
I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y

SPRAWOZDANI E  Z  DZIAŁALNOŚ CI
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIK I   TEORETYCZNE J  I  STOSOWANEJ

W  PIERWSZYM  KWARTAL E  1971

W  okresie tym zorganizowano  15 zebrań naukowych, na których wygłoszono 25 referatów, mianowicie

Liczba

Lp.  D ata  Prelegent Temat uczest-
ników

dysku-
tantów

1.  14.03.71  T. Kabat

2.  14.03.71  A. Jazdon

3.  14.03.71  J. Szala

4.  20.01.71  K.  Kleją

5.  12.01.71  J. Koł odko

6.  15.03.71  P. Zimny

7.

8.

9.
10.

11.

12.

05.02.71

06.02.71

06.02.71
06.02.71

06.02.71

06.02.71

E.  Karaś kiewicz
(Poznań)
W. Bogusz,  Z. Engel,
St.  Kasprzyk
R.  Gryboś
Cz.  Cempe'1

J.  Kolenda

St.  Czareń ski

13.  06.02.71 A. Bę ben, J. Adam-
czyk

O d d z i ał   w  B y d g o s z c zy

Belki  na sprę ż ystym  podłożu z wią zania-   18
mi  jednostronnymi
Wprowadzenie  do problematyki badań  *
niezawodnoś ci  i trwałoś ci motorowerów
i  rowerów
Badania  termometryczne w warunkach
eksploatacji  motorowerów  i  rowerów

O d d z i ał   w  C z ę s t o c h o w ie

Zagadnienia dzisiejszego  miernictwa  25

O d d z i ał   w  G d a ń s ku

O moż liwoś ci  bezwskaź nikoWego  uję cia  12
analizy  tensorowej. Cz.  I I .
Próba  analizy  teoretycznej drgań magne-   15
to- sprę ź ystych  w przewodach o przekroju
kołowym

O d d z i ał   w  K r a k o w i e

Metody badania szumów  powstają cych  41
w czasie pracy maszyn
N iektóre zagadnienia mechaniki ukiadów  54
uderzeniowych
Stateczność udarowa prę ta
Okresowe  drgania  z uderzeniami w dysk-
retnych układach  mechanicznych
Niektóre zagadnienia analizy  i  syntezy
wibromłotów
Analiza  dynamiczna ruchu  przejś ciowego
układu o jednym stopniu swobody  przy
wymuszeniu  harmonicznym poł ą czonym
z uderzeniami
Dotychczasowe badania wiertarek uda-
rowych

14

Zebranie  zorganizowane  było wspólnie  Z IPPT  PAN  w  Warszawie,  Zakładami Teorii  Maszyn  i  Automa-
tycznej  Regulacji  oraz  Mechaniki  Technicznej  Instytutu  Podstaw  Budowy  Maszyn  AGH  w  Krakowie.
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14.  17.03.71  G.  Szefer,
B.  Lechowicz

15.  17.03.71  W.  Lenkiewicz

Problemy  brzegowe  współczesnej  teorii
konsolidacji
Prace  w  dziedzinie  tarcia  i  smarowania
prowadzone  w  Wielkiej  Brytanii

17 10

16.  14.01.71  K. Dems

17. St. Wiś niewski

O d d z i ał   w  Ł o d zi

Zastosowanie wielomianów  Hermite'a  do
wyznaczania  macierzy  sztywnoś ci  elemen-
tów  tarczy  w  metodzie  elementów  skoń-
czonych

O d d z i ał   w  P o z n a n iu

Dynamiczne zagadnienia  rozruchu układu
napę dowego  za  poś rednictwem  sprzę gła
ze  wspomaganiem  siłami  odś rodkowymi

19

18.  20.01.71  ^ K .  Szmidt

19.  04.03.71  Cz.  Mickiewicz

O d d z i ał   w  S z c z e c i n ie

Metoda  parametrów  brzegowych  w  za-   15
stosowaniu  do  obliczania  prę tów  mimo-
ś rodowo  ś ciskanych
Stateczność  powłoki  kulistej  z  materiału  12
lepkosprę ż ystego

20.  11.01.71  M. Janas

21.  11.01.71  J.  Kruszewski

(Gdań sk)

22.  18.01.71  Z. Handzel

23.  18.01.71  M.  Chrzanowski

(Kraków)
24.  22.02.71  B.  Krajewski

O d d z i ał   w  W a r s z a w ie

Obliczanie płyt podpartych  nieprzesuwnie
z uwzglę dnieniem efektu  tarczowego
Metoda  sztywnych  elementów  skoń czo-
nych w zastosowaniu do obliczeń czę stoś ci
drgań  własnoś ci  ustrojów  okrę towych
Hipoteza  dekohezji  mikroobję toś ci  pod-
danej  działaniu zmiennych naprę ż eń
O moż liwoś ci  opisu pewnego procesu peł-
zania  metali

Zastosowanie  metod  pseudowariacyjnych
do  efektywnego  rozwią zywania  równań
typu  parabolicznego

O d d z i ał   we  W r o c ł a w iu

16

16

15

15

10

3

5

7

5

9

25.  22.02.71  A.  Ciaston  Reologiczny  model  analogmatematyczny
kinetyki rozruchu przenoś nika  taś mowego

O d d z i ał   w  G l i w i c a ch  zorganizował  w dniach 18- 24  lutego  1971  r.  I I  Sympozjum  pt. «Me-
tody  statystyczne  w  mechanice»  oraz  wydał   drukiem  referaty  i  streszczenia  zgłoszonych  referatów.

Seminaria  prowadzone były przez:
O d d z i ał   w  G d a ń s k u:  na  temat  «Ogólna  mechanika oś rodka  cią głego»  oraz  na  temat  «Za-

adnienia  stabilnoś ci  w  układach  dyskretnych».
O d d z i ał   w  G l i w i c a c h:  od  5.03.1971  r.  prowadzone jest  przez  doc.  dr  hab.  R.  Grybosia

seminarium  na  temat  «Dynamika  nieliniowych  układów  dynamicznych* z  udziałem 20  osób.
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O d d z i ał   w  P o z n a n i u:  cotygodniowe  seminarium  na  temat  «Dynamiczne  zagadnienia  teorii
plastycznoś ci»;  cotygodniowe  seminarium  z  teorii  termodynamiki.

Ponadto  Oddział  w  Gliwicach  zakoń czył  w  I  kwartale  br.  dwuletni  cykl wykładów  na  temat  «Pod-
stawy  mechaniki  oś rodków  odkształcalnych».  W okresie  2 lat  odbyło się   ogółem 51 wykładów.  Również
Oddział   w  Gliwicach  przeprowadził   dwuletni  cykl  seminariów  z  matematyki  stosowanej  rozpoczę ty
15.04.69  r.  W  sumie  odbyły  się   w  ramach  tej  akcji  34  seminaria.

XII I   ZJAZD  DELEGATÓ W
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIK I  TEORETYCZNEJ  I  STOSOWANEJ

W dniu 12 czerwca  1971 r. odbył  się  w Warszawie XII I  Zjazd Delegatów PTMTS. W zjeź dzie uczestni-
czyło  51  osób,  delegatów  i  działaczy  reprezentują cych  10  Oddziałów  Towarzystwa.

Obrady  otworzył   wiceprzewodniczą cy  Zarzą du  Głównego PTMTS prof,  dr  B.  STANISZEWSKI.
Nastę pnie  powołano Prezydium  Zjazdu  w  składzie: prof,  dr  J.  KOLAKOWSKI  (Czę stochowa) — prze-

wodniczą cy;  prof.  J.  WYSOCKI  (Gdań sk)  i  doc.  dr  Zb.  ENGEL  (Kraków) — zastę pcy  przewodniczą cego
oraz  doc.  dr  J.  FOLWARCZNY  (Gliwice)  i  dr  W.  WALCZAK  (Łódź) — sekretarze.

Przed  rozpoczę ciem  obrad  uczczono  minutową   ciszą   pamięć zmarłych — prof.  dr. Włodzimierza Bu-
RZYŃ SKIEGO  i  prof,  dr.  Henryka  RADWAŃ SKIEGO  (członków  Oddziału PTMTS w  Gliwicach).

Przyję to  nastę pują cy  porzą dek obrad

1.  Otwarcie  Zjazdu.  Wybór  przewodniczą cego,  zastę pców  przewodniczą cego  i  sekretarzy  Zjazdu.
2.  Przyję cie  protokółu z  XI I   Zjazdu  Delegatów PTMTS.
3.  Powołanie Komisji  Matki  i  Skrutacyjnej.
4.  Sprawozdanie  z  działalnoś ci  Towarzystwa.
5.  Sprawozdanie  finansowe.
6.  Sprawozdanie  Głównej Komisji  Rewizyjnej.
7.  Dyskusja  nad sprawozdaniami, przyję cie  ich oraz postawienie  wniosku  o udzielenie Zarzą dowi Głów-

nemu  absolutorium  i  głosowanie  nad  wnioskiem.
8.  Wybory:  a) przewodniczą cego; b) uzupełniają ce członków Zarzą du Głównego; c) uzupełniają ce Głów-

nej  Komisji  Rewizyjnej.
9.  Sprawa  nadawania  członkostw  honorowych  i  zagranicznych PTMTS.

10.  Uchwalenie  generalnych  wytycznych  kierunkowych  działalnoś ci  na  nastę pny  okres.
11.  Sprawy  bież ą ce  i  wolne  wnioski.

Protokół   z  XI I   Zjazdu  Delegatów  PTMTS odbytego  dnia  20  czerwca  1970  r.  przyję to,  po uwzglę d-
nieniu  poprawki  wniesionej  przez prof.  dr.  J.  MUTERMILCHA. Mianowicie  na  s.  9,  drugi  ustęp  od  dołu
w  wypowiedzi  prof.  Mutermilcha powinno  być  «godność jest zbyt  wysoka na jego skromne zasługi, nie-
mniej bardzo  miła». Powołano Komisję   Matkę   i  Skrutacyjną   w  składzie:  dr  K.  WERNEROWSKI— prze-
wodniczą cy,  prof,  dr  Zb.  OLESIAK,  doc.  dr  hab.  B.  SKALMIERSKI — członkowie.

Sekretarz  Generalny — prof,  dr  Zb.  OSIŃ SKI  złoż ył   sprawozdanie  z  działalnoś ci Towarzystwa  za  rok
1970  oraz  za  I kwartał   1971  r.

Skarbnik — dr  K.  BORSUK  złoż ył   sprawozdanie  z  działalnoś ci finansowej  PTMTS w  roku  1970  oraz
za  I  kwartał   1971  r.

Dr  K.  Borsuk  podał   również  zebranym  do wiadomoś ci,  że w  roku  bież ą cym  Polska  Akademia  Nauk
potrą ciła  Z dotacji  kwotę   zaległych  składek  członkowskich.  W  zwią zku  z  tym  zwrócił   się   z  apelem  do
Oddziałów  o  zlikwidowanie  tych  zaległoś ci.  Sprawa  dotyczy  głównie  Oddziałów  w  Krakowie  i w  War-
szawie.
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Ponadto  poważ nie  zostały  obniż one w zatwierdzonym  przez  PAN  preliminarzu  budż etowym  kwoty
przeznaczone na podróże  służ bowe.

Sprawozdanie  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  złoż ył  jej  przewodniczą cy — prof,  dr Zb.  KĄ CZKOWSKI.
Wniosek o udzielenie ustę pują cemu  Zarzą dowi Głównemu absolutorium, z podzię kowaniem za owocną

pracę,  zebrani  przyję li  jednogłoś nie.
W  imieniu Komisji  Matki  i  Komisji  Skrutacyjnej  zabrał   głos dr K.  WERNEROWSKI  stwierdzają c,  że

upłynę ła dwuletnia  kadencja:  przewodniczą cego — prof.  dr. Zb.  BRZOSKI;  członków Zarzą du Głównego:
prof.  dr.  B. STANISZEWSKIEGO, prof. dr. M.  Ź YCZKOWSKIEGO,  dr. K.  BORSUKA, dr. J.  STUPNICKIEGO; prze-

wodniczą cego  Głównej Komisji  Rewizyjnej  — prof. dr. Zb.  KĄ CZKOWSKIEGO;  członków: doc. dr.  E.  BIE-
LEWICZA,  doc.  dr.  J.  SULOCKIEGO.

Na  przewodniczą cego  PTMTS Komisja  Matka wysunę ła kandydaturę  prof.  dr. Zb.  KĄ CZKOWSKIEGO.
Na  kandydaturę   tę  padło  48 głosów  na 49 obecnych  delegatów.

Nastę pnie Komisja  Matka wysunę ła  kandydatury  na członków Zarzą du  Głównego. Wybrano  nastę-
pują cych  kolegów:

prof, dr J. MURZEWSKI (Kraków) — 47 głosów; prof, dr Zb.  WESOŁOWSKF — 49 głosów; prof, dr G. RA-
KOWSKI —  47  głosów;  dr K.  BORSUK — 47  głosów.

Wyniki  głosowania na członków  Głównej Komisji  Rewizyjnej  były  nastę pują ce:
doc.  dr E.  BIELEWICZ  (Gdań sk) — 47  głosów;  dr  J.  STUPNICKI — 49  głosów;  doc. dr  J.  SUŁOCKI

(Łódź) — 46  głosów;  doc. dr Z.  WASZCZYSZYN  (Kraków) — 46  głosów.

Prof, dr Z.  KĄ CZKOWSKI  podzię kował  za wybór  i zaszczyt  jaki  go spotkał. Podkreś lił, że zdaje  sobie
sprawę   z poważ nych  obowią zków  i duż ej  odpowiedzialnoś ci.  Poprzednio funkcję   tę  piastowali  profeso-
rowie —  W.  WIERZBICKI, J.  MUTERMILCH i Z. BRZOSKA. Prof, dr Z.  KĄ CZKOWSKI wyraził  obawy, że bę dzie

mu  trudno im dorównać.

Ż yczeniem nowo wybranego  przewodniczą cego  jest, aby  Towarzystwo  zaję ło  się  sprawami  upowszech-
niania  nauki, pomagało osobom  pracują cym  twórczo  i miało  głos  w  sprawach  programów  nauczania.
Aż eby to osią gną ć,  organizacja  nasza  musi być  silna  liczebnie  i dbać, ż eby jej reprezentacja na zewną trz
składała  się  z ludzi  mają cych  odpowiedni  autorytet.

Prof, dr B.  STANISZEWSKI  W imieniu prof, dr Z. BRZOSKI, swoim  i całego Zarzą du wyraził   zadowolenie
z  dokonanego  wyboru  i  ż yczył   Przewodniczą cemu jak najlepszych  wyników  w trudnej  pracy.

Prof, dr J.  KOŁAKOWSKI  w imieniu XII I  Zjazdu  Delegatów  złoż ył  podzię kowanie  ustę pują cemu  prze-
wodniczą cemu,  oraz  ustę pują cym  członkom Zarzą du  Głównego. Zjazd  zobowią zał   Zarząd  Główny  do
wyraż enia  podzię kowań  ustę pują cym  działaczom Towarzystwa  na piś mie.  Nastę pnie prof,  dr J. Koła-
kowski  złoż ył   gratulacje  nowowybranym  przewodniczą cemu  i  członkom Zarzą du Głównego.

Prof,  dr Z. OSIŃ SKI  przedstawił   zebranym  wytyczne  postę powania  przy  przyjmowaniu  do PTMTS
członków  zagranicznych  zwyczajnych  i  honorowych.  Wytyczne  te  stanowią   omówienie  odpowiednich
punktów statutu i opracowane Zostały przez Komisję  w składzie: prof, dr B. STANISZEWSKI, prof, dr Z.  KĄ CZ-
KOWSKI  i  doc.  dr  M.  KWIECIŃ SKI.

W  dyskusji  zabierali  głos profesorowie  J.  MUTERMILCH i Z. KĄ CZKOWSKI  oraz  docenci R. JANICZEK
i  M.  KWIECIŃ SKI.  Proponowane wytyczne  Zjazd  zatwierdził.

Nastę pnie  prof,  dr Z. OSIŃ SKI  przedstawił  w  imieniu  Zarzą du  Głównego  uchwalony  przez  ostatnie
Plenum  wniosek  o nadanie godnoś ci  członka honorowego  PTMTS — prof.  dr. Witoldowi  NOWACKIEMU.

Ponieważ  wniosek  ten  złoż ony został  przez  Oddział  Warszawski,  uzasadnienie jego  zreferował   prze-
wodniczą cy  tego  Oddziału — prof,  dr Zb.  OLESIAK.  Wniosek  zebrani  przyję li  jednomyś lnie.

Wytyczne  kierunkowe  działalnoś ci na najbliż szy  okres  zreferował   prof,  dr B.  STANISZEWSKI.
Przewiduje  się  kontynuowanie  działalnoś ci dotychczasowej  polegają cej  na organizowaniu  zebrań nau-

kowych,  sympozjów,  konkursów  naukowych, prowadzeniu  działalnoś ci wydawniczej  i pewnej  współpracy
Z zagranicą.  Zreferowane  wytyczne  zebrani  przyję li.

W  dyskusji  nad sprawozdaniami,  wytycznymi  i w ramach wolnych  wniosków  zabierali  głos  profeso-
rowie:  Z. BUDZIANOWSKI, R.  CIESIELSKI, Z.  KĄ CZKOWSKI, J.  KOŁAKOWSKI , i.  MUTERMILCH,  Z.  OLESIAK,

Z.  OSIŃ SKI, Z. PARSZEWSKI, B.  STANISZEWSKI, dr  hab. R.  DOROSZKIEWICZ, doc. A.  JAKOWLUK, doc. R. JA-

NICZEK,  doc.  B.  SKALMIERSKI, dr  W.  PIETRASZKIEWICZ, dr  R. Ż UCHOWSKI.
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Poruszane  sprawy  dotyczyły:  terminowego  nadsyłania  sprawozdań,  materiałów  informacyjnych  do
Biuletynu  MECHANIK I  TEORETYCZNEJ  i  STOSOWANEJ,  popularyzacji  wiedzy  w  szczególnoś ci
mechaniki,  konkursów  naukowych,  programów  studiów  na wydziałach  mechanicznych  i  lą dowych,  po-
pularyzacji  osią gnięć  członków  PTMTS,  ograniczenia  funduszy  na delegacje,  kontaktów  z  zagranicą
i  konkursów  problemowych.

W wyniku dyskusji Zjazd Delegatów uchwalił  dwa wnioski  dotyczą ce: J) wystą pienia  do Władz w spra-
wie  ograniczenia  kwot na delegacje  służ bowe  oraz  2)  memoriału w sprawie nauczania mechaniki i pro-
gramów.

N a  zakoń czenie prof, dr J. KOŁAKOWSKI  podzię kował  obecnym za przybycie, a prof, dr Z.  KĄ CZKOWSKI
podzię kował   przewodniczą cemu  i  prezydium  Zjazdu  Delegatów  za sprawne  przeprowadzenie  obrad.

Zbigniew Olesiak {Warszawa)

SKŁAD  ZARZĄ DU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIKI  TEOTETYCZNEJ I   STOSOWANEJ

W  KADENCJI  1971/1972

Prof, dr Zb.  KĄ CZKOWSKI  — przewodniczą cy;  prof, dr J. MURZEWSKI, prof, dr Zb.  OSIŃ SKI — wiceprze-
wodniczą cy;  prof, dr J.  SZMELTER — sekretarz generalny;  dr inż. K.  BORSUK —skarbnik;  prof, dr G.  RA-
KOWSKI — zca sekretarza generalnego; prof, dr Zb. WESOŁOWSKI  — zca skarbnika; prof, dr W.  OLSZAK —
członek ZG; prof, dr Zb. BUDZIANOWSKI  (Gliwice), doc. dr M.  SUCHAR  (Łódź) — zastę pcy członków ZG.

Główna  Komisja  Rewizyjna

Prof, dr St. KOCAŃ DA — przewodniczą cy;  doc. dr E.  BIELEWICZ, doc. dr  H. MIKOŁAJCZAK , dr J.  STUP-

NICKŁ  doc.  dr  J.  SUŁOCKI,  doc.  dr  Z.  WASZCZYSZYN — członkowie.

SKŁAD  ZARZĄ DÓW ODDZIAŁÓW
POLSKIEGO  TOWARZYSTWA  MECHANIKI  TEORETYCZNEJ I   STOSOWANEJ

W  KADENCJI  1971/1972

B y d g o s z c z:  dr  K.  WERNEROWSKI — przewodniczą cy;  dr  T.  KABAT —  wiceprzewodniczą cy;
mgr  inż. B.  SIOLKOWSKI — sekretarz;  mgr  inż.  J.  CABAŃ SKI —  skarbnik.

C z ę s t o c h o w a:  prof,  dr J.  KOŁAKOWSKI  — przewodniczą cy;  prof,  dr T. OPOLSKI — wiceprze-
wodniczą cy; doc.  dr  J.  ELSNER — sekretarz; doc.  dr A.  SŁUŻ ALEC — skarbnik; doc.  dr  hab.  R.  JANICZEK —
członek  Zarzą du.

G d a ń s k:  doc. dr hab. P. WILD E — przewodniczą cy;  dr W. PIETRASZKIEWICZ — sekretarz.
G l i w i c e :  doc. dr hab. J. ANTONIAK — przewodniczą cy;  doc. dr hab. J. BURSA —  wiceprzewodni-

czą cy;  doc. dr hab. J. FOLWARCZNY  — sekretarz;  dr A. TYLIKOWSKI  — skarbnik;  doc. dr hab. S. BOR-
KOWSKI,  doc.  dr J.  WOJNAROWSKI,  dr  hab.  T.  BES  —  członkowie  Zarzą du.

K r a k ó w:  doc. dr Z.  ENOEL — przewodniczą cy;  doc.  dr Z.  BYCHAWSKI —  wiceprzewodniczą cy;
dr  S. KASPRZYK — sekretarz;  doc.  dr W. KRZYŚ — skarbnik; prof, dr W.  BOGUSZ, prof, dr J.  MURZEW-
SKI,  doc.  dr Z. WASZCZYSZYN,  dr B.  OLSZOWSKI  —  członkowie  Zarzą du.

Ł ó d ź:  prof, dr Z. PARSZEWSKI — przewodniczą cy;  doc. dr hab. M.  SUCHAR —  wiceprzewodniczą cy;
dr  W.  WALCZAK — sekretarz;  doc. dr  hab.  J.  GLUZA — skarbnik.



546  BIULETYN  INFORMACYJNY

P o z n a ń:  prof,  dr  E.  KARAŚ KIEWICZ  — przewodniczą cy;  doc.  dr  hab.  S.  WIŚ NIEWSKI —  wiceprze-
wodniczą cy;  dr  Z.  MAGIERA- ULLRICH — sekretarz;  doc.  dr  hab.  H.  MIKOLAJCZAK  — członek  Zarzą du.

S z c z e c i n:  doc. dr J. MIERZEJEWSKI—przewodniczą cy; dr C.  MICKIEWIC Z —  wiceprzewodniczą cy;
dr  K.  GRUDZIŃ SKI — sekretarz;  dr  H.  KARPIŃ SKA — skarbnik;  dr  B.  TĘ CZYŃ SKA — członek  Zarzą du.

W a r s z a w a:  prof, dr Z. OLESIAK — przewodniczą cy;  doc. dr B. KRAJEWSKI—  wiceprzewodniczą cy;
doc.  dr  hab.  P.  JASTRZĘ BSKI'—skarbnik;  dr  A.  JAWORSKI —  zca  sekretarza;  dr  Z.  REIPERT —  zca  skarb-
nika;  dr  K.  BORSUK — członek Zarzą du.

W r o c ł a w:  doc. dr A.  BORCZ — przewodniczą cy;  doc. dr Z. GABRYSZEWSKI  —  wiceprzewodniczą cy;
doc.  dr  M.  KWIECIN SKI— sekretarz;  doc.  dr  J.  STANDA —  skarbnik;  dr  W.  MIRONOWICZ —  sekretarz;
dr  S.  DMITRUK, dr  L.  JARMOŁKOWICZ, dr  B.  OKOLÓW —  członkowie  Zarzą du.

XII I  MIĘ DZYNARODOWY KONGRES MECHANIKI   TEORETYCZNEJ I  STOSOWANEJ

Komunikat  koń cowy

Kongres odbę dzie się  w Uniwersytecie Moskiewskim  w dniach 21 sierpnia (poniedziałek) do 26 sierpnia
(sobota)  1972  r.  Organizatorem  jest Komitet  IUTAM   oraz  Narodowy  Komitet  IUTAM  ZSRR.

Naukowy  program Kongresu  obejmuje  całą   dziedzinę  mechaniki wł ą cznie z metodami  analitycznymi,
mechaniką   ciała stałego  i mechaniką   cieczy  i  gazów, wraz  z zastosowaniami.  Wygłoszone  zostaną   nastę-
pują ce  referaty  generalne:

A. E.  BRYSON  (USA)': Teoria  sterowania  układów  stochastycznych,
B.  FRAEIJS  DE VEUBEKE  (Belgia):  Analiza  numeryczna  konstrukcji,
M. J.  LIGHTHIL L (W.  Brytania):  Ruch  zwierząt  wodnych,
K.  WIEGHARDT  (N RF):  Hydrodynamika  okrę tu,

oraz  referaty  generalne  w  sekcjach:
G.  CARRIER  (USA):  Huragany  i  tornada,
A. A.  DERIBAS  (ZSRR): O  pewnych  zjawiskach  przy  zderzeniach  o  duż ej  prę dkoś ci  ciał  stałych,
H.  GOLDSMITH (Kanada): Ruch  krwi,
S. S.  GRIGORIAN (ZSRR): Pewne współczesne  zagadnienia  mechaniki  w  przemyś le  naftowym,
J. P.  GUIRAUD  (Francja): Dynamika  gazu  z  punktu  widzenia  teorii  kinetycznej,
N . J.  HOFF  (USA): Zasady  ekstremalne  dla  konstrukcji  metalowych  w  stanie pełzania,
A. Ju.  ISZLIŃ SKI  (ZSRR): Dynamika  poł ą czonych  układów  ciał   sztywnych,
W. T.  KOITER  (Holandia):  Podstawy  teorii  powłok,
M.  LANDAH L  (Szwecja):  Zmniejszenie  oporu  przez  dodatek  polimeru,
H. W.  LIEPMANN (USA):  Doś wiadczalna  mechanika  płynów,
M.S.  LONGUET- HIGGINS  (W.  Brytania):  Fale  w  wirują cych  płynach,
E. H.  MANSFIELD  (W.  Brytania):  Odwrotne  metody  w  mechanice  budowli,
J. R.  MELCHER  (USA):  Elektro- hydrodynamika,
F.  NIORDSON (Dania):  Procesy  optymalizacyjne  dla  układów  mechanicznych,
J. R.  PHILIP (Australia):  Przepływy  w  oś rodkach  porowatych,
J.  ROTTA  (N RF):  Turbulentne  warstwy  przyś cienne,
L. E.  SCRIVEN  (USA):  Molekularne  uzasadnienie  modeli  Teologicznych  z  wewnę trznymi  zmiennymi

strukturalnymi,
L. I,  SIEDOW  (ZSRR): Ruch  o  duż ych  prę dkoś ciach  w  wodzie,
I . N.  WEKUA  (ZSRR): Metody  rozwią zywania  Kagadnień  brzegowych  w  momentowej  teorii powłok,
L I ,  WOROWICZ  (ZSRR): O  zagadnieniach  niejednoznacznoś ci  i  stabilnoś ci  w  nieliniowej  mechanice

kontinuum.
Przewidziane  są   również  dyskusje  «okrą głego  stołu»  o  nastę pują cej  tematyce:

Zniszczenie — przewodniczy  Ju. N.  RABOTNOW  (ZSRR),
Przemysłowa mechanika cieczy i gazów — przewodniczy  P. R.  OWEN  (W.  Brytania),
Procesy optymalizacyjne dla układów mechanicznych — przewodniczy  N. N.  KRASSOWSKI  (ZSRR).
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Oprócz  tego zostanie wygłoszonych  230 referatów  w sześ ciu  równoległych sekcjach.  Na referaty prze-
widuje  się   po  20  minut  oraz  10  minut  na  dyskusję   po  każ dym  referacie.  Uczestnicy  Kongresu,  którzy
chcieliby wygłosić referaty  proszeni są   o przesłanie streszczenia o obję toś ci 400—500 słów w pię ciu egzem-
plarzach  do  Sekretarza Polskiego  Komitetu  IUTAM  doc.  dr  Stefana  ZAHORSKIEGO,  Instytut Podstawo-
wych  Problemów Techniki PAN, Warszawa,  ul.  Ś wię tokrzyska  21, IV  p. w  nieprzekraczalnym terminie
do  1  lutego  1972  r.  Streszczenie  powinno  być  napisane  w  ję zyku  angielskim,  francuskim,  niemieckim
lub  rosyjskim.  U góry  streszczenia  należy  podać dokładny adres  autora. Oprócz powyż szego streszczenia
należy  sporzą dzić  streszczenie  o  obję toś ci  nie przekraczają cej  100 słów, które w przypadku  dopuszczenia
referatu do wygłoszenia  zostanie opublikowane  w  programach Kongresu.  Streszczenie to  należy  przygo-
tować w formacie A5  (21 X14,8  cm), z podwójnym  marginesem  i podwójnym  odstę pem. Tytuł  i  nazwisko
autora  powinny  znajdować  się   na  stronie  tytułowej, np:

THE  COLLAPSE  AN D  REBOUND  OF  CAVITATIO N  BUBBLES

A.B.  Kowalski,  Warszawa,  Poland

Prace przedstawione  na Kongresie  nie mogą   być przed tym przedstawione  na ż adnym mię dzynarodowym
lub  duż ym  narodowym  sympozjum  ani  opublikowane  przed  koń cem  Kongresu.

Istnieje moż liwość  czę ś ciowego  pokrycia  kosztów  uczestnictwa  i przejazdu  do Moskwy  i z powrotem
dla  pewnej  liczby  młodych  uczestników  (nie przekraczają cych  30 lat). Podania w  tej  sprawie  moż na kie-
rować  do  Sekretarza  Komitetu Kongresu  wraz  z  poparciem starszego  pracownika  nauki w  terminie do
15 marca  1972.  Adres:  Professor  E. Becker,  Secretary  of  the IUTAM  Congress  Committee, Institut  fii r
Mechanik  der Technischen Hochschule, Hochschulstrasse 1, 61 Darmstadt, F.R. Germany.

Rezerwacji  hotelu  należy  dokonać  przez  INTOURIST,  moż liwie  nie  póź niej  niż  w  marcu  1972  r.
Opłata  za  uczestnictwo  w  Kongresie  wynosi  22,50  rb.  za  uczestnika  i  11,25  rb.  za  osobę   towarzyszą cą ".
Cena  za  dobę   hotelową,  w  zależ noś ci  od  klasy hotelu, wynosi  od  6,30  do  21,00  rb.
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