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VIII ZJAZD DELEGATÓW PTMTS
Doroczny Zjazd Delegatów odbył się dnia 28 maja 1966 r. w Warszawie w Pał acu Kultury i N auki.
Porzą dek dzienny obejmował :
1. Otwarcie Zjazdu. Wybór przewodniczą cego, zastę pców przewodniczą cego i sekretarzy Zjazdu
2. Przyję cie protokoł u z VII Zjazdu Delegatów PTMTS
3. Powoł anie Komisji M atki i Skrutacyjnej
4. Zł oż enie sprawozdania z dział alnoś ci Towarzystwa w okresie kadencji
5. Zł oż enie sprawozdania finansowego
6. Sprawozdanie G ł ównej Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami, przyję cie ich oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarzą dowi
G ł ównemu absolutorium i gł osowanie nad wnioskiem
8. Wybory:
a) uzupeł niają ce czł onków Zarzą du G ł ównego
b) Gł ównej Komisji Rewizyjnej
9. Uchwalenie generalnych wytycznych dział alnoś ci na nastę pny okres z uwzglę dnieniem przygotowań
do jubileuszu X- lecia Towarzystwa
10. Rozpatrzenie wniosków Zarzą du G ł ównego o nadanie godnoś ci Czł onków H onorowych PTM TS
11. Sprawy bież ą ce i wolne wnioski
Zjazd otworzył i zebranych Delegatów powitał przewodniczą cy PTMTS prof. dr. J. MUTERMILCH. Zebrani
uczcili minutową ciszą zmarł ych w czasie trwania ostatniej kadencji czł onków Towarzystwa:
doc. dr Mieczysława DOMASIEWICZA (Oddział w Krakowie),
prof. dr Mirosł awa KRZYŻ AŃ SKIEG
O (Oddział w Krakowie),
prof. dr Konstantego LISOWSKIEGO (Oddział w Szczecinie),
dr Zbigniewa PEŁKĘ (Oddział w Warszawie).
N a przewodniczą cego obrad wybrano prof. dr M. Ż YCZKOWSKIEGO (Kraków), na zastę pców przewodniczą cego prof. R. KAZIMIERCZAKA (G dań sk
) i prof. dr I . KISIELA (Wrocł aw), na sekretarzy obrad —
dr H . OSTAPIUKA (Szczecin) i dr W. WALCZAKA (Łódź .)

Protokół z poprzedniego Zjazdu przyję to z jedną poprawką prof. I. KISIELA.
Komisję Matkę i Skrutacyjną wybrano w nastę pują cym skł adzie: prof. dr E. KARAŚ KIEWICZ (Poznań ,)
doc. dr T. OPOLSKI (G liwice), doc. dr R. SOŁECKI (Z. G . PTM TS). prof. dr C. STECKIEWICZ (Warszawa),
doc. dr M. SUCHAR (Łódź .)

Sprawozdanie Zarzą du G ł ównego za okres poprzedniej kadencji złoż ył Sekretarz G eneralny prof,
dr Z. OLESIAK.

W okresie sprawozdawczym Towarzystwo rozwijał o swą dział alność w oparciu o statut i wytyczne dział alnoś ci uchwalone na VII Zjeź dzie Delegatów. Realizacja tych wytycznych przebiegał a
nastę pują co.
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1, Rozwijanie dział alnoś ci naukowej w dziedzinie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
1. Organizowanie regularnych zebrań naukowych w Oddział ach ilustruje poniż ejzamieszczona tablica 1
Tablica 1
Uczestników

Liczba zebrań
Oddział
I
G dań ks
G liwice

Kraków
Łódź
Poznań
Szczecin
Warszawa
Wrocł aw
Razem:

2
2
1
2
1
3
2
3

kwartał
I I II IV
3
3
3
3
2
4
3

16 21

razem

referatów

łą czn ie

przecię tnie
łą czprzecię tnie
na 1 zebraniu n ie na 1 zebraniu

1
—

2
j
3
3
4
2
3

2
7
5
8
7
9
9
9

2
8
10
8
7
9
9
16

20
202
142
123
92
126
118
143

10,0
29,0
28,4
15,4
13,0
14,0
13,1
16,0

1

18

56

69

966

17,2

—
—

D yskutantów

11
63
48
57
25
34

5,5
9,0
9,6

51

7,1
3,6
3,8
4,9
5,7

333

6,0

44

Tematyka referatów wygł oszonych na zebraniach naukowych został a podana w nr 1/1966 MECH. TEORET.
I STOS.
2. Sympozja naukowe
W okresie sprawozdawczym odbył y się 4 sympozja naukowe, mianowicie:
a) Oddział w Krakowie zorganizował w dniach 15- 17 wrześ nia 1965 r. IV Konferencję n t. «Dynamika maszyn». Wzię ł o w niej udział 289 osób, w tym 79 goś ci zagranicznych. Wygł oszono 83 referaty.
b) Oddział w Poznaniu zorganizował w dniach 8- 19 paź dziernika 1965 r. Konferencję dotyczą cą drgań
nieliniowych. W imprezie tej wzię ł o udział 70 osób. Wygł oszono 45 referatów.
c) Oddział w G dań sku zorganizował w dniach 19- 20 listopada 1965 r. I I Sympozjum poś wię cone zagadnieniom filtracji.
d) Oddział w G liwicach zorganizował w dniach od 7 do 12 lutego 1966 r. konwersatorium pod hasł em
«Zagadnienia^termiczne i plastyczne w mechanice». W konwersatorium wzię ł o udział 49 osób, liczba głosów
w dyskusji wyniosł a 97. Wygł oszono ogół em 19 referatów.
Powyż sze sympozja został y omówione w nr 1 i 3 (1966) MECH TEORET. I STOS.
3. Konkursy naukowe
W 1965 r. zorganizowano 3 konkursy naukowe.
Zarzą d G ł ówny przeprowadził konkurs na prace doś wiadczalne z dziedziny mechaniki. Wpł ynę ł o ogół em 5 prac. Komunikat o rozstrzygnię ciu konkursu zamieś ciliś m
y w nr 2 (1966) MECH. TEORET. I STOS.,
Oddział w Łodzi przeprowadził konkurs, na który wpł ynę ł o 14 prac. [MECH. TEORET. I STOS- ,
nr 2 (1966]).
Oddział we Wrocł awiu przeprowadził konkurs, na który wpł ynę ł o 6 prac [MECH. TEORET, I STOS.,
nr 3(1966)].

2. Rozpowszechnianie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
1. Kontynuowanie i rozwijanie akcji wydawniczej Towarzystwa. Organ PTMTS MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA
W 1965 r. zł oż ono do druku trzy numery wydawnictwa o ł ą cznej obję toś ci 27 arkuszy wydawniczych
(1 numer 8,25 ark., 2 numer 9,75 ark. i 3 numer 9 ark. wyd.). Tematyka poszczególnych zeszytów zawierał a, zgodnie z zał oż eniami programowymi, artykuł y przeglą dowe z róż nych gał ę zi mechaniki, prace oryginalne, biuletyn PTM TS, sprawozdania z sympozjów naukowych PTMTS, konferencji itp.
Starania Towarzystwa dotyczą ce przekształ cenia wydawnictwa na kwartalnik został y zał atwione pomyś lnie.
W grudniu 1965 r. G ł ówny U rzą d Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wydał zezwolenie na wydawanie czasopisma i wobec tego od 1 stycznia 1967 r. organ PTMTS bę dzie kwartalnikiem. Obecnie czynione
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są starania w celu zabezpieczenia funduszów na wydanie 40 arkuszy wydawniczych rocznie. Opracowano
ulotkę reklamową w zwią zku z przejś ciem na czasopismo.
Ponadto Oddział w Krakowie wydał bogate materiał y na IV Konferencję n.t. «D ynamiki maszyn».
Zawierał y one skróty referatów po polsku i po angielsku (dla goś ci zagranicznych) oraz peł ne teksty
referatów (w dwóch czę ś ciach)
. Cał ość skł ada się z 7 oddzielnych czę śi co ł ą cznej obję tośi cokoł o 750 stron.
Oddział w G dań sk
u wspólnie z Politechniką G dań sk
ą wydał techniką powielaczową, na prawach rękopisu, materiał y na sympozjum filtracji.
Oddział w Gliwicach wspólnie z Katedrą Maszyn G órniczych Politechniki Ś lą skie
j wydał streszczenie
referatów konwersatorium «Zagadnienia termiczne i plastyczne w mechanice».
2. Popularyzacja wiedzy w postaci organizowania kursokonferencji, kursów, wykł adów popularyzują cych
oraz seminariów
a) K u r s y . Oddział w G dań sk
u przeprowadził w I i I I kwartale 1965 r. kurs n.t. «D wuwymiarowe
zagadnienia skoń czonych odkształ ceń i przemieszczeń .* Wykł adowcami byli dr E. BIELEWICZ i doc. dr
P. WILDE. Kurs odbywał się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie.
Oddział w Ł odzi przeprowadził w okresie od dnia 3O.IX do 24.XII. 1965 r. kurs n.t. «Programowanie
maszyn cyfrowych». Wykł adowcą był dr J. G LU ZA. W kursie wzię oł udział 12 sł uchaczy.
Oddział w Poznaniu zorganizował kurs z teorii drgań. Wykiady odbywał y się co tydzień. W I kwartale
br. przeprowadzono 4 dwugodzinne wykł ady. Liczba obecnych kursantów wyniosł a 100 osób, a zabierają cych gł os w dyskusji—20.
b) S e m i n a r i a . Oddział y PTMTS w G dań sk
u i w Krakowie uczestniczył y w organizacji seminarium
n.t. «Technika Wybracyjna», które odbył o się dnia 25 marca 1966 r. przy udziale 32 osób.
3. Dą ż enie
do zwię kszenialiczby czł onków PTMTS ilustruje
Tablica 2
Oddział
G dań ks
Gliwice
Kraków
Ł ódź
Poznań
Szczecin
Warszawa
Wrocł aw

I

Rok
1965
III
IV
II
okres sprawozdawczy

39
55
55
25
40
25
120
51

39
55
55
25
46
25
125
51

39
55
55
26
46
26
130
50

410

421

427

42
57
56
26
46
25
132
55
439

Rok
1 Qfi£

Przybył o lub ubył o w okresie sprawozdawczym
liczba

/o

42

+ 3

58
57
26
47
25
136
54

+ 3
+ 2
+ 1

+ 7

+
+
+
+
+

—
+ 16
+ 3

+ 13,3
+ 5,9

445

+ 35

+ 8,5

7,7
5,5
3,6
4,0
17,5
—

4. Szerszy kontakt z przemysł em i jego problematyką
Kontakt ten polegał na zapraszaniu na sympozja i zebrania naukowe organizowane przez PTM TS
inż ynierów z przemysł u. Zainteresowanie tematyką imprez Towarzystwa wś ród przedstawicieli przemysł u
jest bardzo ż ywe
, o czym ś wiadczy fakt licznego uczestnictwa na sympozjach PTM TS.

3. Róż ne
1. Zebrania organizacyjne w 1965 r. przedstawiał y się nastę pują co
:
Zjazd Delegatów
Zebrań Zarzą dów Oddział ów:
Zebrań Zarzą du G ł ównego
G dań ks
9
G liwice
4
Kraków 6
Ł ódź
6
Zebrań Prezydium Zarzą du G ł ównego 3
Zebrań Gł ównej Komisji Rewizyjnej
1
Poznań
5
Szczecin 3
Walnych zgromadzeń Oddział ów
9 (2 w Szczecinie; Warszawa 6
Wrocł aw 15
Oddział owych Komisji Rewizyjnych
Innych zebrań organizacyjnych

— 9

Razem zebrań organizacyjnych

—88

- 54
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Liczby te nie obejmują zebrań jury konkursów, zebrań Komitetów Organizacyjnych, Sympozjów,
Komitetu Redakcyjnego MECH. TEORET. I STOS. i innych
W punkcie 5 Zjazdu D elegatów sprawozdanie finansowe omówił doc. dr W. SZCZEPIŃ SKI
.
Rok 1965
Pokrycie wydatków Towarzystwa znajduje się gł ównie w dotacji PAN . Przyznano ją n a 1965 r. w wysokoś ci zł . 355.000, o zł. 5.000 wię cej niż w roku poprzednim. W oparciu o dotację i inne dochody Towarzystwa został opracowany preliminarz budż etowy, który w uję ciu syntetycznym przedstawia się jak nastę puje :
K o szt y
Administracja
Popularyzacja wiedzy
Wydawnictwo

Dochody
Skł adki czł onkowskie (prowizorium) 22 000
Odpł atność za mat. konf.
8 500
Sprzedaż wydawnictwa
15 000
D otacja P AN
355 000
Razem

127 830
148 800
180 000
456 630 —

400 550 —

Preliminarz został zatwierdzony przez PAN , działają cą w charakterze tzw. «instytucji dotują cej» i od
tej chwili stał się obowią zują cym budż etem Towarzystwa. Ponieważ uważ aliś my
, iż dotacja PAN jest niedostateczna, przeto Zarzą d G ł ówny zdecydował się brakują cą kwotę , tj. róż nicę pomię dzy wydatkami
a wpł ywami, pokryć z wł asnej rezerwy.
Zatwierdzony budż et posł uż ył Zarzą dowi Gł ównemu za podstawę do zatwierdzenia preliminarzy
Oddział ów. N ależy tu nadmienić, iż PAN , przyznają c nam dotację , okreś liła jej czę ś ci przeznaczone na
administrację , popularyzację wiedzy i wydawnictwo, a tym samym ograniczył a swobodę rozdzielania sum
budż etowych; z tego wzglę du nie wszystkie postulaty Oddział ów w zakresie potrzeb administracyjnych
mogł y być uwzglę dnione, natomiast przyznaliś my im wię ksze moż liwośi c czynienia wydatków na cele
popularyzacji.
Wykonanie preliminarza dochodów i kosztów wykazuje znaczne odchylenia od planu. Jeś il idzie o skł adki czł onkowskie, to ich pobór przedstawia się jak nastę puje:

Oddział
G dań ks
G liwice
Kraków
Łódź
Poznań

Szczecin
Warszawa
Wrocław

R azem

Plan
ostateczny

Wykonanie

2 370
3 300
3 360
1500
2 760
1500
7 200
3 220

2 430
3 375
3 300
1020
1 810
1620
6 995
3 285

25 210

23 835

Zaległ oś ci

Przekroczenie % wykonania

205

120
—

—

65

102,5
102,3
98,2
68,0
65,6
108,0
97,1
102,0

1 695

320

94,5

—
60
480
950
—

60
75

.—.
—
_

Z powyż szeg
o zestawienia wynika, że nie we wszystkich Oddział ach zwraca się należ ytą uwagę na inkasowanie skł adek.
Sprzedaż wydawnictwa dał a w roku sprawozdawczym 16.563,40, co stanowi 110,4% w porównaniu do
preliminarza. N ależy mieć n a wzglę dzie, iż przy ograniczonym zasię gu sprzedaży i przy stosowaniu zniż ki
ceny dla czł onków Towarzystwa, nie moż naliczyć na poważ niejsze wpływy z tego tytuł u.
Za materiał y konferencyjne wpł ynę ł o zł . 20.200, ponadto zł . 2.831,31 jako dochód nadzwyczajny.
Wykonanie planu kosztów rozpatrujemy w 2 przekrojach, mianowicie w podziale n a zadania Towarzystwa i n a jego jednostki organizacyjne (Oddział y), w obu przypadkach w porównaniu z planem.
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Koszty poszczególnych zadań Towarzystwa
Plan
Administracja
Popularyzacja wiedzy
Sympozja
Inne imprezy
Wydawnictwo
Razem

Wykonanie

wykonania

127 830,—
48 100,—
53 700,—
47 000 —
180 000,—

125 814,40
23 755,17
48 641,32
40 169,90
207 344,75

98,4
49,4
90,6
85,5
115,2

456 630,—

445 725,54

97,6

W 1965 r. wyszły 3 zeszyty MECHANIK/ TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ł ą cznej obję toś ci 25,5
arkuszy wydawniczych. Wydatkowano na nie zł . 198 711,75, z czego zł 90 030,20 przypada n a koszty
osobowe i zł 108 681,55 na koszty rzeczowe, taki stosunek wydaje się właś ciwy. Jeden arkusz wydawniczy
kosztował ś rednio zł 7 792,62.
Bilans roczny Towarzystwa został przyję ty przez właś ciwy organ PAN hez zastrzeż eń.
Rok 1966
Preliminarz budż etow
y na 1966 r. został opracowany, jak i poprzednio, w oparciu o postulaty Oddziałów z jednej strony, a z drugiej • —
• w ramach moż liwośi cograniczonej wysokoś cią dotacji oraz ustaleniem
przez PAN jej czę ś ci przypadają cych na administrację , popularyzację wiedzy i wydawnictwo. W rezultacie
nie wszystkie postulaty Oddział ów znalazł y pokrycie w ich budż etach zatwierdzonych przez Zarzą d G ł ówny.
Preliminarz Towarzystwa, który został przez PAN zaakceptowany, przedstawia się , jak nastę puje:
Dochody
Skł adki czł onkowskie
Odpł atność za mat. konferencyjne
Sprzedaż wydawnictw
Dotacja PAN
D otacja na dodatek mieszkaniowy
Razem

22 000
25 000
15 000
355 000
4 270

K oszt y
Administracja
Popularyzacja wiedzy
Wydawnictwo
Razem

143 270
105 000
210 000
458 270

421270,—

Z porównania powyż szych liczb z liczbami zawartymi w preliminarzu roku poprzedniego wynika, iż
w dochodach obniż yliś ym wysokość wpł ywu ze sprzedaży wydawnictw, natomiast podnieś liś m
y kwotę
odpł atnoś ci za materiał y konferencyjne; w rozchodach zwię kszyliś my wydatki na administrację (m.in.
0 dodatki mieszkaniowe) i na wydawnictwo, przy jednoczesnej redukcji wydatków na popularyzację wiedzy.
Należy także zwrócić uwagę na okolicznoś ć, iż preliminarz przewiduje wię ksze wydatki niż wpł ywy. Różnica zł 37 000 obcią ży rezerwę wł asną Towarzystwa.
Z kolei sprawozdanie Gł ównej Komisji Rewizyjnej złoż ył przewodniczą cy Komisji prof. dr Z . WASIUTYŃ SKI
.

"

W dyskusji nad sprawozdaniem zabierali gł os profesorowie: I. KISIEL, S. ZIEMBA, K. KUTARBA, Z. OLESIAK, doc. W. SZCZEPIŃ SK
I i księ gowy PTM TS W. KRZAK.

Po przeprowadzonej dyskusji na wniosek Przewodniczą cego udzielono Zarzą dowi G ł ównemu absolutorium. W wyniku wyborów do Zarzą du G ł ównego weszli na miejsce ustę pują cych czł onków Zarzą du
G ł ównego profesorów Z . OLESIAKA, W. OLSZAKA i doc. W. SZCZEPIŃ SKIEG
O oraz Zastę pców Czł onków
Z. G . prof. J. SIELSKIEGO i dr J. KORIAN A prof. W. OLSZAK, prof. CZ.EIMER, doc. Z . OSIŃ SKI
, doc. W. BOG U SZ

(Kraków), prof. A. CYBULSKI (Wrocł aw).
N a czł onków G ł ównej Komisji
Rewizyjnej
wybrano prof. dr Z. WASIUTYŃ SKIEGO
,
doc. dr J. MURZEWSKIEGO (Kraków), dr E. BIELEWICZA (G dań sk
) oraz n a zast. czł onka Komisji
doc. dr H MIKOLAJCZAKA (Poznań .)

G eneralne wytyczne dział alnoś ci Towarzystwa zreferował przewodniczą cy PTM TS prof. dr J. M uTERMILCH.

Ogólne sformuł owania nie róż nią się od zatwierdzonych na VI Zjeź dzie D elegatów {MECH. TEORET.
1 STOS., 1(1966).
9 Mechanika teoretyczna
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Plan sympozjów naukowych w najbliż szy
m okresie przedstawia się nastę pują co:
Oddział , w G dań sk
u «Konstrukcje wiszą ce», listopad 1966.
Oddział w G liwicach konwersatorium «Maszyny matematyczne)), luty 1967.
Oddział w Krakowie wspólnie z Oddział em w G dań sk
u «Technika wibracyjna».
Oddział w Poznaniu «D rgania liniowe i nieliniowe)), 1968 r.
Oddział w Szczecinie «Metody obliczeniowe i doś wiadczalne w mechanice stosowanej», wrzesień 1967.
Oddział w Warszawie «Metody doś wiadczalne analizy naprę ż eń , »kwiecień 1967.
Oddział we Wrocł awiu «Reologia metali i polimerów, betonów, gruntów i konstrukcji)), IV kwartał 1966.
Ponadto w 1968 r. Towarzystwo bę dzie obchodził o jubileusz X- lecia istnienia. W zwią zku z tym Zarzą d
G ł ówny proponuje zorganizowanie w Warszawie jesienią 1968 r. Zjazdu wszystkich czł onków Towarzystwa.
D wudniowy Zjazd byłby poł ą czony z sesją naukową , w czasie której wygł oszono by szereg referatów
przeglą dowych. W referatach podkreś lono by nowoczesne kierunki rozwojowe mechaniki jako dyscypliny
nauki oraz osią gnię cia Towarzystwa w okresie 10 lat istnienia. Zarzą d Gł ówny zaproponował powoł anie
Komitetu Organizacyjnego obchodu X- lecia PTMTS.
W dyskusji nad wytycznymi i na temat X- lecia Towarzystwa zabierali gł os profesorowie: I, KISIEL
(2- krotnie), J. MUTERMILCH, Z . OLESIAK (2- krotnie), S. ZIEMBA, M. Ż YCZKOWSKI
. PO dyskusji uchwalono

przyję cie wytycznych dział alnoś ci PTMTS w najbliż szy
m okresie.
N astę pnie prof. dr MUTERMILCH zreferował wnioski Oddział ów o nadanie godnoś ci Członków H onorowych P TM TS: prof. dr Wł odzimierzowi BURZYŃ SKIEM
U (Oddział Gliwice) oraz prof. dr Bohdanowi
STEFANOWSKIEMU (wniosek Oddział ów Warszawskiego i Łódzkiego). Obydwa wnioski zebrani przyję li
przez aklamację .
N a zakoń czeni
e obrad prof. dr M. Ż yczkowsk
i złoż ły podzię kowanie ustę pują cym z Zarzą du Głównego
prof. dr Z . OLESIAKOWI (dotychczasowemu sekretarzowi generalnemu) oraz doc. dr W. SZCZEPIŃ SKIEM
U
(skarbnikowi Z . G .).
Z kolei prof. dr J. MUTERMILCH podzię kował prof. dr M. Ż YCZKOWSKIEMU za sprawne prowadzenie
obrad, a sekretariatowi za przygotowanie Zjazdu Delegatów. Wreszcie prof. dr I. KISIEL złoż ły podzię kowanie prof. dr J. MUTERMILCHOWI wyraż ając uznanie za pracę Zarzą du Głównego w ostatnim okresie.
ZEBRAN IE KON STYTU CYJN E ZARZĄ D U G ŁÓWN EG O
Po Zjeź dzie Delegatów dnia 28 maja 1966 r. odbył o się zebranie konstytucyjne Zarzą du Gł ównego.
Skł ad Zarzą du G ł ównego w obecnej kadencji przedstawia się nastę pują co.
Przewodniczą cy prof. dr. J. MUTERMILCH, zastę pcy przewodniczą cego prof. dr W. NOWACKI, prof.
dr Z. BRZOSKA, sekretarz generalny prof. dr B. STANISZEWSKI, skarbnik doc. dr Z. OSIŃ SKI
, zastę pca sekretarza generalnego doc. dr R. SOLECKT, zastę pca skarbnika prof. dr Cz. EIMER, członek Zarzą du Głównego
prof. dr W. OLSZAK, zastę pcy czł onków Z . G . prof. dr A. CYBULSKI, doc. dr W. BOGUSZ.

N OWE ZARZĄ D Y ODDZIAŁÓW PTMTS
W wyniku Walnych Zgromadzeń Oddział ów dokonano wyborów nowych Zarzą dów Oddział ów,
które ukonstytuował y się nastę pują co:
G d a ń sk
Przewodniczą cy: prof. R. KAZIMIERCZAK, czł onkowie: doc. dr J. WIĘ CKOWSKI, doc. dr P. WILDE, mgr
inż. B. D EMBSKI, doc. dr J. N AJD ER.

G liwic e
Przewodniczą cy: prof. K. KUTARBA, wice- przewodniczą cy: doc. dr T. OPOLSKI, skarbnik: dr inż.
A. JAKUBOWICZ, sekretarz: doc. dr S. G D U LA; czł onkowie Zarzą du: doc. dr R. JANICZEK, doc. dr J. NIEWIADOMSKI, doc. d r B. SKALMIERSKI, prof. dr J. SZARG UT, dr inż. T. Ś WIERZAWSKI
.

Kraków
Przewodniczą cy: prof. dr M. Ż YCZKOWSKI, wice- przewodniczą cy dr inż. Z. ENGEL, sekretarz: dr inż.
Z . WASZCZYSZYN, skarbnik: doc. dr J. MURZEWSKI, czł onkowie: doc. dr W. BOGUSZ, prof. dr R. CIESIELSKI, doc.

dr Z . BYCHAWSKI, doc.

dr K. SZPUN AR.

Łódź
Przewodniczą cy: prof. dr Z. PARSZEWSKI, sekretarz: dr inż. W. WALCZAK, skarbnik: dr inż. J. LIPIŃ SKI
.
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Przewodniczą cy: prof. dr E. KARAŚ KIEWICZ, sekretarz: mgr J. POLLAK, skarbnik mgr inż. A. KĘ BLOWSKI,
czł onkowie doc. dr W. KRĘ G LEWSKI, doc. dr H . MIKOŁAJCZAK, mgr inż. S. STANISLAWSKI.

Szczecin
Przewodniczą cy: dr inż. J. KORJAN , wice- przewodniczą cy: dr inż. H . OSTAPIUK, sekretarz: dr inż.
H . PRIEBE, skarbnik: dr inż. J. DOROBCZYŃ SKI
.

Wa r sza wa
Przewodniczą cy: prof. dr Z. KĄ CZKOWSKI, wice- Przewodniczą cy: prof. dr J. LIPKA, sekretarz: dr P.
JASTRZĘ BSKI, skarbnik: doc. dr J. SKOWROŃ SKI
, zastę pca sekretarza: dr R. DOROSZKIEWICZ, zastę pca
skarbnika: doc. dr Z. M R ÓZ .

Wrocł aw
Przewodniczą cy: doc. mgr inż. R. MROMUŃ SKI
, zastę pca przewodniczą cego: prof. dr M . SĄ SIADEK,
sekretarz: dr inż. E. GAWRYCH- Ż UKOWSKI, skarbnik: doc. dr A. N EG RUSZ, czł onkowie: dr inż. S. FU LIŃ SKI
,
dr inż. T. KOLENDOWICZ, zastę pca czł onka: dr inż. R. WYSZYŃ SKI
.

SYM P OZ JA N AU KOWE IU TAM
1. N IEOD WRACALN E PROCESY W M ECH AN ICE OŚ ROD KÓ
W CIĄ G ŁYCH
W dniach 22- 25 oraz 26- 27 czerwca 1966 w Wiedniu w gmachu Muzeum Techniki odbył y się dwa
sympozja naukowe Mię dzynarodowego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Pierwsze
z nich, którego organizatorem był prof. dr H. PARKUS (Austria), pod hasł em «N ieodwracalne procesy
w mechanice oś rodków cią gł ych» [Irreversible Aspects of Continuum Mechanics] zgromadził o 65 uczestników z nastę pują cych 16 krajów: U SA, ZSRR, Polska, W. Brytania, Francja, N R F , Austria, H olandia,
Wł ochy, Szwecja, India, Izrael, Szwajcaria, Japonia, D ania i CSRS. Najwybitniejsi przedstawiciele mechaniki
oś rodków cią gł ych wygł osili na tym sympozjum 24 referaty, w tym trzy referaty wygł osili uczestnicy z Polski.
Po wielu referatach rozwinę ł a się oż ywiona dyskusja, tak że obrady przecią gał y się znacznie poza czas ustalony programem. Wszystkie referaty poza jednym został y wygł oszone w ję zyku angielskim, również dyskusja odbywał a się w tym ję zyku. Sympozjum to posiadał o jedną cechę charakterystyczną , mianowicie
wiele wypowiedzi dyskusyjnych dotyczył o jednej kwestii frapują cej wielu uczestników Sympozjum, kwestii
definicji temperatury i okreś lenia stanu termodynamicznego. Dyskusja p o referatach był a n a ogół bardzo
oż ywiona.
Po otwarciu Sympozjum przez Przewodniczą cego IU TAM profesora M . ROYA gł os zabrał L. I. SIEDOW
(Moskwa); tematem jego referatu był y wariacyjne metody budowania modeli oś rodków cią gł ych. Autor
podał sposób wyprowadzenia relatywistycznych równań opisują cy oś rodek cią gły w przypadku, gdy elementy
oś rodka wykazują dodatkowe, wewnę trzne stopnie swobody, w porównaniu z klasycznymi modelami
teorii sprę ż ystośi ci hydrodynamiki. Zastosowano uogólnione poję cie strumienia energii i tensory naprę ż eń
wyż szych rzę dów. Przedstawiona metoda pozwala w szczególnoś ci otrzymać nowe warunki n a silnych lub
sł abych niecią gł oś ciach w skomplikowanych przypadkach. Podstawowe równanie ma postać cał ki w przestrzeni cztero wy miarowej ograniczonej trójwymiarową powierzchnią , bę dą cą uogólnioną funkcją Lagrange'a.
Referat D . C. DRUCKERA (Providence, USA) dotyczył oś rodka zbudowanego ze skoń czonej lub nieskoń czone
j liczby jednorodnych elementów. Jako najprostszy przykł ad autor rozpatruje kombinację
równoległ ych, liniowych elementów sprę ż ystych, lub sprę ż ysto- plastycznych poddanych dział aniu rozcią gania. Inne przykł ady dotyczył y obcią ż ń
e cyklicznych, wpł ywu wzmocnienia i niejednorodnoś ci. W dyskusji
E. H . LEE poddał w wą tpliwoś ć, czy moż na pominą ć przy obcią ż eniach cyklicznych wpł yw ciepł a.
H . ZIEGLER (Zurych) mówił o moż liwych uogólnieniach teorii Onsagera. Zastosowanie teorii Onsagera
w mechanice oś rodków cią gł ych jest krytykowane z nastę pują cych powodów: po pierwsze, zdaniem autora
nie ma kryterium umoż liwiają ceg
o właś ciwy dobór tzw. strumieni i sprzę ż onych z nimi sił . Również zdaniem
autora prawie każ dą z wielkoś ci moż na traktować jako strumień lub sił ę . Ostatnio wykazano, że zwią zki
Onsagera tracą sens w przypadku czę ś ciowej wymiany wzajemnej strumieni i siły lub ich mieszanych
kombinacji liniowych. P o drugie, teorię Onsagera moż na stosować tylko do liniowych zwią zków mię dzy
strumieniami i sił ami. N iemniej teoria Onsagera znajduje poważ ne zastosowania w fizyce, chemii,
a nawet w mechanice oś rodków cią gł ych (potencjał plastycznoś ci). Autor podaje kryterium doboru
strumieni i sił oraz zastę puje zwią zki Onsagera zasadą maksimum. H . ZIEGLER skrytykował zał oż enia
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poprzednio wygł oszonej pracy D ruckera, ponieważ wprowadzone elementy posiadał y jeden stopień
swobody zamiast sześ ciu oraz ponieważ wł asnoś ci jednego elementu nie muszą dotyczyć cał oś ci oś rodka.
Wykł ad C. TRUESDELLA (Baltimore, USA) nosił tytuł ((Termodynamika dla począ tkują cych)). Autor
zastrzegł się , że tytuł ten nie ma na celu obrazić sł uchaczy, lecz wyjaś nić kilka spraw, prowadzą cych zdaniem
autora do nieporozumień. W eleganckim uję ciu matematycznym został y przedstawione postulaty zmodyfikowanej termodynamiki, posiadają cej konstrukcję dyscypliny matematycznej. Punktem wyjś cia pracy
był y zasada zachowania energii i nierówność Clausiusa- Plancka. «Procesem» nazwano zbiór funkcji
czasu, których wartoś ciami są przyrost energii, moc mechaniczna i niemechaniczna, entropia, temperatura. Termodynamicznymi równaniami konstytutywnymi nazwano reguł ę , z której pomocą historia temperatury i historia parametrów okreś al energię swobodną , entropię i moc mechaniczną . Każ de równanie
konstytutywne speł nia w każ dym procesie zasadę zachowania energii i nierówność Clausiusa- Plancka.
Po referacie rozwinę ł a się obszerna dyskusja (zabierano gł os 11 razy), przy czym czę ść wypowiedzi
był a krytyczna. J. KESTIN uważ a, że róż nice polegają na koncepcji stanu równowagi, który zwykle zakł ada
się i w ten sposób otrzymuje wę ż sz
ą klasę funkcji; przedstawione rozszerzenie klasy funkcji nie ma znaczenia
fizycznego. Również zastrzeż enia wysuną ł J. M EKN ER. B. D . COLEMAN wystą pił natomiast z obroną przedstawionej koncepcji. N a pytanie S. KALISKIEGO, CO W tej teorii oznacza temperatura, jak ją mierzyć i jakie
posiada znaczenie fizyczne, autor stwierdził , że nie ma powodu jej wpierw mierzyć, należy postę pować
podobnie jak z sił ami w mechanice analitycznej.
Sesja popoł udniowa rozpoczę ł a się od wykł adu B. D . COLEMANA (Pittsburg, U SA). Prelegent oś wiadczył,
że nie bę dzie referował zgł oszonej pracy (wspMnej z E. GURTINTEM, pt. ((Termodynamika i rozprzestrzenianie się fal w materiał ach nieliniowych z pamię cią ^, ponieważ praca ta bjdzie opublikowana i każ dy bgdzie mógł się z nią zapoznać, powtórzył natomiast wykł ad wygł oszony na konferencji Zakł adu Mechaniki
Oś rodków Cią gł ych w Augustowie (1965, por. Biuletyn, MECH. TEORET. I STOS., z. 3, str. 111) o termodynamice oś rodków cią gł ych z pamię cią . Wykł ad ten był najdł uż szy ze wszystkich referatów Sympozjum.
W pierwszym dniu obrad wygł oszone został y jeszcze dwa referaty polskich uczestników, mianowicie
W. OLSZAKA i P . PERZYNY O termodynamice materiał ów typu róż niczkowego oraz S. KALISKIEGO O powstawaniu fal cieplnych Czerenkowa w przypadku równań falowych termo- elektro- magneto- sprę ż ystoś .ci
Praca W. OLSZAKA i P. PERZYN Y był a przyczynkiem do teorii rozwijanej przez COLEMANA i NOLLA ; wyprowadzenie opiera się na zasadach determinizmu, lokalnego dział ania, obiektywnoś ci materialnej, współ obecnoś ci i drugiej zasadzie termodynamiki.
Praca S. KALISKIEGO dotyczył a tematyki, którą autor zajmował się w artykuł ach publikowanych ostatnio
w Proceedings of Vibration Problems 3, 6 (1965) oraz w Biuletynie PAN , seria nauk techn. 4 i 5, 13 (1965).
W szczególnoś ci prelegent omówił wł asność hiperbolicznoś ci równań otrzymanych w oparciu o uogólnioną
zasadę Onsagera oraz idee zwią zane z doś wiadczeniami mają cymi potwierdzić teorię . Dyskutanci
interesowali się sprawą wielkoś ci omawianego efektu w doś wiadczeniach oraz powodu hiperbolicznoś ci lub
parabolicznoś ci równań (L. SIEDOW).
D rugi dzień obrad rozpoczą ł referat E. T. ONATA (New H aven, USA) o poję ciu historii i stanu w termodynamice. W ostatnich latach przyjmuje się zał oż enie, że wielkoś ci termodynamiczne, takie jak energia
swobodna, są funkcjonał ami historii odkształ cenia i temperatury. Pewni badacze podchodzą sceptycznie
do takiego zał oż enia i wolą sformuł owanie oparte na poję ciu stanu i funkcji stanu. Praca E. T. Onata łą czy
w sobie oba podejś cia; autor mię dzy innymi rozpatruje termodynamikę odkształ ceń skoń czonych ciał plastycznych. P o referacie wywią zał a się oż ywiona dyskusja.
J. MEDCNER (Akwizgran, N RF ) tytuł swojego referatu okreś lił jako róż ne aspekty termodynamiki
procesów nieodwracalnych. Prelegent przedstawił zalety i braki podstaw teoretycznych termodynamiki.
P onadto stwierdził , że w stanie, który nie jest stanem równowagi, nie istnieje konsekwentna teoria oś rodka
cią gł ego. N ie moż na bowiem zdefiniować jednoznacznie entropii ani obliczyć jej z danych dynamicznych
i termodynamicznych. Entropia może posiadać znaczenie poza stanem równowagi tylko wtedy, gdy znane są
pewne dane o atomowej strukturze i mechanizmach molekularnych. D latego w przedstawionej teorii
nie wprowadzono poję cia entropii i np. druga zasada termodynamiki został a wyraż ona przez cał kę z róż nicy
temperatury i strumieni ciepł a. Ponadto J. MEIXNER przedyskutował granice stosowalnoś ci róż nych teorii
oraz zasadę traconej energii i zasadę stanu lokalnego. Referat ten spotkał się z najbardziej kontrowersyjną
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dyskusją . Krytycznie ustosunkowali się B. D. COLEMAN i C. TRUESDELL. COLEMAN przedstawił krytykę
zasady Onsagera zawartą w pracach wł asnych i C. TRUESDELLA oraz skrytykował ksią ż kę S. R. DE GROOTA
i P. MAZURA (N o:i- equilibrium Thermodynamics), który reprezentował poglą dy podobne do przedstawionych w pracy. W pewnym momencie wystą pił a ogólna wymiana zdań pomię dzy dyskutantami. M .R O Y
w swojej dłuż szej wypowiedzi zają ł się sprawami definicji entropii popierają c poglą dy prelegenta. N a tej
wypowiedzi dyskusja został a przerwana z powodu spóź nionej pory. Prof. C . TRUESDELL zaprotestował
przeciw przerwaniu dyskusji wypowiadają c opinię , że dyskusje są . najistotniejszym elementem konferencji
naukowych i że wtedy nie należy przestrzegać limitów czasowych.
Kolejny referat na temat termodynamicznego podejś cia do reologii wygł osił J. F . BESSELING (Delft,
H olandia), w którym starał się wykazać, że kontynualna teoria odkształ cenia i pł ynię cia może być oparta
na zasadzie zachowania masy, pierwszej i drugiej zasadzie termodynamiki, koncepcji lokalnego stanu termodynamicznego i lokalnego geometrycznego stanu odniesienia, zasadzie determinizmu i postulacie dotyczą cym produkcji entropii. Autor ustosunkował się do pewnych prac Eckarta, Truesdella i ColemanaN olla. W oż ywionej dyskusji zabierali gł os profesorowie ONAT, N AG H D I, KESTIN i KLUTTENBERG.
Popoł udniowe obrady otworzył referat M. REINERA (Izrael) pt. «Wpływ rozproszonej pracy naprę ż eń
na zniszczenie materiał u*, w którym podany został krótki rys historyczny zagadnienia poczynają c od Beltramiego i H ubera. W referacie omówiono również postulat Weissenberga- Reinera, że zniszczenie zależy
od maksymalnej wartoś ci wewnę trznej energii swobodnej. W rozważ aniach M . REINER posł ugiwał się modelami Teologicznymi z tł umików i sprę ż yn. W dyskusji W. OLSZAK podał jeszcze inne moż liwośi cuogólnienia z pomocą modeli, których elementami są również regulatory bezwł adnoś ciowe.
«O zastosowaniu zasad termodynamiki do odkształ calnych ciał stał ych», to tytuł referatu J. KESTINA
(Providence, USA), który uważ a, że termodynamiki nie należy reformować, tylko przedyskutować pewne
wynikają ce paradoksy. N a przykł ad w teorii plastycznoś ci konieczne jest rozdzielenie cał kowitego odkształ cenia na czę ś ć, która jest, i czę ś ć, która nie jest parametrem stanu. W przypadku lepkosprę ż ystośi cpodobne
rozdzielenie wpływa na naprę ż enia i konieczne jest wprowadzenie jednej lub wię cej dodatkowych zmiennych
stanu. Waż ność tego wniosku polega na tym, że potencjał y termodynamiczne mogą być tylko funkcjami
parametrów stanu. W pracy został y skrytykowane pewne wyniki J. R. Rice'a. Warto może zanotować
odpowiedź w dyskusji, że do plastycznoś ci nie należy stosowanie zasady Onsagera waż nej dla mał ych
odchyleń od stanu równowagi, ponieważ w tym przypadku wystę pują procesy, dla których zmiany parametrów termodynamicznych są zerowe (natomiast zmieniają się parametry nietermodynamiczne).
R. S. RIVLIN (Providence, USA) mówił o termodynamicznych podstawach mechaniki oś rodków cią gł ych w oparciu o zasady termodynamiki i zał oż enia dotyczą ce niezmienniczoś ci pewnych wielkoś ci.
Trzeci dzień sympozjum rozpoczą ł referat W. PRAGERA (La Jolla, USA) o zł oż onych zwią zkach pomię dzy
naprę ż eniem i odkształ ceniem dla materiał ów plastycznych. Przykł ady dotyczył y równoczesnego rozcią gania i skrę cania rur cienkoś ciennych. Zdaniem autora doś wiadczenia lepiej potwierdzają wyniki przedstawionej teorii od wyników teorii Prandtla- Reussa.
E. H . LEE (Stanford, USA) zreferował pracę wspólną z D . T. Liu, o odkształ ceniach skoń czonych
modelu sprę ż ysto- plastycznego. Praca dotyczy rozprzestrzeniania się fal pł askich w pł ytach metalowych,
spowodowanego wybuchem przy uwzglę dnieniu duż ych odkształ ceń wpł ywów cieplnych, oraz termomechanicznego sprzę ż enia.
P. M. N AG H D I (Berkeley, U SA) przedstawił pracę pod tytuł em «Termodynamiczne (w sensie uogólnionym) rozwinię cie oś rodka sprę ż ysto- plastycznego»
, napisaną wspólnie z A. E. GREENEM. Przedmiotem
pracy był a teoria nieliniowa w oparciu o podstawowe równania termodynamiki. Autorzy uważ aj
ą przedstawioną teorię za ś cisłą z punktu widzenia termodynamiki i mechaniki. Podstawowe tezy pracy zawarte
są w dwć ch pracach autorów (Arch. Rat. Mech. Anal., 18 (1965), 251 i Mathcmatica 12 (1965), 21).
G. S. SZAPIRO (Moskwa) mówił o warunkach plastycznoś ci i zniszczenia dla materiał ów lepko- sprę ż ysto- plastycznych.
A. M. FREUDENTHAL (Nowy Jork) we wspólnej pracy z M. RONAY przedstawił zagadnienia akumulowania się wpływów drugiego rzę du w ciał ach z rozpraszaniem. Akumulowanie się tego rodzaju wpł ywów
odkryto doś wiadczalnie przy skrę caniu próbek aluminiowych w zakresie wzmocnienia. W pracy przedstawiono wyniki doś wiadczeń.
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Referat W. NOWACKIEGO dotyczył naprę ż eń momentowych w teorii termosprę ż ystoś .ci Rozpatrywany
oś rodek Cosseratów był jednorodny i izotropowy. Zagadnienie opisuje ukł ad czterech róż niczkowych
czą stkowych równań falowych okreś lają cych fale podł uż ne i poprzeczne. Równania podstawowe został y
wyprowadzone z zasad termodynamiki procesów nieodwracalnych, równań energii i równania bilansu
entropii. Rozpatrzony przykł ad dotyczył oś rodka nieograniczonego. Poza wyprowadzeniem równań
podstawowych autor uogólnił zasadę prac przygotowanych na przypadek dynamicznych zagadnień termosprę ż ystośi c oraz twierdzenie o wzajemnoś ci również na przypadek zagadnień dynamicznych.
G . HERRMANN (Evanston, USA) przedstawił pracę wspólną z J. D . ACHENBACHEM O pewnych dynamicznych zagadnieniach sprzę ż onej termosprę ż ystoś .ci Autorów pracy interesował o przede wszystkim,
co się dzieje na froncie fali oraz wystę pują ce niecią gł oś ci. Z dyskusji z C. Truesdellem okazał o się , że zał oż enia pracy są wą skie.
W czwartym dr iu Sympozjum wył oszono trzy referaty. Pierwszy z nich Ju. N . RABOTNOWA (Moskwa)
dotyczył kinetyki peł zania i zniszczenia spowodowanego peł zaniem. Podstawowym zał oż eniem teorii
peizania i zniszczenia metali w podwyż szonej temperaturze jest przyję cie skoń czone
j liczby parametrów
stanu charakteryzują cych strukturalny stan materiał u w rozpatrywanej chwili. Kinetyczne równanie peł zania moż na podać w stosunkowo prostej postaci w przypadku opisywania dwóch zjawisk: pierwotnego
peł zania przy naprę ż eniach i temperaturze ś redniej i oraz krótkiego czasu peł zania aż do zniszczenia
w wysokiej temperaturze.
W nastę pnym referacie U . UHLHORN (Lund, Szwecja) przedstawił w matematycznie eleganckiej postaci
zagadnienia termo- mcchaniki ukł adów cią gł ych z wewnę trzną strukturą .
W ostatnim wykł adzie sympozjum J. H U LT (G óteborg, Szwecja) omówił fenomenologiczne aspekty
nieodwracalnoś ci peł zania.
Z. Olesiak (Warszawa)
2. TRAN SP ORT F IZYCZN YCH CH ARAKTERYSTYK PORU SZAJĄ CYCH SIĘ

PŁYN ÓW

Sympozjum od strony merytorycznej zorganizowane był o przez prof. L. SEDOWA, a od strony organizacyjnej przez prof. PARKUSA. Wygł oszono 5 referatów oraz 2 obszerniejsze wypowiedzi. Liczba uczestników z róż nych krajów wahał a się od 30 do 10 osób.
Wypowiedź L. SEDOWA (ZSRR) wygł oszona na wstę pie dotoczył a uprzednio opublikowanego w D .A.N .
ogólnego wariacyjnego, a wię c cał kowego sformuł owania problemów oś rodków cią gł ych, w którym zawarte są zależ nośi cod wyż szych pochodnych i warunki brzegowe. G ł ówna dyskusja z RWLINEM dotyczał a
równoważ nośi c uję cia analitycznego w postaci cał kowego równania energii, która ma tę niezgodnoś ć, że
wymaga sformuł owania energii elektromagnetycznej powszechnie nieuzgodnionej.
B. R. SETH (India) wygł osił referat o «Nieodwracalnych przejś ciach w mechanice oś rodków cią gł ych».
N ieodwracalnoś ć, nieliniowość w takich zjawiskach jak elasto- plastyczne odkształ cenia, peł zanie, warstwy
przyś cienne, fale uderzeniowe są zwykł e linearyzowane przez wprowadzenie osobliwych powierzchni,
na których dwa stany oś rodka uzgodnione są na styku za pomocą empirycznych zależ noś .ciAnalitycznie
pocią ga to za sobą wprowadzenie zł oż onych równań konstytutywnych. Prof. SETH wykazał , że nieodwracalne przejś cia są równoważ ne asymptotycznym rozwią zaniom równań pola ukł adu w punktach przejś cia.
W poł ą czeniu z poję ciem uogólnionej miary f \ ~- \ —, która uwzglę dnia
i

\l

I

wewnę trzną

nieliniowość

/o

w skondensowanej postaci, unika się uż ycia pół - empirycznych zależ nośi ci równań stanu, bę dą cych przejawem naszej ignorancji i wprowadzić nastę pują cy konsekwentny cią g zależ noś :ci
1. Koncepcje miary
2. Równania stanu
3. Konstytutywne równanie
4. Koncepcja przejś cia
3. P. ŁU N KIN (ZSRR), «Wibracyjna dysocjacja relaksacyjna wieloskł adnikowej mieszaniny lepkiego
przewodzą cego gazu». U zyskano równania uwzglę dniają ce równoczesne wystę powanie zjawisk relaksacji
wibracyjnej i nieodwracalnej dysocjacji. W równaniach tych uwzglę dniono: wpływ wzbudzania w stanie
braku równowagi oscylują cych stopni swobody molekuł na skutek reakcji chemicznych i przepł ywu ciepł a
oraz wpł yw prę dkoś ci reakcji chemicznych na ś rednią energię oscylacyjną każ dego dysocjowanego skł adnika.
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Wykazano, że rozkł ad temperatur wibracyjnych pł askiej fali uderzeniowej zależy mocno od liczby M acha
i dla mał ych wartoś ci liczby Macha temperatura wibracyjna zmienia się monotonicznie, a przy duż ych liczbach Macha temperatura wibracyjna ma wyraź ne maksimum. Autor stosuje metodę zależ nośi ccał kowych
dla wyznaczenia przepł ywu wokół tę pych ciał i wykazuje, że wpł yw zjawisk relaksacyjnych na kształ t
i odsunię cie fali uderzeniowej jest niewielki, natomiast zmienia się w duż y
m stopniu rozkł ad gazodynamicznych parametrów mię dzy falą i ciał em i na samej powierzchni ciał a.
Z obliczeń laminarnej warstwy przyś ciennej na pł ytce o róż nych katalitycznych wł asnoś ciach wynika,
że profile temperatury, energii wibracyjnej i stopnie dysocjacji róż nią się od siebie znacznie przy równoczesnym uwzglę dnieniu relaksacji wibracyjnej i dysocjacji od przypadku, gdy uwzglę dnia się tylko relaksację dysocjacji.
W. N . NIKOŁAJEWSKI (ZSRR), «Zjawiska transportu w oś rodkach porowatych nasyconych pł ynem».
Zastosowano fenomenologiczne metody do wyznaczania równań zachowania masy energii i pę du dla wieloskł adnikowych, wielofazowych oś rodków. Wyznaczono przepł yw w oś rodkach porowatych poł ą czony
ze zjawiskami zmiany fazy i konwekcyjnej dyfuzji. Wykorzystano metody statystyczne i obliczono zagadnienie odzysku mieszanin paliwowych ze zbiorników gazów z kondensatem.
F. N . FRENKIEL (USA), «Wspólna gę stość prawdopodobień stw
a rozkł adów w przepł ywach turbulentnych». Podkreś lają c waż ność doboru modelu zjawisk w oparciu o wyniki badań doś wiadczalnych autor
podał wyniki obszernych pomiarów korelacji turbulencji w duż je odległ oś ci za calową siatką , uzyskanych
w tunelu niskiej turbulencji N ational Bureau of Standards. Z pomiarów tych wynika, że turbulencja izotropowa i jednorodna nie wystę puje. Pomiary były wykonane w zakresie 2- 20 000 Hz,
Analiza pomiarów wykonana na maszynach cyfrowych wykazał a, że rozkł ad G ausowski nie daje dobrej
zgodnoś ci, natomiast zastosowanie wielomianów H armite'a dla dwu zmiennych (po raz pierwszy) dał o
bardzo dobro wyniki.
Jak wynika z dalszych rozważ ań, istnieje potrzeba zastosowania prawdopodobień stw rozkł adu wyż szeg
o
rzę du i wię kszej liczby wyrazów. Z dyskusji wynikał o, że omówione badania wskazują n a nowe drogi badań
turbulencji.
G. J. ZEMANEK (CSSR), «Wpływ dynamiki powierzchni styku mię dzy cieczą i parą na intensywność
wymiany ciepł a». W oparciu o analizę dotychczasowych prac i badań doś wiadczalnych wskazano praktyczne
aspekty wpływu dynamiki powierzchni rozkł adu na zjawiska cieplne.
N a zakoń czeni
e M. J. LIG H TH ILL omówił zagadnienie opracowane przez WHITHAMA O rozszerzeniu metod
optyki geometrycznej na nieliniowe zagadnienia, kiedy oś rodek jest dyspersyjny, tj. gdy wystę pują ce zmienne
zależą od czę stoś ci fal.
W. Fiszdon (Warszawa)
SPRAWY ORG AN IZACYJN E IU TAM , powoł anie Euro- mech.
1UTAM postanowił o w cią gu najbliż szych paru lat zorganizować nastę pują ce sympozja:
1. Warstwa przyś cienna i turbulencja z uwzglę dnieniem zastosowań geofizycznych, Tokio, 19- 24.IX.
1966 r.
2. Uogólniony oś rodek Cosseratów i teoria dyslokacji z zastosowaniami, 28.VIII- 2.1X.1967 r., F reudenstadt i Stuttgart.
3. Ciał a stał e pod dział aniem bardzo wysokich ciś nień, Paryż, wrzesień 1967 r.
4. Teoria cienkich powł ok, Kopenhaga, 20- 27.VIII lub 3- 10.IX.1967 r.
5. Termoniesprę ż ystoś, ć G lasgow, 1968 r.
6. Metody bardzo szybkich obliczeń cyfrowych w dynamice gazów (USA) tuż przed Kongresem Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w 1968 r.
Ponadto nie precyzują c dokł adnie miejsca i czasu proponowano zorganizować nastę pują ce sympozja:
1. Przepływy mieszanin pł ynu z zawiesinami ciał stał ych. Anglia 1969 r.
2. Stateczność niezachowawczych ukł adów i zagadnienia aerosprę ż ystoś ,ciKarlsruhe 1968 r. lub 1969 r.
3. Przepływy gazów zjonizowanych, Polska 1967 lub 1969 r.
4. Przepływ wody z duż ymi prę dkoś ciami i nieustalony, ZSRR.
' 5. N ieustalone przepływy gazów i cieczy w oś rodkach porowatych, ZSRR.
6. Elektro- hydrodynamika, Anglia 1967 lub 1968.
7. Kosmiczna gazodynamika, 1967 lub 1970.
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E U R OM E C H . (REG ION ALN Y OD POWIED N IK IU TAM u)
U konstytuował się Komitet zł oż ony z przedstawicieli krajów europejskich pod przewodnictwem prof.
G . K. BATCHELORA (Cambridge, Anglia). N a cztery lata powoł ano prezydium w skł adzie prof. G . K. BATCHELOR (Anglia), dr KUCHEMANN (Anglia), prof. WILLE (Berlin Zach.), dr BESSELING (Holandia).
Planowane są nastę pują ce sympozja ś ciśe l specjalistyczne (najwyż je 50 uczestników).
1. D rgania budynków ze specjalnym uwzglę dnieniem wzbudzania aerodynamicznego, Southampton,
3- 7 .IV. 1967 r.
2. Trójwymiarowa analiza konstrukcji, Stuttgart, 1967 r.
3. Przepł yw pł ynnego metalu w polu magnetycznym, Berlin Zach., 1967 r.
P onadto rozważ ana jest organizacja nastę pują cych sympozjów, o ile zbierze się odpowiednia grupa
specjalistów i instytucja organizują ca.
1. F ale grawitacyjne w uwarstwionych pł ynach
2. Przepł ywy konwekcyjne
3. Stateczność hydrodynamiczna warstwy przyś ciennej i strumieni (Polska)
4. Powstawanie baniek powietrznych i ich ruch
5. Tworzenie się kropel i zwią zane zagadnienia wymiany ciepł a
6. Wpł yw dodatkowych polimerów na burzliwy przepł yw wody
7. N aprę ż enia termiczne (Polska)
8. Lepkosprę ż ystość i lepkoplastyczność (Polska)
9. D uże odkształ cenia i naprę ż enia powł ok
10. M etody pomiaru zmiennych prę dkoś ci w wodzie
11. Zagadnienia dyfuzji obcią ż eń
12. N umeryczne rozwią zania równań Navier- Stokesa
13. Mieszane eliptyczno- hiperboliczne stoż kowe przepł ywy
14. Mieszane eliptyczno- hiperboliczne stoż kowe przepł ywy
15. Mechaniczne wł aś ciwośi cmateriał ów uzyskanych w wyniku dyspersji jednego ciał a stał ego w drugim
16. Magneto- termodynamika (Polska)
Przedstawiciele poszczególnych krajów są proszeni o zgł oszenie zainteresowań dotyczą cych treś ci sympozjów oraz kandydatów do ich zorganizowania.
W. Fiszdon (Warszawa)

VIII JU G OSŁOWIAŃ SK
I KON G RES M ECH AN IKI TEORETYCZN EJ I STOSOWANEJ
i Kongres Mechaniki Teoretycznej
W dniach 6.6- 11.6. 1966 odbył się w Splicie VIII Jugosł owiań sk
i Stosowanej organizowany co dwa lata przez Jugosł owiań ski
e Towarzystwo Mechaniki oraz przez Zwią zek
Inż ynierów i Techników Jugosł awii. W Kongresie wzię ło udział ok. 150 osób, w tym ok. 30 uczestników
zagranicznych (10 osób z Polski).
Obrady toczył y się w dwóch sekcjach. W sekcji A tematyka obrad dotyczył a gł ównie mechaniki ciał a
stał ego i teorii konstrukcji, w sekcji B natomiast przedstawiono przede wszystkim prace z zakresu mechaniki cieczy i gazów oraz mechaniki teoretycznej i teorii drgań. Z uwagi na dużą liczbę referatów posiedzenia
odbywał y się przed i popoł udniu.
Wię kszość przedstawianych w obu sekcjach prac miał a charakter praktyczny. Tematyka ich wynikał a
z konkretnych zapotrzebowań przemysł u i budownictwa; rozpatrywano wię c gł ównie problemy brzegowe
elementów konstrukcji pracują cych w zakresie sprę ż ystym, przedstawiają c czę sto odpowiednio opracowane
wyniki liczbowe w postaci nadają cej się do bezpoś redniego wykorzystania. Odrę bny charakter miał y prace
przedstawione przez zespół zgrupowany wokół doc. R. STOJANOVIĆA (Belgrad); wygł oszone referaty
dotyczył y mechaniki oś rodka z naprę ż eniami momentowymi i defektami (dyslokacje), przy czym w badaniach rozpatrzono podstawowe zwią zki dla tych ciał . Podobny charakter miał a też praca G . GRIOLIEGO
(Padwa) omawiają ca równania konstytutywne dla materiał ów sprę ż ystych w przypadku duż ych odkształ ceń.
Zreferowano także jedną pracę przeglą dową • z zakresu teorii plastycznoś ci rozpatrują cą
sposoby
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rozwią zania problemów brzegowych dla ciał sprę ż ysto- plastycznych — D. JURIJŚ IĆ, Lubiana). D uże
zainteresowanie wzbudził referat prof. GOLDENWEJZERA (Moskwa) dotyczą cy zastosowania metod asymptotycznych do badania drgań powł ok. Prace polskie obejmował y szeroki zakres tematyczny (teoria plastycznoś ci, teoria lepkosprę ż ystoś ,ci teoria dyslokacji, hydrosprę ż ystoś, ć teoria spę kania, konsolidacja,
zagadnienie oporów przy toczeniu, teoria turbulencji) i został y ż yczliwi
e przyję te przez sł uchaczy.
Z. Mróz, R. Soł ecki (Warszawa)
SYMPOZJUM IASS D OTYCZĄ CE STALOWYCH I BETON OWYCH KON STRU KCJI WIEŻ OWYC
H
W dniach od 6 do S czerwca 1966 r. odbył o się w Bratysł awie sympozjum IASS (International Association
of Shell Structures) poś wię cone stalowym i betonowym konstrukcjom wież owym. G ł ównym celem sympozjum był o skoncentrowanie w jednym spotkaniu dość rozległ ej, a dotychczas bardzo rozrzuconej tematyki
dotyczą cej projektowania, obliczania oraz badania doś wiadczalnego szczególnego rodzaju powł ok, jakimi
są wszelkiego rodzaju wież .e Przez poję cie wież rozumiano tu bardzo szeroki zakres konstrukcji takich,
jak maszty radiotelewizyjne, wieże chł odnicze, kominy itp.
W sympozjum uczestniczył y delegacje z 21 pań stw przeważ nie europejskich. Obrady odbywał y się
w duż je auli Politechniki w Bratysł awie przy placu G ottwalda 50. Wspomniana bardzo duża sala nadał a
obradom dość oficjalny charakter, co z kolei wpłynę ło na niemal cał kowity brak dyskusji.
Tematykę obrad podzielono na nastę pują ce czę ś ci referowane kolejno przez gł ównych referentów
(nazwiska referentów w nawiasach).
1. Zał oż enia dotyczą ce obcią ż ń
e (prof. R. KRAPFENBAUER, Wiedeń)
2. Statyka (prof. K. HRUBAN, Brno)
2b. Stateczność (prof. F . LEDERER, Brno)
3. D ynamika (prof. B. KORENJEW, Moskwa)
4. Projektowanie i zagadnienia konstrukcyjne wież stalowych (prof. F . FALTUS, Praga)
5a. Kominy i wieże chł odnicze (prof. R. CIESIELSKI, Kraków)
5b. Wieże ciś nień, silosy (prof. G . K. CHAJDUKOW, Moskwa)
5c. Wieże telewizyjne, fundamenty (dr H . RUHLE, D rezno)
Wszystkie prace zgł oszone na sympozjum został y opublikowane we wspólnym wydawnictwie pt. «Symposium on tower- shaped steel and reinforced concrete structures», Preliminary Report, Bratislava, 6- 8
June, 1966. N a uwagę zasł uguje fakt, że materiał y te został y dorę czone uczestnikom przed rozpoczę ciem
sympozjum.
Poza obradami program przewidywał spotkania i wycieczki w okolice Bratysł awy co z niezwykle serdeczną , sł owacką goś cinnoś ą ci i dobrą organizacją nadał o sympozjum niezwykle przyjemny charakter.
Organizatorami sympozjum był y: Czechosł owacka Organizacja Techniczna, Sł owacka Politechnika
w Bratysł awie, i Sł owacka Akademia N auk.
W. Cutkowski (Warszawa)
KON F EREN CJE SZKOLEN IOWE PAN
TEORIA PLASTYC7N0Ś C
I

Konferencja został a zorganizowana przez Dział Kształ cenia Kadr N aukowych PAN z inicjatywy Zakł adu Mechaniki Oś rodków Cią głych PAN w Jabł onnie w dniach 20- 30 kwietnia 1966 r. Jej celem był o
przedstawienie inż ynierskich zastosowań teorii plastycznoś ci do zagadnień noś noś i cgranicznej konstrukcji
inż ynierskich i maszynowych oraz problem racjonalnego projektowania konstrukcji, a tym samym wzbudzenie zainteresowania tą tematyką w innych ś rodowiskach naukowych.
Wykł ady odbywały się w trzech grupach tematycznych: a) Ogólne podstawy teorii plastycznoś ci, wykł adowca doc. J. RYCHLEWSKI, b) N oś ność graniczna elementów osł abionych karbami, wykł adowca doc.
W. SZCZEPINSKI i c) Optymalne projektowanie konstrukcji, wykł adowca doc. Z . M RÓZ. W pierwszym cyklu
wykł adów omówiono podstawy teorii ciał idealnie plastycznych i ze wzmocnieniem oraz twierdzenie o nośnoś ci granicznej. W drugim cyklu wykł adów przedyskutowano problem noś noś icgranicznej pł askich oraz
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osiowo- symetrycznych rozcią ganych elementów osiabionych karbami oraz zachowanie się tych elementów
W zakresie sprę ż ysto- plastycznym, omawiają c zarówno wyniki teoretyczne jak i doś wiadczalne. Trzeci cykl
był poś wię cony teorii optymalnego projektowania konstrukcji zarówno sprę ż ystych jak i plastycznych;
omówiono metody optymalnego projektowania konstrukcji prę towych, tarcz oraz pł yt i powł ok.
W konferencji wzię li udział pracownicy naukowi Politechnik oraz Instytutów N aukowych.
Z. Mróz (Warszawa)
TEORIA PLASTYCZNOŚ C
I I REOLOGIA W MECHANICE GRUNTÓW

W dniach od 23 maja do 2 czerwca 1966 r. odbył a się w Jabł onnie Konferencja Szkoleniowa zorganizowana przez Biuro Kształ cenia i D oskonalenia Kadr N aukowych PAN pod ogólnym tytuł em «Teoria
plastycznoś ci i reologia w mechanice gruntów».
CeJem konferencji był o przedstawienie współ czesnych poglą dów i osią gnię ć, dotyczą cych teoretycznych
i praktycznych zagadnień mechaniki gruntów, teorii plastycznoś ci i reologii.
W ramach konferencji odbył y się cztery cykle wykł adów:
1)
2)
3)
4)

Teoria plastycznoś ci w zastosowaniu do mechaniki gruntów
Warunki plastycznoś ci i stanu granicznego gruntów
M odel M/V w zastosowaniu do reologii gruntów
Termodynamiczna teoria materiał ów o wł asnoś ciach Teologicznych.

Cykl pierwszy prowadził dr n.t. A. S. STROGANOW Z Instytutu Fundamentowania i Mechaniki G runtów
(Moskwa ZSRR). Przedstawił on wyniki szeregu wł asnych prac poś wię conych zagadnieniom zastosowania,
deformacyjnej teorii plastycznoś ci uwzglę dniają cej efekty lepkie do problemów mechaniki gruntów. Zastosowana teoria opiera się na wynikach badań doś wiadczalnych autora przeprowadzonych na róż nych rodzajach gruntów ze szczególnym uwzglę dnieniem wł asnoś ci reologicznych.
Konkretne przykł ady zadań brzegowych jak rury gruboś ciennej, pustki walcowej w oś rodku gruntowym i in. został y rozwią zane przy przyję ciu modelu ciał a typu Binghama.
Wykł ady drugiej grupy tematycznej, prowadzone przez doc. dr Z. SOBÓTKĘ Z Instytutu Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej CSAN w Pradze, poś wię cone był y gł ównie trzem zagadnieniom rozwijanym
W paracach wł asnych referenta:
1) Warunki plastycznoś ci dla ciał izotropowych i anizotropowych
2) Statyka i kinematyka oś rodka sypkiego w stanie równowagi granicznej przy przyję ciu funkcji wią ż ą cej
odchylenie kierunków gł ównych tensorów naprę ż enia i prę dkoś ci odkształ cenia
3) Zagadnienia przestrzenne równowagi granicznej.
N a wykł adach przedstawiono jedynie ogólną analizę teoretyczną tych zagadnień.
Wykł adowcą trzeciego cyklu był prof. dr I. KISIEL Z Politechniki Wrocł awskiej. Zreferował on wyniki
wł asnych prac dotyczą cych zastosowania wprowadzonego" przez siebie Teologicznego modelu M/V gruntu,
stanowią cego kombinację elementów Kelvina, Maxwella i St. Venanta jako modelu opisują cego podstawowe wł asnoś ci gruntu. Model ten zastosowano do rozwią zania szeregu podstawowych warunków brzegowych jak dział anie siły skupionej n a pół przestrzeni, zadanie F lamanta i in. Przedstawione rozwią zania
mogą sł uż yć jako metody obliczeniowe pewnych zagadnień fundamentowania i mechaniki gruntów. Ponadto
prof. I. Kisiel omówił koncepcje badań doś wiadczalnych, mają cych na celu okreś lenie wł asnoś ci reologicznych gruntów z punktu widzenia poprawnoś ci i przydatnoś ci przy budowie zwią zków fizycznych gruntów.
Wykł ady czwartego cyklu prowadzone przez doc. dr P. PERZYNĘ Z Instytutu Podstawowych Problemów
Techniki P AN stanowił y syntetyczny przeglą d najnowszych osią gnię ć w dziedzinie mechaniki nieliniowej
ciał a odkształ calnego, rozwijanej m.in. przez prelegenta. Obejmował y one ogólną dyskusję zwią zków
fizycznych opisują cych róż ne rodzaje materiał ów w uję ciu termodynamicznym. Jako szczególne przypadki
tzw. materiał u z pamię cią przedstawiono materiał y proste, materiał y z zanikają cą pamię cią , materiał y
lepkosprę ż yste i lepkoplastyczne. Cykl tych wykł adów pozwolił sł uchaczom zapoznać się z podejś ciem
niestosowanym do tej pory w klasycznej mechanice gruntów, pozwalają cym przypuszczać, że tak skomplikowany materiał , jakim jest grunt, doczeka się wł aś ciwego opisu jego cech mechanicznych.

BIULETYN INFORMACYJNY

139

Pomocą w wysł uchaniu wykł adów był y dwa skrypty obejmują ce wykł ady doc. Sobótki i doc. Perzyny
wydane przez Biuro Kształ cenia i Ossolineum. Pozostał e dwa cykle wykł adów zostaną wydane w terminie
póź niejszym, jesienią 1966 r.
W konferencji wzię ł o udział okoł o 50 uczestników z kraju oraz 6 goś ci zagranicznych z Czechosłowacji, Buł garii i N R D .
W dyskusji prowadzonej w ramach poszczególnych tematów brali udział jedynie uczestnicy polscy.
G oś cie zagraniczni poważ niejszeg
o wkł adu do dyskusji nie wnieś li.
N ależy podkreś lić celowość organizowania tego typu konferencji, które dają zarówno przeglą d najnowszych osią gnię ć w danej dziedzinie naukowej, jak również dają konkretny aparat matematyczny do rozwią zania zagadnień podstawowych oraz praktycznych z zakresu sztuki inż ynierskiej
.
Wykł ady był y prowadzone w formie komunikatywnej, czego dowodem był a dyskusja po wykł adach.
Należy jednak podkreś lić, że nie wszyscy uczestnicy konferencji byli przygotowani do przyswajania wykł adów na bież ą co. Z tego ostatniego wzglę du wydaje się konieczne wcześ niejsze podawanie do wiadomoś ci
zainteresowanym instytucjom nie tylko tematyki konferencji ale i koniecznego poziomu przygotowania
przyszł ych sł uchaczy dla peł nego przyswojenia sobie treś ci wykł adów.
A. Drescher, B. Ro.ssiń ski(Warszawa, Ł ódź )

