
BI U L E T Y N  I N F O R M AC YJ NY
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIK I   TEORETYCZN EJ  I  STOSOWANEJ

KONFERENCJA  NAUKOWA  ZAKŁAD U  MECHANIKI
OŚ RODKÓW  CIĄ GŁYCH W  AUGUSTOWIE. PRZEGLĄ D  REFERATÓW

W  dniach od 7 do 16 wrześ nia  1965 r. odbyła się  w Augustowie dziewią ta  doroczna konferencja
naukowa  Zakładu  Mechaniki Oś rodków  Cią głych  IPPT  PAN. Podobnie jak  w  latach ubiegłych
również i tym razem zainteresowanie konferencją   było znaczne, czego dowodzi liczba 120 uczestni-
ków.  Na liczbę   tę   złoż yło  się   101 uczestników  krajowych  (w  tym  50 pracowników  IPPT), którzy
przedstawili  70 referatów  oraz  19 uczestników zagranicznych reprezentują cych  11 krajów  (Austria,
Bułgaria, Chiny, CSRS, Francja, N RD,  N RF,  Rumunia, USA, Wielka  Brytania, ZSRR), którzy
wygłosili  14 referatów.  Tematyka zgłoszonych prac była  bardzo  róż norodna  i  obejmowała wszy-
stkie  waż niejsze  dziedziny  mechaniki ciała  stałego odkształcalnego.

Wygłoszone  referaty  moż na by  orientacyjnie  podzielić na nastę pują ce  (przenikają ce  się   zresztą)
grupy  tematyczne:

1.  Fale naprę ż eń (10  referatów).  Grupa  ta  obejmuje  rozchodzenie się   fal  w  oś rodkach sprę ż y-
stych  oraz niesprę ż ystych  (również  z  uwzglę dnieniem  efektów  termicznych), wielo-   lub  jednowy-
miarowych  w  uję ciu  liniowym  lub  nieliniowym.

2. Teoria sprę ż ystoś ci  i jej  zastosowania  (10  referatów).  Tu zaliczamy  dwu-  lub  Jttzywymiaro-
we  problemy  teorii sprę ż ystoś ci,  teorii pł yt  i powłok oraz teorii prę tów.

3.  Oś rodki z mikrostrukturą, dyslokacje,  defekty  (16 referatów). Zaliczyliś my  tu również oś rodki
o  strukturze  niecią głej  (włókniste, siatkowe)  oraz  zagadnienia  szczelin.

4.  Pola  sprzę ż one  (10  referatów) — obejmują   problemy  sprzę ż enia  pola przemieszczeń sprę ż y-
stych  z  dowolnym  innym polem  (np. termicznym, elektro- magnetycznym). Omawiamy  tu  także
problemy  sprzę ż enia powierzchniowego  (zagadnienie flatteru).

5.  Podstawy  fizykalne  mechaniki ciała stałego (7 referatów). W tej  grupie referatów  zawarte są
takie  zagadnienia,  jak  opis  materiału,  równania  konstytutywne  i  równania  stanu,  wyznaczanie
stałych  fizykalnych.

6.  Teoria plastycznoś ci  i jej  zastosowania  (18 referatów). Ta obszerna grupa  obejmuje  rozległy
zespół  czę sto dość  luź no zwią zanych  ze sobą   referatów.  Mieszczą   się   tu zarówno problemy brze-
gowe teorii plastycznoś ci, jak  i jej  zastosowania  w teorii noś noś ci granicznej  konstrukcji inż ynier-
skich. Zaliczyliś my  tu  ponadto problemy  mechaniki oś rodków  sypkich.  Również wię kszość prac
doś wiadczalnych  omówiona jest  w  tej  grupie  referatów.

7.  Teorie  lepkosprę ż ystoś ci  oraz  lepkoplastycznoś ci  i  ich zastosowanie  (13  referatów).
Porównując  tematykę  obecnej konferencji  z tematyką  konferencji zeszłorocznej moż na stwierdzić

pswien  wzrost  udziału grupy  3 i  5 kosztem pozostałych grup. Warto  również̂  zasygnalizować  za-
stosowanie  metod statystycznych  w  pię ciu  z wygłoszonych  referatów.

1.  Fale naprę ż eń . S. AUGUSTYNIAK (Politechnika Poznań ska) zajął  się  W swej pracy zagadnieniem
propagacji w oś rodku  idealnym fal  kulistych  i walcowych  o amplitudzie skoń czonej. Autor zasto-
sował  mstodę  przybliż oną   do wyznaczenia  zależ noś ci prę dkoś ci propagacji  dź wię ku  od prę dkoś ci
czą stki. Otrzymane wyniki zostały wykorzystane  do obliczenia ciś nienia i gę stoś ci  na brzegu roz-
szerzają cej  się  kuli gazowej.  Oś rodkiem płynnym zajął  się   również E.  WŁODARCZYK.  Kontynuując
swe  wcześ niejsze prace autor rozpatrzył  propagację   i  regularne  odbicie kulistej  fali  uderzeniowej
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od  płaskiej  przegrody  zanurzonej  w  jednorodnej  cieczy  barotropowej  z  pominię ciem  zjawiska
kawitacji.  Referat  zilustrowany  był   przykładem liczbowym.  Pozostali  autorzy  rozpatrywali  pro-
pagację  fal w oś rodkach stałych. K. SOBCZYK (Instytut Podstawowych Problemów Techniki) omówił
w  swym  referacie  zagadnienie  rozpraszania  fali  Rayleigha  wzdłuż powierzchni  losowej  oś rodka
sprę ż ystego.  W centrum zainteresowania autora znalazł  się  problem  tłumienia fali  Rayleigha,  spo-
wodowanego  losowymi  nierównoś ciami  powierzchni. S.  KALISK I  (IPPT),  K.  PODOLAK  i  E.  D A-
NICKI badali—na  przykładach statecznoś ci  ruchu układu  oscylatorów  po  belce  na  podłożu  sprę-
ż ystym  oraz  flatteru  płyt  i  powłok — zagadnienie  drgań  samowzbudnych  układów  z  tłumieniem
dla fal  bież ą cych. Autorzy  wyjaś nili w pracy pozorny paradoks polegają cy  na niecią głoś ci wartoś ci
param;trów  krytycznych  układu bez  tłumienia  i z tłumieniem, gdy  zmierza  ono do zera. Problem
statecznoś ci ruchu słabo- nieliniowych  oscylatorów  poruszają cych  się  po powierzchni półprzestrzeni
sprę ż ystej  rozpatrywali  R.  BOGACZ  (IPPT)  i  S.  KALISKI .  Zastosowanie  metod  asymptotycznych
pozwoliło  autorom  na  wyznaczenie  obszarów  prę dkoś ci  krytycznych  ruchu  oscylatorów  współ-
działają cych  z  bież ą cymi  falami  powierzchniowymi  w  oś rodku  sprę ż ystym.

Eksperymentalną   mstodę   badania  propagacji  fal  w  dwuwymiarowym  oś rodku  sprę ż ystym  za
pomocą   elastooptyki  zreferował   J.  LIETZ (IPPT). Przedstawił  on nowoopracowaną   aparaturę  słu-
ż ą cą  do badania przebiegów  dynamicznych i zaprezentował  kilka  uzyskanych  na niej  zdję ć.  B.  RA-
NIECKI (IPPT) rozpatrywał  w swym referacie  zagadnienie propagacji  kulistej  fali naprę ż enia w nie-
ograniczonym  oś rodku  sprę ż ysto- plastycznym,  spowodowanej  nagłym  ogrzaniem  powierzchni
pustki kulistej, znajdują cej  się  w tym oś rodku. Propagacją   fal  kulistych  zajął  się  również W. K. No-
WACKI (IPPT). Zbadał  on rozchodzenie się  fali  powstałej w  wyniku  uderzenia termicznego na po-
wierzchni pustki kulistej,  znajdują cej  się  w nieograniczonym  oś rodku  sprę ż ysto- lepkoplastycznym.
W referacie wykazano  istnienie fali silnej niecią głoś ci  i wykazano  zanikanie efektów  dynamicznych
po  upływie  dostatecznie długiego  czasu.

Materiałem  sprę ż ysto- lepkoplastycznym  zaję li  się   również  J.  BEJDA  (IPPT)  i T. WIERZBICKI
(IPPT) rozpatrując geomstryczną   dyspersję   fal naprę ż enia we wstę pnie  sprę ż onych  prę tach, wyko-
nanych z tego materiału. Autorzy  wykazali, że zarówno oddziaływanie brzegu, jak i lepkie własnoś ci
materiału  powodują   wystą pienie  efektu  dyspersji. N . W.  ZWOLIŃ SKI  (ZSRR) omówił  w swym re-
feracie  zagadnienie  odbicia  od  idealnie sprę ż ystej  przegrody  fali uderzeniowej  rozprzestrzeniają cej
się  w sprę ż ysto- plastycznym  gruncie. Autor  posługując  się   metodą  przybliż oną   uzyskał  wyraż enie
zamknię te, okreś lają ce  stosunek  energii fali  odbitej  do energii fali  padają cej.

2.  Teoria  sprę ż ystoś ci. Dwa pierwsze  referaty  konferencji,mianowicie  J. KURLANDZKIEG O  (IPPT)
i  G.  SZEFERA  (Politechnika  Krakowska)  poś wię cone  były  zagadnieniom  matematyki  stosowanej
w teorii sprę ż ystoś ci. Pierwszy  z autorów zajął  się  rozwią zaniem  mieszanego problemu  brzegowego
dla  ogólnego  równania  eliptycznego  rzę du  2m.  Problem  został   rozwią zany  przez  sprowadzenie
zagadnienia do układu równań z operatorami zwartymi. Drugi z autorów podał  nowe  rozwią zanie
zagadnienia  biharmonicznego  w  obszarze  jednospójnym,  ograniczonym  brzegiem  Lapunowa.
W rezultacie  rozważ ań  zagadnienie sprowadza  się   do  równania  funkcyjnego  z  operatorem całko-
wym.  Rozwią zanie  tego  równania  autor  przedstawił   w  postaci  uogólnionego  szeregu  Fouriera
zbież nego  do  rozwią zania  ś cisłego.

Grupę  prac z  zakresu  klasycznej  teorii sprę ż ystoś ci  reprezentowały  referaty  P. P. TEODORESCU
(Rumunia),  J.  MOSSAKOWSKIEGO (IPPT)  i  C.  RYMARZA.

Pierwszy  z  nich  zajął   się   zagadnieniem  działania sił  skupionych  na  powierzchni  i  we  wnę trzu
ciał  sprę ż ystych. Drugi z autorów rozpatrzył  nieskoń czenie długą  i grubą   rurę  cylindryczną   z danymi
obcią ż eniami  na powierzchni. Rozważ ania  swoje autor oparł  na  dynamicznych  równaniach teorii
sprę ż ystoś ci.  Tak  postawione  zagadnienie umoż liwiło uzyskanie  równań  teorii powłok cylindrycz-
nych bez  wstę pnych  założ eń powszechnie  stosowanych  w klasycznej  teorii powłok.

Trzeci  z  autorów  rozpatrzył  problem  brzegowy  dynamiki  stoż ka  kołowego.  Zagadnienie  roz-
wią zano  za  pomocą   metody  dyskretno- cią głej,  co  umoż liwiło  zastą pienie  równań  róż niczkowych
czą stkowych  równaniami  róż niczkowymi  zwykłymi.

Pozostałe prace  drugiej  grupy  dotyczą   stosowania  teorii sprę ż ystoś ci.  G.  LOBEL  (NRD) badał
współczynnik  spię trzenia  naprę ż eń  W szeregu  technicznie waż nych  postaciach  karbu.  W  zakoń-
czeniu pracy  autor  podał   szereg wykresów  o  duż ym  znaczeniu  praktycznym.
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R.  CZARNOTA- BOJARSKI  (IPPT)  rozpatrzył   odkształcenia  i  naprę ż enia  w  powłoce  kulistej,  wy-
wołane  wstę pnymi  odkształceniami  lub  bł ę dami  montaż owymi.  Punktem wyjś cia  w  pracy  były
równania  technicznej  teorii powłok  Własowa.

W.  KRZYŻ  (Politechnika  Krakowska)  i  S.  Mazurkiewicz  (Politechnika  Krakowska)  przedsta-
wil i prace z zakresu kształ towania elementów konstrukcji. Pierwszy  z nich zajął  się  kształ towaniem
prę tów  o  róż nych przekrojach  z  warunku  statecznoś ci. Drugi z autorów  rozważ ał  problem opty-
malnego  ukształ towania  przekroju  prę ta  cienkoś ciennego,  poddanego  jednoczesnemu  skrę caniu
i  zginaniu.

Ostatnim referatem w  tej grupie była praca A.  GAJEWSKIEGO  (Politechnika Krakowska)  na temat
statecznoś ci płyty kołowej  i niepryzmatycznych  prę tów  obcią ż onych  siłami ś ledzą cymi.  Krytyczne
wartoś ci  sił  autor wyznaczył   z kinetycznego  kryterium  statecznoś ci.

3.  Oś rodki z mikrostrukturą , dyslokacje, defekty. Problem warunków zgodnoś ci dla  wielospójnych
obszarów  kontinuum Cosseratów  rozpatrzył  w swym referacie  W.  GUNTHER  (NRF). Autor  uogól-
nił   dla  tego  oś rodka  warunki  obejś cia  po konturze w  przypadku  dystorsji.  Wykazał   on ponadto
ś cisły zwią zek  tych warunków  z cią głą   teorią   dyslokacji.  W drugim referacie  ten sam autor omówił
geometrię   oś rodka  cią głego  z  mikrostrukturą.

Zagadnienie funkcji  naprę ż eń dla  ciał  z otworami,  W szczególnoś ci  również dla kontinuum Cos-
seratów, przedstawił   W swym referacie  H.  SCHAEFER  (NRF).  Szereg  referatów  poś wię conych  było
zagadnieniom mechaniki oś rodków  o strukturze włóknistej. We wprowadzają cym  referacie przed-
stawił   C.  WOŹ NTAK  (Politechnika  Łódzka)  koncepcję   oś rodka  cią głego  złoż onego  ze  sztywnych
mikrostruktur  i  charakteryzują cego  się   wyróż nioną   siatką   (oś rodek  włóknisty).  Okazuje  się ,  że
równania pola  tego  oś rodka  są   identyczne z  równaniami pola  ż yroskopowego  kontinuum Cosse-
ratów. Przedstawiony  w  referacie  oś rodek  może być  modelem struktur  o powtarzają cych  się   ele-
mentach.  Szczególny  przypadek  płaskiego  oś rodka  włóknistego, modelują cy  pewne tarcze  wielo-
otworowe,  był   rozpatrywany  w  pracy  W.  BARAŃ SKIEGO  (Politechnika  Łódzka)  i  C.  WOŹ NIAKA.
Wprowadzony  model umoż liwił  zastą pienie zagadnienia brzegowego  dla układu równań róż niczko-
kowych  czwartego  rzę du w  obszarze wielospójnym  przez zagadnienie brzegowe  dla układu równań
szóstego  rzę du  w  obszarze  jednospójnym.  S.  KONIECZNY  (Politechnika  Łódzka)  przeprowadził
W swym referacie  analizę  podstawowych  zagadnień  statycznych  oś rodka  włóknistego  o  sztywnych
mikrostrukturach  i siatce biegunowej.  Oś rodek  taki może być modelem pierś cieniowej  siatki  rusz-
towej.  Szczególny  typ  płaskiego  oś rodka  włóknistego  o  sztywnych  mikrostrukturach  nie dozna-
ją cych  niezależ nych  obrotów  rozpatrywali  K.  WILMAŃ SKI  (Politechnika Łódzka) i P.  KLEMM (Po-
litechnika Łódzka). Wykazali oni analogię  zachodzą cą  mię dzy badanym oś rodkiem i ciałem anizo-
tropowym  oraz  wskazali  na  zastosowania  do  obliczeń  kratownic  i  płaskich  wysokich  rusztów.
Równania  teorii  drugiego  rzę du  płaskich  oś rodków  włóknistych  o  sztywnych  mikrostrukturach
oraz  ich  zastosowania  do  rozwią zywania  zagadnień  statecznoś ci  gę stych  płaskich siatek  ruszto-
wych przedstawili  W swym referacie  C. WOŹ NIAK  i S. ZIELIŃ SKI (Politechnika Łódzka). Innego typu
oś rodek  badał   S.  FRACKIEWICZ  (Politechnika  Warszawska).  Rozpatrzył   on  mianowicie  oś rodek
utworzony  z  dyskretnej  regularnej  siatki przestrzennej  składają cej  się  z prę tów, poł ą czonych w wę -
złach.  Autor  zbudował   geometrię   badanego  oś rodka  mogą cego  znaleźć  zastosowanie  w  oblicze-
niach  regularnych  prę towych  konstrukcji  przestrzennych.  Zagadnienie  makroskopowego  opisu
rozkładu dyslokacji  przedstawił   w  swym referacie  C.  TEODORESCU (Rumunia).  W  sformułowaniu
podstawowych  równań  autor  zbadał   również  moż liwość  zastosowania  wprowadzonych  wielkoś ci
(gę stoś ci  i momenty:  dyslokacji  i  rozkładu naprę ż eń) do makroskopowej  teorii plastycznoś ci. Pro-
blemem niezmienniczoś ci  oraz  zasad zachowania w teorii defektów  zajął  się  H.  ZORSKI (IPPT). Wy-
prowadził  on zasady  zachowania pę du, krę tu  i energii dla pola sprę ż ystego  z dowolną   liczbą   sku-
pionych  defektów  oraz  zbadał   zwią zek  z  równaniami  ruchu  defektu.  Z.  MOSSAKOWSKA  (IPPT)
przedstawiła pracę  zawierają cą   wyprowadzenie zwią zków fizycznych  dla ciał  sprę ż ystych, w których
znajduje  się   ekstramateria albo  deformacja  quasi- plastyczna.  Problem wpływu akustycznej  dysper-
sji  przestrzennej, wystę pują cej  w ciałach krystalicznych, na własnoś ci dynamiczne dyslokacji omówił
D .  ROGULA.  Przedyskutował   on  mię dzy  innymi zagadnienia:  siły hamowania  wywołanej  mecha-
nicznym promieniowaniem  typu  Czerenkowa, zależ noś ci masy efektywnej  dyslokacji  od prę dkoś ci
oraz  zmiany  znaku  oddziaływania  dyslokacji  krawę dziowych.  M.  MATCZYŃ SKI  (IPPT)  zbadał
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płaskie zagadnienie jednostajnego, prostoliniowego ruchu szczeliny o stałej długoś ci w jednorodnym
izotropowym  oś rodku  sprę ż ystym.  Wyznaczono  również  siły  wzajemnego  oddziaływania  mię dzy
szczeliną   a  polem  sprę ż ystym.  Zagadnienie  statyczne  szczeliny  w  kształcie pierś cienia  rozpatrzył
Z.  OLESIAK  (IPPT). Przedyskutował   on  również  modele szczelin  dopuszczają cych  istnienie na  ich
koń cach  strefy  plastycznej  lub  sił   zwierają cych.  W  referacie  przedstawionym  przez  M.  WNUKA
(Politechnika Krakowska)  i Z. OLESIAKA  podane były rozważ ania  dotyczą ce  deformacji  plastycznej
wokół   osiowo- symetrycznej  szczeliny  przedstawionej  modelem  Dugdale'a.

4. Pola sprzę ż one. W. Nowacki (Uniwersytet Warszawski) rozpatrzył  kilka  zagadnień dynamicz-
nych magneto- termosprę ż ystoś ci. Autor zajął  się  głównie problemem wykorzystania  funkcji  Greena
dla  skonstruowania  rozwią zania  brzegowego.

5. KALISK I  (IPPT) przedstawił  dwie prace. W  pierwszej  z nich rozpatrzył  zagadnienie wzmacnia-
nia  fal  hiperdź wię kowych  w piezodielektrykach  za pomocą   prą du  płyną cego w półprzewodniko-
wej  warstwie przypowierzchniowej.  Proponowana metoda pozwala  uzyskać  wzmacniacz  cią głego
działania W odróż nieniu od dotychczas uzyskiwanych  wzmacniaczy dla krótkich impulsów. W dru-
giej  pracy  autor  wyprowadził   falowe  równania termo- magnetosprę ż ystoś ci  i termo- piezoelektrycz-
noś ci o skoń czonej  prę dkoś ci  propagacji  zaburzeń wszystkich  rodzajów.

Kilk a referatów  dotyczyło zagadnień stosowanej  termosprę ż ystoś ci. G .LAN D G RAF(N RTJ) przedsta-
wił   wyniki rozważ ań teoretycznych i doś wiadczeń, dotyczą cych naprę ż eń skurczowych  przy bardzo
wysokich  temperaturach. W przypadkach takich naprę ż enia nie są  proporcjonalne do temperatury.
Z.  BACZYŃ SKI  (IPPT) przedstawił  jednorodne  rozwią zania  zagadnień  brzegowych  przewodnictwa
cieplnego  i  termosprę ż ystoś ci  ciał   ograniczonych  powierzchniami kulistjmi  i  stoż kowjmi.

A.  GAŁKA  (Uniwersytet  Warszawski) rozpatrywał   problem  wyznaczania  rozkładu temperatury
i  przemieszczeń w przestrzeni termosprę ż ystej, spowodowanego  aperiodycznym, punktowym ź ród-
łem  ciepła i punktową  sił ą  masową   zmienną  w czasie, J. KRZEMIŃ SKI (IPPT)  zbadał  rozkład  pola
temperatur w nieograniczonej powłoce walcowej,  wywołany  działaniem nieruchomego ź ródła ciepła.
Grupę  prac z  termosprę ż ystoś ci  zamknął   referat  T.  ROŻ NOWSKIEGO  (IPPT)  omawiają cy  płaskie
zagadnienia  termosprę ż ystoś ci  przy  ruchomych  warunkach  brzegowych.

Problemami  zwią zanymi  z  aerosprę ż ystoś cią   zajmowało  się   dwóch  autorów.  L.  SOLARZ
kontynuując  swoje  badania  z  tego  zakresu  zbadał   aeromagnetoflatter  skoń czonego,  płaskiego
kanału, przez  który  przepływa  doskonały elektrycznie  i  mechanicznie gaz.  S.  WOROSZYŁ  rozpa-
trzył   drgania  samowzbudne  nieskoń czenie  długiej  powłoki  cylindrycznej,  opływanej  z  zewną trz
naddź wię kowym  strumieniem  gazu  idealnego.

5.  Podstawy fizykalne  mechaniki ciała stałego. Trzy prace tej grupy  obejmowały problemy mikro-
struktury  materiału w uję ciu  probabilistycznym.  I tak  C. EIMER (IPPT)  rozpatrzył  problem  okre-
ś lania makroskopowych  stałych sprę ż ystoś ci  oś rodka niejednorodnego. Podstawą   rozważ ań autora
była analiza  geometrii  wewnę trznej  oś rodka  metodami statystyki  matematycznej.

J.  MURZEWSKI  (Akademia  Górniczo- Hutnicza) przedstawił  wyniki swych badań nad  oś rodkami
stochastycznie niejednorodnymi z uwzglę dnieniem  energii naprę ż eń  własnych.  Autor  zanalizował
przy  tym  zależ noś ci  stochastyczne  odkształcenia obję toś ciowego  i  postaciowego.

Z.  MENDERA  (Akademia  Górniczo- Hutnicza) rozpatrzył   cechy  wytrzymałoś ciowe  elementów
oś rodka  mikro- niejednorodnego  jako  zmienne  przypadkowe.  Wyniki  rozważ ań  wykorzystał   on
do  doś wiadczalnego  wyznaczenia  granicy  niebezpiecznej  w  jednoosiowym  stanie  napię cia.

Kolejne cztery prace tej grupy poś wię cone były zagadnieniom równań konstytutywnych. B. D . Co-
LEMAN (USA) przedstawił   termodynamiczną   teorię   materiałów z pamię cią,  w  szczególnoś ci  ma-
teriałów prostych  i materiałów z  zanikają cą   pamię cią.  Autor  zanalizował   ograniczenia  w  równa-
niach konstytutywnych,  wynikają cych  .z drugiej  zasady  termodynamiki, i  podał   ogólne  zależ noś ci
pomię dzy  funkcjonałami  energii  swobodnej  i  funkcjonałami  naprę ż enia  i  entropii.

P.  PERZYNA  (IPPT) przedstawił  w swej pracy ogólną   drogę  przejś cia  od termodynamicznej  teorii
materiału  prostego  wg  Colemana  do  materiałów  lepkoplastycznych  i  plastycznych.  Pokazano
również  przejś cia  do  izotermicznych  teorii  materiału  lepkoplastycznego  i  plastycznego.

P.  PERZYNA  i  W.  WOJNO  (IPPT)  zaję li  się   sformułowaniem  i  analizą   równań  konstytutywnych
dla  izotropowych  materiałów  plastycznych,  wraż liwych  na  prę dkoś ci  odkształcenia  w  procesie
izotermicznym.
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Ostatnia z tej grupy  prac, dotyczą ca zwią zków fizycznych  w mechanice gruntów, przedstawiona
została  przez  T. Jeskego  (Politechnika  Łódzka).  Autor  udowadnia  konieczność  przyjmowania
dla  gruntu  modelu  mschanicznego  szkieletu  jako  nieliniowego  ciała  sprę ż ysto- plastycznego.

6.  Teoria plastycznoś ci i jej  zastosowania. Praca M. ARCISZ i J. RYCHLEWSKIEGO  (IPPT) pt. «Mie-
szany problem brzegowy dla przecią ganej  taś my warstwowej*,  rozważa ciekawe i trudne zagadnienie
przecią gania  przez  matrycę   taś my  złoż onej  z  trzech  warstw  o róż nych  granicach  plastycznoś ci.
Zagadnienie takie wystę puje  czasem w praktyce, gdy przy przecią ganiu  metalu o wysokiej  granicy
plastycznoś ci  nakł ada się  na jego powierzchnię  mię kkie przekładki, chronią ce matrycę  przed nad-
miernym  zuż yciem.  Stosując  teorię   płaskiego  stanu  odkształcenia dla ciała  idealnie  plastycznego
otrzymano  mieszany  problem  brzegowy;  całkowanie  równań  hiperbolicznych  przeprowadzono
w  niektórych  przypadkach  metodą  Riemanna.

Zagadnienie  skokowej  niejednorodnoś ci  wystą piło  również  w  pracy  J.  OSTROWSKIEJ  (IPPT).
Klasyczne już zagadnienie teorii plastycznoś ci, mianowicie wciskanie płaskiego stempla w podłoż e,
zostało zmodyfikowane  w ten sposób, że rozpatrzono podłoże złoż one z dwóch  materiałów o sta-
łych, ale róż nych granicach plastycznoś ci. W pewnych przypadkach szczególnych  otrzymano kom-
pletne  rozwią zanie  problemu.

Metoda  małego  parametru  jest  czę sto  stosowana  w teorii  plastycznoś ci;  jej  efektywność  jest
jednak  ograniczona  faktem,  że czę sto  przy  małych perturbacjach  danego  rozwią zania  wystę pują
nowe linie niecią głoś ci lub inne miejsca  osobliwe, gdzie na ogół  nie ma zbież noś ci szeregów. W pra-
cy  M .  Ż YCZKOWSKIEGO  (Politechnika  Krakowska)  przedstawiono  metodę   małego  parametru,
zmodyfikowaną   przez LIGHTHILLA , polegają cą   na rozwinię ciu w szeregi potę gowe nie tylko zmiennej
zależ nej, lecz również zmiennej  niezależ nej, i zastosowano  ją  do problemu  skrę cenia prę ta  koło-
wego  o niesymetrycznej  niejednorodnoś ci  plastycznej.

W  pracy J. SKRZYPKA  (Politechnika Krakowska) «Pewne kołowo- symetryczne problemy noś noś ci
granicznej rury gruboś ciennej  przy obcią ż eniach złoż onych» rozpatrzono złoż ony przypadek  obcią-
ż enia  rury  siłą   osiową, ciś nieniem  normalnym, momentem skrę cają cym  i siłami masowymi  oraz
obcią ż eniem  cieplnym,  uwzglę dniono  przy  tym niejednorodność  własnoś ci materiału.

Sprawę   uś ciś lenia  hipotezy  Haara- Karmdna dla stanów  osiowo- symetrycznych  podjął   M. Ro-
GOZIŃ SKI. Jak wiadomo, przy  warunku  plastycznoś ci  Hubera- Misesa pełny układ równań statycz-
no- kinematycznych jest  typu  eliptycznego,  natomiast przy  założ eniu równoś ci  naprę ż enia  obwo-
dowego  z jednym  z naprę ż eń głównych w płaszczyź nie osiowej  otrzymujemy  hiperboliczny układ
równań statycznych, co ogromnie ułatwia rozwią zanie  problemów  brzegowych.  Przyjmując  hipo-
tezę   Haara- Karmana jako  pierwsze  przybliż enie,  autor  podał   sposób  jej  ulepszenia  proponując
odpowiednią   metodę  kolejnych  przybliż eń.

J.  A.  KONIG  (IPPT)  w  pracy  ccTeoria  przystosowania  się  konstrukcji  sprę ż ysto- plastycznych
W wielkoś ciach  uogólnionych*  opierając  się  na twierdzeniu  Melana podał   sposób  poszukiwania
stanów  statycznie  dopuszczalnych  przy  obcią ż eniach  zmiennych w przestrzeni sił   uogólnionych.-
Przedstawione  wyniki mogą   służ yć do badania przystosowania  się  płyt  i powłok  przy zmiennych
obcią ż eniach  zewnę trznych.

Zagadnienie  zachowania  się   powłoki  walcowej  po przekroczeniu  noś noś ci  granicznej  zostało
rozpatrzone  przez  M.  DUSZEK (IPPT). Zakładając  sztywno- plastyczny  model materiału i uwzglę d-
niają c  zmiany  geometryczne  zbadano  przejś cie  powłoki do stanu  bezmomentowego.

W  pracy  W.  SZCZEPIŃ SKIEGO,  L.  DIETRICHA,  E.  DRESCHEROWEJ  i  J.  MIASTKOWSKIEGO (IPPT)

rozpatrzono  zagadnienie  noś noś ci  granicznej  rozcią ganych  prę tów  z karbami  w stanie  osiowo-
symetrycznym.  Opierając  się  na warunku plastycznoś ci  Treski rozwią zano  teoretycznie kilka  przy-
padków  dla gł ę bokich  karbów  półkolistych  i w kształcie  litery  V, a nastę pnie  przeprowadzono
weryfikację   doś wiadczalną   rozcią gając  prę ty  z aluminium i mię kkiej  stali. Jak twierdzą   autorzy,
zachodzi tu doskonała zgodność  wyników  doś wiadczalnych  i teoretycznych.

Racjonalne  wymiarowanie  elementów  maszynowych  w  oparciu  o  teorię   noś noś ci  granicznej
było  tematem pracy  W.  SZCZEPIŃ SKIEGO  (IPPT).  Opierając  się  na polach  statycznie  dopuszczal-
nych  dla płaskiego  stanu  odkształcenia  i naprę ż enia  ustalono  optymalne  kształ ty  łbów, cię gieł,
osadzeń  itp. Przeprowadzono  również  weryfikację   doś wiadczalną   wyników.
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Zagadnienie  optymalnego  projektowania  pł yt  zbrojonych  było  rozważ ane  w  pracy  Z.  MROZA
(IPPT). Przy stałej noś noś ci granicznej  autor poszukuje  rozkładu zbrojenia  i gruboś ci  płyty, odpo-
wiadają cego  minimum kosztu zuż ytych materiałów. Rozpatrzono dwa warianty zagadnienia i apro-
ksymacje  umoż liwiają ce  uzyskanie  efektywnych  rozwią zań. D la zilustrowania  ogólnej  teorii  rozpa-
trzono  kilka  przypadków  płyt  kołowych  i  pierś cieniowych.

Przejdziemy  obecnie do  omówienia  prac doś wiadczalnych  z  zakresu  teorii  plastycznoś ci.
W.  BLAŻ EWICZ  i B.  JANCELEWICZ (Politechnika Warszawska) badali  doś wiadczalnie  zagadnienie

podwyż szenia  wytrzymałoś ci  zmę czeniowej  na  skutek  wstę pnego  zgniotu  plastycznego.  Badania
przeprowadzono na płaskich próbkach z  otworem, na którego  krawę dzi  wywarto  wstę pnie  trwałe
odkształcenie. Stwierdzono,  że przy  niskich  naprę ż eniach i  wą skich  próbkach  wpływ  zgniotu  na
wytrzymałość  zmę czeniową   jest  znaczny, przy  wzroś cie  zaś  naprę ż eń wpływ  ten  maleje.

Dwie praca poś wię cone  były zagadnieniu zachowania  się  metali w  wysokich  ciś nieniach hydro-
statycznych.  S.  ERBEL  (Politechnika  Warszawska)  badał   warunki  uzyskiwania  dowolnie  duż ych
odkształceń metali. Przeprowadzono  dwie  grupy  doś wiadczeń:  skrę canie  próbek  z  jednoczesnym
przyłoż eniem ciś nienia  hydrostatycznego  za  poś rednictwem  cieczy  w  skrę caniu  poł ą czone  z  trój-
osiowym  ś ciskaniem  wywartym  mechanicznie przy  pełnej  izolacji  próbki  od  otoczenia. W  drugim
przypadku  otrzymano bardzo duże ką ty skrę cania, przy czym materiał  nie wykazywał   wzmocnienia
począ wszy  od pewnej wartoś ci  odkształceń. W pracy J.  LITOŃ SKIEGO  (IPPT) przedstawiono wyniki
badań na skrę canie próbek poddanych ciś nieniu około  10 000 atm. Celem badań było m. in. usta-
lenie wpływu wstę pnego  odkształcenia plastycznego  pod wysokim ciś nieniem na własnoś ci metalu
badane w normalnym ciś nieniu. Podobnie jak  kilku poprzednich badaczy  autor stwierdził, że zdol-
ność  materiału  do  odkształcenia bez pę knięć  roś nie  po  uprzednim  duż ym  odkształceniu w  pod-
wyż szonym  ciś nieniu.

Dwie  prace  poś wię cone  były  doś wiadczalnej  analizie  zmiany  warunku  plastycznoś ci  wskutek
plastycznej  deformacji metalu. Z. GABRYSZEWSKI  (Politechnika Wrocławska) badał  próbki poddane
dwukierunkowemu  rozcią ganiu  lub  ś ciskaniu.  Celem  badań  było ustalenie  zmiany  warunku  pla-
stycznoś ci  przy  prostych  i  złoż onych historiach  odkształcenia oraz  zależ ność  warunku  złomu  od
historii obcią ż enia.  J.  MIASTKOWSKI  (IPPT) badał, jak  szybko  zanika wpływ  wstę pnego  odkształ-
cenia na warunek plastycznoś ci przy nastę pnym odkształceniu, po innej trajektorii. Próbki  rurkowe
poddano  dwukierunkowemu  rozcią ganiu  i analizę   ograniczono  do  małych odkształceń.

J.  KLEPACZKO (IPPT) przedstawił  wyniki badań  dotyczą cych  efektu  zmian prę dkoś ci  odkształ-
cenia na krzywą  umocnienia. Próbki aluminiowe poddano skrę caniu z róż nymi szybkoś ciami  reali-
zują c przy tym nagłe zmiany szybkoś ci. Zaobserwowano  wpływ historii prę dkoś ci na postać krzywe
umocnienia.

Praca A.  BUJAKA  i A.  DRESCHERA (IPPT) miała na celu zbadanie pola kinematycznego pod  wci-
skanym stemplem i klinem w płaski oś rodek sypki. Rozwią zanie teoretyczne oparte o tzw.  stowarzy-
szone prawo  płynię cia porównano  z kinematycznym  polem  doś wiadczalnym  stwierdzając  w  pier-
wszym rzę dzie, że nie obserwuje  się   wzrostu  obję toś ci  przewidzianego  teorią .

A.  DRESCHER (IPPT) przedstawił  wyniki badań nad własnoś ciami Teologicznymi  ił u.  W  oś rodku
takim  zachodzi  złoż one  sprzę ż enie  własnoś ci  sprę ż ystych,  plastycznych  i  lepkich  i  jedynie  cały
zespół  doś wiadczeń  może dostarczyć  informacji  o strukturze modelowej  gruntu; w pracy przepro-
wadzono  serię   badań przy  danych programach  dla prę dkoś ci odkształceń.

7.  Teoria lepkosprę ż ystoś ci oraz ich zastosowania. W grupie tej moż na wyróż nić kilka prac o cha-
rakterze  podstawowym.  Omówimy  je  w  pierwszej  kolejnoś ci.

Praca  W.  OLSZAKA  i  Z.  BYCHAWSKKGO  (IPPT)  omawia  zagadnienie  kryteriów  energetycznych
charakteryzują cych  stany  krytyczne  w  ciałach  lepkosprę ż ystych.  O  ile  dla  elementów  sprę ż ystych
moż na przyją ć,  że o przejś ciu  do stanu krytycznego  (np. uplastycznienie) decyduje sprę ż ysta  energia
postaciowa, dla elementów lepkich istotną  wielkoś cią  bę dzie moc dysypowana.  Autorzy  proponują
przyję cie dla ciała lepkosprę ż ystego  kombinacji  liniowej tych dwóch wielkoś ci za kryterium  osią gnię-
cia  stanu  krytycznego  w  oś rodku.  Stan  krytyczny  jest  tu  rozumiany  dość  szeroko  jako  zmiana
jakoś ciowa  modelu  ciała.

F. J.  LOCKETT (Anglia)  podał  równanie opisują ce  nieskoń czenie małe, zależ ne od czasu  zaburze-
nia  ustalonego,  wolnego  przepływu  cieczy  nienewtonowskiej.  Jako  szczególny  przypadek  rozpa-
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trzono przepływ  Couette'a. Podobny pimkt wyjś ciowy  przyją ł   S.  ZAHORSKI  (IPPT) przy badaniu
statecznoś ci prę tów  lepkosprę ż ystych.  Rozpatrzono  mały  dodatkowy  ruch  nałoż ony na ustalone-
powolns  od'c^ztatcsnia  materiału nieliniowo  lepkosprę ż ystego,  opisanego  równaniami  Rivlina
Ericksena. Badając  ten  ruch  moż na  ustalić  warunek  statecznoś ci procesu  podstawowego.

Z.  BYCHAWSKI  i  A.  Fox  (IPPT,  Politechnika  Krakowska)  zaproponowali  równania  opisują ce
słabo- nieliniowy  oś rodek  lepkosprę ż ysty,  uogólniając  liniowe  zwią zki  Boltzmanna- Volterry. Dla
wielu materiałów liniowość zwią zków zachodzi jedynie przy stosunkowo niewysokich naprę ż eniach
i przy  naprę ż sniach wyż szych musimy  uciec się   przy  opisie  do  zależ noś ci nieliniowych.  Przedsta-
wione  przez  autorów  zwią zki  mają   postać  nieliniowych  równań  całkowych.

A.  BALTOW  (Bułgaria)  podał   równanie  opisują ce  ruch  sprę ż ysto- lepkoplastycznego  oś rodka
typu Binghama w przypadku  płaskiego stanu  odkształcenia otrzymując  w szczególnym  przypadku
równanie dla problemu quasi- statycznego. Jako szczególny przypadek rozpatrzono rurę  gruboś cienną
poddaną   dwuparametrowemu  obcią ż eniu.

Kilk a  prac  dotyczyło  konkretnych  rozwią zań  problemów brzegowych.  Z. BYCHAWSKI  i H. Ko-
PECKI  rozpatrzyli  pełzanie membrany  kulistej  z  materiału nieliniowo- sprę ż ystego  przy  ustalonym
pełzaniu.  Rozwią zanie  uzyskano  stosując  metodę   małego parametru. J.  ORKISZ  badał  pełzanie
obrotowo- symetrycznych  powłok w  stanie błonowym przy  róż nych typach fizycznej  nieliniowoś ci
materiał u. Zwią zki  fizyczne  oparto  na  teorii Nadaia  i  Davisa,  wią ż ą cej  skoń czone odkształcenia
w mierze  logarytmicznej  i  naprę ż enia. S.  PIECHNIK (Politechnika Krakowska)  podał   sposób  obli-
czania czasu zniszczenia pełzają cego prę ta, poddanego obcią ż eniu momentem gną cym i siłą  osiową.
Przyję to  prawo pełzania Odqvista  oraz hipotezę  Robinsona- Kaczanowa okreś lają cą   czas potrzebny
do  chwili  pojawienia  się   kruchych  pę knię ć.  Z.  SOBÓTKA  (Czechosłowacja)  rozpatrywał   zginanie
płyt lepkosprę ż ystych  w przypadku  materiałów liniowych  i nieliniowych przy wystę powaniu anizo-
tropii. T.  WIERZBICKI (IPPT) badał  ciekawe  i trudne zagadnienie dynamiki  sztywno- lepkoplastycz-
nych płyt kołowych przy  założ eniu liniowej  i nieliniowej  lepkoś ci  i statycznym  warunku  plastycz-
noś ci Hubera- Misesa. Otrzymany nieliniowy układ równań typu parabolicznego scałkowano W spo-
sób  numeryczny.

Praca  I .  HLAVA6K A  (Czechosłowacja)  dotyczy  twierdzeń  wariacyjnych  w  liniowej  teorii lepko-
sprę ż ystoś ci,  gdzie zwią zki  fizyczne  podane są   W postaci całek liniowych, a funkcje  relaksacji  i  peł-
zanie są   ogólnie  przyję tymi  funkcjami  czasu minionego  i  rzeczywistego.

T.  KISIEL (Poi.  Wrocł .) omówił  pewien model Teologiczny polegają cy  na równoległym poł ą czeniu
elementu  lepkosprę ż ystego,  sprę ż ystoplastycznego  i  lepkiego.  Model  ten  dość  dobrze  opisuje  ja-
koś ciowo  cechy  reologiczne  gruntu  i  innych  materiałów  budowlanych.

H .  PARKUS (Austria) rozważ ył  elementy konstrukcji (płyty i prę ty) z materiału sprę ż ystego  i lepko-
sprę ż ystego, poddane działaniu stochastycznie zmiennych pól naprę ż eń, wywołanych przypadkowymi
zmianami  czasowo- przestrzennymi  temperatury.

W. Gutkowski, Z.  Mróz, R.  Sołecki  (Warszawa)

MIĘ DZYNARODOWE  SYMPOZJUM  I.A.S.S.  W BUDAPESZCIE

W dniach od  31 sierpnia do 3 wrześ nia 1965 r. odbyła się  w Budapeszcie kolejna konferencja nauko-
wa I.A.S.S. (International Association  for  Shell Structures). To młode, lecz niezwykle dynamicznie
rozwijają ce  się   stowarzyszenie  naukowe  przejawia  ż ywotną   działalnoś ć. Założ one we  wrześ niu
1959 r. w  Madrycie przez E. TORROJA kontynuuje działalność dawnej  I.C.S.S. (International Com-
mitte  for  Shell  Structures). I.A.A.S. jest  organizacją   ł ą czą cą   fachowców  z  dziedziny  konstrukcji
cienkoś ciennych z całego ś wiata  i mają cą   na celu ogólną   koordynację   prac badawczych  z tego za-
kresu. Organizując  zjazdy  poś wię cone  konstrukcjom  powłokowym, okreś la  każ dorazowo  miejsce,
tematykę   i zadania nastę pnego  kongresu.  Z uwagi na coraz bardziej  wzrastają cą   liczbę   zagadnień
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w  tej  dziedzinie  wzrasta  również  czę stotliwość  konferencji  I.A.S.S.  Zaplanowane  począ tkowo
co  dwa lata  ogólne  kongresy  okazały się  niewystarczają ce,  tak że zaczę to  ostatnio  organizować
sympozja  co rok, a nawet  dwukrotnie w cią gu  roku.

Tegoroczny  kongres  w Budapeszcie  poś wię cony  był   głównie  uproszczonym, inż ynierskim me-
todom  projektowania  konstrukcji  powłokowych.  Tematykę   konferencji  podzielono na dwie pod-
stawowe  grupy:  projektowanie  i konstrukcje, W ramach tych dwóch  głównych  tematów  wprowa-
dzono  podział  bardziej  szczegółowy.

I .  Projektowanie
A)  Przybliż one  metody  obliczeń,  specjalne  metody  numeryczne, uż ycie  tablic  i  nomogramów.

1. Powłoki w stanic błonowym
2.  Powłoki  walcowe
3.  Ogólna  teoria  powłok  i  tarczownic
4. Teoria  zgię ciowa  powłok o podwójnej  krzywiź nie

B)  Mechanizacja  i  automatyzacja  obliczeń

II .  Konstrukcja

A)  Moż liwoś ci  oszczę dnoś ci w deskowaniu,  rusztowaniu  i w robociź nie

B)  Uż ycie  konstrukcji  typowych  i  prefabrykowanych.

Podobnie jak w wię kszoś ci  ostatnich  zjazdów  I.A.S.S.  poszczególne  referaty  zostały  zebrane
w  odpowiednie  grupy  tematyczne, z których  każ da  miała  swojego  generalnego  referenta.

W obradach wzię ło udział  199 uczestników  (zgłoszonych 212) z 26 krajów,  którzy zgłosili ł ą cznie
72  referaty.  Polska  reprezentowana  była  przez  siedmioosobową   delegację,  mianowicie: mgr inż.
M. DUSZEK, mgr  inż. M. GOLCZYKA, mgr  inż. B. KOYA, prof, dr R.  KOZAKA, dr  inż. J. KRZEMIŃ SKIE-

GO,  dr  inż.  S.  KUSIA, prof, dr  J.  LEDWONIA. Polacy przedstawili 5 referatów  (M .  GOLCZYK, B.  KOY,
J.  KRZEMIŃ SKI,  S.  KU Ś, J.  LEDWOŃ  i  M.  GOLCZYK).

Oficjalne  otwarcie  konferencji  nastą piło we wtorek  31.VIII .  1965 po południu w siedzibie  Wę -
gierskiej  Akademii  Nauk,  gdzie  też odbywały  się  dalsze  posiedzenia.  Po powitaniu  członków
zjazdu  przez przedstawiciela  Wę gierskiego  Ministerstwa  Budownictwa  i wstę pnym  przemówieniu
prezesa I.A.S.S.,prof. dr A. M.  HAASA  rozpoczę ły się  obrady sesji LA. 1. Referentem był   P.  CSONKA.

W ramach tej sesji A. HAAS  przedstawił   pracę  o przybliż onej  metodzie obliczania płaskich po-
włok kulistych, założ onych na prostoką tnym  rzucie, S. H . ABU- SITTA  rozważ ył  wpływ praktycznych
warunków  brzegowych  na powłoki o dodatniej  krzywiź nie  Gaussa,  a  K. A.  ANDERSEN  omówił
problem wyznaczania powierzchni powłoki rozpię tej nad kwadratowym  rzutem przy  danym  obcią-
ż eniu i funkcji naprę ż eń. Z kolei P.  BALLESTEROS rozważ ył  szczególny  typ  powłoki zwanej welaroidal-
ną ,  S.P.  BANERJEE  zaproponował  pewną   metodę  analizy  stanu  błonowego  powłok  o  podwójnej
krzywiź nie  oraz  T.  BRAIANNISZ  podał   iteracyjną   metodę  obliczania  wycinka  powłoki toroidalnej.
P.  CSONKA zanalizował  złoż one powłoki sektorialne, H. P.  HARRENSTIEN i R.  H.  GUNDERSON  roz-
patrzyli tzw. powłoki funikularne, D . W. H IL L zajmował  się  jednopowłokową  hiberboloidą  nieobro-
tową   (eliptyczną ), a J.  KORDA  opisał   stan  naprę ż enia  w  prostoką tnej  membranie  pozbawionej
ż eber  brzegowych  i podpartej  punktowo w naroż ach. Nastę pne dwie  prace  miały  charakter  prac
opisowych:  R.KRAPFENBAUERA  ((Konstrukcjepowłokowe  w nowoczesnym  budownictwie»  i S.  KU -
SIA  ((Studium nad właś ciwym  kształ tem powłokowego basenu pływackiego».  J. LEDWOŃ i M. G OL-
CZYK przedstawili  pracę  pt. ((Przybliż ona  metoda obliczania powłoki hiperboloidalnej  za pomocą
zastę pczych  powłok  stoż kowych*.  Ostatnie  referaty  sekcji  I.A.l  dotyczyły  powłok  w kształcie
paraboloidy  hiperbolicznej  (H-P shells).  P.  NISSEN  zanalizował   odkształcenia  antysymetrycznie
obcią ż onej  powłoki, A. ORDONEZ zbadał  zachowanie się  uż cbrowanej  powłoki ż elbetowej,  złoż o-
nej z dwóch wycinków  paraboloidy  i wreszcie N . C. TETER i R. C. Liu pokazali  szereg zastosowań
powłok typu  H-P (hypar  shells) w budownictwie  rolniczym.

Wieczorem  tegoż  dnia w  hotelu  Gellerta  organizatorzy  sympozjum  podejmowali  uczestników
lampką   wina.

W  ś rodę   (1.  IX) odbyły się  dwa posiedzenia.  Przed  południem  obradowała sekcja  I.A.2., a po
południu  I.A.3.  Referentem  sesji  I.A.2.  był  L.  HAHN .
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Pierwszy  referat  L.  FISCHERA dotyczył  zastosowania  tzw. metody płytowej  do kołowych powłok
walcowych.  Metoda ta polega na rozpatrzeniu sprzę ż onych równań Własowa dla powłoki walcowej
jako  równań dla płyty. Obcią ż eniami płyty są  przeniesione na prawe strony obu równań człony nie
zawierają ce  operatora biharmonicznego. Nastę pnie J.  CHINN  i  S. D.  FOREMAN podali  rozwią zanie
parabolicznej  powłoki walcowej metodą  belkową, T. E.  HALS  i  I .  HOLAND badali  stan naprę ż enia
w powłokach, wywołany działaniem obcią ż eń skupionych, oraz G. HERRMANN i C. F.  BAGGE przed-
stawili  teoretyczne  i  doś wiadczalne  badania  statecznoś ci  powłoki walcowej,  poddanej działaniu
termicznego  ś ciskania  osiowego  i  mechanicznego  ciś nienia  zewnę trznego.  Dalsze  dwa  referaty
przedstawili  R. F.  HOOLEY  ((Drewniane konstrukcje  klepkowe» («stave structures*) i E. INGERSLEV
«Proste powłoki walcowe». Ostatnie prace  sekcji  I.A.2  F. NEMETHA, R.  RABICHA  i K.  ZAHRADNI -
KA  poś wię cone  były  przybliż onym  metodom  obliczania  powłok  walcowych.

Po  poł udniu generalny referent K.  SZMODITS zreferował   10 prac zgłoszonych w ramach sesji I.A.3.
D  o tej grupy  należy referat  A.  FISKVANTA  i I . HOLANDA  zajmują cy  się  ustawieniem  rozwią zania

pł yt i powłok szczególnie korzystnym  dla obliczeń maszynowych, referat  P.  GLOCKNERA O pewnych
aspektach teorii powłok z inż ynierskiego punktu widzenia, praca L. O.  KERESZTESYEGO  O badaniach
drewnianych powłok typu  H- P,  jak  również referat  H. VAN  KOTENA  i  A. M.  HAASA ((Stateczność
podwójnie  zakrzywionych  powłok  o  dodatniej  krzywiź nie  Gaussa».  J.  KRZEMIŃ SKI opracował
pewną   metodę   obliczania  sprę ż onych  prostoliniowo  powłok walcowych,  A.  NASH  pokazał   nowe
wyprowadzenie  zwią zków  geometrycznych  dla  płaskich  powłok,  A.  PADUART  zajął   się   efektem
obcią ż enia  skupionego  na paraboloidzie hiperbolicznej  oraz G. STEINHART pokazał  metodę  elasto-
optyczną,  zwaną   metodą   okrę gu  —J.  Dwie  ostatnie prace  dotyczą   teorii  tarczownic:  M.  REISS
mówił  o uproszczonej  analizie  tarczownic o małej  rozpię toś ci, a  M. G.  TAMHANKA R  O analizie tar-
czownic cią głych.

Trzeci dzień  kongresu  poś wię cony  był  sesji  I.A.4  (referent  K. KOLLAR) i  I.B. (referent  H.  TOT-
TENHAM).

W grupie I.A.4  zgłoszono  11 referatów.  E. L.  ALBASIN Y  omówił   ((Naprę ż enia  w hiperbolicz-
nych  wież ach  chłodniczych», J.  CHINK  ((Powierzchnie  wpływowe  dla  przemieszczeń  i naprę ż eń
w  płaskich  powłokach  kulistych»,  J. N .  DISTEFANO  i  C.  TORREGIANI  ((Uproszczoną   metodę
wyznaczania  obcią ż eń  krytycznych  dla  powłok  typu H- P» oraz  E. DULACSKA  ((Eksperymentalne
okreś lenie  obcią ż enia  krytycznego  dla  konstrukcji  powłokowych*.  W  dalszych  pracach  E. Du-
LACSKA i L. KOLLAR  omówili metodę  obliczania wspornikowych  powłok konoidalnych, R. E.  FU L-
TON przedstawił  metodę  projektowania  płaskich powłok warstwowych  (sandwich shells) o podwój-
nej krzywiź nie,  L. H AH N pokazał  przybliż one  sposoby  analizy powłok prostokreś lnych, a H.  HOTZ-
LER  rozpatrywał   pewne  zagadnienia  teorii  zgię ciowej  płaskich powłok kulistych,  rozpię tych nad
prostoką tnym  rzutem.  W  trzech  ostatnich  referatach  [jL.  LACHANCE  i E.  P. POPOVA  przedstawili
((Ograniczenia  dla równań  płaskich powłok kulistych)), I . RAJENDRAM  i S. H. SIMMONDS ((Analizę
płaskich powłok translacyjnych»  i K.  SZMODITS. ((Analizę   powłok  płaskich o dowolnym kształcie))
Referaty  te  zamknę ły  obrady  sekcji  I.A.4.

N a  popołudniowym posiedzeniu grupy  I.B referent  H . TOTTENHAM  przedstawił  7 nastę pują cych
prac:  J. E.  GIBSONA  ((Zastosowanie  ogólnych  programów  dla powłok do projektowania  dachów»,
J. E.  GOLDBERGA, A.  V.  SETLURA  i D . W.  ALSPAUGHA  ((Obliczanie niekołowych powłok walcowych
za  pomocą   maszyn  matematycznych)), H. A.  HADID A  ((Analiza  numeryczna  w  teorii  zgię ciowej
powłoki konoidalnej»,  P. E.  KORDA  ((Programowanie dla płaskich powłok na sprę ż ystych  podpo-
rach»,  W.  M.  NEWMANA  i  A. S.  HALI A  ((Obliczanie cią głych  i  wielofalowych  powłok  walcowych
za  pomocą   maszyn  liczą cych*,  E. P.  POPOVA  i  Z. A.  Lu  «Zastosowanie  maszyn  obliczeniowych
do  analizy  powłok  obrotowych  obcią ż onych  osiowo- symetrycznie»,  R.  SZILARDA  ((Rozwią zanie
macierzowe  dla  powłoki cylindrycznej  o  dowolnym kształcie)).

W  ostatnim  dniu  konferencji  omawiano  prace sekcji  II.A  i  I I .B. Generalnym  referentem  obu
tych sekcji był  H . ROH LE. W pierwszej  grupie znalazło się   6 referatów  (w tym jeden polski  M. G OL-
CZYKA) ,  omawiają cych  głównie  zagadnienia  wykonawcze  i  ekonomiczne. W  grupie  drugiej  zgło-
szono  10  prac poś wię conych  prefabrykacji  i  uż yciu  konstrukcji  typowych.  Z  ciekawszych  należy
wymienić  referat  polski  B.  KOYA  traktują cy  o  zastosowaniu  trójką tnych  płyt  warstwowych  do
przekryć  dachowych  oraz  M. P.  NIELSENA  ((Wyznaczenie  zbrojenia  w  powłokach błonowych)).
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Po  południu prof. E. BOLCSKEI wygłosił  referat  koń cowy,  w którym  podsumował  rezultaty  sym-
pozjum,  a  nastę pnie prof.  A. M .  HAAS po  podzię kowaniu  organizatorom  i  członkom  zjazdu  za
owocne  obrady  i  po  przypomnieniu,  że  nastę pne konferencje  I.A.S.S.  odbę dą   się   w  Bratysławie
i  Leningradzie,  zamknął   obrady  kongresu  budapesztań skiego.

Wieczorem  w  Gundel  Restaurant odbył  się   bankiet  poż egnalny.
Podany przegląd  referatów  jest oczywiś cie bardzo pobież ny  i pozwala  tylko na ogólną   orientację

w tematyce kongresu. Tym niemniej umoż liwia  on wycią gnię cie  pewnych wniosków  natury ogólnej.
Przede  wszystkim  moż na  zaobserwować  znaczny  wzrost  zainteresowania  metodami  obliczania
powłok, umoż liwiają cymi  zastosowanie  maszyn  matematycznych. W  dziedzinie  konstrukcji  inż y-
nierskich  dą ż enie  to jest  zresztą   całkowicie zrozumiałe i  wytycza  chyba  na  najbliż sze  lata  jasny
kierunek rozwoju  metod obliczeniowych ustrojów  powłokowych. Z drugiej jednak strony  zwię kszyła
się  również znacznie ogólna liczba prac teoretycznych podkreś lając  tym fakt, że nawet w dziedzinach
zastosowań  inż ynierskich  ogólna  teoria  powłok  jest  wcią ż  ż ywym  przedmiotem  zainteresowań
i  nie może  się   sprowadzić  wył ą cznie  do  metod numerycznych.  Stosunkowo  mało  prac  przedsta-
wiono na temat problemów konstrukcyjnych  i wykonawczych,  choć taki właś nie był  jeden z głównych
tematów  konferencji.

Jak na wię kszoś ci tego rodzaju  kongresach  poziom referatów  był  nierówny.  Obok prac dobrych
zdarzały się  słabe nie wnoszą ce ż adnych aspektów oryginalnych. Wydaje się , że reż im  kwalifikacyjny
nadsyłanych  prac  powinien  być  podniesiony.

/ .  Krzemiń ski
Warszawa

KURSY  NAUKOWO- SZKOLENIOWE ORGANIZOWANE  PRZEZ  PAN

Biuro Kształcenia i Doskonalenia Kadr Naukowych Polskiej  Akademii Nauk organizuje  w roku
1966 szereg konferencji  szkoleniowych  w  Jabłonnie. Z planu  tych konferencji  podajemy  te, które
mogą   zainteresować  mechaników.

Staraniem  Biura  zostaną   wydane  skrypty  zawierają ce  materiały pomocnicze.

Jednostka
organizują ca

Tematyka  konferencji Termin Wykładowcy

ZMÓC  Teoria  plastycznoś ci 20- 30.IV  D oc.  dr  Z.  MRÓZ,
doc.  dr  J.  RYCHLEWSKI,

doc.  dr  W.  SZCZEPIŃ SKI

LA. Teoria  zespołów  skoń czonych 9- 18. V
Kier.  konferencji
dr  A.  STASZAK

Prof,  dr  G r. C.  MOISIL  (Bu-
kareszt)

K.I.L .  Teoria  plastycznoś ci  i  reologia
w  mechanice gruntów

25.V- 1.VI   Dr  n.t.  A.  STROGANOW
Kier.  konferencji  (Moskwa),  prof,  dr  Z.  So-
prof.  dr  B.  Ros-   BOTKA  (Praga),  prof,  dr
SIŃ SKI   I .  KISIEL

ZMÓC  Teoria  lepkoplastycznoś ci  i ter-
modynamika  materiałów  z  pa-
mię cią

6- 15.VI Prof, dr  W.  OLSZAK,  doc.  dr

P.  PERZYNA  i  wykładowca

zagraniczny
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Jednostka
organizują ca

Tematyka  konferencji Termin Wykładowcy

ZMÓC  Niektóre nowe zagadnienia fizy-
ki  oś rodka  cią głego

ZBD

Kurs  tarcia  wewnę trznego

Metody  numeryczne  w  dyna-
ZMCG  mice  gazów

4- 14. VI I
Kier.  konferencji
prof,  dr S.  KA-
LISKI ,  prof,  dr

H.  ZORSKI

2 profesorów  zagranicznych,
prof, dr W. NOWACKI, prof,

dr  S.  KALISKI ,  prof,  dr

H.  ZORSKI

13- 17.IX

Kier.  konferencji
dr. Z. PAWŁOWSKI

Prof, dr K. G. MIERKUŁOW

(ZSRR),  prof,  dr  RON
TRUELL, prof,  dr D . TOMP-

SON  (USA)

19.IX- 1.X
Kier.  konferencji
prof,  dr  W. J.
PROSNAK

Prof, dr A. A.  DORODNICYN,

dr  N . I . TISLENIN,  k.n. P. I .

CZUSZKIN (ZSRR), dr D. M.

D E  AU E  (Anglia)

ZMÓC
Fale  sprę ż yste  i  elektromagne-
tyczne

3- 10.X
Kier.  konferencji
prof,  dr Z.  OLE-
SIAK

Prof, dr K. KUPRADZE (Tbi-

lisi)

LA. Kurs automatów uczą cych się listopad  Prof.  I . C.  GILLE  (Francja),
Kier.  konferencji  prof.  drS.  WĘ GRZYN,  prof,
prof,  dr  S.  WĘ G-   dr R. KULIKOWSKI , 2wykła-

RZYN  dowców z  ZSRR

Skróty:  I.A.  Instytut  Automatyki
K.I.L .  Komitet  Inż ynierii Lą dowej PAN
ZBD  Zakład  Badania  Drgań  IPPT PAN
ZMCG  Zakład  Mechaniki  Cieczy i  Gazów IPPT PAN
ZMÓC  Zakład  Mechaniki  Oś rodków  Cią głych  IPPT PAN


