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25 LAT POLSKICH KON FEREN CJI MECHANIKI CIAŁA STAŁEG O' )
1. Wprowadzenie
Moż na z przekonaniem wyrazić poglą d, że konferencje naukowe poś wię cone mechanice ciała stał ego,
a odbywają ce się u nas prawie corocznie od 1953 r. stanowią niezwykle waż ny czynnik rozwoju nauk mechanicznych w Polsce wpływają cy na wzrost ś wiadczeń tych nauk na rzecz społeczeń stw
a zarówno w sensie
uł atwiania tworzenia nowych wartoś ci naukowych jak i wpł ywania na powstawanie i krzepnię cie kompetentnego ś rodowiska naukowego.
Społ eczeń stw
o nakł ada na inż ynierów i badaczy z tej dziedziny wiedzy, wiele obowią zków zarówno
natury poznawczej jak i praktycznej, a m.in. obowią zek tworzenia lepszych metod projektowania nie.
zawodnych konstrukcji, lepszych metod przetwórstwa materiał ów, uję cia zjawisk mechaniki oś rodków
biologicznych. Kurczą ce się zasoby materiał ów, troska o ś rodowisko naturalne i warunki ż ycia nastę pnych
pokoleń te obowią zki współ cześ nie zwię kszają .
Mechanika jest istotną dziedziną wiedzy i praktycznej dział alnoś ci inż ynierskiej
. Warto na tym miejscu
posł uż yć się okreś leniem jej przedmiotu oraz jej zwią zku z działalnoś cią praktyczną , podanym w Uchwale
Drugiego Kongresu N auki Polskiej: „Mechanika jest jedną z podstaw przyrodoznawstwa i stanowi bazę
poznawczą dla wszystkich obszarów techniki. Wią że się ona ś ciśe lz innymi działami nauki: fizyką , chemią ,
matematyką . Obecnie mechanika wkracza do coraz innych dział ów wiedzy: do geologii i geofizyki oraz
do biologii. Mechanika wpływa na rozwój konstrukcji i technologii w budowie maszyn, metalurgii, budownictwie, górnictwie i rolnictwie. Zadania swe mechanika może wypeł niać w oparciu o badania doś wiadczalne. Stą d pochodzą prawa fenomenologiczne, stanowią ce podstawę uogólnień teoretycznych" [1].
[2].
To okreś lenie przedmiotu i charakteru mechaniki uł atwia przypomnienie ogólnego schematu jej
dział ań, począ wszy od poznawczych a skoń czywsz
y na praktycznych. Moż na powiedzieć, że uczeni wyjawiają prawidł owoś ci istnieją ce w naturze a inż ynierowie tworzą na tej podstawie nowe obiekty. Z tego
schematycznego uję cia przedmiotu i zakresu mechaniki wynika wyraź nie jej dwoisty charakter. Jest on
bowiem z jednej strony dziedziną dział alnoś ci intelektualnej a wię c dziedziną kultury umysłowej, z drugiej
, jest wię c dziedziną kultury materialnej [3], [4],
zaś strony znajduje wyraz w dział alnoś ci inż ynierskiej
Mechanika ciał a stał ego w pierwszym etapie badań okreś al w sposób obiektywny własnoś ci realnych
materiał ów w warunkach róż nych oddział ywań fizycznych. Jej nastę pnym etapem jest synteza mechanicznego zachowania się materiał ów, przedstawiana w postaci matematycznych modeli materiał ów. Wymagania
póź niejszych zastosowań inż ynierskich narzucają warunek, aby matematyczny model odzwierciedlał
rzeczywistość w sposób moż liwie najpełniejszy a zarazem prosty. Czę sto ograniczamy się do badania
modeli szczegółowych opisują cych tylko niektóre prawidł owoś ci.
Z chwilą , gdy znane są wł asnoś ci mechaniczne i zaproponowany został model matematyczny zjawiska
nastę puje opracowanie odpowiednich metod rozwią zywania ukł adów równań opisują cych problemy
mechaniki. Najczę ś ciej mamy do czynienia z metodami rozwią zywania problemów brzegowych i począ tkowych gdyż problemy mechaniki prowadzą zwykle do ukł adów równań róż niczkowych. Powstają wię c np.
metody okreś lania przemieszczeń, statecznoś ci, noś nośi c granicznej, czasu zniszczenia przy peł zaniu,
niezawodnoś ci i innych wielkoś ci.
!l

> Rozszerzony tekst wystą pienia n a otwarciu XX- lej Polskiej Konferencji M echaniki Ciał a Stał ego, Kozubnik, wrzesień 1978
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N astę pnym waż nym dział em jest dostarczanie rozwią zań odpowiedniej liczby szczegół owych problemów
i nagromadzanie w ten sposób wiedzy, która m.in. sł uży do podniesienia kultury naukowej ś rodowiska
i jego kwalifikacji zawodowych. G dy znane są metody, istnieją rozwią zania i zgromadzone jest dostateczne
doś wiadczenie nastę puje przygotowanie naukowo uzasadnionych reguł i metod projektowania a w rezultacie norm i wskazówek do projektowania n p. konstrukcji w zakresie oceny ach niezawodnoś ci i bezpieczeń stwa.
N awet to schematyczne uję cie dziedziny, metod dział ania i celów wskazuje na wielorakość problemów
mechaniki oraz okreś al jej prawidł owoś ci. Polskie Konferencje Mechaniki Ciał a Stał ego odegrał y i odgrywają poważ ną rolę w kształ towaniu naszej mechaniki, wpł ynę ł y na jej rozwój oraz przyczynił y się do mię dzynarodowego oddział ywania tej dziedziny polskiej kultury.
Dwudziestopię ciolecie od chwili pierwszej Konferencji stwarza dobrą okazję do refleksji, a równocześ nie stanowi dostatecznie dł ugi okres umoż liwiają cy prześ ledzenie ewolucji tematyki, rozprzestrzeniania
się zainteresowań tą dyscypliną wiedzy w kraju, pojawiania się osobowoś ci twórczych i powstawania szkół
naukowych, oraz na wyrobienie sobie poglą du na nierównomiernoś ci rozwoju poszczególnych dział ów
mechaniki i poszczególnych oś rodków.
2. H istoria
Pierwsza konferencja na temat mechaniki ciał a stał ego zorganizowana został a z inicjatywy Witolda
N owackiego i Wacł awa Olszaka przez Zakł ad Mechaniki Oś rodków Cią gł ych w 1953 r. i odbył a się pod
przewodnictwem Wacł awa Olszaka w Karpaczu. Poś wię cona ona był a teorii sprę ż ystoś ,citeorii plastycznoś ci i reologii. Konferencje przekształ cił y się w imprezy prawie coroczne, organizowane konsekwentnie
przez Instytut Podstawowych Problemów Techniki, który powstał jesienią 1953.
Kilka pierwszych konferencji miał o charakter szkoleniowy. Trwał y one po dwa tygodnie i dotyczył y
gł ównie problemów klasycznych tzn. zagadnień teorii sprę ż ystośi c i mechaniki budowli. D o roku 1969
włą cznie wszystkie konferencje organizowane był y przez Wacł awa Olszaka. Informacje o miejscach konferencji, liczbie uczestników krajowych i zagranicznych oraz o liczbie wygł oszonych referatów zawiera
Tablica 1. Widać, że od począ tku uczestniczyli w nich goś cie zagraniczni. Moż na też dostrzec, że od dziesię ciu lat liczba uczestników i liczba referatów stosunkowo się ustalił y.
Ewolucję tematyki konferencji omówimy oddzielnie, ale tu warto już zaznaczyć, że z biegiem lat i w miarę wzrostu liczby pracowników naukowych uprawiają cych mechanikę nastę pował o przesunię cie uwagi
od zagadnień tradycyjnych teorii sprę ż ystośi ci teorii plastycznoś ci ku problemom i metodom współ czesnej
mechaniki oś rodków cią gł ych. Miał o to nawet odzwierciedlenie w nazwach konferencji, które stał y się
Konferencjami Mechaniki Ciał Odkształ calnych aby w 1969 r. przybrać nazwę Polskich Konferencji
Mechaniki Ciał a Stał ego. Organizowane od tej chwili są w zasadzie jako coroczne imprezy na przemian
przez Zakł ad Mechaniki Oś rodków Cią głych oraz Zakł ad Teorii Oś rodków Cią gł ych IP P T P AN . Aczkolwiek poś wię cone są one cał oś ci zagadnień mechaniki ciał a stał ego, każ doroczna konferencja ma nieco
odmienny profil. Profil jest kształ towany gł ównie przez referaty problemowe. Referaty problemowe
przygotowane są przez wybitnych twórców, a czę sto przez ś wiatowe autorytety. Liczba referatów problemowych wynosi zwykle od 10 do 15.
Konferencja w 1971, którą organizował Antoni Sawczuk odbył a się w Kroś cienku nad D unajcem,
miejscu urodzenia w dniu 4 stycznia 1871 r. Maksymiliana Tytusa H ubera. Uczony ten, profesor kolejno
Politechnik: Lwowskiej, Warszawskiej i G dań skiej zasł uż ył się dla rozwoju rodzimej mechaniki i zyskał
uznanie, mię dzynarodowe przez swe osią gnię cia badawcze w teorii plastycznoś ci i w teorii pł yt anizotropowych a w badaniach naukowych potrafił ł ą czyć teorię z zastosowaniami, ś ledzą c nurt mechaniki od pełzania przez modelowanie i opracowywanie metod, aż do rozwią zywania zagadnień praktycznych.
Konferencji w 1973 r. w Zakopanem przewodniczył H enryk Zorski, a w jej tematyce zwrócono uwagę
na mechanikę oś rodków mikropolarnych, mechanikę oś rodków zł oż onych i ziarnistych, termodynamikę
oś rodków cią głych, metody numeryczne. Wprowadzono obrady w dwóch sekcjach równoległ ych.
Konferencję , która odbył a się w 1974 r. w Krynicy organizował Piotr Perzyna a w jej tematyce podkreś lono problemy optymalizacji, dynamiki konstrukcji, metod wariacyjnych oraz analizy funkcjonalnej
w mechanice oś rodków niesprę ż ystych.
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W r. 1975 H enryk Zorski zorganizował kolejną konferencję w Szczyrku. Tym razem problematykę
skierowano, przez dobór referatów problemowych, na zagadnienia mechaniki pę kania i zniszczenia, termodynamikę oś rodków cią gł ych, problematykę losową w mechanice, zagadnienia falowe.
Kolejnej konferencji, która w 1976 r. odbył a się w Wiś le, przewodniczył Zenon Mróz. Tym razem uwaga
skupiona został a na problematyce mechaniki górotworu, mechaniki doś wiadczalnej, na tematyce pól

Tablica 1. Konferencje Mechaniki Ciał a Stał ego

Nr

Rok

I

Miejscowość

Liczba
referatów
wygł osz.

kraj.

zagr.

ogół em

Liczba uczestników

1953

Karpacz

33

77

3

80

1954

Mię dzyzdroje

32

84

2

86

ni

1955

Karpacz

33

64

2

66

IV

1957

Krynica

46

81

6

87

V

1959

G dań ks

63

80

14

94

VI

1961

Olsztyn

67

91

10

101

VII

1962

Krynica

71

101

12

113

VIII

1964

90

100

25

125

IX

1965

Augustów

84

99

21

120

X

1966

Koł obrzeg

85

98

22

149

XI

1967

Olszówka

94

123

21

144

XII

1969

Jaszowiec

113

158

27

185

XIII

1970

Jaszowiec

XIV

1971

Kroś cienko

131

157

47

204

XV

1973

Zakopane

162

194

58

252

XVI

1974

Krynica

114

142

66

208

XVII

1975

Szczyrk

135

165

76

241

xvm

1976

Wisł a

137

152

80

232

XIX

1977

Piaski

110

47

93

140

XX

1978

Kozubnik

141

163

57

220

II

'

Zakopane

brak danych
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sprzę ż onych, statecznoś ci, mechanice zniszczenia, metodach stochastycznych mechaniki, zagadnieniach
oś rodków zł oż onych, termomechanice. Tematyka tej konferencji, podobnie jak innych był a jednak znacznie
szersza, odzwierciedlają c zakres zainteresowań polskich mechaników. N a konferencji znany specjalista
z zakresu metod doś wiadczalnych Mechaniki Perykles Theocaris podkreś lił, że Polskie Konferencje Mechaniki Ciał a Stał ego powinny się przerodzić w Konferencje Europejskie, gdyż takimi wł aś ciwie są poprzez
istotę przedstawianych prac i znaczny udział uczestników zagranicznych.
Konferencję w 1977 r., która odbył a się w Piaskach koł o Rucianego, organizował M arek Sokoł owski:
skupił a ona swe zainteresowania na zagadnieniach mechaniki kruchego zniszczenia oraz na problematyce
teorii nielokalnych i statystycznych uję ć mechaniki.
Jubileuszowa dwudziesta konferencja zorganizowana w Kozubniku w 1978 r. niemal dokł adnie w dwadzieś cia pię ć lat po pierwszej skupia uwagę na zagadnieniach termomechaniki i jej zwią zków z przemysł em
hutniczym, na matematycznych problemach mechaniki, problematyce peł zania materiał ów i konstrukcji,
dynamice oś rodków materialnych, mechanice zniszczenia materiał ów cią gliwych, optymalizacji. Daje ona
okazję do oceny rozwoju mechaniki w Polsce w okresie tego dwudziestopię ciolecia, n a zwrócenie uwagi na
silne jej podstawy matematyczne i jej umieję tność podejmowania programów badawczych wynikają cych
z potrzeb róż nych gał ę zi nowoczesnych przemysł u.

3. Ewolucja tematyki
Przygotowane na każ dą konferencję i wydane streszczenia przedstawionych prac oraz tematyka referatów problemowych umoż liwiają analizę ewolucji zainteresowań polskiej mechaniki. G ł ówna linia, którą
moż na wyś ledzić w tematyce konferencji, wiedzie od klasycznych zagadnień liniowej sprę ż ystoś ,ci włą czają c
zagadnienia teorii pł yt i naprę ż eń cieplnych, poprzez zagadnienia mechaniki nieliniowej takie jak teoria
plastycznego pł ynię cia, reologia i noś ność graniczna, nastę pnie poprzez zagadnienia teorii dyslokacji,
zagadnienia falowe w sprę ż ystośi ci niesprę ż ystoś ,cipoprzez tematykę sprzę ż eń termo- i eł ektrosprę ż ystych,
mechanikę oś rodków zorientowanych do problematyki geometrycznie nieliniowej, do mechaniki pę kania
i zniszczenia, do teorii nielokalnych oś rodka cią gł ego i zagadnień stochastycznych w mechanice.
Może najlepiej bę dzie przedstawić tematykę kilku konferencji aby tę ewolucję zainteresowań zilustrować. N ie bę dzie moż na w podobny sposób zilustrować dojrzał oś ci prac i rozwoju „ kultury mechanicznej"
uczestników, gdyż nie są to rzeczy porównywalne w taki sam sposób. Wybierzemy dla przykł adu konferencje, które odbył y się w latach 1957, 1969 i 1978.
Tematyka, która charakteryzuje konferencję krynicką w 1957 r. obejmuje zagadnienia zginania i statecznoś ci pł yt sprę ż ystych, ortotropia sprę ż ystą, plastyczność oś rodków niejednorodnych, drgania sprę ż yste.
Wył onić moż na dwie gł ówne grupy a mianowicie: zagadnienia sprę ż ystośi ctakie jak ortotropia, naprę ż enia
termiczne i problemy falowe oraz zagadnienia plastycznoś ci obejmują ce zarówno podstawy niejednorodnoś ci i anizotropii plastycznej jak i problemy noś noś i cgranicznej pł yt i powł ok. M oż na już wię c odróż nić
m.in. dwa nurty naszej mechaniki, które w cią gu nastę pnych lat doprowadził y do uję ć monograficznych
i utworzenia zespoł ów i oś rodków naukowych.
W roku 1969 w czasie konferencji w Jaszowcu tematyka obejmował a np. zjawiska dynamiczne w ciał ach
stał ych, statystyczną teorię dyslokacji, mechanikę oś rodków polarnych, noś ność graniczną elementów
o zł oż onych kształ tach, optymalną niejednorodnoś ć, zagadnienia plastycznoś ci konstrukcji takie jak przystosowanie i geometryczna nieliniowoś ć, wzmocnienie plastyczne np. gę stoś ciowe. D aje się zaobserwować
wię kszy udział prac doś wiadczalnych.
Konferencja w Wiś el w 1976 r. charakteryzuje się tematyką dotyczą cą zniszczenia, nieliniowych modeli
materiał ów, dynamicznych problemów oś rodków i konstrukcji, termomechaniki. M oż na wię c stwierdzić
rozwinię cie się zainteresowań i przesuwanie się uwagi na zagadnienia, którymi interesuje się współ czesna
mechanika w ś wiecie. Wiele z zagadnień stanowią cych dawniej przedmiot uwagi został o już uję te w monografie opracowane nawet przez tych twórców, którzy na pierwszych konferencjach naukowych debiutowali ze swoją tematyką i metodyką badań.
Wybrano przykł adowo trzy konferencje odległ e o spore okresy czasu również i z tego powodu, że na
ich przykł adzie zilustrujemy póź niej rozwijanie się i rozprzestrzenianie się mechaniki. Z analizy tematyki
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i streszczeń wszystkich konferencji moż na też wysnuć wniosek o zakresie i metodzie a właś ciwie o rozwoju
sposobu ujmowania zagadnień mechaniki. W pierwszym okresie konferencje charakteryzował y się przedstawianiem zagadnień opracowywanych na ogół znanymi lub ulepszanymi metodami. Daje się zaobserwować nastę pnie opracowywanie metod rozwią zywania zagadnień odnoszą cych się do znanych modeli matematycznych. Kolejno zaczynają się pojawiać opracowania przedstawiają ce koncepcje nowych modeli
np. nielokalnych, wzmocnieniowych czy odnoś nych sprzę ż eń. Wreszcie zaczynają pojawiać się prace
odnoszą ce się do obiektywnego okreś lania wł asnoś ci i charakteru materiał ów, poznawania prawidł owoś ci
reagowania materiał u na oddział ywania mechaniczne i inne oddział ywania fizyczne. Moż na wię c wysnuć
wniosek, że mechanika w Polsce rozwijał a się od szczególnych zadań i metod do uogólnień. Jest to zrozumiał e
przez fakt, że odpowiednio zmieniał y się kwalifikacje badaczy, ,poszerzał się zakres ich zainteresowań oraz
pogł ę biał sposób ujmowania zagadnień w miarę dojrzewania ś rodowiska i zwię kszania sprawnoś ci w opanowywaniu dział ów matematyki. Widać wię c jak konferencje przez kryteria,' krytykę i atmosferę wpłynę ły na ukształ towanie się ś rodowiska naukowego, które pierwotnie w powojennym okresie był o szczupłe
i miał o jedynie nieliczną grupę doś wiadczonych badaczy.
O tym jak na przestrzeni lat wzrosł o nasze ś rodowisko naukowe i jak prace zyskały oddź więk w zagranicznych oś rodkach ś wiadczy wiele faktów. Tu jednak zatrzymamy się na jednej obiektywnej wiadomoś ci
odnoszą cej się do liczby polskich czasopism które są recenzowane w Applied Mechanics Reviews. Opinie
tego czasopisma przeglą dowego odnoszą się do prac z mechaniki i jej zastosowań. W roku 1953 w Applied
Mechanics Reviews odnotowaliś my tylko 7 czasopism, z których prace były recenzowane lub wzmiankowane, a mianowicie Archiwum Mechaniki Stosowanej, Inż ynieria i Budownictwo, Przeglą d Mechaniczny,
Przeglą d Techniczny, Technika Lotnicza, Czasopismo Techniczne i Bulletin International de 1'Academie
Polonaise des Sciences et des Lettres. W roku 1976 takich recenzowanych czasopism był o już 31. Ś wiadcz
y
to też o roli jaką Polska Akademia N auk speł nił a w tym zakresie powoł ują c do ż ycia szereg nowych czasopism obejmują cych nie tylko mechanikę ale i wiele dziedzin jej pokrewnych. Warto może nadmienić, że
22 z tych wydawnictw jest czasopismami lub wydawnictwami seryjnymi PAN .
W pewnym sensie również o dojrzewaniu polskiej mechaniki może ś wiadczyć wycią gnię te na podstawie
analizy Applied Mechanics Reviews stwierdzenie, że w 1953 r. recenzowanych było ok. 30 prac polskich
podczas gdy w roczniku 1976 moż na już znaleźć ok. 200 recenzji lub wzmianek.
Ś ledząc tematykę Polskich Konferencji Mechaniki Ciał a Stał ego i posł ugują c się pewnymi reperami
moż na wię c w sposób dość obiektywny ocenić rozwój rodzimej mechaniki. D o interesują cych spostrzeż ńe
moż na też dojść analizują c bliż je uczestnictwo w konferencjach.

4. Uczestnictwo w konferencjach
Ogólna liczba uczestników oraz liczba referatów podane był y w Tablicy 1. W pierwszym okresie
z uwagi na szkoleniowy charakter konferencji i niewielką liczbę pracowników zajmują cych się mechaniką
w sposób twórczy liczba uczestników okoł o 2 do 2,5 krotnie przekraczał a liczbę przedstawianych prac.
Ś wiadcz
y to o duż ej liczbie uczestników biernych. Ostatnimi laty ten stosunek wynosi okoł o 1,5.
Innym wnioskiem z analizy danych liczbowych jest stwierdzenie, że w ostatnich kilku latach stosunek
y
uczestników krajowych do zagranicznych jest nieco wię kszy i waha się w granicach od 2 do 3. Ś wiadcz
to o tym, że konferencje przycią gają wielu mechaników z innych krajów i że konferencje mają mię dzynarodowy charakter.
Warto nadmienić, że uczestnikami konferencji w cią gu tego dwudziestopię cioł ecia był o wielu wybitnych mechaników ś wiatowych. D la ilustracji i nie zmierzają c bynajmniej do peł nego przedstawienia tego
uczestnictwa podamy tytuł em przykł adu, że w konferencjach brali udział (niektórzy parokrotnie)
S. A. Ambarcumian, N . K. Arutiunian, I. Babuska, J. F . Bell, T. Belytschko, B. A. Boley, J. D . Campbell,
J. Carlsson, N . Cristescu, A. C. Eringen, G . Fichera, A. M. F reudental, C. G avarini, W. G oldsmith, M. G urtin, A. A. Iliuszin, L. M. Kaczanów, S. Kaliszky, W. T. Koiter, E. Kroner, Th. Lehmann, W. A. Łomakin,
A. I. Łurie, G . Maier, T. M anacorda, J. Mandel, Ch. Massonnet, J. Miklowitz, S. Murakami, B. N ayroIIes,
A. Phillips, H . L. D . Pugh, Yu. N . Rabotnov, K. A. Reckling, J. Rice, G . I. N . Rozvany, M. A. Save,
G . C. Sih, I. N . Sneddon, V. V. Sokolovskii, E. Sternberg, P. S. Symonds, P. S. Theocaris, T. Tokuoka,
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R. A. Toupin, Ya. S. Ufland, M. Williams, Y. Yamada, H. Ziegler, O. C. Zienkiewicz oraz wielu innych.
Obecnoś ć, referaty i dyskuje z wybitnymi uczonymi miały niewą tpliwy wpływ na ukształ towanie się ś rodowiska naukowego mechaniki oraz upowszechnianie wyników naszych dociekań.
Zagraniczni uczestnicy konferencji pochodzą z oś rodków naukowych wielu krajów. G eneralnie biorą c
w każ dej imprezie biorą udział wybitni uczeni i mł odsi pracownicy naukowi z Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół nocnej, Zwią zku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii. D la przykł adu wymieramy, że
w XX- tej konferencji brali udział przedstawiciele 18 krajów, a mianowicie poza wymienionymi uprzednio:
Arabii Saudyjskiej, Belgii, Brazylii, Buł garii, Czechosłowacji, Finlandii, Jugosł awii, Japonii, N R D , RF N ,
Rumunii, Szwecji, Włoch i Wę gier. Podobna sytuacja ma miejsce na wszystkich konferencjach ostatnich
kilkunastu lat.
Oś rodki, z których pochodzą zagraniczni uczestnicy konferencji to w głównej mierze poważ ne centra
naukowe jak Uniwersystet Moskiewski, Syberyjski Oddział Akademii N auk SRR, Uniwersytet Leningradzki, Uniwersytet Browna, Kalifornijski Instytut Technologiczny, Uniwersytet N orthwestern, Federalny Instytut Technologiczny w Zurychu, Uniwersytet w Cambridge, Oxford, Glasgow, Instytut Politechniczny w Paryż u, Uniwersytety w Mediolanie i Rzymie, Monachium, Karlsruhe, Montrealu, Królewski
Instytut Technologiczny w Sztokholmie, wiele instytutów Akademii N auk Krajów Socjalistycznych oraz
liczne inne oś rodki uniwersyteckie i badawcze.
O mię dzynarodowym charakterze konferencji oraz o współ pracy mechaników polskich z zagranicznymi
kolegami ś wiadczy przedstawianie wyników wspólnych badań. O ile przedtem wspólne prace przedstawiane
były sporadycznie o tyle od konferencji odbytej w Kroś cienku w 1971 r. przecię tnie przedstawiano po trzy
takie referaty, a w przypadku konferencji w Wiś el w 1976 r. nawet sześ ć.
Waż ne są wnioski odnoszą ce się do uczestnictwa polskiego. Ogólną cechą ostatniego dziesię ciolecia
jest, że uczestnicy z oś rodków uniwersyteckich i przemysłowych spoza IPPT PAN stanowią ok. 2/ 3 liczby
uczestników polskich. W ostatnich kilku latach liczba uczestników z oś rodków uniwersyteckich nieco się
zmniejsza jak się okazuje z przyczyn administracyjnych i, wydaje się , wskutek zastosowania przez niektóre
oś rodki błę dnych koncepcji rozwoju nauk.
Konferencje pozwalają na wycią gnię cie istotnego wniosku odnoś nie do nierównomiernoś ci rozwoju
mechaniki w Polsce, a wię c co do nierównomiernoś ci zainteresowania się oś rodków politechnicznych
problematyką naukową mechaniki. Wiele np. politechnik i specjalistycznych szkół technicznych, gdzie
problemy mechaniki z koniecznoś ci muszą stanowić istotny element w wykształ ceniu współ czesnego inż yniera np. specjalnoś ci budowlanych, mechanicznych, górniczych, nie utrzymują kontaktu z nauką krajową
i ś wiatową , której osią gnię cia i problemy dyskutowane są w czasie Polskich Konferencji Mechaniki Ciała
Stał ego. D la zilustrowania tego wniosku posł uż ymy się Tablicą 2. Przedstawione w niej liczby odnoszą się
do referatów zgłoszonych przez pracowników róż nych oś rodków akademickich, w których dział ają szkoły
techniczne.
Tablica 2 wykazuje, że badania naukowe z zakresu mechaniki w Polsce skupiają się w uczelniach
i instytutach warszawskich. Drugim poważ ny
m oś rodkiem nauk mechanicznych jest Kraków. Moż na też
stwierdzić, że takie oś rodki zwią zane z przemysłem jak ś lą ski czy wrocł awski są niezwykle sł abo reprezentowane w manifestacjach naukowych z zakresu mechaniki. Wiele uczelni technicznych nie jest prawie reprezentowanych przez okres dwudziestolecia w tych waż nych imprezach naukowych. Niewą tpliwie odzwierciadla to stan badań podstawowych, a może i atmosferę w stosunku do tych badań. Jest jednak rzeczą
oczywistą , że właś ciwa sł uż ba nowoczesnemu przemysłowi może być dokonywana jedynie nowoczesnymi
ś rodkami i przy wykorzystaniu współczesnej wiedzy. Jestem przekonany, że sytuacja, którą zilustrowaliś my
tu na przykł adzie szczegółowego, ale niezwykle waż neg
o dla gospodarki dział u jakim jest mechanika,
zostanie odpowiednio przeanalizowana przez zainteresowane uczelnie. Tę sytuację o nierównomiernoś ci
zainteresowania rozwoju i zastosowaniami mechaniki w kraju może również zilustrować myś ,l odnoszą ca
się przykł adowo do XVII- tej konferencji, która odbył a się w 1976 r. w Wiś le. Przedstawiony tam jest procentowy udział poszczególnych oś rodków krajowych w pracach zgł oszonych do przedstawiania na tej
konferencji. Przykł ad ten odzwierciedla dość dobrze istnieją cą sytuację gdyż dane z Tablicy 2 wykazują
konsekwentnie tę samą tendencję i umoż liwiaj
ą wykonanie odpowiednich graficznych przedstawień dla
innych konferencji.
N a podstawie analizy uczestnictwa w omawianej sekwencji imprez naukowych moż na jeszcze wycią gną ć wniosek odnoś nie do osobowoś ci twórczych, które kształ tował y i kontynuują rozwój mechaniki w Poi-

r-

t~*

Uj

<

£ ;
o>
T l
~

i- H

*- i

m

>n

tS

\©

^

j

*

r

H

^

t

i

-

< m

^H

oq

in

>- H

in

o

^D

<J\

\ ~-

c o c s
10

vo
oo

ON
^t
I—I

k>
rS

T—i

•

r- i

>
r,
rN

O>

c- J

.t—1

IO

OO

.

—1

o \ l r j

c ^i

f

o

'

o

"3

< y^

i3f

o

'Q

T- i

/S

iN

^f

m

-

T- I

^

O

ł - H ł — i

t

-

i

T—(

(N

oo

t >

"^"

o

oo

^

OS

- ^

CS

^

l
0)

.

-0

o

, |

J;

«-

g ^

Xi

„

i*"

i^

N

«

«

g

*- i

M

•*

r-

- "

J

<g

.52
H

3

fs

l a g

oo

:

i- i

•*

a

«

y=

^

!

oo

s

g

1

3

11 1 1 1 1 i i l l 1 I Iff III,
[131]

132

BIULETYN INFORMACYJNY

see. Konsekwentnie na wielu konferencjach, głównie w pierwszym pię tnastoleciu przedstawiali wyniki
swych badań Witold Nowacki i Wacław Olszak. N a tych konferencjach przedstawiane był y koncepcje
odnoszą ce się do termosprę ż ystośi cdynamicznej, mechaniki oś rodków mikropolarnych, mechaniki ujmują cej wpływy sprzę ż eń, niejednorodnoś ci i anizotropii plastycznej.
W pewnym okresie na konferencjach przedstawiane był y przez Sylwestra Kaliskiego zagadnienia
falowe oś rodków sprę ż ystych i niesprę ż ystych oraz sprzę ż ńe magneto- mechanicznych. Nieznacznie póź niej
aktywny udział rozumiany tu jako przedstawianie wyników wł asnych badań na co najmniej kilkunastu
konferencjach, czasem po dwie czy nawet trzy prace niekiedy wykonywane we współ pracy z mł odszymi
kolegami należy np. do Zenona Mroza, Piotra Perzyny, Jana Rychlewskiego, Antoniego Sawczuka, Wojciecha Szczepiń skiego
, G widona Szefera, Czesława Woź niaka, H enryka Zorskiego, Michał a Ż yczkowskie
go.
Moż na wyś ledzić, jak pojawiają się nastę pnie nazwiska aktywnych uczestników np. Andrzej Drescher,
Maria Duszek, Jan Andrzej Konig, Janusz Klepaczko, Bogdan Raniecki, Kazimierz Sobczyk, Zenon
Waszczyszyn, Tomasz Wierzbicki, Krzysztof Wilmań ski
. Ostatnich kilka lat pozwala wyodrę bnić czynny
udział z oryginalną tematyką i oryginalnymi wynikami np. Andrzeja D ragona, Tomasza H ueckla, Michał a
Kleibera, Witolda Kosiń skiego, Henryka Stolarskiego — jeś il ograniczyć się do tematyki i metodologii
bardziej mi znanych.
Obserwują c ewolucje tematyki w ogóle może warto również zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt
odnoszą cy się do ewolucji tematyki poszczególnych twórców. Wyraź nie ujawnia się tu prawidł owoś ć,
że nie moż na przez cał e ż ycie pozostawać w jednym temacie badawczym. W imię rozwoju aparatu naukowego, gromadzenia wyników szczegółowych nastę puje ujmowanie osią gnię ć w monografie i przechodzenie
do nieco innej tematyki lub ogólniejszego potraktowania zagadnień opracowywanych uprzednio.
Kontynuacja i rozwój polskiej mechaniki, pewne nierównomiernoś ci geograficzne jej twórczego rozwijania, pojawianie się nowych osobowoś ci twórczych może wię c być w pewien sposób iloś ciowo uję te na
podstawie tematyki i uczestnictwa w Polskich Konferencjach Mechaniki Ciał a Stał ego.

5. Wnioski

Moż na stwierdzić, że Polskie Konferencje Mechaniki Ciał a Stał ego odegrał y, dzię ki m.in. ich konsekwencji i regularnoś ci, bardzo poważ ną rolę w rozwoju i okrzepnię ciu naszej mechaniki. O ile inne i potrzebne konferencje specjalistyczne, imprezy organizowane przez Komitet Mechaniki lub Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, inne imprezy np. dwustronne konferencje mechaników polskich,
radzieckich, francuskich, wł oskich, szwedzkich czy niemieckich, konferencje Euromechu czy innych organizacji mię dzynarodowych, odbywają ce się w Polsce Sympozja Mię dzynarodowej U nii Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej IU TAM mają istotne znaczenie dla powstawania ś rodowiska naukowego, to w tym
procesie tworzenia tego ś rodowiska Konferencje odgrywają znaczną rolę wł aś nie przez systematycznoś ć.
Systematyczność nie oznacza skostnienia. Tematyka każ dej konferencji wnosi nowe elementy, zarówno
poznawcze jak i metodologiczne. Osobowość zespoł u organizują cego poszczególne konferencje ma duży
wpływ na zaakcentowanie niektórych dział ów,.na ukazywanie nowych perspektyw. Konferencje są bardzo
ż yw
e i po dwudziestu pię ciu latach moż na ocenić jak wpływały one na nasze ż ycie naukowe.
W pierwszym rzę dzie widać jak w tematyce konferencji odbijał a się aktualna twórczość mechaników
i moż na na podstawie tych imprez prześ ledzić ewolucję i osią gnię cia z tej dziedziny wiedzy. N a tych konferencjach przedstawiają swe koncepcje cią gle Witold N owacki i Wacław Olszak. Ś ledząc programy i wspominają c osobiste przeż ycia warto podkreś lić, że na tych spotkaniach wszyscy przedstawialiś my i przedstawiamy wyniki naszych dociekań i nasze koncepcje. D la przykł adu i ograniczają c się do tematyki bliż sze
j
mym osobistym zainteresowaniom i kompetencjom mogę przytoczyć takie fakty jak to, że na tych zebraniach przedstawiane zostawał y najpierw, nim uzyskał y oddź więk mię dzynarodowy, propozycje Zenona
Mroza odnoszą ce się do opisu zjawisk wzmocnienia plastycznego, cyklicznej plastycznoś ci czy optymalizacji, teoria równań konstytutywnych Jana Rychlewskiego, koncepcje Piotra Perzyny na temat równań
lepko- plastycznoś ci i termomechaniki oraz opracowania Wojciecha Szczepiń skieg
o traktują ce o prawach
odkształ cenia plastycznego i o metodach teorii plastycznoś ci w zastosowaniu do projektowania elementów
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konstrukcji, uję cia niejednorodnoś ci plastycznej, nasze prace o noś nośi cgranicznej konstrukcji i mechanice
konstrukcji plastycznych.
N a tych konferencjach generacja naszych uczniów i współ pracowników demonstruje ż ywotnoś
ć
polskiej mechaniki. Znowu ograniczają c się do bliż szej mi tematyki podam kilka przykł adów, które jak
i w poprzednim przypadku mają charakter osobisty a nie ogólny ale nawet i w takim przypadku warto
przykł ady podawać, gdyż nadaje to ocenie w pewnym sensie wymiar odpowiedzialnoś ci za jej dokonywanie.
Tak wię c na tych konferencjach Jan Andrzej Konig przedstawiał i rozwijał np. swoje koncepcje i uję cia
teorii przystosowania konstrukcji sprę ż ysto- plastycznych, Maria Duszek omawiała mechanikę silnie odkształ calnych konstrukcji plastycznych, Bogdan Raniecki swe koncepcje i uję cia na temat sprzę ż onej
termoplastycznoś ci i praktycznego zastosowania jej przewidywań do analizy procesów hartowania metali,
z kolei Michał Kleiber przedstawiał swoje uję cie mechaniki silnie odkształ calnych konstrukcji sprę ż ysto
plastycznych i sprę ż ysto- lepkoplastycznych podają c proponowane metody numerycznego rozwią zywania
takich nieliniowych zadań i ukazują c wyniki uzyskane przy zastosowaniu proponowanego uję cia. Zagadnienia doś wiadczalne z zakresu dyanmiki materiał ów niesprę ż ystych i oryginalne propozycje i realizacje
w zakresie aparatury na tych konferencjach omawiał Janusz Klepaczko.
N awet ta niepeł na i bardzo osobista w sensie doboru tematyki ocena pozwala przekonać się o tej
waż nej roli jaką speł niają Konferencje dla formowania się i rozwoju indywidualnoś ci twórczych. Każ de
kilka kolejnych Konferencji pozwala dostrzec wyłaniają cą się nową tematykę i oryginalne ujmowanie
zjawisk mechaniki przez pojawiają ce się osobowoś ci twórcze.
Niewą tpliwą zasł ugą tych dorocznych imprez jest stworzenie klimatu dla rzetelnoś ci i pracowitoś ci,
które muszą towarzyszyć uzdolnieniom, jeś il chce się osią gną ć indywidualną pozycję naukową opartą na
wł asnych osią gnię ciach naukowych.
Oprócz spostrzeż eń odnoszą cych się do rozwoju i osią gnię ć naszej mechaniki Polskie Konferencje
Mechaniki Ciał a Stał ego pozwalają na szereg wniosków na temat jej sł aboś ci. W pierwszym rzę dzie, jak to
już podkreś laliś m
y wcześ niej, wyraź nie wynika z tych spotkań, że współczesna mechanika w Polsce nie
rozwija się równomiernie. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy w duż je mierze ponoszą szkoły wyż sz
e
utoż samiają c, jak mi się wydaje, zadania szkoł y w zakresie mechaniki z uprawianiem dział alnoś ci rutynowej
na potrzeby gospodarki.
Moż na też, analizują c programy Konferencji, wycią gną ć wniosek o nierównomiernoś ci rozwoju
róż nych dział ów mechanik' co w szczególnoś ci dotyczy współczesnej mechaniki doś wiadczalnej.Zagadnienia
doś wiadczalne i nierutynowe badania znajdują jeszcze niedostateczne odbicie w programach Konferencji,
co z kolei jest odbiciem aktualnej rzeczywistoś ci. N ie ujawnia się mechanika obiektów biologicznych, słabe
wydają się być zwią zki mechaników i metalurgów, sł abo ujawnia się mechanika przetwórstwa materiał ów.
Wycią gają c ogólny wniosek z analizy Konferencji Mechaniki z okazji jubileuszowego, dwudziestego
spotkania nastę pują cego w ć wierć wieku od pierwszego spotkania moż na stwierdzić, że odzwierciedlają
one dość dobrze rozwój i aktualny stan polskiej mechaniki, jej osią gnię cia i sł aboś ci, pozwalają prześ ledzić
rozwój indywidualnoś ci twórczych. Umoż liwiaj
ą ocenę dojrzał oś ci ś rodowiska naukowego jego moż liwoś ci rozwijania tej dyscypliny nauki, a zarazem ś wiadczą o potencjale naukowym umoż liwiają cy
m dokonywanie rzetelnych ś wiadczeń dla gospodarki. Z uwagi na swój dwoisty charakter mechanika jest nauką
wyprzedzają cą a zarazem wspomagają cą technologie i jej przemiany są ś ciśe lzwią zane z rozwojem technologii. Praktycystyczne podejś cie a czasami nawet mają ca miejsce demagogiczna czy koniunkturalna interpretacja dział ania i celów mechaniki, nieuchronnie prowadzi do szkód. Warto pamię tać że wewnę trzna rola
współ dział ania nauki z inż ynierią jest taka, iż w miarę jak poszczególne działy mechaniki rozwijają się i krzepną wchodzą one w skł ad warsztatu inż yniera. Te procesy mają swój wewnę trzny czas, swoje autonomi
czne prawa, których znajomość jest niezbę dna w programowaniu i wykorzystywaniu osią gnię ć naukowych w gospodarce.
Tematyka, przebieg i wyniki Polskich Konferencji Mechaniki Ciał a Stał ego ś wiadczą o tym, że spełniają one bardzo waż ną rolę w naszym ż yciu naukowym i wpływają na przenikanie metod naukowych
do dział alnoś ci praktycznej, gdyż osią gnię cia teoretyczne i zwią zane z tym dojrzał ość ś rodowiska naukowego powodują , że mechanicy polscy podejmują w odpowiedzialny sposób waż ne społecznie programy
badawcze, gdyż nowoczesne technologie wymagają współczesnej mechaniki.
9 M ech. Teoret. i Stos. 1/80
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Podzię kowanie: Mgr inż. Tomasz Lekszycki okazał mi dużą pomoc w opracowywaniu czę ś ci iloś ciowej
tej analizy i oceny.
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DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU MECHAN IKI PAN I MECHANIKA W POLSCE P O DRUG IM
NARODOWYM KON G RESIE N AUKI
1. Rola Komitetu poś wię conego naukom mechanicznym
1.1. Komitet poś wię cony naukom mechanicznym dział a w Polskiej Akademii N auk od 1960 r. Został
on powoł any z incjaty wy WITOLDA NOWACKIEGO, a pierwszym jego przewodniczą cym był WACŁAW OLSZAK.
Obecnie pod nazwą Komitet Mechaniki jest on jednym z 17 Komitetów podległ ych Wydział owi N auk
Technicznych. Przedmiotem zainteresowania Komitetu jest mechanika ciał a stał ego oraz mechanika cieczy
i gazów, zarówno w ich aspekcie poznawczym jak i ich zastosowań w naukach technicznych.
1.2 W pierwszym okresie dział ania Komitet skupiał swe zainteresowania na zaznajomieniu się ze
stanem i kierunkami rozwoju nauki ś wiatowej w dziedzinie mechaniki oraz dyscyplin pokrewnych, zwłaszcza
w dyscyplinach technicznych, z myś ą l o właś ciwym ukierunkowaniu badań z zakresu mechaniki w Polsce
i zastosowaniu uzyskanych wyników naukowych w gospodarce. Obecnie główne dział ania Komitetu mają
na celu rozwój badań podstawowych, zarówno teoretycznych, jak i doś wiadczalnych; opracowywanie
modeli matematycznych materiał ów i procesów mechanicznych; opracowywanie metod analitycznych,
doś wiadczalnych i numerycznych; rozwią zywanie równań mechaniki i równań ujmują cych sprzę ż enia
z innymi polami fizycznymi; opracowywanie ogólnych metod i technik rozwią zywania problemów mechaniki wspólnych dla wielu dział ów inż ynierii.
W obecnej kadencji wł adz Akademii Komitet liczy 63 czł onków, w tym 20 czł onków Polskiej
Akademii N auk. Od 1972 i w kadencji 1978—81 przewodniczą cym Komitetu Mechaniki jest ANTONI
SAWCZUK,

natomiast WŁADYSŁAW

FISZD ON i WOJCIECH SZCZEPIŃ SK
I są

zastę pcami

przewodniczą -

cego. Honorowym przewodniczą cym wybrany został WACŁAW OLSZAK. Obowią zki Sekretarza naukowego
pełni WOJCIECH NOWACKI. W pracach sekcji i zespołów Komitetu bierze udział okoł o 160 osób ze wszystkich oś rodków uniwersyteckich kraju oraz z wielu instytutów naukowych i przemysł owych. Struktura
Komitetu ulegał a zmianie w poszczególnych okresach, stosownie do skupienia uwagi na niektórych szczegółowych zagadnieniach mechaniki i jej rozwoju. Obecnie w Komitecie działają nastę pują ce Sekcje: Podstaw Mechaniki, której przewodniczy HENRYK ZORSKI, Mechaniki Cieczy i G azów, pod przewodnictwem
WŁODZIMIERZA PROSNAKA, Mechaniki Ciał a Stał ego, którą kieruje PIOTR PERZYNA oraz MECHAN IKI TEORETYCZNEJ, której przewodniczy ROMAN G UTOWSKI. Ponadto działają nastę pują ce Zespoł y: Mechanik
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Doś wiadczalnej Ciał a Stał ego, któremu przewodzi JACEK STUPNICKI, Mechaniki Zniszczenia Materiał ów
pod kierunkiem STANISŁAWA KOCAŃ DY oraz N auczania Mechaniki, którym kieruje GWIDON SZEFER.
1.3. Wiele istotnych dział ań mają cych na celu zapewnienia efektywnego rozwoju mechaniki w Polsce,
stosownie do moż liwośi c i potrzeb kraju jest prowadzonych przez Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN . Należą do nich takie przedsię wzię cia jak organizacja ogólnopolskich konferencji naukowych
na temat mechaniki stosowanej, wydanie szeregu czasopism naukowych na wysokim poziomie oraz wydawanie monografii—w serii „Biblioteka Mechaniki Stosowanej".
1.4. Uwagę rozwojowi mechaniki i oż ywieniu ż ycia naukowego w całym kraju poś wię ca Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. D o takich dział ań należą lokalne zebrania naukowe
w oś rodkach uniwersyteckich, sympozja specjalistyczne, konkursy na prace z zakresu mechaniki oraz
wydawnictwa.
1.5. Komitet Mechaniki skupia swą uwagę na zagadnieniach o nieco odmiennym i o raczej ogólniejszym charakterze, mianowicie na sprawach takich jak: np. opracowywanie ekspertyz o stanie badań i tendencjach rozwojowych w nauce ś wiatowej oraz opracowywanie programów rozwoju poszczególnych dziedzin mechaniki w kraju i wykorzystaniu jej osią gnię ć w dział alnoś ci gospodarczej, inicjowanie odpowiednich przedsię wzię ć wydawniczych mają cych na celu oż ywienie dział alnoś ci naukowej w niektórych dziedzinach : organizowanie specjalistycznych konferencji mię dzynarodowych o znaczeniu dla rozwoju odpowiednich badań w Polsce: organizowanie w porozumieniu z Biurem Kształ cenia Kadr PAN konferencji szkoleniowych; inicjowanie i przeprowadzenie konferencji dwustronnych z mechanikami z innych krajów;
opiniowanie programów nauczania mechaniki w uniwersytetach i w wyż szyc
h szkołach technicznych z myś ą l
0 racjonalizacji treś ci wykł adów i szybkim wprowadzeniu do programów nowych osią gnię ć mechaniki
zarówno z zakresu uję ć teoretycznych jak i nowoczesnych metod analitycznych oraz numerycznych. Komitet współ dział a również z mię dzynarodowymi organizacjami o pokrewnym charakterze, a w szczególnoś ci
z Mię dzynarodową Unią Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (IU TAM).
1.6. Wydaje się celowe przedstawienie pewnej syntezy dział ań i dokonań w zakresie organizacji ż ycia
naukowego w dziedzinie mechaniki i ocena tych dział ań ze stanowiska postanowień Drugiego Kongresu
N auki Polskiej który okreś lił cele m.in. dla nauk podstawowych z uwagi na potrzeby rozwoju kultury
1 gospodarki. Uwaga skupiona zostanie głównie na dział aniach Komitetu Mechaniki a to z tytuł u jego
obowią zków statutowych i odpowiedzialnoś ci wzglę dem ś rodowiska naukowego.

2. Postanowienia Drugiego Kongresu Nauki Polskiej

2.1. W trosce o rozwój kultury narodowej i mają c na uwadze potrzeby naszej gospodarki uchwały
Drugiego Kongresu N auki Polskiej podkreś lały potrzebę rozwijania w Polsce takich dziedzin jak a) mechanika pól naprę ż eń i odkształ ceń w ciał ach stał ych, b) teoria materiał ów, rozumiana jako podstawy
inż ynierii własnoś ci mechanicznych, c) mechanika punktów i brył sztywnych, d) mechanika cieczy i gazów,
e) mechanika mechanizmów i konstrukcji ruchomych, f) mechanika przetwórstwa materiał ów, g) sprzę ż enia
pól mechanicznych i niemechanicznych w ciał ach stał ych, h) mechanika górotworu i gruntów, i) mechanika
obiektów biologicznych.
2.2. W dyskusjach poprzedzają cych D rugi Kongres N auki i w czasie Kongresu zwracano uwagę na
szereg niedocią gnię ć w rozwoju niektórych dziedzin i kierunków mechaniki. Za najbardziej niepokoją ce
zjawiska uznano m.in.
a) nierównomierność rozwoju poszczególnych dział ów mechaniki i opóź nienia w opracowywaniu
i zastosowaniu metod umoż liwiają cych wykorzystanie osią gnię ć współczesnej mechaniki w projektowaniu
i wykonywaniu materiał ów, maszyn, urzą dzeń i budowli.
b) niedostateczne wyposaż enie laboratoryjne i wią ż ą ec się z tym trudnoś ci rozwoju badań doś wiadczalnych mechaniki, a również przewaga badań rutynowych.
c) niedostateczny poziom badań w niektórych oś rodkach uczelnianych i resortowych, wybór niewłaś ciwej lub przestarzał ej tematyki, co wpływa na kształ towanie poziomu naukowego mł odej kadry i na
dojrzał ość wyników.
9
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2.3. Moż na stwierdzić, że od chwili Kongresu nastą pił y pewne korzystne zmiany i oż ywienie w wielu
dziedzinach mechaniki i w zakresie wykorzystania potencjał u naszej mechaniki w gospodarce. Powstał y
odpowiednie ogólnopolskie programy badawcze zmierzają ce do skoncentrowania wysiłku na okreś lonych
celach z zakresu rozwoju mechaniki i przenikania jej osią gnię ć do praktyki. W rezultacie ustaleń Kongresu
utworzono w Komitecie Mechaniki nowe sekcje oraz zespoły o wyraź nie sprecyzowanych celach dział ania.
Rozwijały się stosownie do wewnę trznej dynamiki dyscyplin, obecnoś ci osobowoś ci twórczych oraz podję tych postanowień badania w zakresie mechaniki punktów i brył sztywnych, w zakresie mechaniki cieczy
i gazów oraz mechaniki ciał a stał ego. Nastą pił rozwój metod numerycznych mechaniki i ukształ tował y się
począ tki własnych systemów obliczeń wytrzymał oś ciowych. Rozwinę ł y się metody doś wiadczalne w mechanice ciała stał ego, aczkolwiek narastają trudnoś ci aparatury pomiarowej.
Polska ma poważ ny potencjał naukowy w dziedzinie mechaniki. Istnieją szkoł y naukowe i indywidualnoś ci twórcze wzbogacają ce kulturę naukową i techniczną oraz znajdują ce uznanie mię dzynarodowe.

3. Mechanika teoretyczna
3.1. Od kilku lat obserwujemy u nas oż ywienie zainteresowania problematyką naukową mechaniki
teoretycznej. Oż ywienie to nastą pił o w duż je mierze z incjatywy Komitetu Mechaniki PAN przywią zują cego dużą wagę do prawidł owego ukształ towania i rozwoju tej waż nej dla dział alnoś ci naukowej i inż -y
nierskiej dyscypliny.
Dział aniami mają cymi na celu właś ciwy rozwój mechaniki teoretycznej zajmuje się Sekcja Mechaniki
Teoretycznej, utworzona w 1972 r. Skupia ona czynnych pracowników naukowych z równych oś rodków
badawczych i jednoczy ś rodowisko naukowe w zakresie mechaniki teoretycznej. Podstawowym jej zadaniem
jest inspiracja twórczoś ci naukowej w oś rodkach macierzystych poszczególnych czł onków sekcji.
Jako główny cel pracy przyję to rozwój w kraju takich kierunków mechaniki teoretycznej jak mechanika
analityczna, stateczność i stabilizacja ruchu, teoria drgań nieliniowych, modyfikacja i synteza oraz ruch
programowany ukł adów, metody stochastyczne w mechanice teoretycznej.
3.2. D orobek krajowy z zakresu mechaniki teoretycznej jest skromny w porównaniu z osią gnię ciami
i poziomem ś wiatowym. W nawią zaniu do postanowień Drugiego Kongresu N auki Polskiej okresowo
skupiono uwagę na mechanice punktów i brył sztywnych, gł ównie poprzez obmyś lanie programu i charakteru konferencji szkoleniowych.
Zorganizowano kilka konferencji szkoleniowych z mechaniki analitycznej, teorii statecznoś ci i stabilizacji ruchu i teorii drgań nieliniowych. Moż na już odnotować pierwsze efekty tej dział alnoś ci. Wielu
z uczestników tych konferencji wykorzystuje poznane metody i idee w swych naukowych pracach m.in.
w pracach doktorskich i habilitacyjnych oraz w referatach wygłaszanych na krajowych i mię dzynarodowych
konferencjach. Odnosi się to zarówno do pracowników zatrudnionych w placówkach naukowo- badawczych
jak i do pracowników z zaplecza naukowo- technicznego. Zorganizowane przez Sekcję dyskusje naukowe
o wzajemnego oddział ywania
w róż nych oś rodkach przyczyniły się do polepszenia współ pracy i ś ciś lejszeg
placówek naukowo- badawczych w zakresie mechaniki teoretycznej.
3.3. Formy dział ania Sekcji Mechaniki Teoretycznej zmierzają do tego, aby powię kszyć w kraju liczbę
pracowników nauki rozwijają cych twórczo mechanikę teoretyczną i unowocześ nić tematykę stosownie
do współczesnych potrzeb. Opracowana został a ekspertyza na temat stanu mechaniki analitycznej w Polsce
i koniecznych dział ań w kierunku zapewnienia odpowiedniego rozwoju tej dyscypliny.
Biorą c pod uwagę stan kadrowy, potrzeby naukowego i społ eczno- gospodarczego rozwoju kraju oraz
uchwały Drugiego Kongresu N auki Polskiej, Sekcja zamierza skupić uwagę na nastę pują cych kierunkach
badań podstawowych: a) teoria i praktyka budowania modeli fizycznych dla celów generowania równań
ruchu, b) metody jakoś ciowego i iloś ciowego badania równań ruchu, a w szczególnoś ci statecznoś ci
i stabilizacji, c) teorii drgań nieliniowych, d) rozwój metod umoż liwiają cych zastosowanie komputerów
do analizy i syntezy równań ruchu.
W dalszym cią gu swej dział alnoś ci Sekcja Mechaniki Teoretycznej ma zamiar utrzymać dotychczasowe
cele i formy dział ania oraz wprowadzić pewne ich rozszerzenie, poprzez organizowanie konferencji naukowych na wybrane tematy, m.in. na temat statecznoś ci ruchu, jak też poprzez organizowanie zebrań nauko-
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wych z referatami wprowadzają cymi o charakterze ekspertyz, zawierają cymi również sformułowania
nierozwią zanych dotychczas problemów.
3.4 W minionym pię cioleciu zbyt wielu pracowników naukowo- badawczych było zaangaż owanych
w rozwią zanie zagadnień utylitarnych o charakterze rutynowym. Wydaje się celowe by bardziej skupić
pracowników naukowo- badawczych, zainteresowanych badaniami podstawowymi z zakresu mechaniki
teoretycznej i zastosowaniem osią gnię ć współczesnej mechaniki w dział alnoś ci inż ynierskiej w co najwyż je
kilku planach wę złowych lub resortowych. W bież ą cy
m planie pię cioletnim tylko pozornie taką szansę
stwarza problem mię dzyresortowy 1- 23 — „Mechanika ciał stał ych, cieczy i gazów", gdyż stoją ce do
dyspozycji w tym problemie ś rodki finansowe umoż liwiaj
ą uwzglę dnienie zaledwie kilku projektów badawczych z zakresu mechaniki teoretycznej. Skromne ś rodki finansowe i zbyt sztywna struktura organizacyjna placówek badawczych spowodował y, że wię kszość pracowników naukowo- badawczych zainteresowanych rozwojem badań naukowych i mają cych dyspozycje oraz kwalifikacje do badań podstawowych
pracuje nad rozwią zaniem zagadnień w wię kszoś ci o charakterze rutynowym.

4. Mechanika Cieczy i Gazów
4.1. Uchwał y i zalecenia D rugiego Kongresu N auki Polskiej dotyczą ce mechaniki płynów, odnosiły
się zarówno do spraw organizacyjnych, jak i do kierunków badań. Zmierzał y do wyrównania dysproporcji
pomię dzy stanem i rozwojem mechaniki pł ynów z jednej strony, a innych dziedzin mechaniki z drugiej.
W zakresie realizacji tych postulatów Sekcja uczynił a dotychczas niewiele. Rozpatrują c zagadnienie w skali
krajowej moż na stwierdzić, że pogorszeniu uległ o nauczanie mechaniki płynów w Politechnikach, w rezultacie pewnych dział ań organizacyjnych wychodzą cych poza zakres dział ania Komitetu. Zdarza się ,
że uczą tego przedmiotu osoby przypadkowe, bez należ ytych kwalifikacji. Upatrują c podstawowe zagroż enie rozwoju mechaniki pł ynów wł aś nie w wadliwym kształ ceniu, Sekcja Mechaniki Cieczy i Gazów
postanowił a skoncentrować swą uwagę aktualnie na sprawach kształ cenia •— dostatecznie szeroko rozumianego. Przeprowadził a już jedną konferencję poś wię coną treś ci i programom nauczania mechaniki
pł ynów.
4.2. Mechanika pł ynów ma do odnotowania niejakie osią gnię cia za lata 1973—1978, bardziej jednak
w badaniach o charakterze zastosowań podstawowych. Osią gnię cia mają przede wszystkim Instytut Maszyn Przepł ywowych PAN w G dań sk
u oraz Zakł ad Mechaniki Cieczy i Gazów IPPT w Warszawie. W oś rodkach szkolnictwa wyż szeg
o uzyskano wyniki dotyczą ce turbulencji ruchu wody w rzekach, strumieni
dwufazowych i w jednolitej teorii systemu profilów. Ocena osią gnię ć przedstawiona zostanie w przygotowywanej na jesień 1979 ekspertyzie dotyczą cej mechaniki pł ynów. Cenią c wysoko poszczególne rezultaty, Sekcja uważ a, że moż na wypowiedzieć zdanie, iż coś takiego, jak Polska Szkoła Mechaniki Płynów
jeszcze nie istnieje.
N ie wnikają c w szczegółowe warunki realizacji badań podstawowych mechaniki płynów w odniesieniu
do wyposaż enia laboratoryjnego, należy jednak odnotować brak odpowiednich urzą dzeń liczą cych jako
zdecydowaną przeszkodę w rozwoju numerycznej mechaniki pł ynów. Przeszkoda ta obniża szansę powodzenia polskich uczonych już choć by dlatego, że wydłuża niesł ychanie czas realizacji dobrych nawet i oryginalnych pomysł ów.
4.3. Należy jednak stwierdzić, że w dziedzinie mechaniki cieczy i gazów nastą pił o oż ywienie i podniesienie poziomu naukowego ś rodowiska hydro- i aerodynamików. Szczególnie waż ny
m działaniem w tym
zakresie był o zapoczą tkowanie regularnych krajowych konferencji mechaniki cieczy i gazów. Znaczenie
mają również okresowe mię dzynarodowe konferencje naukowe.
Kilku uczonych, specjalistów z zakresu mechaniki cieczy i gazów, uczestniczy w pracach organizacji
mię dzynarodowych, czynnie dział a w komitetach naukowych sympozjów i kongresów, oraz w komitetach
redakcyjnych czasopism mię dzynarodowych.
5. Mechanika Ciał a Stał ego
5.1, Mechanika ciał a stał ego wzbogacił a się w ostatnim okresie o nowe koncepcje w dziedzinie teorii
materiał ów" i nowe wyniki w warunkach zł oż onych oddział ywań" sprzę ż eń. Podstawowym zadaniem
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Komitetu w tym zakresie był o propagowanie i popieranie badań dotyczą cych podstaw teorii oś rodków
cią głych oraz rozwijanie nowych kierunków badań w mechanice ciał a stał ego. D ział anie prowadzono
poprzez zebrania problemowe, konferencje szkoleniowe, ogólnokrajowe seminaria, sympozja i konferencje
naukowe.
5.2. D rugi Kongres N auki Polskiej zdecydowanie podkreś lił celowość i konieczność badań na temat
mechaniki pól naprę ż eń i odkształ ceń w ciał ach stał ych oraz sprzę ż eń pól mechanicznych i niemechanicznych w tego typu oś rodkach materialnych. Problematyka ta wchodzi w zakres zainteresowań dwóch Sekcji
Komitetu. Sekcja Podstaw Teorii Oś rodków Cią głych jako swe gł ówne zadanie stawia sobie propagowanie
i popieranie badań w zakresie zarówno fizycznych, jak i matematycznych podstaw teorii oś rodków cią gł ych.
Zadanie to jest realizowane przede wszystkim poprzez organizację konferencji naukowych we współ pracy
ze specjalistycznymi stowarzyszeniami naukowymi zagranicznymi. Jednym z dział ań był a współ praca
przy organizowaniu mię dzynarodowego stowarzyszenia poś wię conego zastosowaniu matematyki czystej
w mechanice.
5.3. Aktualna sytuacja w ś wiatowej mechanice i matematyce wymagał a stworzenia organizacji, której
celem był oby popieranie wszystkich dział ań w dziedzinach nauki znajdują cych się na pograniczu mechaniki
i matematyki. W 1977 r przy duż ym udziale i inicjatywie Sekcji powoł ano towarzystwo pod nazwą „The
International Society for the Interaction of Mechanics and M athematics".
Zadania jakie stawia się przed Towarzystwem są nastę pują ce:
a) dział alność na polu matematyki i mechaniki w celu szybkiego rozwoju dziedzin znajdują cych się
na styku matematyki i mechaniki,
b) systematyczne przekazywanie mechanikom nowych metod matematyki, po uprzednio dokonanej
ocenie ich przydatnoś ci,
c) systematyczne informowanie matematyków o problemach mechaników których rozwią zanie wymaga
odpowiednich dziedzin matematyki, jednocześ nie stanowią cych ź ródło inspiracji badań dla matematyków.
Powoł ano na okres 4 lat pierwszy Komitet Wykonawczy Towarzystwa, którego Prezesem jest WITOLD
NOWACKI a Sekretarzem HENRYK ZORSKI. Siedzibą towarzystwa w latach 1977—1981 jest Polska.
5.4. W zakresie mechaniki ciał a stał ego szczególny nacisk zostanie poł oż ony na nastę pują ce zagadnienia:
a) nielokalne i pseudokontynualne teorie oś rodków mechanicznych, uwzglę dnienie mikrostruktury oś rodka, zarówno deterministycznej jak i statystycznej, b) analiza współ dział ania pól mechanicznych, termicznych
i elektromechanicznych, c) rozprzestrzenianie się fal w oś rodkach stochastycznie niejednorodnych.
5.5. Sekcja Mechaniki Ciał a Stał ego jako gł ówne zadanie stawia sobie rozwijanie nowych kierunków
badań w nieliniowej mechanice ciał a stał ego. F ormami dział ania są zebrania problemowe, konferencje
szkoleniowe, sympozja, organizowane czę sto wspólnie z innymi organizacjami naukowymi.
Przedmiotem dyskusji problemowych były ostatnio n p. metody optymalizacji w mechanice ciał a stał ego, zagadnienia dyskretyzacji w mechanice ciał stał ych, przeglą d polskich badań z zakresu mechaniki
materiał ów kompozytowych, analiza programów wykł adów z zakresu mechaniki oś rodków cią głych
w uczelniach technicznych.
5.6. W mechanice ciał a stał ego moż emy odnotować w ostatnich latach wiele wyników naukowych.
Potwierdzają one istotną pozycję polskiej mechaniki w niektórych dział ach mechaniki ś wiatowej oraz
wpływają na podnoszenie poziomu kultury naukowej ś rodowiska krajowego. Oddział ywanie mechaniki
w kraju odbywa się poprzez specjalistyczne problemy wę złowe i mię dzyresortowe, w szczególnoś ci poprzez
problem 05.12. i 1- 23. D ział alność zmierzają ca do integracji ś rodowiska naukowego i podniesienia poziomu
badań w kraju jest w duż ym stopniu zwią zana z wykonywaniem U chwał D rugiego Kongresu N auki Polskiej.
5.7. N ależy podkreś lić oddź więk jaki m.in. polska mechanika ciał a stał ego znajduje się w ś wiecie
naukowym. Kilkunastu uczonych wchodzi do Komitetów redakcyjnych specjalistycznych czasopism
mię dzynarodowych. Polscy mechanicy ciał a stał ego powoł ywani zostają przez specjalistyczne organizacje
mię dzynarodowe do Komitetów naukowych sympozjów i kongresów oraz jako referenci generalni w wielu
imprezach.
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6. Mechanika Doś wiadczaln
a
6.1. W wyniku podkreś lenia w Uchwał ach Drugiego Kongresu N auki Polskiej koniecznoś ci uzupełnienia osią gnię ć mechaniki teoretycznej i stosowanej w Polsce szerokim rozwojem badań doś wiadczalnych
został a powoł ana przez Komitet w 1972 Sekcja Mechaniki Doś wiadczalnej. W wyniku tych dział ań obok
dotychczas gł ównie czysto usł ugowego charakteru badań doś wiadczalnych, pojawiło się w ostatnim okresie
zainteresowanie tematyką podstawową . Badania doś wiadczalne dotyczyły reologii w normalnych i niskich
temperaturach, wytrzymał oś ci zmę czeniowej, mechaniki pę kania, mechaniki oś rodków sypkich, mechaniki
kontaktu oraz naprę ż eń wł asnych. Rozwijane były metody badań, a w szczególnoś ci elastooptyki do badań
konstrukcji przestrzennych, metoda elastooptycznej warstwy powierzchniowej, metoda holografii w zastosowaniu do badań kształ tu, przemieszczeń i odkształ ceń. Prowadzone były prace w zakresie termoemisji,
emisji akustycznej i defektoskopii ultradź wię kowej
.
Badania doś wiadczalne znajdują , poprzez swe wyniki, uznanie uwidaczniają ce się w publikowaniu
prac w czasopismach mię dzynarodowych oraz w wykorzystaniu wyników badań doś wiadczalnych i metod
doś wiadczalnych mechaniki nagrodami naukowymi Polskiej Akademii N auk.
6.2. W ostatnich latach nastą pił a poprawa sytuacji w badaniach doś wiadczalnych o charakterze
podstawowym. Przyczynił y się do tego gł ównie nastę pują ce elementy. Po pierwsze stworzenie odpowiedniego klimatu dla rozwoju metod doś wiadczalnych. Po drugie dotacje na rozwój metod doś wiadczalnych
mechaniki z funduszów stoją cych do dyspozycji Polskiej Akademii N auk'oraz w problemie wę złowym 05.12.
„Wytrzymał ość i optymalizacja konstrukcji maszynowych i budowlanych". Ponadto do rozwoju przyczynił o się nawią zanie współ pracy z oś rodkami zagranicznymi kultywują cymi badania doś wiadczalne.
6.3. Podję to realizację szeroko zakrojonego programu organizacji konferencji szkoleniowych na
temat metod doś wiadczalnych np. metody warstwy optycznie czułej badań konstrukcji metodami holografii,
wykorzystanie metody rastrów do badań odkształ ceń. Te konferencje szkoleniowe wpływają w istotny
sposób na rozwój i poziom badań doś wiadczalnych mechaniki w Polsce.
6.4. Dziedziny, w których metody doś wiadczalne powinny dać poważ ne efekty to mechanika kontaktu,
mechanika pę kania i reologia, mechanika oś rodków anizotropowych, biomechanika. Prowadzone są
przygotowania do dział ania na temat dalszego szkolenia pracowników naukowych i naukowo- technicznych, oraz opracowania podrę czników na temat badań doś wiadczalnych. Podejmowane są próby poprawy
sytuacji w zakresie aparatury. N ależy jednak podkreś lić fakt narastania trudnoś ci w zakresie unowocześ niania aparatury badawczej a niekiedy nawet utrzymania jej na poziomie sprawnoś ci technicznej. Realizacja
Uchwał Drugiego Kongresu w zakresie mechaniki doś wiadczalnej może być poważ nie utrudniona. Trzeba
odnotować, że nastą pił znaczny rozwój kadry, co wpł ynę ł o na dalszą intensyfikację badań doś wiadczalnych
mechaniki. N astą pił a specjalizacja oś rodków, jednocześ nie wiele oś rodków prowadzi współ pracę w zakresie realizacji wspólnych badań. Powstał o szereg unikalnych urzą dzeń (lasery argonowe i lasery impulsowe do holografii), ukł ady do badań materiał ów w warunkach dynamicznych i w niskich temperaturach.
Istnieją istotne trudnoś ci w zakresie zakupów inwestycyjnych nowej aparatury. Czę ść aparatury jest unieruchomiona z powodu braku serwisu i czę ś ci zamiennych. Pewne przepisy finansowe uniemoż liwiaj
ą tworzenie zespoł ów grupują cych specjalistów z róż nych dziedzin i współ pracę interdyscyplinarną , co stanowi
bardzo poważ ne utrudnienie w dział alnoś ci badawczej.
6.5. Moż na stwierdzić, że kierunki rozwoju zalecane w Uchwał ach Drugiego Kongresu N auki Polskiej
Są przestrzegane i pomimo szeregu trudnoś ci natury organizacyjnej oraz trudnoś ci finansowych istnieją
realne moż liwośi cprzyś pieszenia rozwoju mechaniki doś wiadczalnej w Polsce.

7. Mechanika Pę kania i Zniszczenia Materiał ów

7.1. Odczuwane od dawna i podkreś lane w Uchwał ach D rugiego Kongresu N auki Polskiej potrzeby
gospodarcze i naukowe w zakresie m.in. zapewnienia trwał oś ci i niezawodnoś ci wytrzymałoś ciowej maszyn
1
budowli, opracowania naukowych metod analizy i projektowania wytrzymałoś ciowego z uwzglę dnieniem
pę kania materiał ów spowodował y powoł anie w 1978 r. w Komitecie Mechaniki PAN Zespoł u Mechaniki
Zniszczenia Materiał ów.

140

BIULETYN INFORMACYJNY

Zespół ma za zadanie intensyfikację badań w tej nowej a waż nej dla zastosowań przemysł owych
dziedzinie mechaniki oraz wprowadzenie osią gnię ć współ czesnej mechaniki ciał a stał ego do zagadnień
projektowania wytrzymałoś ciowego konstrukcji i urzą dzeń przemysł owych.
7.2. Dotychczas zebrano informacje o stanie badań, osią gnię ciach i o dział alnoś ci oś rodków krajowych zajmują cych się zagadnieniami pę kania i zniszczenia materiał ów. Opracowana został a i przedyskutowana pierwsza wersja oceny stanu badań w Polsce na ten temat. Obmyś lono program i zorganizowano
pierwsze seminarium Zespoł u oraz rozpoczę to przygotowania kursów szkoleniowych z udział em wybitnych
specjalistów zagranicznych z zakresu mechaniki powstawania i rozprzestrzeniania się uszkodzeń materiał ów.
7.3. Stosowanie do badawczych koniecznoś ci i mają c na uwadze wskazania Drugiego Kongresu N auki
Polskiej stoją przed Zespoł em Mechaniki Zniszczenia Materiał ów nastę pują ce zadania: a) scalanie wysiłków nad badaniami podstawowymi, teoretycznymi i doś wiadczalnymi, w moż liwie szerokim zakresie
mechaniki pę kania i zniszczenia zarówno metali, jak i niemetali. N acisk poł oż ony jest na bliż sze powią zania
metod doś wiadczalnych, badania zjawisk pę kania i zniszczenia z nieliniową mechaniką , na problemy
modelowania matematycznego zjawisk rozwoju pę kań oraz na opracowania metod analitycznych obliczania
zjawisk pę kania i zniszczenia, b) przedstawienie propozycji kierunków badań, uwarunkowanych potrzebami poznawczymi i uż ytkowymi, c) organizowanie okresowych seminariów poś wię conych szczegółowym
problemom mechaniki pę kania i zniszczenia, na których bę dą przedstawione prace róż nych oś rodków oraz
opracowania przeglą dowe, d) organizowanie konferencji szkoleniowych o róż nych poziomach, mają cych
na celu przyswojenie przez uczestników podstaw teoretycznych i doś wiadczalnych z zakresu mechaniki
pę kania spreż ysto- plastycznego, teorii uszkodzeń oraz kryteriów zniszczenia. Bę dą to kursy zarówno dla
inż ynierów
, jak i dla pracowników naukowych i dydaktycznych.
7.4. Obserwują c wzrost zainteresowania problematyką zniszczenia moż na już obecnie odnotować
nowe rozwią zania w zakresie dynamiki m.in. prę dkoś ci rozprzestrzeniania się pę knię ć, lokalizacji odkształ ceń plastycznych, wpływu efektów termicznych i prę dkoś ci odkształ cania na pole szczelin, plastycznego
pę kania metali, nukleacji szczelin, pę kania w warunkach peł zania i kierunkowoś ci defektów mię dzyziarnistych.
7.5. W najbliż szych latach szczególny nacisk bę dzie poł oż ony na badania teoretyczne i doś wiadczalne
w zakresie nieliniowej mechaniki zniszczenia, a zwłaszcza energii rozwoju pę kania, okreś lania współczynników koncentracji naprę ż eń, stref plastycznego odkształ cenia wokół pę knię ć, zatrzymywania się pę kania
w warunkach obcią ż ńe losowych i przy nagł ych przecią ż eniach.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że podstawowe badania doś wiadczalne wymagają na ogół kosztownej aparatury, której zakup również w nastę pnym pię cioleciu bę dzie przypuszczalnie bardzo ograniczony. Postuluje się zatem moż liw
e skoncentrowanie ś rodków finansowych w wybranych oś rodkach oraz
w sprawdzonych w dział aniu projektach badawczych. Podję te zostaną opracowania wydawnictw ksią ż kowych o zróż nicowany
m poziomie, w celu wprowadzenia ś rodowiska technicznego we współczesną problematykę i metody mechaniki zniszczenia oraz uł atwienia mu korzystania z dostę pnej wiedzy na ten temat
dla racjonalnego projektowania wytrzymał oś ciowego.

8. Komputerowe Metody Mechaniki
8.1. Waż ny
m obszarem dział ań w mechanice jest rozwój metod umoż liwiają cych zastosowanie opracowanych modeli matematycznych zachowania się materiał ów w dział alnoś ci praktycznej. Idzie o wprowadzenie do dział alnoś ci inż ynierskiej osią gnię ć współczesnej mechaniki. Wiele z dział ów mechaniki szczególnie
nieliniowej, wymaga zastosowania metod komputerowych rozwią zania zagadnień inż ynierskich.
W celu rozwijania metod komputerowych mechaniki ciał a stał ego powoł ano w 1972 r Zespół w Komitecie Mechaniki. Celem Zespoł u który istniał do 1978 r był o opracowanie raportu o stanie numerycznych
metod obliczeń wytrzymałoś ciowych w Polsce, oż ywienie dział alnoś ci badawczej, w szczególnoś ci w rozwijaniu zainteresowania opracowaniem metod i algorytmów obliczeń z dziedziny mechaniki nieliniowej,
ustalenia kierunków rozwoju badań w zakresie metod komputerowych. Problematyka numeryczna był a
podkreś lana w Uchwał ach Drugiego Kongresu N auki Polskiej.
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8.2. W rezultacie dział ań zorganizowano odbywają ce się co dwa lata ogólnopolskie konferencje na
temat metod komputerowych w mechanice konstrukcji, przeprowadzono pewne dział ania unifikacyjne na
temat zapisów i programów obliczeń numerycznych w mechanice ciała stałego i mechanice konstrukcji.
Stworzone został o wydawnictwo cią gle pt: „Mechanika i Komputer", które wkrótce powinno przekształcić się w czasopismo.
N astą pił o podniesienie poziomu naukowego prac zwią zanych z zastosowaniem komputera w mechanice
ciał a stał ego, opracowane został y elementy systemów obliczeniowych, np. na temat metody sztywnych
elementów skoń czonych, metody elementów skoń czonyc
h w zastosowaniu do zagadnień sprę ż ystych
a również programy z zakresu mechaniki nieliniowej i metod programowania liniowego w analizie i projektowaniu konstrukcji sprę ż ysto- plastycznych.

9. Nauczanie Mechaniki
9.1. Waż ny
m zagadnieniem, które pojawił o się przed mechaniką jest sprawa modernizacji treś ci nauczania mechaniki w wyż szych uczelniach technicznych i uniwersytetach.
Rozwój współczesnej mechaniki i potrzeby rozwojowe, np. róż nych działów technologii, energetyki,
przemysł u chemicznego i innych, wymagają wczesnego wprowadzenia do programów nauczania aktualnych
osią gnię ć naukowych i współ czesnych metod mechaniki. Zagadnienia te odczuwane są przez specjalistów
wszystkich Sekcji Komitetu. Poszczególne Sekcje rozpoczę ł y dział ania mają ce na celu napełnienie wykładów
współ czesną wiedzą , w celu przyś pieszenia dział ań i skutków. W Komitecie został powołany w 1978 r
zespół , którego zadaniem jest dokonanie oceny treś ci obecnych programów nauczania mechaniki, opracowanie treś ci programów nauczania poszczególnych dziedzin mechaniki i przygotowanie makiet współczesnych podrę czników z róż nych dziedzin mechaniki. Chodzi o unowocześ nienie treś ci nauczania podstaw
mechaniki i takie przedstawienie materiał u, które daje jednolite uję cie problemów sprę ż ystoś ,ciplastycznoś ci, wytrzymał oś ci, peł zania i zniszczenia w ramach mechaniki oś rodków cią głych.
9.2. Mechanika rozwinę ł a się znacznie w ostatnim dwudziestoleciu. Cechą ogólną tego rozwoju jest
pojawienie się nowych problemów gł ównie opisywanych równaniami nieliniowymi, duże nagromadzenie
wiedzy. W technologii nastę puje co 10—20 lat radykalna zmiana. Problemów stawianych przez współczesny przemysł krajów technologicznie rozwinię tych nie moż na rozwią zywać korzystają c wyłą cznie z rozwią zań, które daje mechanika zeszłych stuleci czy nawet dziesię cioleci. Pojawia się konieczność odpowiedniego przekazywania informacji naukowej z dziedziny mechaniki. Dlatego nauczanie mechaniki musi
uwzglę dniać nie tylko klasyczną wiedzę ale musi zawierać duży ł adunek współczesnej wiedzy, powinno
podawać syntetyczne przedstawienie głównych zależ nośi c dostarczanych przez mechanikę i dziedziny
z których wyników ona korzysta.
D latego potrzebne był o podję cie przez ogólnopolskie grono dział ań, których celem jest okreś lenie
zasad uwspół cześ nienia nauczania mechaniki zracjonalizowania tego nauczania, doprowadzenie do wyrównania poziomu nauczania mechaniki, wyeliminowanie empiryzmu ale nie doś wiadczeń, z nauk inż -y
nierskich.
9.3. Powoł any Zespół w pierwszym rzę dzie ma na celu ustalenie aktualnych i przyszłych potrzeb
wykształ cenia inż yniera w zakresie mechaniki, w szczególnoś ci głę bokiej znajomoś ci przez studenta cech
materiał ów i matematycznych opisów materiał ów, głę bszej znajomoś ci kinematyki stanu odkształ cenia
i dynamiki stanu naprę ż eń, bardziej ogólnego zrozumienia sprzę ż ń
e mechanicznych i termicznych, magnetycznych, chemicznych itp. Opracowany zostanie zakres merytorycznej treś ci nauczania mechaniki i podję te
dział ania mają ce na celu praktyczną realizację współczesnego nauczania mechaniki. Wynikną stą d niewą tpliwie wskazówki do opracowania podrę czników zawierają cych współczesną treść mechaniki.
9.4. Przeprowadzone przed powoł aniem Zespoł u dział ania doprowadził y do opracowania propozycji
(makiet) podrę czników z mechaniki oś rodków cią głych. Prace szczegółowe na temat treś ci nauczania
mechaniki prowadzone są przez specjalistyczne Sekcje Komitetu. Dział ania te mają za zadanie m.in. przeł amanie wielkiej bezwł adnoś ci instytucji zajmują cych się nauczaniem oraz uł atwienie w sią gnię ciu przez
studentów i inż ynierów poziomu wiedzy wymaganej przez przemysł krajów technologicznie rozwinię tych.
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10. Waż niejsze osią gnię cia
10.1. Odkrycia i osią gnię cia naukowe, opracowania odnoszą ce się do metod wykorzystywania tych
e
osią gnię ć nie mogą być opracowywane ze zbyt krótkiego dystansu. N ie jest wię c ani właś ciwe ani moż liw
podawanie subiektywnych ocen czy subiektywnych klasyfikacji osią gnię ć.
Moż na osią gnię cia ocenić na podstawie krystalizowania się indywidualnoś ci twórczych, powstawania
grup naukowych o zasię gu mię dzynarodowym, oddział ywania publikacji polskich autorów i wydawania
zagranicą ich ksią ż ek, udział u indywidualnoś ci twórczych w podnoszeniu poziomu naukowego w kraju
i rozprzestrzeniania współczesnej wiedzy w dziedzinie mechaniki. Inną łatwiejszą formą jest wyszczególnienie jako trwałych osią gnię ć dzieł czy rezultatów wyróż nionych nagrodami pań stwowymi
, nagrodami
Sekretarza Naukowego PAN i nagrodami wydziałowymi.
10.2. Mechanika polska w okresie po Drugim Kongresie N auki Polskiej ma osią gnię cia wyraż ają ec
się w utrzymaniu i okrzepnię ciu, np. przez poszerzenie bazy w postaci wię kszej liczby indywidualnoś ci
twórczych w skali mię dzynarodowej, tej pozycji jaką mechanika ta zdobył a poprzednio. Mechanika polska
ma utrwaloną pozycję mię dzanarodową .
10.3. Za osią gnię cia uważ ća moż na monografie specjalistyczne opracowane w tym okresie. N ie jest
właś ciwe podawanie nazw tych opracowań. Liczbę znaczą cych monografii moż na ocenić na okoł o dziesię ć.
Wyróż niono nagrodami Sekretarza Naukowego PAN w cią gu ostatnich trzech lat 14 opracowań
naukowych obejmują cych róż ne działy mechaniki jak np. rozwinię cie metody pokryć elastooptycznych,
analizę i optymalizację pł yt plastycznych oraz metodę analizy procesów urabiania gruntów, metody modelowania cyfrowego budynków wysokich, flatter samolotów lekkich, metodę obliczania przekryć strukturalnych, metodę racjonalnej analizy wytrzymałoś ciowej płyt budownictwa uprzemysł owionego, mechanikę
cieczy lepkoplastycznych, podstawy numerycznej analizy konstrukcji w zakresie duż ych deformacji sprę ż ysto- plastycznych, statecznoś ci konstrukcji prę towych oraz inne zagadnienia.
W tym samym okresie nagrodami Wydział u N auk Technicznych wyróż niono dział alność siedmiu
twórców z dziedziny mechaniki.
10.4. Należy rozumieć jako osią gnię cie rozpoczę cie realizacji dziesię ciotomowego dzieła encyklopedycznego „Mechanika Techniczna", którego pierwszy tom „Sprę ż ystoś"ćukazał się w 1978 r, a dalsze tomy
są w druku.

11. Inne dział ania Komitetu
11.1. Waż ny
m elementem dział alnoś ci Komitetu, a wię c wykonywania i rozwijania postanowień
Drugiego Kongresu N auki Polskiej, jest opiniowanie i ocena ogólnopolskich planów badawczych. Pewne
dział ania w tym zakresie wynikają z odpowiednich zarzą dzeń władz Akademii ale wię kszość merytorycznych opracowań wynika z incjatywy wł asnej. Specjalne zespoł y analizują i przedstawiają opinie na temat
poszczególnych problemów badawczych lub zahaczają cych o mechanikę . Opracowane są lub znajdują się
w opracowaniu ekspertyzy takie jak n p: raport o stanie mechaniki doś wiadczalnej w Polsce, ocena roli
mechaniki w zagadnieniach bezpieczeń stw
a pojazdów przy zderzeniach, ocena stanu i kierunków rozwoju
w Polsce metody elementów skoń czonyc
h w zastosowaniu do zagadnień mechaniki konstrukcji, raport
0 nauczaniu mechaniki oś rodków cią gł ych: o nauczaniu mechaniki pł ynów, o mechanice teoretycznej
1 inne. Raport o stanie mechaniki doś wiadczalnej wykazał , że wiele cennego sprzę tu badawczego znajdzie
się w oś rodkach zajmują cych się badaniami rutynowymi lub nie jest wogóle wykorzystane. Są to rezultaty
decyzji podejmowanych najczę ś ciej bez wysł uchania opinii niezależ nych ś rodowisk naukowych.
Komitet zobowią zany jest do dokonywania okresowych ocen wartoś ci merytorycznej wydawnictw
naukowych Polskiej Akademii N auk z zakresu mechaniki. Celem analizy jest dą ż enie do osią gnię cia właś ciweg
o uprofilowania periodyków oraz wskazanie luk, które należ ał oby wypeł nić z uwagi na rozwój
nauki ś wiatowej oraz nasze potrzeby naukowe i gospodarcze.
11.2. Opinie i ekspertyzy służą jako podstawa wyjś ciow
a do podejmowania szczegółowych akcji.
Przekazywane są Wł adzom Akademii do wykorzystania lub też stanowią pomoc w dział aniach specjalistów z okreś lonych dziedzin, ułatwiają c merytoryczną współ pracę . Dział alność opiniodawcza stanowi istotny
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czynnik właś ciwego kształ towania rozwoju mechaniki, ale sam rozwój dyscypliny zależy od talentów i indywidualnoś ci twórczych.
11.3. Ponieważ gł ówna uwaga Komitetu jest skupiona na rozwoju dyscypliny naukowej mechaniki
oraz wzbogaceniu zasobów wiedzy w tej dziedzinie, z myś ą l o moż liwie szerokim wykorzystaniu tej wiedzy
i metod w praktyce inż ynierskiej
, sporo miejsca w dział alnoś ci Komitetu zajmuje organizowanie konferencji
szkoleniowych oraz organizacja sympozjów o wysokim poziomie naukowym, a w tym w szczególnoś ci
takich mię dzynarodowych spotkań naukowych, które przynoszą korzyś ci bą dź rozwojowi odpowiednich
badań u nas, bą dź też pozwalają na przedstawienie na szerszym forum oryginalnych osią gnię ć polskiej
mechaniki. W zakresie tego rodzaju dział alnoś ci moż na wyróż nić nastę pują ce grupy spotkań mię dzynarodowych :
a) sympozja organizowane w ramach mię dzynarodowych stowarzyszeń naukowych, jak mię dzynarodowa U nia Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (IUTAM), czy Europejskie Kolokwia Mechaniki
EU ROM ECH , sympozja organizowane w ramach stowarzyszenia „Współ dział ania Mechaniki
i M atematyki".
b) sympozja dwustronne, a wię c imprezy wspólne mechaników polskich i mechaników tych krajów,
z którymi szczególnie ż yw
a i owocna jest współ praca naukowa, tzn. prowadzone są badania w ramach wspólnych programów prac,
c) konferencje szkoleniowe w waż nych dla nas dział ach mechaniki,
d) konferencje specjalistyczne z udział em uczonych zagranicznych,
e) prowadzone przy współ pracy Komitetu doroczne konferencje mechaniki ciała stałego oraz konferencje mechaniki cieczy i gazów.
W cią gu ostatnich oś miu lat zorganizowano wiele tego typu imprez, które zostawiły trwały ś lad w rozwoju naszej i ś wiatowej mechaniki.

12. N iektóre konieczne kierunki rozwoju badań
12.1. Okres, który miną ł od Drugiego Kongresu N auki Polskiej jest zbyt krótki, aby mógł doprowadzić
do radykalnych zmian w mechanice w Polsce albo do rozwią zania wszystkich problemów wyróż nionych
przez Kongres jako waż ne dla rozwoju kultury i gospodarki naszego kraju. Radykalne zmiany z reguły
doprowadzają do niszczenia struktur, szkół i nawyków, które nauka wyprodukował a, do rozbijania zespoł ów naukowych i do dominacji karierowiczostwa lub oportunizmu.
Zasadnicze kierunki wyznaczają na Kongresie dla mechaniki nie wymagają zmiany. Zmiany pojawiają
się jeś il idzie o koncentrację wysiłku i o wybór najwłaś ciwszej, ze stanowiska naszych przyszłych potrzeb,
tematyki. Istotnym czynnikiem jest pojawienie się indywidualnoś ci twórczych. Dla badań naukowych
wzbogacają cych naszą wiedzę i kulturę jest to bardzo waż ny element w rozwoju i ukierunkowaniu. Wymagają rozwoju naszej kultury i gospodarki wydają się wskazywać, że zainteresowania mechaniki powinny
skupiać się na dwóch gł ównych potrzebach tzn. zwią zanych z technologiami przyszłoś ci oraz z potrzebami
teraź niejszoś .ci
12.2. Przyszł e potrzeby ż ycia społ ecznego i gospodarki wymagają zainteresowania się problemami
sprzę ż ń
e mechanicznych, biomechaniki i nowych ź ródeł energii, energetyką zwią zaną z rozpadem i z syntezą . Potrzeby teraź niejszośi ci bliskiej przyszł oś ci wymagają m.in. głę bokiego zaję cia się losową mechaniką
oś rodków cią głych i konstrukcji, niezawodnoś cią , zmę czeniem i ś cieralnoś cią, zniszczeniem materiał ów,
mechaniką materiał ów zł oż onych i wię kszym udział em współczesnych metod i wyników mechaniki w inż -y
nierii materiał owej, mechaniką oś rodków wielofazowych i porowatych, mechaniką kontaktu i smarowania, problemami dynamiki, mechaniką tą pania i kruszenia skał , mechaniką gruntów, dział aniem obcią ż ńe
cyklicznych.
12.3. Niezwykle waż ną sprawą jest opracowywanie metod rozwią zywania zagadnień dla opracowanych
modelu zł oż onych zjawisk mechanicznych. Idzie o metody analityczne, numeryczne i doś wiadczalne prowadzą ce do efektywnych rozwią zań problemów inż ynierskich. Dlatego też odpowiednio waż ne miejsce w programach rozwoju badań w zakresie nauk mechanicznych powinno zajmować opracowywanie metod umo,
ż liwiają cych wykorzystywania nowych wyników z dziedziny nauk mechanicznych w praktyce inż ynierskiej
-
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opracowywanie aparatury specjalistycznej np. do badań zjawisk peł zania, plastycznoś ci, oś rodków sypkich,
oś rodków zł oż onych, rozprzestrzeniania się spę kań, opracowywanie instrukcji projektowania budowli,
maszyn i urzą dzeń np. z uwagi na ich wytrzymał oś ć, statecznoś ć, wytrzymał ość cykliczną i zniszczenie.

13. Uwagi koń cow
e
13.1, Zainteresowanie się Polskiej Akademii N auk sprawami mechaniki wywarło istotny wpływ na
rozwój dyscypliny i na jej aktualny stan w Polsce, zarówno jako nauki poznawczej, jak i nauki stosowanej.
Pomogł o ono w ukształ towaniu się specyficznych kierunków naukowych, spowodował o wzrost kwalifikacji kadr badawczych i stworzył o system inspiracji badań oraz merytorycznej oceny postę pów badań
w postaci konferencji naukowych, konferencji szkoleniowych, czasopism, serii wydawniczych. Innymi
słowy, doprowadził o do powstania ś rodowiska naukowego, kompetentnie i krytycznie oceniają cego metody
i wyniki badań. Umoż liwiło rozwój wielu talentów i doprowadził o dzię ki temu do obecnoś ci polskiej
mechaniki w nauce ś wiatowej.
.13.2. Dzię ki rozwojowi bazy poznawczej i kompetencji zawodowej mechaników moż liw
e stał o się
podję cie w odpowiedzialny sposób pewnych programów badań zmierzają cych np. do ulepszenia i unowocześ nienia metod obliczeniowych i projektowania konstrukcji oraz procesów technologicznych, a także
oszczę dnoś ci materiał ów przez racjonalne projektowanie. Nowoczesne technologie wymagają współczesnej
mechaniki i to głównie w postaci wiedzy i efektywnych metod rozwią zywania zagadnień praktycznych.
13.3. Rozwój mechaniki polskiej został oceniony na Drugim Kongresie N auki Polskiej, gdzie sformuł owano w Uchwał ach okreś lone zadania. Wydaje się , że od tego czasu nastą pił y dalsze korzystne zmiany
i oż ywienie w wielu dziedzinach, np. w zakresie mechaniki punktów i brył sztywnych, a czę ś ciowo i w zakresie mechaniki cieczy i gazów. Mechanika ciał a stał ego wzbogacił a się o nowe koncepcje w dziedzinie
teorii materiał ów w warunkach zł oż onych oddział ywań. N astą pił rozwój metod numerycznych i ukształ tował y się zalą ż ki własnych systemów obliczeniowych, w tym również dla zagadnień nieliniowych. Rozwinę ły się metody doś wiadczalne mechaniki, jednak dalszy ich rozwój jest zagroż ony w zwią zku z trudnoś ciami unowocześ nienia aparatury pomiarowej. Podję to dział ania zmierzają ce do unowocześ nienia nauczania mechaniki oraz ku popularyzacji nowych osią gnię ć i metod mechaniki w oś rodku zawodowym.
Potrzebne są dział ania w zakresie mechaniki oś rodków biologicznych, czy mechaniki procesów przetwórstwa.
13.4. Są dzimy, że dalsze incjatywy mechaników polskich i przedsię wzię cia Komitetu Mechaniki
zmierzają ce do rozwoju badań naukowych i kształ towania ś rodowiska naukowego i wzrostu zakresu oddziaływań praktycznych mechaniki spotkają się z odpowiednim zrozumieniem i znajdą odpowiednie
poparcie w dalszej dział alnoś ci Akademii, gdyż rozwój mechaniki w Polsce został dokonany w rezultacie
szacunku dla rzetelnoś ci, pracowitoś ci i talentu.
Warszawa, w sierpniu 1979 r.

Antoni Sawczuk
Wojciech Krzysztof Nowacki

) NAUK INŻ YNIERSKIC
H
XVI DOROCZNY ZJAZD TOWARZYSTWA (AMERYKAŃ SKIEGO
EVANSTON (USA) 5- 7 WRZEŚ NI
A 1979 r.
Amerykań ski
e Towarzystwo N auk Inż ynierskich (Society of Engineering Science) zrzesza pracowników
nauki w dziedzinie nauk inż ynierskich i inż ynierów zarówno ze Stanów Zjednoczonych A.P. jak i innych
krajów. Towarzystwo to został o zał oż one w roku 1963. Celem jego jest wymiana i promocja nowych idei
i informacji mię dzy naukami inż ynierskimi oraz fizyką teoretyczną i stosowaną , chemią i matematyką .
W tym celu Towarzystwo organizuje spotkania i konferencje celem przedstawiania i rozpowszechniania
wspomnianych idei i informacji, a także przyczynia się do ich publikacji. Aczkolwiek Towarzystwo nie
posiada oficjalnego czasopisma to jednak International Journal of Engineering Science bę dzie się starać
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publikować prace czł onków Towarzystwa pod warunkiem zachowania poziomu prac publikowanych
w kwartalniku. Informacje z ż ycia Towarzystwa i inne, interesują ce jego czł onków, są rozpowszechniane
kwartalnie poprzez „The Engineering Science and Perspective", wydawane techniką małej poligrafii.
N a 3 dniowym, XVI Spotkaniu czł onków Towarzystwa w Northwestern University (Evanston)
wygł oszono 3 referaty generalne oraz okoł o 200 pół godzinnych referatów na 36 sesjach problemowych.
Zaproszonych referatów był o 121, zgł oszonych przez autorów 79, oprócz tego kilka zapowiedzianych
referatów nie wygł oszono. Konferencja stał na bardzo wysokim poziomie i obejmowała szeroki zakres
tematyczny. Niewą tpliwą wadą były równoczesne obrady, naogół w oś miu równoległ ych sekcjach. Oczywiś cie w tym ukł adzie nie było moż liw
e wysł uchanie pokrywają cych się wykładów, czasem o zbliż onej
tematyce, lub metodzie rozwią zywania zagadnienia. Wykł ady generalne były nastę pują ce:
B.A. Bolt, „Fale sejsmiczne w pobliżu ź ródł a", W. H . Munk, „Badanie oceanu z pomocą dź wię ku"
, oraz
I. N . Sneddon, „Technika transformacji cał kowych w teorii sprę ż ystoś ci"
. Profesor Sneddon był szczególnie
honorowanym uczestnikiem Zjazdu. 4 sesje nosił y nazwę „sesje sneddonowskie" i dotyczyły mechaniki pę kania, zagadnień kontaktowych, zagadnień mechaniki cieczy i metod matematycznych. Z okazji jubileuszu
60 lecia przewodniczą cy wrę czył prof. I. N . Sneddonowi medal pamią tkowy Towarzystwa. Profesor B. A.
Boley został wybrany czł onkiem honorowym Towarzystwa. Trudno w tym krótkim sprawozdaniu wymienić
chociaż by tytuł y wszystkich, czy tylko zasł ugują cych na wymienienie, referatów. Ograniczę się do podania
haseł pod jakimi odbywał y się poszczególne sesje: dynamika gruntów — 3 sesje, inkluzje — 2 sesje, zagadnienia odwrotne — 3 sesje, teoria drgań, kompozyty, metoda elementów skoń czonyc
h — po 2 sesje,
mechanika pę kania — 3 sesje. N a sesji termodynamiki oś rodków cią głych wykłady wygłosili, mię dzy innymi, C. Truesdell, M. E. G urtin, D . R. Owen i J. Serrin. Inne sesje dotyczyły nastę pują cych zagadnień:
ciecze i przepływy, metody obliczeniowe w teorii plastycznoś ci, propagacja fal, teoria sprę ż ystośi codkształceń skoń czonych, niestatecznoś ci w zakresie niesprę ż ysty
m i plastycznym, metody perturbacji, metod obliczeniowych, metod jakoś ciowych w mechanice ciała stał ego, lepkosprę ż ystoś ,ci skoń czonyc
h odkształceń
w teorii plastycznoś ci metali, bezpiecznej technologii i mechaniki pę kania w zagadnieniach reaktorów
nuklearnych i optymalizacji konstrukcji.
Konferencja był a reprezentatywnym przeglą dem wię kszoś ci współczesnych zagadnień inż ynierskich
zwią zanych z mechaniką . Przedstawione został y ciekawe próby nowych uję ć teoretycznych, np. prof.
G . C. Sih — mechanika pę kania z uwzglę dnieniem wpływu dyfuzji wilgoci, korozji i temperatury. Zazdrość
budził a ł atwość wykorzystania techniki obliczeniowej i skala prac doś wiadczalnych. Wydany został wstę pny
i koń cow
y program Zjazdu oraz streszczenia referatów.
Z. Olesiak
7 KONFERENCJA DOT. ZAGADNIEŃ I METOD FIZYKI TEORETYCZNEJ KARL- MARX- STADT
(NRD) 18—22 CZERWCA 1979 R.
Konferencja został a zorganizowana staraniem Wydziałów Matematyki i Budowy Maszyn Politechniki
w Karl- Marx- Stadt oraz Towarzystwa Matematycznego N R D . Wygłoszono na niej dwa wykłady specjalne,
otwierają cy i zamykają cy konferencje, 20 wykładów sekcyjnych — 1 godzinnych, oraz 70 komunikatów
naukowych — 20 minutowych. W zwią zku z setną rocznicą urodzin Alberta Einsteina, wykład inauguracyjny
(prof. H . J. Treder, Poczdam) był poś wię cony Einsteinowi i jego dziełu. Wykład plenarny zamykają cy
Konferencję (prof. K. H ennig, Berlin) dotyczył dynamicznych zagadnień mechaniki budowli. Tematyka
Konferencji był a bardzo rozstrzelona, w zasadzie moż na był o wyróż nić trzy główne grupy tematyczne,
a mianowicie: zagadnienia matematyki stosowanej, zagadnienia informatyki i techniki obliczeniowej
oraz róż ne zagadnienia mechaniki, zarówno teoretyczne jak i problemy inż ynierskie wzię te z praktyki.
W Konferencji wzię ło udział okoł o 210 uczestników, w tym 15 uczestników z Polski, 17 z CSRS, 6 z ZSRR,
5 z RF N , 2 z Buł garii, oraz po jednym z Holandii i Rumunii. Referaty sekcyjne (godzinne) wygłosili uczeni
z N R D (8 referatów) ze Zwią zku Radzieckiego (5 referatów na zaplanowanych 9), z RF N (2 referaty)
oraz po jednym z Polski, H olandii, Buł garii, CSRS i Rumunii. Referatów 20- minutowych był o: 8 polskich,
7 czechosł owackich i jeden buł garski, pozostał e wygłosili uczestnicy z N R D . Z powodu róż norodnej tematyki, oraz równoczesnych obrad w dwóch (w przypadku referatów sekcyjnych) i w trzech (w przypadku
referatów 20- minutowych) sekcjach, omówienie Konferencji musi być subiektywne.
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Wyróż niłby
m tu referaty T. G . Gegelii (Tbilisi): O zagadnieniach mikropolarnej tertaosprę ż ystośi ci termodyfuzji, A. W. Bicadze (Moskwa): O pewnym ukł adzie nieliniowych równań róż niczkowych czą stkowych,
L. Jentscha (Karl- Marx- Stadt): Zagadnienia matematycznej teorii sprę ż ystośi c ciał skokowo niejednorodnych, M. N . Spijkera (Leiden, H olandia): O podstawach statecznoś ci rozwią zań — referat z informatyki,
M. N . Janienki (Nowosybirsk): Algorytmy obliczeniowe w zagadnieniach fizyki matematycznej i mechaniki
oś rodków cią głych, J. Brilli (Bratysł awa): O uogólnieniu metody elementów skoń czonych na równania
paraboliczne i quasi- hiperboliczne, oraz W. Wendlanda (D armstadt, R F N ): O rozwią zywaniu eliptycznych
zagadnień brzegowych z pomocą równań cał kowych w zagadnieniach mechaniki.
Polscy uczestnicy wygłosili 8 komunikatów, z których wymienię : J. Szarskiego (Kraków): Nieskoń czony
ukł ad parabolicznych równań róż niczkowo funkcyjnych oraz J. Wolską - Bochenek (Warszawa): Równania
całkowe typu zagadnienia Stefana. Ponadto referaty wygłosili koledzy M. Dryja, M. Lurski, A. Palczewski,
T. Styś, D . Szymań ska- Kołodzie
j i J. Wójtowicz. Niż je podpisany, w referacie sekcyjnym, mówił o zagadnieniach termosprę ż ystośi c oś rodka mikropolarnego.
Z. Olesiak

WYKAZ KON FEREN CJI I SYM POZJÓW
Z DZIEDZIN Y MECHANIKI ORG AN IZOWAN YCH W POLSCE W 1980 ROKU
1. Kompozyty i konstrukcje w budownictwie
12—13.05, Łódź, Komitet Mechaniki PAN , Instytut Inż ynierii Budowlanej Politechniki Łódzkiej
prof. M. Suchar
2. Szkoł a- kurs „Sprę ż ysto- plastyczne modele oś rodków rozdrobnionych"
19—23.05, Jabł onna, Instytut Budownictwa Wodnego PAN
3. IX Sympozjum D rgania w ukł adach fizycznych
21—2405, Błaż ejewko k/ Kórnika, Oddział Poznań sk
i PTMTiS oraz Instytut Mechaniki Technicznej
Politechniki Poznań skie
j
4. Współ czesna mechanika zniszczenia materiał ów
16—23.06, Jabł onna, Komitet Mechaniki PAN i IPPT PAN , prof. S. Kocań da
5. XXII Krajowa Konferencja Mechaniki Ciał a Stał ego
2—9.09, G oł uń, IPPT PAN , Komitet Mechaniki PAN , doc. dr A. Konig
.6. IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pł ynów
8—13.09, Burzenin k/ Wielunia, Komitet Mechaniki PAN oraz Politechnika Łódzka Instytut Maszyn
Przepływowych, prof. Wł. Prosnak
7. Problemy lokalne w pł ytach i powł okach
15—17.09, Jabł onna, (Euromecli), Oddział Warszawski PTMTiS oraz Instytut Techniki Lotniczej,
i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, prof. S. Łukasiewicz
8. Sympozjum polsko- wł oskie „Zagadnienia dynamiczne teorii sprę ż ystoś "ci
22—25.09, Jabł onna, Komitet Mechaniki PAN i Zakł ad Teorii Oś rodków Cię głych IPPT PAN , prof.
H . Zorski
9. IX Sympozium badań doś wiadczalnych w mechanice ciał a stał ego wrzesień, Warszawa, Oddział Warszawski PTMTiS, Komitet Mechaniki PAN oraz Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej
Politechniki Warszawskiej, prof. Z. Brzoska
10. Plastyczność i zniszczenie oś rodków zł oż onych
wrzesień, Jabł onna, Komitet Mechaniki PAN , Zakł ad Mechaniki Oś rodków Cią głych IPPT PAN,
prof. G . Szefer
11. I I Konferencja naukowo- techniczna Hydroforum 80 „Problemy rozwoju hydraulicznych maszyn
wirowych ze szczególnym uwzglę dnieniem potrzeb energetyki"
wrzesień, Porą bka- Kozubnik, Instytut Maszyn Przepł ywowych PAN , G dań ks
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12. Defekty i zniszczenie
13—17.10, Kazimierz, Zakł ad Teorii Oś rodków Cią głych IPPT PAN
13. Zastosowanie metod topologii i analizy funkcjonalnej do badania modeli matematycznych mechanik
teoretycznej
paź dziernik, Jabł onna, Komitet Mechaniki PAN , prof. R. Gutowski
14. Problemy losowe w mechanice konstrukcji
listopad, G dań sk, Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki G dań skie
j
15. Podstawy projektowania maszyn i urzą dzeń energetycznych w okresie 1976—1980
IV kwartał , G dań sk, Instytut Maszyn Przepływowych PAN , G dań ks
16. Zastosowanie metody mory do badań konstrukcji budowlanych i maszynowych
Jabł onna, Komitet Mechaniki PAN , Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki
i Lotnictwa, doc. dr hab. J. Jastrzę bski

MIĘ DZYNARODOWE KON FEREN CJE W 1981 R.
1. International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures
24—27 March, 1981, D r B. Willshire D ept. of Metallurgy University College, Swansea SA 2 8PP, U.K.
2. a) International Conference on N umerical Methods in Thermal Problems, 7—10 July 1980
b) International Conference on N umerical Methods in Laminar and Turbulent Flow, 13—16 July 198]
Wenecja, Wł ochy,
D r B. Schrefler
Instituto di Construnoni, Pouti e Strade
Facolta D 'Ingegneria
U niversita D i Padova, 35100 Padova, Italy
Konferencja: I I I Europejskie Kolokwium Mechaniki Pę kania
(The Third European Colloquium on Fracture- ECF 3) odbę dzie się w dniach 8—10 wrześ nia 1980 r.
D epartment of Mechanical Engineering, Imperial College of Science and Technology, Exhibition Road,
London SW72BX, D r J. C. Radon.

ZAWIADOMIENIE
W kwietniu 1981 roku na D olnym Ś lą sk
u odbę dzie się V Konferencja „Metody komputerowe w mechanice konstrukcji" poś wię cona przeglą dowi zastosowań metod komputerowych w szeroko rozumianej
mechanice konstrukcji ze szczególnym uwzglę dnieniem zagadnień nieliniowych, optymalizacji, wspomagania badań eksperymentalnych, podstaw metod numerycznych. Organizatorem jest Sekcja Mechaniki
Konstrukcji KILiW PAN oraz Instytut Inż ynierii Lą dowej Politechniki Wrocławskiej. Informacji udziela
i wstę pne zgł oszenia przyjmuje (do 15.09.1980 wraz z jednostronicowymi streszczeniami referatów) Komitet
Organizacyjny, Politechnika Wrocł awska, Instytut Inż ynierii Lą dowej, Wybrzeże Wyspiań skieg
o 27
50- 370 Wrocł aw, tel 220994.

ZAWIADOMIENIE
Drugie U SA—ZSRR sympozjum pt. „Pę kanie materiał ów kompozytowych" (Fracture of Compozite
Materials), 3—5 wrześ nia 1980 r. Bethlehem. Organizator prof. G . C. Sih, Institute of Fracture Mechanics,
Lekigh University, Bethlehem, Pensylvania 18015.

