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IX M IĘ D ZYN AROD OWY KON G RES MECH AN IKI STOSOWAN EJ W MON ACH IU M
W D N IACH 30. VIII - 5. IX; 1964
Mię dzynarodowe kongresy mechaniki, dają ce przeglą d najnowszych osią gnię ć z dziedziny róż nych
gał ę zi mechaniki ciał stał ych, cieczy i gazów, odbywają się co cztery lata. Pierwszy obradował w r. 1924
w Delft, ostatnie dwa w Brukseli (1956) i Stresie (1960).
Tegoroczny kongres, jedenasty z rzę du, odbył się w Monachium (NRF) i trwał tydzień. Był on
skromniejszy od obu poprzednich zarówno jeż eli chodzi o liczbę uczestników, jak i liczbę wygłoszonych referatów i czas trwania. W myśl sugestii Mię dzynarodowego Komitetu Kongresów Mechaniki,
mają cych na celu zabezpieczenie odpowiedniej iloś ci czasu na poszczególne referaty i dyskusję ,
organizatorzy ograniczyli mianowicie liczbę referatów sekcyjnych do 145 i 9 wykładów ogólnych
(wobec ponad 500 w Brukseli i ponad 200 w Stresie). Czas przewidziany na wygłoszenie referatu,
dyskusję i przerwę wyniósł przy tym 45 minut, a na wygłoszenie wykładu ogólnego 1 godzinę (bez
dyskusji). Również czas trwania cał ego kongresu został skrócony (w Brukseli wynosił on 9 dni),
co w efekcie spowodował o niezamierzone może zmniejszenie liczby uczestników. Podczas gdy liczba
biorą cych udział w dwóch poprzednich kongresach przekraczał a 1000, to na kongres w Monachium
zgł oszono 830 uczestników, z tego nie przybył o 82. Ponieważ w kongresie wzię ło udział bez uprzedniego zgł oszenia 159 osób (gł ównie z N RF ), przeto ostateczna liczba uczestników wyniosła 907.
Poza gospodarzami (309 osób) najwię ksza liczba uczestników reprezentował a Wielką Brytanię
(142), USA (130), Francję (70), H olandię (47) i ZSRR (28). Polska był a reprezentowana przez dele*
gację 8- osobową (dla porównania: w Brukseli— 16, w Stresie— 15), mianowicie 6 osób delegowanych przez Polską Akademię N auk (profesorowie: W. OLSZAK, przewodniczą cy delegacji, J. MOSSAKOWSKI i H. ZORSKI, docenci: P. PERZYNA, A. SAWCZUK i A. SZANIAWSKI) oraz 2 osoby delego-

wane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyż szeg
o (prof. M. Ż YCZKOWSKI i dr S. ŁUKASIEWICZ).
Ogółem delegacje reprezentował y 34 pań stw
a ze wszystkich pię ciu czę ś ci ś wiata (najmniej Afrykę —
jeden delegat, oraz Australię — trzech).
Obrady odbywały się w salach Deutsches Museum na wyspie na rzece Isar równolegle w pię ciu
sekcjach, przy czym na zmianę 2 sekcje reprezentował y mechanikę ciał stał ych, i 3 — mechanikę
cieczy i gazów, lub 3 mechanikę ciał stał ych a 2 — cieczy i gazów. Najwię ksza sala mieś ciła ponad
2000 osób i oczywiś cie nie był a peł na nawet na obradach plenarnych, natomiast mniejsze sale — 100
do 200 osób i w tych był o czasem trudno o miejsce siedzą ce.
Spoś ród przyję tych referatów najwię cej wygłosili przedstawiciele Stanów Zjednoczonych (39 + 2
ogólne), ZSRR (25+ 2), W. Brytanii (14+ 1), Francji (14+ 1), N R F (13 + 1), Japonii (7) i Czechosłowacji (5). Polskę

reprezentował y 3 referaty (W. OLSZAK i P. PERZYNA, A. SAWCZUK, S. ŁUKASIE-

WICZ). Taką samą liczbę referatów wygł osili przedstawiciele Holandii i Rumunii, natomiast pozostał e
pań stw
a posiadał y już mniej przyję tych referatów (1 lub 2). Ogółem referaty wygłosili przedstawiciele 24 pań sfw
. N ależy tu podkreś lić, że liczba zgł oszonych na kongres referatów był a okoł o cztery
razy wię ksza od liczby referatów przyję tych do wygł oszenia.
Zreferowane prace reprezentował y tak róż ne dziedziny mechaniki teoretycznej lub stosowanej,
że na poszczególne kierunki przypadł a bardzo niewielka liczba referatów. Ogólnie biorą c, moż na by
poszczególne referaty zaklasyfikować nastę pują co:
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Podstawy mechaniki oś rodków cią głych
Ogólna teoria przepływów
Teoria pł yt i powł ok
Teoria sprę ż ystośi c
Teoria drgań
Stateczność hydrodynamiczna
Przepływy ponaddź wię kow
e
Teoria warstwy przyś ciennej
Teoria plastycznoś ci
Reologia
Magnetohydrodynamika i teoria plazmy
Fale uderzeniowe
Teoria mechanizmów i dynamika ciał a sztywnego
Problemy kawitacji
Przepływy z wymianą ciepł a
Inne
razem

15
15
15
11
11
11
10
10
8
8
8
6
5
5
4
3
145

Oczywiś cie, klasyfikacja ta jest jedynie orientacyjna, gdyż tematyka wielu referatów leż ała na pograniczu kilku dziedzin. Tak wię c moż na powiedzieć, że liczba referatów z poszczególnych gał ę zi mechaniki był a bardzo mał a. W zwią zku z tym dorobek ostatnich lat nie zawsze mógł być należ ycie
naś wietlony poprzez referaty, a korzyś ci, jakie odnieś il uczestnicy, wypływały czę sto gł ównie z kontaktów osobistych i bezpoś redniej dyskusji.
Kongres rozpoczą ł się nieoficjalnie w niedzielę wieczorem, 30. VIII. 1964., spotkaniem towarzyskim
w salach Regina- Palast- Hotel. Oficjalne otwarcie nastą pił o w poniedział ek o godz. 9.30 w wielkiej
sali Deutsches Museum. Po odegraniu przez Monachijską Orkiestrę Kameralną «AUegro» z symfonii Es- dur J. CH . BACHA zabrał gł os w imieniu Niemieckiego Komitetu Organizacyjnego prof.
H. GÓRTLER, zastę pca przewodniczą cego, który po powitaniu goś ci zawiadomił zebranych o niedawnej ś mierci przewodniczą cego Komitetu, prof. R. GRAMMELA. N a ekranie ukazał a się podobizna zmarł ego, a jego pamię ć uczcili zebrani minutą ciszy. Imieniem Mię dzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Kongresów Mechaniki powitał zebranych prof. G . TEMPLE (Oxford), nastę pnie
krótkie przemówienia powitalne wygłosili przedstawiciele rzą du federalnego i rzą du Bawarii. Czę ść
oficjalna otwarcia kongresu został a zakoń czona odegraniem «AHegro con spirito» z symfonii A- dur
W. A. MOZARTA.

W poniedział ek przed poł udniem został wygłoszony jeden wykł ad ogólny (prof. L. SIEDOW,
Moskwa), a w godzinach 14- 17.45 po pię ć referatów w pię ciu sekcjach. W cią gu nastę pnych czterech dni obrady odbywały się w godzinach 9- 17.45 wedł ug nastę pują cego schematu: 9- 9.45 obrady
sekcyjne (zawsze w pię ciu równoległych sekcjach), 10- 12 obrady plenarne (codziennie po dwa referaty przeglą dowe), 12- 14 przerwa, 14—17.45 obrady sekcyjne (po pię ć referatów). W pią tek, 4.IX.,
o godz. 18 nastą pił o oficjalne zamknię cie obrad kongresu przez prof. W. T. KOITERA (Delft), sekretarza Mię dzynarodowego Komitetu Organizacyjnego, a o 19.30 w sali «L5wenbraukeller» odbył się
specjalnie dla uczestników kongresu «wieczorek bawarski», na którym wystą pił o ze ś piewami i tań"
cami kilka zespołów ludowych, a który ponadto był okazją do wygł oszenia toastów i podzię kowania
gospodarzom. W sobotę organizatorzy urzą dzili wycieczkę w okolice Alp Bawarskich.
Przejdziemy do krótkiego omówienia poszczególnych referatów. Najpierw zajmiemy się wykładami przeglą dowymi w kolejnoś ci ich wygł aszania, a nastę pnie referatami sekcyjnymi, uporzą dkowanymi tematycznie.
L. I. SIEDOW (Moskwa) w wykł adzie «Pewne problemy tworzenia nowych modeli oś rodków
cią glych» zają ł się typami idealizacji wł asnoś ci, stanów i procesów zachodzą cych w oś rodkach
cią głych. Omówił on hipotezy symetrii i wynikają ce stą d konsekwencje w przypadku materiał ów
fizykalnie nieliniowych. Podano również przykł ady nowych modeli mechanicznych. Wykł ad ten,
c tł umaczony na ję zyk angielski przez H . Zorskiego.
wygłoszony po rosyjsku, był na bież ą o
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E. REISSNER (Cambridge, Mass.) wygł osił referat przeglą dowy «O podstawach teorii sprę ż ystych
odkształ ceń powł ok». Omówiono w nim bardzo aktualny ostatnio problem wyprowadzania równań
teorii powł ok z ogólnych równań trójwymiarowej teorii sprę ż ystoś .ciRównania oparte na hipotezie
Love'a- Kirchhoffa (nazwanej przez autora hipotezą Eulera- BernouUiego) stanowią wtedy pierwsze
przybliż enie zwią zków ś ciś lejszych
.
R. LEGENDRE (ChatilIon- sous- Bagneux) w wykł adzie «Przepł ywy nieustalone wokół ciał drgają c yc h naszkicował metody rozwią zywania zadań pozwalają cych dokł adniej okreś lić sił y dział ają ce
na drgają ce ciał o. Ciał o drga dostatecznie sł abo, aby przepł yw pozostawał w przybliż eniu potencjalnym. Podane został y przykł ady analizy oddział ywania mię dzy skrzydł ami samolotu a kadł ubem
oraz mię dzy Jopatkami maszyn wirnikowych.
Wykł ad I, N . WEKU A (N owosybirsk) «N owe metody w matematycznej teorii powł ok» dotyczył
zastosowania w teorii powł ok zmiennej zespolonej. Szczególną uwagę zwrócono na stan bł onowy
powł ok wypukł ych.
L. J. F . BROER (Eindhoven) w wykł adzie «N owe osią gnię cia w teorii rozchodzenia się fal»
sformuł ował podstawy ogólnej teorii rozchodzenia się fal jednowymiarowych i nieustalonych oraz
przeanalizował wpł yw niektórych czynników, takich jak dyspersja lub efekty nieliniowe.
G . F CARRIER (Cambridge, Mass.) w pracy «Zjawiska w obracają cych się pł ynach» rozpatrywał
kilka modeli obracają cych się zbiorników z przepł ywają cym wewną trz pł ynem. Podał on również
interpretację dla pewnych zjawisk atmosferycznych zwią zanych z ruchem atmosfery i prą dami
morskimi.
K. MAG N US (Stuttgart) w wykł adzie «Ruchy obrotowe ciał sztywnych w centralnym polu sił
cię ż koś »cizwrócił uwagę na dwa zasadnicze zastosowania przedstawianej teorii: w teorii aparatury
nawigacyjnej, opartej n a dział aniu wahadł a lub ż yroskopu, oraz przy analizie ruchów obrotowych
sztucznych satelitów. Omówiono problem statecznoś ci ruchu w badanym przypadku.
H. ZIEGLER (Ziirich) przedstawił pracę «Termodynamika odkształ ceń .*Zwrócono w niej uwagę na
konieczność opierania praw fizycznych oś rodków cią gł ych na podstawowych zasadach termodynamiki. Omówiono również zastosowanie teorii Onsagera przy tworzeniu praw liniowych oraz —
po dokonaniu stosownych uogólnień — do oś rodków fizykalnie nieliniowych.
T. B. BENJAMIN (Cambridge) w wykł adzie przeglą dowym «Przepł yw z gię tkimi brzegami» przedstawił zagadnienia zwią zane ze stabilizują cym dział aniem odkształ calnych brzegów.
N a omówione powyż ej 9 wykł adów ogólnych poś wię cono 9 peł nych godzin nie przewidują c
czasu na dyskusję . Obecnie omówimy referaty sekcyjne, które trwał y po pół godziny, przy czym na
dyskusję nad każ dym referatem przeznaczono 10 minut. Trzeba podkreś lić, że wyznaczone czasy
był y zazwyczaj bardzo skrupulatnie przestrzegane przez referentów.

SEKCJA 1. M ECH AN IKA CIAŁ STAŁYCH
Stosunkowo znaczną liczbę prac poś wię cono podstawom mechaniki róż nych oś rodków nieklasycznych. Oś rodkami typu Cosserata (wykazują cymi «naprę ż enia momentowe» w wyniku momentów
rozł oż onych w sposób cią gł y) zajmował y się prace E. KRONERA (Clausthal- Zellerfeld) «Problem
fizykalny naprę ż eń antysymetrycznych i tak zwanych naprę ż eń momentowych*, R. A. TOUPINA
(Yorktown H eights, N . Y.) «N aprę ż enia momentowe w teorii sprę ż ystoś i c i H . NEUBERA (Monachium) «O rozwią zaniu ogólnym problemów liniowo- sprę ż ystych w izotropowych i anizotropowych
oś rodkach Cosserata». Prace te posiadał y charakter czysto teoretyczny, z tym że E. KRONER zajmował się gł ównie podstawami fizykalnymi, R. A. TOUWN — teorią ogólną , natomiast H . NEUBER —
metodami rozwią zań. A. C. ERIN G EN (Lafayette, ind.) w referacie «Mechanika materiał ów mikromorficznych» zają ł się oś rodkami, których zachowanie się jako kontinuów zależy od mikrostruktury
materiał u (ciecze anizotropowe, zawiesiny, oś rodki sypkie i porowate). Podana teoria ogólna obejmuje wiele znanych teorii jako przypadki szczególne. E. H . BROWN (Londyn) przedstawił pracę
«Teoria mechanicznego zachowania się piasku»; teoria ta oparta jest na adaptacji do piasku podanej
przez D ruckera definicji materiał ów statecznych. U zyskane prawo fizyczne jest prawem przyrosto7 Mechanika teoretyczna
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wym w odniesieniu do dewiatorów, a skoń czony
m dla tensorów kulistych. W. PRAGER (Zurych)
w pracy «Oś rodki sprę ż ysto- idealnie utwardzalne» podał kilka dalszych przykł adów zastosowań
zaproponowanej przed paroma laty teorii takich oś rodków.
Problemami szczelin i pę knię ć zajmowali się H . FESSLER i R. W. WILSON (N ottingham) w referacie «Odkształ cenia w pobliżu szczelin w pł ytach aluminiowych)) oraz C. MYLONAS (Providence,
R.I.) w pracy «Mechanika kruchego pę kania)). Pierwsza z tych prac miał a charakter doś wiadczalny,
czę ś ciowo w oparciu o elastooptykę , natomiast druga — doś wiadczalno teoretyczny; stwierdzono,
iż w pewnych warunkach pę kanie może się pojawić już przy naprę ż eniach rzę du 10% granicy plastycznoś ci.
D o prac o charakterze podstawowym moż na również zaliczyć referaty C. TRUESDELLA (Baltimore, M d.),P. G. HODGE'A (Chicago, 111.), B. A. BOLEY'A (Nowy Jork), TH . LEHMANNA (H annover),
W. S. HEMPA (Cranfield) i H . LEIPHOLZA (Karlsruhe). C. TRUESDELL W referacie «N iestatecznoś ci

przy czystym ś cinaniu idealnie sprę ż ysteg
o materiał u izotropowego)) omówił takie zjawiska jak
płynię cie przy ś cinaniu, zwią zane ze zmniejszaniom się moduł u ś cinania w zwią zku ze skoń czonymi
odkształ ceniami sprę ż ystymi. P. G. HODGE przedstawił pracę (referowaną przez W. PRAGERA)
«Okreś lanie obcią ż ńe granicznych metodami nieliniowego programowania)); w oparciu o ogólne
twierdzenia o noś nośi cgranicznej sformuł owano podstawy teorii i zastosowano ja. do belek prostych
i o krzywiź nie pierwotnej. A. BOLEY W pracy «Blę dy przy przybliż onym okreś laniu temperatury
i naprę ż ń
e termicznych)) podał pewne metody znajdowania kresów górnych i dolnych, a wię c i oceny
bł ę du w ogólnych przypadkach trójwymiarowych. TH . LEHMANN wygłosił referat «Odkształ cenia
klasycznego kontinuum w uję ciu czterowymiarowym»; zaproponowano traktować czas nie jako
parametr, lecz jako czwartą zmienną . W. S. HEMP przedstawił pracę «Studia nad teorią ukł adów
Michella», w której na prostym modelu kratownicy Michella zobrazował problemy optymalnego
kształ towania, linii poś lizgu, noś nośi cgranicznej itd. Wreszcie H. LEIPHOLZ W referacie «Podstawy
teorii statecznoś ci oś rodków sprę ż ystych przy obcią ż eniu niekonserwatywnym» zają ł się —przy
zastosowaniu metody G alerkina —• oceną moż liwośi c stosowania statycznego kryterium statecznoś ci przy problemach niekonserwatywnych oraz wpływem tł umienia wewnę trznego przy kryterium
kinetycznym. Wreszcie H . LE BOITEUX (Paryż) przedstawił pracę «Funkcje przeniesienia w teorii
odkształceń )), w której zają ł się pizystosowaniem znanego z elektrotechniki poję cia funkcji przeniesienia do zagadnień mechaniki oś rodków cią głych, w szczególnoś ci lepkosprę ż ystych.
W dziale teorii sprę ż ystośi c dwie prace poś wię cone były naprę ż eniom cieplnym. J. N . GOODIER
i A. L. FLORENCE (Stanford) przedstawili pracę «Lokalne naprę ż enia cieplne w pobliżu otworów
i wtrą ceń zaburzają cych jednorodny przepł yw ciepł a; rozprzestrzenianie się szczelin cieplnych)).
Omówiono znane dotychczas rozwią zania i podano kilka nowych; stwierdzono, że w przypadkach
obcią ż ńe cieplnych rozprzestrzenianie się szczeliny typu G riffitha nie jest moż liwe. M. DARRIEUS
(Paryż) w pracy ((Odkształcenia cieplne wałów» przedstawił metodę obliczania takich odkształ ceń
w zastosowaniu do maszyn wirnikowych.
Trzy prace poś wię cono prę tom i ustrojom prę towym. J. H . ARGYRIS (Stuttgart) wygłosił referat
((Zastosowanie metody macierzowej do obliczania trójwymiarowych problemów sprę ż ystych oś rodków niejednorodnych i anizotropowych w przypadku przemieszczeń mał ych lub skoń czonych)).
Ciał o zastą piono przez skoń czony ukł ad czworoś cianów, a ich sztywność porównano ze sztywnoś cią
zastę pczej ramy sześ cioprę towej. E. WEINEL i W. WALLISCH (Jena) przedstawili pracę ((Przyczynek
do teorii odkształ ceń sprę ż ystych prę tów pryzmatycznych i niepryzmatycznych», w oparciu o analizę trójwymiarową wyprowadzono wzory na sztywnoś ci ś cinania prę tów w kierunkach gł ównych.
L. G . JAEGER i J. O. M c CUTCHEON (Montreal) w pracy ((Analiza odkształ ceń sprę ż ystych krzywoliniowych rusztów mostowych» zastosowali metodę szeregów F ouriera; badania teoretyczne został y
potwierdzone doś wiadczalnie.
Z pozostał ych prac należy przede wszystkim wymienić pracę N . C H . ARUTUNIANA i B. L. ABRAMIANA «W sprawie wciskania sztywnego stempla w sprę ż ystą kulę ». Przedstawiono rozwią zanie
ś cisłe przez lozwinię cie w szereg wielomianów Legendre'a; pozostaje do rozwią zania nieskoń czony
ukł ad liniowych równań algebraicznych, który został szczegółowo przedyskutowany. D . RttoiGER
(Freiberg, N RD ) w referacie ((Zastosowanie metody Trefftza w teorii sprę ż ystoś ci)
) wykazał , że
uzyskane metodą Trefftza szeregi są zbież ne do rozwią zania ś cisł ego. E. MAZET i G . COUPRY
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(Chatillon- sous- Bagneux) przedstawili pracę «Pewna koncepcja niejednorodnoś ci ciał stał ych pracują cych poza granicami sprę ż ystoś ci))
. Wreszcie V. T. BUCHWALD (Sydney) wygłosił referat «Funkcje
wł asne dyslokacyjnego rozwią zania problemu pł askiego pierś cienia)); zastosowano metodę przedł uż eń analitycznych i za pomocą cał ek F ouriera zredukowano problem do równania róż niczkoworóż nicowego.
Prace z zakresu teorii plastycznoś ci był y, mimo niewielkiej ich liczby, bardzo róż norodne. G . I. BARENBLATT i W. A. GORODCOW (Moskwa) w referacie «O lokalnej strukturze pł ynię cia plastycznego))
uję li problem mikrostruktury materiał u w sposób probabilistyczny i zwrócili uwagę na korelację
mikronaprę ż eń. H ipoteza lokalnej izotropii pola naprę ż eń odpowiada tu znanej hipotezie Koł mogorowa w teorii ruchu burzliwego. N . ALBERTI (Palermo) wygł osił referat na cią gle aktualny temat
«Analiza rozkł adu naprę ż eń w szyjce rozcią ganej próbki walcowej)). Analizę oparto o warunek
plastycznoś ci Stassi'ego, (stanowią cy szczególny przypadek warunku Burzyń skiego); zwrócono
uwagę na wpł yw temperatury. J. MANDEL (Paryż) przedstawił pracę «Przyczynek teoretyczny do
problemu przeróbki plastycznej i praw pł ynię cia plastycznego)). Zbadano wpływ naprę ż eń własnych
na poł oż enie granicy mię dzy strefą sprę ż ystą a plastyczną ; przedstawiono również bilans energetyczny w przypadku naprę ż eń wł asnych. S. W. SERENSEN i R. M. SZNEJDEROWICZ (Moskwa) nadesł ali
pracę «Wpływ czasu na rozkł ad naprę ż eń w przypadku obcią ż eń cyklicznych)); wobec nieobecnoś ci
autorów pracę zreferował M . Ź YCZKOWSKI. Zaproponowano pewną teorię odkształ ceń plastycznych
przy obcią ż eniach cyklicznych, zbliż oną do teorii oś rodków lepkosprę ż ystych. P. S. THEOCARIS
(Ateny) zreferował pracę «Okreś lanie rozkł adu naprę ż eń w problemach pł askiego stanu naprę ż enia
w teorii plastycznoś ci)). W tej teoretyczno- doś wiadczalnej pracy badano rozkł ad naprę ż eń w pobliżu
karbów, zarówno w oparciu o teorię Prandtla- Reussa i warunek plastycznoś ci Hubera- Misesa,
jak i doś wiadczalnie, metodą pokryć i analogii elektrycznych.
Trzy prace poś wię cone był y odkształ ceniom plastycznym pł yt i powł ok. A. SAWCZUK (Warszawa)
przedstawił pracę «Teoria skoń czonych ugię ć pł yt plastycznych)). W oparciu o rozważ ania energetyczne wyprowadzono zwią zki mię dzy obcią ż eniem i przemieszczeniem oraz zbadano wpływ sił
podł uż nych na noś ność pł yty. Rozwią zania o postaci zamknię tej dotyczył y pł yt koł owych i prostoką tnych. Skoń czony
m ugię ciom był a również poś wię cona praca Y. OHASHI i S. MURAKAMI (Nagoya)
«Sprę ż ysto- plastyczne zginanie cienkiej pł yty koł owej, utwierdzonej na obwodzie)). Autorzy zaproponowali metodę obliczania skoń czonych ugię ć w przypadkach koł owo- symetrycznych, rozwią zali
problem pł yty koł owej przy uwzglę dnieniu sił podł uż nych i przeprowadzili weryfikację doś wiadczalną . Wreszcie pracę nieobecnych P . A. KU ZIN A i G . S. SZAPIRO (Moskwa) «O dynamicznym
zachowaniu się konstrukcji plastycznych)) zreferował A. SAWCZUK. W pracy zwrócono szczególną
uwagę na problem pół nieskoń czonejpowł oki walcowej kolistej pod dział aniem udarowego obcią ż -e
nia wzdł uż pierś cienia; współ rzę dna wystę pują cej niecią gł oś ci musi być okreś lana w trakcie procesu
rozwią zywania.
Podstaw reologii dotyczył y cztery referaty. W. OLSZAK i P. PERZYNA (Warszawa) w pracy «Równania stanu teorii pł ynię cia przy nieustalonym warunku plastycznoś ci)) przedyskutowali podstawowe
równania teorii pł ynię cia plastycznego w przypadku powierzchni plastycznoś ci zależ nej od czasu,
co może być wynikiem n p. promieniowania czą stek elementarnych. Poddano analizie również
równania sprę ż ysto/ lepko- plastycznośi c z uwzglę dnieniem wpł ywu temperatury, zależ nej od czasu.
B. R. SETH (Kharagpur) przedstawił pracę «Pewna koncepcja uogólnionego odkształ cenia dla
problemów sprę ż ysto- plastycznych, peł zania i relaksacji)); zaproponowana miara jest uogólnieniem
obecnie znanych i m a przyczynić się do uproszczenia równań stanu. W. S. NAMIESTNIKÓW (Nowosybirsk) wygł osił referat «Peł zanie metali przy zł oż onym stanie naprę ż enia)). W pracy przedstawiono
wyniki doś wiadczeń nad jednoczesnym skrę caniem i rozcią ganiem próbek o kształ cie rur cienkoś ciennych i wnioski odnoś nie ogólnych, fenomenologicznych teorii peł zania. R. S. RIVLIN (Providence, R.I.) nadesł ał pracę «Mechanika nieliniowych ciał sprę ż ysto- lepkich)), w której uwzglę dniono
zależ ność naprę ż eń nie tylko od szybkoś ci odkształ cenia, lecz od całej historii obcią ż ania. Omówiono
waż niejsze przypadki szczególne.
Zastosowaniom podstawowych równań reologii poś wię cono również cztery referaty. E. H . LEE
(Stanford) w referacie «N ajnowsze osią gnię cia w zakresie analizy naprę ż eń w ciał ach liniowo lepko7»
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sprę ż ystych» poddał krytyce najprostsze modele typu Maxwella i Voigta- Kelvina i ich kombinacje
Najnowsze prace w Stanach Zjednoczonych dotyczą metod rozwią zywania przy najogólniejszych
liniowych prawach Teologicznych i zmiennej temperaturze. J. BRILLA (Bratislava) nadesł ał pracę
«Zginanie pł yt wykonanych z materiał u anizotropowego, liniowo lepko- sprę ż ystego»
; został a
ona przedstawiona przez I. BALLO. Zastosowano transformację Laplace'a i uogólniono wyniki
prac Lechnickiego dla anizotropowych pł yt sprę ż ystych. Ju. N . RADOTNOW (N owosybirsk) nadesł ał
pracę «Peł zanie powł ok»; dotyczył a ona gł ównie powł ok walcowych kolistych. Problem zredukowano do cał kowania ukł adu dwu symetrycznych równań róż niczkowych, a nastę pnie cał kowanie to
przeprowadzono numerycznie. Wreszcie N . CRISTESCU (Bukareszt) wygłosił referat «Pewne problemy
dynamiczne jednowymiarowych ciał sprę ż ysto/ lepko- plastycznych»
; dotyczy} on rozprzestrzeniania
się zaburzeń w strunach i cienkich prę tach.
Stosunkowo najwię kszą liczbę prac poś wię cono teorii pł yt i powł ok. Oprócz omówionych już
kilku prac w dziale teorii plastycznoś ci i reologii należy tu wymienić kilkanaś cie innych, poś wię conych odkształ ceniom sprę ż ysty
m i statecznoś ci.
Podstaw teorii pł yt i powł ok dotyczyły cztery prace: A. L. GOLDENWEJZERA (Moskwa), P. M.
NAGHDI'EGO (Berkeley), W. FLUGGEGO (Stanford) i S. ŁUKASIEWICZA (Warszawa). A. L. GOLDEN-

WEJZER w referacie «Zasady redukcji trójwymiarowych problemów teorii sprę ż ystośi c do dwuwymiarowych problemów teorii pł yt i powł ok» zają ł się tematyką zbliż oną do omówionej w wykł adzie ogólnym E. Reissnera. Omówiono metodę iteraeji i metodę rozwinię ć na szeregi potę gowe
oraz zwrócono uwagę na pewne wewnę trzne sprzecznoś ci tej ostatniej. P . M. N AG HDI wygł osił
referat «O równaniach róż niczkowych liniowej teorii powł ok sprę ż ystych*
; dotyczył on również
redukcji problemów trójwymiarowych do dwuwymiarowych i zastosowania zmiennej zespolonej.
W. FLUGGE i S. ŁUKASIEWICZ wygłosili referaty pod takim samym tytuł em «Dział anie sił skupionych na powł oki». W. FLOGGE zają ł się dział aniem sił skupionych i skupionych ź ródeł ciepł a zarówno w punktach regularnych, jak i osobliwych powł oki. S. ŁUKASIEWICZ przedstawił rozwią zanie
w postaci sumy rozwią zania osobliwego, sł usznego w otoczeniu siły skupionej, i rozwią zania regularnego; podano również przykł ady weryfikacji doś wiadczalnej.
Odrę bny charakter posiadał a praca M. A. SAVE i R. T. SHIELDA «Kształ towanie na minimum
e stał ych i ruchomych». Kształ towanie podano
cię ż aru powł ok warstwowych pod dział aniem obcią ż ń
przy założ eniu ustalonej noś nośi cgranicznej; wykazano twierdzenie odnoś nie superpozycji kształ tów
powł ok, uzyskanych dla poszczególnych typów obcią ż ń
e z osobna.
Koncentracji naprę ż ń
e poś wię cono trzy referaty. G . N . SAWIN (Kijów) przedstawił pracę «Koncentracja naprę ż ń
e wokół krzywoliniowych otworów w pł ytach i powł okach)). Dotyczył a ona
ogólnych metod rozwią zania w przypadku krzywoliniowych otworów regularnych (bez punktów
osobliwych) przy zał oż eniu liniowoś ci fizykalnej i geometrycznej albo nieliniowoś ci, jednak tylko
jednego z tych typów. Podano również przykł ady rozwią zań w zakresie sprę ż ysto- plastycznym.
J. G . LEKKERKERKER (Delft) wygłosił referat «Koncentracja naprę ż eń wokół otworów koł owych
w powł okach walcowych)); do rozwią zania zastosowano metodę Łuriego polegają cą na rozwinię ciach
asymptotycznych, podano również weryfikację doś wiadczalną . Czysto doś wiadczalną był a praca
CH . A. LERCHENTHALA (Haifa) «Elastooptyczne badania koncentracji naprę ż eń wokół wzmocnionych otworów w tarczach)) — stwierdzono nieco wyż sz
e wartoś ci naprę ż eń, niż wynika to z prostych
rozważ ań teoretycznych.
Znaczną liczbę prac poś wię cono problemom statecznoś ci pł yt i powł ok. Szczególnie interesują co
wygłoszona praca N . J. HOFFA (Stanford) «Wpływ warunków brzegowych na wyboczenie cienkoś ciennych powł ok walcowych kolistych przy ś ciskaniu osiowym)) dowodził a, iż znane duże rozbieżnoś ci mię dzy wynikami teorii liniowej i wynikami doś wiadczeń dadzą się poważ nie zmniejszyć
przez przyję cie nieco innych warunków brzegowych przy rozwią zywaniu problemu w uję ciu liniowym.
N. J. HOFF przedstawił również pracę nieobecnego M. UEMURA (Tokio) «Pokrytyczne zachowanie
się powł oki walcowej kolistej lokalnie wyboczonej wskutek ś ciskania osiowego)); przy przyję ciu
nieperiodycznej, «tł umionej» funkcji obrazują cej ugię cia powł oki w oparciu o analizę energetyczną
wykazano, iż zaklę ś nię cia powł oki mają kształ t zbliż ony do kwadratowego. G . G . POPE (F arnborough) wygłosił referat «Wyboczenie dł ugich, sł abo zakrzywionych paneli przy ś ciskaniu osiowym».
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Przyję to trójparametrowe równanie powierzchni ugię cia i rozwią zano problem w uję ciu nieliniowym
przy brzegach swobodnie podpartych lub utwierdzonych. J. KEMPNER i YOUL- N AN CHEN (Brooklyn)
przedstawili pracę «Skoń czone ugię cia osiowo ś ciskanej powł oki walcowej owalnej». Opierają c się
na metodzie energetycznej stwierdzono, iż obcią ż enia odpowiadają ce danym ugię ciom (a wię c i krytyczne) są zawsze wyż sze niż dla powł oki walcowej kolistej o tej samej powierzchni pobocznicy.
M. YOSHIKI i T. KAWAI (Tokio) w pracy «W sprawie zastosowania metody energetycznej do problemów pł yt sprę ż ystych» usystematyzowali tę metodę w odniesieniu do zginania, wyboczenia
i drgań pł yt o zł oż onych kształ tach przy róż nychwarunkach brzegowych. B. BUDIANSKY i J. W.
HUTCHINSON (Cambridge, M ass.} przedstawili pracę «Wyboczenie dynamiczne ustrojów czułych
na niedokł adnoś ci geometryczne»; w oparciu o ogólną teorię Koitera zbadano zachowanie się
wą skich paneli i zamknię tych powł ok walcowych pod dział aniem nagle przył oż onego obcią ż enia
osiowego.
D ział aniu obcią ż eń cieplnych n a powł oki poś wię cono trzy prace. M. GRADOWCZYK (Buenos
Aires) wygł osił referat «N aprę ż enia cieplne w cienkich powł okach sprę ż ystych)). Zastosowano
analogię pomię dzy obcią ż eniami ciepł ymi i sił ami masowymi i sformuł owano teorie «cieplnego
stanu bł onowego)) i «cieplnego stanu czysto gię tnego». S. A. AMBARCUMIAN i S. M. DURGARIAN
(Jerywań) przedstawili pracę «Pewne problemy drgań i statecznoś ci sprę ż ystych ortotropowych
powł ok i pł yt w zmiennym polu temperatury)). Zał oż ono, iż rozkł ad temperatury jest znany, a me.
chaniczne wł asnoś ci pł yty lub powł oki zależą od temperatury; stwierdzono, iż wpływ tych zmian
na wł asnoś ci pł yty może być bardzo istotny. Wreszcie E. H . MANSFIELD (Farnborough) w referacie
«Zginanie, wyboczenie i zwijanie się ogrzanej cienkiej pł yty eliptycznej)) podał nieliniową geometrycznie analizę tego problemu przy temperaturze liniowo zmiennej wzdł uż gruboś ci.
Pię ć prac moż na by zaliczyć do dział u mechaniki ciał sztywnych. Należą tu przede wszystkim
dwie prace radzieckie, dotyczą ce ruchu sztucznych satelitów: W. A. SARYCZEWA (Moskwa) «Dynamika ukł adu stabilizacji satelity przy uwzglę dnieniu oporu atmosferycznego)) oraz D . E. OCHOCIMSKIEOO, W. A. ZLATOUSTOWA, W. A. SARYCZEWA i A. P . TORŻ EWSKIEGO (Moskwa) «Periodyczne

rozwią zania problemu dwuwymiarowych drgań satelity na orbicie eliptycznej)). W pierwszej pracy
podano równania ruchu satelity oraz warunki konieczne i wystarczają ce asymptotycznej statecznoś ci drgań, natomiast w drugiej — zbadano problem liczby rozwią zań periodycznych i statecznoś ci ruchu w zależ nośi cod mimoś rodowoś icorbity i parametrów charakteryzują cych bezwł adność
satelity. W. W. RUMIANCEW (Moskwa) przedstawił pracę «Nieliniowe metody w teorii statecznoś ci
ruchu ciał stał ych posiadają cych otwory wypeł nione cieczą ». Podano dwie metody: jedna nawią zuje
do podejś cia LAPUNOWA, natomiast druga polega n a minimalizacji pewnego wyraż enia; praca zawiera również przykł ady zastosowań. L. MAUNDER i J. CRAWLEY (Newcastle upon Tyne) w pracy
«Znoszenie drgają cego ż yroskopu o zawieszeniu kardanowym» zwrócili uwagę na wpływ tarcia
w ł oż yskach zawieszenia; rozważ ania teoretyczne został y potwierdzone doś wiadczalnie. F . FREUDENSTEIN i L. DOBRJANSKYJ (N owy Jork) przedstawili pracę «Pewna teoria syntezy mechanizmów)),
w której podali pewien ogólny schemat tablicowy przystosowany do nowoczesnej techniki obliczeniowej.
Z dziedziny teorii drgań wygł oszono pię ć referatów o charakterze podstawowym. R. CHALEAT
(Besancon) w referacie «Pierwsze trzy przybliż enia teorii zakł óceń i ich zastosowania)) zają ł się
sposobami moż liwie szybkiego uzyskiwania kolejnych wyrazów metody zakł óceń w przypadku
wymuszonych, tł umionych drgań nieliniowych. J. G . PANOWKO (Ryga) przedstawił pracę «Przeglą d
zastosowań metody bezpoś redniej linearyzacji»; metoda ta został a podana przez autora w r. 1952
i jest w przypadku drgań nieliniowych bardziej efektywna, n iż n p. Krył owa- Bogolubowa. R. M. RoSENBERO (Berkeley) wygł osił referat «O ruchach wykazują cych punkt spoczynku i istnieniu drgań
o postaci normalnej ukł adów nieliniowych)). Zredukowano nieliniowy, konserwatywny ukł ad o dwóch
stopniach swobody do problemu masy jednostkowej poruszają cej się w pł askim polu sił . Uję cie
probabilistyczne reprezentował y dwa referaty. W. W. BOŁOTIN (Moskwa) przedstawił pracę «O przypadkowych drganiach sprę ż ystych o szerokim pasmie»; podano pewne oszacowania cał kowe przemieszczeń i naprę ż eń w oparciu o metodę asymptotyczną autora. H . CRANDALL (Cambridge, Mass.)
wygł osił referat «Widmo drgań przypadkowych ukł adu nieliniowego)), w którym podano trzy metody
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odnoszą ce się do ukł adów o słabej nieliniowoś ci: metodę perturbacji, równoważ nej linearyzacji
i uś redniania.
Z dalszych prac poś wię conych teorii drgań należy wymienić przede wszystkim pracę R. M. D AVIESA i T. H . LAMBERTA (Londyn) «Drgania ukł adów o dwóch stopniach swobody przy tł umieniu
kulombowskim». Zastosowano metodę delta i interpretację w czterowymiarowej przestrzeni fazowej;
praca podaje również weryfikację doś wiadczalną . W. O. KONONIENKO (Moskwa) przedstawił
pracę «Wymuszone drgania nieliniowych ukł adów quasiharmonicznych». Za pomocą funkcji
Mathieu uł amkowego rzę du zbadano prawie periodyczne drgania ukł adów o periodycznych współ czynnikach i przy periodycznym wymuszeniu, przy czym uwzglę dniono duże zmiany parametrów,
aż do wartoś ci ujemnych. O. DANEK i L. SPACEK (Praga) w referacie «Okreś lanie czę stoś ci i amplitud
belek prostych» zbadali wpływ niecią głej zmiany przekroju belki na czę stoś ci i amplitudy. L. FRYBA
(Praga) wygłosił referat «Dynamika belki z nał oż oną warstwą sprę ż ynują ąc o zmiennej sztywnoś ci
pod działaniem ruchomego ukł adu sił». Problem sprowadza się do ukł adu trzech równań róż niczkowych o zmiennych współ czynnikach, który rozwią zano za pomocą metody Runge- Kutta- N ystrSma
na maszynie Ural 2. F . WEIDENHAMMER (Karlsruhe) przedstawił pracę «N iedokł adnoś ci mechanicznych i elektrycznych przyrzą dów pomiarowych podlegają cych drganiom skrę tnym»; zbadano nieliniowe drgania takich przyrzą dów, charakteryzują ce się tym, iż poł oż enie ś rednie ukł adu nie daje
właś ciwego obrazu wielkoś ci mierzonej.
Problemom rozchodzenia się fal i zakłóceń w ciał ach stał ych poś wię cono trzy prace. J. MIKLOWITZ
(Pasadena, Cal.) wygłosił referat «Rozpraszanie pł askiego impulsu sprę ż ysteg
o przez otwór walcowy»; zastosowano metodę Friedlandera i podwójną transformację cał kową stwierdzają c w wyniku
istnienie w tym przypadku periodycznych fai Rayleigha. S. S. GRIGORIAN (Moskwa) przedstawi!
pracę «Rozprzestrzenianie się fal sprę ż ystych przy eksplozjach podziemnych)). Wykorzystano podane
poprzednio przez autora równania róż niczkow
e opisują ce zachowanie się gruntów pod dział aniem
krótkotrwał ych obcią ż ńe i zredukowano problem do zagadnienia Cauchy'ego dla równań róż niczkowych zwyczajnych. Wreszcie B. J. LAZAN (Minneapolis, Minn.) w referacie «Mechanizmy i fenomenologia tł umienia w materiałach)) podał klasyfikację tł umienia i rozważ ył tł umienie w metalach,
polimerach, elastomerach i innych materiał ach niemetalowych.

SEKCJA 2. MECH AN IKA CIECZY I G AZÓW
Wś ród problemów mechaniki pł ynów na jednym z czoł owych miejsc znajdują się oczywiś cie
tematy dynamiki gazów. W ich ramach w zakresie przepł ywów naddź wię kowych trójwymiarowych
wygłoszone został y dwa wykł ady: K. I. BABENKI (Moskwa), rozpatrują cego przepł ywy dokoł a
ciał stoż kowych oraz V. V. RUSANOWA (Moskwa), rozpatrują cego opływy ciał zatę pionych z odsunię tą falą uderzeniową , przy czym rozpatrzone został y również przypadki niesymetryczne z nlezerowym ką tem natarcia. D o otrzymania rozwią zań zastosowano tu metody numeryczne. Przepł ywom hipersonicznym poś wię cone były trzy referaty. G . G . CZERNYJ (Moskwa) przedstawił obszerne
wyniki badań opływu cienkich skrzydeł pod duż ymi ką tami natarcia, a W. D . HAYES (Princeton)
i F , K. MOORE (Buffalo, N . Y.) zajmowali się przepł ywami zbliż onymi do przepł ywu N ewtona,
przy czym W. D. HAYES zajmował się przypadkiem, gdy stosunek gę stoś ci przed i za falą uderzeniową jest mał y, zaś F . K. MOORE — przypadkiem, gdy wykł adnik adiabatyczny jest bardzo bliski
jednoś ci. Przepływ przydź wię kow
y był reprezentowany dwoma pracami. Pierwsza z nich
R. HETHERINGTONA i M. E. SILVESTERA (Derby) dotyczył a numerycznego wyznaczenia przepł ywu
w poddź wię kowy
m obszarze gardzieli dyszy, w drugiej E. A. MOLLER i K. MATSCIIAT (G etynga)
rozpatrywali pewne samopodobne rozwią zania równań przepł ywu okoł odź wię kowego.
N a równi z tematami dynamiki gazów (bez uwzglę dnienia w przepł ywie zjawisk dysypatywnych)
czołowe miejsca zajmują jeszcze liczniej reprezentowane tematy dotyczą ce uwzglę dnienia dysypacji
w cienkich warstwach, mianowicie w laminarnych i turbulentnych warstwach granicznych oraz
w falach uderzeniowych i detonacyjnych.
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Prace J. L. PEUBE (Orsay), L. G . ŁOJCJANSKIEGO poś wię cone były teorii warstwy przyś ciennej
laminarnej, prace S. KAPLUNA (Pasadena, Cal.), C. BOURQOE (Quebec) — zagadnieniom oderwania
i obszaru przejś ciowego, a prace N . ROTT i W. S. LEWELLEN (LOS Angeles) oraz M. A. SINBEL
(Kair) — zagadnieniom warstwy przyś ciennej w obracają cych się pł ynach i w rurach stoż kowych.
Analizą począ tkowej fazy powstawania warstwy przyś ciennej na krawę dzi płaskiej pł ytki zajmował
się

I. IMAI (Tokio). A. FAVRE, J. G AVIG UO i J. P. FOH R (ChatilIon- sous- Bagneux); J. A. B. WILLS

(Teddington) oraz M. PICHAL (Praga) przedstawili rezultaty pomiarów przepływu wewną trz turbulentnej warstwy przyś ciennej, a F . SCHULTZ- GRUNOW i P. SAND (Akwizgran) przedstawili analizę
procesów sedymentacji w takich warstwach. Problemy wpływu warstw przyś ciennych na wymianę
ciepł a został y przedstawione w pracy L. N . HOWARDA (Cambridge, Mass.) o przewodnictwie
przy duż ych liczbach Reynoldsa, w pracy H. KATO, N . NISHIWAKI i M. HIRATA (Tokio) o przepływach przy duż ych liczbach Prandtł a oraz w pracy R. MICHEL i N . DUC- LAM (Chatillon- sous- Bagneux) o tarciu i przewodnictwie ciepła w turbulentnych warstwach przyś ciennych dwu- i trójwymiarowych. O wymianie ciepł a w przepływie mię dzy dworni ś sianki- ni mź wit M. E. ERD33A.N
(Istambuł ). Wykorzystanie pomiarów warstwy przyś ciennej do okreś lenia wydatku dyszy przedstawili
F . COCHO G I L i A. L. JAUMOTTE (Bruksela).

Badania fal uderzeniowych był y prezentowane w kilku pracach. S. A. CHRISTJANOWICZ (Nowosybirsk) oraz J. P. GUIRAUD (Chatił lon- sous- Bagneux) zajmowali się teorią słabych fal uderzeniowych,
ich asymptotycznymi wł asnoś ciami przy odbiciu oraz w pobliżu linii kaustycznej. H . W. LIEPMANN,
R. NARASIMHA i M. CHAHINE (Pasadena, Cal.) przedstawili pracę dotyczą cą badań struktury fali
uderzeniowej z zastosowaniem metod kinetycznych modeli zderzeń; otrzymane wyniki dla gruboś ci
fali mieszczą się mię dzy rozwią zaniami Mott- Smitha a rozwią zaniami równań Navier- Stokesa.
Podobnie na modelu molekularnym oparł a swoje rozważ ania C. S. MORAWETZ (Nowy York)
w pracy o falach bezuderzeniowych w plazmie, to znaczy o takich falach, których grubość może być
mniejsza niż ś rednia droga swobodna. Strukturę fali uderzeniowej z uwzglę dnieniem promieniowania przedstawili R. GOULARD i BOGOTTE (Lafayette, Ind.). Referat dotyczą cy wybuchów podwodnych przedstawił J. H . HAYWOOD (Durfermline).
W dziedzinie badań stabilnoś ci przepływów i powstawania turbulencji w pracach W. VELTE'A
(Freiburg), H . LUDWIEGA (G etynga), J. W. MILESA (Canberra), D . FULTZA i T. S. MURTY'EGO

(Chicago) oraz F . X. WORTMANNA (Stuttgart) przedstawiona został a analiza warunków powstawania niestabilnoś ci, a w pracach C. C. LINA i D . J. BENNEY'A (Cambridge, Mass.), R. C. D i
PRIMA i J. T. STOARTA (Troy, N . Y.) oraz A. MICHALKE'EGO i R. WILLE'A (Berlin) zwrócono uwagę

na przypadki szczególne przepł ywów z silnymi poprzecznymi gradientami prę dkoś ci. Analizą wpływu
niestabilnoś ci powierzchni niecią gł oś ci prę dkoś ci na przepływy w ś rednim ustalone zają ł się A. FORTIER (Orsay).

Dziedziną rozwijają cą się w ostatnich czasach bardzo intensywnie jest magnetohydrodynamika
i dynamika plazmy. Omówienie zagadnień zwią zanych, z jej zastosowaniem w generatorach m.h.d.
do bezpoś redniej przemiany energii paliwa w energię elektryczną podał S. WAY (Pittsburg, Pa.).
J. FABRI i TH . MOULIN (Chatillon- sous- Bagneux) zajmowali się oddziaływaniem pola magnetycznego na przepł yw, mogą cym mieć zastosowanie np. w pompach dla pł ynnych metali. Analizę oddział ywania pola magnetycznego na strugę przedstawili A. CRAYA i R. MOREAU (Grenoble). Pewne
przypadki ruchu pł ynu przewodzą cego pod wpływem przył oż onych pól elektrycznego i magnetycznego rozpatrywał H . K. MOEFAT (Cambridge). O wł asnoś ciach plazmy wysokociś nieniowej (rzę du
ciś nienia atmosferycznego) mówił H . W. EMMONS (Cambridge, Mass.), a L. S. G . KOVASZNAY
(Baltimore) mówił o turbulencji plazmy. Dwie prace: A. KILDAL i T. TJOTTA (Bergen) oraz E. CRAUSSE, Y. POIRIER i C. VrvES (Avignon) poś wię cone był y problemom akustycznym, wreszcie E. MARTENSEN i K. v. SENGBUSCH (Monachium) rozpatrywali obszary stabilnoś ci i niestabilnoś ci przy
wył adowaniu toroidalnym.
Poza wymienionymi wyż je dziedzinami mechaniki pł ynów, obejmują cymi wię ksze grupy referatów, mniej licznie reprezentowanymi był y nastę pują ce dziedziny.
W teorii strug przedstawiona został a praca doś wiadczalna I. TANI i Y. KOMATSU (Tokio) dotyczą ca strugi powietrza padają cej na prostopadł ą ś ciankę oraz prace teoretyczno: S. UCHIDA i K. WA-
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TANABE (Nagoya) o rozwią zarfiach podobnych dla strumienia zakrzywionego; J. T. D IEZ ROCHE
(Madryt) o dwuwymiarowych przepł ywach potencjalnych osiowo- symetrycznych mogą cych w przybliż eniu opisać ruch powietrza w pojeź dzie poduszkowym. Obszarem mieszania się strugi naddź więkowej powietrza z otaczają cą atmosferą zajmowali się P. CARRIERE i M. SIRIEDC (Chatillon- sousBagneux).
Przepływy z kawitacją były reprezentowane w trzech pracach. M. TULIN (Laurel, Md.) analizował
róż ne czynniki wpływają ce na postać kawitacji w superkawitacyjnym przepł ywie, J. A. GEURST
(Eindhoven) przedstawił pewne wyniki badań optywu z kawitacją a L. VAN WIJNGAARDEN (Wageningen) rozpatrzył przypadek zwię kszenia ciś nienia pod wpływem niewielkiego zaburzenia dział ają cego na warstwę drobnych pę cherzyków kawitacyjnych.
Dynamice gazów rozrzedzonych poś wię cone były dwa referaty. H . GRAD (Nowy York) przedstawił referat (wygłoszony przez C. S. MORAWETZ) dotyczą cy asymptotycznych wł asnoś ci pewnych
rozwią zań równania Boltzmanna, a F . S. SHERMAN, G. J. MASŁACH i D . R. WILLTS (Berkeley,

Cal.) przedstawili zestawienie pomiarów oporu kilku brył (walca, kuli, pasma) z wynikami badań
teoretycznych, opartych o uproszczone kinetyczne modele zderzeń.
Matematycznymi wł asnoś ciami równań dynamiki pł ynów, prowadzą cymi do uogólnienia poję cia
fali prostej, zajmował się

L. W. OWSJANNIKOW (N owosybirsk), a D . DUMITRESCU, D . G . IONESCU

i C. CRACIUN (Bukareszt) przedstawili metodę numerycznego cał kowania równań Navier- Stokesa.
W kilku pracach znalazł y odbicie procesy towarzyszą ce mieszaninom dwufazowym. Analizie powstawania powierzchni stoż kowych na kropli umieszczonej w polu elektrycznym lub w pewnym opływie lepkim poś wię cona był a praca G. I. TAYLORA (Cambridge), a badanie szybkoś ci rozpadania się
oddzielnych kropel w opływają cym powietrzu przedstawił D . C. JENKINS (Farnborough). Przepł ywy
w gardzieli dyszy z kondensacją i z uwzglę dnieniem relaksacji rozpatrywał F. BARTLMA (Akwizgran).
Przepływy z filtracją rozpatrywane były w dwóch referatach. S. I. GHEORGHITZA (Bukareszt)
podał pewne rozwią zania równań przepływu w oś rodku porowatym z jamami, a W. N . NIKOŁAJEWSKI (Moskwa) rozpatrywał pewne zjawiska relaksacyjne zwią zane z niejednorodnoś cią przepł ywu.
Dotychczas nie wymienione referaty zaliczymy ł ą cznie do specjalnych problemów mechaniki
pł ynów. Tak wię c M. VAN DYKE (Stanford, Cal.) przedstawił pracę na temat opływu kuli przy małej
liczbie Reynoldsa, w której stara się uzupeł nić niepeł ne wyniki otrzymane przez Stokesa, Oseena
i Kapluna. Rozchodzenie się fal w tę tnicach i zwią zane z tym tł umienie i dyspersję rozpatrywał
E. MOLLO- CHRISTENSEN (Cambridge, Mass.). Z zakresu mechaniki statku C. WIGLEY (Londyn)
przedstawił analizę sił i momentów działają cych na statek odchylony od kursu, a zastosowanie
mechaniki gazów do okreś lania prognoz krótkoterminowych przedstawił I. A. KIBEL (Moskwa).
Z. MORAVEC (Praga) przedstawił pracę na temat wpływu parametrów aerodynamicznych na hał as
syreny, a S. B. BERNDT (Sztokholm) zastosował liniową teorię perturbacji do pewnych zagadnień
drgań opływanych ciał .
Podany przeglą d prac jest oczywiś cie bardzo pobież ny i może co najwyż je być pomocny dla ogólnego zorientowania się w przedstawionej na Kongresie tematyce bez wchodzenia w liczne i czę sto
istotne szczegóły. Nieco bliż sze zapoznanie się z tymi pracami pozwala chyba na wycią gnię cie pewnych wniosków mają cych nieco ogólniejszy charakter.
Przede wszystkim daje się zauważ y
ć zmniejszenie zainteresowania «klasycznymi» problemami
mechaniki, takimi jak np. teoria sprę ż ystośi cczy hydromechanika przy jednoczesnym rozszerzeniu
tematyki i zakresu zastosowań przedstawionych prac. Poszczególne tematy był y bardzo rozproszone
wś ród róż nych grup problemowych, czę sto zwią zanych z innymi dziedzinami nauki, takimi jak fizyka,
termodynamika (np. w tematach dotyczą cych naprę ż eń cieplnych, przebiegów relaksacyjnych,
kawitacji parowania), meteorologia a nawet medycyna (np. praca E. MOLLO- CHRISTENSENA).
To rozproszenie tematyczne wynika chyba w znacznej mierze z potrzeb praktyki, która stawia coraz
to nowe pytania, stoją ce czę sto na pograniczu kilku dziedzin nauki.
. Bardzo wszechstronnie rozwijają się również metody badań doś wiadczalnych i teoretycznych.
W szeregu prac zestawione został y wyniki doś wiadczeń dla uzasadnienia przedstawionych teorii.
W badaniach teoretycznych, jak się wydaje, czę ś ciej rezygnuje się obecnie z poszukiwania rozwią zań
ś cisłych przy rozwijaniu róż neg
o rodzaju metod przybliż onych. N a czoł o wysuwają się tu chyba
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metody numeryczne Stosowane do rozwią zywania bardzo wielu konkretnych zagadnień. Spoś ród
innych metod przybliż onych moż na wymienić metody poszukiwania rozwią zań asymptotycznych,
przybliż ają cych z jednej strony rozwią zania rzeczywiste w prawie całym obszarze (outer expantion),
z drugiej — dają cych przybliż ony opis w niewielkim otoczeniu pewnych powierzchni lub punktów
(inner expantion). Metody te są stosowane do pewnych zagadnień specjalnych, takich jak struktura
fali uderzeniowej czy nieliniowa akustyka (np. w pracy J. P. GUIRAUD).
Stosowanie metod przybliż onych i poszukiwanie wyników moż liwie jak najbardziej efektywnym
sposobem odbywa się czę sto kosztem zmniejszenia wymagań odnoś nie matematycznej precyzji.
Taką wł aś nie rezygnację z precyzji przez podawanie schematu Heracyjnego lub rozwinię cia w szereg
bez analizy zbież nośi cmoż na był o zauważ y
ć w wielu pracach. Również moż na chyba powiedzieć,
że problemy matematyczne istnienia i jednoznacznoś ci rozwią zań czy oceny błę dów otrzymanych
rozwią zań przybliż onych był y prawie cał kowicie pomijane milczeniem.
Zresztą tematami szeregu prac teoretycznych były nie problemy otrzymania rozwią zań dla istnieją cych równań, ale uzyskanie nowych równań, lepiej opisują cych rzeczywistość przez szersze uwzglę dnienie praw fizycznych wa wprowadzonych modelach oś rodków cią głych. Szczególnie dużo uwagi
poś wię cono ogólnym modelom oś rodków cią głych z uwzglę dnieniem róż nych fizycznych własnoś ci
oraz przemian termodynamicznych odwracalnych i nieodwracalnych.
Strona organizacyjna kongresu stał a na bardzo wysokim poziomie z wyją tkiem może rozplanowania referatów z poszczególnych dziedzin. Tak np. referaty z teorii plastycznoś ci były w cią gu tego
samego popoł udnia rozrzucone po kilku róż nych salach, natomiast w cią gu innych dni nie było ich
prawie zupeł nie.
Interesują ce jest porównanie XI Mię dzynarodowego Kongresu Mechaniki z II Wszechzwią zkowym
Zjazdem Mechaniki, który odbył się w Moskwie w lutym 1964 r. Podczas gdy w Monachium wygłoszono 145 referatów, to w Moskwie ponad 500 w duż je liczbie równoległych sekcji i podsekcji,
przekraczają cej niekiedy nawet 20. Wydaje się , że najkorzystniejsza byłaby pewna poś rednia liczba
równoległ ych sekcji, 8 do 10, i zwię kszenie na kongresach mię dzynarodowych liczby komunikatów
wzglę dnie referatów zbiorczych, tak by liczba referowanych prac wyniosła około 300. Takie uję cie
pozwolił oby na znacznie peł niejsze przedstawienie dorobku ostatnich lat, jednak bez rozczłonkowania na zbyt drobne podsekcje.
N astę pny, XII Mię dzynarodowy Kongres Mechaniki odbę dzie się w Stanford (California, USA);
głównym organizatorem Kongresu jest prof. N . J. Hoff, a termin Kongresu wyznaczono na ostatni
tydzień sierpnia 1968 r.
Andrzej Szaniawski (Warszawa)
Michał Ż yczkowski(Kraków)

KONFERENCJA NAUKOWA
ZAKŁADU MECHANIKI OŚ RODKÓ
W CIĄ GŁYCH W ZAKOPANEM
PRZEGLĄ D REFERATÓW

W dniach 11- 20 wrześ nia 1964 r. odbył a się w Zakopanem kolejna, ósma z rzę du konferencja
naukowa zorganizowana przez Zakł ad Mechaniki Oś rodków Cią głych IPPT PAN. Konferencja
zgromadził a tym razem pokaź ną liczbę uczestników — ponad 120 — przy czym aż 20% tej liczby
stanowili goś cie zagraniczni przybyli z 12 krajów (ZSRR, CSRS, Buł garia, Rumunia, Jugosł awia,
N RD , N RF , Wł ochy, Francja, W. Brytania, USA oraz Chiny). Z ogólnej liczby ponad 80 wygłoszonych referatów okoł o 20 przedstawili goś cie zagraniczni, co — wobec faktu, że do udział u w konferencji zaproszono na ogół wybitnych przedstawicieli mechaniki stosowanej — przyczyniło się w duż m
y stopniu do wysokiej rangi naukowej konferencji.
Ponad poł owę uczestników konferencji z Polski stanowili pracownicy nauki Zakł adu Mechaniki
Oś rodków Cią głych IPPT, na resztę zaś złoż yło się okoł o 40 goś ci zaproszonych z róż nych oś rodków
politechnicznych i uniwersyteckich, jak również przedstawicieli instytutów naukowo- badawczych
i resortowych z cał ego kraju.
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Tematykę konferencji podzielić moż na z grubsza na nastę pują ce dziedziny.
1. Teoria sprę ż ystośi c— zarówno klasyczna infinitezymalna, jak również pewne jej problemy
nieliniowo oraz termosprę ż ystość (10 referatów). W ostatnich latach obserwuje się wyraź ny spadek
zainteresowania klasycznymi zagadnieniami teorii sprę ż ystoś .ci
2. Teoria plastycznoś ci — zagadnienia podstawowe i ogólne, operują ce modelem sztywno- plastycznym oraz sprę ż ysto- plastyczny
m (20 referatów). Zwraca tu uwagę pewien nieznaczny wzrost udział u
prac podstawowych o charakterze eksperymentalnym.
3. Zagadnienia podstawowe teorii pól sprzę ż onych oraz fizyki ciał a stał ego, poł ą czone z poszukiwaniem nowych modeli zastę pują cych klasyczny model oś rodka cią głego (20 referatów). Zarówno
u nas jak i na całym ś wiecie obserwuje się wyraź ny wzrost zainteresowania tą tematyką .
4. Zagadnienia rozchodzenia się fal sprę ż ystych i sprę ż ysto- plastycznych w ciał ach stał ych (7 referatów). Prace te mają u nas w dalszym cią gu charakter przeważ nie teoretyczny.
5. Analiza sprę ż ystych i sprę ż ysto- plastycznych dź wigarów powierzchniowych (15 referatów).
Moż na tu zauważ y
ć pewne przesunię cie się zainteresowań od teorii pł yt w kierunku teorii powł ok.
6. Zastosowania wyników klasycznej teorii sprę ż ystośi c i plastycznoś ci w teorii konstrukcji,
zwłaszcza ż elbetowych (10 referatów).
Bardzo pobież ne omówienie wygłoszonych na konferencji referatów przeprowadzimy w oparciu
o przedstawiony wyż je podział . N ie jest naszym zamiarem ani omówienie wszystkich referatów,
ani — tym bardziej — ich merytoryczna ocena; jedno i drugie zadanie przekracza moż liwośi ctego
rodzaju artykuł u. N a przykł adzie pewnych prac pragniemy jedynie wskazać charakterystyczne
kierunki rozwojowe naszej mechaniki stosowanej na tle kierunków nauki ś wiatowej, reprezentowanej w Zakopanem przez szereg wybitnych jej przedstawicieli.
i termosprę ż ystoś ci.P. P . TEODORESCU (Rumunia)
1. Prace z zakresu ogólnej teorii sprę ż ystoś ci
przedstawił próbę rozważ enia stanu naprę ż enia w ósmej czę ś ci przestrzeni sprę ż ystej z uwzglę dnieniem zjawisk zachodzą cych w naroż u i nastrę czają cych pewne trudnoś ci natury matematycznej.
Zagadnieniami o niecią głych warunkach brzegowych zaję li się A. HANUSKA (CSRS) i Z. OLESIAK
omawiają c problemy osiowo- symetryczne dział ania stempli na pół przestrzeń sprę ż ystą. W obu
przypadkach zaproponowano pewne przybliż one metody rozwią zania tych zagadnień. J. KU RLANDZKI przedstawił pracę omawiają cą rozwią zanie eliptycznych i hiperbolicznych zaburzonych
problemów brzegowych kł adą c przy tym nacisk na oszacowanie bł ę du zastosowanej metody. Zaburzenie problemu dotyczyć może rozważ aneg
o obszaru lub współ czynników równania.
Zagadnieniami naprę ż eń cieplnych w ciał ach i konstrukcjach sprę ż ystych zajmowali się J. IGNACZAK, B. RANIECKI, J. KRZEMIŃ SKI
, Z. DZIARNOWSKI i Z. BACZYŃ SKI
. Pierwszy z tych autorów

podał rozwią zanie osiowo- symetrycznego pola naprę ż eń termosprę ż ystych w oś rodku, w którym
dział a ź ródło ciepła poruszają ce się z jednostajną prę dkoś cią . B. RANIECKI rozważ ał zagadnienie
dynamiczne zwią zane z uderzeniem cieplnym na powierzchni pół przestrzeni; praca zawierał a dyskusję
propagacji dwóch fal silnej niecią głoś ci, zwią zanych z przyję ciem sprę ż ysto- plastyczneg
o modelu
pół przestrzeni. Pozostali autorzy podali rozwią zania pewnych statycznych lub ą uasi- statycznych
problemów termosprę ż ystośi cdla powł ok kulistych i cylindrycznych przy klasycznych zał oż eniach
liniowoś ci i niezależ nośi c stał ych materiał owych od temperatury.
S. ZAHORSKI przedyskutował pewne zagadnienie mał ego dodatkowego ruchu nał oż onego na
ruch podstawowy nieliniowych oś rodków lepkosprę ż ystych opisanych ogólnymi równaniami typu
róż niczkowego, podanymi przez RIVUN A i ERICKSENA. Szczegółowo rozważ ono koł owo- symetryczny
o wyproprzypadek powolnego i ustalonego prostego rozcią gania lub ś ciskania oś rodka nieś ciś liweg
wadzają c odpowiedni warunek niestatecznoś ci procesu podstawowego.
Jeden z referatów R. TOUPINA (USA) dotyczył pewnych rozważ ań na temat bardziej racjonalnego
sformuł owania znanej w teorii sprę ż ystośi czasady de Saint- Venanta. Autor proponuje wprowadzenie
do tej zasady zamiast naprę ż eń •—wielkoś ci energii sprę ż ysteg
o odkształ cenia.
2. Teoria plastycznoś ci. W referacie W. OLSZAKA i P. PERZYNY przedstawiono równania stanu
teorii pł ynię cia dla niestacjonarnego warunku plastycznoś ci. Zmienność w czasie granicy plastycznoś ci i innych właś ciwośi cmateriał ów zachodzi w okreś lonych warunkach, wś ród których wymienić
moż na napromieniowanie czą stkami elementarnymi, zmianę warunków atmosferycznych, zmianę

BIU LETYN IN FORMACYJN Y

103

temperatury itp. W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną zjawiska wykorzystują c przy tym
pewne wyniki doś wiadczalne. Referat A. A. ILJUSZINA (ZSRR), dotyczą cy pewnych oryginalnych
zał oż eń podstawowych i zagadnień teorii plastycznoś ci, wywoł ał oż ywioną dyskusję . Zagadnienia
te był y tematem dalszych wykł adów prof. Iljuszina prowadzonych po zakoń czeni
u konferencji
na terenie Zakł adu Mechaniki Oś rodków Cią gł ych w Warszawie.
Z. M RÓZ zreferował pracę omawiają cą w sposób ogólny prawa deformacji i wzmocnienia dla
ciał sprę ż ysto- plastycznych. Dyskusję warunku plastycznoś ci dla cał ego ciał a przeprowadził , on
w pewnej przestrzeni funkcyjnej, odpowiadają cej rozważ anej zazwyczaj dziewię cio- wymiarowej
przestrzeni naprę ż eń, stosowanej dla formuł owania lokalnego warunku plastycznoś ci. M. ROGOZIŃ SK
I przedstawił swoje uwagi na temat zaproponowanej przed pół wiekiem hipotezy H aara- Karmana.
Pewnych ogólnych zagadnień teorii plastycznoś ci dotyczył y także prace W. SZCZEPIŃ SKIEGO
,
J. RYCHLEWSKIEGO i J. KLEPACZKI. Pierwszy z autorów rozważ ał na drodze teoretycznej pewne
obcią ż enia dynamiczne prowadzą ce do duż ych odkształ ceń w ciał ach sprę ż ysto- lepkoplastycznych.
Zwrócił przy tym szczególną uwagę na wpływ lepkoś ci i wzmocnienia materiał u na przebieg tego
procesu w przypadku powł ok cienko- i gruboś ciennych; przedyskutował także wpływy dynamiczne
w procesie cią gnienia metali. J. RYCHLEWSKI przedstawił wyniki swych rozważ ań nad wpływem
wariacji pewnych parametrów i stał ych materiał owych, odpowiadają cych lokalnej niejednorodnoś ci
materiał u, n a rozwią zanie problemu; szczegół owe rozważ ania przeprowadził on na uproszczonym
modelu ciał a sztywno- plastycznego. Ostatni z wymienionych autorów przeprowadził dyskusję
zależ nośi cprzebiegu pł ynię cia plastycznego od odkształ cenia, jego prę dkoś ci oraz zwłaszcza od
temperatury; rozważ ania dotyczył y w szczególnoś ci pewnych metali.
D wie prace J. NAJARA i J. KÓN IG A wspólne z J. RYCHLEWSKIM jak również praca J. OSTROWSKIEJ dotyczył y problemów bardziej szczegół owych, zwią zanych z zagadnieniem wpływu niejednorodnoś ci materiał u sprę ż ysto- plastycznego na proces odkształ cenia. Rozważ ania dotyczył y klina
(zagadnienie pł askie) i zginania pł yty w przypadku niejednorodnoś ci skokowej oraz hydrostatycznego obcią ż enia kuli uplastyczniają cej się wskutek wstę pnie zał oż onej niejednorodnoś ci sprę ż yste
materiał u.
N oś noś ą ci graniczną rury gruboś ciennej poddanej jednoczesnemu zginaniu i ciś nieniu wewnę trznemu zają ł się M. Ż YCZKOWSKI stosują c do rozwią zania metodę mał ego parametru. N oś ność graniczna oś rodka sypkiego niejednorodnego był a tematem pracy T. PRZEDECKTEGO; rozpatrzył on
zagadnienia osiowo- symetryczne oraz przyją ł liniową zmienność gę stoś ci i paraboliczną zmienność
ką ta tarcia wewnę trznego. A. DRESCHER zreferował wyniki swych badań nad wpływem prę dkoś ci
odkształ cenia na zachowanie się próbek gruntu spoistego przy ś ciskaniu jednoosiowym. Dowodzą
one, że badany grunt jest wraż liw
y zarówno na prę dkoś ć, jak i na historię odkształ cenia.
M. GALOS przedstawił pracę n a temat skrę cania prę tów niepryzmatycznych o przekroju koł owym
zakł adają c sprę ż ysto- plastyczny model materiał u i stosują c do rozwią zania metodę odwrotną ,
kombinowaną z metodą mał ego parametru. Bardziej zł oż ony model ciał a sprę ż ysto- lepkoplastycznego przyją ł T. WIERZBICKI rozważ ając zginanie pł yty koł owej. D la uzyskania efektywnych wyników autor skorzystał z obliczeń wykonanych na maszynie cyfrowej.
Wś ród prac eksperymentalnych wymienić należy także referat J. D . CAMPBELLA i R. J. ASPDENA
(Wk. Brytania) pt. «Wpływ prę dkoś ci obcią ż ania na zginanie elastoplastycznych belek stalowych)).
Autorzy skonstruowali specjalne urzą dzenie do dynamicznych prób zginania; pozwolił o ono stwierdzić, że zachowanie się materiał u przy zginaniu wykazuje cechy, których nie moż na przewidzieć
na podstawie danych uzyskanych w próbie ś ciskania.
J. MIASTKOWSKI i W. SZCZEPIŃ SK
I przeprowadzili doś wiadczalną analizę powierzchni uplastycznienia w mosią dzu z uwzglę dnieniem wpływu odkształ ceń wewnę trznych. Badania przeprowadzone,
był y n a cienkoś ciennych mosię ż nych próbkach cylindrycznych poddanych ś ciskaniu osiowemu
i ciś nieniu wewnę trznemu. D yskutowany wpływ odkształ ceń wstę pnych okazał się znaczny. J. KLEPACZKO i J. KON IG zaję li się zjawiskiem wpł ywu utwierdzenia rury cienkoś ciennej, poddanej ś ciskaniu i ciś nieniu wewnę trznemu, na stan naprę ż eń w rurze. Uwzglę dniono przy tym zarówno sprę ż ystą
fazę pracy prę ta, jak i fazę plastyczną ze wzmocnieniem.
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Przedmiotem doś wiadczalnych badań Z. WASZCZYSZYNA był y sprę ż ysto- plastyczne ugię cia
skoń czonyc
h belek stalowych spoczywają cych na nieprzesuwnych podporach. Stwierdzono dobrą
zgodność wyników doś wiadczeń z danymi teoretycznymi,
3. Teoria pól sprzę ż onych i nowe modele ciał a rzeczywistego. A. C. ERINGEN (USA) przedstawi!
nieliniową dynamiczną teorię oś rodków sprę ż ystych poddanych silnym polom elektromagnetycznym.
Autor wyprowadził odpowiednio równania stanu oraz okreś lił warunki skokowe dla poruszają cej się
niecią głoś ci. Przedstawiona teoria uogólnia wiele teorii dotychczas rozważ anych oraz pozwala
wyprowadzić cały szereg sprzę ż ńe elektromechanicznych interesują cych d!a dalszych badań.
S. KALISKI rozważ ły zjawisko wzmocnienia mechano- elektromagnetycznych fal powierzchniowych w przewodnikach i piezoelektrykach za pomocą strumienia elektronów poruszają cego się
nad powierzchnią oś rodka sprę ż ystego. W szczególnoś ci rozpatrzono idealny przewodnik w polu
magnetycznym równoległ ym do kierunku strumienia elektronów oraz podobne zagadnienie dla
piezokwarcu. W. NOWACKI uogólnił znane z mechaniki twierdzenie o wzajemnoś ci na przypadek
materiał ów piezoelektrycznych, zginanie zaś pł yt dielektrycznych umieszczonych w polu elektrostatycznym omawiał w swym referacie R. SOŁECKI.
G rupę prac z zakresu aerosprę ż ystośi creprezentował referat S. A. AMBARCUMIANA i G . E. BAGDASARIANA (ZSRR); przedmiotem ich rozważ ań był o zagadnienie niestatecznoś ci pł yty nieograniczonej i nieskoń czeni
e długiej powłoki,' walcowej w opiywie naddź wię kowym, intensywnie nagrzewanej w procesie wystę pują cego tu zjawiska flatteru. W pracy podkreś lono istotny wpływ zależ nośi c
moduł u sprę ż ystośi cmateriał u od temperatury na przebieg zjawiska. J. NIESYTTO rozpatrywał drgania cienkoś ciennej, skoń czone
j rury cylindrycznej o przekroju koł owym, wywoł ane wewnę trznym, naddź wię kowy
m przepływem gazu. Uwzglę dniono przy tym tł umienie wewnę trzne zgodne
z modelem Voigta i Sorokina.
Problemem aero- magneto- flatteru rury cienkoś ciennej, wywoł anego przepł ywem gazu przez rurę ,
zają ł się L. SOLARZ kontynuują c swe dawniej rozpoczę te badania nad wpływem pola magnetyczjego na zjawisko flatteru. Z. DŻ YGADŁO rozważ y
ł zaś z kolei drgania skoń czone
j pł yty opł ywanej
jednostronnie gazem o*prę dkoś ci naddź wię kowej i poddanej dział aniu periodycznych wymuszeń
siłami zaczepionymi na krawę dziach.
Kilka referatów dotyczył o szczególnych, czę sto nowych modeli ciał a odkształ calnego i ich zastosowaniu do opisu zachowania się ciał rzeczywistych. I tak Z. WESOŁOWSKI wyprowadził podstawowe
zależ nośi cdla nowego typu sprę ż ysteg
o kontinuum materialnego przenoszą cego momenty powierzchniowe. Rozważ y
ł on dwa przypadki kontinuum (o trzech i sześ ciu stopniach swobody) istotnie
róż nią ceg
o się od kontinuum Cosserat wykazują c jednocześ nie, że tensor naprę ż enia momentowego
jest tensorem kulistym. D la kontinuum o trzech stopniach swobody udowodniono, że tensor ten
nie wpływa na propagację fal sprę ż ystych.
Praca R. STOJANOVIĆ ,A S. DJURIĆA i L. VUJOSEWIĆA (Jugosł awia) dotyczył a zwią zków mię dzy
naprę ż eniami i odkształ ceniami dla sprę ż ysteg
o kontinuum typu Cosserat przy trzech kierunkach
uprzywilejowanych. Wykazano istnienie szczególnego pola naprę ż eń zwią zanego z odkształ ceniem
orientacji materiał u. C. EIMER dokonał przeglą du i analizy modeli stochastycznych stosowanych
w mechanice kontinuum przy okreś laniu «ś rednich» wł asnoś ci mechanicznych materiał u oraz przedstawił własne wyniki uzyskane dla oś rodka ą uasi- jednorodnego. Okreś lono ogólnie zależ nośi cdla
naprę ż eń i odkształ ceń, kryterium wytrzymał oś ciowe oraz podano przykł ady konkretnych rozwią zań
zagadnień jednowymiarowych.
N . CRISTESCU (Rumunia) przedyskutował pewien ukł ad równań stanu mają cy opisywać ciał a
wraż liw
e na prę dkość odkształ cenia przy obcią ż aniu; równania te w przypadku odcią ż ania odpowiadają modelowi ciał a sprę ż ystego. D o obliczeń wykorzystano tu w szerokim zakresie maszyny elektronowe.
Przedmiotem badań J. NALESZKIEWICZA był dobór modelu, który mógł by prowadzić do racjonalnej hipotezy wytrzymałoś ci doraź nej na rozcią ganie. Zwrócił on uwagę na fakt, że konstruowanie
takiej hipotezy w oparciu o te same kryteria co w przypadku hipotezy uplastycznienia jest nieuzasadnione.
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C. WOŹ NIA
K przedstawił podstawowe ukł ady równań ogólnych dla dwuwymiarowych hipersprę ż ystych oś rodków wł óknistych. Model tego rodzaju służ ćy może jako podstawa do rozważ ania
szeregu konstrukcji rzeczywistych, w których oddział ywania elementów mają kierunki tworzą ce
rodzaj siatki. W. KASPRZAK omówił opierają c się na wynikach doś wiadczeń kwestię granicy stosowalnoś ci modelu kontinuum materialnego w analizie pewnych pomiarów wytrzymałoś ciowych.
Chodził o tu o zjawiska zachodzą ce w tak małych obszarach ciała rzeczywistego, w których ze
wzglę du na jego mikrostrukturę model kontinuum staje się niemoż liw
y do zastosowania.
R. A. TOUPIN (USA) dokonał interesują cego przeglą du ostatnich wyników w teorii sprę ż ystych
naprę ż eń momentowych. N astę pnie wychodzą c z modelu kontinuum sprę ż ystego, dla którego energia
odkształ cenia zależy nie tylko od samego gradientu odkształ cenia, ale i od gradientów wyż szyc
h
rzę dów, wykazał istnienie naprę ż eń wstę pnych i hipernaprę ż eń dowodzą c, że te ostatnie wywołują
odkształ cenia cienkiej warstwy granicznej powierzchni swobodnej.
H. ZORSKI przedstawił pewne podstawowe zagadnienia polowej teorii ruchu defektów dyskretnych, obejmują cej defekty typu dyslokacji, wtrą ceń itp. Wyprowadził on równania ruchu defektów
izolowanych w oś rodku cią głym. Praca M. Ż ÓRAWSKIEGO dotyczyła metody przemieszczeń w teorii
cią głych defektów siatek krystalicznych. Wykazano moż liwoś
ć zanurzenia kryształ u zdyslokowanego
w przestrzeni euklidesowej o wię kszej liczbie wymiarów (6 dla ekstramaterii i 9 dla dyslokacji).
Dowiedziono w fen sposób, że w dziewię cio- wymiarowej przestrzeni euklidesowej moż na stosować
równania metody przemieszczeń dla kryształ ów z defektami sieci.
ć
E. KRONER (N RF) bazują c na analogii zginania wią zki pł ytek sprę ż ystych wyprowadził zależ noś
mię dzy stanem dyslokacji w kryształ ach o sieci sześ ciennej płasko- centrycznej a rozkładem makroskopowych naprę ż eń momentowych, których wpływu na energię sprę ż ystą nie moż na pominą ć. Autor
wykazał , że w omawianym przypadku stał e wystę pują ce w równaniu stanu składają się z czę ś ci
dają cych się obliczyć metodami teorii sprę ż ystośi ci teorii siatek.
J. H. WEINER (USA) zanalizował zjawiska peł zania i pł ynię cia plastycznego w łań cuchowy
m
modelu dyslokacji. Rozważ ając charakter i wielkoś ci naprę ż eń w obu przypadkach autor wykazał,
że istnieje krytyczny poziom naprę ż eń (rzę du setnych czę ś ci naprę ż enia Peierlsa) oddzielają ce od
siebie zjawiska peł zania i pł ynię cia plastycznego.
W pracy J. DEPUTATA i Z. PAWŁOWSKIEGO przedstawiono doś wiadczalny sposób ujawniania
gę stoś ci dyslokacji w monokryształ ach soli kuchennej drogą trawienia. Omówiona technika pomiarowa pozwala na ocenę zależ nośi czarówno gę stoś ci dyslokacji jak i tł umienia fal ultradź wię kowych
od stopnia zgniotu badanego kryształ u. M. WNUK zaproponował pewną metodę przybliż oneg
o
rozwią zania problemu propagacji szczeliny typu Griffitha w oś rodku idealnie sprę ż ysto- plastycznym.
4. Zagadnieniem rozprzestrzeniania się fal lepkosprę ż ystychzaję to się w kilku referatach. CH . A.
RACHMATDLIN (ZSRR) dokonał przeglą du metod dynamicznych stosowanych przy badaniu zjawisk
rozchodzenia się fal sprę ż ysto- plastycznych. Zaproponował on własną metodę konstruowania
równań fizycznych dla oś rodków sprę ż ysto- plastycznych, szczególnie przydatną do eksperymentalnego okreś lania parametrów charakteryzują cych właś ciwośi c materiał u.
E. WŁODARCZYK rozwią zał zagadnienie rozprzestrzeniania się i odbicia pł askiej i kulistej fali
uderzeniowej w oś rodku sprę ż ysto- plastyczny
m i w cieczy barotropowej. Rozważ ono odbicie fali
pł askiej od ruchomej nieodkształ calnej przegrody. Zaproponowaną metodę rozwią zania moż na
stosować w strefie odcią ż enia dla dowolnej charakterystyki materiał u, zaś w strefie obcią ż enia —
tylko przy aproksymacji charakterystyki krzywą ł amaną . W. K. NOWACKI rozpatrzył zagadnienie
rozprzestrzeniania się i odbicia fal naprę ż enia w prę cie sprę ż ysto- lepko- plastyczny
m ze wzmocnieniem uwzglę dniają c wpływ prę dkoś ci odkształ cenia na zwią zki fizyczne. Odbicie się fali od koń có
w
prę ta rozważ ono przy róż nych warunkach brzegowych.
Celem pracy P . PERZYNY był o wykorzystanie metody kolejnych przybliż ń
e w zagadnieniu rozprzestrzeniania się fal naprę ż eń w oś rodkach niesprę ż ystych, zarówno plastycznych, jak i lepkosprę ż ystych. Autor przedstawił proponowaną metodę w dwóch ogólnych przypadkach rozpatrują c
je analitycznie. Referat zawierał również przeglą d przypadków szczególnych wraz z ich interpretacją fizyczną . J. BEJDA omówił zagadnienie propagacji fal momentu gną cego oraz siły poprzecznej
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w belkach wykonanych z materiał u sprę ż ysto- lepkoplastycznego. Uwzglę dniono przy tym wpływ
ś cinania i bezwładnoś ci obrotu elementów belki.
5. Tematem teorii pł yt i powł ok sprę ż ystych i sprę iysto- plastycznych zaję to się w dalszych kilkunastu referatach. Z. MARCINIAK przedstawił analizę statecznoś ci cienkoś ciennej powł oki w stanie
plastycznym, podlegają cej rozcią ganiu przy kinematycznych warunkach brzegowych. Autor stwierdził wystę powanie trzech kolejnych faz procesu odkształ cenia: statecznej, ą uasi- statecznej i niestatecznej. Wyniki pracy mogą być wykorzystane przy procesach wytł aczania blach. J. MURZEWSKI
omówił wyniki swoich rozważ ań teoretycznych, popartych przeprowadzonymi doś wiadczeniami;
dotyczyły one niestatecznoś ci dł ugich powł ok cylindrycznych (ale nieobrotowych) z materiał u
sprę ż ysto- plastycznego, wzmocnionych ż ebrami podł uż nymi i poprzecznymi.
Praca W. GUTKOWSKIEGO dotyczyła obliczania powł ok prę towych o wę zł ach leż ą cych na pewnej
powierzchni obrotowej. D la analizy tego rodzaju konstrukcji autor zastosował rozwinię ty algorytm
róż nicoweg
o rachunku wektorowego, sprawdzają c wyniki doś wiadczalnie na modelach z drutu.
Efekfem lokalnym dział ania sił skupionych na powł oki sprę ż yste zajmował się S. ŁUKASIEWICZ.
5. BUĆ K
O omówił ogólny problem statecznoś ci powł ok walcowych obcią ż onych ciś nieniem
wewnę trznym i osiowym stosują c przy tym metodę uogólnionych szeregów potę gowych. Podobne
zagadnienie, ale w przypadku równomiernego ś ciskania wszechstronnego powł oki wzmocnionej
ż ebrami, przedstawił w uję ciu nieliniowym Z. NOWAK.
Uwzglę dnieniem peł zania materiał ów zaję li się Z. BYCHAWSKI i B. OKOŁÓW. Pierwszy z nich
opracował zagadnienie nieliniowego peł zania membran koł owych utwierdzonych na brzegu i poddanych dział aniu ciś nienia normalnego. Pewne przybliż one rozwią zania problemu uzyskać moż na
za pomocą metody małego parametru. Drugi z autorów przedyskutował pewne problemy peł zania
pł yt obcią ż onych na krawę dzi, prowadzą ce do utraty statecznoś ci po upł ywie skoń czoneg
o czasu
krytycznego.
Dź wigarami warstwowymi zaję li się V. KOVARIK (CSRS) i G . SCHMIDT (N RD ). Pierwszy z nich
rozpatrywał zginanie pł yt warstwowych w uję ciu nieliniowym teorii Reissnera stosują c dla otrzymania efektywnych rozwią zań metodę G alerkina. D rugi z autorów omawiał także zagadnienie pł yt
warstwowych, ale w aspekcie jej statecznoś ci dynamicznej i w zastosowaniu przede wszystkim do
konstrukcji sandwiczowej. Wskazał on na moż liwoś
ć powstawania w takich pł ytach podwójnego
rezonansu —• drgań podł uż nych powierzchni ś rodkowej i drgań poprzecznych pł yty.
Problem statecznoś ci dynamicznej pł yt cienkich poruszył także K. BORSUK. Wyboczeniem pł yt
o gruboś ci zmieniają cej się według pewnego prostego prawa zają ł się A. GAJEWSKI. J. KOSSECKI
rozważ ał dynamiczne zagadnienie warstwy sprę ż ystej (grubej pł yty) wychodzą c z ogólnego zagadnienia trójwymiarowego. Ś cisłe rozwią zanie takiego problemu dla warstwy pół nieskoń czone
j ma
złoż oną postać operatorową . Przedmiotem pracy A. FRĄ CKIEWICZA był a stateczność dynamiczna
prę tów i pł yt z dyskretnie rozł oż onymi wię zami sprę ż ystymi, w szczególnoś ci wpływ tych wię zów
na zjawisko flatteru, wystę pują ce w przypadkach opł ywania konstrukcji strumieniem gazu.
Na zakoń czeni
e tej grupy referatów A. JAWORSKI przedstawił pewien nowy, iteracyjny sposób
obliczania wielosegmentowych konstrukcji, tzw. pół skorupowych, znajdują cych szerokie zastosowanie w konstrukcjach lotniczych.
6. Zagadnienia konstrukcyjne. W. MARKS, WAN G D U - CH IN G i W. DZIENISZEWSKI przedstawili

grupę referatów z dziedziny kształ towania wytrzymał oś ciowego. Referat A. MARKSA dotyczył
e ruchomych. Rozpatrzozagadnienia wyznaczania kształ tu belek sprę ż onych pod dział aniem obcią ż ń
no takie ustawienia obcią ż enia ruchomego, które wywołują w okreś lonym przekroju belki maksymalną wartość potencjał u jednostkowego oraz wyznaczono funkcję okreś lają cą wymiary przekroju
poprzecznego belki.
WANG DU- CHING W swym referacie zają ł się zagadnieniem kształ towania przekroju zakrzywionego
prę ta zginanego zarówno w stanie sprę ż ystym, jak i plastycznym. W zakresie sprę ż ysty
m rozwią zanie
otrzymano po wprowadzeniu dodatkowego warunku w postaci ś rodnika równej wytrzymał oś ci.
W. DZIENISZEWSKI przedstawił referat dotyczą cy wyznaczania optymalnych kształ tów pł yt sprę ż onych o zmiennej gruboś ci. Po uzyskaniu ogólnych równań takich pł yt autor rozwią zał na drodze
wariacyjnej zagadnienia kształ towania ilustrują c je przykł adami zaczerpnię tymi z konstrukcji mostowych.
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Referat Z. WASIUTYŃ SKIEGO
, J. KASPERKIEWICZA i A. BRANDTA dotyczył analizy stanu odkształcenia ś ciskanych elementów betonowych. N a wstę pie podano ogólne twierdzenia dotyczą ce moż liwoś ci zastą pienia prawa H ooke'a przez dane doś wiadczalne. Nastę pnie objaś niono metodę doś wiadczalnego badania sześ ciu skł adowych stanu odkształ cenia w betonie. Autorzy przedstawili wyniki
pomiarów walców betonowych ś ciskanych w granicach proporcjonalnoś ci. Wyniki te róż nią się
znacznie od otrzymywanych na podstawie teorii sprę ż ystoś .ci
Przedmiotem referatu J. SOBIESZCZAŃ SKIEG
O był o rozważ enie dział ania sił tarcia, traktowanych
jako wię zy nieliniowe, na statycznie niewyznaczalny pł aski ukł ad rurocią gu spoczywają cego na
szorstkim podł oż u. Zagadnienie sprowadził autor do numerycznego cał kowania pewnego nieliniowego równania róż niczkoweg
o czwartego rzę du.
Z. MENDERA wykorzystał ortotropię plastyczną , wprowadzoną przez spoinę czołową , do zbadania noś noś i cpoł ą czenia spawanego. Zakł adają c pł aski stan naprę ż enia i upraszczają c warunek
plastycznoś ci przez przyję cie izotropii poprzecznej uzyskał on istotną zależ noś
ć noś nośi cgranicznej
spoiny od ką ta jej nachylenia.
Doś wiadczalno- teoretyczną pracę na temat ustalenia obcią ż enia niszczą cego dla osiowo ś ciskanych prę tów cienkoś ciennych o przekroju otwartym przedstawił Z. TERESZKOWSKI. J. STUPNICKI
zreferował wyniki swych badań elasto- optycznych na temat wpływu warstwy oleju na kinetostatyczne naprę ż enia kontaktowe w walcowych ł oż yskach tocznych stwierdzają c, że wpływ ten jest
znaczny i się ga 20%. R. ROSMAN (Jugosł awia) omówił pewien sposób obliczania wiatrownic (ś cian
stę ż ają cych), mogą cy znaleźć zastosowanie przy projektowaniu budynków wysokoś ciowych.
Pozostał e referaty trudno zaszeregować do jakiejkolwiek z wymienionych wyż je grup. I tak np.
S. JUHASZ (USA), redaktor naczelny Applied Mechanics Reviews, zapoznał zebranych szczegółowo
z systemem WADEX stosowanym przez AMR do sporzą dzania i drukowania zestawień bibliograficznych prac naukowych za pomocą maszyn elektronowych. Tematem referatów L. SOBRERO
(Wł ochy) był a teoria i zastosowania funkcji hiper- zespolonych w zagadnieniach pł askich teorii
sprę ż ystoś ,cijak również pewne naukowe aspekty nomografii.
Po Konferencji N aukowej w Zakopanem w dniach 22.IX- 2.X.1964 kilku goś ci zagranicznych,
którzy zatrzymali się dł uż je w naszym kraju, oraz kilka osób, które przyjechały w terminie póź niej
szym, wygłosili szereg referatów.
Profesor L. SOBRERO Z uniwersytetu w Trieś cie wygłosił cztery wykłady na temat zastosowania
funkcji hiper- zespolonych w teorii sprę ż ystośi coraz cztery wykłady z teorii nomografii.
Profesor A. A. IU U SZIN z Uniwersytetu Moskiewskiego wygłosił trzy wykłady o podstawach
teorii plastycznoś ci. Z innych wykł adów wymienimy:
referaty profesora GIANGRECO Z N eapolu o noś nośi cgranicznej belek i konstrukcji prę towych,
wykł ad profesora L. M. KACZANOWA Z Uniwersytetu w Leningradzie o podstawach teorii
peł zania,
profesora N . M. MUSZTARI Z Uniwersytetu w Kazaniu, który podał informacje o pracach
z dziedziny teorii powł ok w Kazań ski
m Instytucie Fizyko- Technicznym * Akademii N auk ZSRR
oraz wygłosił wykł ad o teorii trójwarstwowych pł yt i powł ok z nieliniowym wypełniaczem,
profesora M. MISICU z Instytutu Mechaniki w Bukareszcie o teorii mikrostruktur ciał z efektami
wyż szych rzę dów.
kandydat nauk M. J. GUSEJN- ZADE (Moskwa) wygłosiła wykł ad na temat warunków istnienia
zanikają cych rozwią zań w zagadnieniu pł askim teorii sprę ż ystoś .ci
Marek Sokolowski (Warszawa)

SYMPOZJA NAUKOWE IUTAM
W czasie Kongresu (2 wrześ nia 1964) odbył o się również Walne Zebranie Mię dzynarodowego
Stowarzyszenia Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej IU TAM . Obradował o ono mię dzy innymi
nad programem przyszł ych Sympozjów z zakresu Mechaniki Stosowanej.
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Przewiduje się zorganizowanie nastę pują cych Sympozjów:
W kwietniu 1965 w Paryżu Sympozjum na temat ostatnich postę pów w zakresie mechaniki
drgań liniowych,
w czerwcu 1965 w Paryżu Sympozjum na temat trajektorji sztucznych ciał kosmicznych (impreza
organizowana wspólnie przez G OSPAR, IAV, IU TAM),
we wrześ niu 1965 w Nicei Sympozjum na temat dynamiki gazów kosmicznych (IAV, IU TAM ),
w marcu 1966 w La Jolla (Kalifornia) Sympozjum na temat ukł adów wirują cych cieczy,
we wrześ niu 1966 w Kyoto (Japonia) Sympozjum na temat warstwy przyś ciennej i turbulencji
(IU G G ; IU TAM).
W terminie jeszcze niesprecyzowanym dalsze Sympozja na temat zjawisk nieodwracalnych w mechanice kontinuów, na temat powł ok cienkoś ciennych, na temat zmę czenia oraz na temat mechaniki
nieliniowej.
W czasie Walnego Zebrania odbyły się również wybory nowego Zarzą du IU TAM . Z uwagi
na upływ kadencji ustą pili zeń profesorowie N . I. MUSHELISZWILI, F . K. G . ODQUIST i H . ZIEGLER.

N a ich miejsce wybrani zostali profesorowie L. I. SIEDOW (ZSRR), W. OLSZAK (Polska)
i H . PARKUS (Austria).

