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S P R AWO Z D AN I E
Z  KONWERSATORIU M  «ZAGADNIENI A  OPTYMALIZACJ I  W  MECHANICE) )

W  dniach od  1 do 7  lutego  1967  odbyło się   w Szczyrku  ogólnokrajowe  konwersatorium pod hasłem
«Zą gadnienia  optymalizacji  w mechanice» zorganizowane przez Oddział  Gliwicki Polskiego  Towarzystwa
Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej.  Do komitetu organizacyjnego  należ eli: prof. mgr.  inż, Kazimierz
KUTARBA  (przewodniczą cy), doc.  dr  inż.  Stanisław  GDULA,  doc.  dr  inż. Jerzy  NIEWIADOMSKT,  prof. dr  inż.
Jan  SZARGUT, dr inż. Tadeusz Ś WIERZAWSKI. Sprawy kwaterunkowe, kancelaryjne  i rozliczenia prowadziła
p.  Teresa  BŁASZCZYŃ SKA.

N a  konwersatorium  nadesłano streszczenia  21  referatów.  Streszczenia  te dzię ki  subwencji  Rektoratu
Politechniki Ś lą skiej  zostały wydrukowane w postaci broszury, którą  otrzymali wszyscy uczestnicy konwer-
satorium. Autorzy  4 zgłoszonych referatów  nie przybyli  na obrady, natomiast w chwili rozpoczę cia obrad
uGzestnicy zgłosili 5 dalszych  referatów.  Łą cznie wię c wygłoszono i przedyskutowano 22 referaty.

R.  HAGEL  (Gliwice) omówił  zagadnienia  optymalizacji  procesu  walcowania  blach. Po sformułowaniu
równań  opisują cych  obiekt  regulacji  przeprowadził  analizę   systemów  regulacji  i  na podstawie  wymagań
stawianych funkcji  bł ę du gruboś ci podał  optymalną  postać transmitancji regulatora.

E.  BRZUCHOWSKI  (Wrocław)  przedstawił   zagadnienie  optymalizacji  przebiegu  regulacji  w  ś wietle
mechaniki, wprowadzając  energetyczną   interpretację  procesów nieustalonych w obwodzie  regulacji.

J.  GOLIŃ SKI (Warszawa) mówił  o zastosowaniu kilku metod programowania nieliniowego do rozwią zy-
wania zadań z zakresu optymalnej syntezy maszyn. Autor przedstawił  tzw. metodę  bł ą dzenia w dopuszczal-
nym  obszarze  zmiennych  niezależ nych.  Metoda  ta  skraca  obliczenia,  umoż liwia  bowiem  poszukiwanie
ekstremum funkcji  optymizowanej w okolicy punktu najlepszego.

J.  JAWORSKI  (Warszawa)  naś wietlił  zastosowanie  metody kolejnych  przybliż eń  do  wyznaczania  prze-
krojów  poprzecznych  belek  sprę ż onych o wyrównanym  wytę ż eniu  okreś lonym hipotezą  Caquote'a.

S.  JENDO (Warszawa)  wygłosił  referat  o kształ towaniu siatek  cię gnowych,  tj. wyznaczaniu  formy po-
wierzchni, na której ma być rozpię ta siatka spełniają ca przyję te kryteria i warunki. Autor poszukiwał  formy
wynikają cej  z kryterium minimum energii sprę ż ystej przy ustalonej obję toś ci  tworzywa.

E.  KOSTOWSKI  (Gliwice)  zajął   się   zagadnieniem  doboru  optymalnych  parametrów  konstrukcyjnych
rekuperatora  opromieniowanego,  zbudowanego  z  elementów  Fielda.  Funkcję   celu  stanowił   wskaź nik
efektywnoś ci  ekonomicznej wynikają cy  z kosztu  inwestycyjnego  rekuperatora i  kosztu  przetłaczania  po-
wietrza przez rekuperator.

W.  KRZYŚ  (Kraków) wygłosił  referat  na  temat kształ towania słupów przy  uwzglę dnieniu  warunków
statecznoś ci  ś cianki.  Przedmiotem rozważ ań  był   słup  o  zmiennym  przekroju  pierś cieniowym. Główną
uwagę  zwrócono na zakres niesprę ż ysty, w którym charakterystyka materiału jest nieliniowa.

M.  KULI G (Warszawa) zreferował  zagadnienie optymalizacji wymiarów  zaizolowanego  rurocią gu  pary
przegrzanej.  Analizę   rocznego  kosztu  przesyłania  pary  przeprowadzono  zakładając  zmienną   ś rednicę
rurocią gu i zmienną  grubość izolacji. Straty ekonomiczne wywołane przez dławienie i przekazywanie ciepła
do  otoczenia oceniono metodą   egzergetyczną.

S. LESSAER (Gliwice) poruszył  zagadnienie osiowo- symetrycznych ustrojów siatkowych o ekonomicznym
kształcie zapewniają cym  optymalne wykorzystanie  materiału elementów noś nych. Przedmiotem rozważ ań
były ustroje wiszą ce  i ustroje kopulaste.
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S. OWCZAREK  (Warszawa)  omawiał  zagadnienie kształ towania słupów mimoś rodowo ś ciskanych  w opar-
ciu o kryterium minimum potencjału sprę ż ystoś ci  przy stałej obję toś ci materiału.

Z.  ROMANISZYN (Kraków) zajął  się  zagadnieniem optymalizacji  kinematycznej mechanizmu napę dowego
typu «ALSTHOM». Celem pracy był  taki dobór ką tów charakteryzują cych  kształt mechanizmu, aby wystę-
pują ce w ruchu przyś pieszenia  były moż liwie małe.

J.  SZARGUT (Gliwice) i K.  MACZEK  (Kraków) przedstawili  zagadnienie optymalizacji techniczno- ekono-
micznej przy projektowaniu  wieloogniwowego  procesu cieplnego. Funkcją  celu jest koszt roczny  wynikają cy
z kosztów  inwestycyjnych  i kosztu energii napę dowej. Jest to nieliniowa  funkcja  parametrów doskonałoś ci
ogniw  procesu. Zaproponowano przybliż one  uję cie  kosztu  za pomocą  funkcji  kwadratowej,  dzię ki czemu
jest  moż liwe  analityczne  wyznaczenie  optymalnego  zespołu parametrów  doskonałoś ci. Podano przykład
dotyczą cy optymalizacji  skraplacza  i parowacza zię biarki parowej  sprę ż arkowej.

J.  SZARGUT  i A. ZIĘ BIK  (Gliwice)  naś wietlili  zagadnienie  wyznaczania  optymalnej  gruboś ci  izolacji
cieplnej  na przykładzie  rurocią gu  pary  ś wież ej.  Zaproponowano  analizowanie  wpływu  gruboś ci  izolacji
na  wymagany  koszt  inwestycyjny  kotła.  Metoda ta eliminuje  konieczność arbitralnej  oceny ekonomicznej
strat ciepła, spoś ród  zaś  dwu moż liwych  metod analizowania  wpływu  gruboś ci  izolacji  na koszty  inwesty-
cyjne  daje  niż szą   ocenę  strat ekonomicznych.

R.  S z y m a n ik  (Warszawa)  przedstawił   problemy  optymalizacji  wystę pują ce  przy  projektowaniu
komór  spalania  w lotnictwie i technice  rakietowej.

A.  LESIKIEWICZ  (Warszawa)  mówił  o zagadnieniu  optymalizacji  spalania w komorach  silników  rakie-
towych.  Mię dzy  innymi  naszkicował   projekt  analogu  fizycznego  przeznaczonego  do ustalenia  strumieni
cieplnych  wystę pują cych  w komorze  spalania.

R.  SZYMANIK i S.  WIŚ NIEWSKI  (Warszawa)  zreferowali  zagadnienie  optymalizacji  dysz  silników  rakie-
towych. Omówiono metody takiego doboru ciś nienia obliczeniowego  na wylocie dyszy, aby  był   osią gnię ty
maksymalny  ś redni cią g  jednostkowy  dla  całego czasu  działania silnika.  Naś wietlono  moż liwoś ci  regulo-
wania ciś nienia  obliczeniowego'.  •   -

M.  Ż YCZKOWSKI  (Kraków) zajął   się  zagadnieniem  optymalnego punktowania wzmocnienia  ś ciskanych
powłok walcowych  z uwagi na  ich statecznoś ć. Celem rozważ ań  było ustalenie minimalnej  liczby  kołków
usztywniają cych  przy  respektowaniu  kilku  moż liwych  schematów  zniszczenia  powłoki.

B.  SEREDYŃ SKI  (Gliwice)  wygłosił   referat  o modelowaniu  procesu  technologicznego  metodą   wyzna-
czania  powierzchni  regresji  opisanej  liniową   funkcją   parametrów.

K.  TARAMIN A  (Wrocław) naś wietlił  zagadnienie optymalizacji  stosunku  nadmiaru powietrza w kotłach
pyłowych. Funkcją   celu była suma straty wylotowej fizycznej,  chemicznej i straty chemicznej w produktach
stałych.  Autor  omówił   trudnoś ci  cią głego  pomiaru  stosunku  niecałkowitego  spalania  i przedstawił  pro-
ponowaną   metodę  pomiaru.

E.  GAWRYCH- Ż UKOWSKI  (Wrocław) omówił  niektóre zagadnienia doboru optymalnego kształ tu ustroju
prę towego.

L.  MULLER  (Gliwice)  przedstawił   kilka  wybranych  zagadnień  z  dziedziny  optymalizacji  elementów
maszyn.  Autor  omówił  zagadnienie  optymalizacji  łoż ysk ś lizgowych  ze wzglę du na najmniejszą   ś rednicę,
najmniejszą   długoś ć, najmniejszą   obję tość  i najmniejsze  straty  mocy.  Nastę pnie  przedstawił   wykres do
optymalnego doboru korekcji  zę bów  ze wzglę du na zatarcie. Wreszcie  naś wietlił  zagadnienie  optymalnego
doboru położ enia zę bnika przekładni ze wzglę du na uzyskanie  równomiernego rozkładu obcią ż eń na zę bie.

M.  BIEROWSKI  (Rzeszów)  mówił  o wielokryterialnej  optymalizacji  współpracy  urzą dzeń  mechanicz-
nych i grzejnych.  Przedmiotem rozważ ań  był  układ złoż ony z pieców  grzejnych  i np. młotów kuziennyć h.
Celem optymalizacji  było uzyskanie maksymalnej  wydajnoś ci  procesu.

W konwersatorium  wzię ło udział  56 osób. Zebraniom przewodniczyli  profesorowie:  S.  ANDRZEJEWSKI,
Z.  WUSATOWSKI, J.  LEDWOŃ, R.  SZYMANIK , T. OPOLSKI, J. SZARGUT.  PO wygłoszeniu  każ dego z  referatów

odbywała się   dyskusja, która czę stokroć była kontynuowana poza zebraniami  ogólnymi.
W  tematyce  wygłoszonych  referatów  przeważ ały  2 grupy  zagadnień:  zagadnienia  wytrzymałoś ciowe

(7  referatów)  i zagadnienia  cieplne  (8 referatów).  Pozostałe referaty  dotyczyły  zagadnień  optymalizacji
konstrukcji  (3 referaty), optymalizacji procesów regulacji  (2),  optymalnej eksploatacji  złoż onych układów (1)
i  modelowania  matematycznego  procesów  technologicznych  (1).
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Dzię ki  naś wietleniu  problemów  optymalizacji,  wystę pują cych  w  róż norodnych dziedzinach mechaniki,
konwersatorium  dało  okazję   do  nawią zania  bezpoś rednich  kontaktów  pomię dzy  pracownikami  nauko-
wymi róż nych dziedzin, umoż liwiło zapoznanie się  z szerokim zakresem problemów i pozwoliło na wymianę
doś wiadczeń  z  dziedziny  metod  stosowanych  przy  optymalizowaniu.

Czę ść referatów  była wynikiem  wieloletniej  działalnoś ci w danej dziedzinie naukowej.  Informacje prze-
kazane przez  autorów  tych  referatów  były  dla  uczestników  szczególnie  cenne, gdyż w wielu  przypadkach
mogą   one stanowić wskazówkę   dla wyboru  tematyki prac badawczych  i metod rozwią zywania  problemów.

Zgodnie z założ eniami konwersatorium  referowano  również  liczne prace znajdują ce  się  w fazie  począ t-
kowej. Dyskusja  przeprowadzona po tych referatach na pewno ułatwi autorom właś ciwe ustalenie  dalszego
kierunku  prac.

Biorą c  pod  uwagę   zakres  tematyki,  poziom  referowanych  prac  oraz  duże  oż ywienie  dyskusji  moż na
stwierdzić,  że  konwersatorium  spełniło  swoje zadania.

J.  Szargut

W Y K A Z
REFERATÓW  WYGŁOSZONYCH  W  POLSKIM   TOWARZYSTWI E

MECHANIK I   TEORETYCZNEJ  I  STOSOWANEJ
W  CIĄ GU  R.  1966

L.p. Data A u t o r

1. ZEBRANIA  NAUKOWE

T e m at

Liczba

uczest-   dysku-
ników  tantów

Oddział   w Gdań sku

1  16.2.66  J.  WIĘ CKOWSKI  Problem optymalizacji  rozkładów mas w kadłubie
okrę tu  na  współmiernej  fali  regularnej  11  3

2  3.3.66  P.  WILD E  Wariacyjne  uję cia  metody  róż nic  skoń czonych
w  teorii  łupin  16  7

3  5.3.66  K.  WYSIATYCKI  Problemy  płaskiego  stanu  naprę ż enia  w  belkach
dwuteowych  18  6

4  21.10.66  CZAMBANIAN  Zagadnienie  skrę cania  niejednorodnych  prę tów
pryzmatycznych

Oddział   w  Gliwicach

5  27.1.66  J.  DIETRYCH  Współczynnik bezpieczeń stwa czy liczba pewnoś ci  64  9
6  24.2.66  Z.  WUSATOWSKI  Zwią zki  fizykalne  teorii  płynię cia  dla  metali  o  14  4

anizotropii  plastycznej
7  28.3.66  T.  BES  Przepływ  ciepła w  laminarnym  strumieniu cieczy

(prace  konkursowe)  chłodzą cej  reaktor  ją drowy
8  28.3.66  E.  CZOGAŁA  i  Zagadnienie  ą uasistatyki  lepkosprę ż ystego  bę bna

A.  TYLIKOWSKI  obcią ż onego  ruchomą   siłą   promieniową
9  28.3.66  J.  TOMECZEK  Wyznaczenie  optymalnych rozmiarów  pionowego

pierś cieniowego  kanału  chłodzą cego w  materiale
chłodzonym  na  drodze  konwekcji  swobodnej

10  28.3.66  A.  G U ZIK  Obliczanie  współczynnika  przenoszenia  ciepła  w
regeneratorze  o  działaniu  niesymetrycznym

11  28.3.66  S.  KOPEĆ  Sala widowiskowa  bez ludzi jako  obiekt w proce-
sie  regulacji  temperatury

12  28.3.66  E.  KOSTOWSKI  Obliczenia  cieplne  dwuszczelinowego  rekupera-
tora  opromieniowanego
do  przeniesienia  123  29
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Liczba

L.p.  Data  A u t o r  T e m at  uczest-   dysku-
ników  tantów

z  przeniesienia  123  29

13  28.3.66  S.  LOSKA  O.  MATĘ -   Badania  modelowe  statecznoś ci  hiperbolicznych
JA  i E. SWITOŃ SKI  chłodni wież owych  obcią ż onych  statycznie  wiat-

rem  przy  jednoczesnym  uwzglę dnieniu  cię ż aru
własnego  powłoki

14  28.3.66  Z.  SULIMOWSKI  Zakotwienie  na  zasadzie  przyczepnoś ci  cię gna
sprę ż ają cego  w  betonie

15  18.3.66  Z.  GĘ BICKI  Dynamiczny  model  mechanizmu  maszyny  ro-   29  45
boczej  i  metoda  bilansów  energii  jako  sposób  (ł ą cznie  refe-
badania  jej  właś ciwoś ci  raty  konkur-

sowe)
6  5

10  6

18  5

24  9
8  4

10  5

28  10
9  7

43  15

28  18

18  6

16
17

18

19
20

21

22
23

24
25
•   O

27

28
29
30

31
32

33
34
35

36

37

19,5.66
26.5.66

16.6.66

13.10.66
24.11.66

15.22.66

19.1.66
30.3.66

19.6.66

18.10.66

16.11.66
16.11.66
16.11.66

16.11.66
16.11.66

16.11.66
16.11.66
14.12.66

14.12.66

13.1.66

J.  ADAMCZYK
W.  KOWALCZYK

L .  MtiLLE R

L .  MtJLLER

S.  MAJEWSKI

J.  SZPILECKI

A.  OSTROWSKI

E.  MACIĄ G

Zespół   Techniki  i

Umocnienie  stali  austemcznych  typu  18-8
Włą czanie  stempla  z  tarciem  w  półprzestrzeń
sztywno- plastyczną
Analogie  fizyczne  i  matematyczne  w  dynamice
maszyn
Laboratoryjna  metoda  analizy  drgań  i  hałasów
Wybrane  zagadnienia z teorii wielomateriałowych
belek  klejonych  z  lekkim  rdzeniem  piankowym
Nawigacja  kosmiczna

Oddział   w  Krakowie

Metody  wibracyjne  przy  przecinaniu  skał
Pewne zagadnienia dynamiczne obcią ż onych belek
z  materiału  sztywno- plastyczno- lepkiego

Wibracyjnej
(wspólnie  z  O/Poznań  wygłoszono  3  referaty)

J.  PANOWKO

z ZSRR
Niektóre  zagadnienia  drgań  nieliniowych

Informacje  z  konferencji  naukowych
J.  HALAUNBRENNER  Kongres  Mechaniki w  Splicie
W.  KRZYŚ

J.  MURZEWSKI

R.  CIESIELSKI

R.  CIESIELSKI

Z.  ENGEL

K .  PlSZCZEK

B.  OLSZEWSKI

W.  OLSZAK

Konferencja  Naukowa  ZMÓC PAN  w  Koło-
brzegu
Sympozjum  IASS  w  Bratysławie
II I   Konferencja  Naukowa  Konstrukcji  Metalo-
wych  w  Warszawie
XI I   Konferencja  KI   PAN  w  Krynicy
Sympozjum  Techniki  Wibracyjnej  w  Gdań sku
Układ  mechaniczny  o  sile  zwrotnej  zależ nej  od
tarcia  suchego
Uwagi  o  ogólnej  metodzie asymptotycznej  w  te-
orii  drgań  nieliniowych

Oddział   w Łodzi

Z  zagadnień  teorii  niesprę ż ystych  powłok  cien-
koś ciennych
do  przeniesienia

19  11

65  7

438  182
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Liczba

L.p. Data Autor Temat uczest-   dysku-
ników  tantów

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

49

3.3.66

31.3.66
31.3.66

21.4.66

17.11.66

12.12.66

13.1.66
31.3.66

28.4.66
13.10.66
27.10.66

16.12.66

K .  WlLMANSK I

W.  BARAŃ SKI

K .  WlLMAŃ SKI

W.  NOWACKI

M.  TROMBSKI

PlERRE  BROUSSE

A .  LlTEWKA

Z.  KĄ CZKOWSKI

E.  KARAŚ KIEWICZ

W.  DERSKI

W.  DERSKI

J.  SKOWROŃ SKI

21
20

16

16

11

6
2

2

3

4

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

10.1.66

4.3.66

29.4.66

27.5.66

29.0.66

7.10.66
14.11.66

28.11.66

16.12.66

14.2.66

T.  KABAT

W.  NOWACKI

A.  RADZIKOWSKI

H.  PRIEBE

H.  PRIEBE

R.  SOŁECKI

H.  OSTAPIUK

L.  MARTIN I   i

B.  TĘ CZYŃ SKA

A.  STĘ PNIEWSKI

W.  NOWACKI

Z przeniesienia  438  182

Niegiroskopowe  płyty  włókniste  jako  modele
cią głe  osiowo  symetrycznych  rusztów  i  płytwie-
loobrotowych  11  4
Wstęp  do  teorii  powłok  siatkowych
Metody asymptotyczne w teorii tarcz i płyt o struk-   11  3
turze  siatkowej
Zagadnienie  mieszanych  warunków  brzegowych
w  teorii  płyt  87  10
Gę stość  drgań  własnych  kołowej  płyty  ortotro-
powej  o  zmiennej  liniowo  gruboś ci  15  3
Zginanie  i  drgania  płyt  niejednorodnych  96  12

Oddział   w Poznaniu

Elastooptyczna  metoda  analizy  naprę ż eń  12  4
0  pewnym  sposobie  rozwią zywania  płyt  o nie-
liniowych  warunkach  brzegowych
Efekt  giroskopowy  w  wałach  wirują cych
Równania  teorii  konsolidacji
Zastosowanie  dualnych  równań całkowych w te-
orii  konsolidacji
Optymalna  synteza  kinetyczna  nieliniowych  uo-
gólnionych  układów mechanicznych

Oddział   w Szczecinie

Zastosowanie  algebry  macierzy  w  teorii  sprę ż y-
stoś ci
Mieszane zagadnienia brzegowe w teorii membran
1 płyt
Problem skaż eń gruntów  i wody gruntowej  w wy-
niku  awarii  rurocią gu  paliwowego
Obliczanie  ram  płaskich  z  prę tów  o  zmiennych
przekrojach  za  pomocą   analogów  ekektrycznych
Obliczanie  ram  przestrzennych  metodą   analogii
elektrycznej
Dynamika  płyty  pływają cej
Przybliż ony  sposób  obliczania  ugięć  ramowych
układów  szkieletu  stalowego  budynku  wielopię -
trowego
Optymalizacja  kształ tu  wieży  kratowej  z  uwagi
na  minimum materiału
Dynamika  układu  materialnego  jako  dynamikâ
punktu  w  przestrzeni  Riemanna  10  2

Oddział   w  Warszawie

Zagadnienia  termosprę ż ystoś ci w  oś rodku  Cosse-
ratów  18  11

do  przeniesienia  914  276

12

29

16

15

14
21

11

14

1

3

3

5

3

3

4

6
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Liczba

L.p. Data Au tor T e m at uczest-  dysku-
ników  tantów

60

61

62
63

64
65

66

67

68

69
70
71

72

73

74

14.2.66

14.3.66

28.3.66
21.5.66

13.6.66
10.10.66

19.10.66

19.12.66

28.2.66
4.4.66

20.4.66

27.4.66

14.11.66

19.12.66

J. P.  D EN  BARTOG

(USA)  (wspólnie  z
IPPT)
Z.  KĄ CZKOWSKI

z  przeniesienia
Zagadnienia  dynamiki  konstrukcji

914

20

O  pewnym  sposobie  rozwią zywania  płyt  o nie-
cią głych  warunkach  brzegowych

W.  KUCZYŃ SKI  Reologiczne  przemieszczenia  belek  ż elbetowych
SErcHmo  MAEZAWA  Teoria  drgań  nieliniowych
(Yamanashi  Univer-
sity  Kofu,  Japonia)
J.  SKOWROŃ SKI  Synteza  kinetyczna  ogólnych  układów mechaniki
JA.  G. PANOWKO,  Pewne  problemy  statecznoś ci  powłok
Czł.  Koresp.  Łotewskiej  Akademii
N auk
JA.  G, PANÓW-   Problem  drgań  wahadła  fizycznego  o  ruchomym
KO  punkcie  zawieszenia
J.  BEJDA  Teoria  rozprzestrzeniania się  i  odbicia  fal naprę-
(praca nagrodzona  ż enią   w  sprę ż ysto- Iepkoplastycznych  belkach
na  Konkursie Od-
działu)

22

24.1.66  K .  BlERNATOWSKI

S.  DMITRU K

I .  KISIEL

Z.  GRÓDECKI

W.  KASPRZAK

M .  WERSZKO

E.  BRZUCHOWSKI

Oddział  we Wrocławiu

Stateczność  fundamentów  w  uję ciu  rachunku
prawdopodobień stwa
Niektóre  poglą dy  na  opór  ś cinania  w  gruntach
O  dynamicznej  teorii  wytrzymałoś ci
O  pewnym  sposobie  sporzą dzania  linii  wpływo-
wych  i linii ugię cia  dla płaskich kratownic prostych
Pomiary naprę ż eń w małych obszarach  polikrysz-
taiów

Badania dynamicznych własnoś ci pneumatycznych
lini i  sygnałowych  układów  automatycznej  regulacji 15
Wię ź  mię dzy  maszyną   a  układem  samoczynnej
regulacji  oraz jej  konsekwencje

276

5

r is
9

10

6

18

4
4

5

4

4

15
13

27

18

15

15

18

7
5

9

7

8

6

7

1.138  356

H.  SYMPOZJA

1.  KONWERSATORIUM   OD D ZIAŁ U  GLIWICE  «ZAG ADN IEN IA  TERMICZNE I  PLASTYCZNE  W  MECH AN ICE»

A.  WILCZYŃ SKI  (Warszawa)75

76

77
78

Z.  OLESIAK  (Warszawa)

S.  DREWNOWSKI  (Warszawa)
B.  SKALMIERSKI i  E.  CZOGAŁA

(Gliwice)

Pewne  zagadnienia  weryfikacji  liniowych  teorii  ciał   lepkosprę-
ż ystych
Rozkład  naprę ż eń  cieplnych  w  półprzestrzeni  i  warstwie  sprę-
ż ystej
Problem  energii  podczas  niszczenia  konstrukcji
Lepkosprę ż ysta  powł oka  walcowa  na podł ożu  lepkosprę ż ystym
o  jednokierunkowej  charakterystyce
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79  B.  SKALMIERSKI  i  A.  TYLIKOWSKI

(Gliwice)
80  S.  ZIEMBA i  W.  BABU L

(Warszawa)
81  S. ZIEMBA,  M.  JÓŹ KO  i T. KARPIŃ-

SKI  (Warszawa)
82  A.  LISOWSKI  (Kraków)

83  W.  ŁUKASZEK  (Gliwice)

(komunikat)
84  S.  G AJDA  (Warszawa)

85  T.  KARPIŃ SKI

86  H.  OLESIAKOWA  (Warszawa)

87  J.  KLEPACZKO  (Warszawa)

88  J.  KRZEMIŃ SKI  (Warszawa)

89  M.  JÓŹ KO  (Warszawa)
90  J.  MlASTKOWSKI

91  J.  RYCHLEWSKI  i  A.  MIODUCHOW-

SKI  (Warszawa)
92  J.  STACHURSKI  (Kraków)

93  W.  SZUŚ CIK  (Gliwice)

Problem  lepkosprę ż ystego  prę ta  kołowego  o  dwukierunkowej
charakterystyce  lepkosprę ż ystej
Pewne  aspekty  zderzenia  się   ciał

Zagadnienia  badania  udarów  cieplnych  i zmę czenie cieplne me-
tali
Próby  zastosowania  elektrycznego  analogu  do zagadnień pro-
gramowania, przy  uwzglę dnieniu  sprę ż ysto- plastycznego  charak-
teru  niektórych  współczynników
Wpływ  promieniowania  na niektóre własnoś ci mechaniczne ma-
teriałów
Konstrukcja  nowej  zrywarki  udarowej
Wpływ  nagrzania  z  dużą   prę dkoś cią   na  niektóre  własnoś ci
wytrzymałoś ciowe  stali  45
Problem  przybliż onego  równania  przewodnictwa  cieplnego dla
grubych  powłok  cylindrycznych
Wykładnicze  prawo  wpływu  odkształcenia  i temperatury  na
naprę ż enie  plastyczne  płynię cia  niektórych  metali
Problem pola  temperatury w nieograniczonej  powłoce  walcowej,
wywołanego  działaniem poruszają cego  się   skupionego  ź ródła
ciepła  wzdłuż  tworzą cej  walca
Badania  udarowe  próbek  w podwyż szonych  temperaturach
Zagadnienia  wpływu  historii  obcią ż enia  na  powierzchnię  pla-
stycznoś ci
Problem  noś noś ci  granicznej  skrę canych  prę tów  o  skokowej
niejednorodnoś ci
Problemy zwią zane  z ruchem nosiwa na przenoś niku  wibracyjnym
Obcią ż enie  graniczne  ł uku  kołowego  upodatnionego,  zabu-
dowanego  w  idealnie  sztywnym  podłożu

2.  SYMPOZJUM   OD D ZIAŁ U  W  G D AŃ SKU  ZORG AN IZOWANE  WSPÓLNIE  Z  ODDZIAŁEM  W  KRAKOWI E N .T.
«TECH N IKI   WIBRACYJNEJ))

94  S.  ZIEMBA i  EN G EL

95  S.  ZIEMBA  i B.  KOWALCZYK

96  W.  BOGUSZ

97  M.  ZABAWA

98  A.  CZUBAK

99  R.  JUCHA

100  A.  CZUBAK

101  Z.  GŁAŻ EWSKI

102  J.  PUGANIEC i H.  MODZELEWSKI

103  J.  HAMAN ,  A.  ZDANOWICZ

104  J.  HAMAN ,  J.  G RODZIOWICZ

105  B.  KOWALCZYK

106  B.  KOWALCZYK

107  Z.  WIŚ NIEWSKI

108  B.  KOSSOWSKI

Stosowanie  drgań  w  realizacji  pewnych  procesów  technolo-
gicznych
Drgania  wibro- uderzeniowe
Dopuszczalne  amplitudy  drgań  maszyn  wibracyjnych
Zagadnienie  obcią ż eń  stochastycznych  w  wibrotechnice
Moż liwoś ci  stosowania  transportu  wibracyjnego  w  przemyś le
Dozowanie  materiałów  sypkich  za pomocą   podajników  wibra-
cyjnych
Badanie  dynamiki  prostego  przenoś nika  wibracyjnego
Urzą dzenia  wibracyjne  do  wyładunku  materiałów  sypkich
z  krytych  wagonów  kolejowych
Wyładowywanie  zmarznię tych  materiałów  kopalnianych  i bu-
dowlanych  sypkich  przy  pomocy  wibracji
Drgania  narzę dzia  w  procesie  skrawania  gruntu
Wpływ  sprę ż ystoś ci  czą stek  na  ruch  materiału  ziarnistego
w warunkach  płaszczyzny  drgają cej
Analiza  ukł adu  wibrouderzeniowego  z  tarciem  wiskotycznym
Analiza  ukł adu  wibrouderzeniowego  z  tarciem  suchym
Badania  wstę pne  ukł adu  uderzeniowego  z  nieliniową   charak-
terystyką   sprę ż ystą
Impulsowe  zagę szczenie  betonu
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109  Z.  TRZECIAK  Wibracyjne  zagę szczarki  kroczą ce
110  Cz.  G AWLI K  Wibromłot BC  10  do  formowania  pali  ż elbetowych  w  gruncie
111  J.  RANISZEWSKI  Stateczność  pracy  wibromłota  o  jednym  stopniu  swobody
112  W.  ROKSELA  Asortyment  urzą dzeń wibracyjnych  produkowanych w Łódzkich

Zakładach  Budowy  Maszyn
113  A.  OSTROWSKI  Perspektywy  zastosowania  wibrotechniki  w  obróbce  skał

twardych
114  M.  GREGORASZCZUK  Wyniki  wstę pnych  badań  amortyzowanych  zespołów  wstrzą-

sowych  maszyn  formierskich
115  L.  Ż URAWSKI  Wprowadzenie  do  teorii  amortyzowanych  zespołów  wstrzą so-

wych  maszyn  formierskich

3.  SYMPOZJUM   ODDZIAŁ U W  G D AŃ SKU N .T.  «KON STRU KCJI   WISZĄ CYCHs

Przegląd  prac  dotyczą cych  teorii  siatek  wiszą cych
Dwa  oryginalne  przekrycia  wiszą ce  o  duż ych  rozpię toś ciach
dla  centrum Warszawy
Wstę pne  obliczenie  pewnego  przekrycia  wiszą cego  nad  budyn-
kiem  o  kolistym  rzucie
W  sprawie  równań  podstawowych  siatki  dyskretnej
Kształt  osiowo- symetrycznego  siatkowego  ustroju  wiszą cego
o mimimum  zuż ycia materiału
N iektóre  zagadnienia  statyki  mostów  trójpasowych  w  ł uku
Pewne zagadnienie peł zania ż elbetowej  powłoki wiszą cej
Obliczenie  ż elbetowej  cylindrycznej  powłoki wiszą cej  na  obcią-
ż enie  ś niegiem
Zastosowanie  powłoki  brezentowej  do  osłony  robót  zimowych
na  budowie  elektrowni  Pą tnów
Niektóre  problemy  przekrycia  Opery  Leś nej  w  Sopocie
Przekrycia  wiszą ce  stanowisk  technologicznych  w  gospodarce
morskiej

4.  OD D ZIAŁ  WE  WROCŁAWIU  III - CI   SYMPOZJON  POŚ WIĘ CONY  REOLOG1I

R e o l o g ia  M e t a li  i  P o l i m e r ów

127  R.  TAKSERMAN- KROZER  Teoria reologicznego  zachowania się   rozcień czonych  roztworów
(Warszawa)  polimerów  w  warunkach  złoż onych  deformacji

128  J.  ZAWADZK Ą   B.  GABRYSZEWSKA,  Widma  (spektra) czasów  retardacji  wybranych  tworzyw  sztucz-
E.  G ROZIK  (Wrocław)  nych przy czystym zginaniu  i skrę caniu

129  M.  NOWAK,  J.  ZAWADZKI ,  Analiza  porównawcza  peł zania  statycznego  i  dynamicznego
J.  KAŁWA K  (Wrocław)  niektórych  tworzyw  sztucznych

130  J.  ZAWADZKI ,  I .  HYLA  (Gliwice)  Anomalie  wykresów  relaksacji  naprę ż eń  a  zmiany  strukturalne
(Wrocław)  w  poliamidzie

131  M.  NOWAK  (Wrocław)  Wpływ  okresowo  zmiennych  naprę ż eń  na  obraz  dyfrakcyjny
polistyrenu  i  poliamidu

132  J.  ZAWADZKI ,  B.  OKOŁÓW  Pełzanie taśm  przenoś ników  z  przekł adkami  steelonowymi
(Wrocław)

133  J.  ZAWADZKI ,  J.  ORŁOWSKI,  Quasistatyczna  metoda  oceny  reoefektów  stabilizacji  taśm
W.  SIVTA  (Wrocław)  przenoś ników  z przekł adkami steelonowymi

134  S.  MAZURKIEWIC Z  (Kraków)  Wyniki  badań  doś wiadczalnych  pewnych  własnoś ci mechanicz-
nych  poliamidu  Tarlon  X- A

135  W.  STARZEWSKI  Wpływ  Teologicznych  własnoś ci  poliamidowych  wykładzin kół
(Kraków)  kolei  linowych  na  zuż ycie  wykładzin  oraz właś ciwoś ci  eksploa-

tacyjne

116
117

118

119
120

121
122
123

124

125
126

P,
B

Cz

P.
ST.

E.
E.
P.

R.

M.
ST.

WILD E

KOY

.  BRANICKI

WILD E

LESSAER

GAWRYCH- Ż UKOWSKI

BlELEWICZ

WILD E

GANOWICZ

WlZMU R

UMIŃ SKI
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136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

A.  JAKOWLUK
(Warszawa)
S.  PlLECKI

(Warszawa)

R e o

A.  MlTZEL

(Wrocław)
A.  MlTZEL, M .  KLAPOĆ

(Wrocław)
A.  MITZEL ,  M .  KŁAPOĆ

J.  SZCZYGIEŁ,  M.  D ZIU RLA,

Z.  KOZAKÓW

(Gdań sk)
J.  KMIT A

(Wrocław)
S.  BYCZKOWSKI, M .  RYBAK

(Warszawa)
M.  SIERADZKI

(Gdań sk)
Z.  KOWAL

(Wrocław)
Z.  BYCHAWSKI, H.  SIENNICKI

(Kraków)
W.  KUCZYŃ SKI

(Łódź)

E.  DEMBICKI

(Gdań sk)
I ,  KISIEL,  K.  KUJAWIŃ SKI

(Wrocław)
Z . SOBCZYŃ SKA

(Poznań)

D . PAŃ CZAK

(Poznań)
J.  PRZYSTAŃ SKI

(Poznań)
S.  DMITRUK ,  H.  SUCHNICKA

(Wrocław)
J.  KWIATE K

(Katowice)
A.  KlDYBIŃ SKI

156  A.  BOROWSKI, Z.  BYCHAWSKI

(Kraków)
157  A.  JAKOWLUK, S.  ZIEMBA

(Warszawa)
158  W.  DERSKI

(Poznań)

Wpływ  małych  gł ę bokoś ci  zawibrowania  na  proces  pełzania
w metalach
Kumulacja  uszkodzeń w procesie zmę czenia metali

o g i a  B e t o nu  i  K o n s t r u k c ji

Funkcje  pełzania  i  skurczu  betonu

Nieliniowe  pełzanie betonu

O superpozycji  odkształ ceń skurczu  i pełzania
Badania  modelowe  dwóch  przę seł   mostowych  o  ustrojach
zespolonych  bctonowo- stalowych  sprę ż onych

N iektóre  problemy  oceny  strat  siły  sprę ż ania  w  konstrukcjach
kablobetonowych
N iektóre wyniki badań  długotrwałych mostów  sprę ż onych

Reologia kratownicy  kobiobetonowej  w ś wietle badań

Wyboczenie  pełzają ce  osiowo  ś ciskanych  prę tów  lepkosprę-
ż ystych
Zginanie  tarczy  kołowej  w  zakresie  nieliniowej  deformacji
natychmiastowej  i peł zania
Wpływ  sekwencji  obcią ż eń  na  ugię cia  reołogiczne belek  ż elbe-
towych

R e o l o g ia  g r u n t ów

Obcią ż one  skarpy  ziemne w stanie równowagi  granicznej

Zadanie  Sadowskiego  dla  półpłaszczyzny  o  modelu  reologicz-
nym  M/V
Osiadanie  półprzestrzeni konsolidują cej  pod  działaniem obcią-
ż enia  skupionego,  w  przypadku  nieprzepuszczalnej  powierzchni
półprzestrzeni
Równania  teorii  konsolidacji  w  przypadku  działania  ź ródeł
dylatacji
Okreś lanie fizyko- mechanicznych  własnoś ci gruntów  za pomocą
współczynników  sprę ż ystoś ci  Biota- Willisa
Lepkość strukturalna jako  charakterystyka  oporu ś cinania

Wpływ  relaksacji  naprę ż eń w  gruncie  na wielkość  sił   rozcią ga-
ją cych  w  fundamentach  budowli
Badania  Teologicznych  własnoś ci  skał   karboń skich  prowa-
dzone w Głównym Instytucie Górnictwa

Z a g a d n i e n ia  o g ó l ne

Podstawowe  własnoś ci  nieliniowych  ciał   lepkosprę ż ystych

Pewien  nieliniowy  model  reologiczny

O  zastosowaniu  dualnych  równań  całkowych  w  zagadnieniach
teorii konsolidacji  z mieszanymi warunkami  brzegowymi
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159  J.  BROŚ

(Kraków)
16.  Z.  LISOWSKI

(Kraków)
161  W.  PARZONKA

(Wrocław)
162  W.  BABUL,  S. ZIEMBA

(Warszawa)
163  B.  BIREK

(Kraków)

164  M.  WARSZYŃ SKI, P.  Ś RODA

(Kraków)

Metody okreś lania  własnoś ci mechanicznych niektórych nowych
tworzyw  konstrukcyjnych
Metoda okreś lania  deformacji  plastycznej  tworzyw przy badaniu
ich  przydatnoś ci na łoż yska ś lizgowe
Metoda  analizy  zakresu  pomiarowego  wiskozymetru  typu
Couette'a dla  ciał  Binghama
Pewne  aspekty  modelu przebicia  ł adunkami  kumulacyjnymi

O kształcie powierzchni podł oża lepko- sprę ż ystego  w otoczeniu
obszaru  styku  toczą cej  się   sztywnej  kuli  z podstawą   reprezento-
waną   modelem Voigta i modelem Voigta poł ą czonym szeregowo
ze sprę ż yną
Zjawiska  reologiczne  w  przypadku  elementów  pracują cych
w  warunkach  nacisków  stykowych  wielokrotnie  powtarzalnych

III .  KURSY

OD D ZIAŁ  W POZN AN IU

Teoria  drgań
Teoria  dystrybucji
Analiza  funkcjonalna

IV.  SEMINARIA

ODDZIAŁ  W  KRAKOWI E  Z  OD D ZIAŁEM  W  G D AŃ SKU

Technika  wibracyjna

ODDZIAŁ  W  POZNANIU —  SEMIN ARIUM  N .T.  «TEORII  D RG AŃ»
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swobody
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RECENZJE

APPLIED  MECHANICS, PROCEEDINGS  OF THE ELEVENTH INTERNATIONAL  CONGRESS
OF  APPLIED MECHANICS, MUNICH  (GERMANY), 1964,  EDITOR  H. GÓRTLER,

SPRINGER- VERLAG,  BERLIN- HEIDELBERG- NEW  YORK,  1966,
1189  STRON, 740  RYS.

Tradycja  mię dzynarodowych  kongresów  mechaniki stosowanej,  organizowanych  co cztery  lata,  datuje
się   od roku  1924, gdy  odbył  się  pierwszy kongres  w Delft, podczas gdy kongres  monachijski,  któremu po-
ś wię cone jest wydawnictwo, jest już jedenasty z rzę du. Wydawnictwa  kongresowe stanowią  pewnego  rodzaju
podsumowanie aktualnego stanu tej  dziedziny nauki, pozwalają   zorientować się , jak  szybko i wszechstron-
nie  wzbogaca  się  zakres jej  zainteresowań. Zmusza to do ograniczania liczby  referatów  sekcyjnych,  których
liczba  w  Monachium spadła do  145  wobec  ponad 200  na poprzednim kongresie  w Stresie,  1960,  obok 9
referatów  ogólnych  o charakterze  syntetyczno- przeglą dowym.

Obszerna księ ga kongresowa,  wydana  w bardzo starannej  szacie typograficznej,  znamionują cej wydaw-
nictwa Springera, zawiera  na wstę pie  listę  autorów, listę  uczestników, przemówienia powitalne wygłoszone
przez H. GÓRTLERA,  reprezentują cego  gospodarzy  kongresu  oraz przez G. TEMPLE, aktualnego przewodni-
czą cego  Mię dzynarodowego  Stowarzyszenia  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej  (IUTAM) , po  czym
nastę pują   referaty  generalne, w  kolejnoś ci:

L. I, SIEDOW  (Moskwa), Pewne problemy  tworzenia nowych modeli oś rodków cią głych,
E.  REISSNER  (Cambridge, Mass.), O podstawach  teorii sprę ż ystych  odkształceń powłok,
R.  LEGENDRE (Chatillon- sous- Bagneux), Przepływy nieustalone wokół  ciał   drgają cych,
J.  N. WEKUA  (Nowosybirsk),  Nowe metody w matematycznej teorii powłok,
L. J. BROER  (Eidhoven), Nowe osią gnię cia  w teorii rozchodzenia się   fal,
G.  F.  CARRIER  (Cambridge, Mass.), Zjawiska  w wirują cych  płynach,
K.  MAGNUS  (Stuttgart), Ruchy obrotowe ciał  sztywnych  w centralnym polu  grawitacji,
H.  ZIEGLER  (Ziirich), Termodynamika odkształceń,
T.  B. BENJAMIN  (Cambridge), Przepływ płynów przy gię tkich warunkach  brzegowych.

Referaty  sekcyjne  zgrupowane  są   w  dwóch  sekcjach,  mechaniki  ciał   stałych  oraz  mechaniki  cieczy
i  gazów,  zbliż onych  obję toś ciowo.  Pierwsza  sekcja  obejmuje  nastę pują ce  problemy:  mechanika  oś rodka
cią głego,  drgania  nieliniowe,  wytrzymałość  materiałów, drgania  (ogólnie),  teoria  powłok,  teoria  sprę ż y-
stoś ci,  odkształcenia sprę ż ysto- plastyczne,  lepkosprę ż ystość  i pełzanie, synteza  mechanizmów,  dynamika,
teoria  płyt,  propagacja  zaburzeń  w  ciałach  stałych, teoria  odkształceń, naprę ż enia  termiczne, naprę ż enia
termiczne — teoria  plastycznoś ci,  teoria zniszczenia,  teoria  zniszczenia — teoria plastycznoś ci.  W ramach
sekcji  drugiej  problematyka jest nastę pują ca:  przepływy strumieniowe, laminarna warstwa graniczna, kine-
tyczna teoria gazów, przepływy  super-  i hipersoniczne, meteorologia, stateczność hydrodynamiczna, hydro-
dynamika, przepływ z mieszaniem, przepływ molekularny,  turbulentna warstwa graniczna, magnetohydro-
dynamika,  hydrodynamika,  fale  uderzeniowe,  stateczność hydrodynamiczna płynów wirują cych,  drgania
magnetohydrodynamiczne,  przepływ  naddź wię kowy,  przepływ  z  wyparowywaniem,  generacja  szumów
przy  przepływie ciepła, dyspersja w oś rodkach niejednorodnych, kawitacja-   przepływ z tarciem.

Zwraca uwagę  odejś cie  od tego, co zwykło się  uważ ać za klasyczny  zakres poszukiwań  mechaniki oś rod-
ków  cią głych, zwrócenie się  ku zagadnieniom nieliniowym, zagadnieniom  wymagają cym  pogł ę bionej  fizy-
kalnej  interpretacji  przebiegu  zjawisk.  Stosunkowo  wiele prac poś wię cono  podstawom  mechaniki róż nych
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oś rodków  nieklasycznych  (oś rodki z mikrostrukturą, naprę ż enia momentowe itp.). Znaczną  uwagę  skupiła
reologia  oraz nieklasyczne  zagadnienia  teorii ustrojów  powierzchniowych.  Również w centrum zaintereso-
wania pozostaje  problematyka  fal  i drgań. W  dziedzinie hydromechaniki dużo uwagi skupiły  zagadnienia
«sprzę ż one»,  zwłaszcza  magnetohydrodynamika,  teoria  warstwy  przyś ciennej  turbulentnej,  przepływy
oś rodków  niejednorodnych,  z  mieszaniem,  ewaporacją   itd.,  słowem «nieklasyczne»,  obok  nadal  ż ywego
zainteresowania  zagadnieniami  przepływów  super-   i  hipersonicznych  oraz  zagadnieniami  statecznoś ci
hydrodynamicznej  w róż nych  warunkach.

Księ gę  zamykają   przemówienia koń cowe W. T.  KOITERA  oraz H.  GORTLERA.
Zakres poruszonej  tematyki, współudział  wielu wybitnych  nazwisk  w dziedzinie mechaniki  stosowanej,

nowe, interesują ce  spojrzenie  na wiele zagadnień — mimo iż obraz jest niepełny, zwłaszcza wskutek  mniej,
szego zainteresowania  problematyką   «klasyczną» — sprawiają,  że księ ga  kongresowa  daje  autorytatywny
przegląd  najaktualniejszych  kierunków  poszukiwań  i jest prawdziwą   «kopalnią»  wiadomoś ci.

Cz.  Eimer



KONKURS

Zarzą du Głównego
Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej

Zarząd  Główny PTMTS ogłasza  konkurs  na  prace  doś wiad-
czalne  z dziedziny  mechaniki.

Za  najlepsze  prace  bę dą   przyznane  trzy  nagrody  pienię ż ne
w  wysokoś ci

I   nagroda  zł  8.000.—
II   nagroda  „   4.000.—

II I   nagroda  „   2.000.—

Prace  zgłaszane  na  konkurs  powinny  obejmować  zagadnie-
nie  mieszczą ce  się   w  tematyce  konkursu  i  zawierać  elementy
nowoś ci w stosunku  do aktualnego stanu  wiedzy.

Prace  konkursowe  należy  przesyłać  w  postaci  maszynopisu
z podwójną   interlinią   lub  odbitki  drukowanej  w  trzech egzem-
plarzach do Sekretariatu Zarzą du Głównego PTMTS, mieszczą-
cego  się   w  Warszawie  w  Pałacu  Kultury  i  Nauki, pokój  1724,
w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  15 paź dziernika  1967 r.
Praca nie może być  przed  tą   datą   opublikowana  ani złoż ona do
druku  poza  czasopismem  «Mechanika  Teoretyczna  i  Stoso-
wana*.

Konkurs  jest  ograniczony,  dostę pny  tylko  dla  członków
PTMTS.

Zarząd  Główny  zastrzega  sobie  prawo  nieprzyznawania  lub
innego podziału nagród.

Nagrodzone  prace  opublikowane  zostaną   w  czasopiś mie
«Mechanika  Teoretyczna  i  Stosowana*.

Przewodniczą cy
Zarzą du  Głównego PTMTS

(—) Prof.  dr Jerzy  Mutermilć h

Przewodniczą cy
Są du  Konkursowego  PTMTS
(—) Prof.  dr Zbigniew  Brzoska

Sekretarz  Generalny PTMTS
(—)  Prof.  dr  Bogumił  Staniszewski


