTS  w  Krakowie

•   W  dniach 17- 19 paź dziernika odbyło się  w Krakowie Sympozjum Mechaniki Górotworu. Organi-
zatorem  sympozjum  był   Krakowski  Oddział   P TM TS  przy  współudziale  Głównego  Instytutu
Górnictwa  w  Katowicach.

Komitet  organizacyjny  wydał   drukiem,  (techniką   powielenia)  materiały konferencyjne  w  ję zy-
kach  polskim,  rosyjskim  i  niemieckim w  postaci broszury  «Sympozjum  Mechaniki Górotworu —•
streszczenie  referatów*,  zawierają cej  na  78  stronach streszczenia  50  nadesłanych  referatów.

W  sympozjum  wzię ło  udział  około  100  pracowników  nauki,  a  wś ród  nich 28  uczestników  za-
granicznych  (2 z Bułgarii,  5 z  CSRS, 11  z  N RD,  4  z  N RF,  5 z Wę gier  i  1 ze ZSRR).

Otworzył   sympozjum  i  podsumował   dyskusję   prof,  dr  J.  LITWINISZYN .
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Spoś ród  50  zgłoszonych  prac  przedstawiono  w  cią gu  pię ciu  sesji  nastę pują ce  42  referaty:
1.  W.  BtrCHHEiM   (Freiberg),  Zjawiska  obniż enia  terenu  jako  proces  dyfuzyjny  w  szczelinach

skalnych;

2.  A.  SMOLARSKI,  W.  TRU TWIN  (Kraków), Osiowo- symetryczny  stan  przemieszczeń  w  oś rodku
sypkim  i  jego  obliczenie  za  pomocą   analogu  elektrycznego;

3.  T.  RACZYŃ SKI  (Kraków),  Graficzna  metoda  wyznaczania  planu  warstwicowego  niecki  osia-
dania  dla  poziomych  obszarów  eksploatacji.

4.  J.  G OLECKI,  S.  JÓŹ KIEWICZ  (Kraków),  Wpływ  charakteru  spływu  czą stek  górotworu  do
wyrobiska  na  odkształcenie  górotworu;

5.  R.  RICH TER  (Miskolc),  Wnioski  wynikają ce  z współpracy  obudowy  górniczej  z  górotwo-
Tem;

6.  R.  RICHTER  (Miskolc),  Okreś lenie  charakteru  skał   w  miejscu  ich  zalegania;
7.  W.  BATKIEWICZ  (Kraków),  Wpływ  kształ tu  frontu  eksploatacji  górniczej  na  zmniejszenie

deformacji  górotworu;
8.  B.  DŻ EGNIUK (Kraków), Zagadnienie przechodzenia niecki w  górotworze według teorii Tade-

usza  Kochmań skiego;

9.  R.  KITTRICH  (Ostrawa),  Stateczność  wyrobisk  w  górotworze  sprę ż ysto- lepkim;
10.  I .  MIKESKA  (Ostrawa),  Obszar  tzw.  deformacji  głównej  (według  teorii  Mohra);
11.  G.  SZEFER  (Kraków), Stan  naprę ż enia  i  odkształcenia górotworu  jako  płaski problem teorii

sprę ż ystoś ci;
12.  G.  SZEFER  (Kraków), Stan naprę ż enia  i  odkształcenia górotworu  przy  osiowo- symetrycznej

eksploatacji  w  ś wietle  teorii  sprę ż ystoś ci;

13.  R.  ROSLER  (Freiberg),  O  odchyleniach  od  klasycznego  sprę ż ystego  zachowania  się   skał;
14.  Z.  SZARKA,  R.  RICHTER  (Miskolc), Rozkład naprę ż eń  i deformacji  w otoczeniu  dwóch  wy-

robisk  o  przekroju  kołowym  i  wynikają ce  stąd  wnioski;
15.  G.  EVERLING  (Essen),  Doś wiadczenia  z  modelami  odnoś nie  do  współdziałania  górotworu

z  obudową   górniczą;

16.  A.  KIDYBIŃ SKI  (Katowice), Badania  Teologicznych  własnoś ci skał  prowadzone  w Głównym
Instytucie  Górnictwa;

17.  W.  SIKORA,  J.  KWIATE K  (Katowice),  Badania  zachowania  się   wyrobisk  korytarzowych
na  duż ych  gł ę bokoś ciach;

18.  M.  BORECKI,  J.  KWIATEK  (Katowice),  Nowa  metoda  modelowania  górotworu;
19.  J.  HORVATH  (Budapeszt),  Badania  stanu  napię cia  w  otoczeniu  chodnika  na  podstawie

okreś lenia  liczby  Poissona  i  modułu  Younga;
20.  J.  HORVATH  (Budapeszt),  Noś ność  obudowy  murowej  pierś cieniowej,
21.  A.  NEMETII   (Miskolc),  Badania  laboratoryjne  kotew  skalnych;
22.  Z.  GERCOWICZ  (Wrocław),  Badania  laboratoryjne  wytrzymałoś ci  oś rodków  niespoistych

na  ś cinanie  w  ś wietle  problematyki  budownictwa  podziemnego;
23.  F.  SCHUPPE  (Lipsk),  Badania  reologiczne  własnoś ci  skał   solnych.
24.  H.  PFORR  (Freiberg),  Okreś lenie  tą pliwoś ci  skał;
25.  J.  VOROPINOV (Ostrawa), w zastę pstwie wygłosił   inż.  WACŁAWIK ,  O  reologicznych  własnoś-

ciach  skał   i  fizyce  procesu  ich  płynię cia;
26.  Z.  STRZELECKI  (Kraków),  Badania  laboratoryjne  dla  okreś lenia  fizyko- mechanicznych

własnoś ci  zamroż onych  skał   dla  potrzeb  górniczych;
27.  T.  KANTAREK  (Kraków),  O  reakcji  stycznej  podłoża  górniczego;
28.  K.  G RAŃ  (Kraków),  Zastosowanie  analogu  fitoelektrycznego  do  okreś lenia  deformacji

górotworu  wywołanych  eksploatacją   górniczą;
29.  J.  GUSTKIEWICZ  (Kraków),  O  pewnym  pomiarze  deformacji  terenu  metodami  tensometrii

oporowej  w  obszarze  eksploatacji  górniczej;
30.  H.  WORDELMANN,  H.  KON IG, T.  DORING (Freiberg), Nowe wyniki pomiarów  i  obserwacje

górotworu  w  górnictwie  mansfeldzkich  łupków miedzionoś nych;
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31.  L.  SISKA,  O. Duzi  (Ostrawa),  Deformacje w chodnikach ś cianowych,  na  ś cianie  i w prze-
strzeni podsadzonej pokł adu  grupy  siodłowej  z  sztywnym,  stropem  w zagł ę biu  Ostrawa- Karvina;

32.  K. H .  H ÓFER,  E.  BERTHOLD  (Lipsk),  Dotychczasowe  wyniki  pomiarów  obniż eń  stropu
w  komorach  eksploatacyjnych  kopalń  soli  potasowych;

33.  A.  SILIŃ SKI  (Katowice), Moż liwoś ci  przewidywania  wielkoś ci  zaciskania  wyrobiska w ś cia-
nach  zawałowych;

34.  Ż. M .  KANLYBAJEWA  (Ałma- Ata),  Nowe  dane  o  prawidłowoś ci  przemieszczeń  góro-
tworu  nad  podziemnymi  wyrobiskami;

35.  M . BORECKI  (Katowice),  Przesłanki prawidłowej  współpracy  z  górotworem  mechanicznej*
obudowy  przesuwnej;

36.  M . BORECKI, A. BILIŃ SKI  (Katowice), Wpływ  prę dkoś ci  wybierania  na wielkość  zaciskania
wyrobisk;

37.  G. BRAUNER  (Essen),  Odkształcenia warstw  leż ą cych  nad  wybranymi  pokładami w zagł ę-
biu  górniczym  Ruhry  oraz  próba  ich mechanicznego  wyjaś nienia;

38.  D . KOSINA  (Ostrawa),  Wpływ  ciś nienia  górotworu  na chodniki  eksploatacyjne  i  obudowę
•w stromo  uwarstwionych  pokładach;

39.  K.  PAWŁOWICZ  (Katowice),  Metoda  oznaczania  trwałoś ci  stropów  pokładów  wę glowych;
40.  J.  ROSSMAN  (Warszawa),  Zagadnienie  wpływu  wody  na ciś nienie  gruntów  spoistych na

obudowę   tuneli;
41.  A.  LISOWSKI  (Kraków),  Zastosowanie  elektrycznych  układów  analogowych  do obliczania

konstrukcji  na terenach  górniczych;
42.  J.  SZIDAROVSZKY  (Budapeszt),  Studium  na temat  teorii  ugię cia  ram w płaszczyź nie.

I I   Sympozjum  Elastooptyki  Warszawskiego  Oddziału PTMTS

(komunikat  wstę pny)

Zarząd  Oddziału Warszawskiego P TM TS  przy  współpracy  Instytutu  Podstawowych  Proble-
mów Techniki PAN organizuje w dniach 4-7 listopada  1964  r. w Warszawie I I  Sympozjum  Elasto-
optyki  z  udział em  zaproszonych  goś ci  zagranicznych.

N a  sympozjum  moż na  zgłaszać  dotychczas  nieopublikowane  prace  oryginalne  i  przeglą dowe
(referaty  i komunikaty)  dotyczą ce specjalnych  metod elastooptyki,  pokrewnych  optycznych metod
analizy  naprę ż eń  oraz  materiałów  elastooptycznych.

Zarząd  Oddziału Warszawskiego P TM TS  powołał   Komitet  Organizacyjny  ligo  Sympozjum
w skł adzie: prof, dr J. NALESZKIEWICZ — przewodniczą cy,  dr R. DOROSZKIEWICZ — wiceprzewodni-
czą cy,  mgr  B.  MICIIALSK I — sekretarz,  dr  Z.  ORŁOŚ, mgr  L.  SŁOWAŃ SKI  i  dr W.  SZCZEPIŃ SKI  —

członkowie.
Wszelką   korespondencję   dotyczą cą   I I   Sympozjum  należy  kierować  pod adresem  sekretarza

Komitetu  Organizacyjnego  mgr  Bogdana  Michalskiego,  Zakład  Mechaniki  Oś rodków  Cią głych
I P PT  PAN,  Warszawa,  ul. Ś wię tokrzyska  21,  pokój 720.

W  sekretariacie  Sympozjum  otrzymać  moż na  ankiety  zgłoszeniowe.  Komitet  Organizacyjny
prosi  osoby  zainteresowane  o przesłanie wypełnionych  ankiet  do  dnia 29 lutego  1964  r. Termin,
nadsył ania  streszczeń  referatów  upływa  30 kwietnia  1964  r.

Warszawskie  Sympozjum  IASS  (International Association  for Shell  Structures)

W  dniach 2-5 wrześ nia  1963 r. odbyło się  w Warszawie Sympozjum  Mię dzynarodowego  Stowa-
rzyszenia  Konstrukcji  Powłokowych  (IASS),  poś wię cone  nieklasycznym  zagadnieniom  teorii
powłok. N a  czele  komitetu organizacyjnego  sympozjum  stał  prof,  dr W.  OLSZAK,  wiceprzewodni-
czą cy  Rady  IASS;  sprawy  naukowe  prowadził   doc. dr A.  SAWCZUK,  stroną   organizacyjną   kie-
rował   mgr B.  KOWALSKI .

Zgłaszane prace były opiniowane przez mię dzynarodowy  komitet naukowy  Sympozjum, w skład
którego  wchodziło 18 uczonych z 14 krajów  i nastę pnie  dodatkowo  recenzowane  przez  18 uczo-
nych,  głównie  amerykań skich  i  radzieckich.
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Prace przyję te  do przedstawienia  na sympozjum  podzielono na  nastę pują ce  grupy  tematyczne:
a)  zagadnienia  termiczne w  powłokach  sprę ż ystych,
b)  problemy  powłok  lepkosprę ż ystych,
c)  analiza  plastyczna  powłok,
d)  zagadnienia  noś noś ci  granicznej  powłok  ż elbetowych,
e)  problemy  konstrukcyjne  powłok  ż elbetowych.
W  dą ż eniu do przedstawienia  syntezy  zagadnień stanowią cych  przedmiot poszczególnych  grup

rzwrócono się  do kilku  wybitnych  uczonych z proś bą   o opracowanie  referatów  generalnych.
Referentami  generalnymi  poszczególnych  grup  tematycznych  byli:
W.  NOWACKI  (Polska), w  zakresie  termosprę ż ystoś ci,
]v.  N . RABOTNOW  (ZSRR),  w  zakresie  lepkosprę ż ystoś ci  i  plastycznoś ci,
E. T.  ONAT  (USA), w  zakresie  teorii  konstrukcji  plastycznych,
K. W.  JOHANSEN  (Dania),  w  zakresie  teorii  noś noś ci  granicznej  konstrukcji  ż elbetowych,
FRANCO  LEVI  (Włochy), w  dziedzinie  zagadnień  Teologicznych  konstrukcji  inż ynierskich.
Referatami  generalnymi  obję tych  zostało 47 prac  spoś ród  59 zaakceptowanych  (z uwagi na

to,  że czę ść  prac  nadesłano z opóź nieniem).
Organizatorzy  sympozjum  zatroszczyli  się  ponadto o uzyskanie  prac  kierunkowych  na temat

• ogólnych równań nieliniowej  teorii  powłok, efektów  geometrycznych  i wzmocnienia  plastycznego
w  powłokach  plastycznych  oraz  na temat  teorii  pełzania powłok.  Prace  takie  przygotowali:

P. M .  NAGHDI  (USA),  w  zakresie  nieliniowej  teorii  powłok  oraz
P.  G.  HODGE, Jr  (USA) w  dziedzinie  zagadnień  teorii  powłok  plastycznych.
W  dą ż eniu do oż ywienia  dyskusji  w trakcie  Sympozjum  zaproszono szereg osób  do przygoto-

wania  pisemnych  wypowiedzi  na temat  poszczególnych  prac.  Uzyskano w  ten sposób  około 50
przyczynków  dyskusyjnych,  które  wniosły  wiele  nowego materiał u.

Na  sympozjum  przedstawiono  ł ą cznie 59 prac oryginalnych,  5 referatów  generalnych  i 2 prace
kierunkowe,  ł ą cznie 66 prac  81 autorów  z 18 krajów.  Najliczniejsze  grupy  stanowiły  prace ze
Stanów  Zjednoczonych  A.P. (13 prac),  Polski  (13 prac)  oraz Zwią zku  Radzieckiego  (10  prac).

W  obradach wzię ły  udział  144 osoby,  w tym 104 uczestników  zagranicznych.
Pracownicy  naukowi z Polski  stanowili  grupę   bardzo aktywną. Przygotowane  prace  oryginalne

• spotkały się  z  pozytywnymi  ocenami referentów  generalnych.  12 polskich  autorów  przedstawiło
12  prac  oryginalnych  oraz  1 referat  generalny,

Termosprę ż ystoś ci  oraz  problematyki  pól  sprzę ż onych  dotyczyły  4  prace  (S. KALISKIEGO,
• Cz. WOŻ NIAKA,  Z. MAZURKIEWICZA  i Z. F.  BACZYŃ SKIEGO). Problemy lepkosprę ż ystoś ci  omawiane
były  w  2  pracach  (W. NOWACKIEGO,  Z. BYCHAWSKIEGO),  a  zagadnienia  powłok  plastycznych
w  5 pracach (J. MURZEWSKIEGO, A.  SAWCZUKA, W.  SZCZEPIŃ SKIEGO, Z. MROZA J. RYCHLEWSKIEGO).

Noś ność  graniczna  powłok  ż elbetowych  była traktowana w pracy  M . JANASA.  Ponadto do grupy
prac poś wię conych  plastycznoś ci  należ ała  praca  W.  OLSZAKA  i R.  SANKARANARAYANAN A  Z  Indii,
wykonana w Polsce w  czasie  studiów  specjalistycznych  R. SANKARANARAYANANA .  Autorzy  polscy
pochodzili z  Instytutu  Podstawowych  Problemów Techniki PAN (10 osób), z Politechniki War-
szawskiej  (1 osoba),  Politechniki  Krakowskiej  (1 osoba)  i  Politechniki  Ś lą skiej  (1 osoba).

Sympozjum IUTAM  w Tbilisi

W  dn. 17- 23 wrześ nia odbyło się  w Tbilisi w Gruzji  Sympozjum  IU TAM  dotyczą ce zastosowań
teorii  funkcji  zmiennych zespolonych w mechanice oś rodków  cią głych. Przewodniczył  temu sym-
pozjum prof. N . I .  MUSCHELISZWILI.  Obecnych było około 70 goś ci z zagranicy i wielu uczestników
z  ZSRR. Wygłoszono  około 60 referatów  o zastosowaniach funkcji  analitycznych w teorii  sprę ż y-
stoś ci,  plastycznoś ci  i hydromechanice.

Obrady  toczyły się  w dwóch sekcjach.  Na posiedzeniach plenarnych przedstawiono  sześć  refe-
ratów  generalnych:

P. R.  GARABEDIAN  (USA),  Rozwią zania  ogólne w  dziedzinie  zmiennej  zespolonej  jako  odpo-
wiedź  na zagadnienia  mechaniki;
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R.  LEGENDRE (Francja),  Ujednolicenie  funkcji  analitycznych  w  celu  ich wykorzystania  do
badania  zagadnień mechaniki;

N .  I ,  MUSCHELISZWILI  (ZSRR),  Zastosowanie teorii funkcji  analitycznych w teorii  sprę ż ystoś cią
I .  N .  SNEDDON (Anglia),  Dualne  szeregi  i  równania  całkowe w teorii  sprę ż ystoś ci;
M .  W.  KEŁDYSZ,  L.  I .  SIEDOW  (ZSRR),  Zastosowania  teorii  funkcji  zmiennej  zespolonej:

w  dynamice  cieczy  i  gazów  (przegląd  prac  szkoły  Moskiewskiej);
W.  T.  KOITER  (Holandia),  Rozwią zanie  pewnych  zagadnień  teorii  sprę ż ystoś ci  metodami

asymptotycznymi.
Polska  reprezentowana  była  przez  profesorów:  W.  OLSZAKA,  Z. OLESIAKA  i  H .  ZORSKIEGO

oraz przez dr J.  RYCHLEWSKIEGO. Prof. W.  OLSZAK i dr J.  RYCHLEWSKI przedstawili  referat  o  funk-
cjach  biharmonicznych w terii  plastycznoś ci.

Po  sympozjum  nasi  przedstawiciele  zwiedzili  na zaproszenie  AN ZSRR  oś rodki  naukowe
w  Moskwie,  Kijowie  i  Jerewaniu.

Konferencja  Naukowa  Akademii  N auk  CSRS

W  dniach 1-4 paź dziernika  1963  odbyła się  w Smolenicach (ok. 60 km od Bratysławy)  konfe-
rencja poś wię cona teorii dź wigarów powierzchniowych, zorganizowana przez Instytut Budownictwa
i  Architektury  Słowackiej  Akademii  Nauk. W konferencji  wzię ło udział   ogółem 86 pracowników
nauki w tej liczbie 24 naukowców zagranicznych, mianowicie z Polski — 7, ZSRR — S, N RD  — 4,
Rumunii  —3 ,  USA — 2,  Izraela — 1 ,  N RF  —1  i z Wę gier 1.

W  skład polskiej  delegacji  wchodzili: cz.  rzecz. PAN prof. W.  NOWACKI,  czł. rzecz. PAN prof.
W.  OLSZAK,  profesorowie  Z.  OLESIAK  i  M .  Ż YCZKOWSKI,  docenci  J.  MURZEWSKI  i  A,  SAWCZUK

oraz  dr  K.  BORSUK.

Na  konferencji  wygłoszono  osiem  50- minutowych  referatów  generalnych:
S. A.  AMBARCUMIAN  (ZSRR),  Rozwój  teorii  powłok  anizotropowych;
I .  BABUSKA  (Praga,  CSRS), O optymalnym zredukowaniu wielowymiarowych  zagadnień teorii

sprę ż ystoś ci  do zagadnień o mniejszej  liczbie  wymiarów;
J.  BRILLA  (Bratysława,  CSRS), Mieszane  warunki  brzegowe  w płaskim  zagadnieniu w  przy-

padku  anizotropii;
VL .  KOLAR  (Brno,  CSRS), Mechanizacja  i  automatyzacja  analizy  liczbowej  dla dwu i  trój-

wymiarowych  konstrukcji  przy  zastosowaniu  maszyn  liczą cych;
W.  NOWACKI  (Polska),  Kierunki  rozwoju  teorii  naprę ż eń  cieplnych;
W.  OLSZAK  i A.  SAWCZUK  (Polska), Zagadnienia  powłok  niesprę ż ystych;
R. S.  RIVLI N (USA), Podstawowe zwią zki  tensorowe w nieliniowej mechanice oś rodków cią głych;
Z.  SOBÓTKA  (Praga,  CSRS),  Liniowa  i  nieliniowa  reologia  pł yt  i  powłok.
Ponadto na konferencji  przedstawiono 54 krótkie 15 minutowe referaty, wygłoszone w wię kszoś ci

podczas  obrad  toczą cych  się  w dwóch  sekcjach.  Komitet  organizacyjny  zastosował   podział   na
sekcje  wynikają cy  z powią zania  referatów  w pewne  grupy  tematyczne, jak np. zagadnienia sta-
tecznoś ci, badania elastooptyczne, efekty  lepkosprę ż yste  i skurczowe,  naprę ż enia wywołane polem
temperatury,  zagadnienia  powłok  i  płyt  wielowarstwowych,  niejednorodnych,  anizotropowych,
o  zmiennej gruboś ci,  nieliniowych.  N iektóre referaty  odbiegały od tematyki konferencji  i rozpatry-
wały  pewne  zagadnienia  trójwymiarowej  teorii  sprę ż ystoś ci  lub zagadnienia  dotyczą ce kratownic.
Przedstawiono  rozwiniecie  klasycznych  problemów  teorii  dź wigarów  powierzchniowych,  jak  za-
gadnienia  nieliniowe,  i  pewne  problemy  zwią zane  z nowoczesnymi  kierunkami  rozwoju  teorii.
Kilk a  prac  wykonanych  przez  zespół   pracowników  Politechniki w  Brnie  dotyczyło  analizy za-
gadnień statyki diwigarów  powierzchniowych,  wykonanej  za pomocą   maszyn  cyfrowych  i dopro-
wadzonej  do postaci  wykresów.

Polscy  uczestnicy  konferencji  wygłosili  dwa wymienione  wyż ej  referaty  generalne  oraz  sześć
referatów  na obradach w dwóch sekcjach  (w tej  liczbie  referat  nieobecnego na konferencji  Z.  BA-
CZYŃ SKIEGO).



BIULETYN  INFORMACYJNY P TM TS  145

WIZYT Y  POLSKICH  MECHAN IKÓW W  ZAG RANICZNYCH OŚ ROD KACH
NAUKOWYCH

Prof, dr  W.  OLSZAK  W Szwajcarii,  Stanach  Zjednoczonych  i  Francji.  Dnia  20  wrześ nia  1962.
prof,  dr  WACŁAW  OLSZAK  wyjechał   do  Szwajcarii,  Stanów  Zjednoczonych  i  Francji. W  Zurychu
wzią ł   udział  w  Walnym  Zebraniu Mię dzynarodowego  Stowarzyszenia  RILEM ,  na  którym  prze-
dyskutowano  i ustalono problematykę   naukową   i zagadnienia  organizacyjne,  zwią zane  z  projekto-
wanymi  mię dzynarodowymi  sympozjami.  W  czasie  tego zebrania prof. W.  OLSZAK  wybrany  został
prezesem  Zarzą du  Głównego  tego  Stowarzyszenia.

Celem wyjazdu  do Stanów  Zjednoczonych A.P. było wzię cie  udziału w kongresie  «World Con-
ference  on  Shell  Structures*  (San  Francisco), na  którym  prof.  W.  OLSZAK  miał  powierzony  re-
ferat  generalny  na  temat  «Inelastic  Shell  Structures)), opracowany  wspólnie  z  doc.  dr.  AN TON IM
SAWCZUKIEM.

Przy  tej  okazji  wygłosił   szereg  wykładów  na  temat  współczesnej  teorii  plastycznoś ci,  miano-
wicie w Yale University  (New Haven,  24.IX), w  Rensselaer  Polytechnic  Institute (Troy,  2S.IX),
w Applied  Mechanics Division  (Schenectady, 26.IX), w  Brown  University  (Providence,  27.IX)
oraz  w  Massachusetts  Institute of  Technology  (Cambridge,  28.IX).

We  Francji  wzią ł   udział   w  uroczystoś ciach  jubileuszowych  Uniwersytetu  w  Tuluzie,  który
prof. W.  OLSZAKOWI  nadał  godność  doktora honoris causa. Wrę czenie  insygniów  odbyło się   w  ra-
mach  tych  uroczystoś ci.

W  drodze powrotnej  wygłosił  wykłady  z zakresu  teorii plastycznoś ci  na Politechnice w  Turynie
(10.X),  na  Uniwersytetach  w  Rzymie  (12.X)  i  Neapolu  (16.X)  oraz  na  Politechnice w  Wiedniu
(19.X).

Prof, dr  H.  ZORSKI przebywał  w Stanach Zjednoczonych w okresie od wrześ nia  1962. do czerwca
1963 r. Głównym miejscem jego pobytu był   uniwersytet  stanu Kansas w  Lawrence (Kansas Univer-
sity) liczą cy ok. 11 tys. studentów. Prof. ZORSKI prowadził  w cią gu  dwóch semestrów wykłady  z me-
chaniki  ciała  stałego  oraz  seminaria  z  zakresu  termosprę ż ystoś ci  dla  doktorantów  i  pracowników
naukowych  uniwersytetu.

Prof.  H .  ZORSKI  odbył   szereg  kilkudniowych  wizyt  i  wygłosił   wykłady  w  nastę pują cych  uni-
wersytetach  i  instytutach  naukowych  USA:  University  of  Cincinnati,  Rensselaer  Polytechnic,
Evanston  University,  California  Institute of Technology,  University  of  California  w  Los  Angeles,
Berkeley  University,  Midwest  Research  Institute oraz  cykl wykładów  dla  pracowników  jedenastu
uniwersytetów  w  Oklahoma  University.  Uczestniczył  ponadto w  mię dzynarodowym  Sympozjum
IU TAM   w  Brown  University,  poś wię conym  zagadnieniu  fal  niesprę ż ystych  w  ciałach  stał ych,
gdzie  przedstawił   swoją   pracę   na  temat  fal  w  cienkich  pł ytach  i powłokach.

Prof.  H .  ZORSKI wzią ł   udział  w  charakterze członka założ yciela w  pierwszym  zebraniu  Towa-
rzystwa  Filozofii  Naturalnej w  John Hopkins University.  Odwiedził   on poza  tym  szereg  innych
oś rodków  naukowych.

WIZYT Y  WYBITNYC H  MECHANIKÓW AMERYKAŃ SKICH  W  POLSCE

W  okresie  od  lipca  do paź dziernika  1963  na zaproszenie PAN  odwiedzili  Polskę   czterej  uczeni
ze  Stanów  Zjednoczonych:  profesorowie  A.  J. A.  MORGAN,  C.  A.  TRUESDELL,  R.  D .  M IN D LI N
i  R. S.  R IVU N .  Wygłosili  oni  w  Instytucie  Podstawowych  Problemów  Techniki  PAN  szereg
ciekawych  wykładów  o  duż ej  wadze  naukowej.  Poniż ej  podajemy  krótką   informację   dotyczą cą
specjalnoś ci  uczonych  amerykań skich,  daty  ich  wizyt  i  tematyki  wykładów.

A. J. A.  MORGAN,  27  lipca-2  sierpnia.  Miejsce  pracy:  Uniwersytet  Kalifornijski,  Los  Angeles.
Specjalista  z  teorii  sprę ż ystoś ci,  opublikował  wiele prac  z  tej  dziedziny  oraz  z  teorii  równań  róż-
niczkowych.  Ostatnio  zajmuje  się   podstawami  teoretycznymi  równań  stanu.

W  czasie  czterodniowej  wizyty  wygłosił   wykład  o  podstawowych  własnoś ciach  równań  stanu.
Wykład  ten  dotyczył   waż nych  własnoś ci  grupowych,  które  spełniać  musi  każ de  równanie  stanu
oś rodka  cią głego.



146  BIULETYN  INFORMACYJNY  PTM TS

C.  A.  TRUESDELL,  5- 11  wrześ nia.  Miejsce  pracy:  Johns  Hopkins  University,  Baltimore.  Jeden
2  najwybitniejszych  teoretyków  oś rodków  cią głych  na  ś wiecie.  Autor  szeregu  podstawowych  prac
2  tej  dziedziny  oraz  szeregu  monografii,  m.in. monumentalnej pracy  w  I I I   tomie Handbuch der
Physik.  Twórca  zupełnie nowej  szkoły,  która  zrewidowała  i  w  znacznym  stopniu unowocześ niła
• całą   teorię   oś rodków  cią głych.

W  czasie  swej  wizyty  w  Polsce  wygłosił   dwa  wykłady  o  podstawowych  prawach  mechaniki
oś rodka  cią głego  i  o  rozwią zaniach  dynamicznych  w  nieliniowej  teorii  sprę ż ystoś ci.

R. D .  M IN D LIN ,  11- 16  wrześ nia.  Miejsce  pracy:  Columbia  University,  New  York.  Wybitny
uczony  w  zakresie  klasycznej  teorii  sprę ż ystoś ci.  Ostatnio napisał  cykl  prac dotyczą cych naprę ż eń
momentowych  w  liniowych  oś rodkach  cią głych,  które  posiadają   waż ne  zastosowanie  praktyczne.

W  Warszawie  wygłosił   wykład  na  ten  temat.

R. S.  RIVLIN ,  10- 19  paź dziernika.  Miejsce  pracy:  Brown  University,  Providence. Jeden z  twór-
ców nowoczesnej nieliniowej  teorii sprę ż ystoś ci.  Napisał  (poczynając od  1947 r.) wiele prac, w któ-
rych  stworzył   podstawy  tej  teorii  oraz  podał   szereg  konkretnych  rozwią zań  dla  ciał   kauczuko-
podobnych.  Obecnie  zajmuje  się   teorią   ruchu  pewnych  nowych  oś rodków  Teologicznych.

Wygłosił   u  nas  dwa  wykłady  o  niezmienniczoś ci  równań  stanu  i  ich  zastosowaniach.


