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

II   SYMPOZJUM  MECHANIK I   STOSOWANEJ 

W dniach 12  15  paź dziernika  1976  r. odbyło się w Moskiewskiej  Wyż szej  Szkole Technicznej  im. Bau
mana kolejne, drugie Sympozjum Mechaniki Stosowanej. Sympozja te,  organizowane w ramach współpracy 
mię dzy  Instytutem Techniki  Lotniczej   i  Mechaniki  Stosowanej  Politechniki  Warszawskiej   i  Wydziałem 
Ogólnotechnicznym  MWT U im. Baumana, odbywają  się corocznie na przemian w Warszawie i w Moskwie 
i  mają  na  celu wymianę  osią gnięć  naukowobadawczych oraz  inspirację  nowych kierunków  badawczych 
i zainicjowanie prac wspólnych. Otwarcia obrad Sympozjum dokonał prorektor  MWT U prof. К .  S. KOLES
NIKOW.  Wskazał  on  na  celowość  takich spotkań,  podkreś lają c,  że  spotykają  się  one  z  duż ym zaintereso
waniem. 

Obrady II  Sympozjum Mechaniki Stosowanej  odbywały  się  w trzech sekcjach. 

Sekcja  I.  Zagadnienia dynamiki, drgań  i statecznoś ci poruszają cych  się ciał  sprę ż ystych 

Wygłoszono  nastę pują ce  referaty: 
R. GUTOWSKI, E. MZYK   (PW)  — Flatter pewnego modelu  skrzydła  o nieliniowej charakterystyce  sprę ż ystej 

typu histerezowego, 
W. A. Ś WIETLICKI, A.  M . GUSKOW  (MWTU ) — Badania statecznoś ci  dynamicznej podatnego prę ta  w war

stwie oleju, 
W. W. ZELENCOW,  W.  M . MICHÓW  (MWTU ) — Poprzeczne drgania przegubowo podpartego prę ta  o zmien

nej  długoś ci, 
W. ŁUCJANEK, T. SZUSTER,  (PW)  — Drgania  łopat przegubowego wirnika noś nego  ś migłowca, 
F.  R.  GEKKER, W. W.  ROMANOW  (MWTU ) —  Warunki  wystę powania  isamoodkrę cania  się »  połą czeń  

gwintowych przy drganiach osiowych, 
I. S. KOZŁÓW  (MWTU ) — Nowe zadania modelowe mechaniki nieba  i jego mechaniczna interpretacja, 
M . DIETRICH, W. OZIMOWSKI , Z. WALCZAK   (PW)  — O bezpieczeń stwie  dź wigu, 
W. A. Ś WIETLICKI,  O. S.  NARAJKIN  (MWTU ) — Równania  drgań nieliniowych płaskiej  sprę ż yny  spiralnej, 
A. A. POŻ AŁOSTIN  (MWTU ) — Pewne problemy  drgań  wymuszonych powłok  wypełnionych  cieczą , 
J .  MARYNIAK ,  T. BEŁDOWICZ   (PW)  —• Wpływ  parametrów  konstrukcyjnych  kół  kierowanych  na  własnoś ci 

dynamiczne pojazdu samochodowego,  / 
A.  N .  KOŁOBOW,  W. A.  ZUJEW, В. D .  SEMIENOW  (MWTU ) — Obliczanie  obcią ż eń  dynamicznych  na  rolkę  

przenoś nika  taś mowego przy transporcie pojedynczego  cię ż aru, 
H .  A. LOBÓW  (MWTU ) — Obcią ż enia  dynamiczne  dź wigu  mostowego przy rozruchu  i hamowaniu. 

Sekcja II .  Zagadnienia optymizacji maszyn i procesów 

T. KOPYT, W. MIERZEJEWSKI ,  J . WITKOWSKI   (PW)  — Zagadnienia kontaktu zę bów  o róż nych  sztywnoś ciach, 
L .  H .  RESZETOW  (MWTU ) — Racjonalne  układy  konstrukcji  mostów, 
W. N. BARANÓW,  J. E. ZACHARÓW  (MWTU ) — Zagadnienia teorii  i obliczania mechanizmów jednoczesnego 

sterowania, 
F.  I. FUSJAK  (MWTU ) — Analityczne przedstawienie niedokładnoś ci  wystę pują cych  w przekładniach falowych, 
G.  A. TIMOFIEJEW  (MWTU ) — Falowe przekładnie  zę bate  z  generatorem fali  odkształcanym  zewnę trznie, 
Z.  NOWAK,  W.  POGORZELSKI   (PW)  — Zastosowanie programowania  dynamicznego  do  optymizacji para

metrów  wysię gnika  teleskopowego  ż urawia, 
J .  E.  NITUSOW  (MWTU ) — Zagadnienia  optymizacji  energetycznej  procesów  i  konstrukcji  wzbudzanych 

siłami  urzą dzeń  elektromagnetycznych  z ograniczonym przemieszczeniem, 
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A . M .  ROMASZKO,  W . H.  FEODOSJEW, M .  P.  ALEKSANDRÓW   ( M W T U )  — O  optymalnym  wykorzystaniu 
materiałów  par ciernych  w mechanizmach hamowania dź wignic, 

I. W .  STASENKO  ( M W T U )  — Obliczenia  tń i pełzanie  rurocią gów  pracują cych  w wysokich  temperaturach, 
E .  I . BUTYKA   ( M W T U )  — Przemieszczenia i sprzę ż enia  wzdłuż zadanej osi w mechanice. 

Sekcja III .  Eksperymentalne metody badania dynamiki i wytrzymałoś ci maszyn 

J . KAPKOWSKI,  J . STUPNICKI   (PW)  — Techniczne zastosowania analizy propagacji obszarów plastycznych, 
B.  N. USZAKOW  (MWTU ) — Polaryzacyjnooptyczne metody badania  naprę ż eń  w konstrukcjach  złoż onych 

(kompozytach), 
W.  MIRSKI,  J . STUPNICKI   (PW)  —  Wpływ  chropowatoś ci  powierzchni  na rozkład  normalnych  i  stycznych 

oddziaływań  ciał  stałych, 
P. K . POPÓW  (MWTU ) —  Dokładnoś ć dynamiczna przenoszenia napę du  w zę batych  przekładniach falowych, 
M . BIJAKŻ OCHOWSKI   (PW)  — Półniszczą ca  metoda  badania  rozkładu  naprę ż eń  własnych  w głą b  materiału 
B.  JANCELEWICZ,  R.  KRASOŃ,  A. REJMAN  (PW)  — Badania  noś noś ci  statycznej  i  trwałoś ci  zmę czeniowej 

połą czeń  klejowomechanicznych  w duralowych konstrukcjach  cienkoś ciennych, 
W.  F . RESZCZIKOW  (MWTU ) — Odpornoś ć  na zadzieranie olejów  przekładniowych  i  wpływ  na nią  gruboś ci 

filmu olejowego, 
A. CHUDZIKIEWICZ ,  J . CZAJKA,  J . KISILOWSKI   (PW)  —  O analizie realizacji procesu stochastycznego  w dyna

mice maszyn, 
A. W. WIERSZYŃ SKI   (MWTU ) — Odksztalcabwś ć  spawanych  belkowych konstrukcji  dź wigowych  w  czasie 

produkcji i eksploatacji. 
Organizatorzy Sympozjum umoż liwili  uczestnikom zwiedzanie laboratoriów Katedr: Dynamiki i Wy

trzymałoś ci  Materiałów,  Mechaniki Teoretycznej  i Dź wignic, a także wystawy osią gnięć uczelni. 
Nastę pne  II I  Sympozjum Mechaniki Stosowanej  odbę dzie się w pierwszej  połowie paź dziernika  1977 r. 

w Warszawie. 
M.  Dietrich  (Warszawa) 

SZKOŁ A  «METODA  WARSTWY  OPTYCZNI E  CZYNNE J  WYZNACZANI A 
ODKSZTAŁCE Ń  I  NAPRĘ Ż EŃ  W  KONSTRUKCJACH » 

JabłonnaWarszawa, 211  lutego 1977 r, 

i 

W dniach 211  lutego 1977 r. odbyły się zaję cia  Szkoły na temat zastosowań warstwy optycznie czyn
nej  w analizie odkształceń  i naprę ż eń w konstrukcjach. 

Metoda warstwy optycznie czynnej  jest metodą  mogą cą  znaleźć szerokie zastosowanie w instytutach 
naukowobadawczych,  biurach  projektowych  i  uczelniach  technicznych.  Metoda  ta  może  oddać  usługi 
w procesie konstruowania i optymalizacji maszyn i urzą dzeń, pojazdów i konstrukcji budowlanych; pozwala 
szybko wizualizować pola odkształceń  i naprę ż eń w konstrukcjach; może  stanowić nowoczesne narzę dzie 
w rę ku  konstruktor a i badacza.  Mię dzy  innymi metoda ta oddaje ogromne usługi w zakresie obserwacji 
tworzenia się stref odkształceń plastycznych, propagacji granic stref plastycznych oraz procesów adaptacji 
konstrukcji . Dotychczas tylko nieliczne oś rodki w kraj u prowadzą prace badawcze przy uż yciu tej  metody. 
Powodem tego jest mię dzy  innymi, brak aparatury, wysokie ceny materiałów elastooptycznych i  trudnoś ci 
ich  importu oraz brak krajowej  literatur y poś wię conej  technice pomiarów i analizie wyników. 

W trakcie trwania Szkoły zostały przedstawione moż liwoś ci pracy metodą warstwy optycznie czynnej 
przy wykorzystaniu  urzą dzeń  badawczych budowanych w kraj u i przy wykorzystaniu  materiałów elasto
optycznych sporzą dzonych z krajowych ż ywic epoksydowych. Ponadto zostały zaprezentowane oryginalne, 
dotychczas nie opublikowane metody analizy wyników. 

Wykłady prowadzone były przez pracowników zajmują cych się metodą warstwy optycznie czynnej  od 
wielu  lat  i  posiadają cych  w  tej   dziedzinie  własny  dorobek  naukowy — z  Instytutu Techniki  Lotniczej 
i  Mechaniki Stosowanej  oraz z Instytutu Chemii i Technologii Organicznej  Politechniki Warszawskiej. 

Program  wykładów  przedstawiał  się nastę pują co: 
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doc.  J.  STUPNICKI  —  Wprowadzenie,  dwójiomność  wymuszona,  prawa  elastooptyki,  polaryskop 
0  ś wietle spolaryzowanym liniowo i  kołowo; 

—  Efekt umieszczenia modelu w polaryskopie o ś wietle spolaryzowanym liniowo i kołowo, izochromy 
1 izokliny; Optyczne stałe materiałowe; 

—  Metody analizy wyników, wyznaczanie  odkształceń  i naprę ż eń głównych  w modelach  elastooptycz
ń ych; 

—  Polaryskop do badań metodą warstwy optycznie czynnej, prześ wietlanie normalne i skoś ne; metody 
badań  i rejestracji  wyników;  przykłady  praktycznych zastosowań  metody  warstwy  optycznie  czynnej  do 
badań ikonstrukcji; metody kompensacji; 

mgr   inż. A.  KOZŁOWSK I —  Technologia wytwarzania warstw optycznie czynnych i nanoszenia  ich na 
konstrukcje; warstwy  płaskie  i  powłoki; 

dr   J.  K A P K O W S K I " — Metody  analizy  wyników  otrzymanych  metodą  warstwy  optycznie  czynnej, 
współczynniki  korekcyjne; metoda charakterystyk; 

dr   J.  KAPKOWSK I  (ć wiczenia audytor.) — Opracowanie wyników wykonanych badań; zbiorcze obrazy 
izoklin  i izochrom; wyznaczenie  stałych  materiałowych  i rozkładów  odkształceń  na brzegu; zastosowanie 
wykresów  współczynników korekcyjnych; 

dr   J .  SŁOWIKOWSK A —  Tworzywa sztuczne na warstwy optycznie czynne; 
dr   J .  KAPKOWSK I  (ć wiczenia  audytor.) — Opracowanie  wyników  wykonanych  badań;  wyznaczenie 

odkształceń i naprę ż eń w punktach odległych od brzegu; 
dr   J .  KAPKOWSK I  (ć wiczenia  audytor.) — Opracowanie  wyników  wykonanych  badań;  opracowanie 

sprawozdania. 
Zaję cia  laboratoryjne prowadzone  były na terenie Instytutu Techniki Lotniczej  i Mechaniki  Stosowa

/nej  i polegały na samodzielnym wykonaniu przez każ dy zespół pię ciu ć wiczeń o nastę pują cej   tematyce: 
1. Odlewanie warstw optycznie czynnych płaskich, 
2. Badanie własnoś ci  sprę ż ystooptycznych  materiału, 
3. Nakładanie warstwy optycznie czynnej  na badaną  konstrukcję, 
4. Odlewanie powłok optycznie czynnych, 
5. Przeprowadzenie pomiarów.  \ 
Słuchacze Szkoły zostali wyłonieni drogą eliminacji. Ostatecznie w Szkole uczestniczyło 41  osób spoś ród 

zgłoszonych 75 kandydatów. Reprezentowali oni 32 oś rodki, w tym 16 przemysłowych oś rodków naukowo
badawczych i 16 instytutów  wyż szych uczelni. Poziom był zróż nicowany — w zaję ciach  uczestniczył  1 pro
fesor,  1 docent,  8 doktorów,  31  magistrów  inż ynierów.  Powodowało  to pewne  trudnoś ci  ze  wzglę du na 
róż nice  w  przygotowaniu  słuchaczy.  Wszyscy  słuchacze  wykazali  ogromne  zainteresowanie  tematem, 
w trakcie dyskusji poruszane były zagadnienia znacznie wybiegają ce poza ramy Szkoły, a dotyczą ce  moż li
woś ci  zastosowania  metody  do  badań  bę dą cych  aktualnie  przedmiotem  własnych  prac badawczych  słu
chaczy. Omawiano moż liwość i sposoby zastosowania  metody w pracach o charakterze podstawowym oraz 
w budowie pojazdów samochodowych i szynowych, w budowie maszyn roboczych, w odlewnictwie,  w budo
wnictwie itd. 

Wszyscy słuchacze podkreś lali  korzyś ci, jakie wynieś li  dzię ki uczestnictwu  w zaję ciach Szkoły, i sugero
wali celowość  powtórzenia  jej  dla pozostałych  osób,  któr e  nie mogły  wziąć  udziału w Szkole ze  wzglę du 
na  ograniczoną  liczbę miejsc w laboratoriach. 

Stanisław  Bogdań ski  (Warszawa) 

•  \  'i  •  

S Y M P O Z J A 
MIĘ DZYNARODOWEJ  UNII   MECHANIK I   TEORETYCZNE J  I  STOSOWANEJ  (IUTAM ) 

1978 

1. The Joint COSPAR/IAU/URSI/IUGG/IUTA M  Symposium on Atmospheres and Surfaces of the Planets 

Miejsce:  Innsbruck, Austria 
Data:  28 maja  11 czerwca 1978 
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Przewodniczą cy:  Dr. T. Owen, Department  of Earth and Space Sciences, State University of New  York , 
Stoneybrook,  N.Y. 11790,  USA 

2.  IUTA M Symposium on Variational Methods in the Mechanice of Solids 

Miejsce:  Northwestern  University, Evanston, Illinoi s 
Data:  1978 
Przewodniczą cy:  Professor   S.  NematNasser,  The  Technological  Institute,  Northwestern  University, 

Evanston, Illinoi s 60201,  USA 
Professor   Kyuichir o Washizu, Department  of Aeronautics and Astronautics, University 
of  Tokyo, Bunkyoku, Tokyo, Japan 

3.  IUTA M Symposium on Metal Forming Plastisity 

Miejsce:  Munich, BRD (może ulec zmianie) 
Data:  1978 
Przewodniczą cy:  Professor  Dr. H. Lippmann, Lehrstuhl ftir  Mechanik (A), Technische Universitat  Miin 

chen, Postfach 202420, D 8000 Munchen 2, BRD 

4.  IUTA M Symposium on the Physics and Mechanices of Ice 

Miejsce:  Copenhagen, Denmark 
Data:  1978 
Przewodniczą cy:  Professor   P. Tryde, Technical University of Denmark, DK2800 Lyngby,  Denmark 

5.  IMU/IUTA M  Symposium on Group Theoretical Methos  in Mechanices 

Miejsce:  Novosibirsk,  USSR  (może  ulec zmianie) 
Data:  1978 
Przewodniczą cy:  nie jest jeszcze wyznaczony 

6.  IUTA M Symposium on NonNewtonian Fluid Mechanics 

Miejsce:  Louvain, Belgium 
Data:  1978 
Przewodniczą cy:  nie jest jeszcze wyznaczony 

1979 
ч  

1.  IUTA M Symposium on Approximate Methods for  NavierStokes Problems 

Miejsce:  Paderborn, BRD 
Data:  1979 
Przewodniczą cy:  nie jest jeszcze wyznaczony 

2.  IUTA M Symposium on Optical Methods in Mechanics of Solids 

Miejsce:  Poitiers, France 
Data:  nie jest jeszcze ustalona 
Przewodniczą cy:  Professor   A. Lagarde, Laboratoir e de  Mecanique des  Solides,  Universite  de  Poitiers, 

40 Avenue de RectuerPinsau, F86022 Poitiers, France 

3.  Thir d IUTA M Symposium on Shell Theory 

Miejsce:  Tibilisi , USSR 
Data:  nie jest jeszcze ustalona 
Przewodniczą cy:  Academician I.N. Vekua, President,  Georgian Academy  of  Sciences, Dzerzinskovo  8, 

Tbilis i 38004, USSR 

4.  IUTAM/IUG G Symposium on Monsoon Dynamics 

Miejsce i data:  nie są jeszcze ustalone 
Przewodniczą cy:  Professor  Sir  James Lighthill , University of Cambridge, Department of Applied Mathema

tics and Theoretical Physics, Silver  Street, Cambridge CB3  9EW, England 


