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KOLOKWIU M   EUROMECH  53  «TERMOPLASTYCZNOŚ Ć»

Jabłonna,  16- 19  wrześ nia  1974  r.

W  dniach  16- 19  wrześ nia  1974  r.  odbyło  się   w  Jablonnie  k.  Warszawy  53  Kolokwium  Euromech
na  temat «Tennoplastycznoś ci».  Organizatorem kolokwium  był  Instytut Podstawowych  Problemów Tech-
niki  PAN,  przewodniczą cym — prof,  dr  Piotr  PERZYNA,  sekretarzem — dr  Witold  KOSIŃ SKL  Było  to
drugie  z  kolei  (po  49.  na  temat  «Mechaniki  zawiesin  i  roztworów  polimerów»)  kolokwium  Euromech
w  Polsce  w  1974  r.

Celem  wrześ niowego  mię dzynarodowego  spotkania  specjalistów,  czynnie  pracują cych  w  tematyce
termoplastycznoś ci, było przedstawienie  ostatnich osią gnięć  naukowych w tej dziedzinie oraz przedyskuto-
wanie  nowych  kierunków  jej  rozwoju.

W obradach wzię ło udział   44 uczestników  z  12 krajów:  Bułgarii  (1), Czechosłowacji  (2), Francji (4),
Japonii  (1),  Jugosławii  ( I ) ,  N RD  (1), RFN (3),  Polski  (17), Rumunii  (2),  W. Brytanii  (2), Włoch (8) i USA
(2).

Otwierając  konferencję,  prof, dr P. PERZYNA stwierdził, że w ostatnicli latach teoria termoplastycznoś ci
stała  się   rozległą   i  waż ną   dyscypliną   mechaniki, a  to  dzię ki  szerokim  moż liwoś ciom  jej  zastosowań  do
współczesnych  problemów  techniki,  takich  jak:  technika  i  technologia  reaktorowa,  nowoczesne  ź ródła
energii,  przemysł   chemiczny. W  dalszym  cią gu  swego  wystą pienia  prof.  PERZYNA, omówił  cel  i zadania
spotkania,  podkreś lając  że  nie  jest  moż liwe  omówienie  w  czasie  czterodniowego  spotkania  wszystkich
problemów,  które  składają   się   na  teorię   termoplastycznoś ci.  Wysunął   jednak  na  czoło  zagadnień  jedno
z  głównych — termomechaniczne  sprzę ż enie  w  materiałach.

W  imieniu  dyrekcji  Instytutu  Podstawowych  Problemów  Techniki  uczestników  kolokwium  powitał
członek  korespondent  PAN  prof,  dr A.  SAWCZUK.

Obrady  były  podzielone na  siedem  tematycznych sesji,  w  trakcie  których  wygłoszono  30  referatów,
w  tym  6  generalnych.  Uczestnicy  otrzymali  streszczenia  wszystkich  referatów,  natomiast  pełne  teksty
wię kszoś ci  z  nich  zostaną   opublikowane  w  specjalnym  numerze  Archiwum  Mechaniki  Stosowanej
w  1975  r.  (w  numerze  5).

Problematyka  poruszana  w  czasie  konFerencji  dotyczyła:  róż nych  matematycznych  opisów  podstaw
termoplastycznoś ci;  fizykalnych  i  eksperymentalnych  aspektów  wystę pują cych  przy  formułowaniu  rów-
nań  konstytutywnych  w  zależ nej  i  niezależ nej  od  czasu  plastycznoś ci,  z  wpływem  efektów  termicznych;
geometrycznych  aspektów  skoń czonych  deformacji  niespiczystych;  badań zjawiska  wpływu  temperatury
na  granicę   plastycznoś ci;  analizy  termodynamicznych ograniczeń nakładanych na  zwią zki  konstytutywne
wraz  z  opisem  termomechanicznego  sprzę ż enia;  rozwią zali  problemów  począ tkowo- brzegowych  w  ter-
moplastycznoś ci  przy niesprzę ż onych  i sprzę ż onych  równaniach pola;  istnienia  fal  termicznych w ciałach
stałych  z fizykalnego  i  praktycznego  punktu  widzenia;  nowych  rezultatów  badań  termoplastycznego  za-
chowania  się  materiałów; podstawowych  twierdzeń  w  termoplastycznoś ci.

Pierwsza przedpołudniowa sesja poniedziałkowa (16.IX) była poś wię cona matematycznym podstawom
termoplastycznoś ci.  Referat  generalny  wygłosił   prof.  J.  KRATOCHVIL  (Praga).  Przedstawił   w  nim  trzy
istnieją ce  podejś cia  w opisie  termomechanicznych własnoś ci ciał  niesprę ż ystych.  Swoją  uwagę  autor skupił
na  opisie  w  ramach  teorii  materiałów z  parametrami wewnę trznymi  (wewnę trznymi  zmiennymi stanu).
Opis  ten  rozszerzył,  wykorzystując  matematyczną   teorię   materiałów  prostych  (Noll  1972)  oraz  teorię
materiałów z zakresem  sprę ż ystym  (Owen  1970).

Referat  prof.  Th.  LEHMANN A  (Bochum)  wygłoszony  po  referacie  generalnym  dotyczył   procesów
termomechanicznych  z  duż ymi  jednorodnymi  deformacjami  sprę ż ysto- plastycznymi.  Oprócz  problemu
opisu  procesów  autor poruszył  sprawę   wpływu  temperatury na deformacje  sprę ż ysto- plastyczne.
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Kolejnym  mówcą   był  prof. Z.  BYCHAWSKI  (Rzeszów),  który  zajął   się   opisem  materiałów  reologicz-
nych  w  obecnoś ci  pola  temperatury, wykazują cych  plastyczne  i  zależ ne  od  czasu  własnoś ci.  Mówca  wy-
prowadził  funkcjonalne  (całkowe) zwią zki  konstytutywne,  opierając  się   na pewnych  warunkach całkowal-
noś ci odkształceń.

Z  kolei dr P. MAZIL U (Bukareszt) zajął  się  w swoim  wystą pieniu  badaniem materiału sprę ż ysto- termo-
plastycznego  typu prę dkoś ciowego.  Formułując algebraiczne  kryteria  obcią ż enia  i  odcią ż enia  i  zakładając
całkowitą  zamianę  pracy  plastycznej  w ciepło, referent  wyprowadził   zmodyfikowane  (hiperboliczne)  rów-
nanie  przewodnictwa  ciepła  (Vernotte  1958).

Ostatni  referat  tej sesji  wygłoszony  przez dr.  M.  MICUNOVICA  (Kragujevac)  dotyczył   geometrycznego
aspektu  duż ych  deformacji  termoplastycznych.  Wykazano  w  nim, że  przy  założ eniu addytywnoś ci  defor-
macji  termosprę ż ystej  i  plastycznej  nie jest  moż liwe  zrealizowanie  tych  ostatnich przez  pocię cie  ciała  na
fizycznie  małe  czę ś ci.

Popołudniowa  sesja,  poś wię cona  fizykalnym  podstawom  termoplastycznoś ci,  zaczę ła się   generalnym
referatem  dr.  J.  ZARKI  (Paryż ). W  szerokim  potraktowaniu  zagadnienia  autor  przedstawił   przegląd  wy-
branych  teorii fizycznych  ciał   o własnoś ciach sprę ż ysto- lepkoplastycznych  poddanych wpływom tempera-
tury. Omówione zostały mechanizmy plastycznego  płynię cia w kryształach z punktu widzenia  współczesnej
teorii  dyslokacji.

Referat  nastę pny, przedstawiony  przez prof. Y.  H OME  (Raleigh, North  Carolina), dotyczył  badania,
w ramach teorii fizycznej,  zależ noś ci granicy plastycznoś ci  od zmian temperatury. Wyprowadzoną   zależ ność
porównano z  istnieją cymi  wynikami  eksperymentów  w kryształach.

Z  kolei  dr V.  KAFKA  (Praga)  zajął   się   wytłumaczeniem  mechanizmów  płynię cia  w  polikrysztalach
w ramach  teorii  poś lizgów. Nieizotermiczna  teoria  plastycznoś ci  rozwinię ta  przez  autora  opierała się   na
koncepcji  wystę powania  mikronaprę ż eń jako  jednej  ze  zmiennych  stanu.

Drugi  dzień  obrad  został  poś wię cony  problemom  podstaw  termodynamicznych  termoplastycznoś ci
i  propagacji  fal.  W  referacie  generalnym,  w  sesji  przedpołudniowej, prof.  P.  PERZYNA  (Warszawa)  zajął
najpierw  uwagę  słuchaczy krótkim omówieniem  istnieją cych  koncepcji  termodynamicznego opisu materia-
łów  dysypatywnych,  a  w  dalszej  czę ś ci  skupił   się   na  podejś ciu  do  termodynamiki  kontinuum w  ramach
jednoznacznych struktur materialnych  (Kosiń ski  i  Perzyna —  1973).  Problem, jaki  wysunął   się   na  czoło
tej czę ś ci wykładu, to ograniczenia nakładane na relację  dostę pnoś ci w przestrzeni  stanów termodynamicz-
nych wynikają ce  ze spełnienia praw  termodynamiki. Mówca przedstawił   nastę pnie lokalne  i całkowe nie-
równoś ci dysypacji energii  jako podstawowe  ograniczenia na odwzorowania  konstytutywne  w budowanych
teoriach  materiałów  niesprę ż ystych.  Drugi  podstawowy  problem  przedyskutowany  w  tym  referacie  to
opis  sprzę ż eń  termomechanicznych.

Referat  prof. S.  NEMAT- NASSERA  (Evanston, Illinois)  dotyczył   rozważ ań  nad  istnieniem potencjałów
niesprę ż ystych  w  teoriach  materiałów  sprę ż ysto- plastycznych  opisywanych  parametrami  wewnę trznymi.
Założ enie istnienia  uogólnionych  zwią zków  Onsagera  mię dzy  wielkoś ciami  odpowiedzialnymi  za  niesprę-
ż yste zachowanie się  materiałów umoż liwiło autorowi  wyprowadzenie  interesują cych  warunków  odnoś nie
do:  normalnoś ci tensora deformacji  niesprę ż ystych,  termodynamicznej stabilnoś ci  i wypukłoś ci powierzchni
potencjałów  niesprę ż ystych.

Z  kolei prof. J. KRATOCHVIL  omówił  metodę  wyprowadzenia  równań konstytutywnych  dla materiałów
niesprę ż ystych.  Wybierając  podejś cie  przez parametry  wewnę trzne, mówca  przedstawił   kolejne  etapy  wy-
prowadzenia z ogólnych zwią zków konstytutywnych  szczególnej  postaci równań, dobrze opisują cych  realne
materiały.

Dr  A.  PAGI.IETTI (Cagliari, Sardynia) zajął   się   termodynamiczną   teorią   materiałów  sprę ż ysto- plastycz-
nych  przy  założ eniu rozkladalnoś ci  całkowitej  deformacji  na  czę ś ci:  termosprę ż ystą   i  plastyczną   (Green
i  Naghdi, 1965). W ramach  tej  teorii  autor zajął   się   geometrią   deformacji  oraz wyznaczeniem  deformacji
uniwersalnych.

W  ostatnim  referacie  przedpołudniowym  dr  J.  ZARKA  przedstawił   wspólną   pracę   z  dr.  W. K. No-
WACKIM  (Paryż, stacja  PAN) dotyczą cą   weryfikacji  istnieją cych  klasycznych  hipotez w  sprzę ż onej  termo-
plastycznoś ci.

Popołudniową  sesję  zapoczą tkował  prof. S. NEMAT- NASSER referatem generalnym  o falach termicznych
(tzw.  drugim  dź wię ku)  w  ciałach  stałych.  Historyczny  rozwój  teoretycznych  i  doś wiadczalnych  badań
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nad  tym  problemem  został   wzbogacony  przez  autora  przedstawieniem  fizykalnej  teorii  fal  termicznych
rozumianych jako rozprzestrzenianie się   zaburzeń  w gazie fononowym  wypełniają cym  oś rodki materialne.
Liczne fotogramy  zarejestrowanych  fal  termicznych w zestalonym helu były interesują cą   ilustracją   wykładu
i  potwierdzeniem  tezy  o  koniecznoś ci  uwzglę dniania  skoń czonej  prę dkoś ci  rozchodzenia  się   ciepła  przy
rozwią zywaniu  wielu  problemów  mechaniki,  a  w  szczególnoś ci  w  obecnoś ci  niskich  temperatur.

Nastę pują ce  potem  dwa  kolejne  referaty  dotyczyły  problemu  wyprowadzenia  warunków  propagacji
sprzę ż onych  fal  termomechanicznych  w  ogólnych  oś rodkach  materialnych. Referat  dr.  W.  KOSIŃ SKIEGO
(Warszawa)  był   poś wię cony  wyprowadzeniu,  przy  moż liwie  najsłabszych  założ eniach, termodynamicznej
teorii  materiałów  z  parametrami  wewnę trznymi,  w  ramach  której  moż na  rozpatrywać  termiczne  fale
uderzeniowe  i  przyspieszenia.  Otrzymane  w  pracy  funkcjonalne  równanie  dla  strumienia  ciepła zostało
po  zróż niczkowaniu  sprowadzone  do  zwią zku  Maxwella- Cattaneo  przewodnictwa  ciepła. Przykład linio-
wego  materiału  sprę ż ysto- lepkoplastycznego,  w  którym  istnieją   cztery  sprzę ż one,  termomechaniczne,
rzeczywiste,  symetryczne  fale  uderzeniowe,  zakoń czył   referat.

W  drugim,  o  podobnym  temacie, referacie  dr  I .  SULICIU  (Bukareszt)  zajął   się   warunkami  istnienia
symetrycznych  i  rzeczywistych  prę dkoś ci  fal  przyspieszenia  w  materiale  z  parametrami  wewnę trznymi.
Jednym  z  warunków,  jakie  otrzymał  autor, była potrzeba  traktowania  strumienia  ciepła jako  parametru
wewnę trznego.  Implikacje  z  drugiego  prawa  termodynamiki  w dyskusji  realnoś ci  fal  przyspieszenia  były
podsumowaniem  referatu.

Trzeci  dzień  (18.IX) zaczął  się   referatem  generalnym prof.  G.  YAGAWY  (Tokio)  ze  wspólnej  pracy
z N .  MIYAZAK I i Y.  ANDO.  Dotyczył  on zastosowania  metody elementów skoń czonych do  rozwią zywania
problemów  duż ych  deformacji  sprę ż ysto- plastycznych  z  uwzglę dnieniem  termodynamiki.  Przyrostowy
formalizm  uż yty  w  referacie  dopuszczał  uwzglę dnienie  zarówno nieliniowoś ci  geometrycznej, jak  i fizycz-
nej.  Przykład  ilustrują cy  metodę   dotyczył   sprę ż ysto- plastycznego  pełzania osiowosymetrycznej  powłoki.
Według  autora  przedstawiona  metoda  może  być  zastosowana  do  rozwią zywania  problemów  wystę pują-
cych przy projektowaniu  konstrukcji  reaktorów, oraz wszę dzie tam, gdzie obcią ż eniom towarzyszą   zmiany
temperatur.

Referat  dr.  S.  GOLDSTEIN A (Paryż)  także  dotyczył  zastosowania  metody elementów  skoń czonych do
numerycznego  rozwią zania  problemów  brzegowych  inż ynierii  reaktorowej.  W  referacie  uwzglę dniono
cykliczne  zmiany  temperatury,  napromieniowanie,  pełzanie  i  efekty  plastyczne.

Zagadnienia  techniki  reaktorowej  inspirowały  także  autora  nastę pnego  referatu — dr.  J. L.  HF.ADA
(Londyn).  Opis  termomechanicznych zjawisk  wystę pują cych  w  wysokotemperaturowym  reaktorze  chło-
dzonym gazem,  problemy  projektowania  rdzenia  reaktora, a  także rozwią zanie  niesprzę ż onego  zagadnie-
nia  brzegowego  dla  rdzenia  złoż yły  się   na  treść  tego  interesują cego  wystą pienia.

Ostatnim  mówcą   sesji  poś wię conej  rozwią zywaniu  problemów  brzegowych  w termoplastycznoś ci  był
doc.  P. RAFALSKI (Ś wierk).  Przedstawił   on  matematyczną   metodę   poszukiwania  rozwią zania  problemu
brzegowego  w naprę ż eniach dla  sprę ż ysto- plastycznego  ciała  przez  zastosowanie  rozkładu  hilbertowskiej
przestrzeni  rozwią zań  na  sumę   prostą   dwóch  podprzestrzeni.

W  szóstej  z  kolei  sesji,  poś wię conej  badaniom  eksperymentalnym,  referat  generalny  wygłosił
doc.  J.  KLBPACZKO  (Warszawa).  Referat  składał   się   z  krótkiego  przeglą du  uż ywanych  technik  doś wiad-
czalnych  przy  dynamicznych badaniach materiałów oraz ze szczegółowego  omówienia  istnieją cych  w lite-
raturze  (głównie amerykań skiej)  wyników badań termicznych udarów w próbkach metalowych w zakresie
odkształceń  niesprę ż ystych.

W  referacie  C.  ALBERTINIEGO, R.  CENERINIEGO, S.  CURIONIEGO  i  M.  MONTAGNANIEGO  (Ispra)  zaję to

się   badaniem zachowania  przykrycia  zbiornika  reaktora  oraz  rdzenia  pod  wpływem  gwałtownych  obcią-
ż eń.  Badano  także  zachowanie  się   elementów  konstrukcji  reaktora  pod  wpływem  dynamicznie przyłoż o-
nych  ź ródeł   ciepła.

Referat  prof.  J.  HARDINGA  (Oxford)  dotyczył   analizy  czułoś ci  próbek  z  a- tytanu  na  zmiany
temperatury  i  prę dkoś ci  odkształcenia. Bogato  ilustrowany  wynikami  eksperymentalnymi  referat  zawie-
rał   też  interpretację   wystę pują cych  przy  badaniu  zjawisk  (w  ramach  teorii  termicznie  aktywowanych
procesów  w kryształach).

D r  J.  LITOŃ SKI  (Warszawa)  zajął   się   dla  odmiany  zbadaniem  zjawisk  wystę pują cych  przy  próbie
skrę cania  niejednorodnych, plastycznych  i  lepkoplastycznych  próbek  rurkowych  z  uwzglę dnieniem  gene-
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racji  ciepła  na  skutek  deformacji  plastycznych.  Autor  wykazał   istnienie  dwóch  rodzajów  niestatecznoś ci
i  podał   kryterium  ich  wystę powania.  Swoje  wystą pienie  zakoń czył   podaniem  przykładu  numerycznego.

Jeszcze jedno  wystą pienie,  popołudniowe, doc. J.  KLEPACZKI  było  poś wię cone  omówieniu  efektów
historii  prę dkoś ci  odkształcenia  i  temperatury  w  polikrystalicznych  próbkach  metalowych  obcią ż onych
dynamicznie. Przedstawione wyniki eksperymentalne  skłoniły  referenta  do stwierdzenia,  że wpływ  historii
nie  może  być  pominię ty  przy  formułowaniu  zwią zków  konstytutywnych  opisują cych  plastyczne  zacho-
wanie  się   metali.

W  ostatnim  dniu, na  sesję   poś wię coną   twierdzeniom  o  jednoznacznoś ci,  statecznoś ci  i  problemom
wariacyjnym  w termoplastycznoś ci  złoż yły się  cztery  referaty.  W  pierwszym,  prof. R.  de  BOER (Hannover)
zajął   się  zbadaniem istnienia  rozwią zania  problemu  brzegowego  w teorii  lepkoplastycznoś ci  dla  wzglę dnie
powolnych  procesów.  Udowodnione w  referacie  twierdzenia  były  oparte  na  dwóch  postulatach  statecz-
noś ci  sformułowanych  w  naprę ż eniach  i  w  prę dkoś ciach  odkształceń.

We wspólnym  referacie  z prof. Z.  MROZEM dr B.  RANIECKI  (Warszawa)  zanalizował  warunki  wystar-
czają ce  do  udowodnienia  jednoznacznoś ci  problemu  począ tkowo- brzegowego  w  prę dkoś ciach,  istnieją-
cego  w  termoplastycznoś ci  przy  małych  odkształceniach. Równanie  pola  dla  rozpatrywanego  problemu
wyprowadzono,  wykorzystując  klasyczny  formalizm  termodynamiki  oraz zasadę   ortogonalnoś ci  Zieglera.

W przedostatnim referacie  dr A.  BALTOV  (Sofia)  badał  energetyczne  kryterium  stabilnoś ci  dla  termo-
mechanicznych  ciał   lepkoplastycznych  opisywanych  parametrami  wewnę trznymi.  Wyprowadzone  kryte-
rium  stabilnoś ci  w  sensie  Liapunova  wykorzystał   przy  badaniu  konkretnego  przykładu  rozcią ganych
próbek.

W  ostatnim  referacie  Kolokwium  dr  B.  HALPHEN  (Paryż)  wyprowadził,  wykorzystując  formalizm
wariacyjny,  zasadę   ekstremalną   i  warunek  jednoznacznoś ci  dla  problemu  duż ych  deformacji  sprę ż ysto-
lepkoplastycznych  z  uwzglę dnieniem  sprzę ż enia  termomechanicznego.

W  podsumowaniu  obrad  prof.  P.  PERZYNA  zwrócił  uwagę  na  szeroką   gamę   zagadnień  poruszanych
przez  uczestników  w  referatach  i  podczas  dyskusji.  Wymienił   tutaj  kolejno  problemy  leż ą ce  u  podstaw
matematycznych  i  termodynamicznych  termoplastycznoś ci,  zagadnienia  fizykalnych  i  eksperymentalnych
badań, a  także  konkretne rozwią zania  problemów  brzegowych.  Stwierdził, że  dzię ki  problematyce  poru-
szanej  w  konferencji  daje  się   zauważ yć  coraz  lepsze  współdziałanie, czę sto  mimowolne,  róż norodnej te-
matyki  teorii lepkoplastycznoś ci.  Powoduje  to, że  teoria ta staje  się  coraz  lepiej  uporzą dkowaną   dziedziną
mechaniki, dostarczają cą   nie  tylko  teoretycznych  rozwią zań  problemów  kontinuum odkształcalnego, lecz,
co  waż niejsze,  coraz wię cej  uż ytecznych  i  konkretnych  rozwią zań  technicznych i  konstrukcyjnych.  Pozy-
tywnym  zjawiskiem  jest  przy  tym  fakt,  że  rozwią zywane  problemy  inspirowane  są   czę sto  bezpoś rednio
przez praktykę  inż ynierską. Prof. PERZYNA wysoko oceni! twórczą   atmosferę  panują cą   w czasie  konferencji,
a  to  dzię ki  licznym, czę sto  gorą cym  dyskusjom  nie  tylko  podczas  obrad,  ale  i  w  kuluarach.  Serdecznie
dzię kując  za  udział   w  Kolokwium,  prof.  PERZYNA  ż yczył   uczestnikom  dalszych  sukcesów  naukowych.
W imieniu uczestników  podzię kowanie za  zaproszenie do udziału w Kolokwium, za stworzenie dogodnych
warunków  do  podzielenia  się   z  innymi  swoimi  osią gnię ciami  i  do  poznania  rezultatów  innych,  złoż ył
dr  J.  L.  HEAD.

Witold  Kosiń ski  {Warszawa)

IX  KONFERENCJA  DYNAMIK I   MASZYN

Smolenice, 23- 26  wrześ nia  1974  r.

Mię dzynarodowe Konferencje  Dynamiki Maszyn mają   już  kilkunastoletnią   tradycję.  Pierwsze  z nich,
począ wszy  od  1958  r.,  były organizowane  przez  Czechosłowacką   Akademię   Nauk. Udział   przedstawicieli
Polski  był  jednak  od samego  począ tku  liczny  i  liczą cy  się .  W  1963  r.  podję to  decyzję,  że  konferencje  te
bę dą   organizowane  wspólnie  przez  CSAV  i  PAN, na  przemian  w  Czechosłowacji  i  w  Polsce.  W  Polsce
odbyły  się   dotychczas:  IV  Konferencja  —  w  1965  r.  w  Krakowie  (współorganizatorem  była  AG H),
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VI I   Konferencja  — w  1971  r. w Gliwicach  (współorganizatorem była Politechnika Ś lą ska). Stronę  polską,
fotmalnie  biorą c, reprezentuje  od  kilku  lat  Zespół   Dynamiki  Maszyn, wchodzą cy  w  skład Sekcji  Kształ-
towania  Konstrukcji  Komitetu  Budowy  Maszyn  PAN.

Miejscem  obrad  na  terenie  Czechosłowacji  są   od  począ tku  dwa  pałacyki: w  Liblicach  koło  Pragi,
gdy  organizatorem jest  Ustav  Termomechaniky Ć SAV  w  Pradze, i w  Smolenicach  koło Bratysławy,  gdy
organizatorem  jest  Ustav  Mechaniky  Strojov  SAV  w  Bratysławie.  Z  powodu  ograniczonych  warunków
lokalowych  w  obradach na  terenie Czechosłowacji  bierze udział   nie wię cej  niż  120 osób, podczas  gdy  na
terenie  Polski  uczestników  bywa  ponad  300.

Ostatnia, IX Konferencja  odbyła się  w dniach 23- 26 wrześ nia  1974 r.  w Smolenicach. Wzię ło w niej
udział  23 uczestników  z Polski, reprezentują cych  IPPT- PAN (3 osoby), Politechnikę  Warszawską   (9 osób),
AGH  (6  osób),  Politechnikę   Wrocławską   (2  osoby)  oraz  Politechnikę  Poznań ską,  Politechnikę  Ś lą ską
i WSI  w Bydgoszczy  (po jednej  osobie). Polacy  wygłosili  16 referatów,  na ogólną   liczbę  49;  kilkakrotnie
pełnili  funkcje  przewodniczą cych  obrad;  brali  ż ywy  udział   w  dyskusjach.

Poza Czechami, Słowakami  i Polakami  w konferencji  uczestniczyli  obywatele  ZSRR, NRD,  Wę gier,
Bułgarii, Rumunii, RFN  i  Francji.  Zgodnie z  przyję tymi  wcześ niej  ustaleniami, referaty  mogły  być  wy-
głaszane w ję zykach  organizatorów  konferencji  (czeski,  słowacki, polski)  lub  w ję zykach  kongresowych,
natomiast  teksty  przesłane do opublikowania  musiały być napisane w ję zyku  angielskim  (ze streszczeniem
rosyjskim)  lub  rosyjskim  (ze  streszczeniem  angielskim).  Dwutomowe  wydawnictwo  «Proceedings  of  the
IXt h  Conference  on  Dynamics  of  Machines»,  zrealizowane  metodą   małej  poligrafii,  ma  ł ą cznie  prawie
700  stron.

Tematyka  konferencji  miała  być  ograniczona  tylko  do zagadnień  optymalizacji  w dynamice maszyn,
w szczególnoś ci  w dynamice mechanizmów, oraz  do zagadnień  wibroizolacji.  Miały być  przy  tym  przyj-
mowane  prace  wył ą cznie  o  charakterze  technicznym, nadają ce  się   do zastosowań.  Te założ enia były na
ogół  dotrzymane, zaledwie  kilka  prac nie wią zało  się   z  przyję tą   tematyką   lub  miało charakter  formalno-
ma tematyczny.

Na  zakoń czenie  podję to  uchwał ę, że wiodą cym  współorganizatorem nastę pnej, X Konferencji  Dyna-
miki  Maszyn  bę dzie  Politechnika  Warszawska.  Konferencja  odbę dzie  się   w  jesieni  1976  r.,  a  tematyka
obrad  bę dzie  dotyczyć:

—  pomiarów  maszyn  w  procesach  identyfikacji,
—  optymalizacji  maszyn,
—  wibroakustyki.

Eugeniusz  Kamiń ski  {Warszawa)

METOD Y  OBLICZENIOW E  W  MECHANIC E  NIELINIOWE J

(Konferencja  szkoleniowa.  Jabłonna,  23- 28  wrześ nia  1974  r.)

Rozwój  technik  obliczeniowych,  zwią zanych  z  wykorzystaniem  komputerów,  ma  istotny  wpływ  na
rozwój  mechaniki  i  na  wprowadzenie  jej  osią gnięć  w  działalność inż ynierską.  W  Polsce,  wykorzystanie
komputerów  do  rozwią zywania  zagadnień  mechaniki  i  problemów  inż ynierskich  jest  znacznie opóź nione
w  stosunku  do  przodują cych  technologicznie  krajów,  a  jednocześ nie  jest  niedostateczne  w porównaniu
do  osią gnię tego  u  nas  poziomu  w  zakresie  teorii.  W  zwią zku  z  tym  istotną   sprawą   jest  wprowadzenie
efektywnych  metod  komputerowych, szczególnie  do  tych dziedzin  mechaniki, które są   u  nas  dobrze roz-
winię te.  Ś wiadomość  potrzeby  wprowadzenia  i  spopularyzowania  tych  metod odczuwana  była  od  pew-
nego  czasu  zarówno  przez  pracowników  nauki  rozwijają cych  podstawy  takich  działów  mechaniki,  jak
teoria nieliniowej  sprę ż ystoś ci,  teoria plastycznoś ci  czy  niektóre działy mechaniki  budowli, jak  i inż ynie-
rów  zainteresowanych  głównie  wprowadzeniem  osią gnięć  naukowych  do  techniki.  Wychodząc  z  takich
przesłanek,  Sekcja  Mechaniki  Konstrukcji  Komitetu  Inż ynierii  Lą dowej  i  Wodnej  PAN  postanowiła
zorganizować  konferencję   szkoleniową   poś wię coną   metodom  obliczeniowym  w  mechanice  nieliniowej.

10*
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Inicjatywa  zorganizowania  i koncepcja  takiej  konferencji  wyszła  od prof. A.  SAWCZUKA.  D O wygłoszenia
referatów  zaproszono pracowników  jednego  z najbardziej  zaawansowanych  oś rodków  rozwijają cych  me-
tody numeryczne w inż ynierii — Instytutu Statyki  i Dynamiki Uniwersytetu w Sztutgarcie, którym  kieruje
prof.  J. H.  AROYMS.  Odpowiedni  zespół   autorski  przygotował   specjalnie  na  potrzeby  tej  konferencji
teksty  na  około  30  godzin  wykładowych.

Cykl  wykładów  obejmował   nastę pują ce  zagadnienia:

1. Metoda elementów  skoń czonych w  zagadnieniach  statyki  i  dynamiki.  Podstawy analizy.  Przedsta-
wiono  wprowadzenie  do  metody  elementów  skoń czonych  ze  specjalnym  uwzglę dnieniem  naturalnego
sformułowania. Wyprowadzono  równania teorii sprę ż ystoś ci  w notacji  macierzowej  wraz  z  podstawowymi
twierdzeniami  energetycznymi.  W  zakoń czeniu  podano  wiele  uwag  praktycznych  o  moż liwych  bł ę dach
numerycznych  powstają cych  podczas  procesu  obliczeniowego.

2.  Numeryczna analiza liniowych zagadnień dynamicznych.  Omówiono  wiele  procedur  dynamicznej
analizy  liniowych  sprę ż ystych  układów  konstrukcyjnych.  Szczegółowo  rozpatrzono  trzy  metody:

—  równoczesną   iterację   wektorową   z  przyś pieszeniem  Czebyszewa  (dla  układów  o  liczbie  stopni
swobody  wię kszej  od  500),

—  metodę  Houscholdera- Givensa (dla  układów o  liczbie  stopni  swobody  nie  przekraczają cej  500),
—  metodę  Jacobiego  (do zagadnień o niewielkiej  liczbie stopni swobody,  z reguły nie  przekraczają cej

100).

3.  Statecznoś ć i  duż e przemieszczenia. Przedstawiono  zastosowanie  metody  elementów skoń czonych
sformułowanej  w przemieszczeniach do analizy zagadnień, w których  nie moż na pominąć wpływu  zmiany
geometrii  konstrukcji  przy  wyprowadzaniu  równań  równowagi.  Czę ść I wykładu  poś wię cona  była zagad-
nieniom  wyboczenia  liniowego.  Czę ść  I I  obejmowała  zagadnienia  bardziej  skomplikowane,  kiedy  defor-
macja  konstrukcji  jest  nieliniową   funkcją   działają cego  obcią ż enia.

4.  Nieliniowe  zagadnienia  dynamiczne. Omówiono  wiele  prac  dotyczą cych  całkowania  nieliniowych
równań  ruchu metodą   «step  by  step».  Prezentowane metody  umoż liwiają   analizę   układów  konstrukcyj-
nych  do  2000  stopni  swobody.

5. Zagadnienia fizycznie  nieliniowe. Metodę  elementów  skoń czonych  zastosowano  do  analizy  kon-
strukcji  wykonanych  z materiału  sprę ż ysto- plastycznego,  wykorzystując  dwie  powszechnie  znane metody
postę powania:  metodę  sztywnoś ci  stycznych  i  metodę   obcią ż eń  począ tkowych.

6.  Zagadnienia  liniowej i  nieliniowej  analizy zbiorników. Przedstawiono  wyznaczanie  obcią ż enia gra-
nicznego  dla  trójwymiarowych  elementów betonowych.  Omówiono  geometryczną   idealizację   konstrukcji
ż elbetowych  i  sprę ż onych. Do opisu  zachowania  się   materiału  zaproponowano dwa  modele  ciał: model
Mohra- Coulomba  (trójparametrowy) oraz model pię cioparametrowy eliptyczno- paraboloidalny.

Wszystkie wykłady cieszyły się  prawie pełną  frekwencją.  Teksty  wykładów  bę dą  wydane w ję zyku pols-
kim przez «Ossolineum». W skład ekipy  wykładowców,  wybranej  przez  prof.  .7. H.  ARGYRISA  spoś ród
pracowników  jego  Instytutu  wchodzili:  H. P.  MLEJNEK,  K.  A.  BRAUN,  D. A.  NAGY,  B.  BICHAT,  J.  S.

DOLTSINIS i K. J.  WILLAM .  Konferencja  szkoleniowa  zgromadziła 61 uczestników.  Pracownicy  szkół  wyż-
szych  stanowili  ponad połowę  uczestników.  Instytuty  naukowe  PAN  i  placówek  wojskowych  reprezen-
towane  były  przez  14  osób. Tyle  samo  uczestników  reprezentowało biura  projektowe  i  oś rodki  badaw-
czo- rozwojowe  budownictwa  i  komunikacji.  Kilku  nie  zarejestrowanych  uczestników dojeż dż ało z  War-
szawy. W konferencji  wzię ło udział  9 profesorów  i docentów,  17  doktorów  oraz  35  inż ynierów  (projek-
tantów,  asystentów  i doktorantów).

Wydaje  się ,  że  konferencja  szkoleniowa  spełniła  swe  zadanie  przedstawienia  w  sposób  logiczny
osią gnięć  i kierunków  badań w pewnym  dziale  mechaniki komputerowej, a  także  zbliż enia  współczesnej
problematyki  badawczej  i  inż ynierskiej  do  polskich  ś rodowisk  technicznych.

Zainteresowanie  konferencją   takich oś rodków, jak  Centrum Techniki Okrę towej,  ETOB, Mostostal,
ś wiadczy  również  o  technicznej przydatnoś ci  konferencji,

Jacek  Bauer  (Warszawa)
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KOLOKWIU M   EUROMECH  54
«SKOŃ CZONE  DEFORMACJE W  TEORII  PLASTYCZNOŚ CI

Jabłonna,  30  wrześ nia-3  paź dziernika  1974  r.

Kolokwium  «Euromech  54»  na  temat  skoń czonych  deformacji  w  teorii  plastycznoś ci  odbyło  się
w Domu Zjazdów  Polskiej  Akademii  Nauk w Jablonnie w okresie od 30 wrześ nia do 3 paź dziernika 1974 r.

W  obradach  brało  udział  42  zarejestrowanych  uczestników  z 33  krajów  europejskich,  mianowiciez:
Austrii —  1, Belgii —  1, Bułgarii —  1, Czechosłowacji —  1, Anglii  — 6, Francji — 4, Republiki Federalnej
Niemiec —  3,  Polski —20,  Rumunii — 1 ,  Szwecji  — 1 ,  Turcji —  1,  Wę gier — 1,  Włoch — 1 .  Spoś ród
polskich  uczestników  Politechnikę   Warszawską   reprezentowała  1  osoba,  Politechnikę   Krakowską   — 4
osoby,  Politechnikę   Poznań ską  — 2,  Politechnikę   Ś wię tokrzyską   — 1,  oraz  Instytut  Podstawowych  Pro-
blemów  Techniki  PAN —  12  osób.

Instytucją   organizują cą   Kolokwium  był   Instytut  Podstawowych  Problemów Techniki  Polskiej  Aka-
demii  Nauk.

Przewodniczą cym  i  organizatorem  Kolokwium  był   prof.  Antoni  SAWCZUK.
W  6  sesjach  wygłoszono  29  referatów,  w  tym  2  referaty  problemowe.
Głównym  celem  spotkania  w  ramach Kolokwium  Euromech jest  zgromadzenie  naukowców  i  inż y-

nierów  z  krajów  europejskich  i  umoż liwienie  im  bezpoś redniego  kontaktu  oraz otwartej  dyskusji  w celu
zwię kszenia  efektywnoś ci  prowadzonych  badań.

Spotkanie  niezbyt  duż ej  grupy  ludzi  bę dą cych  specjalistami  w  zakresie  teorii  plastycznoś ci,  roz-
szerzonej  na zakres  skoń czonych odkształceń, umoż liwiło nawią zanie  bezpoś rednich kontaktów  i dyskusji.
O  ż ywym zainteresowaniu  ś wiadczy  niemal stuprocentowa obecność uczestników  w  obradach,  począ wszy
od  pierwszej  do ostatniej  sesji. Zainteresowanie obradami przekraczało zresztą   w znacznym stopniu grono
zarejestrowanych  uczestników.  Wielu  pracowników  takich  instytucji,  jak:  Politechnika  Warszawska,
Uniwersytet  Warszawski,  WAT,  ETOB,  IPPT  dojeż dż ało  codziennie  do  Jabłonny  w  celu  wysłuchania
referatów  i  wzię cia  udziału w  dyskusjach.

Program  obrad  został   podzielony  na  sesje  o  nastę pują cej  tematyce:
1.  Równania  konstytutywne  dla  materiałów  sprę ź ysto- plastycznych  przy  duż ych  odkształceniach —

aspekty  fizyczne  i  matematyczne.  W  ramach  tego  tematu  wygłoszono  nastę pują ce  referaty: Behaviour
of  elastic- plastic solids at  high pressures, H. G.  HOPKINS;  On the kinematics  of elastic- plastic finite strain,
F.  SIDOROFF;  Internal state  variable and rate type descriptions of dynamic plasticity at finite  deformations,
P.  PERZYNA;  Elastic- plastic  viscoplastic constitutive equations  and ordinary waves,  M.  PIAU;  Constitutive
equations for  large dynamic plastic deformations,  J. R. WILLIS ;  A three- fields variational theoreme for  the rate
problem of finite  strain elasto- plasticity with discontinuous fields,  M. KLEIBER;  Continuum model ofregulary
jointed media, L. W.  MORLAND ;  Universal deformations for  thermo- elastic- plastic materials,  A.  PAGLIETTI;
Variational principles  for  rate  boundary- value problems in finite  plasticity,  J. J.  TELEGA;  On yielding of
hyperelastic materials,  A.  SAWCZUK,  J.  MIELNICZUK ;  Theory of finite  creep deformations,  K. H.  GERAETS.

2.  Analiza  konstrukcji  sprę ź ysto- plastycznych  w  zakresie  skoń czonych  odkształceń — zagadnienia
statyczne  i  dynamiczne,  metody  rozwią zywania  zagadnień  brzegowych  uwzglę dniają ce  róż ne  aspekty
geometrycznej  nieliniowoś ci.  W  ramach  tego  tematu  wygłoszono  referaty:  Axisymmetric plastic  defor-
mation  using finite  element  method, O.  MAHRENHOLTZ,  W.  KLIE ;  Buckle propagation  in  submarine pi-
pelines, A. C.  PALMER,  J.  MARTI N ;  Finite  deformations and  inelastic collapse  of  spherical  shells under
asymmetric inward  radial  loads, L. M.  H ABIP;  Finite  shear of  elastic- plastic  dilatant materials,  Z.  MRÓZ,
Cz.  SzYMAŃ sicr;  Une nouvelle classe de  his  de  comportement dicrivant  les grandes deformations  visco-
e'lastoplastiques,  P.  G UELIN,  P.  STUTZ;  Experimental  verification of  non- coaxiality  of  the flow  rule for
granular material, A.  DRESCHER;  On  the  behaviour  of  bulk  materials in complex loading,  T.  HUECKEL;
Rotationally  symmetric plane plastic flow  of  a  Cosserat type  Coulomb material, N .  BOGDANOVA- BONT-
CHEVA,  H. LIPPMANN;  On the termination of  the process of finite plastic deformations,  M. Ż YCZKOWSKI,  K.
SZUWALSKI;  Optimal plastic  design  for  large displacement,  A.  GAWĘ CKI,  A.  GARSTECKI.

3.  Stateczność  i jednoznaczność  w  zakresie  skoń czonych  odkształceń. Tytuły  referatów: Uniqueness
and stability at finite  deformation  of  elastic- plastic solids, B.  STORAKERS;  Instability conditions in  the deep-
drawing and stretch- forming of  sheet metals, P. B.  MELLOR;  Stuoitity  analysis of  rigid plastic structures  at
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the yield- point  load,  M. K.  DUSZEK;  A  uniqueness  theorem  in  the  theory of finite  inelastic strain, W. Ko-
SIŃ SKI.

4.  Inż ynierskie  zastosowania  teorii  skoń czonych  deformacji  sprę ż ysto- plastycznych,  procesy  formo-
wania  metali. Tytuły referatów:  Membrane- like deformations in sheet metal forming; a comparison of Mises
and  Tresca approaches,  H.  LIPPMANN;  Rigid perfectly- plastic analysis  of  beams finite- deflections under
static loads, A.  GURKOK, H. G. HOPKINS; Large plastic deformations of  compressed cylindrical and conical
shells, S.  ŁUKASIEWICZ;  Some  experiments on  round restrained reinforced- concrete  slabs,  C. T.  MORLEY.

Duży  nacisk  w  obradach  położ ono  na  zagadnienia  formułowania  zwią zków  konstytutywnych  dla
materiałów  sprę ż ysto- plastycznych  i  plastycznych  w  zakresie  skoń czonych  deformacji.  Przedyskutowano
róż ne podejś cia  w metodach opisu  materiał u: prę dkoś ciowe  równania  konstytutywne  oraz  wprowadzenie
wewnę trznych  zmiennych. W  referacie  generalnym  H. G. HOPKINS  Z W.  Brytanii  przedstawił   obecny stan
wiedzy w zakresie zachowania się  sprę ż ysto- plastycznego  oś rodka  poddanego duż ym ciś nieniom. Wykazał
on  podstawowe  znaczenie  zagadnień  zwią zanych  ze  specyfikacją   deformacji  oraz  z  termodynamicznymi
równaniami  stanu  przy  teoretycznym  formułowaniu  problemu  dynamicznej  propagacji  fal  naprę ż enia
charakteryzują cych  się   silną   nieliniowoś cią.  Zagadnienie  rozwią zywania  czą stkowych  równań  róż niczko-
wych  rzą dzą cych  tym problemem oraz technika  numeryczna zostały również  szczegółowo  omówione.

Nastę pnym  zagadnieniem, na  które zwrócono  szczególną   uwagę  w  czasie  obrad, były  problemy  sta-
tecznoś ci  i  jednoznacznoś ci  rozwią zań  dla  materiałów  sprę ż ysto- plastycznych  przy  skoń czonych  defor-
macjach.  W  referacie  generalnym  poś wię conym  tym zagadnieniom  B.  STORAKERS  ze  Szwecji  przedysku-
tował   moż liwoś ci  zastosowania  teorii  jednoznacznoś ci  i  statecznoś ci  oś rodka  cią głego  sformułowanej
przez R.  HILI. A  do  takich  konstrukcji,  jak  belki,  płyty  i  powłoki. Wskazał   on również  na  istotny  wpływ
począ tkowej  niedokładnoś ci geometrycznej  na noś ność graniczną   konstrukcji.  W ramach tego zagadnienia
w czasie obrad przedyskutowano  analizę  wpływu zmian geometrii  konstrukcji  spowodowanych  plastyczną
deformacją   oraz  róż nej  definicji  obiektywnej  prę dkoś ci  naprę ż enia  na  zagadnienie  statecznoś ci  po  osią g-
nię ciu  obcią ż enia  uplastyczniają cego.  Podkreś lono  istotne  znaczenie  tego  zagadnienia  dla  praktyki  inż y-
nierskiej.

Z  satysfakcją   należy  stwierdzić,  że w czasie  spotkania  przedstawiono  wiele wartoś ciowych  rozwią zań
problemów brzegowych  przy skoń czonych plastycznych  deformacjach,  niektóre z nich znajdują   bezpoś red-
nie  zastosowanie  w  nowoczesnej  technologii.  Mię dzy  innymi  przedstawiono  szczegółową   analizę  zacho-
wania  się   sztywno  idealnie  plasfycznej  belki  przy  duż ych  przemieszczeniach,  wskazując  istotny  wpływ
sposobu  zamocowania  brzegów  (moż liwość  osiowego  przesuwu)  na  zależ ność  obcią ż enie- ugię cie.

W  studiach  dotyczą cych  optymalnego  projektowania  przy  duż ych  plastycznych  przemieszczeniach
zwrócono uwagę  na fakt, że optymalnie zaprojektowana  konstrukcja  może okazać się  niestateczna w chwili
uplastycznienia,  podczas  gdy  konstrukcja  projektowana  według  innych  kryteriów  (np.  stały  przekrój)
jest  stateczna.

Przedstawiono interesują ce  rozwią zania  i wyniki doś wiadczeń  dla cylindrycznych  i stoż kowych powłok
poddanych  osiowemu  ś ciskaniu  w  zakresie  duż ych  odkształceń.

W  grupie  prac  poś wię conych  technice  numerycznej  przedstawiono  m. in.  przybliż oną   metodę   obli-
czania  naprę ż eń  i  odkształceń  dla  zagadnień  osiowo- symetrycznych  przy  duż ych  odkształceniach.

Niektóre  problemy  dyskutowane  w  czasie  Kolokwium  wynikały  z  potrzeb  praktyki  inż ynierskiej.
Do  n'ch  należą   zagadnienia  formowania  metalu  oraz  noś ność  podwodnych  rurocią gów.

P.  B.  MELLOR  (W.  Brytania)  omówił  zagadnienia  statecznoś ci  przy  obcią ganiu  i  gł ę bokim  tłoczeniu
blach. Przedstawił  on  porównanie  teoretycznie wyznaczonej  granicznej  prę dkoś ci  tłoczenia  powłok cylin-
drycznych z danymi eksperymentalnymi.  Nastę pnie zaproponował  zastosowanie  zmodyfikowanej  metody,
opracowanej  u  nas  przez  prof.  Marciniaka,  dla  wyznaczania  granicznych  odkształceń  przy  obcią ganiu
blach.

H.  LIPPMANN  (RFN) wykazał,  że zastosowanie  prostszego  warunku  plastycznoś ci  Treski  i  stowarzy-
szonego  z nim prawa  płynię cia do  zagadnień  osiowo- symetrycznego  formowania  blach  prowadzi  do  wy-
ników  bardziej  zgodnych  z eksperymentem  niż przy  zastosowaniu  nieliniowego  warunku  Hubera- Misesa.

A. C.  PALMER  (W.  Brytania)  przedstawił   wyniki  badań  teoretycznych  i  eksperymentalnych  nad  za-
gadnieniem  wpływu  począ tkowego  wyboczenia  podwodnych  rurocią gów  na  ich  noś noś ć. Wskazał   on na
niebezpieczeń stwo  zwią zane  z  moż liwoś cią   propagowania  się   wytoczenia  na  duże  odległoś ci. Otrzymane
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wyniki  zostały  wykorzystane  przy  projektowaniu  rurocią gów  na  Morzu  Północnym.  Metody  teorii  pla-
stycznoś ci  pozwoliły  rozwią zać  waż ny  problem  techniczny.

Jak  moż na się   zorientować z podanego spisu  referatów,  Kolokwium  obję ło  także wie'e  innych waż-
nych  i  ciekawych  zagadnień.

Dzię ki  referatom  i  dyskusjom  jesteś my  w  stanie  wyraź niej  widzieć  pewne  otwarte  problemy,  jak
również  wydobyć  aktualnie  waż ne  kierunki  rozwoju  w  teorii  plastycznego  płynię cia  przy  skoń czonych
odkształceniach.  Wyraź niej  się   formują   najwłaś ciwsze  sposoby  opisu  sprę ż ysto- plastycznego  zachowania
się   materiałów,  podejś cia  do  zagadnienia  pełzania  w  konsekwentnie  nieliniowym  uję ciu  oraz  badania
statecznoś ci  w  zakresie  skoń czonych  deformacji  sprę ż ysto- piastycznych.

Obrady  podsumował  prof.  Piotr  PERZYNA.
Nie  przewiduje  się   opublikowania  wygłoszonych  prac  w  formie  specjalnego  wydawnictwa  pokonfe-

rencyjnego,  natomiast  autorzy  mają   moż ność  zamieszczenia  wygłaszanych  prac  w  specjalnym  numerze
«Archiwum  Mechaniki  Stosowanej»  poś wię conym  tematyce  kolokwiów  Euromech  53  i  Euromech  54.

Maria  Duszek (Warszawa)

SPRAWOZDANIE

z  działalnoś ci Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki
Teoretycznej  i  Stosowanej  za  IV  kwartał   1974  r.

I .  Zebrania  naukowe

W  okresie  sprawozdawczym  odbyło się   16 zebrań naukowych,  na których  wygłoszono  19  referatów
o  nastę pują cej  tematyce:

Lp.

1

2

3

4

5

6

Data

29.11.74

29.11.74

22.10.74

28.11.74

05.12.74

18.11.74

&.1

Prelegent

Oddział   w  )

A. Golik

Fr. Siemieniako

Oddział   w  C

R.  Szewalski

R. Janiczek

Oddział   w

J.  Wekezer

Oddział   w

W.  Brzozowski

Temat

Bydgoszczy

Zastosowanie schematów struktu-
ralnych  w mechanice
Analiza  harmoniczna  kaskad
pneumatycznych

zę stochowie

Nowe  koncepcje  podwyż szenia
granicy  sprawnoś ci  i  mocy  jed-
nostkowej  turbin  i  bloków  ener-
getycznych
Łomonosow  — wielka  postać
XVII I   wieku

Gdań sku

Analiza  prę tów  cienkoś ciennych
o  zmiennych  przekrojach  otwar-
tych metodą  elementów skoń czo-
nych

Gliwicach

Aktualna  sytuacja  i  perspektywy
budowy  siłowni  z  generatorami
MGD

Liczba

uczest-
ników

12

12

46

10

30

14

dysku-
tantów

4

5

4

2

11

5
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Lp.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Data

19.12.74

19.12.74

03.10.74

31.10.74

31.10.74

28.10.74

07.10.74

19.12.74

18.10.74

18.10.74

02.12.74

08.10.74

02.12.74

Prelegent Temat

Oddział   w  Krakowie

M.  Baczyń ska

J. Domski

Wpływ  niejednorodnoś ci  stanu
naprę ż eń  w  przekroju  poprzecz-
nym  poł ą czenia  na  obcią ż enia
zwojów
Problem stempla na podłożu kon-
solidują cym

Oddział   w Łodzi

G. M. Eason
(Glasgow)
H. Gocke

H.  Aurich

Wave propagation  in a  naturally
curved  elastic  rod
Mechanismendynamik,  speziell
Koppelgetriebe- Analyse,  von  def
Berechnung bis zur vollautomati-
sierten  Zeichnung  und  Bild-
schirmausgabe
Probleme  der  statischen  und  dy-
namischen Berechnung von Werk-
zeugmaschinen  (Gestellberech-
nung)

Oddział   w Poznaniu

J.  Mą czyń ski Nowe  zastosowania  teorii  apro-
ksymacji

Oddział   w  Szczecinie

Z.  Cywiń ski

W.  Anderle

Metoda  Crossa  w  zastosowaniu
do  rozwią zywania  cienkoś cien-
nych  belek  cią głych
Metoda SK Berlin w  ż elbetowym
budownictwie  szkieletu

Oddział   w Warszawie

G. Lallement
(Besancon)
R.  Gutowski

Z.  Ką czkowski

Synteza i optymalizacja  liniowych
układów  dynamicznych
Pewne zagadnienia  syntezy  nieli-
niowych  układów  dynamicznych
O  czasoprzestrzennych  elemen-
tach  skoń czonych.  Czy  masa jest
wektorem

Oddział   we  Wrocławiu

J. Bauer

I .  Kisiel

Metoda  elementów  skoń czonych
w zagadnieniach  górotworu
O  mechanice  iłów

Liczba

uczest-
ników

11

11

12

18

17

28

23

23

26

8

15

dysku-
tantów

6

10

4

5

5

2

5

9

4

6
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n .  Sympozja

O d d z i ał   w  G d a ń s ku  zorganizował   IV  Sympozjum  na  temat  «Filtracji».  Odbyło  się   ono
w  dniach  18  i 19 listopada 1974 t.  z udziałem  około  100 osób.

Podczas  Sympozjum  wygłoszono  nastę pują ce  referaty:
1.  A.  Czerwiń ska, Zastosowanie  metody  hybrydowej do rozwią zywania odwrotnych zagadnień filtracji,
2.  B. Dembski, Zastosowanie  modelowania numerycznego do badania zjawiska przepływu wody w spę kanych

masach skalnych,
3.  R.  Skawiń ski, Eksperymentalne  badania nieliniowoś ci przepływów  w oś rodkach porowatych,
4.  A.  Czamara, W.  Czamara, J. Kowalski, Badania infiltracji  przy  sztucznym  zasilaniu wód gruntowych,
5.  B.  Jacenkow,  A.  Wita,  Obliczanie  filtracji   w  dwóch  horyzontach  wodonoś nych przedzielonych słabo

przepuszczalną  warstwą ,
6.  B. Jacenkow, A.  Pią tek, Badania analogowe kontaktu hydraulicznego kanału z wodami podziemnymi,
7.  B. Jacenkow, A. Wita, Hydraulika penetracji  iniektu,
8.  B. Katkowska, Badania modelowe przepływu  wody  na elektrycznych  modelach cią gło- sieciowych,
9.  J.  Flisowski,  K.  Knapik, A.  Wieczysty,  Zastosowanie  analizatora siatkowego do rozwią zywania  zadań

filtracji   ustalonej  i  nieustalonej,
10.  R. Poź niak, Zmiany  kierunku przepływu  wód podziemnych  w rejonie zapory  w okresie wstę pnego napeł -

nienia zbiornika,
11.  J.  Kowalski, T.  Molski, Badanie infiltracyjnego  uję cia wody  metodą analogii elektrohydrodynamicznej,
12.  B.  Kordas, M.  Maciejewska,  Obliczenia  wydajnoś ci studni  z poziomymi  zbieraczami umieszczonej pod

dnem zbiornika,
13.  B. Bros, J. Kowalski, B. Haszto, Kształ towanie się  filtracji   w zaporze  ziemnej zbiornika osadowego  na

drobnoziarniste  odpady  po  przeróbce  wę gla kamiennego,
14.  A.  Sadurski, Przykład zastosowania  metod  numerycznych do analizy zespołu studzien artezyjskich,
15.  T. Sukowski, Metody  numeryczne w projektowaniu  odwodnień wykopów budowlanych.

W  dyskusji  nad  referatami  zabrało  głos  31  osób.

ffl.   Kursy

1.  O d d z i ał   w  C z ę s t o c h o w ie  przeprowadził  kurs  na  temat  «Wstęp  do  teorii  systemów
wielkich». Kurs obejmował  30 godzin wykładowych. Prowadził  go dr R. Krzywiec. W kursie  uczestniczyło
36 osób.

2.  O d d z i ał   w  P o z n a n iu  przeprowadził   kurs  na  tematy:  A.  Teoria  zniszczenia, B. Teoria
aproksymacji.  Kurs trwał  od 11 listopada do 16 grudnia 1974 r. i obejmował  6 wykładów. W kursie uczest-
niczyło  30 osób.

IV. Konkursy

1.  O d d z i ał   w  G d a ń s ku  przeprowadził  ogólnokrajowy  konkurs na prace teoretyczne z dzie-
dziny  mechaniki. Zgłoszono ogółem  23 prace.

Dwie drugie nagrody po zł  8000 —  otrzymali:  dr Wiesław  KUFEL  za  pracę   pt. Sterowana  dyskrety-
zacjaplyt  i powłok;  mgr Elż bieta FILIPOW- CISKOWSKA  za  pracę  pt. Model  symulacji losowych pól odchyleń
w  zastosowaniu  do  dwuwymiarowych  zagadnień technicznych.

Dwie  trzecie nagrody  po  zł  5000 —  otrzymali:  dr  inż. Walerian  SZYSZKOWSKI  za  pracę  pt. Analiza
bardzo duż ych  ugię ć sprę ż ystych  ś ciskanych osiowo powłok  walcowych i stoż kowych;  dr inż. Wiesław  WOJE-
WÓDZKI za pracę  pt. Pełzanie konstrukcji  w zmiennych warunkach obcią ż enia i  temperatury.

Wyróż nienia  otrzymali: mgr  inż. Grzegorz JEMIELITA  za  pracę  pt.  Techniczna teoria płyt;  mgr.  inż.
Wiesław  OSTACHOWICZ za pracę  pt. Dyskretny  model obliczania drgań własnych i statecznoś ci prę tów osiowo
obcią ż onych o dowolnie zmiennym przekroju;  dr Jerzy  WEKEZER za pracę  pt. Statyka prę tów cienkoś ciennych
o  zmiennych przekrojach  otwartych.
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2.  O d d z i ał   w  C z ę s t o c h o w ie  przeprowadził   konkurs na prace doś wiadczalne  z mechaniki
technicznej.  Wpłynę ło 18 prac.

Pierwszej  nagrody  postanowiono  nie przyznać.
Drugą   nagrodę   w  wysokoś ci  zł  8000 — przyznano  dr. Tadeuszowi  BEDNARSKIEMU  (Z Warszawy)

za pracę  pt.  Wyznaczenie elementów kinematyki procesów metodą stereo- fotograficzno- rzutową .
Dwie  równorzę dne  trzecie nagrody  po zł  5000 — otrzymali:  mgr inż. Reinhold  KAŁUŻ A  (Z Opola)

za pracę  pt. Analiza statyczna powłoki hiperboloidalnej chłodni kominowej przy  nierównomiernych  przemie-
szczeniach jej dolnego brzegu w aspekcie badań modelowych;  mgr  inż. Janusz  WILCZYŃ SKI  (Z Czę stochowy)
za pracę  pt.  Wpływ podłuż nego gradientu ciś nienia na pole prę dkoś ci za palisadą płaskich płytek.

Trzy  wyróż nienia  otrzymali: dr Andrzej  DRESCHER (Z Warszawy) za pracę   pt. Zastosowanie  elasto-
optyki  do badania  praw  plastycznego płynię cia  oś rodków rozdrobnionych — zł  2000;  dr  inż. Stanisław
OCHELSKI,  prof, dr hab.  Zbigniew  ORŁOŚ, mgr inż.  Manfred  SZOPA,  mgr  inż. Kazimierz  TOMASZEWSKI
(z Warszawy) za pracę   pt.  Wytrzymałoś ciowe badania  modeli zbiorników ciś nieniowych — zł  3000; dr  inż.
Karol  WYLEŻ YCH  (Z  Gliwic)  za pracę  pt.  Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych gumy  przy perio-
dycznym skrę caniu walca pełnego.  Zastosowanie sterowanego  impulsu do pomiaru ką ta stratnoś ci— zł  2000.

V.  Działalność wydawnicza

1.  O d d z i ał   w  G d a ń s ku  wydał  materiały konferencyjne  na Sympozjum  na temat  «Filtracji».
2.  Czwarty  zeszyt  MECHANIK I  TEORETYCZNEJ I   STOSOWANEJ  o  obję toś ci  14,5 arkusza

wydawniczego  ukazał  się  w styczniu  1975 r.

VI .  Sprawy  organizacyjne

Liczbę  członków w poszczególnych  Oddziałach PTMTS ilustruje  nastę pują ca  tabela:

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

O d d z iał

Bydgoszcz
Czę stochowa
Gdań sk
Gliwice
Kraków
Łódź
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław

R a z em

Stan
na  koniec
II I   kw.  74

20
37
50

120
73
39
57
11
31

211
64

713

Stan
na  koniec
IV  kw.  74

21
37
53

122
74
44
58
11
31

219
64

734

Przybyło  lub
ubyło w okresie

sprawozdaw-
czym

+  1

+  3
+ 2
+   1
+  5
+  1

+  8

21

W  okresie  sprawozdawczym  odbyło się  plenarne zebranie Zarzą du Głównego Towarzystwa, zebranie
prezydium Zarzą du  Głównego oraz 21 zebrań organizacyjnych  w Oddziałach.
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SPRAWOZDANIE  Z  VI   SYMPOZJUM
«DRGANIA  W  UKŁADAC H FTZYCZNYCH»

Poznań,  6—7  wrześ nia  1974  r.

Politechnika Poznań ska i Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej  i Stosowanej  (Oddział  w Poz-
naniu)  zorganizowały  w  Poznaniu w  dniach 6—7  wrześ nia  1974  r. VI   Sympozjum  «Drgania  w  Układach
Fizycznych». Jednym z inicjatorów  tych spotkań w Poznaniu i ich organizatorem był  dr Edmund  KARAŚ KIE-
WICZ —  profesor  zwyczajny  i  długoletni  kierownik  Katedry  Mechaniki  Technicznej  Politechniki Poznań-
skiej. Sympozjum  było wyrazem pamię ci i stanowi  kontynuację   prac prowadzonych  przez  dotychczasowego
organizatora  poznań skich  spotkań  profesora  Edmunda  KARAŚ KIEWICZA.

Sympozjum  było  roboczą   platformą   pracowników  nauki  i  techniki  zainteresowanych  problematyką
drgań  i  dynamiką   układów  mechanicznych.

Z  uwagi na ograniczony  czas  trwania  i  liczbę  zgłoszonych  referatów  obrady  Sympozjum  prowadzone
były w dwóch  sekcjach:

Sekcja  A — «Ogólne  zagadnienia  teorii  drgań»  (pod  przewodnictwem  prof.  dr.  hab.  inż.  Romana
GUTOWSKIEGO),

Sekcja  B —  «Zastosowanie  teorii  drgań»  (pod  przewodnictwem  prof.  dr.  hab.  inż. Zbigniewa  OSIŃ-
SKIEGO).

W  ramach  Sympozjum  wygłoszono  nastę pują ce  referaty:

Referaty  plenarne

1.  Roman  GUTOWSKI, Ruch programowy (synteza)  nieliniowych  układów  drgają cych.
2.  Zbigniew  OSIŃ SKI, Drgania maszyn przy wymuszeniach  o  charakterze  impulsowym,  zdeterminowane

i przypadkowe.

Referaty  w sekcji  A — Cią głe  i  dyskretne  modele  matematyczne obiektów  dynamicznych,  istnienie  i  sta-
teczność  rozwią zań  oscylacyjnych,  układy  samowzbudne  parametryczne  itp.,  metody  numeryczne  teorii
drgań.
1.  Józef  BAIKOWSKI ,  Wanda  SZEMPLIŃ SKA- STUPNICKA, Obszary przycią gania rezonansu  kombinowanego

w nieliniowym  układzie o  dwóch stopniach  swobody.
2.  Czesław  CEMPEL, Antoni  KUŚ NIERZ, Drgania gię tne belek o  niecią glych  własnoś ciach.
3.  Zbigniew DŻ YGADŁO, Numeryczna analiza drgań odksztalcalnego samolotu lub rakiety metodą elementów

skoń czonych.
4.  Włodzimierz  GAWROŃ SKI,  Wpływ bł ę dów pomiarowych  i wariacji parametrów układu na czę stoś ć drgań

własnych.
5.  Jerzy  KIERKOWSKI, Analiza drgań płyty prostoką tnej o zmiennej gruboś ci metodą elementów skoń czonych.
6.  Witold  KOSIŃ SKI, Zachowanie się   amplitud fali przyś pieszenia  i fali  uderzeniowej w oś rodkach niesprę -

ż ystych.
7.  Stefan  KOTOWSKI, Badania jakoś ciowe rozwią zań układu o dwóch stopniach swobody.
8.  Robert  KRZYWIEC,  O systemowym formułowaniu zagadnień drgań nieliniowych.  Systemy wielkie drgań

kwadratowych.
9.  Jerzy  MARYNIAK ,  Zdobysław  GORAJ,  Wpływ sztywnoś ci układu sterowania sterem wysokoś ci na statecz-

noś ć podłuż ną samolotu.
10.  Agnieszka  MUSZYŃ SKA,  Ruch  symetrycznego  wirnika.
11.  Józef  N IZIOŁ , Drgania i stabilnoś ć ż yroskopu całkują cego w uję ciu nieliniowym.
12.  Józef  N IZIOŁ , Drgania nieliniowe ż yroskopu całkują cego  w uję ciu probabilistycznym.
13.  Ryszard  PISKORSKI, Dynamika  układu cią głego  o  zmiennej strukturze.
14.  Andrzej  SZYDŁOWSKI,  O pewnych kryteriach statecznoś ci ruchu.
15.  Andrzej  Ś WIDER, Drgania samowzbudne z wymuszeniem układu prę towego.
16.  Andrzej  TOMCZYK,  Wanda  SZEMPLIŃ SKA- STUPNICKA,  O pewnej przybliż onej metodzie optymalnej sta-

bilizacji drgań nieliniowego  układu dynamicznego o wielu stopniach swobody.
17.  Zbigniew  WALCZYK ,  Badanie stabilnoś ci ruchu liniowych układów cią głych  i  zastosowanie  do  badania

ruchu wirników wielopodporowych.
18.  Józef  WIECKOWSKI, Dynamika  belek o  zmiennej strukturze.
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Referaty  w sekcji  B — Identyfikacja  i  modelowanie  obiektów  dynamicznych,  drgania  maszyn  i  urzą-
dzeń — analiza, synteza,  minimalizacja  drgań, wibroizolacja, wibrotechnika.
1.  Bogdan  ADAMCZYK ,  Wiesława  KUNISZYK- JÓŹ KOWIAK,  Elż bieta  SADOWSKA,  Ferdynand  JAGIEŁŁO,

Badanie rozchodzenia  się  fal  podłuż nych  w stalowych spiralach  ś rubowych.
2. Arkadiusz BARCZAK,  Mieczysław  OFIERZYŃ SKI, Przybliż ona analiza drgań bocznych nadwozia  wagonu

dla nieliniowego układu zawieszenia.
3.  Stefan  BERCZYŃ SKI,  Andrzej  WITEK,  Analityczne wyznaczanie  własnoś ci dynamicznych belek frezarek

wspornikowych.
4.  Czesław  CEMPEL, Urszula  KOSIEL, Identyfikacja obiektów mechanicznych—przeglą d metod.
5.  Czesław  CEMPEL, Ewa RUNGE, Identyfikacja wymuszeń wą skopasmowych  metodą trzech parametrów.
6.  Czesław  CEMPEL, Podatnoś ciowa  koncepcja uderzeniowego wielomasowego  eliminatora drgań  UWED.
7.  Czesław  CEMPEL,  Ryszard  NOWICKI,  Dynamika  grupy  maszyn podobnych osadzonych na wspólnym

fundamencie.
8.  Czesław  CEMPEL,  Marek  MAJEWSKI,  Optymalizacja oddziaływań  w  układzie  człowiek- operator- rę czne

narzę dzie udarowe.
9.  Czesław  CEMPEL, Marek  MAJEWSKI,  Identyfikacja własnoś ci dynamicznych rę ki człowieka — operatora

we współpracy z narzę dziem wibracyjnym.
10.  Czesław  CEMPEL, Zdzisław  GOLEC, Uderzeniowy wielomasowy eliminator drgań  (UWED)  przy wymu-

szeniu poliharmonicznym.
11.  Sławomir  JANECKI,  Wytrzymałoś ć i drgania  łopatek wirnikowych ostatnich stopni turbin parowych.
12. Eugeniusz  KAMIŃ SKI,  Układy amortyzują ce  o zmiennej strukturze.
13.  Henryk  KAŹ MIERCZAK,  Wpływ parametrów  mechanicznych  podpory  na  dynamikę amortyzowanego

układu.
14.  Henryk KUBZDELA, Archiwizacja drgań maszyn na taś mie magnetofonowej.
15.  Antoni  KUŚ NIERZ, Zastosowanie uderzeniowego eliminatora drgań do minimizacji dynamicznoś ci jedno-

wymiarowych układów cią głych.
16.  Władysław  LISEWSKI, Andrzej  LACHOWICZ,  Doś wiadczalne  wyznaczanie charakterystyk czę stotliwoś cio-

wych układu masowo- sprę ż ystego  frezarek wspornikowych.
17.  Stanisław  MICHAŁOWSKI , Optymalny dobór elementów zawieszenia sprę ż arki tłokowej.
18. Edward  MOTAK,  Wibroizolacja powierzchniowa fundamentów maszyn i urzą dzeń .
19.  Mieczysław  OFIERZYŃ SKI, O wpływie zawieszenia nadwozia  na statecznoś ć biegu pojazdu szynowego.
20.  Edward  PIOTROWSKI, Dynamika symetrycznego mchu samolotu PSL w fazie przejś ciowej z  uwzglę dnie-

niem analizy pracy kanału podłuż nego autopilota.
21.  Franciszek  PRZYSTUPA,  Włodzimierz WŁODARSKI,  Marek  PRZYSTOPA,  Tłumiki drgań skrę tnych układów

napę dowych z przegubami Cardana.
22.  Wojciech  SAŁATA,  Zastosowanie kompensacji bezwładnoś ciowej  do  wlbroizolacji  rę cznych narzę dzi

udarowych.
23.  Jerzy  SZCZYGIEŁ, Siły tarcia wewnę trznego w wybranych materiałach konstrukcyjnych przy jednoosiowych

stanach naprę ż eń .
24.  Jerzy  WAPIENNIK, Badanie statecznoś ci pewnego układu mechanicznego z uderzeniowym tłumikiem dyna-

micznym.
25.  Józef  WOJNAROWSKI,  Andrzej  BUCHACZ,  Zastosowanie grafów  i  liczb strukturalnych do  wyznaczania

widma czę stoś ci drgań  własnych.
Ogółem w Sympozjum  wzię ło udział  około 120 uczestników  z całej  Polski.

Jerzy Maryniak  (Poznań )

KRAJOWY KONKURS NAUKOWY
NA PRACE DOŚ WIADCZALNE Z  MECHANIKI

Gliwicki  Oddział  PTMTS w porozumieniu z Zarzą dem Głównym PTMTS w Warszawie ogłasza Kra-
jowy Konkurs na prace doś wiadczalne  z mechaniki.

W konkursie  mogą   brać  udział  tylko członkowie PTMTS, nie posiadają cy  tytułu  profesora,  docenta
lub  stopnia  doktora  habilitowanego.
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Prace  konkursowe,  zawierają ce  elementy  nowoś ci  w  stosunku  do  aktualnego  stanu  wiedzy,  należy
przesiać do Sekretariatu Oddziału Gliwickiego PTMTS (ul. Powstań ców  12, p. 24, 44- 100 Gliwice, Instytut
Podstaw Konstrukcji  Maszyn Politechniki Ś lą skiej) w terminie do dnia 15 wrześ nia  1975 r.

Praca  nie może być  przed  tą   datą   opublikowana  ani  zgłoszona do  druku.  Maszynopis  pracy  należy
przesiać  w  3 egzemplarzach  w  formie  nadają cej  się   do druku; jego obję tość  nie powinna  przekraczać  15
stron nie liczą c rysunków  i wykresów.

Pracę   należy  opatrzyć  godłem, a  nazwisko,  imię  i adres  uczestnika  wraz z  podaniem miejsca  pracy
podać w zamknię tej kopercie.

Dopuszczone do konkursu  prace uczestnicy  zreferują   na publicznym  zebraniu naukowym  w terminie
okreś lonym przez Zarzą d.

Prace oceniać bę dzie Sąd  konkursowy  powołany przez Zarząd Oddziału w porozumieniu z Zarzą dem
Głównym.

Konkurs  prowadzony  bę dzie  zgodnie  z regulaminem  Konkursów  Naukowych PTMTS.

Nagrody

I—12.000 zł
I I —  8.000 zl

dwie II I  po  5.000 zł

Zarząd  Oddziału zastrzega  sobie prawo  nieprzyznania  lub  innego  podziału nagród.

KOMUNIKA T

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS
NA  NAJLEPSZĄ   PRACĘ   Z  DZIEDZINY MECHANIKI

(z  wyłą czeniem  prac  natury  czysto  doś wiadczalnej)

Oddział  Łódzki  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki Teoretycznej  i  Stosowanej  zgodnie z decyzją  Za-
rzą du Głównego ogłasza konkurs

na najlepszą   pracę  z dziedziny mechaniki
(z wyłą czeniem prac natury czysto  doś wiadczalnej)

Konkurs  jest  ograniczony,  dostę pny  tylko  dla  członków  PTMTS  nie  posiadają cych  tytułu  profesora,
docenta  lub  stopnia  doktora  habilitowanego.  Za najlepsze  prace zostaną   przyznane nastę pują ce  nagrody

I  nagroda — 12.000 zł
I I  nagroda —  8.000 zł

II I  nagroda —  6.000 zł
IV nagroda—  4.000 zł

Prace konkursowe  należy  przesyłać do dnia 10 paź dziernika  1975 r. na rę ce sekretarza Łódzkiego Oddziału
PTMTS  doc. dr  J. Ziółkowskiego,  Politechnika  Łódzka, Instytut  Maszyn  i Urzą dzeń Włókienniczych,
ul. Ż eromskiego  116, 90- 924 Łódź.

Praca nie może być przed tą  datą  opublikowana ani złoż ona do druku. Maszynopis pracy należy prze-
słać w 3 egzemplarzach; jego obję tość nie powinna przekraczać 20 stron.

Konkurs prowadzony  bę dzie zgodnie z regulaminem Konkursów  Naukowych PTMTS.
Zarząd Oddziału zastrzega  sobie prawo nieprzyznania  lub  innego podziału nagród.

KOMUNIKA T

Zarząd  Oddziału Gliwickiego  PTMTS organizuje  XV  Jubileuszowy  Sympozjon  pod  hasłem  «Opty-
malizacja  w Mechanice», który  odbę dzie się  w Beskidzie Ś lą skim  w lutym  1976 r.  i obejmować  bę dzie na-
stę pują ce  grupy  problemowe:

1. Procesy  i systemy cieplne
2. Maszyny  i urzą dzenia energetyczne
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3.  Sterowanie optymalne
4. Dynamika maszyn
5. Odkształcalne ustroje prę towe  i powierzchniowe
6. Metody eksperymentalne i modelowanie układów
7. Teoria  konstrukcji
8. Metody statystyczne
Korespondencję  w sprawie Sympozjum  prosimy kierować pod adresem: Polskie Towarzystwo Mecha-

niki  Teoretycznej  i  Stosowanej,  Oddział  w  Gliwicach, 44- 10t  Gliwice,  ul.  Powstań ców  12, pok.  24, tel.
91- 10- 01 do 03, w. 3.

SYMPOZJA
MIĘ DZYNARODOWEJ  UNII   MECHANIKI  TEORETYCZNEJ I  STOSOWANEJ  (IUTAM )

1975

IUTAM  Symposium on the Dynamics of Vehicles on Roads and Railway  Tracks

Miejsce:  Delft University  of Technology, Delft, Netherlands
Data:  18- 22 sierpnia  1975
Przewodniczą cy:  dr H. B.  PACEJKA,  Vehicle  Research  Lab., Mekelweg 2, Delft, Netherlands

Second  IUTAM  Symposium  Transsonicum

Miejsce:  Góttingen, BRD
Data:  8- 13 wrześ nia  1975
Przewodniczą cy:  prof. K.  OSWATITSH,  Inst. fur  Strómungslehre Technische Hochschule Wien,  1040 Wien,

Karlplatz  13, Austria

Joint IUTAM/ IM U Symposium on Application  of Methods of Functional Analysis to Problems of Mechanics

Miejsce:  Marseille, France
Data:  2-6 wrześ nia  1975
Przewodniczą cy:  prof. P. GERMAIN, University Paris VI,  Mecanique Theoretique- Tour 66- 4, Place Jussieu,

75 230 Paris, Cedex D5,  France

Joint IUTAM/ IUPAB Symposium on Biodynamics of Animal Locomotion

Miejsce:  Cambridge, UK
Data:  1-5 wrześ nia  1975
Przewodniczą cy:  prof.  Sir  James  LIGHTHILL ,  Dept.  of  Applied  Mathematics  and  Theoretical  Physics,

The  University  of Cambridge, Silver Street, Cambridge, UK

IUTAM   Symposium  on Aeroelasticity  in Turbomachines

Miejsce:  Paris, France
Data:  20- 25 paź dziernika  1975
Przewodniczą cy:  prof. R.  LEGENDRE, O.N.E.R.A., 29, Avenue de la Division  Leclerc, 92 Chatillon, France

1976

IUTAM  Symposium on Structure of Turbulence and Drag Reduction

Miejsce:  Washington, D .C. or Pennsylvania, USA
D ata:  7- 12 czerwca  1976.
Przewodniczą cy:  dr  F. N.  FRENKIEL,  Computation and  Mathematics  Dept.  Naval  Ship  Research  and

Development Center, Bethesda, Maryland 20034, USA

IUTAM   Symposium  on Stochastic Problems  in Dynamics

Miejsce:  Southampton, UK
D ata:  19- 23 lipca  1976
Przewodniczą cy:  prof. B. L.  CLARKSON,  Inst. of Sound and Vibration  Research, University  of Southamp-

ton,  Southampton, UK
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IUTAM  Symposium  on Surface  Gravity  Waves in Water  of Varying Depth

Miejsce:  Canberra, Australia
D ata:  lipiec  1976
Przewodniczą cy:  prof. J. R.  RADOK, The Horace Lamb Institute of Oceanography, 9 Emily Avenue Clamp-

ham,  South Australia  5062

14th International Congress  of  Theoretical and Applied Mechanics

Miejsce:  Delft, Netherlands
D ata:  30 sierpnia — 4 wrześ nia  1976
Korespondencję  należy przesyłać pod adresem:

IUTAM   1976 c/o K M

23 Prinsessegracht, The Hague, Netherlands

1977

IUTAM   Symposium  on  High  Velocity  Deformation  of  Solids
Miejsce:  Tokyo, Japan
D ata:  1977
Przewodniczą cy:  prof. S.  F U KU I ,  C/O prof. K.  KAWATA ,  Inst. of  Space and Aeronautical  Science Univer-

sity of Tokyo, 4- 6- 1, Komaba, Meguro- ku Tokyo, Japan

IUTAM  Symposium  on Modern Problems in Elastic Wave Propagation

Miejsce:  nie jest jeszcze ustalone
D ata:  1977
Wspólprzewodniczą cy:  prof.  J. D .  ACHENBACH,  The  Technological  Institute,  Northwestern  University,

Evanston,  111.  60201, USA and
prof.  J.  MIKXOWITZ ,  Division  of  Engineering  and  Applied  Science,  California
Institute  of  Technology,  Pasadena, California  91109,  USA

Second  IUTAM   Symposium  on  Rotating  Fluids

Miejsce  i data: nie są  jeszcze ustalone
Przewodniczą cy:  nie jest jeszcze wyznaczony


