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

SPRAWOZDANI E

z  działalnoś ci Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki Teoretycznej  i  Stosowanej w pierwszym  półroczu  1978 r.

I .  DZIAŁALNOŚ Ć  NAUKOWA

A.  Zebrania  naukowe

Tematyka  referatów  wygłoszonych  podczas  zebrań  była  nastę pują ca:

L.p.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
•

10.

11.

12.

D ata

5.01.78

26.01.78
23.02.78

23.03.78
23.03.78

23.03.78

27.04.78

26.05.78

6.06.78

13.01.78

14.03.78

20.03.78

Prelegent

Oddział   w  Bydgoszczy

Temat

(brak  danych)
Oddział   w Czę stochowie

Prof,  dr  hab.  A.  Gierek

Doc.  dr  E.  Walicki
Prof,  dr  hab.  Roman
Gutowski

D r  Jerzy  Wą sowski
D r  Jacek  Kapkowski

D r  Ryszard  Wojnar

Doc.  dr  hab.  Andrzej
Zieliń ski
D r  inż,  W.  Kiihn

Mgr  inż.  Józef  Pę kała

Perspektywy  rozwoju  inż ynierii  two-
rzyw  metalicznych
Mechanika  płynów  polarnych
Zagadnienie  statecznoś ci  ruchu  o-
ś rodków  cią głych  na  przykładzie
struny  i  belki
Badanie  ugięć  płyl  metodą   Mory
Analiza  sprę ż ysto- plastyczna  jarzma
sworzniowego
Wyznaczenie  dewiatora  naprę ż eń na
podstawie  obrazu  izochrom
Kryteria zniszczenia stosowane w  Za-
gadnieniach  fundamentowania
Eksperymentalne  badania  zależ noś ci
mię dzy  strukturą   turbulencji,  a  dy-
fuzją   ciepła
Warunki  realizacji  budowy  wielkich
elektrowni  cieplnych

Oddział   w  Gdań sku

Mgr  inż.  Boż ena  Bu-
dzarska

D r  Aleksander
Waberski

Jedno  i  dwuwymiarowe  zagadnienia
statystycznie  niejednorodnego  oś rod-
ka  lekkosprę ż ystego
Zastosowanie  R- funkcji  w  metodzie
elementów  skoń czonych

Oddział   w  Gliwicach

Doc.  dr  W.  Tarnawski Uogólniony model wyboru  w projek-
towaniu

liczba
uczest-
ników

63

18
37

40

14

40

16

14

11
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L.P.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Data

1.03.78

6.06.78

13.06.78

20.01.78

24.03.78

15.05.78

19.06.78

12.01.78

12.01.78

6.04.78

6.04.78

18.05.78

22.06.78

25.02.78

4.03.78

6.03.78

26.06.78

24.04.78

Prelegent

Dr  M.  Wę grzyn

Doc.  dr  W.  Tarnawski

Doc.  dr  M.  Mieczyń ski

Temat  '

Wpływ  wstę pnego  sprę ż enia  na czę-
stość drgań własnych belki  betonowej
Kryteria stawiane pracom naukowym
o  charakterze  konstrukcyjnym
O podstawach  termodynamiki w uję -
ciu  aksjomatycznym

Oddział   w  Krakowie

Prof,  dr  Z.  Waszczyszyn,
Dr  W.  Przybyło,
Dr  M.  Radwań ska,
Mgr  E.  Pabisek
Prof.  G.T.S.  Done
(Uniwersytet  w  Edynbur-

gu)
Dr  St.  Czareń ski

Dr  Walter  Strasny
(Bratysława)

Zastosowanie  metody elementów
skoń czonych  do  obliczania  układów
płytowo- ż ebrowych

Modyfikacja  strukturalna  układów

O pewnych  aspektach  dynamicznych
astronautyki *
Wpływ  charakterystyk  sprzę gła  na
układ  silnik- mechanizm  karbowy

Oddział   w  Łodzi

Dr  P.  Wiewiórski

Dr  J.  Bajkowski

Prof.  Stephen
H.  Crandall
Dr  James  M. Prentis

Dr  B.  Michalak

Dr  M.  Jaroniek

Przechodzenie słabych fal uderzenio-
wych przez rozgał ę zienie przewodów
rurowych
Generowanie  rezonansów  pobocz-
nych przez impulsy sił  w nieliniowych
układach  drgają cych
Fluid- Structure  Interaction: A  case
History
Technical  Education  in  England  at
The  University  of  Cambridge
Ciała  z cienką   wastwą   na  powierzch-
ni  brzegowej
Badanie  elementów  perforowanych
Z uwzglę dnieniem  zastosowań  do ob-
liczeń  płyt

Oddział   w  Opolu

Doc.  dr  hab.  Jan  Kubik

Doc.  dr.  hab.  Wojciech
Pietraszkiewicz
Doc.  dr  hab.  Wojciech
Pietraszkiewicz
Mgr  inż.  J.  Wyrwał

Zwią zki  mię dzy  termofuzją   w  ciele
stałym,  a  teorią   mieszanin
Obroty  skoń czone  w  nieliniowej  te-
orii  powłok
Współczesne  problemy w teorii kon-
strukcji
Metoda  Rietza  w  zadaniach sprę ż o-
nej  termodyfuzji  lekkosprę ż ystej

Oddział   w  Poznaniu

Prof,  dr  E.  Tuliszka Równanie Navier'a  Stokesa  prą dów
i  momentów  prą dów

liczba
uczest-
ników

18

18

19

,27

21

13

24

12

15
11

9

8
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L.p.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

Data

12.01.78

30.06.78

5.06.78

5.06.78

14.01.78

21.01.78

20.02.78

3.04.78
2.06.78

10.06.78

Prelegent Temat

Oddział   w  Szczecinie
Dr  Zygmunt  Meyer

Prof.  drHelmuth Phau
(WSI   w  Wismarze)

Wpływ  nierównomiernego  rozkładu
prę dkoś ci w otworze dopływowym na
hydrauliczne  warunki dopływu  wody
do  uję cia  usytuowanego  w zbiorniku
na  duż ej  gł ę bokoś ci
Obliczenia  drgań  własnych  płyt  izo-
tropowych  ze  zmienną   sztywnoś cią
przy  zastosowaniu  metody pertruba-
cji

Oddział   w Warszawie
Prof,  dr  hab.
Z.  Dż ygadło

Prof, dr hab. J  Maryniak

Doc.  dr hab.  Stanisław
Dubiel

Problematyka  wybranych  zagadnień
dynamiki  lotu  rozwijanych  w  Insty-
tucie  Techniki  Lotniczej  Wojskowej
Akademii  Technicznej
Problematyka  wybranych  zagadnień
dynamiki  lotu  rozwijanych  w  Insty-
tucie Techniki Lotniczej  i Mechaniki
Stosowanej  Politechniki  Warszaw-
skiej
Problematyka  wybranych  zagadnień
dynamiki lotu obiektów  sterowanych
automatycznie  rozwijanych  na  Wy-
dziale Elektromechanicznym w WAT

Oddział   we  Wrocławiu
Dr  inż.  St.  Azarewicz
Dr  inż.  H.  Nessel
D r  inż.  Romuald
Bę dziń ski
D r  Andrzej  Wall
Prof,  dr  Marek
Zakrzewski
Prof, dr Stanisław Dmitruk
Doc. dr Franciszek
Romanów

Doc.  dr  W.  Bojarski

Dynamika rozruchu duż ych przenoś-
ników  taś mowych
Badanie  naprę ż eń  i  odkształceń  w
czę ś ci  lę dź wiowej  krę gosłupa

O  równaniu  Duhamela Neumanna

Problemy  formułowania  modeli
Stateczność konstrukcji  trójwarstwo-
wej  z  rdzeniem  odkształcalnym  w
kierunku  poprzecznym
Model  optymalizacji  rozwoju  krajo-
wego  systemu  paliwowoenergetycz-
neso

liczba
uczest-
ników

6

15

57

8

10

20
15
8

10

Oddział   w  Zielonej  Górze
Osiem  zebrań  (brak  danych)

11  Mech.  Teoret.  i  Stos.  2/79
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I I .  Sympozja  i  konferencje  naukowe

1.  O d d z i ał   w  G d a ń s ku
Udział   w organizacji  I I  konferencji  n.t. „Konstrukcje  powłokowe,  teoria  i  zastosowania"

2.  O d d z i ał   w G 1  i w i c a c h
W ramach XVII I  Zjazdu  Delegatów PTMTS zorganizowano  Sesję  Naukową   w dniach 9—1 1  marca
1978  r.  w  Ustroniu.

3.  O d d z i ał   w  P o z n a n iu
Oddział   Poznań ski  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej  przy  współ-
udziale  Instytutu  Mechaniki Technicznej  i Politechniki Poznań skiej  zorganizował  VII I   Sympozjum
n.t. „Drgania w układach fizycznych,  które  odbyło się  w dniach  18—20 maja  1978  r.  W  Sympoz-
jum  uczestniczyło  116 pracowników  wyż szych uczelni  i PAN. Obradowano  w  3  sekcjach:
1.  Modele  cią głe  obiektów  mechanicznych — wygłoszono  31  referatów
2.  Modele  dyskretne  obiektów  mechanicznych—  ,,  21  „
3.  Drgania  maszyn  —  , , 2 3  referaty

Ponadto  wygłoszono  3  referaty  plenarne:
1.  Prof, dr hab. M. Dietrich — „Problemy  stochastyczne  w mechanice  maszyn"
2.  Prof, dr C. Cempel — Wibroakustyczna  diagnostyka  maszyn"
3.  Prof, dr Z. Wesołowski  —„ F ale w nieliniowym  materiale  sprę ż ystym"

Łą cznie  wygłoszono  78  referatów.  Drukiem  wydano  Zbiór  streszczeń  referatów.  Nastę pne
sympozjum  o  tej  samej  nazwie  planowane  jest  na  wiosnę   1980  roku.

II I .  Seminaria

1.  O d d z i ał   w  G d a ń s ku
W  pierwszym  kwartale  1978  r.  kontynuowano  rozpoczę te  w  listopadzie  1977  roku  Seminarium
na  temat  „Nieliniowa  Teoria  Powłok".

Prelegentem  był   Doc. dr  hab.  Wojciech  Pietraszkiewicz.  Brało  w  nim  udział   18 członków
PTMTS.  Drugie  seminarium  odbyte  w  I  kwartale  1978  r.  dotyczyło  „Liniowej  teorii  powiok".
Prowadzą cym seminarium był  Dr inż. Mirosław Skowronek.  W seminarium uczestniczyło 12 człon-
ków.  W  I I  kwartale  1978  r.  kontynuowano  seminarium  „Liniowa  teoria  Powłok" z  prelegentem
Doc. dr hab. Wojciechem  Pietraszkiewiczem,  w którym  uczestniczyło  16 członków.

2.  Od  d z i ał   W a r s z a wa
Wspólnie  z  Zakładem  Mechaniki  Oś rodków  Cią głych  IPPT  PAN,  zorganizowano  pierwsze  se-
minarium  z  zakresu  optycznych  metod  doś wiadczalnej  analizy  odkształceń  i  naprę ż eń,  które
odbyło się   14.06.1978 r.  Wygłoszono  na nim dwa  referaty:
1)  Dr  inż. Jerzy  Lietz, Dr Bogdan  Michalski, Dr Ryszard  Wojnar  — n.t.  „Elastooptyczne  bada-

nia  oś rodka  plastycznego  z  otworem  walcowym,  metodą   kolejnych  rozwią zań  sprę ż ystych"
2)  Mgr  inż.  Ludomir  Jankowski  — n.t.  „Rozkłady  i  koncentracje  naprę ż eń  w  nitowanych  wę z-

łach ram pojazdów  samochodowych  z wykorzystaniem  elastoplastycznej  warstwy powierzchnio-
wej  i  interferometrii  holograficznej"

3.  O d d z i ał   w Z i e l o n ej  G ó r ze
W  ramach zebrań  naukowych  Oddział  przeprowadził   2  seminaria  z  czego  3  zebrania  dotyczyły
seminarium z zakresu  teorii  optymalizacji,  a  5 zebrań  dotyczyło seminarium z zakresu  teorii sprę-
ż ystoś ci.

IV.  Kursy

O d d z i ał   w  C z ę s t o c h o w ie  .  •
W  styczniu  1978  r.  ukoń czono  kurs  rozpoczę ty  w  poprzednim  kwartale.  Tematem  kursu  była
„Analiza  korelacyjno- spektralna  w przepływach turbulentnych", prowadził  go Prof, dr hab. Janusz
Eisner,  a  udział   brało  16  uczestników
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2.  O d d z i ał   w  G l i w i c a ch
Kontynuowano  kurs  „Zastosowanie  grafów  w  mechanice  i  technice".  Wykłady  prowadzili:
D r  J.  Kaczmarski  i  Doc. dr  J.  Wojnarowski

V.  Konkursy  naukowe

1.  O d d z i ał   w  G l i w i c a ch
Oddział  w Gliwicach ogłosił  konkurs na najlepszą   pracę  teoretyczną   z mechaniki.

VI .  Działalność wydawnicza  ,

Wydano  kronikę   „Dwudziestolecie  PTMTiS  Oddział   Gliwice".  Ponadto  wydano  materiały na
XVII I   Zjazd  Delegatów  PTMTS —„Sesja  naukowa  z  okazji  XX- lecia  PTMTS. Streszczenia
referatów".  W  II  kwartale  wydano  „Mechanika Teoretyczna i Stosowana w Politechnice Ś lą skiej"

VII .  Działalność  organizacyjna

W  okresie  I I  kwartału  1978  odbyły  się   nastę pują ce  zebrania  organizacyjne  '
a)  Zjazd  Delegatów  PTMTS
b)  3  Plenarne zebranie  Zarzą du Głównego
c)  1 zebranie  Zarzą du  Głównego
d)  1 zebranie  Głównej Komisji  Rewizyjnej
e)  58 zebrań  (w tym walne  zebrania) w Oddziałach  Towarzystwa.

VII I   SYMPOZJUM  DOŚ WIADCZALNYCH BADAŃ  W  MECHANICE CIAŁA  STAŁEGO

Odbyło  się   w  dniach  4—6  wrześ nia  1978  r.  w  Warszawie.

Głównym jego  celem,  podobnie jak  w  latach ubiegłych,  było zaprezentowanie  najważ niejszych  kie-
runków  w  badaniach doś wiadczalnych  prowadzonych  w  kraju.
Udział   w  tym  roku  naukowców  z  kilkunastu  rozwinię tych  oś rodków  badawczych  za  granicą,  pozwolił
ponadto  na  bezpoś rednie  porównanie  osią gnięć  krajowych  i  zagranicznych  w-  tej  dziedzinie.  Sympozjum
patronowali:  Polskie  Towarzystwo  Mechaniki Teoretycznej  i Stosowanej — Oddział  Warszawski, Zespół
Mechaniki  Doś wiadczalnej  Komitetu  Mechaniki PAN oraz  Instytut Techniki Lotniczej  i Mechaniki Sto-,
sowanej  Politechniki  Warszawskiej.

Komitet Organizacyjny  Sympozjum pracował  w składzie: prof, dr Zbigniew Brzoska  (przewodniczą cy),
dr inż. Leon Adamiec (sekretarz), mgr inż. Jerzy Bojanowski  (sekretarz), doc. dr hab. Przemysław Jastrzę b-
ski, dr  int. Jacek Kapkowski, prof, dr Stanisław Kocań da, doc. dr hab, Jacek Stupnicki, prof, dr  Wojciech
Szczepiń ski.
Uczestniczyło  180 osób  w tej  liczbie  16 goś ci  zagranicznych.  Wygłoszono  68 referatów  omawiają cych  ba-
dania prowadzone w kraju  oraz 15 referatów  prezentują cych  badania prowadzone w Belgii  (1),  Czechosło-
wacji  (1), Francji  (1), Kanadzie  (1), N RD (3), RFN (2), Szwecji  (1), na Wę grzech  (1), w Wielkiej  Bryta-
nii (1) oraz  w  Zwią zku  Radzieckim  (3).
Otwarcia  obrad  dokonał  prof. Zbigniew  Brzoska — przewodniczą cy  Komitetu Organizacyjnego.  Przemó-
wienie  powitalne  wygłosił   także  prof.  Marek  Dietrich—  przewodniczą cy  Zarzą du  Głównego PTMTiS,
zarazem dyrektor  Inst. Techniki Lotniczej  i Mechaniki Stosowanej  P.W. Odczytano również list prof. An-
toniego Sawczuka — przewodniczą cego  Komitetu Mechaniki PAN.

Obrady  toczyły się  w dziewię ciu  sesjach.  Oto w skrócie  ich przebieg:

•   Sesja  I .  Metody  Badań  Doś wiadczalnych

Sesji przewodniczyli  kolejno  profesorowie  M. Dietrich i S. Łukasiewicz.  Wygłoszono nastę pują ce  referaty:
H. Aben  (ZSRR) „ Integrated photoelasticity"

li *



324

H.  Fessler  (Wielka  Bryfania)  „Practical consideration  in  frozen — stress  photoelasticity".
J. T.  Pindera  (Kanada) „Problem of  reliability  of  common models  of  basic  responses  of  materials  and

systems".
W. T. Treszczenko  (ZSRR) „Deformacjonnyje  i  energeticzcskije  kriterii  ustaiostnogo  razruszenija  meta-

lów".
J. Ebbeni  (Belgia)  „Coherent light uses  in applied mechanics".
W  dyskusji  iiad  referatami  zabrało glos  10  mówców.

Sesja  U  a.  Metody  Optyczne.

Sesji przewodniczyli  kolejno  docenci J. Stupnicki  i P. Jastrzę bski.  Wygłoszono  nastę pują ce  referaty:
G. Wernicke  (NRD) „Untersuchung von  Nichtlinearen Schwingungen  mit  Hilfe  der  Holografischen  In-

terferometrie".
W.  Bachmacz,  J.  Pisarek  (Czę stochowa) '„Model  matematyczny  hologramu  Fresnela  rejestrowanego

i  rekonstruowanego  w  układzie optycznym  z  rozbież ną   wią zką   odniesienia".
M. Lech, I. Mruk, J. Stupnicki  (Warszawa)  „Badanie kształ tu mikronierównoś ci  powierzchni metodą  in-

terferometrii  hołograficznej".
A. Belzowski, M. Zakrzewski  (Wrocław) „Badanie pochodnych funkcji  ugię cia  płyt  zginanych  z zastoso-

waniem metod interferometrii  hołograficznej.
J. Stupnicki, R.  Wójcik  (Warszawa)  „ O  przydatnoś ci  metody  elastooptycznej  warstwy  powierzchniowej

i metody interferometrii plamkowej  do badań odkształceń wokół  czoła pę knię cia".
W.  Łoziń ski,  B.  Michalski  (Warszawa)  „Przykłady  zastosowania  metody  elastooptycznej  do  badania

zjawiska  kruchego  pę kania".
J.  Komorowski,  J.  Stupnicki  (Warszawa)  „Ź ródła  bł ę dów  w  odczycie  rzę du  izochromy  przy  skoś nym

prześ wietlaniu  powierzchniowej  warstwy  optycznie  czynnej".
R. Wojnar  (Warszawa)  „Badanie duż ych odkształceń metodami optycznymi".
J. Kapkowski,  J. Wą sowski  (Warszawa)  „Zastosowanie techniki mory  w analogii  błonowej".
P. Jastrzę bski,  S. Lutomirski, S. Wichniewicz  (Warszawa)  „Przykład badania  rozwoju  odkształceń w pa-

smach  metalowych  metodą   mory".
W  dyskusji  uczestniczyło  27  osób.

Sesja  I I   b.  Zmę czenie  i  Pełzanie.

Sesji przewodniczyli  kolejno prof. S. Kocań da oraz doc. J. Hajduk. Wygłoszono  nastę pują ce  referaty:
M. Anisimowicz,  A. Jakowiuk  (Białystok) „Wpływ cyklicznie zmiennego naprę ż enia normalnego na prę d-

kość  pełzania w  płaskim stanie  naprę ż enia".
N . Buba, R. Ż uchowski  (Wrocław) „Ocena trwałoś ci próbki  na podstawie  kształ tu pę tli histerezy  w ukła-

dzie temperatura- odkształcenia".
J. Jeleń kowski,  J. Wawszczek  (Płock) „Analiza  wpływu  czynnika  strukturalnego  na szybkość  propagacji

szczeliny  zmę czeniowej  w  stali  eutektoidalnej".
A.  Jakowluk,  W.  Jermołaj  (Białystok)  „Badania  wpływu  kształ tu  rowka  na  zmienność  współczynnika

karbu  przy  ograniczonej  wytrzymałoś ci  zmę czeniowej".
A. Krzyż ecki  (Warszawa)  „Wytrzymałość zmę czeniowa zł ą cz spawanych ze stali  14HNMBCu na tle znor-

malizowanej  krzywej  Wóhlera".
K.  Dzieduszycki,  S.  Kubera,  K.  Lutowicz,  A.  Wołoszyn  (Gdań sk) „Metoda badań  zmę czeniowych zło-

ż onych  wę złów  okrę towych  konstrukcji  spawanych".
A.  Cichociń ski, A.  Skorupa,  M.  Skorupa  (Kraków)  „Teoretyczno- doś wiadczalna  analiza  wytrzymałoś ci

zmę czeniowej  zł ą czy  ze  spoinami  pachwinowymi".
C.  Goss, S. Kocań da  (Warszawa)  „Badania trwałoś ci zmę czeniowej  stali  o  podwyż szonej  wytrzymało-

ś ci  w zakresie  małej  liczby  cykli".
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M.  Novvak,  A.  Wawrykowicz  (Wrocław)  „Wytrzymałość  zmę czeniowa  wybranych  tworzyw  sztucznych
wzmocnionych  szkł em".

T. Kilian  (Wrocław) „W,pływ czynników  geometrycznych  i obróbki  cieplnej  na wytrzymałość zmę czenio-
wą   rur  szeregu  4  z  PCW.

W  dyskusji  uczestniczyło  22  mówców.

Sesja  I I I . Metody  Badań  Doś wiadczalnych.

Sesji  przewodniczył   prof.  Z.  Orłoś.
Wygłoszono  nastę pują ce  referaty:
S. Kocań da, A.  Likowski  (Warszawa)  „Badanie prę dkoś ci  pę kania w stali  o podwyż szonej  wytrzymałoś ci

przy  zmiennym  zginaniu".
B. N.  Uszakow  (ZSRR) „Metod  opredielenija  temperaturnych  napriaż enij  w  kompozitnych  konstruk-

cjach".
J. Naumann  (NRD) „Messuńg Plastischer Deformationen mit Hilfe des Moire Verfahrens".
L. Jilken, J. Backlund  (Szwecja)  „Electromagnetic measurements in solid mechanics".
K. H. Laerman  (RFN)  „Experimental  investigation  of  plates  on a yielding  subgrade  considering  friction

in  the. interface".
W  dyskusji  zabrało  głos  21  osób.

Sesja  IV  a.  Metody  i  Techniki Badań.

Sesji przewodniczyli  kolejno docenci S. Mazurkiewicz W. Bachman R. Ż uchowski i dr J. Lietz. Wygłoszono
nastę pują ce  referaty:]

J. Kapkowski,  B.  Kozłowska  (Warszawa)  „Komputeryzacja  procesu  analizy  wyników  otrzymanych me-
todami  polaryzacyjno- optycznymi.

J. Lię tz, R.  Wojnar,  B.  Michalski  (Warszawa)  „Elastpoptyczne badanie oś rodka plastycznego  z otworem
walcowym  metodą   kolejnych  rozwią zań  sprę ż ystych".

J. Szmelter, H. Zub  (Warszawa)  „Zastosowanie metody elementów  skoń czonych  i metody  najmniejszych
kwadratów  do  opracowania  wyników  badań  elastooptycznych".

Z. Hendzel- Powierż a, J. Choroś  (Warszawa)  „Próba zastosowania  termowizji  do badania strefy  plastycz-
nej  na  wierzchołku  karbu".

S.  Mazurkiewicz,  L.  Kuc  (Kraków)  „Zastosowanie  metody  ś wiatła  rozproszonego  do  analizy  naprę ż eń
w  szkle  hartowanym".

T. Breczko  (Białystok) „Przykłady zastosowania  rentgenograficznych  metod pomiaru naprę ż eń w ciałach
polikrystalicznych".

Z. Gabryszewski,  W.  Ś rodka  (Wrocław) „Wykorzystanie  zjawiska  sprzę ż enia mię dzy polem odkształcenia
a  polem  temperatury  w  mechanice  doś wiadczalnej".

Z.  Orłoś, K. Tomaszewski  (Warszawa)  „Doś wiadczalna analiza naprę ż eń termosprę ż ystych przy wykorzy-
staniu  modeli  z  tworzyw  epoksydowych".

S. Ż ukowski  (Warszawa)  „Metoda pomiaru naprę ż eń własnych".
W.  Gołygowski,  J.  Skrzynicki  (Lublin)  „Metodologia  doś wiadczalnych  badań  w  mechanice  oś rodków

glebowych".
J.  Lewiń ski  (Warszawa)  „Ukoś ne  zderzenie  ciał   sztywnych".
J.  Wojnarowski,  W.  Kaliń ski  (Gliwice)  „Badanie  pola  naprę ż eń  własnych  w  całowakowanych  kołach

kolejowych".
W.  Dobrucki,  R.  Gregorczyk  (Kraków)  „Badanie  obcią ż eń  dynamicznych  w  mechanizmach  korbowo-

dź wigniowych  stołu  wahadłowego".
W.  Dobrucki, A.  Ś wią toniowski  (Kraków)  „Badanie eksperymentalne zjawisk  dynamicznych  wystę pują-

cych  w  klatce  walcowniczej".
W  dyskusji  zabrało  głos  21  osób.
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Sesja  IV  b.  Badania  Własnoś ci  Materiałów.

Sesji  przewodniczyli  kolejno:  doc. A.  Jakowluk  oraz prof.  S. Butnicki.  Wygłoszono  nastę pują ce  referaty:
Z.  Stradomski,  W.  Ziewiec  (Czę stochowa)  „Cał ka  Rice'a  jako  kryterium  oceny  odpornoś ci  stali  na pę-

kanie".
A. Lubuska,  E. Wieczorek  (Gliwice)  „Rozwój  pę knięć  w  stalach  niskowę glowych".
S. Butnicki  (Gdań sk) „Mechanika pę kania jako  metoda  badania materiał ów".
J.  Ujma,  S.  Stachura  (Czę stochowa)  „Zastosowanie  metody  pomiaru  sprę ż ystej  podatnoś ci  w  badaniu

kinetyki  pę kania  stali  w  oś rodku  H 2S".
A.  Jakowluk,  S.  Onopiuk  (Białystok)  „Badania  nad  ustaleniem  kryterium  zniszczenia  w  płaskim  stanie

naprę ż enia  ż eliwa  szarego  ZL30".
S. Joniak, M. Piwecki  (Poznań) „Próba dynamicznego  skrę cania  twardych  stali".
A.  Litewka,  E.  Rogalska  (Poznań) „Badanie  plastycznoś ci  materiału  perforowanego  przy  osiowym  roz-

cią ganiu".
J. Kubissa  (Płock) „Noś ność graniczna belek ze stali wstę pnie  trwale  wydłuż onej".
J.  Grabowski  (Warszawa)  „Zjawisko  Bauschingera  W prę tach  metalowych  poddanych  znacznym  wydłu-

ż eniom  trwałym".
F.  Bieda  (Warszawa)  „Rozszerzone  badania  trwałoś ci  łoż ysk  tocznych".
W  dyskusji  uczestniczyło  12  osób.

Sesja  V  a.  Badania  Modelowe.

Sesji  przewodniczyli  kolejno:  doc. W.  Walczak  oraz prof.  J.  Leyko.  Wygłoszono  nastę pują ce  referaty:
R.  Bę dziń ski  (Wroclaw)  „Badanie  rozkładów  naprę ż eń  w elastooptycznym  modelu  cię gna  przy  ciernym

sprzę ż eniu  z  bę bnem  napę dowym".  y

B.  Krasnowski,  T.  Bułanowski  (Warszawa)  „Badanie  rozkładu  obcią ż enia  w  zł ą czu  wielowypustowym
metodą   zamraż ania  naprę ż eń.

i.  Szlagowski  (Warszawa)  „Kształ towanie  pewnego  typu  wę złów  konstrukcji  stalowych  wg  kryterium
noś noś ci  granicznej".

A.  Barchan, H.  Frą ckiewicz,  Z. Tereszkowski  (Kielce)  „Próba teoretyczno- doś wiadczalnej  analizy  stanu
naprę ż eń  w elementach  nitowych".

H. Frą ckiewicz,  Z. Tereszkowski,  S. Trela  (Kielce) „Badania  stanów  zgię ciowych  w zł ą czach ram  cienko-
ś ciennych  metodą   rastrów".

W.  Bodaszewski,  A.  Cichopek,  J.  Mucha  (Kielce)  „Elastooptyczne  badania  zbrojonych  lokalnie  tarcz
ukształ towanych  metodą   noś noś ci  granicznej".

M. Jaroniek  (Łódź)  „Badanie elementów  perforowanych  oraz  zastosowanie  modelu  makrostruktury  do
obliczeń  pł yt".  .  >

L. Baran, J.  Kwaś niewski,  A.  Walter  (Gdań sk) „Ulepszona  metoda  obliczania  odkształceń na  podstawie
pomiarów tensometrycznych  na  zaporze".

K.  Donten,  M.  Knauff,  A.  Sadowski,  W.  Scibak  (Warszawa)  „Badania  dynamiczne  modelu  obudowy
bezpieczeń stwa  reaktora  ją drowego".

R.  Ś witka,  R.  Sygulski  (Poznań) „Wpływ  masy  otaczają cego  powietrza  na drgania  membrany  w ś wietle
badań  doś wiadczalnych".  '

M.  Goł ę biewska- Rozanow  (Czę stochowa),  L.  Jamroz  (Opole)  „Modelowanie  matematyczne  rozkładu
odkształceń i naprę ż eń w przekrojach  zginanych  belek  ż eliwnych  w  oparciu  o  asymetrię   zależ noś ci
ft— e z  prób  prostego  rozcią gania  i  ś ciskania".

K. Grudziń ski, W. Jaroszewicz,  J. Lorkiewicz  (Szczecin) „Badania fundamentowanych  zł ą czy z podkładką
z  tworzywa  chemoutwardzalnego".

A. Ś wider,  W. Łakota, S. Tor  (Rzeszów)  „Pomiar momentów w układzie napę dowym  ładowarki kołowej".
K.  Grudziń ski, K.  Konowalski  (Szczecin)  „Badania  podatnoś ci styków prowadnicowych  obrabiarek".
W dyskusji  uczestniczyło  18  osób.
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Sesja  V  b.  Badania  Własnoś ci  Materiałów.

Sesji  przewodniczył  prof. S.  Kocań da. Wygłoszono  nastę pują ce  referaty:
E. Gelencser  (Wę gry)  „Bedeutung der  Modellversuche  bei  der  Losung  von  Gesteinsmechanischcn Prob-

Icmen".
W. Szuś cik, E. Zastawny  (Gliwice) „Laboratoryjne  badanie wę gla kamiennego dla okreś lenia obrazu prze-

strzeni  naprę ż eń,  w  którym  wystę pują   tą pania".
J. Zawada  (Warszawa)  „Doś wiadczalna  analiza  ś ciskania  bloku  skalnego  pomię dzy  płytami".
C. Schleicher  (NRD) „Der  Einsatz eines  Kleinstrechners zur  Steuerung und Auswertung  von  Messungen

an  Baukonstruktionen  im  on- line- Betrieb".
S. Misztal, W.  Porę bski  (Zielona Góra) „Nieniszczą ce badania wytrzymałoś ci  betonu w istnieją cych  kon-

strukcjach  budowlanych".
I .  Słowikowska,  A.  Kozłowski,  K.  Zalewska  (Warszawa)  „Epoksydowe  kompozycje  o  zmniejszonej  re-

aktywnoś ci  do  celów  elastooptycznych".
A.  Kozłowski,  I. Słowikowska  (Warszawa)  „Nowe materiały epoksydowe  typu  estrów  glicydowych  do

celów  elastooptycznych".
M.  Wolna  (Warszawa)  „Specjalne  kruche  materiały elastooptyczne  na podstawie  ż ywicy  Epidian  2",
M. Kotełko, W. Walczak  (Łódź) „Wpływ poprzecznego zbrojenia  na stan naprę ż enia w tarczy  prostoką t-

nej,  poddanej  działaniu siły  skupionej".
J. Kałwak, A. Kania, J. Zawadzki  (Wrocław) „Wpływ geometrii  i stopnia zbrojenia próbek  pierś cieniowych

na wytrzymałość  doraź ną  kompozytu epoksydowo- szklanego  w normalnej  i obniż onej  temperaturze".
J. Klepaczko, J. Garbarski  (Warszawa)  „Dynamiczne jednoosiowe  rozcią ganie wybranych  tworzyw  sztucz-

nych".
W  dyskusji  uczestniczyło  26  osób.

Sesja  VI .  Metody  Badań  Doś wiadczalnych.

Sesji  przewodniczył  prof. S.  Łukasiewicz.  Wygłoszono  nastę pują ce  referaty:
J. Javornicky  (CSRS) „Photoplastic methods, the state of art.".
A.  Lagarde  (Francja)  „Point- by- point methods  of  three- dimensional  photoelasticity  utilizing  the pheno-

menon  of  light  scattering  as  a  polarizer  or  an analyzer".
A.  Kuske  (RFN) „ Items of  photoelastic stress  analysis  at the Institut fii r  Maschinenwesen  der TU Claus-

thal".
Z.' Brzoska,  M. Bijak- Ż ochowski  (Warszawa)  „Badanie stanu naprę ż eń metodą  penetratora".
W  dyskusji  uczestniczyło  14  mówców.
Zamknię cia  obrad  dokonał   prof.  Z.  Brzoska

Podsumowując  krótko wyniki  Sympozjum  stwierdził   iż obserwuje  się  znaczny rozwój  badań  doś wiad-
czalnych prowadzonych w Kraju.  Rozwój  ten przejawia  się  wzrostem  iloś ciowym  (np. wygłoszono niemal
dwukrotnie  wię cej  referatów  w porównaniu  z VI I   Sympozjum)  jak  i merytoryczną   treś cią   prowadzonych
badań. Nastą pił   znaczny  postęp w stosowanych  metodach pomiarowych. Coraz wyraź niej  rysuje  się  współ-
praca  z zagranicą   (po raz pierwszy  pojawiła  się   na Sympozjum  tak  liczna grupa  badaczy  zagranicznych).
Główne  niedomagania,  które  zdaniem prof-   Z.  Brzoski  ujawnił   przebieg  VII I   Sympozjum  to  zbyt  małe
jeszcze zainteresowanie  badaniami  zjawisk  dynamicznych  a  co  także  chyba  charakterystyczne  w naszym
ż yciu  naukowym  wogóle,  mało  ofensywnie  prowadzona  dyskusja  naukowa.

Na' zakoń czenie prof.  Z. Brzoska  podzię kował  wszystkim uczestnikom  za udział  w  Sympozjum  oraz
w imieniu własnym pozostałym członkom Komitetu Organizacyjnego  za pracę  przy jego  organizacji.

Jerzy  BojcMowski
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MECHANIK A  NIESPRĘ Ż YSTYCH  OŚ RODKÓW  KONSTRUKCJI
MIĘ DZYNARODOWE  SYMPOZJUM ,  WARSZAWA,  13—18  wrześ nia  1978  r.

Jedną   z  form  działalnoś ci  Komitetu  Mechaniki  PAN, współodpowiedzialnego  za  rozwój  mechaniki
w Polsce, jest  organizowanie  mię dzynarodowych  i dwustronnych  kolokwiów. Jako  przykład mogą   tu słu-
ż yć  już  odbyte  trzy  sympozja  polsko- francuskie,  sympozja  polsko- radzieckie  oraz  sympozja  polsko- wło-
skie.  Istnieją ce  liczne  kontakty  naukowe  pomię dzy  oś rodkami  badawczymi  i  akademickimi  Polski  oraz
Republiki Federalnej Niemiec stworzyły  podstawy  i potrzebę  spotkania się  w jednym  miejscu  mechaników
obu krajów  w celu podzielenia się  wynikami  ukoń czonych badań.

Zorganizowanemu przez Komitet Mechaniki sympozjum  na temat,.Mechaniki Niesprę ż ystych Oś rod-
ków  i  Konstrukcji"  patronowali  prezes  PAN  Witold  Nowacki  oraz  prezydent  Deutsche  Forschungs-
gemeinschaft  Heinz Maier- Leibnitz.

W obradach wzię ły  udział  72 osoby: 21 z RFN (Bergische  Universitat- Gesamthochschule Wuppertal,
Rheinische  Westfalische  Te.chnische  Universitat  Aachen,  Ruhr  Universitat  Bochum, Tcchnische Univer-
sitiit  Hannover,  Technische  Hochschule  Darmstadt, Technische  Universitat  Braunschweig,  Universitat
Essen,  Tcchnische  Universitat  Miinchen, Gesamthochschule Paderborn,  Max- Planck- lnstitut  fur  Eisen-
forschung  Diisseldorf,  Universitat  Karlsruhe,  46  z  Polski  (Instytut  Podstawowych  Problemów  Techniki
PAN, Politechnika'Krakowska,  Wojskowa  Akademia  Techniczna, Uniwersytet  Warszawski, Politechnika
Białostocka, Politechnika Ś wię tokrzyska,  Instytut  Budownictwa  Wodnego  PAN  Gdań sk, Instytut Badań
Ją drowych  Ś wierk,  Politechnika  Warszawska,  ETOB  Warszawa,  4  z  Japonii  (Uniwersytety  w  Nagoya
i Kyoto) oraz  1 z Włoch (Politecnico de Milano).

Współprzewodniczą cymi  Sympozjum  byli  Antoni  Sawczuk,  przewodniczą cy  Komitetu  Mechaniki
PAN  i Oscar  Mahrenholtz, Dyrektor  Instytutu Mechaniki Uniwersytetu  w Hannowerze, zaś  sekretarzem
Sympozjum—•  Witold  Kosiń ski.

Otwierając  Sympozjum  Przewodniczą cy  Komitetu Mechaniki  PAN  stwierdził,  że  obecne  spotkanie
koncentruje  się  na nieliniowych  problemach mechaniki — dziedziny  o duż ym  zainteresowaniu  badawczym
i  znaczeniu  technologicznym  oraz  technicznym — przyczyni  się   do  poszerzenia  istnieją cych  kontaktów
naukowych  i stworzenia  warunków  dla  nastę pnych  projektów  i  studiów  badawczych.

W swoim  wystą pieniu  do uczestników  Sympozjum  współprotektor Sympozjum —  Prezes  PAN zwró-
cił  uwagę  na znaczną  rolę  jaką  Komitet Mechaniki PAN odgrywa w organizacji  i rozwoju  badań w zakresie
mechaniki w Polsce. Mówią c o poparciu jakim PAN obdarza rozwój mię dzynarodowej  współpracy nauko-
wej,  prezes  PAN stwierdził, że  polska  nauka  i kultura  zawsze  była  otwarta  na  przepływ  idei  i  wymianę
twórczych  doś wiadczeń.  W  naszym  rozumieniu,  powiedział  Prezes  W.  Nowacki,  Nauka jest  wspólnym
zadaniem służ ą cym dla dobra człowieka  i szczę ś cia  ludzkoś ci. Ż ycząc uczestnikom owocnych  obrad Prezes
PAN wyraził  nadzieję, że Sympozjum  przyczyni  się  do pogł ę bienia wzajemnego  zaufania  i zrozumienia tak
potrzebnych  we  współczesnym — pełnym  napięć  i  konfliktów  — ś wiecie. Nastę pnie został   odczytany  list
współprotektora  Sympozjum  Prezydenta  DFG H.  Maiera- Leibnitza  skierowany  na  rę ce  prezesa  PAN,
w którym  wyraż one  zostało przekonanie o duż ym  znaczeniu obecnego  spotkania  w  istnieją cych  kontak-
tach mię dzy  naukowcami  obu  krajów  a  także  ż yczenie  rozszerzenia  tych  kontaktów  oraz  ich  przyszłej
intensyfikacji.

W  swoim  wystą pieniu  do  uczestników  wspólprzewodniczą cy  Sympozjum  O.  Mahrenholtz  wyraził
zadowolenie  z zorganizowania  obecnego  Sympozjum  i nadzieję   na nastę pne spotkanie mechaników  obu
krajów  w RFN.

Obrady  były  podzielone  na  siedem  tematycznych  sesji,  w  trakcie  których  wygłoszono  47  referatów
w tym 5 generalnych. Pełne teksty wię kszoś ci wystą pień  zostaną   opublikowane w specjalnym wydawnictwie
ksią ż kowym  w  1979  r.

Problematyka  poruszana  w czasie  Sympozjum  dotyczyła:  mechaniki  niesprę ż ystych  deformacji,  róż-
nych opisów  niestatecznoś ci, pę kania  i zniszczenia, mechanicznej  i termodynamicznej analizy  skoń czonych
deformacji  sprę ż ysto- plastycznych,  nowych rezultatów  doś wiadczalnych  w mechanice ciał  stałych, analizy
modelowej  w  ramach podejść  deterministycznego  i  statystycznego,  analizy  i  dyskusji  pewnych  szczegól-
nych  problemów  współczesnej  technologii  i  techniki jak  formowanie  metali, walcowanie  oraz  rozwią zań
waż nych  zagadnień mechaniki konstrukcji  z wykorzystaniem  numerycznych  technik  obliczeniowych.

Pierwsza  sesja  (ś roda  13.IX)  była poś wię cona  problemowi  odkształcenia niesprę ż ystego.  Referat  ge-
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neralny  wygłosił   H.  Lippmann  (Monachium).  Przedstawił  w  nim wyniki  badań  doś wiadczalnych  i teo-
retycznych nad mechaniką   urabiania wę gla. Przedstawił  kilka  hipotez  opisu  zjawiska  rozdrabniania skal
wraz  z  ich weryfikacją   metodą   elastyczno- plastooptyczną.  Wykład  został  zilustrowany  filmem  przedsta-
wiają cym  badania  doś wiadczalne.

Referat  J. A.  Koniga  (Warszawa)  dotyczył  analizy  konstrukcji  w  procesie  przystosowania.  Analiza
ta  została uzupełniona przedstawieniem  metod  obliczeniowych  i  weryfikacji  eksperymentalnej  oraz pre-
zentacją   praktycznych  zastosowań  inż ynierskich.

Kolejnym  mówcą   był  H. Eggers  (Unterhaching),  który  zajął   się   konstytutywnym  opisem  konstrukcji
sprę ż ysto- plastycznych  oraz  stosowanymi  do nich technikami obliczeniowymi.

K. H.  Laermann  (Wuppertal)  zajął   się   w  swoim  wystą pieniu  numeryczną   i  doś wiadczalną   analizą
wpływu  własnoś ci  lepkich  materiałów na  problemy  kontaktowe wystę pują ce  w  mechanice  konstrukcji.

Z  kolei  M. Becker  (Wuppertal) wygłaszając  wspólny  referat  z  W. Haugerem zajął   uwagę  słuchaczy
pytaniem czy  oś rodek  ziarnisty jest  plastycznym  oś rodkiem  typu  Cosseratów.  Przedstawiona przez niego
odpowiedź na  te  pytania  miała  obie  czę ś ci  składowe: doś wiadczalną   i teoretyczną   wraz  z wynikami  ob-
liczeń.

Przedostatni  referat  w  tej  sesji  wygłoszony  przez P. Wildego  (Gdań sk) dotyczył   dyskusji  zwią zków
konstytutywnych dla oś rodków ziarnistych w ś wietle przeprowadzonych badań doś wiadczalnych.

Koń cząc  tę  sesję   referat  A.  Dreschera i Z. Mroza  (Warszawa)  był  poś wię cony  analizie tzw. pseudo-
kohtaktowego  podejś cia  do  opisu  zlokalizowanych  deformacji  w  oś rodku  ziarnistym wykazują cym  nie-
statecznoś ci  w  swoim  zachowaniu.

Popołudniowa  sesja,  poś wię cona  szczególnym  problemom mechaniki  oś rodków  niesprę ż ystych  i ich
rozważ aniom  zapoczą tkował   wspólny  referat  L.  Gaula  i  O.  Mahrenholtza  (Hannover). Przedstawiono
w  nim  rozwią zania  problemów  brzegowych  drgań  elementów  konstrukcji  opartych  na  lepkosprę ż ystej
półprzestrzeni.

W  nastę pnym  wystą pieniu  M.  Ż yczkowski  (Kraków)  zajął   się   przeglą dem  rozwią zań  problemów
optymalnego projektowania konstrukcji w warunkach pełzania a uzyskanych na Politechnice Krakowskiej.

Z  kolei  Cz.  Woź niak  (Warszawa)  przedstawił  matematyczną   ideę   opisu  klasy  przestrzennych prob-
lemów  sprę ż ysto- plastycznych  ciał   pryzmatycznych  jako  jednowymiarowych  problemów  brzegowych.
Idea  ta  wykorzystywała  rozwijaną   przez referenta  teorię  oś rodków  z wię zami.

Studia  i rozwią zania  zagadnień czystego  zginania począ tkowo  płaskich blach z materiałów sprę ż ysto-
lepko  plastycznych  w  warunkach  płaskiego stanu  odkształcenia zostały omówione w referacie V. Mannla
(Monachium).

J. Betten  (Akwizgran)  zajął   się   w swoim  wystą pieniu  rozwią zaniem  zagadnienia pełzania sprę ż ysto-
plastycznej  cienkoś ciennej  powłoki cylindrycznej  poddanej wewnę trznemu ciś nieniu.

Ostatni  referat  tej  sesji  wygłoszony  przez D. Besdo  (Essen) dotyczył  zastosowania  metody  linii po-
ś lizgu do przestrzennych zagadnień osiowosymetrycznych  uwzglę dniają cych  wzmocnienie i wpływ ciś nienia
hydrostatycznego  na  granicę   plastycznoś ci.

Drugi dzień obrad rozpoczął  generalny referat Z. Mroza na temat zachowania się  róż nych materiałów
w warunkach płynię cia plastycznego  a  wykazują cych  znaczne deformacje  przy ś ciskaniu  i kruche pę kanie
przy  rozcią ganiu.

Nastę pnie  O.  Bruhns  (Bohum)  przedstawił   problem  dotyczą cy  zagadnień  statecznoś ci  gwałtownie
obcią ż onych  zbiorników  ciś nieniowych,  które wystę pują   w konstrukcjach elektrowni atomowych.

Z  kolei  W.  Szczepiń ski  (Warszawa)  zajął   się  dyskusją   dwuwymiarowych  modeli oś rodków — podda-
wanych  obcią ż eniom  cyklicznym —z  punktu  widzenia  badań  doś wiadczalnych. Jeden  z  modeli wyko-
rzystywał   koncepcję   mikronaprę ż eń; dmgi  model  miał   za  zadanie  opisać  mechanizm  prowadzą cy  do
wewnę trznego  szyjkowania.

Wspólny  referat  A.  Borkowskiego  i  M.  Sarana  (Warszawa)  dotyczył   plastycznej  analizy  układów
prę towych  uwzglę dniają cej  geometryczną   nieliniowość  z punktu widzenia  stosowania  numerycznych me-
tod  obliczeniowych.

Wystą pienie  Z. Olesiaka  (Warszawa)  było poś wię cone  znalezieniu ś rednicy  plastycznej  strefy  wokół
pierś cieniowej  szczeliny  ciała z cylindrycznym otworem.

Nastę pny wspólny  referat  A.  Dragona  (Warszawa)  z K.  Ohji  (Osaka) dotyczył  opisu zjawiska znisz-
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czetlia  w metalach  i zlokalizowanego  płynię cia w ramach teorii  plastycznoś ci  z wewnę trznymi  zmiennymi
(tzw.  parametrami  wewnę trznymi).

Kolejny  referat  R. B.  Pę cherskiego  (Warszawa)  było poś wię cony  wyznaczeniu  temperatury  kruchego
przejś cia  w zbiorniku  kulistym  poddanym napromieniowaniu neutronowemu.

Ostatni  referat  D. Grossa  i  Th.  Miiller a  (Darmstadt) tej  sesji  zajął   uwagę  słuchaczy analizą   J- całki
(tzw. całki Riee'a) jako  kryterium zniszczenia.

Popołudniowa sesja wypełniona była referatami z zagadnień tzw. mechaniki komputerowej. Pierwszy  —
J. Argirysa, M. Haasego  i J. Orkisza  (Stuttgart, Kraków)  wygłoszony  przez J. Orkisza  dotyczył  wykorzy-
stania naturalnego podejś cia  (Ij.  lokalnie eliminują cego  z rozważ ań sztywny  ruch ciała) w metodzie elemen-
tów skoń czonych  do analizy  duż ych odkształceń w powłokach elementów wyż szego rzę du.

Referat  J. Skrzypka  (Kraków)  poś wię cony  był  rozwią zywaniu  dwupunktowego  problemu  brzegowego
wystę pują cego  w analizie pokrytycznego  zachowania się  geometrycznie nieliniowej  powłoki toroidalnej.

W  wystą pieniu  B. H.  Króplina  (Brunszwik)  zostało przedstawione  zastosowanie  metody  elementów
skoń czonych.^  rozwią zaniu  problemu  brzegowego  sprę ż ysto- plaslycznej  płyty. Tę   sesję   zakoń czył   referat
H. Winterti  (Karlsruhe), który  problem lepkiego  zachowania się   gliny  rozpatrzył  w trzech płaszczyznach:
eksperymentu, melody  opisu  i  rozwią zania  problemu  brzegowego.

Ranną   sesję  pią tkową   15 wrześ nia  poś wię coną   skoń czonym  odkształceniom niesprę ż ystym  rozpoczął
wykład generalny  Th. Lehtvumna  (Bochum). Autor  przedstawił  w  nim jednolite  podejś cie  do termodyna-
miki  duż ych deformacji  sprę ż ysto- plastycznych.

Referaty  sekcyjne  zapoczą tkowało  wystą pienie  P. Perzyny  (Warszawa),  w  którym  poddano  analizie
wyniki doś wiadczalne  niestatecznego  (szyjkowanie)  zachowania  się   ciał   (próbek)  sprę ż ysto- lepkoplastycz-
nych w próbie rozcią gania  i zaproponowano teoretyczny opis tego zjawiska.

Z  kolei  S. Zahorski  (Warszawa)  przedstawił   ostatnie wyniki  dotyczą ce  niestacjonarnych  i  niewisko-
zymetrycznych  przepływów  cieczy  lepkosprę ż ystych.

Referat  W.  Kosiń skiego  (Warszawa)  dotyczył   dyskusji  istnieją cych  teorii  materiału  z parametrami
wewnę trznymi  oraz proponowanej  ich modyfikacji  z punktu widzenia  istnienia  róż nych stanów  równowagi
materiałów  poddawanych  trwałym  deformacjom.

B.  Raniecki  (Warszawa)  wyprowadził   w swoim  wystą pieniu  warunki  potencjonalnoś ci  dla  zwią zków
konstytutywnych  wraz  z  warunkami  jednoznacznoś ci  problemu  brzegowego  w  termoplastycznoś ci  dla
duż ych  odkształceń.

Ostatni  referat  tej sesji  S.  Murakamiego  (Nagoya)  i A.  Sawczuka  (Warszawa)  był  poś wię cony  zasto-
sowaniu  reprezentacji  funkcji  tensorowych do sformułowania  i zbadania zwią zków konstytutywnych  wstę p-
nie odkształconego oś rodka stałego wykazują cego  niewraż liwość  na zmianę  skali czasu.

Sesja  popołudniowa dotyczyła metod doś wiadczalnych.  Rozpoczął  ją   referat  generalny  J.  Klepaczki
(Warszawa)  zawierają cy  przegląd  ostatnich wyników badań  laboratoryjnych  wpływu  historii  temperatury
i prę dkoś ci  odkształcenia na  reakcję   polikrystalicznych  metali.

O. Pawelski  (Dusseldorf)  przedstawił, w  swoim  referacie,  pewną   metodę   doś wiadczalną   symulują cą
szybkie  procesy  walcowania  na  gorą co.

Praca  W.  Cudnego, Z. Dylą ga  i  Z.  Orłosla  (Warszawa.)  przedstawiona  przez  Z.  Orlosia  omawiała
metodę   doś wiadczalną   wykorzystują cą   spolaryzowane  ś wiatło  oraz  optycznie  czule  materiały do  analizy
duż ych odkształceń, nawet  w zakresie  plastycznym.

Przedostatni  referat  M. Anisimowicza,  A.  Jakowluka  i  A.  Sawczuka  (Białystok, Warszawa),  wygło-
szony przez A. Sawczuka dotyczył  analizy doś wiadczalnej  procesów pełzania w złoż onym stanie  naprę ż enia
przy  obecnoś ci  oddziaływań  cyklicznych.  Podano propozycję   opisu  pełzania przez  reprezentację   funkcji
tensorowych.

Referat  ostatni  tej  sesji,  wygłoszony  przez  P.  Haupta  (Darmstadt) przyniósł   analizę   własnoś ci tłu-
mią cych nieliniowo- lepkosprę ż ystych  elementów konstrukcyjnych  uż ywanych  we współczesnej technice.

Po  dniu  przerwy,  przeznaczonym  na  wycieczkę   krajoznawczą   na Kurpie, niedzielne przedpołudnie
uczestnicy  spę dzili  na drugiej  sesji  mechaniki  komputerowej.  Rozpoczął  ją   wykład  F. Steina  (Hannover)
poś wię cony  prezentacji  metody  przyrostowej  rozwią zywania  dyskretyzowalnych  nieliniowych  układów
w  mechanice kontinuum. Po  nim  P. Rafalski  (Ś wierk)  mówił   na  temat  globalnych  zasad  minimalnych
i  ich zastosowaniu  do rozwią zywania  problemów  brzegowych  ciał   sprę ż ysto- plastycznych.
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Kolejny  referat  H. Stumpfa  (Bochum) także  dotyczył  zasad  eksperymentalnych  lecz w  zastosowaniu
do  rozwią zywania  problemów  nieliniowej  teorii powłok.

Referat  kolejny  i ostatni tej  sesji  wygłosił  J. Litoń ski  (Warszawa)  na temat numerycznej  analizy pro-
cesów plastycznej deformacji  rurki  i tarczy poddanych ś cinaaniu. W analizie uwzglę dniono sprzę ż one  efekty
cieplne  spowodowane  deformacją   plastyczną.

.  Ostatnia sesja Sympozjum dotyczyła modeli oś rodków niesprę ż ystych. Rozpoczę ta referatem I. Miillera
(Paderborn)  o  modelu  oś rodka  wykazują cego  pamięć  swego  kształ tu  była  kontynuowana jeszcze  przez
czterech referentów  z  Polski.

Z.  Bychawski  (Kielce) poś wię cił   swoje  wystą pienie  omówieniu  własnoś ci  modelu  oś rodka  reologicz-
nego  o  potencjalnych  operatorach konstytutywnych.  K.  Sobczyk  (Warszawa)  przedstawił   w  swoim  re-
feracie  stochastyczne modele opisują ce  zmę czeniowe rozprzestrzenianie się  szczelin  i pę knię ć.

W wystą pieniu  K.  Doliń skiego  (Warszawa)  przedstawiono  analizę   i rozszerzenie oszacowań  noś noś ci
granicznej  dla  konstrukcji  w  podejś ciu  stochastycznym.

Sesję  zakoń czył  referat  T. Wierzbickiego  i W. Abramowicza  (Warszawa)  poś wię cony  statycznej  i dy-
namicznej analizie zgniatania cienkoś ciennych kolumn o przekroju zamknię tym. Przedstawiono uproszczony
model wystę powania  lokalnych  i globalnych  postaci wyboczenia  kolumn.

Referaty  przedstawione przez uczestników  dotyczyły w wię kszoś ci najnowszych  problemów mechaniki
ciał  odkształcalnych niesprę ż yś cie  i wzbudzały  tak ż ywe zainteresowanie, że czę sto  przewodniczą cy  obrad
byli  zmuszeni  przerywać  dyskusję   po referatach  i przenosić ją   na zakoń czenie sesji.

Na  podkreś lenie  zasługuje  rzeczowość  dyskusji  oraz  roboczy  charakter  spotkania  kompetentnych
grup  specjalistów.

Wś ród  uczestników  zagranicznych moż na było spotkać osoby  bezpoś rednio współpracują ce z naukow-
cami  polskimi,  autorów  wspólnych  prac,  a  wś ród  uczestników  polskich — osoby  które  odbyły dłuż sze
staże naukowe w oś rodkach akademickich RPN- u. Sympozjum  było dobrym miejscem do dyskusji  wspól-
nych  projektów  badawczych  na  przyszłość  oraz  stworzyło  moż liwość  zaznajomienia  szerszego grona na-
ukowców  polskich z wybijają cymi  się  wynikami  badawczymi  naukowców  RFN.

W  podsumowaniu  obrad  Przewodniczą cy  Komitetu Mechaniki PAN zwrócił  uwagę  na szeroką   gamę
zagadnień poruszanych przez uczestników w referatach  i podczas dyskusji. Dzię kując za udział  w Sympoz-
jum, ż yczył  uczestnikom  dalszych  sukcesów  naukowych  i waż kich  rezultatów  do przedstawienia  przy na-
stę pnym  spotkaniu.

W  imieniu  delegacji  uczestników  z  RFN podzię kowanie  za  zaproszenie  do  udziału w  Sympozjum
oraz za jego organizację   złoż ył  H. Lippmann. Wyraził  też nadzieję  na nastę pne spotkanie w RFN. W swoim
koń cowym  wystą pieniu  podał  nastę pują cy  wzór na zbiór  S uczestników  Sympozjum.

S  =  {G u P }u J : J {- » G u P ) u {i : [ - > P }u  {MIMS } u  {P: P ->  G}

gdzie  G oznacza zbiór  osób  z  RFN, P — zbiór  osób  z  Polski, J — zbiór  osób  z Japonii, I  — zbiór  osób
z  Włoch,  {MIMS } — zbiór  osób  zainteresowanych  tematem Sympozjum  (Mechanics of  Inelastic Media
and Structures). Symbol  -»  oznaczy jakieś powią zanie  mię dzy poprzednikiem a nastę pnikiem.

Z  imprez  towarzyszą cych,  obok  wspomnianej  wycieczki  na  Kurpie, ciekawe  szczególnie  było zwie-
dzanie  Pałacu  w Wilanowie  poł ą czone z koncertem muzyki  polskiej  w wykonaniu  Haliny Czerny  Stefań-
skiej — fortepian,  Krzysztofa  Jakowicza — skrzypce,  Feliksa  Oałeckiego — ś piew  oraz  Krystyny  Boru-
cinskiej  i Aliny  Liwskiej — akompaniament.

Uczestnicy byli  zaproszeni  także przez Ambasadę   RFN na cocktail w salach hotelu Forum.

Witold  Kosiń ski

POLSKO- RADZIECKI E  S YMPOZJUM   "NIEKLASYCZN E  ZAGADNIENI A  MECHANIKI "
Krakó w —  Janowice  18—23.IX.1978  r.

Kontynuując  okresowe  dwustronne  spotkania  mechaników  polskich  i ukraiń skich, Komitet Mecha-
niki PAN zorganizował  kolejne  sympozjum  na temat nieklasycznych  zagadnień mechaniki.

Uwzglę dniając  opinie  Prezydium  Komitetu  rozszerzono  dotychczasową   tematykę   nieklasycznych
zagadnień teorii sprę ż ystoś ci  na problemy teorii plastycznoś ci lepko- sprę ż ystoś ci  i pę kania. W szczególnoś ci
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uwzglę dniono  takie  tematy jak:  nielokalnoś ć, mechanika kompozytów  i oś rodków  wielofazowych,  zagad-
nienia falowe,  mechanika pę kania. Celem sympozjum  był  krytyczny  przegląd  prac oraz wymiana  doś wiad-
czeń w zakresie  badań prowadzonych  przez  obydwie  strony  (polską   —  i ukraiń ską)  w teorii materiałów,
metodach  numerycznych  oraz  technice  doś wiadczalnej.

Konferencja  zgromadziła 24 uczestników  z  Polski  oraz  10  osób  z  Ukrainy.  Wygłoszono  w sumie  26
referatów.

Strona  radziecka  przedstawiła  prace  głównie  oś rodka  kijowskiego  koncentrują cego  się   wokół   za-
gadnień mechaniki kompozytów  w  (Huź, Babicz,  Kubienko)  oś rodków  wielofazowych  (Choroszun, Pod-
ilczuk, Ruszczycki)  teorii  powłok  (Grigorienko),  teorii  plastycznoś ci  (Szewczenko)  metod  perturbacji
w mechanice nieliniowej  (K.ajuk).  Oś rodek  lwowski  reprezentował  Panasiuk  poruszając  zagadnienie  rów-
nowagi  granicznej  ciał  ze szczelinami  przy  obcią ż eniach  stałych i  cyklicznych.

Prace polskie dotyczyły wybranych  problemów mechaniki ciała stałego o dosyć zróż nicowanej tematyce
jak  i sposobie uję cia.  I   tak,  nowe niestandardowe  sformułowanie zagadnień  mechaniki teoretycznej  i sto-
sowanej  przedstawił   Woź niak,  nielokalne  teorie  oś rodka  cią głego  omawiali  Rymarz  i  Wilmań ski,  zasto-
sowanie  teorii  plastycznoś ci  prezentowali  Sawczuk,  Litewka,  Dietrich i Szczepiń ski,  problemy  teorii kon-
solidacji  rozważ ali  Derski, Dzię cielak  i Szefer,  zaś zagadnienia mechaniki z wię zami  wewnę trznymi  Gałka,
Maniewicz  i  Woź niak.  Ponadto  wygłoszono  referaty  z  zakresu  teorii  szczelin  (Matczyń ski,  Wesołowski)
termodyfuzji  (Kubik), oś rodków  stochastycznych  (Gambin) optymalizacji  konstrukcji"(Gutkowski- Bauer-
Iwanow)  oraz metod doś wiadczalnych  w  dynamice pę kania  (Klepaczko). Przechodząc do  oceny  meryto-
rycznej  spotkania należy zwrócić uwagę  na kilka  okolicznoś ci.  Po pierwsze,  zgodnie z intencjami  inicjato-
rów  tych  spotkań,  sympozja  polsko- radzieckie  nie  mają   stanowić  oderwanego  cią gu  prezentacji  luź no-
dobranych tematów lecz odzwierciedlać  konsekwentnie  rozwój  mechaniki wysuwając  na czoło te zagadnie-
nia, które w okreś lonym  okresie zasługują   na miano nietypowych, niekonwencjonalnych  a wię c w tym ro-
zumieniu nieklasycznych.  Omawiane  spotkanie  wyszło  na  przeciw  tym  tendencjom  poszerzając  tematykę
referatów  i dyskusji  o  problemy  niesprę ż yste  i  nielokalne. Chociaż  nie  zrezygnowano  z  takich  tematów
jak pola sprę ż one, fale w oś rodku  sprę ż ystym,  oś rodki z wię zami  itp. postanowiono tym razem  uwzglę dnić
również  i  takie  zagadnienia  jak  mechanika pę kania,  problemy  mechaniki  kompozytów,  mechaniki  góro-
tworu, teorii konsolidacji,  teorii plastycznoś ci. Oczywiś cie  tak szeroko  pomyś lany  zakres problemów groził
pewnym  rozproszeniem  i  niejednorodnoś cią   tematyki,  dat  jednak  podstawę   do  interesują cych  zmian
dotyczą cych kierunków przyszłych spotkań. Przedstawione na symozjum  prace odznaczały się   aktualnoś cią
rezultatów, w  duż ej  mierze oryginalnoś cią   i niekonwencjonalnoś cią   metod, sposobów  uję cia  i  treś ci.

Drugim  walorem  omawianego  sympozjum  była  decyzja  opracowania kilku  referatów  generalnych,
ujmują cych  temat problemowo. Referaty  takie przygotowała strona polska  (Szczepiń ski — O mechanizmach
deformacji  plastycznej  metali  przy  odkształceniu  cyklicznym,  Szefer—- Nieliniowa  teoria  konsolidacji,
Woź niak— Analiza  niestandardowa w mechanice teoretycznej  i stosowanej, Gutkowski  i współautorzy —
Optymalizacja  dyskretna  w  teorii  konstrukcji).  Dalszą   okolicznoś cią   godną   podkreś lenia  był   fakt  zorga-
nizowania spontanicznej dyskusji  panelowej  na  temat mechaniki oś rodków  wielofazowych.  Jaka jest zatem
ocena merytoryczna  omawianej  konferencji?  Wydaje  się ,  że  spotkanie  osią gnę ło  swój  cel.  Prezentowane
prace  stały na  dobrym  poziomie  naukowym  a  dyskusje  były  ż ywe  i  merytoryczne.  Niekonwencjonalna
treść i sposób uję cia spowodowały, że kilka  tematów skoncentrowało uwagę   ogółu uczestników  i dyskutan-
tów.  Strona radziecka  przedstawiła  ciekawe  rezultaty  z  zakresu  trójwymiarowych  zagadnień  statecznoś ci
kompozytów.  Oś rodek kijowski  ma tu bogaty  dorobek obejmują cy  zarówno podstawy  teorii  jak  i rozwią -
zania  licznych  problemów  brzegowych.  Podobnie  dało  się   zauważ yć .że  mechanika  oś rodków  wielofazo-
wych  w  tym  i  porowatych jest  silnie  rozwijana  przez  obydwie  strony.  Przedstawiono  nowe rezultaty do-
tyczą ce  opisu  deformacji  i  własnoś ci  fenomenologicznych  materiałów  wieloskładnikowych  na  podsta-
wie  znajomoś ci  własnoś ci  jego  komponentów  i  struktury  geometrycznej  oś rodka.  Znacznego  postę pu-
dokonano w teorii konsolidacji,  gdzie  procesy  deformacji,  oddziaływań  mię dzyfazowych,  filtracji  cieczy
i  zmiany  porowatoś ci  doczekały  się   uję cia  W  ramach  opisu  mechaniki  racjonalnej.  Problemy  pę kania
analizowano  w  warunkach  obcią ż eń  cyklicznych  zaś  zagadnienia  plastyczne  dla  złoż onych  procesów
obcią ż enia  (obcią ż enia  cykliczne,  nieizotermiczne) jak  i  w  warunkach  złoż onej  geometrii  (układy z per-
foracją ).  Dalsze  rozwinię cie  teorii  i  zastosowań  zademonstrowano  w  pracach  poś wię conych  obecnoś ci
wię zów wewnę trznych  (powłoki, wię zy operatorowe).
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Jak  już  wspomniano  poprzednio,uczestnicy  zdecydowali  odbyć  dyskusję ,,okrą głego  stoł u" na temat
mechaniki  oś rodków  wielofazowych.  Należy  to  zapewne  przypisać  okolicznoś ci,  że  wiele  z  pre-
zentowanych prac  (w tym i jedna problemowa) dotyczyło opisu  i analizy procesów  deformacji  w tych zło-
ż onych  oś rodkach.  Głównym tematem na którym  skoncentrowano  uwagę,  dyskusji  był  problem oddzia-
ływań  mię dzyfazowych.

Dyskutanci  poruszali  tu  róż ne  aspskty  i opisy  (podejś cie  statystyczne  i czysto  fenomenologiczne,
parametry  wewnę trzne, zamknię tość  i obiektywność  równań ). W sumie dyskusja  potwierdziła  aktualność
problematyki,  zasygnalizowała  też  potrzebę   dalszych  badań  i  poszukiwań  (zarówno  teoretycznych  jak
i eksperymentalnych)  w złoż onych strukturach i materiałach  (mieszaniny, oś rodki  porowate, kompozyty).

W zakresie  wymiany  myś li  naukowej  konferencja  spełniła wię c swe  zadanie. Obok  tych  merytorycz-
nych celów,  spotkaniu  towarzyszyły  również pewne  imprezy okolicznoś ciowe.  Uroczystego  otwarcia  sym-
pozjum  dokonano w  sali  senackiej  Collegium  Maius  Uniwersytetu  Jagielloń skiego,  poł ą czonego ze zwie-
dzaniem muzeum uniwersytetu.  Delegację   radziecką   oraz przedstawicieli  Komitetu Mechaniki PAN przy-
ją ł   prezydent  Miasta Krakowa  a o samym sympozjum  pisała miejscowa  prasa.

Obrady toczyły się  w oś rodku szkoleniowym  Politechniki Krakowskiej  w Janowicach k. Tarnowa.
Bilansując  rezultaty  konferencji  należy  obok  oczywistych  efektów  wymiany  myś li  i  osobistego  kon-

taktu  wymienić  nastę pują ce  ustalenia:
—  zdecydowano  rozpocząć  przygotowania  mają ce  na  celu  zorganizowanie  w  roku  1980  szkoły  letniej

dotyczą cej  mechaniki oś rodków  wielofazowych,  z udziałem specjalistów  z innych krajów.  Jako  miejsce
zaplanowano  Jabłonne, a  organizacji  podję ta  się  strona  polska.

—  goś cie radzieccy wyrazili chęć zorganizowania  kolejnego  sympozjum  za 3 lata na Ukrainie.
—  uznano za  właś ciwe  rozpoznanie moż liwoś ci  i  celowoś ci  skoncentrowania  tematyki  przyszłych  konfe-

rencji  na bardziej  jednorodnej  problematyce pozostając  przy nieklasycznych  zagadnieniach mechaniki.
Spotkanie było zatem  poż yteczne  i celowe.  Należy  są dzić, że ustalenia  sympozjum  bę dą   trwałym efektem
serii  tych dwustronnych spotkań  polsko- radzieckich.

Gwidon  Szefer

XX  POLSKA  KONFERENCJA  MECHANIKI   CIAŁA  STAŁEGO
Porą bka—Kozubnik,  3—11  wrześ nia,  1978  r.  •

Polskie  Konferencje  Mechaniki  Ciała  Stałego zajmują   trwałe miejsce  w  kalendarzu  spotkań  nauko-
wych poś wię conych  mechanice w Polsce. Ich znaczenie wykracza  zresztą   poza skalę  krajową. Już w latach
sześ ć dziesią tych  nasze spotkania zyskały pozycję   mię dzynarodową,  której potwierdzeniem  było póź niejsze
(w  r.  1973)  oficjalne  przyznanie  takiego  statusu  przez  Mię dzynarodową   Unię   Mechaniki  Teoretycznej
i  Stosowanej  ( LU T AM ) .  Liczne uczestnictwo  goś ci  zagranicznych  w  kolejnych  konferencjach  potwierdza
wysoką   pozycję   polskiej  mechaniki  teoretycznej  i stosowanej  na ś wiecie.  Uczestnicy ostatniej XX  Konfe-
rencji  Mechaniki Ciała  Stałego, w  liczbie  213,  reprezentowali  19 krajów:  Arabię   Saudyjską,  Belgię , Buł-
garię , Brazylię ,  Czechosłowację, Finlandię, Francję,  Japonię, Jugosławię, NRD, Polskę, RFN, Rumunię,
Stany Zjednoczone AP, Szwecję,  Wę gry, Wielką  Brytanię   i ZSRR.

Konferencje  Mechaniki  Ciała Stałego są   organizowane  od  25  lat, najpierw  z przerwami  a nastę pnie
corocznie, przez  Instytut  Podstawowych  Problemów Techniki PAN. Pierwsze  spotkanie pod nazwą  Kon-
ferencji  Zakładu  Mechaniki  Oś rodków  Cią głych PAN  (ZMÓC) zorganizował  prof. Wacław Olszak  w ro-
ku  1953. Profesorowie  Witold  Nowacki  i Wacław Olszak byli inicjatorami kolejnych  spotkań w począ tko-
wym  okresie,  w  latach  pię ć dziesią tych.  Były  one  przeglą dem  dorobku  szybko  rozwijają cego  się  — choć
jeszcze  skromne'go  liczebnie — ś rodowiska  naukowego  mechaniki. Prezes  PAN, prof.  Witold  Nowacki
i prof. Wacław  Olszak  pełnią cy obecnie funkcję   Rektora  Mię dzynarodowego  Oś rodka  Nauk Mechanicz-
nych  (CTSM) w  Udine,  byli honorowymi goś ć mi  XX  Konferencji.  Przewodniczą cym Komitetu Organiza-
cyjnego  był   prof.  Antoni  Sawczuk,  obecny  kierownik  ZMÓC  i  Przewodniczą cy  Komitetu Mechaniki
PAN. XX Konferencja  utrzymała charakter poprzednich spotkań i stanowiła miejsce konfrontacji  osią gnięć
prawie wszystkich oś rodków krajowych  pracują cych  nad zagadnieniem mechaniki ciała stałego i mechaniki
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konstrukcji.  Uczestnicy  krajowi  w  liczbie  156  osób  reprezentowali  nastę pują ce  oś rodki:  IPPT  PAN, Po-
litechniki: Gdań ską, Krakowską, Łódzką   (wraz z Filią  w Bielsku- Białej),  Poznań ską, Ś lą ską, Ś wię tokrzyską,
Wrocławską   i Warszawską, Akademię   Górniczo- Hutniczą  w Krakowie,  Uniwersytet  Warszawski,  Wojsko-
wą  Akademię  Techniczną, Instytut Meteorologii  i Gospodarki Wodnej  oraz instytuty  badawcze przemysłu:
ETOB,  Przemysłowy  Instytut  Maszyn  Budowlanych  i  Instytut  Lotnictwa.  Prace  konferencji  odbywały
się   w  oś rodku  szkoleniowo- wypoczynkowym  Hutniczego  Przedsię biorstwa  Remontowego  (HPR) w Ko-
zubniku- Porą bce w Beskidzie  Małym (woj.  bielsko- bialskie).

Otwarcia  konferencji  dokonał  prof. Antoni  Sawczuk  nawią zując  da  roli  Polskich  Konferencji Mecha-
niki Ciała Stałego w Kształ towaniu  tematyki  badawczej  i rozwoju  tej dyscypliny  w naszym  kraju. Omówił
on ewolucję   kierunków  badań w cią gu  25  lat  od klasycznych  zagadnień  teorii  sprę ż ystoś ci  i wytę ż enia  do
współczesnych  problemów  mechaniki  nieliniowej.  Kolejne  konferencje  były  ilustracją   tego  procesu;  dy-
skutowano  na  nich  wyniki  z  zakresu  teorii  plastycznoś ci,  termosprę ż ystoś ci,  pól  sprzę ż onych,  mecha-
niki  ciał  niejednorodnych  i anizotropowych, a wię c dziedzin w których mechanika  polska notowała szcze-
gólne  sukcesy.

Po  wprowadzeniu  Przewodniczą cego  Konferencji  i  po  powitaniu  uczestników  przez  gospodarzy  re-
gionu  bielsko- bialskiego,  wygłoszone  zostały  dwa  wykłady  inauguracyjne.  Pierwszy  wykład  przedstawił
Doc.  J.  Stokłosa  (HPR),  który  mówił   o  praktycznych  problemach jakie  stawia  mechanice nowoczesne
budownictwo  hutnicze; podkreś lony  tu  został  inż ynierski  cel  i sens  uprawiania  mechaniki. Drugi  wykład,
przedstawiony przez Doc. B. Ranieckiego  (IPPT PAN),  dotyczył  teorii naprę ż eń hartowniczych. Po inaugu-
racji  obrady  konferencji  odbywały  się   równolegle  w  dwu  sekcjach  i  trwały  sześć dni.  Poszczególne  sesje
tematyczne  poprzedzane  były  wprowadzają cymi  referatami  problemowymi  przygotowanymi  przez  za-
proszonych  specjalistów  z  kraju  i - zagranicy.  Niezależ nie  od  obrad  w  sekcjach,  każ dy  dzień  konferencji
rozpoczynał  się   od wykładu generalnego  adresowanego  do  wszystkich uczestników.  Wykłady  te  wygłosili
prof. prof. N. Czernouszko (ZSRR), C. Cavarini  (Włochy), Fritz John  i J. R. Rice (Stany  Zjednoczone AP)
oraz  Y.  Yamada  (Japonia). Bliż sze  omówienie  tematyki  tych  wystą pień  oraz  referatów  problemowych
w  sekcjach  podajemy  w  dalszej  czę ś ci  tekstu.

Tematyka  konferencji  koncentrowała się  wokół  nastę pują cych  zagadnień:

—  niesprę ż yste  zachowanie  się   ciał   stałych  (metali,  skał,  gruntów,  polimerów);  modele  plastycznoś ci,
lepkoplastycznoś ci  i pełzania oraz zagadnienia  ich  identyfikacji  i  zastosowania;

—•   nieliniowa  teoria sprę ż ystoś ci;  nielokalne teorie  oś rodków  cią głych; zagadnienia  propagacji  fal  w cia-
łach sprę ż ystych;  teoria dyslokacji;  modele stochastyczne  ciał   i  procesów;

—  mechanika konstrukcji;  metody  analizy  i  syntezy  konstrukcji;  zagadnienia  dynamiki  i  statecznoś ci;
teoria przystosowania;  metody optymalizacji  i projektowanie  optymalne;

—  mechanika  zniszczenia  i  pę kania;  sprę ż ysto- plastyczna  analiza  wzrostu  szczelin;  zmę czenie  metali;
zagadnienia  dynamiczne w mechanice zniszczenia;  oś rodki  porowate;

—  metody rozwią zywania  zagadnień brzegowych;  metody numeryczne w nieliniowej  mechanice oś rodków
cią głych;  metody  elementów  skoń czonych;
—  metody doś wiadczalne  w nieliniowej  mechanice oś rodków  cią głych.

Na  konferencji  akcentowano  szczególnie  zagadnienia  mechaniki  nieliniowej,  a  zwłaszcza  zastosowa-
nia teorii oś rodków niesprę ż ystych  w analizie konstrukcji, w opisie zniszczenia  i pełzania, w  projektowaniu
optymalnym,  etc...  Jednak  i  klasyczne  zagadnienia  teorii  sprę ż ystoś ci,- statecznoś ci  sprę ż ystej  i  fal  były
omawiane  dość  szeroko  w  komunikatach  i  referatach  problemowych.  W  sumie  przedstawiono  141 prac,
wś ród  nich 55 przedstawili  goś cie zagraniczni.  Szczegółową   problematykę   poszczególnych  sesji  obrazują
dość  dobrze  tematy  wykładów  generalnych  i  referatów  problemowych  w  sekcjach,  z  których  wię kszość
reprezentowała  najwyż szy  poziom  naukowy.  Moż na  tu  przykładowo  wymienić  wykłady  prof.  J. Rice'a
(Stany Zjednoczone AP) na temat sprę ż ysto- plastycznej  mechaniki wzrostu  szczelin,  profesorów  F. Johna
(USA) i P. Chadwicka  (W. Brytania)  o propagacji  fal  w oś rodkach  sprę ż ystych,  N. Gzcrnouszki (ZSRR)
i M. Save'a  (Bslgia) o teorii optymalizacji  i projektowaniu  optymalnym, C. Gavariniego  (Włochy) o  sta-
tycznym  i  dynamicznym  przystosowaniu  konstrukcji.  Zagadnienia  statecznoś ci  sprę ż ystej  konstrukcji
omówił   prof.  R. Knops  (W. Brytania);  problemy  statecznoś ci  powłok  z  uwzglę dnieniem  plastycznoś ci
i pełzania przedstawili  prof. prof. G. D . Oralletly  (W. Brytania)  i S. Murakami  (Japonia). Metody nume-
ryczne w mechanice nieliniowej  były przedmiotem wystą pienia  doc. M. Kleibera  (IPPT); prof, Y.  Yamada
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z Japonii mówił  o zastosowaniu systemów  komputerowych w analizie konstrukcji. Przegląd  metod doś wiad-
czalnych  w  mechanice oś rodków  cią głych  dał  doc. J. Stupnicki  (Politechnika Warszawska),  prof. S. Ko-
cań da  (WAT)  przedstawił   omówienie zjawiska  zmę czenia  w  metalach od  strony  analizy  doś wiadczalnej;
zasygnalizował   też problemy nie wyjaś nione  w tym zakresie. Zagadnienia zniszczenia były także omawiane
przez  doc.  J. Klepaczkę   (IPPT),  który  skoncentrował  się   na  doś wiadczalnej  analizie  dynamiki  szczelin.
Teoria  równań  konstytutywnych  plastycznoś ci  była  dyskutowana  przez  prof.  J. Kratochvila  (Czechosło-
wacja).  Kierunki  mechaniki  blisko zwią zane  z zastosowaniami  inż ynierskimi  reprezentowali: prof. S. Ka-
liszky  (Wę gry),  który  mówił  o inż ynierskich  zastosowaniach  teorii plastycznoś ci  i prof. S. Ć hamecki (Bra-
zylia),  który  przedstawił  metodę   projektowania  konstrukcji  z uwzglę dnieniem  jej  współpracy  z podłoż em
gruntowym.  Krótkie komunikaty  przedstawione  w sesjach  po  referatach  problemowych  dotyczyły  szcze-
gółowych  zagadnień  i metod a czasem  sygnalizowały  nowe  koncepcje  i  teorie.  Poziom komunikatów był
nierówny,  co  jednak  jest  nieuniknione  przy  tak  duż ej  konferencji  dają cej  moż liwość  wystą pienia  wielu
młodym  pracownikom  mechaniki  reprezentują cym  róż ne oś rodki.  Do bardzo  udanych sesji  należ ały po-
siedzenia  dotyczą ce  zagadnień  plastycznoś ci,  plastycznoś ci  cyklicznej,  teorii nielokalnych  i  przystosowa-
nia.  Najliczniejsze  pod wzglę dem  iloś ci  prac byiy sesje poś wię cone analizie konstrukcji  i teorii optymali-
zacji.  W  sumie  konferencja  dała  dobry  przegląd  głównych, kierunków  badań we  współczesnej mechanice
w Polsce i na ś wiecie i jako  taka stanowiła jedno  z ciekawszych  spotkań naukowych  w mechanice w roku
1978.  Ś redni  poziom  prac  i  dyskusji  był  wysoki. Konferencja  wykazała  wysoki  stopień  zaawansowania
wielu nieklasycznych  dyscyplin  mechaniki ciała stałego i konstrukcji.  Stanowiąc  w całoś ci pewną   syntezę
stanu  badań  i  problemów,  konferencja  pokazała źe sytuacja  mechaniki w chwili  obecnej  i jej  przenikanie
do  technologii  wymagają   dalszego  rozwijania  teorii  nieliniowych  zwłaszcza  teorii  dotyczą cych  procrsów
sprzę ż onych,  cyklicznych,  długotrwałych, pełzania, etc.  Nowych  impulsów  wymaga  też  mechanika  zni-
szczenia,  która  w  wię kszym jeszcze  stopniu  niż  dotychczas  zbliż yć  się   powinna  do  teorii  plastycznoś ci.
Z  drugiej  strony  niezbę dny  jest  dalszy  rozwój  metod  doś wiadczalnych  a  także  metod  analizy  przybliż o-
nej  w  celu  zastosowania  bardziej  złoż onych modeli  konstytutywnych  w  praktyce.  Należy  też  na  nowo
przemyś leć  zagadnienie  nauczania  mechaniki  na  uczelniach wyż szych  w  celu  umoż liwienia  absolwentom
zrozumienia  i  stosowania  osią gnięć  współczesnej  mechaniki.

Profesor Witold  Nowacki był  jednym z kilku mówców, którzy przemawiali  na zakoń czenie  konferencji.
Podkreś lił  on fakt,  że pozycja  mechaniki polskiej  zwią zana  jest z otwarciem jej  ś rodowiska  naukowego na
wymianę   myś li  i  osią gnięć  ze  ś wiatem.  Profesor  Antoni  Sawczuk  zwrócił  natomiast uwagę  na  złoż oność
i  uwarunkowania  tej  dziedziny,  na jej  przynależ ność  do  kultury  umysłowej  jak  i  do kultury  materialnej
tzn. zwrócenie z jednej strony w kierunku zastosowań  inż ynierskich a z drugiej — oparcie o silne  podstawy
matematyczne  i  wynikają cą   stąd  dyscyplinę   logiczną   badań.  Oba  kierunki  wymagają   jednakowej  uwagi
bowiem  zachodzą   mię dzy  nimi  wzajemne  zwią zki.  Wydaje  się , że w syntetycznym  przeglą dzie  jaki dała
XX  Polska  Konferencja  Mechaniki Ciała Stałego została zachowana równowaga  i oba cele — poznawczy
i  inż ynierski  zostały, należ ycie  wyeksponowane.

Andrzej  Dragon

II I   konferencja  na  temat:  Metody  komputerowe  w  mechanice  konstrukcji

W dniach 26—28 maja  1977 r. odbyła się  nad  Jeziorem Turawskim k. Opola II I  Konferencja  nt.  „Me-
tody  komputerowe  w  mechanice  konstrukcji".
Konferencja  była organizowana  przez Sekcję   Mechaniki Konstrukcji  Komitetu Inż ynierii Lą dowej  i Wod-
nej  PAN, Zespół  Metod Komputerowych w Mechanice Komitetu Mechaniki  i Fizyki  Oś rodków Cią głych
IPAN i Wyż szą   Szkołę  Inż ynieryjną   w  Opolu.

W  skład Komitetu Organizacyjnego  Konferencji  wchodziły  nastę pują ce  osoby:  O. Mateja  (przewod-
niczą cy), J. Gołaś  (sekretarz), M. Gryczmań ski, J. Kubik, R.  Kałuż a, J. Ż muda (członkowie).

Konferencja  była kolejnym — trzecim spotkaniem pracowników  wyż szych uczelni, instytutów nauko-
wych  oraz  przedstawicieli  przemysłu  stosują cych  metody  komputerowe  do  rozwijania  zadań  mechaniki
konstrukcji.
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Obrady  odbywały się   w  dwóch  sekcjach:  jednej  poś wię conej  metodom komputerowym  w mechanice
oraz drugiej  z zakresu stosowania metod komputerowych w praktyce  inż ynierskiej.

Ogółem wygłoszono 80 referatów  w tym sześć referatów  problemowych. Tematyka referatów  obejmo-
wała głównie zagadnienia: statyki  i dynamiki układów prę towych, powierzchniowych, przestrzenne zadania
statyki.  Oprócz  prac  z  zakresu  tradycyjnie  pojmowanych  zagadnień  statyki  i  dynamiki  reprezentowane
byiy  prace  z zagadnień  statycznych  w  mechanice, a  także  zadania  z  przepływów  ciepła  i  optymalizacji.
Spora grupa  referatów  dotyczyła  problemów  zwią zanych  z  zagadnieniami  numerycznymi mechaniki.

Referaty  obejmowały  nastę pują ce  zagadnienia:
problemy statyki  układów prę towych  i powierzchniowych  (16 referatów),  *
problemy dynamiki  i statecznoś ci układów prę towych  i powierzchniowych  (15  referatów),
zagadnień nieliniowych fizycznie  i geometrycznie  (13  referatów),
ogólnych  zagadnień  metod  komputerowych  (14  referatów),
specjalnych  zadań  inż ynierskich  (17  referatów).

Referaty  problemowe  natomiast  reprezentowały  ogólne  kierunki  rozwojowe  metod  numerycznych
i  ich powią zania  z  mechaniką   oś rodka  cią głego.

Tytuły  referatów  problemowych  były  nastę pują ce:
D.  Rogula — Mechanika — komputer — człowiek;
Sz.  Woź niak—•  Dyskretyzacja  fizyczna,  a  dyskretyzacja  numeryczna  w  mechanice;
J.  Kxuszewski — Metoda  sztywnych  elementów  skoń czonych  w  obliczeniach  dynamicznych  konstrukcji

okrę towych;
A. Borkowski — Programowanie matematyczne w analizie i optymalizacji  konstrukcji;
M. Kleiber — Numeryczne aspekty  analizy  ciała  i konstrukcji  sprę ż ysto- plastycznych;
J.  Golas, M. Gryczmań ski, O.  Mateja— Niektóre zastosowania  metod  komputerowych  w  analizie  kon-

strukcji  na  przykładzie  prac  opolskich.  .  •

W czasie Konferencji  odbyły się  również dyskusje „okrą głego stoł u" nt. modernizacji  treś ci nauczania
mechaniki  budowli  (G. Rakowski)  oraz rozwoju  metody elementów skoń czonych w Polsce  (dyskusję  pro-
wadził  Z. Waszczyszyn). Dyskusję  generalną   prowadził  A.  Sawczuk  a  ogólnej  oceny  Konferencji  dokonał
J.  Szmelter.  Podkreś lono  w  niej  ogólny  postęp  wyraż ają cy  się   opracowaniem  efektywnych  programów
umoż liwiają cych  analizę   i projektowanie  struktur przestrzennych spotykanych  w budownictwie przemysło-
wym oraz analizę  zagadnień współpracy budowli z podłoż em, drgań konstrukcji  budowlanych  i okrę towych
i zadań utraty statecznoś ci  konstrukcji.  Obserwuje  się  wzrost  prac badawczych  poś wię conych  problemom
mechaniki  inspirowanych  przez postęp  inż ynierii  a mianowicie  zagadnień  optymalizacji,  zadań  mechaniki
statystycznej  i nieliniowych  problemów mechaniki.

Wś ród  referatów przedstawionych na konferencji  dominowały zagadnienia  rozwią zywane  przy  uż yciu
metody  elementu  skoń czonego;  stanowiły  one  blisko  połowę   referatów  konferencji.  Mimo  wyraź nego
w  ostatnim okresie  rozwoju  zastosowań  metod  komputerowych  w  zagadnieniach  mechaniki  i  dyscyplin
pokrewnych  obserwuje  się   zbyt dużą   liczbę   programów  o  bardzo  wą skim zakresie'  stosowalnoś ci,  napisa-
nych w róż nych ję zykach  okazjonalnie  i o zróż nicowanym poziomie naukowym. W zwią zku z tymi  faktami

' w czasie dyskusji  postulowano  konieczność działań  w celu osią gnię cia  pewnej  modularyzacji  programów.
Postulowano,  aby  poszczególne  oś rodki  naukowe  dokonały wymiany  programów  i  W wię kszym stopniu
informowały  się  wzajemnie  o uzyskanych  wynikach.  Zwracano również uwagę  na  konieczność  opracowy-
wania  programów  problemowo- zorientowanych  oraz  prac zwią zanych  z  szerszym  zastosowaniem  metod
komputerowych w zagadnieniach niezawodnoś ci, zniszczenia, geomechaniki pę kania oraz zadań mechaniki
wynikają cych  z rozwoju  nowych technologii.

W czasie  dyskusji  zaproponowano przygotowanie  ekspertyzy  o stanie  i trendach rozwojowych  metod
komputerowych  mechaniki  w  Polsce.

Uznano za konieczne zorganizowanie  za dwa  lata nastę pnej konferencji  z zakresu  metod komputero-"
wych  w  mechanice  oraz  podję cie  starań  w  celu  zorganizowania  w  Polsce  mię dzynarodowych  spotkań
poś wię conych .problemom  z  tego  zakresu.

Jan Kubik


