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DRUGA LETNIA SZKOŁA NA TEMAT
«MODEL SZTYWNO- PLASTYCZNEGO CIAŁA W TEORII PŁYT I POWŁOK»

Kaariku (Est. SRR), 2—8 czerwiec 1969 r.

N a wzór pierwszej Letniej Szkoł y (Kaariku, 22—31 lipiec 1966) zorganizowano ponownie konferencję
poś wię coną tym razem zastosowaniom teorii plastycznoś ci w teorii pł yt i powł ok. Celem tego typu konferencji jest danie moż liwośi cwystą pienia mł odym pracownikom nauki z własnymi pracami, jak też wysłuchanie referatów przeglą dowych wygł aszanych przez wybitnych specjalistów.
Konferencja został a zorganizowana pod patronatem Akademii N auk ZSRR oraz Ministerstwa Ś red
niego i Wyż szeg
o Szkolnictwa ZSRR przez Tartuski G os. Uniwersytet. Przewodniczą cym «Szkoły» był
prof. U . LEPIK (TG U ). W konferencji wzię ło udział 99 uczestników reprezentują cych 23 oś rodki naukowe
Zwią zku Radzieckiego i 2 oś rodki Polski (prof. A. SAWCZUK i doc. J. RYCHLEWSKI Z Warszawy, dr Z. WASZCZYSZYN z Krakowa). Ogół em wygł oszono 27 referatów, z czego 5 był o przeglą dowych.
Referaty przeglą dowe, nie ograniczone limitem czasu, obejmowały róż norodną tematykę . Referaty
wygł osili: Ju. W. NIEMIROWSKIJ, Statyka i dynamika sztywno- plastycznych konstrukcyjnie anizotropowych
i niejednorodnych powł ok i pł yt, A. S. GRIGORIEW, O teorii powł ok przy duż ychodkształ ceniach, G . I. BYKOWCEW i T. D . SEMYKTNA, Odkształ cenia konstrukcji z ł epkoplastycznego materiał u, P. MUORSEPP, 90- lecie
urodzin L. S. Lejbenzona oraz Ju. N . RABOTNOW opowiedział o swoich osobistych wraż eniach z konferencji
na temat zniszczenia kruchego w Brighton.
Wystą pienia pozostał ych uczestników zamykał y się w ramach 20 minut i dają się z grubsza podzielić
na nastę pują ce grupy: a) dynamika sztywno- plastycznych pł yt i powł ok — 7 referatów, b) zadania statyczne
projektowania i obliczania — 11 referatów, c) optymalne projektowanie — 2 referaty, d) inne zagadnienia
(lepko- sprę ż ystoplastycznoś, ć zagadnienia podstawowe teorii plastycznoś ci, metody matematyczne) —
3 referaty.
Należy podkreś lić, że zarówno w referatach przeglą dowych, jak też przykł adach zastosowań wielokrotnie cytowano i opierano się na pracach polskich.
Zaproszeni goś cie z Polski wygłosili nastę pują ce referaty: A. SAWCZUK, Peł ne rozwią zania w teorii pł yt,
J. RYCHLEWSKI, O dodatniej okreś ł onoś cimocy dysypacji, Z. WASZCZYSZYN, Skoń czoneugię cia plastycznych
ortotropowych powł ok obrotowo- symetrycznych.
Konferencja odbył a się w Kaariku — sportowej bazie TG U, poł oż onej w odległoś ci okoł o 60 km na.
poł udnie od Tartu. Miejscowość liczą ca zaledwie kilka domów, pię kne otoczenie z pobliskim jeziorem i lasami, wreszcie same budynki bazy wraz z urzą dzeniami sportowymi stwarzał y idealne warunki nie tylkodla obrad i nawią zania bliskich kontaktów, ale też dla odpoczynku. Stworzenie serdecznej atmosfery
i nadzwyczajna goś cinność w stosunku do wszystkich goś ci był a dziełem cał ego Komitetu Organizacyjnego,
a przeds wszystkim prof. U . LEPIKA oraz prof. U . N IG U LA.
Zenon Waszczyszyn {Kraków')
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S YM P O Z J U M I U T AM
«N1ESTATECZNOŚĆ UKŁADÓW CIĄ GŁYCH»
H errenalb (koł o Karlsruhe), 8—12. IX. 1969 r.

Obok wielkich kongresów mię dzynarodowych, obejmują cych swą tematyką cał okształ t zagadnień
mechaniki teoretycznej i stosowanej, a organizowanych co cztery lata, Mię dzynarodowa U nia Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej (IUTAM) organizuje corocznie kilka sympozjów. Są one poś wię cone tematyce
stosunkowo wą skiej, dość ś ciśe l sprecyzowanej i skupiają zazwyczaj okoł o stu specjalistów z róż nych
krajów. Listę osób zainteresowanych ustala przy tym komitet organizacyjny sympozjum, nastę pnie zwraca
się do nich z imiennymi zaproszeniami, W tej sytuacji wię kszość uczestników referuje swe prace, a jedynie
nieliczni przyjeż dż ą aj w celu przysł uchania się obradom i wzię cia udział u w dyskusji.
, .
Jedno z sympozjów, zorganizowanych przez IU TĄ M w 1969 r., poś wię cone był o problemom niestatecznoś ci układów cią głych, zarówno ciał stał ych, jak i pł ynów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie metod Lapunowa do badania statecznoś ci. Sympozjum odbył o się w H errenalb, niewielkim
uzdrowisku koł o Karlsruhe, w okresie 8—12.1X.1969. N a przewodniczą cych Komitetu N aukowego Sympozjum zostali powoł ani L. J. F . BROER (Eindhoven, Holandia) i H . LEIPHOLZ (Karlsruhe, N RF ); powołanie dwóch przewodniczą cych zwią zane było z istnieniem dwóch zasadniczych kierunków obrad — statecznoś ci pł ynów i ciał stał ych. W skł ad Komitetu Naukowego weszli ponadto: W. W. BOŁOTIN (Moskwa,
Ż SRR),.L
. CONTRT (Padwa, Wł ochy), G . HERRMANN (Evanston, USA), M. D . KRUSKAL (Princeton, USA),
R. MAZET (Chatillon- sous- Bagneux, Francja), J. T. STUART (Londyn, Anglia) oraz T. TATSUMI (Kyoto,
Japonia). Przewodniczą cym Lokalnego Komitetu Organizacyjnego był H. LEIPHOLZ; komitet ten obejmował
ogółem 6 osób.
Spoś ród okoł o 150 zaproszonych, udział w sympozjum zgł osił o 112 osób z 22 krajów, mianowicie:
USA — 29, N RF —15, W. Brytania—14, ZSRR —10, H olan dia—7, Wł ochy —6 , Kanada — 5 ,
Norwegia i Rumunia po 4, Szwajcaria — 3, Czechosłowacja, D ania i Francja po 2, wreszcie Argentyna,
Austria, Hiszpania, Izrael, Japonia, Polska, Szwecja, Turcja i Wę gry po 1 osobie. Rzeczywista liczba
uczestników był a nieco mniejsza, gdyż zabrakł o kilku przedstawicieli ZSRR (S. A. AMBARTSUMIAN.
E. I. G RIG OLUK, A. A. MOWCZAN ), U SA (N . J. H OF F ), H olandii (W. T. KOITER), Wł och (L. CON TRI),

W. Brytanii (A. H . CHILVER) i Izraela (M. REINER).

Komitet Naukowy Sympozjum przyją ł do wygłoszenia 65 prac z 19 krajów, przewidują c przy tym
nastę pują ce czasy wygł aszania: 9 referatów generalnych po 50 minut, 28 referatów po 30 minut i 28 komunikatów po 15 minut. Pewną innowacją był o przy tym pozostawienie po 5 minut rezerwy po każ dym referacie na pytania bież ą ce: dzię ki temu nie wystę pował y spóź nienia pomimo przedł uż ania niektórych referatów. Dyskusja odbywał a się po serii trzech referatów; przewidziano na nią tylko 10 minut, co jednak
z reguły okazywało się wystarczają ce wobec istnienia wspomnianych już pię ciominutowych rezerw czasowych. Tematykę przyję tych referatów moż na by sklasyfikować nastę pują co: stateczność konstrukcji
(sprę ż ystych, plastycznych, oś rodków Cosseratów) — 24 prace; stateczność przepł ywów — 14; problemy
matematyczne statecznoś ci —14; aerosprę ż ystość i problemy niekonserwatywne—10'; stateczność
drgań — 3. Ostatecznie przedstawiono 58 referatów.
Obrady Sympozjum rozpoczę ł y się w poniedział ek, 8 wrześ nia 1969, o godz. 9.00, przemówieniem
wstę pnym prof. H. LEIPHOLZA. Obrady odbywały się zarówno w godzinach przedpoł udniowych, 9.00—12.45,
jak i popoł udniowych, 14.30—18.00; jedynie we ś rodę , 10.IX., zamiast obrad popoł udniowych przewidziano dwie wycieczki. Obrady przedpoł udniowe odbywały się wspólnie, natomiast popoł udniowe, od
godz. 15.30, dzielono na dwie sekcje: jedna z nich był a zazwyczaj poś wię cona statecznoś ci ciał stał ych,
druga — statecznoś ci przepł ywów. We czwartek wieczorem burmistrz H errenalb przyją ł wszystkich uczestników Sympozjum w salach D omu Zdrojowego. W pią tek wieczorem odbył o się posiedzenie Biura IU TAM ,
na którym podję to decyzję w sprawie miejsca najbliż szeg
o Mię dzynarodowego Kongresu Mechaniki:
odbę dzie się on w 1972 r. w Moskwie —' zaproszenie ze strony Akademii N auk ZSRR przekazał
prof. L. I. SIEDOW.

Obecnie omówimy krótko referaty generalne 50- minutowe i wymienimy tytuł y referatów 30- minutowych. Pierwszy referat generalny miał wygłosić W. T. KOITER (Delft, H olandia) na temat «Zależ nośi c
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mię dzy teorią statecznoś ci w hydrodynamice i teorią statecznoś ci statycznej*. Wobec choroby prof. Koitera
referat ten nie został wygłoszony, natomiast w to miejsce wł ą czono referat H. LEIPHOLZA, «Bezpoś rednie
zastosowanie metody Lapunowa do badania statecznoś ci ukł adów cią gł ych*; autor zwrócił szczególną
uwagę na problemy niekonserwatywne i podał liczne przykł ady. W. W. BOŁOTIN (Moskwa, ZSRR) w referacie «Stateczność ukł adów lepkosprę ż ystych w przypadku obcią ż ńe niekonserwatywnych» podał ogólną
teorię statecznoś ci prę tów, wykonanych z materiał u o- liniowych własnoś ciach lepkosprę ż ystych, ś ciskanych
siłą podś ledzą cą i ś ledzą cą . D . D. JOSEPH (Minneapolis, USA) wygłosił referat «Miejsce metod energetycznych w globalnej teorii statecznoś ci liydrodynamicznej»; autor badał konieczne i wystarczają ce warunki statecznoś ci przepł ywów Couette'a i Poiscuille'a, wprowadzają c poję cie niestatecznoś cisubliiriowej.
Również W. ECKHAUS (Delft, H olandia) w referacie «Stateczność rozwią zań periodycznych w mechanice
pł ynów» zają ł się przepł ywami Poiseuillc'a, mianowicie ich statecznoś cią z uwagi na zakłócenia periodyczne;
stwierdzono, że może istnieć wiele, być może nawet nieskoń czeni
e wiele ograniczonych rozwią zań równania
zasadniczego w zakresie nadkrytycznym. M. COTSAFTIS (Fontenay- aux- Roses, Francja) przedstawił pracę
«W sprawie ogólnych twierdzeń dotyczą cych statecznoś ci)), w której sformułował zagadnienie okreś lenia
statecznoś ci bezpoś rednio w oparciu o równanie róż niczkow
e ruchu, bez jego cał kowania; szczególną
uwagę zwrócono przy tym na przejś cie od ruchu laminarnego do burzliwego. G . HERRMANN (Evanston,
USA) wygłosił referat «Determinizm i niepewność w teorii statecznoś ci)), w którym poddał szczegółowej
analizie wpływ mał ego tł umienia na siłę krytyczną dla ukł adów niekonserwatywnych; wymieniono również
inne pokrewne efekty, jak tł umienie termosprę ż yste, sprzę ż enie elektromagnetyczne i ś ledzenie opóź nione.
W konkluzji autor postulował poddanie rewizji definicji statecznoś ci w sensie Lapunowa. Pokrewnej
tematyce poś wię cony był referat generalny H . ZIEGLERA (Zurich, Szwajcaria) «Efekty ś ladowe w teorii
statecznoś ci)); w którym zaproponowano poję cie modeli dopuszczalnych dla danego zjawiska fizycznego.
Referat B. D . COLEMANA (Pittsburgh, USA) «W sprawie statecznoś ci ukł adów nieliniowych wykazują cych
pamię ć dł ugozakresową » wprowadził nowe uję cie statycznego i kinetycznego kryterium statecznoś ci,
oparte o drugą zasadę termodynamiki. Ostatni referat generalny W. W. ROMIANCEWA (Moskwa, ZSRR)
«Pewne problemy statecznoś ci ruchu ciał sztywnych i sprę ż ystych wypełnionych cieczą » nie został wygłoszony wobec nieobecnoś ci autora.
Tytuł y referatów pół godzinnych przedstawiają się nastę pują co, w kolejnoś ci ich wygłaszania: J. ANTON,
M. I. FREEDMAN, P. FALB (Providence, U SA): «Kryteria obszarów statecznoś ci dla ukł adów modelowanych
pewnymi równaniami róż niczkowymi czą stkowymi)); E. ADAMS (Karlsruhe, N RF ): «Przyczynek do teorii
hydrodynamicznej niestatecznoś ci w oparciu o lematy N agumo i Westphala»; E. H. DOWELL (Princeton,
USA): «Aerosprę ż ysta stateczność pł yt i powł ok»; F . H . BUSSE (Monachium, N R F ): «Obszary statecznoś ci komórkowego przepł ywu pł ynu»; S. T. ARIARATNAM (Londyn, Anglia): «Stateczność konstrukcji
przy zakł óceniach stochastycznych)); H . G . M. VELTHUIZEN, L. van WIJNGAARDEN (Enschede, H olandia):
«Stateczność fal grawitacyjnych na powierzchni w przypadku przepływu o niejednorodnym rozkł adzie
prę dkoś ci)); N . D . POPESCU (Petrosani, Rumunia): «Statcczność dynamiczna belek prostych zginanych
sił ami periodycznie zmiennymi)); C. S. H su, T. H. LEE (Berkeley, U SA): «Badanie statecznoś ci układów
cią głych przy wymuszeniu parametrycznym bezpoś rednią metodą Lapunowa»; R. KODNAR (Bratysława,
CSRS): «Problemy zastosowania nieliniowych operatorów do badania statecznoś ci cienkich płyt i powł ok»;
P. C. PARKS (Warwick, Anglia): «Pewne zastosowania funkcjonałów Lapunowa»; M. H . GRADOWCZYK
(Buenos Aires, Argentyna): «Niestateczność powierzchni granicznej mię dzy cieczą i ziarnistym podł oż em»
;
M. BERGER (Minneapolis, U SA): «W sprawie stanów równowagi i drgań periodycznych cienkich nieliniowych ukł adów sprę ż ystych)); N . J. ZABUSKY, G . S. DEEM (Whippany, U SA): «Dwuwymiarowe przepływy
burzliwe»; G . AUGTJSTI (Providence, U SA — N eapol, Wł ochy): «W sprawie wyboczenia i niestatecznoś ci
konstrukcji niesprę ż ystych»
; M. SLEMROD, E. F . INFANTE (Providence, U SA): «Zasada niezmienniczoś ci
dla ukł adów dynamicznych w przestrzeniach H ilberta»; R. J. KN OPS, L. E. PAYNE (Newcastle, Anglia):
«Stateczność i cią gła zależ ność od warunków poczatkowj'ch w teorii sprę ż ystoś ci))
; M. KRUSKAL (Princeton,
USA): «Istnienie, jednoznaczność i nieistnienie wielomianowych praw zachowania dla pewnych nieliniowych równań róż niczkowych czą stkowych)); S. NEMAT- NASSER (San Diego, U SA): «Termosprę ż ysta stateczność ciał a przy odkształ ceniach skoń czonyc
h pod dział aniem obcią ż ńe niekonserwatywnych»;
A. C. NEWELL, J, A. WHITEHEAD (LOS Angeles, U SA): «Konwekcja o skoń czone
j amplitudzie przy skończonej szerokoś ci pasma»; S. H . DAVIS (Baltimore, U SA): «W sprawie moż liwośi cwystę powania niestatecznoś ci przy skoń czone
j amplitudzie)); R. F . BERGERON (Cambridge, Mass., U SA): «Pewna klasa nie-
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ustalonych fal nieliniowych w przypadku przepływów równoległ ych*; F . WILLE (Freiburg, N RF ): «W sprawie statecznoś ci skrzydł a w zakresie poddź wię kowym»
; M. Ż YCZKOWSKI, A. GAJEWSKI (Kraków, Polska):
«Optymalne kształ towanie wytrzymałoś ciowe w przypadku niekonserwatywnych problemów statecznoś ci*;
T. TATSUMI, K. GOTOH (Kyoto, Japonia): «Nieliniowa niestateczność przepływów swobodnych)»; P. K. C.
WANG (LOS Angeles, U SA): «Stabilizacja zwrotna równowagi hydromagnetycznej»; M. COMO (N eapol,
Wł ochy): «Teoria sprę ż ysto- plastyczneg
o wyboczenia konstrukcji*.
N a zakoń czeni
e konferencji odbył a się godzinna «konferencja okrą gł ego stoł u», w trakcie której padł o
szereg cennych uwag ogólnych, dotyczą cych poję cia statecznoś ci. Konferencję prowadził G . HERRMANN
(USA).
Obszerne streszczenia prac, referowanych na Sympozjum, opublikowane zostaną w specjalnej księ dze
pokonferencyjnej w ramach wydawnictwa Springer- Verlag. Z uwagi na narzucony limit obję toś ci (380
stron) Komitet Organizacyjny postawił bardzo ostre ograniczenia dł ugoś ci poszczególnych prac.
Michał Ż yczkowski (Kraków)
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P L AN O WAN E

S YM P O Z J A I U T AM

1970

1. Second IU TAM Symposium on Creep in Structures
Miejsce: G othenburg, Sweden
Termin: sierpień, 17- 21, 1970
Przewodniczą cy: Prof. F .K.G . Odqvist
Torstenssonsvagen 7D
S- 18264 D jursholm, Sweden
2. IU TAM Symposium on High- Speed Computing of Elastic Structures
Miejsce: Liege, Belgium
Termin: 29 sierpień do 4 wrześ nia, 1970
Przewodniczą cy: Prof. B. Fraeijs de Veubeke
Laboratoire d'Aeronautique
Universite de Liege
75, Rue du Val Benoit, Liege, Belgium

1971

1. Joint IU TAM / IU G G Symposium on Flow of Multiphase Fluids in Porous Media
Miejsce: Calgary, Canada
Termin: maj, 11- 15, 1971
Przewodniczą cy: Prof. W. D . Baines
D ept. of Mechanical Engineering
University of Toronto
Toronto 181, Ontario, Canada
2. IU TAM Symposium on Unsteady Boundary Layers
Miejsce: Quebec, Canada
Termin: maj 1971
Przewodniczą cy: Prof. E. A. Eichelbrcnner
Laval University
Quebec, Canada
3. IU TAM Symposium on N onsteady Flow of Water at High Speeds
Miejsce: Leningrad, USSR
Termin: czerwiec, 22- 26, 1971
Przewodniczą cy: Prof. L. I. Sedov
M G U , Zone 1, kw. 84
Moscow B- 234, USSR
4. IU TAM Symposium on Dynamics of Ionized Gases
Miejsce: Tokyo, Japan
Termin: wrzesień 1971
Przewodniczą cy: Prof. M. J. Lighthill
D ept, of Applied Mathematics and Theoretical Physics
The University of Cambridge
Silver Street, Cambridge, U K
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1972

. ,

1, Joint IUTAM/ ITTC Symposium on the Directional Stability and Control
of Bodies Moving in Water
Miejsce: London, U K
Termin: marzec lub kwiecień 1972
Przewodniczą cy: Prof. R. E. D . Bishop
D ept. of Mechanical Engineering
University College London
Gower Street, London WC 1, U K
Sekretarz Generalny IUTAM
Frltioft. Niordson
Professor, Ph. D.
Rlsenssnde H
1316 Copenhagen K, Denmark

