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SZKOŁA  nt.  „N IENISZCZĄ CE  BADANI A  KONSTRUKCJI  METODAMI  H OLOG RAF I I"
WARSZAWA  —JACHRANKA  1—13.10.1979  r.

Szkoła  finansowana  z  funduszów  Komitetu  Mechaniki  PAN  zorganizowana  została  priez  Instytut
Techniki  Lotniczej  i  Mechaniki  Stosowanej  przy  udziale  Centralnego  Laboratorium  Optyki,  Tnstytutu
Fizyki  Politechniki Warszawskiej  oraz  Instytutu  Mechaniki  i Podstaw  Konstrukcji  Politechniki  Krakow-
skiej.  ,  ;

W trakcie trwania Szkoły wygłoszono 40 godz. wykładów i wykonano 8 ć wiczeń laboratoryjnych  w gru-
pach 5- cio osobowych  oraz wygłoszono  6 półgodzinnych referatów  na  temat badań własnych  uczestników
Szkoły.  Ponadto odbyły się   dwa wykłady prof. J. Ebbeni z Universite Libre de' Bruxelles,  które wywołały
duże zainteresowanie  uczestników  Szkoły. Wykładowcami  Szkoły  byli;  mgr  M.  Daszkiewicz,  mgr  inż.
T.  Feuer, dr  M. J.  Matczak,  mgr  E.  Mróz- Powichrowska,  mgr  R.  Pawluczyk,  dr  B.  Smoliń ska  oraz
doc.  dr hab. inż. J. Stupnicki.

Program Szkoły był  tak  dobrany aby  słuchacze mogli  czynnie uczestniczyć w zaję ciach  w  trakcie któ-
rych przyswoili sobie szereg trudnych zagadnień  optyki  koherentnej, elektroniki  i mechaniki ciał  odkształ-
calnych. W  trakcie wykładów  omówiono nastę pują ce  tematy;  ś wiatło jako  noś nik  informacji,  propagacja
ś wiatła, holograficzna  rejestracja  informacji  (energetyczne, geometryczne  i  techniczne warunki  rejestracji
holograficznej),  interferometria holograficzna,  interferometria  plamkowa  oraz wyznaczanie  przemieszczeń,
odkształceń i naprę ż eń na podstawie  obrazów  interferometrycznych.

Uczestnicy  Szkoły otrzymali  skrypt, który  umoż liwił   przekazanie  bardzo obszernej  i  róż norodnej  te-
matyki  w  trakcie  zaledwie  kilkudziesię ciu  godzin  wykładów.  D la przeprowadzenia  zajęć  laboratoryjnych
opracowano  i  przygotowano  osiem  ć wiczeń  laboratoryjnych;  justowanie  układów  holograficznych,  ba-
danie kształ tu metodą   immersyjną,  badanie drgań  metodą   uś rednienia  czasowego,  badanie  przemieszczeń
metodą   czasu  rzeczywistego,  badanie drgań  metodą   błyskową,  badanie przemieszczeń  metodą   interfero-
metrii plamkowej  oraz badanie dwoma metodami odkształceń modeli z materiałów dwójłomnych.

Słuchacze reprezentują cy  wiele róż nych oś rodków  z całego kraju,  zostali  wybrani  spoś ród  zgłoszonych
przeszło osiemdziesię ciu  osób.

Najszerzej  były reprezentowane uczelni  —28 osób, instytuty naukowe —  5 osób, przemysł  —  3 osoby.
Regionalnie najliczniej  była reprezentowana Warszawa —  17 osób, Kraków —  4 osoby, Wrocław —  3 oso-
by, Lublin, Gliwice, Łódź po dwie osoby, Starachowice, Czę stochowa, Koszalin, Poznań, G dań sk i  Elblą g
po  jednej  osobie.

Irena Mruk

KONFERENCJA  KONTYNUALN A  MECHANIKA  CIAŁA  STAŁEGO
Oberwolfacb,  6—12  stycznia  1980

Druga  w  tym  roku  konferencja  organizowana  przez  Mathematisches Forschungsinstitut  w  znanym,
wś ród  matematyków,  oś rodku  konferencyjnym,  poś wię cona  była  zagadnieniom  mechaniki  ciała  stałego
odkształcalnego. Konferencje  organizowane w Oberwolfacfr  dotyczą   oczywiś cie przede wszystkim  poszcze-
gólnych  działów matematyki. Jednak również w  tym roku kilka z tych konferencji  interesuje  bezpoś rednio
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pracowników  nauki  z  dziedziny  mechaniki. Spis konferencji  do paź dziernika  1981 r.  został  opublikowany
w  Biuletynie  Informacyjnym  Polskiego  Towarzystwa  Matematycznego  nr 4/1979.  W  roku bież ą cym  prze-
widziano  46  konferencji,  w  tym:  metody  i  osią gnię cia  fizyki  matematycznej,  teoria  sterowania,  metoda
elementów  skoń czonych, nieliniowe  i  reoliniowe  układy drgają ce,  równania  całkowe w naukach  inż ynier-
skich.

Wracając  do. konferencji  podanej w  tytule,  to  brało w niej  udział  44 uczestników  z 11 pań stw  wygła-
szając  33  referaty  (Austria  — 1 , Berlin  Zachodni — 1 ,  Bułgaria — 1 ,  Francja — 1 ,  Holandia —3,  Pol-
ska—  6(5  referatów),  Szwecja —2,  RFN —  14  referatów,  Stany  Zjednoczone  A. P . —  1  (2  referaty),
Turcja  —  1, W. Brytania — 2). Tematyka konferencji  była dość rozproszona, nie mniej stała na  tradycyjnie
wysokim  poziomie naukowym.  Poszczególne  referaty  dotyczyły  zagadnień  dynamicznych  oś rodków  sprę-
ż ystych  i  niesprę ż ystych,  statecznoś ci, modeli  ciał   stałych, mechaniki  pę kania  i  teorii  szczelin,  rozwią zań
przybliż onych  i metod obliczeniowych. Kilk a referatów, przede wszystkim dwa referaty przedstawione przez
prof. G. Herrmanna (drugi z nich w zastę pstwie  A.  Goł ę biewskiej- Herrmann) pt. „Sformułowanie Lagran-
ge'a  dla  nieidealnych  (imperfect)  oś rodków  sprę ż ystych"  spowodowało  obszerną   dyskusję   i potrzebę  zor-
ganizowania  specjalnego  zebrania dyskusyjnego „okrą głego stoł u". Zebranie to poprowadził  prof. P. Chad-
wick przedstawiając  wyprowadzenie,  genezę   i sens  J", L  i M całek w oś rodkach ze szczelinami.  W  oż ywio-
nej dyskusji swoje poglą dy na ten temat wypowiedzieli  profesorowie  M. Sokołowski, G. Herrmann, D . Gross,
F .  N ilsson  i  H .  Zorski.

Jest  rzeczą   subiektywną   wymienienie  najciekawszych  referatów.  Wymienię   tu referaty  J. B. Alblasa —
wciskanie  stempla  przy  zupełnej  adhezji,  P.  Chadwicka — o  aspektach  istnienia  fal  powierzchniowych
w  oś rodkach  sprę ż ystych  z symetrią   kubiczną,  W. A.  Greeną| — o propagacji  fal  w płytach silnie anizotro-
powych.  W. T.  Koiter  mówił  o  nowych  aspektach  teorii kolumn w zakresie  powyboczeniowym  z nielinio-
wym  warunkiem  pobocznym. Ś wietny  dydaktycznie wykład przedstawił  G. Kuhn (o metodzie równań cał-
kowych  dla  dwu  i  trójwymiarowych  zagadnień  termosprę ż ystoś ci). Th. Lehmann mówił  o sprzę ż eniu pro-
cesów  termicznych  i mechanicznych w przypadku  niesprę ż ystego  odkształcenia ciał  stałych, H. Lippmann
przedstawił   zagadnienie  progresywnego  rozwoju  szczelin — problem,  lctóry  ma  bezpoś rednie  znaczenie
praktyczne  zwłaszcza  w  górnictwie  wę glowym, modeluje  bowiem  zjawisko  tą pnię ć. J.  Meixner, w  swoim
referacie,  zajął   się   zagadnieniem  nierównoś ci  w  termostatyce  i  termodynamice, a  L.  Miille r —  funkcjami
stanu dla  stopów  z pamię cią.  F. Ziegler  z pomocą ,metody T- macierzy  rozwią zał  zagadnienie  tłumienia fal
akustycznych  w  ciałach  sprę ż ystych  z niejednorodnoś ciami.

Polska  grupa  była  najliczniejsza  z poś ród  uczestników  zagranicznych.  Przedstawiliś my  5  referatów:
A.  Sawczuk_—  o  kryteriach  uplastycznienia  w  konstrukcjach  silnie  odkształcanych,  M.  Sokołowski
i  M .  Matczyń ski — o  fizycznej  interpretacji  J- całki,  W.  Szczepiń ski — studium  odkształceń  plastycz-
nych  polikrystalicznych  agregatów  pod  działaniem złoż onych obcią ż eń,  H. Zorski — nielokalne kontinua
z  oddział ywaniami  elektro- magnetycznymi  i  Z. Olesiak —  o  potrójnych" równaniach  całkowych i  ich za-
stosowaniach  w  mechanice ciała  stałego. W  niedługim okresie  po konferencji  organizatorzy  rozesłali bro-
szurę  zawierają cą   streszczenia  wygłoszonych  referatów  i spis uczestników.

Z. Olesiak

NOWE  CZASOPISMA  NAUKOWE

.1,  Politechnika  Wrocławska  rozpoczę ła  wydawanie  kwartalnika  pod  tytułem  ,.Studia  geotechnica
et  mechanica".  Redaktorem  naczelnym  czasopisma  jest  prof.  Igor  Kisiel,  przewodniczą cym  Komitetu
Redakcyjnego  prof.  Antonii  Sawczuk.  Kwartalnik  ten,  wydawany  w  ję zykach  angielskim,  francuskim
i  rosyjskim  bę dzie  publikować  prace  teoretyczne i  doś wiadczalne  z  dziedziny  reologii  gruntu  i  skał, nowe
rozwią zania  zagadnień  geotechnicznych, prace  z zastosowań  metod  numerycznych  i analogowych  w  geo-
technice  i  mechanice  oraz  z  zastosowań  analizy  wymiarowej  i  z  zagadnień  teoretycznych  i  doś wiadczal-
nych  techniki podmorskiej  i  podziemnej. Pierwszy  zeszyt ukazał  się   w  1979  roku. Adres:  Instytut Mater-
iał oznawstwa  i  Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej  Smoluchowskiego  25, 50 -  370 Wrocław.
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2.  Zakoń czone  zostały  przygotowania  do  wydawania  kwartaln ika  „ M ach ine D ynamics  P roblem s".

Redaktorem  naczelnym  jest  prof.  Zbigniew  Osiń ski,  przewodniczą cym  Komitetu  Redakcyjnego  prof.'

J.  Wię ckowski.  Publikowane  bę dą   oryginalne  prace  dotyczą ce  wszelkiego  rodzaju  maszyn  oraz  procesów

technologicznych  przez  n ie  realizowanych,  których  dynamiczne cechy  wysuwają   się   na  p lan  pierwszy  przy

ich  konstruowaniu  i  uż ytkowaniu.  Publikacje  powinny  dotyczyć  problemów:  modelowan ia  maszyn  jako

ukł adów  dynamicznych,  identyfikacji  i  modyfikacji  ukł adów,  badan ia  podstawowych  wł asnoś ci  materia-

ł ów  elementów  i  zespoł ów  maszyn,  badan ia  współ dział ania elementów, badan ia  drgań,  wibroizolacji  i  wi-

broakustyki,  diagnostyki  dynamicznej  maszyn,  analizy  statecznoś ci,  badania  i  opisu  procesów  i  oddzia-

ł ywań  zewnę trznych.  Prace  bę dą   publikowane  wył ą cznie  w  ję zyku  angielskim.  Adres:  I nstytut  Podstaw

Budowy  Maszyn  Politechnika Warszawska,  N arbut ta  84,  02- 524  Warszawa.

SP RAWOZ D AN IE

z  dział alnoś ci  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej

w  drugie  j  połowic  1979  r.

I .  D ział alność naukowa

Odbyły  się   26  zebrania  naukowe  o  nastę pują cej  tematyce:

Oddział   w  Bydgoszczy

1.  25.10.79  dr  inż.  H enryk  H olka  „ D yndmtczny t ł umik  drgań  z  aktywnym  sterowaniem  czę stotliwoś cią

nastrojen ia"

2.  15.11.79  r . m gr  inż.  Jan  Lorkowski  „ D yskretna,  skoń czona  transformacja  F ouriera  w  zastosowan iu

do  obliczeń  osiowo- symetrycznych  konstrukcji  prę towych"

3.  3.12.79  prof,  dr  hab.  inż.  M arek  D ietrych  „ M odelowan ie  mechanicznych  procesów  stochastycznych

w  konstrukcji  m aszyn ".

Oddział   w  Czę stochowie

4.  10.9.79  prof.  M arek  M orkowin  (Inst. Technologiczny  w  Chicago) „ G eneracja  turbulencji  i  st ruktura

duż ych  wirów  w  przepł ywach  turbulen tnych"

5.  12.11.79  doc.  dr  inż.  M ieczysł aw  F oltyń ski  „ N iekonwencjonalne  napę dy  samochodów  przyszł oś ci"

6.  17.12.79  dr  inż.  Krystyna  Jeż owiecka- Kabsch  „ St ruktu ra  rozprzestrzen ian ia  się   st rumien ia  tu rbu-

len tnego".

Oddział   w  G dań sku

7.  18.9.79  mgr  inż.  Aleksander  Zubulewicz  „Pewien  wariant  metody  elementów  skoń czonych"

8.  26.11.79  mgr  inż.  Jerzy  M akowski  „Bifurkacyjna  u t rata  statecznoś ci  powł ok  sprę ż ystych  —  ogólne

równan ia  i  przykł ady  obliczeń  metody  elementów  skoń czonych".

Oddział ów  G liwicach

9.  28.11.79  mgr  inż.  Andrzej  Sambura  „ Koordynacja  kształ towania  rozwią zań  projektowych  w  ram ach

systemu  projektują cego"

Oddział   w  Krakowie

n ie  był o

Oddział   w  Lublinie

10.  3.07.79  dr  inż.  Jan  G olec  „ D rgan ia  ukł adów  prę towych  o  zmiennej  sztywnoś ci  zginan ia"

I I .  17.8.79  dr  inż.  Wiesław  Hawrylecki  „Synteza  układów  mechanicznych  trajektorii  oparta  na  podo-

bień stwie  trajektorii  ruchu"

12.4.09.79 —  doc.  dr  Krzysztof  Wierzchowski  „Przegląd  magneto- hydrodynamicznych  problemów

w  zagadnieniach  kontaktów  pomię dzy  dwoma  powierzchniami  sprę ż ystymi"

13.  2.10.79 —  prof,  dr  Tadeusz  Opolski  „Zmiany  naprę ż eń  w  zamknię tych  układach  cię gien"

14.  6.11.69 —dr  Andrzej  Ostapiuk  „Pojemność  energetyczna  w  ukł adach  wzglę dnie  odosobnionych"

15.  4.12.79—Komunikat —  mgr  inż.  Bogusław  Skierczyń ski  „Ogólne  wymuszanie  parametryczne  me-

chanizmów  wagi  uchylnej"
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Oddział   w Łodzi

nie  był o.

Oddział   w  Opolu

16.  7.11.79  prof,  dr  hab.  inż.  Oswald  Mateja  „Ś cisłe macierze sztywnoś ci  w  metodzie  elementów  skoń-
czonych"

17.  5.12.79  dr  hab.  inż.  Andrzej  D ragon  „Wprowadzenie  do  teorii  zniszczenia"
• 18. 19.12.79  dr  hab.  inż.  Andrzej  Dragon  „Doś wiadczalna  weryfikacja  teorii  zniszczenia"

Oddział   w Poznaniu

19.  19.9.79  prof,  dr  G.  Easen  „Wave  propagation  in  a  preliminary  deformed  R O D "

Oddział   w  Szczecinie

20.  15.11.79  dr  inż. Alfred  Stę pniewski  „Zastosowanie  metody  przekształceń elementarnych  do  rozwią -
zywania  zagadnień  statyki  i  dynamiki.  Twierdzenie  o  wypadkowej  zaszczepionego  układu sił "

21.  29.11.79  doc.  dr  inż.  Marian  Kmiecik  „Wpływ  geometrii  odkształceń  spawalnicznych  na  noś ność
płyt  osiowo  ś ciskanych"

22.  14.12.79  dr  inż.  J.  Bauer  „Wybrane  zagadnienia  optymalizacji  dyskretnej  konstrukcji  inż ynierskich"

Oddział   w  Warszawie

.23.  25.10.79 prof, dr J. Oderfeld,  prof, dr Z. Mróz, prof, dr A. Brandt „Cele i metody optymalizacji  w me-
chanice"

.24.  26.11.79  r.  dr  Jan  Obrę bski  „Analiza  i  synteza  numeryczna  wielkich  układów  konstrukcyjnych"

Oddział   we  Wrocławiu

.25.  2.7.79  r.  prof.  Kimio  Shimada  z  Tokyo  University — „Zastosowanie  robotów  w  automatyzacji  pro-
cesów  przemysłowych''

26.  8.10.79  prof.  Marek  Zakrzewski  „Mechanika Dolnoś lą ska  w  począ tkowym  okresie  P R L"
prof.  Otton  Dą browski  „Nauczanie Mechaniki  w  Polsce  i  niektórych  krajach  obcych"

• II.  Sympozja  i  konferencje  naukowe

Oddział   w Łodzi

1.  zorganizował   w  dniach  26  i  27  paź dziernika  1979  r.  I I I  Sympozjum  Statecznoś ci  Konstrukcji.

Oddział   w  Krakowie

2.  zorganizował   w  dniach  23  i  24.3 —  79  r.  V  Sympozjum  Techniki  Wibracyjnej  i  Wibroakustyki.
Oddział   w  Rzeszowie

.3.  zorganizował   w  dniach  23  i  24.9.79  r.  IV  Sympozjum  dynamiki  konstrukcji.

Oddział   w  Zielonej  Górze

4.  zorganizował   Sympozjum  n.t. „Badania  dynamiczne warstwy  wierzchniej"  w  okresie  17—22.9.1979  r.
Uczestników  128,  referent  doc.  dr  inż.  S.  Laber.

I ii .  Seminaria  naukowe  i  kursy

Oddział   w  Bydgoszczy

1.  zorganizował   seminarium  na  temat  „Wybrane  zagadnienia  Mechaniki  Pł ynów".  Uczestników  było
238,  referatów  —  6.

Oddział   w  Gdań sku

2.  zorganizował   seminarium  n.t.  „Metoda elementów  skoń czonych  w  obliczeniach  drgań  i  statecznoś ci
konstrukcji"  uczestników  12.
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Oddział   w Poznaniu

3.  zorganizował   kursy  wykładowe  na  temat „Metody elementów  skoń czonych"  w  dniach 29.10.1979  r.,
do  30.3.1980 r.  Wykładowcy  M. Kurek,  M.  Ciałkowski, K.  Magnucki. Uczestników  44, wykładów  4.

Oddział   w Zielonej  Górze

4.  zorganizował   seminarium  na  temat  „Wybrane  działy  z  kinematyki".  Prelegent  mgr  inż.  Stanisław
Mazur.

IV.  Konkursy  naukowe
1.  Oddział   w  Czę stochowie  ogłosił  konkurs  na  temat  „Prace Doś wiadczalne  z  Mechaniki". Wpłynę ło

8  prac. Sąd  Konkursowy  przyznał  I I  nagrodę  —z ł .  8.000.—dr  inż. Krzysztofowi  Wernerowi  (Czę sto-
chowa)  za  pracę   pt.  „Badanie  rozwoju  zmę czeniowego  pę knię cia  powierzchniowego  o  kształcie  pól-
eliptycznym  w  próbach stali  o  podwyż szonej  wytrzymałoś ci  156- ZAN6  i  obliczenie  trwałoś ci  próbek
na  podstawie  wyników  badań"
Ponadto  4  wyróż nienia  po  zl.  4.000.— otrzymali:
dr  inż. Andrzej  Kaliszek  (Warszawa)  za  pracę  pt.  „Własnoś ci  wytrzymałoś ciowe  elementów  szklanych
z  silną   lokalną   niecią głoś cią   geometryczną ".
dr  inż.  Mariusz  Szechiń ski  (Wrocław)  za  pracę   pt.  „Zagadnienia  zmian  kształ tu  wykresu  naprę ż eń
w  belkach  ż elbetowych  obcią ż onych  długotrwale"
dr  inż. Jan Musialik  (Czę stochowa) za pracę  pt. „Własnoś ci stereometryczne  i fizyczne  warstwy  wierz-
chniej  stali  obrobionej  wygładzaniem  elektromechanicznym"
dr  inż.  Halina  Konderla  (Wrocław)  za  pracę   pt.  „Zmiany wytrzymałoś ci  gruntu  spoistego  wywołane
jego  rozluź nieniem".

2.  Oddział   Łódzki  wspólnie  z  Oddziałem  Warszawskim  zorganizował   konkurs  na  tematy  teoretyczne.
Nadesłano  8 prac.  Sąd  Konkursowy  postanowił:
Nagrodę   stopnia  I  przyznać  pracy  sygnowanej  godłem „ OPTY"  pt.  „Zasady  wariacyjne  mechaniki
dla  zmiennych  obszarów  i  ich  wykorzystanie  w  optymalizacji  konstrukcji".  Wysokość  nagrody  zł
14.000.—
Nagrodę   stopnia  I I  przyznać pracy  sygnowanej  godłem „ Osób"  pt. „Wystę powanie  osobliwoś ci  w  za-
gadnieniach  kontaktowych".  Wysokość  nagrody  zł. 9.000.—
Nagrodę   stopnia  I I I  przyznać  pracy  sygnowanej  godłem „ G RAD "  pt. „Stateczność i  stan  krytyczny
swobodnie  podpartej  tarczy  trapezowej  poddanej  jednokierunkowemu  ś ciskaniu".

V.  Działalność  organizacyjna

1.  W  roku  1979  liczba  członków PTMTS wzrosła  do  949.
2.  W  okresie  roku  1979  odbyło  się   22  zebrania  organizacyjne.

Kolokwia  Euromechu  1981

137  Flow  in  collapsible  tube  Dr  J.  Pedley  University  of  Cambridge
5—8  stycznia  1981,  Cambridge  W.  Brytania  oraz  dr  R. C.  Schroter,  Londyn

138  Convective  transport  and  instability  Dr  H .  Oertel
phenomena  with  application  to  material  Universitat  Karlsruhe
science  RFN
9—11  marzec  1981,  Karlsruhe
RFN

139  Uncontrolled blasts  and  explosions  in  Dr  D . H.  Edwards
industry  University  of  Wales
13—15  kwiecień  1981, Aberystwyth  oraz  dr  M. A. Nettleton,
W.  Brytania  Leatherhead
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140  Solution  methods  in  structural  plasticity
6—9  maj  1981,  Udine
Wł ochy

141  Stationary  methods  of  nonlinear
mechanical  systems
23—25  czerwiec  1981,
Enschede,  Holandia

142  Acoustics  of  turbulent  flows
23—25  Wrzesień  1981,  Lyon
Francja

143  F low  and  transport  in  porous
media
2—4  wrzesień  1981,  Delft
H olandia

144  Mechanics  of  sedimentation  and
fluidised  beds
Wrzesień  1981,  Wiedeń  ,
Austria

145  Shock  waves  and  relaxation  processes
in  gases
14—16  wrzesień  1981
Jabł onna,  Polska

146  F lows  of  liquids  past  bodies  with
developed  cavities
28—30  wrzesień  1981,
G renoble,  Francja

147  D amage  mechanics
22—25  wrzesień  1981,
Cachan/ Paryż,  Francja

148  Two- dimensional  separated  flows
13—15  paź dziernik  1981
Bochum,  RFN

149  Stress  waves  in  non- elastic  solids
23—27  czerwiec  1981
Jabł onna,  Polska

150  Analysis  of  stability  by  the  Liapunov
:  direct  method  and  its  application

in  mechanics
paź dziernik  1981
Jabł onna,  Polska

Prof.  G.  Del  Piero  ,
Facolta  d'Ingegneria
Udine
Prof.  D . H.  van  Campen
Teghnische  Hogeschool
Twente,  Enschede
oraz  prof.  A. D .  de  Pater,
Delft
Prof.  G. Comte- BeHot
Ecole  Centrale  de  Lyon
oraz  prof.  M.  Sunyach,
Lyon
Prof.  A.  Verruiit
Delft  University
oraz  dr  F. B. J.  Barends,
Delft
Prof.  W.  Schneider
Technische  Universitat
Wien
oraz  dr  R.  Clift ,
Cambridge
Prof.  B.  Schmidt
Universitat  Karlsruhe,  RFN
oraz  dr Z. A.  Walenta,
Warszawa
D r  J. M.  Michel
Institut  de  Mecanique  de  Grenoble,
Francja
oraz  dr  A.  Rowe,  Grenoble
Prof.  J.  Lemaitre
Ecole  Normale  Superieure
de  l'Enseignement  Technique
Cachan,  Francja
Prof.  K.  Gersten
Ruhr- Universitat  Bochum
oraz  prof.  K.  Stewartson,
Londyn
D oc.  dr  W. K.  Nowacki
Inst.  Podst.  Probl.  Techniki  PAN,
Warszawa
oraz  prof.  E.  Włodarczyk,
Warszawa
Prof.  R.  Gutowski
Politechnika  Warszawska
oraz  prof.  V. A.  Vuiicic,
Belgrad,  Jugosławia

Zawiadomienie

W  dniach  6—10  kwietnia  1981  r.  w  Jadwisinie  koło  Warszawy  odbę dzie  się   XII I   Mię dzynarodowa
Konferencja  Dynamiki  Maszyn  IN TERDYN AMIC S 81.
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Szczegółowych  informacji  udziela  Komitet Organizacyjny  Konferencji:
Zakład  Układów  Mechanicznych  IPPT  PAN

Ul.  Ś wię tokrzyska  21  tel.  26- 12- 81  w.  267
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