B I U L E T YN

I N F O R M A C Y J N Y

XVI SYM P OZ JON «MODELOWAN IE W MECHANICE»
Sympozjon pod hasł em «Modelowanie w mechanice» został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział u Gliwickiego i odbył się w Wiś el Jarzę batcj w dniach
9—15 marca 1977 r.
Otwarcia Sympozjonu dokonał przewodniczą cy Zarzą du Oddział u Gliwickiego PTMTS doc. dr inż.
Józef WOJNAROWSKI.

W imieniu Zarzą du Gł ównego PTMTS wystą pił sekretarz generalny prof, dr hab. inż. Marek
DIETRICI- I.

Prorektor doc. dr inż. Szczepan WYRA, który wystą pił w imieniu wł adz Politechniki Ś lą skiej
, wysoko
ocenił dział alność Oddział u Gliwickiego PTMTS w rozwijaniu i krzewieniu mechaniki; złoż ły też uczestnikom Sympozjonu ż yczenia owocnych obrad, a Towarzystwu dalszych sukcesów.
Po tych wystą pieniach przewodniczą cymi obrad plenarnych zostali wybrani prof, dr hab. inż. M.
DIETRICH i prof, dr hab. inż. Z b. ORŁOŚ.

W czasie obrad plenarnych wygł oszono nastę pują ce referaty przeglą dowe:
— prof, dr inż. J. DIETRYCH (IPKM Politechnika Ś lą ska)
: Przedmiot optymalizacji w dział aniach
technicznych,
— doc. dr hab. R. DOROSZKIEWICZ, dr inż. J. LIETZ, dr inż. B. MICHALSKI (IPPT PAN Warszawa):

Modelowanie elastooptyczne ukł adów mechanicznych,
— prof, dr hab. inż. L. MULLER (Politechnika Ś lą ska)
: Metody doboru skal w modelach fizycznych,
— prof, dr hab. inż. B. SKALMIERSKI (Politechnika Ś lą ska)
: Model przekroczeń w ukł adach mechanicznych.
Pozostał e prace referowane w czasie obrad obejmował y nastę pują ce grupy problemowe:
C — modelowanie procesów i systemów cieplnych,
D — modelowanie w dynamice maszyn,
G — modelowanie metodą grafów,
K — modelowanie ukł adów konstrukcyjnych,
M — metody modelowania.
W pracach tych poś wię cono wiele uwagi współczesnym metodom modelowania w mechanice wykazują c, że modelowanie m a nie tylko charakter uż ytkowy
, ale również duże walory poznawcze. Modelowanie okreś lonej rzeczywistoś ci jest dzisiaj nauką rozległą i wcią ż rozwijają cą się . Umoż liwia ona nie tylko
poznawanie istoty zjawiska, lecz także jest nieodzownym ogniwem współczesnych badań naukowych.
Wygłoszono nastę pują ce referaty:
1. R. BĄ K, T. BURCZYŃ SK
I (Politechnika Ś lą ska
) — Modelowanie dynamicznych obcią ż eń pionowych
dział ają cych na kolejowy zestaw koł owy w czasie eksploatacji,
2. A. BODNAR, A. LECHOWICZ, K. MARCHELEK (Politechnika Szczeciń ska
) — Modelowanie procesów
dynamicznych w ukł adach pozycjonowania zawierają cych sprzę gł a cierne,
3. E. BRZUCHOWSKI (Politechnika Wrocł awska) — Cyfrowe modelowanie sieci,
4. C. CEMPEL (Politechnika Poznań ska) — Modelowanie zagadnień wibroizoł acji maszyn i urzą dzeń ,
5. M. CHUDEK, J. DRWIĘ G A, W. OLASZEWSKI, S. STAŁĘ GA (Politechnika Ś lą ska
) — Modelowanie metodą

symulacji analogowej procesów współ pracy obudowy górniczej z dynamicznie deformują cym się górotworem,
6. A. DENDURA, S. Ś WISZCZOWSKI (Politechnika Krakowska) — Projektowanie optymalnych kształ tów
prę tów metodą programowania geometrycznego,
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7. M. DIETRICH, B. KRASNOWSKI (Politechnika Warszawska) — Pewien model sprzę gł a zę batego,
8. B. DOBROWOLSKI (Politechnika Wrocł awska) — Model matematyczny przepł ywu pł ynu rzeczywistego
przez rurocią g ze zwę ż ką ,
9. L. GŁADYSIEWICZ, M. HARDYGÓRA, T. Ż UR (Politechnika Wrocł awska) — Model tkaninowej taś my
wieł oprzekł adko wej,
10. L. GŁADYSIBWICZ, J. SZYMAŃ SKI
, T. Ż UR (Politechnika Wrocł awska) — Model reologiczny taś my
przenoś nikawej,
11. K. GRABCZYŃ SK
I (ITB Warszawa) — Doś wiadczalna analiza pracy statycznej wielootworowej ś ciany
usztywniają cej i jej model obliczeniowy,
12. R. GRZYMKOWSKI, K. MAZUR (Politechnika Ś lą ska
) — Model numeryczny nieustalonego przepł ywu
ciepł a w procesie odlewania cią gł ego,
13. J. JAMRÓZ, R. URBAŃ SK
I (Politechnika G dań ska) — Modelowanie i obliczanie obiegów cieplnych okrę towych sił owni twboparowych na maszynach cyfrowych,
14. Z. KOWAL (Politechnika Wrocł awska) — Stochastyczny model wyczerpania noś noś ci
prę towych konstrukcji przestrzennych,
15. H . KUDELA (Politechnika Wrocł awska) — Metoda dekompozycji w modelowaniu zagadnień fizycznych
opisywanych parabolicznymi równaniami róż niczkowymiczą stkowymi,
16. R. KRZYWIEC (Uniwersytet Warszawski) — O wielocią gowym modelowaniu mechanicznych systemów
wielkich,
17. L. LAUDAŃ SK
I (Politechnika Rzeszowska)— O generowaniu procesów opisują cych dynamikę samolotu,
18. M. MAJEWSKI, C. CEMPEL (Politechnika Poznań ska) — Randomizacja w ukł adach dynamicznych i jej
wykorzystanie do modelowania struktur mechano- akustycznych,
19. S. MIKUŁA (Politechnika Ś lą ska
) — Model rozwoju pę knię ć zmę czeniowych w elementach stalowych
umocnionych zgniotem powierzchniowym,
20. J. MILANOWSKI (WSI Koszalin) — Identyfikacja analityczna dynamicznych ukł adów mechanicznych,
21. B. MOCHNACKI, B. ORTYL (Politechnika Ś lą ska
) — O pewnej metodzie rozwią zania wielowymiarowego
problemu Stefana,
22. K. NAZARCZUK (Politechnika Warszawska) — Modelowanie poś lizgóww zł oż onychł ań cuchachkinematycznych,
23. W. NOWAK (Politechnika Szczeciń ska
) — Sprawnoś ćrekuperatora pę tlicowego z przegrodami segmentowymi,
24. A. OU JD ZKI, W. SZYDŁOWSKI, K. ORKAN- ŁĘ CKI (Politechnika Warszawska) — Modelowanie procesów
zderzenia w parach kinematycznych,
25. T. OPOLSKI (WSI Lublin) — Model pracy gryzów urabiają cych skał ę ,
) — Badania przepł ywów w wirnikach maszyn promienio26. J. OTTE, A. SZAFRANIEC (Politechnika Ś lą ska
wych metodą analogii elektrycznej,
27. E. PALCZAK, St. STRYCZEK (Politechnika Wrocł awska) — Analiza stabilnoś cihydraulicznego mechanizmu
kierowniczego kopalnianej ł adowarki przegubowe],
28. A. PIELORZ (IPPT PAN) —Modelowanie ukł adu zł oż onegoz prę ta uderzonego drugim prę tem z zamocowaną brył ą sztywną ,
29. S. RABIEJ, R, STANISZEWSKI, St. ZIEMBA (Warszawa) — Modelowanie systemu projektowania w warunkach nieustannego napł ywu informacji,
30. I. SIWICKI, A. OLĘ DZKI (Politechnika Warszawska) — Zastosowanie metody grafów wię zów w modelowaniu pras hydraulicznych,
31. M. SZATA (Politechnika Warszawska) — Budowa modelu matematycznego procesu w oparciu o parametryczny zapis twierdzenia JT,
32. W. SZUŚ CIK, K. KOŚ LACZ, J. B^K (Politechnika Ś lą ska
) — Obliczenie współ czynnika bezpieczeń stwa
odniesionego do granicy plastycznoś ciprzy projektowaniu stropnic typu belkowego obudów zmechanizowanych,
33. W. Szaś ciK, S. SZWEDA (Politechnika Ś lą ska
) — Modelowanie obcią ż eństropnic i osł on podpierają cych
zawal obudów podporowo- osł onowych,
34. J. Ś WIDER, J. WOJNAROWSKI (Politechnika Ś lą ska
) — Grafy przepł ywu sygnał ów w modelowaniu kaskadowej struktury ukł adu wycią gowego,
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35. S. Ś WISZCZOWSKI, D . ZBOŚ (Politechnika Krakowska) — Projekt uniwersalnego pakietu programów
metody sekwencyjnego programowania geometrycznego,
36. D . TEJSZERSKA, J. WOJNAROWSKI (Politechnika Ś lą ska
) — Modelowanie tł umionych drgań eolkznych
przewodów napowietrznych,
37. J. TOMBCZEK, W. KU D ZIA (Politechnika Ś lą ska
) — Opis matematyczny suszenia materiał ów drobnoziarnistych w ł oż u fluidalnym,
38. K. WERNEROWSKI, J. GĄ SIOROWSKI (ATR Bydgoszcz) — Modelowanie analogowe ś lizgowegoł oż yska
poprzecznego,
39. J. WOJNAROWSKI (Politechnika Ś lą ska
) — Modelowanie ukł adów mechanicznych za pomocą grafów
i liczb strukturalnych (referat przeglą dowy),
) — Zastosowanie grafów i liczb strukturalnych
40. J. WOJNAROWSKI, A. BUCHACZ (Politechnika Ś lą ska
wyż szejkategorii w modelowaniu ukł adów mechanicznych,
41. J. WOJNAROWSKI, J. KROPKA (Politechnika Ś lą ska
) — Modelowanie ukł adów mechanicznych za pomocą
grafów sprzę ż eń ,
42. J. WOJNAROWSKI, A. MEDER, D . TEJSZERSKA (Politechnika Ś lą ska
) — Modelowanie wielolinowych
ukł adów wycią gowych,
43. J. WRÓBEL (Politechnika Warszawska) — Symulacyjne badanie efektów nieliniowoś ciprzy cyfrowym
modelowaniu zawieszenia samochodu.
D uże zainteresowanie wś ród uczestników wzbudziły referaty przeglą dowe: Przedmiot optymalizacji
w dział aniach technicznych wygłoszony przez prof, dr int. J. DIETRYCHA, oraz Modelowanie ukł adów mechanicznych za pomocą grafów i liczb strukturalnych wygłoszony przez doc. dr inź. J. WOJNAROWSKIEGO.
W pierwszym prof. J. DIETRYCH opisał model przedstawiają cy przedmioty optymalizacji w dział aniach
technicznych w postaci grafów systemu nauki konstrukcji. W drugim doc. J. WOJNAROWSKI podał próbę
systemowego przedstawienia metody modelowania ukł adów mechanicznych za pomocą grafów i liczb
strukturalnych.
Autorzy zgł oszonych referatów reprezentowali nastę pują ce oś rodki naukowe: Gliwice —18 referatów, Warszawa —10 referatów, Wrocł aw — 8 referatów, Kraków, Poznań, Szczecin po 2 referaty
Bydgoszcz, G dań sk, Koszalin, Lublin i Rzeszów po 1 referacie.
W dyskusji, która stał a na wysokim poziomie naukowym, zabierano głos 141 razy.
Ponadto przeprowadzono dyskusję okrą gł ego stoł u na temat aktualnie rozwijanych prac badawczych
w oś rodkach naukowych kraju. W dyskusji tej wzię ło udział 17 uczestników.
Ogółem w Sympozjonie wzię ło udział 112 uczestników (w tym 18 profesorów, 33 docentów, 45 pomocniczych pracowników naukowych oraz 16 czł onków studenckiego Koł a Naukowego).
N a zakoń czeni
e obrad uczestnicy z innych oś rodków naukowych podkreś lili wysoką rangę i potrzebę
kontynuowania tradycyjnych już sympozjonów Oddział u Gliwickiego PTMTS.
Jednocześ nie z obradami Sympozjonu odbywał o się pod patronatem przewodniczą cego Oddziału
Gliwickiego PTMTS Seminarium Studenckiego Kola N aukowego Mechaniki Stosowanej im. Prof. W. BuRZYŃ SKIEGO
. W Sesji wzię li udział studenci niż je podanych uczelni: Politechniki Ś lą skie
j — 5, Politechniki
Warszawskiej — 7, Wyż sze
j Szkoł y Pedagogicznej w Krakowie — 4.
W czasie obrad Seminarium, w którym brali udział również uczestnicy Sympozjonu, wygłoszono
13 referatów (PŚ1 —5 , PW —5 , WSP —3) .
I i dr inż.
Referowane prace oceniał o jury w skł adzie: doc. dr inż. Roman BĄ K, dr inż. Jerzy KUCZYŃ SK
Stanisł aw MIKULA, które wyróż niło 4 spoś ród 13 prac, mianowicie:
J. FLAKA (PŚ )1 — Zastosowanie grafów w poszukiwaniu okreś lonych klas ukł adów kół poś rednich dla
przekł adni ciernych,
T. KLIMOWICZA (PW) — Badanie mechanizmu rozrzą du silnika samochodu Fiat 126P,
W. MAROWSKIEGO (PW) — Zastosowanie metody szeregów poł ą czonych do okreś laniagę stoś ciprawdopodobień stwaodpowiedzi ukł adu dynamicznego na zaburzenia losowe,
J. ROSIŃ SKIE
J (WSP) — Wybrane zagadnienie wytrzymał oś cioweklejonego poł ą czenia elektronu.
Ta forma oddział ywania PTMTS na krzewienie mechaniki w ramach studenckiej działalnoś ci
naukowej spotkał a się z aprobatą uczestników Sympozjonu, którzy sugerowali wiele udoskonaleń w rozwijaniu mechaniki wś ród studentów.
/ . Wojnarowski (Gliwice)
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XIX POLSKA KON FEREN CJA MECHAN IKI CIAŁA STAŁEG O
Rucianc—Piaski, 7—16 wrześ nia 1977 r.
XIX Polska Konferencja Mechaniki Ciała Stał ego odbył a się w dniach 7—16 wrześ nia w miejscowoś ci
Piaski k. Rucianego, w województwie suwalskim, w oś rodku wczasowo- wypoczynkowym «Malinka»
Kombinat Budownictwa Miejskiego Warszawa—Wschód. Oś rodek poł oż ony jest w malwniczym ustroniu,
wś ród lasów nad jeziorem Beł dan.
Organizatorem konferencji był Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii N auk
w Warszawie. Komitet Organizacyjny z ramienia 1PPT PAN stanowili: prof, dr Marek SOKOŁOWSKI —
przewodniczą cy i dr Romuald KOTOWSKI — sekretarz.
"W Konferencji wzię ło udział 139 uczestników, w tym 94 z Polski i 45 z zagranicy z nastę pują cych
pań st
w europejskich i pozaeuropejskich (w nawiasach podano liczbę uczestników): Arabia Saudyjska
(1), Belgia(l), Buł garia(l), CSSR(2), D ania(l), Francja(2), Japonia(2),Jugosł awia(3),N orwegia(l),
NRD (4), RF N (7), Stany Zjednoczone (5), Szwecja (1), Wielka Brytania (3), Włochy (6), ZSRR (5).
Wygłoszono 98 referatów, w tym 11 referatów generalnych prezentowanych przez naukowców zaproszonych przez Komitet Organizacyjny. Referaty generalne były nastę pują ce:
1. G . I. BARENBLATT (ZSRR) — Propagacja szyjki w polimerach — przykł ad zjawiska nielokalnego,
2. A. G . CROCKER (Wielka Brytania) —• Obliczenia dyskretne w przestrzeni rzeczywistej struktury i oddziaływań krystalicznych,
3. A. C. ERINGEN (USA) •— Mechanika oś rodków cią głych w skali atomowej,
4. E. A. EVANS (USA) — Mechanika i termodynamika bł on biologicznych,
5. W. A. GREEN (Wielka Brytania) — Propagacja fal w silnie anizotropowych materiał ach sprę ż ystych,
6. E. KRONER (RFN) — Efektywne wł asnoś ci oś rodków stochastycznych,
7. Th. LEHMAN (RFN) — Pewne aspekty nieizotermicznych duż ych odkształ ceń niesprę ż ystych,
8. J. LOTHE (Norwegia) — Dyslokacje i fale powierzchniowe w anizotropowych oś rodkach sprę ż ystych.
Kryteria istnienia dla fal powierzchniowych. Uogólneinia dla oś rodków piezoelektrycznych,
9. M. P. NIELSEN (Dania) — Analiza plastyczna ś cinania w betonie,
10. A. SAWCZUK (Polska) — Wykorzystanie reprezentacji funkcji tesnorowych w mechanice oś rodków
niesprę ż ystych,
11. W. SZCZEPIŃ SK
I (Polska) — Problemy kształ towania wytrzymał oś ciowego konstrukcji o zł oż ony
m
kształ cie.
Ponadto należy odnotować, że w konferencji wzię li udział naukowcy tej miary, co prof. prof. I. N . SNEDDON i G . S. SZAPIRO.

Powyż sza lista daje pewien poglą d na zakres dyskutowanych podczas konferencji zagadnień; moż na
jednak pokusić się o bardziej precyzyjne sklasyfikowanie omawianych problemów mechaniki. Wię kszość
prac miał a charakter teoretyczny. Moż na był o zaobserwować szeroką gamę zainteresowań: były prace
poś wię cone zarówno podstawom mechaniki, jak i prace mają ce charakter czysto aplikacyjny (inż ynierski)
Do pierwszej grupy zaliczyć moż na prace dotyczą ce nielokalnych teorii oś rodków materialnych, teorii
defektów w ciał ach stał ych, teorii oś rodków mikropolarnych, nieliniowej teorii sprę ż ystoś ,citeorii plastycznoś ci, termodynamiki, propagacji fal zjawisk wystę pują cych w polimerach oraz teorii oś rodków sypkich
i porowatych. D o drugiej grupy należą prace zajmują ce się wykorzystaniem do konkretnych obliczeń
teorii płyt i powł ok, prace poś wię cone dynamice konstrukcji, kompozytom, optymalizacji i metodzie
elementów skoń czonych.
Oczywiś cie, podział ten nie jest jednoznaczny, tak jak nie jest sprecyzowane, gdzie koń cz
y się
„czysta" i dalej «teoria», a zaczyna zastosowanie. Przedstawiono również prace doś wiadczalne.
Czas przeznaczony na wygłoszenie referatu i dyskusję wynosił dla referatów generalnych 60 min.,
a dla referatów zwyczajnych 30 min, Był wię c on wystarczają co dł ugi (w porównaniu z czasem do dyskusji
na innych konferencjach) na rzetelne przedstawienie otrzymanych wyników.
Podczas konferencji panował a atmosfera sprzyjają ca dyskusjom naukowym, które nieraz przecią gał y
się do póź nych godzin nocnych.
Materiał y z konferencji dostę pne są w postaci dwu wersji streszczeń referatów (polskiej
i angielskiej) oraz dwuję zycznego programu z listą i adresami uczestników.
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Referaty mogły być wygł oszone we wszystkich ję zykach kongresowych, jednakże w wię kszoś ci prezentowano prace w ję zykach angielskim i polskim.
Oprócz programu naukowego, organizatorzy zapewnili również uczestnikom program socjalny.
Zorganizowano dwie wycieczki krajoznawcze: statkiem po jeziorach oraz do Gierloża i ś w. Lipki. Dostę pne
były również ł odzie oraz konie do jazdy wierzchem. Niestety pogoda nie pozwoliła wykorzystać w pełni
tych moż liwoś .ci
Romuald Katowski ( Warszawa)

MIĘ DZYNARODOWA KONFERENCJA NAPĘ DU I PRZEKŁADNI ZĘ BATYCH
Chicago, 28—30 wrześ ni
a 1977 r.
Mię dzynarodowa Konferencja N apę du i Przekł adni Zę batych stanowił a drugą Mię dzynarodową
Konferencję Uzę bień, zorganizowaną pod egidą ASME. Komitet N apę du i Przekł adni Zę batych Oddziału
Konferencji Maszynowych ASME przygotował konferencję w ramach współ pracy z ASME, USCoToMM
oraz IET SYN ECOT. Temat konferencji brzmiał ; „Blisko cztery tysią clecia postę pu w napę dach". Głównym celem konferencji był o przedstawienie osią gnię ć w dziedzinie techniki napę du i przekł adni zę batych.
Podczas konferencji przedstawiono ogół em 81 prac, w tym 37 autorów amerykań skic
h oraz 44 autorów
zagranicznych, wś ród których był o 18 prac z Japonii, 9 z Wielkiej Brytanii, 3 z Polski, 3 z Republiki Feralnej Niemiec, 2 z Brazylii, 2 z Kanady oraz po 1 z Buł garii, Egiptu, Francji, Grecji, Indii, Szwajcarii
i Zwią zku Radzieckiego. Wszystkie prace z wyją tkiem 8 (5 z USA oraz po 1 z Polski, Japonii i Wielkiej
Brytanii) został y opublikowane przed konferencją .
Przewodniczą cym konferencji był dr D .TOWSEN D (N asa Lewis Resaarch Center), zaś mówcą podczas
wspólnego obiadu uczestników konferencji w dniu 29.09.1977 był dr J. H . FURBAY (Generał Motors),
ś wiatowy podróż nik, znany ze swych wielu mię dzynarodowych osią gnię ć i wystę pów w radiu. D r FURBAY
wygłosił ciekawy odczyt nt. «Perspektywy przemodelowania cywilizacji w naszych czasach».
Konferencja odbył a się w 19 sesjach. Ramowy program konferencji był nastę pują cy:
28.09.1977 r.
Sesja PTG- 1 «Wytrzymał ość przekł adni zę batycł w. Przewodn. dr D . H . RIMBEY (University of South
Florida), 3 referaty.
Sesja PTG- 2 «Łań cuchy i pasy». Przewodn. S. WORLEY (The G ates Rubber Company, Denver),
8 referatów.
Sesja PTG- 3 «Smarowanie i zuż ycie»
. Przewodn. A. STRANFORD (Dresser Industries Inc., Orlean),
4 referaty.
Sesja PTG- 4 «G eometria zazę bień .» Przewodn. R. KASUBA (Cleveland State University), 4 referaty.
29.09.1977 r.
Sesja PTG- 5 «Wytrzymał ość przekł adni zę batych». Przewodn. dr A. SBIREO (University of WisconsinMadison), 5 referatów.
Sesja PTG- 6 «Produkcja». Przewodn. J. R. MILLER (Miller Associates Inc., Milwaukee), 5 referatów.
Sesja PTG- 7 «Hał as przekł adni». Przewodn. D . R. HOUSER (Ohio State University), 3 referaty.
Sesja PTG- 8 «Typy przekł adni*. Przewodn. G . L. SCOTT (American G ear Manufacturers Association,
Arligton), 5 referatów.
Sesja PTG- 9 «Dynamika przekł adni zę batych*. Przewodn. J. R. TROXLER (N orthern Arizona University), 5 referatów.
Sesja PTG- 10 «Smarowanie i zuż ycie»
. Przewodn. H . E. STAPH (Southwest Research Institute, San
Antonio), 4 referaty.
Sesja PTG- 11 «Wytrzymał ość powierzchniowa zę bów». Przewodn. D . W. DUDLEY (Solar Turbines
International, San D iego), 5 referatów.
Sesja PTG- 12 «Konstrukcja». Przewodn. E. M. ALMEIDA (Dana Corporation F ort Wayne), 4 referaty.
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Sesja PTG- 13 «Wytrzymał ość powierzchniowa zę bów». Przewodn. E. SHIPLEY (Mechanical Technology Inc., Latham), 4 referaty.
Sesja PTG- 14 «Dynamika przekł adni zę batych». Przewodn. M. J. DROSJACK (Shell Oil Company,
Houston), 5 referatów.
Sesja PTG- 15 «Sprzę gł a i poł ą czenia wał ów». Przewodn. M. M. CALISTRAT (Koppers Company Inc.,
Baltimore), 5 referatów.
Sesja PTG- 16 «Zastosowanie przekł adni zę batych». Przewodn. D . L. BORDEN (Falk Corp., Milwaukee),
3 referaty.
Sesja PTG- 17 «Sprzę gł a i poł ą czenia wał ów». Przewodn. Q. W. HEIN (Falk Corp., Milwaukee), 3 referaty.
Sesja PTG- 18 «Materialy na kola zę bate». Przewodn. E. T. BERGQUIST (Western G ear Company,
Lynwood), 3 referaty.
Sesja PTG- 19 «Przekł adnie zę bate». Przewodn. A. TUCKER (Solar Turbines International, San Diego),
3 referaty.
W konferencji wzię ło udział dwóch uczestników z Polski: prof. M. DIETRICH i dr J. KOWALSKI.
D r J. KOWALSKI przedstawił w ramach Sesji PTG- 12 2 prace: «OptymaIna synteza dwustopniowych
przekł adni zę batych walcowych przy wykorzystaniu programowania nieliniowego) (publikacja nr 77DET- 171) oraz «Optymalna synteza dwustopniowych przekł adni zę batych stoż kowo- walcowych przy
wykorzystaniu programowania nieliniowego* (publikacja nr 77- DET- 172).
Prof. M. DIETRICH wygłosił w ramach Sesji PTG - 14 referat pt. «D ynamika przekł adni walcowych»
przedstawiają cy kompleksowe badania doś wiadczalne nad okreś leniem współ czynnika nadywż ki dynamicznej.
Podkreś lić należy bardzo wysoki poziom wygłoszonych referatów oraz szczególnie miłą atmosferę
obrad.
/ . Kowalski (Poznań )

