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

S P R A W O Z D A N I E 

i. działalnoś ci  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki Teoretycznej   i  Stosowanej 

za  1982  rok 

I .  Działalność  organizacyjna 

W  roku  1982 liczba cz łonków  P T M T S  zwię kszyła  się z 1001 do 1007  osób. 

Odbył y  się 4  zebrania  Prezydium  Zarzą du  G łównego  oraz  3  zebrania  Plenarne  Z . G i . G łówna  Komisja 

Rewizyjna  zebrała  się 2  razy. 

W  dniu  22  paź dziernika  1982  roku  odbył  się Zjazd  Delegatów,  w  który m  uczestniczyło  89  osób  (w tym 

88  delegatów). 

W  Oddziałach  Towarzystwa  odby ło  się  łą cznie  50  zebrań  Zarzą dów.  x 

II .  Działalność  naukowa 

Na  zebraniach  naukowych,  któr e  odbyły  się w  Oddziałach  Towarzystwa  wygłoszone  zostały  nastę pują ce 

referaty: 

Bydgoszcz 

—  „Trójsk ładnikow a  funkcj a  opisują ca  i jej  zastosowanie  do  badań  uk ładów  dynamicznych" 

dr  inż. Andrzej   Golik  24.06.82 r . 

Czę stochowa 

—  „Rac jona ln e  podstawy  eksploatacji  urzą dzeń  technicznych" 

doc.  dr Seweryn  Lewandowski  24.06.82 r. 

—  „Obl iczani e  e lementów  konstrukcyjnych  w  warunkach  obcią ż eń  stochastycznych" 

doc.  dr  hab.  Józef  Szala  10.11.82 r. 

—  . .O pewnej   klasie  przepływów  w  kanałach  o  przepuszczalnych  i  ruchomych  ś cianach" 

prof ,  dr  Andrzej   Szaniawski  12.11.82 r. 

\  Gdań sk  v 

—  „Tłumieni e  drgań  w  ż elbetowych  belkach  zarysowanych"' 

mgr  inż. Ryszard  Włazło  12.02.82 r . 

Gliwice 

—  „ O  mechanice  w  Uniwersytecie  prowincj i  Alberta" 

prof ,  dr  hab. Józef  Wojnarowski  11.05.92 r. 

—•  „Uzupe łn ion e  prawo  Newtona  oraz  rozszerzona  zasada  d'Alambert a  jako  podstawowe  prawo 

mechaniki" 

dr   inż.  Alfre d  Stę pniewski  25.06.82 r. 

—  „Kszta ł towani e  płaskich  ustrojów  noś nych  o  najwię kszej   sztywnoś ci" 

dr  inż. Józef  Kapłanek  1.06.82 r. 

—  „Teor i a  identyfikacj i  stałych  sprę ż ystoś ci  oś rodków  anizotropowych  metodą  statyczną" 

dr  inż. Bronisław  Radzik  21.10.82 r . 

—  „N iezawodność  uktadosv  maszynowych" 

dr  inż. Remigiusz  Ć wik  9.11.82  r. 

25  Mccii .  Tcorct  i  Slos.  2—3/83 
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—  „Moż l iwoś ci  wykorzystania  nowych  technik  badawczych do oceny  jakoś ci  materiału  na  przykładzi e 

stali  25  H G N M " 

dr  inż. Andrzej   Warchoł  17.11.82 r. 

Krakó w 

—  „Me tod y  informatyczne  w  mechanice" 

dr   inż.  Wacław  Przybyło  18.11.82 r. 

Lubli n 

—  Brak  danych  dotyczą cych  dwóch  zebrań  naukowych. 

—  „Drgan i a  układu  samawzbudnego  z  wymuszeniem  parametrycznym  i  nieliniową  sprę ż ystoś cią" 

doc.  dr  Kazimierz Szabelski  18.11.82 r. 

—  „ O pewnym  nowym  układzie  równań  wyznaczania  naprę ż eń  i  odkształceń  w  oś rodkach  konty

nualnych" 

prof ,  dr  hab. Jerzy  Grycz  16.12.82 r. 

—  „Wariacyjn e  sformułowanie  analizy  wraż liwoś ci  i jej  zastosowanie  w mechanice  konstrukcji " 

dr  hab.  Krzysztof  Dems  17.05.82 r. 

—  „ O jednowymiarowym  zagadnieniu  identyfikacj i  strumienia  ciepła  na  brzegu  warstwy  płaskiej" 

dr   Krzysztof  Grysa  i  mgr  inż. Zbigniew  Kozłowski  3.06.82 r. 

—  „Wykorzystani e  metod  analizy  wraż liwoś ci  do  badania  układów  mechanicznych  opisywanych 

liniowymi  i  nieliniowymi  równaniami  Mathieu" 

dr  inż. Bogusław  Skierczyń ski  3.06.82 r. 

—•  „Ana l i z a  stanu  zakrytycznego  swobodnie  podpartej   tarczy  prostoką tnej   poddanej   działaniu  mimo

ś rodowego  ś ciskania  i jej  zastosowanie  do  przybl iż onego  obliczania  c ienkoś ciennego  dź wigara  skrzynko

wego" 

dr  inż. Sewer  Jakubowski  3.06.82 r. 

—  „Zbior y  rozmyte  i  systemy  tolerancyjne  w  mschanice" 

prof ,  dr  Czesław  Woż niak  11.06.82 r. 

—•  „ M e t o d y  pomiarów  przepływów  dwufazowych" 

prof ,  dr Zbigniew  Orzechowski  2.12.82  r. 

—  „Zagadnienia  pomiarowe  struktur y  pę cherzykowej   przepływu  dwufazowego" 

—  „Zas tosowan ie  piezoelektrycznej  sondy  igłowej  do  badania  struktur y  złoża  dwufazowego" 

mgr  inż. Stanisław  Bobrzyk  2.12.82  r. 

Opole 
? i 

—  „Ana l i z a  dynamiczna  powłok  obrotowych  metodą  elementów  skoń czonych" 

mgr  inż. Edward  Sadowski  14.04.82 r. 

Poznań  

—  „Anizot rop i a  plastyczna  muer ia łów  perforowanych" 

doc.  dr  hab. Andrzej   Litewk a  3.05.82 r. 

I  —  „Zagadnienia  maszyn  energetycznych" 

prof ,  dr   hab.  Edmund  Tuliszrka  1.12.82 r. 

Szczecin 

—  „F izyczn y  i  m itematyczny  model  tarcia  mieszanego" 

doc.  dr hab.  Karo l  Grudziń ski  29.11.82 r. 

—  „Badani a  doś wiadczalne  dynamicznych  właś ciwoś ci  obrabiarek  przy  uż yciu  sygnałów  zdetermi

nowanych" 

dr  inż. Tadeusz  Iglantowicz  22.12.82 r. 

Warszawa 

—  „Mie jsc e  techniki  w studiach  wyż szych,  w  szczególnoś ci  technicznych" 

prof ,  dr   Roman  Gutowski  14.12.82 ii 
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Zielona  Góra 

—  „Kryter i a  optymalizacji  konstrukcji " 

mgr  inż. S.  Pryputniewicz 

—  „Bry l a  sztywna  na  pólprzestrzeni  sprę ż ystej.  Rozwią zanie  metodą  e lementów  skoń czonych" 

mgr  inż. G .  Cyrok 

—  „Pods tawy  rachunku  tensorowego" 

mgr  inż. W. Czarnecki 

W  roku  1982  odbyły  się nastę pują ce  sympozja  naukowe: 

Gliwice 

—  XX I  Sympozjum  „Mode lowan i e  w  mechanice" 

Liczba:  referatów  — 46,  uczestników  — 63,  3 6.05.82  r. 

Poznań  

—  X  Sympozjon  „Drgan i a  w  układach  fizycznych" 

Referatów  — 83,  uczestników  — 99,  1922.05.82  r. 

Warszawa 

—  X  Sympozjon  „Doś wiadcza lnych  badań  w  mechanice  ciała  s ta łego" 

Referatów  — 27  (na sesjach  plenarnych),  54  (typu  plakatowego),  uczestników — 88  (w  tym 2  goś ci  z za

granicy),  34.12.82  r . 

Seminaria  i  kursy  zorganizowały  nastę pują ce  Oddziały: 

Gdań sk 

—  Cyk l  wyk ładów  wygłoszonych  przez dr  hab. inż. Mirosław a  Skowronka — „Pods tawy  nieliniowej 

mechaniki  oś rodków  cią głych". 

Czas  trwania:  X—XI I   1982  г .,  liczba  u c z e s t n i k ó w — 1 5. 

Szczecin 

—  Kontynuacja seminarium  naukowego  prowadzonego  przez  doc. dr  M . Kmiecika na temat  „ P o d 

stawy  współczesnych  metod  numerycznych  oraz  mechaniki  pę kania".  IV kw.  1982 r. 

Przecię tna  frekwencja  oko ło  20  osób. 

Opole 

—  „Ję zyk  F O R T R A N  TV — zastosowania  w  mechanice" 

—  dwutygodniowy  kurs  prowadzony  przez  nigra  inż. Lesława  Kwiatkowskiego  w  lutym  1982 r. 

Poznań  

—  Kur s  na temat  „M ia r y  stanu  naprę ż enia W mechanice  oś rodków  cią głych",  oraz  „Zasady  zacho

wania  na powierzchni  niecią głoś ci".  Wykład y  wygłoszone  przez dr Janinę  Ostrowską Maciejewską  z  IPPT 

P A N  Wwa,  9  i  16  czerwca  1982  r.  Liczba  uczes tn i ków—  15. 

Konkursy  naukowe  zorganizowały: 

Czę stochowa 

—  Ш   Ogólnopolski  Konkur s  nt.  ..Mechanika  płynów" . 

Liczba  nadesłanych  prac:  4,  nagrody:  II , II I  i  jedno  wyróż nienie. 

25* 
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Łódź. 

—  Ogólnopolski  Konkur s  na  najlepszą  pracę  z  dziedziny  mechaniki  teoretycznej   zorganizowany 

w  1981  roku  zosta)  rozstrzygnię ty  w  lutym  1982  roku . 

Nagrody:  II   i  dwie  II I   i  jedno  wyróż nienie. 

Na  działalność  wydawniczą  składają  s ię: 

—  kwartalni k  „Mechan ik a  Teoretyczna  i  Stosowana",  w  roku  1982  wydano  2  zeszyty  z  1980 

1931  r.  o  obję toś ci  26  ark.  wydawniczych.  Wydane  zeszyty  zawierają  oryginalne  prace  naukowe  oraz 

Biuletyn  Informacyjny .  W  roku  1982  z łoż ono  do  druk u  2 zeszyty  podwójne  o  łą cznej   obję toś ci  25  arkuszy 

wydawniczych  —  materiały  wydane  przez  Oddziały  z  okazji  sympozjów. 

W  ramach  działalnoś ci  Oddzia łów  wydano:  Gliwice —  Zbió r   referatów  X X I  Sympozjonu  „ M o d e l o 

wanie  w  mechanice"   z.  46,  Gliwice  1982,  ss  445.  Poznań  — Streszczenie  referatów  wygłoszonych  na  X 

Sympozjonie  nt.  „Drgan i a  w  układach  fizycznych"  — Wydawnictwo  Politechnika  Poznań ska,  1982,  obję

tość  22 ark . wyd. 

Ponadto  Oddział  Czę stochowa  zorganizował  2  sesje  ś rodowiskowe: 

1.  Połą czona  sesja  naukowa  P T M T S  z  Czę stochowsk im  Towarzystwem  Naukowym  nt.  „Przepływ y  tur 

bulentne",  w  ramach  które j   wyg łoszono  4  referaty: 

—  J. W.  Elsner.  Histori a rozwoju  i  ogó lna  problematyka  badań  turbulencj i  przepływów. 

—  S.  Drobniak .  Wykorzystanie  współczesnych  technik  cyfrowej   analizy  sygnałów  stochastycznych  do 

wykrywani a  struktu r   koherentnych  w  przepływach  turbulcntnych . 

— i.  W. Elsner,  M . Janik. Swobodna  turbulentn a  struga  izotermiczna  w  polu  oddzia ływań  akustycznych. 

—  R.  Klajny ,  R.  Wolań ski.  Nieizotermiczna  struga  swobodna  w  polu  fal  akustycznych. 

Liczba  uczestn ików:  21,  dyskutantów:  6. 

2.  „Termomechanik a  krzepnię cia",  w  ramach  której   wyg łoszono  4  referaty: 

—  R.  Parkitny .  Wprowadzenie  do  termomechaniki  krzepnię cia. 

—  A .  Bokota.  Warunk i  cią głoś ci  na  froncie  krzepnię cia. 

—  J.  KidawaKukla .  Zagadnienia  oddzia ływań  mechanicznych  odlewu  i  formy  odlewniczej. 

—  Z .  Jasikowski.  Analiza  statyczna  układu  cią głego  odlewania  stali. 

Liczba  uczestn ików:  14,  dyskutantów  6. 

Colloquium  Euromech  162 
„Stabilność  i  odparowanie  cienkich  warstw  cieczy  w  przepływie  dwufazowym" 

Jabłonna,  20 — 30  wrześ nia  1982 

Europejski  Komitet  Mechaniki  zdecydował  wiosną  1981  powierzyć  organizację  Colloquium  E U R O 

M E C H  162  profesorowi  J.  Krzyż anowskiemu  z  Instytutu  Maszyn  Przepływowych  P A N w  Gdań sku  jako 

przewodniczą cemu  Komitetu  Organizacyjnego  i  profesorowi  D. E .  Wurzowi  (Institu t  fur   Technische 

Theimodynamik)  z  Uniwersytetu  Karlsruh e jako wiceprzewodniczą cemu.  Colloquium zorganizowano  w Pa

łacu  w  Jabłonnie  w  dniach  2023  wrześ nią  1982  przy  znacznej   pomocy  Polskiej   Akademii Nauk.  Powo

dzenie  Colloquium  zawdzię czać  należy  również  Zespołowi  Organizacyjnemu  z  Sekretarzem  naukowym 

dr  Z .  Billicki m  z  IM P P A N . 

W  Colloquium, mimo  trudnoś ci,  uczestniczyło  31  osób,  w  tym  15  z  zagranicy:  Czechosłowacji  (1). 

Chiń skiej   Republiki  Ludowej   (1),  Francj i  (2),  Norwegii  (2),  Republiki Federalnej   Niemiec  (8),  U SA  (1)

Niestety  kilk a  osób  z  USA  i  Wielkiej   Brytani i  wycofa ło  się z  uczestnictwa.  Nie  dopisali  też  potencjalni 

uczestnicy  z  krajó w  Europy  Wschodniej,  w  szczególnoś ci  kilk a  wysokiej   klasy  specjal istów  ze  Zwią zku 

Radzieckiego.  Mimo^to ,  przy  stosunkowo  licznym,  jak  na  Colloquia  E U R O M E C H ,  audytorium,  udało 

się  zorganizować  rzeczowe  i  poż yteczne  obrady. 
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Problemy  stabilnoś ci  i odparowania  cienkich warstw  cieczy  w  przepływie  dwufazowym  budzą  ostatnio 

zainteresowanie.  Zebrano w  kilk u europejskich  oś rodkach  obszerne  materiały  teoretyczne  i  doś wiadczalne. 

Prace w  tej  dziedzinie  stymulowane  są przez zainteresowania  poznawcze,  ale  też przez  liczne  waż ne  zastoso

wania  techniczne.  Na  czo ło  wysuwa  się tu  tematyka  projektowania  i  bezpieczeń stwa  reaktorów  ją drowych, 

lecz  również  w  co  najmniej   tym  samym  stopniu  wiele  dziedzin  postę pu  warunkowanych  energetycznie. 

Na  przykład :  1)  intensyfikacja  wymiany  masy  i ciepła  w  procesach,  (kondensacji,  suszenia,  chłodzenia 

cienką  warstwą  cieczy,  spalania  ze  wstę pnym  odparowaniem,  atomizacja  cieczy  w  strumieniu  gazu,  gene

racj i  pary  w  kotłach  i  reaktorach  ją drowych);  2)  technologia  turbi n  zasilanych  parą  mokr ą  (konden

sacja  w  przepływie,  straty  energii,  erozja);  3)  technika  napę dów  kosmicznych  (chłodzenia  ablacyjne,  ch ło

dzenia  dysz  rakiet  cienką  warstwą  cieczy...)  oraz  4)  problemy  ochrony  ś rodowiska  (zjawiska  przepływowe 

i  biologiczne  wież  chłodniczych)  i  wicie  innych. 

Obrady  prowadzone  w  6  sesjach  skupiły  się na  tle  18  referatów  wokół  nastę pują cych  zagadnień: 

1.  Analiza  numeryczna  laminarnych  warstw  cieczy,  poruszają cych  się  w  polu  grawitacyjnym  lub  napę

dzanych  naprę ż eniem  na  powierzchni  rozdziału. 

Specyficzne  problemy  turbulencj i  w  cienkich  warstwach  cieczy; 

2.  Struktur a  ruchu  falowego  na  powierzchni  warstw  cieczy; 

3.  Zjawiska wymiany  masy  i  ciepła  mię dzy  warstwą,  a  przepływem  mgły  parowej   lub  powietrznej; 

4.  Relacje  mię dzy  ruchem kropel w warstwie  przyś ciennej   i  ruchem warstwy  cieczy; 

5.  Struktur y  przepływów  dwufazowych  w  kanałach,  rurocią gach  i  strugach  (zwią zane  z  zachowaniem  się  

warstw  cieczy); 

6.  Zastosowania. 

Zaprezentowano  szereg  oryginalnych,  nowych  prac  i  prac  w  toku.  Nienapię ty  program  konferencji 

stwarzał  dogodne  okazje  do  nieformalnych  dyskusji  i  konsultacji.  Zbiór   streszczeń  referatów  zgłoszonych 

na  Colloquium, opublikowany  i  rozesłany  przez  profesora  Wurza  uczestnikom  przed  konferencją  był 

znaczną  pomocą  w  ukierunkowaniu  dyskusji.  N iemałe  znaczenie  w  tym  sensie  miało  również  5  referatów 

przeglą dowych  wygłoszonych  przez  znanych  specjal istów:  profesora  Mikielewicza  (PRL),  profesora  Mo 

szyń skiego  (USA),  profesora  Wurza  (RFN),  docenta  Konorskiego  (PRL)  i  doktora  Bilickicgo  (PRL). 

Ję zykiem  Colloquium  był  ję zyk  angielski. 

W  sesji  otwarcia  Colloquium w  imieniu  Sekcji  Mechaniki Cieczy  i  Gazów  Komitetu  Mechaniki P A N 

przemówił  profesor   W.  Prosnak.  Scharakteryzował  on  krótk o  rosną cą  rol ę  przepływów  dwufazowych 

we  współczesnym  rozwoju  mechaniki  p łynów.  Prof.  W.  Fiszdon,  reprezentant  Polski  do  Europejskiego 

Komitet u  I U T A M ,  przedstawił  krótk o  ideę  colloquium  E U R O M E C H  jako  nieformalnego  forum dyskusji 

i  wymiany  informacj i  z  dziedziny  postę pu  mechaniki  w  ś rodowisku  europejskim. 

W  sesji  zamknię cia  prof .  Wur z  podjął  m.in.  wą tek  licznych  g łosów  by  nastę pne  colloquium  w  oma

wianej   dziedzinie  urzą dzić  ponownie  w  Jabłonnej   za  2  do  3  lat.  Komitet  Organizacyjny  przyją ł  tą propo

zycję jako  wyraz  sukcesu  imprezy. 

Dyskusje  wyłoni ł y  kilk a  wn iosków  godnych  zanotowania: 

1.  Współczesne  modele  teoretyczne  ruchu falowego  i  stabilnoś ci  warstw  cieczy  w  przepływie  dwufa

zowym  są na  tyle  uproszczone,  że  ich  zgodność  z  doś wiadczeniem  wydaje  się być raczej   przypadkiem. Na 

tym  tle  wyłania  się istotne  znaczenie  eksperymentu  jako  ź ródła  implikacj i dla  teorii . 

2.  Zastosowanie  metody  małych  zaburzeń  do  rozważ ań  na  temat  stabilnoś ci  (rozpadu)  warstw  cieczy 

nie  wydaje  się  obiecują ce. 

3.  Wyłaniaj ą  się  pewne  szanse  dla  metod  asymptotycznych  przy  rozwijani u  nowych  teoretycznych 

modeli  stabilnoś ci  i  stosowanych  kryteriów . 

4.  Równ ież  koncepcja  fal  toczą cych  się po  powierzchni  warstwy  czy  strugi  wydaje  się  obiecują ca. 

5.  Dotychczasowe  modele  ruchu  f i lmó w  opierają  się na  koncepcji  przepływu  laminarnego.  Słabe  jest 

rozeznanie  na temat  istoty  turbulencj i w cienkich  warstwach. 

6.  Niewystarczają ce  są cią gle  wiadomoś ci  na temat wpływ u  osiadania  i generacji  kropl i  na powierzchni 

film u  w  warunkach  adiabatycznych  i  przy  podgrzewie. 

7.  Rozpad warstw  cieczy  i  kropel  w  przepływie  nie jest jeszcze  dostatecznie  poznany. 

8.  Poż yteczne  byłoby  się gnię cie  w  wię kszym  stopniu  niż dotychczas  do  eksperymentowania  z  innymi 

cieczami  niż  woda. 
J.  Krzyż anowski 
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V I  RadzleckoPolskie  Sympozjum  z  Nieklasycznych  Problemów  Mechaniki  Konstrukcj i  Cienkoś ciennych 

Kijów ,  22 — 27  listopada,  1982  roku 

W  przeciwień stwie  do  dotychczasowych  pię ciu  sympozjów  PolskoRadzieckich  i RadzieckoPolskich, 

z  któryc h  3 były  zorganizowane  w  Polsce  a 2 w  ZSRR  i  któr e  dotyczyły  nieklasycznych  problemów  mecha

nik i  ciała  stałego  (bez  bliż szej   specyfikacji),  ostatnie  sympozjum  miało  bardziej   wyspecjal izowaną  tema

tykę,  ograniczają cą  się do  mechaniki  konstrukcj i  c ienkoś ciennych.  Wybór  tej   tematyki  nie  był  jednakże 

przypadkowy  bowiem  Instytut  Mechaniki  Akademii  Nauk  USRR,  bę dą cy  organizatorem  spotkania,  ma 

od  wielu  lat  znaczą ce  osią gnię cia  w  rozwoju teorii  konstrukcj i c ienkoś ciennych.  Ze strony  polskiej   w sym

pozjum  wzię ła  udział  10cio  osobowa  delegacja  pod  przewodnictwem  zastę pcy  przewodniczą cego  Komi 

tetu  Mechaniki  P AN  W.  Szczepiń skiego.  Ponadto  w  skład  delegacji  polskiej   wchodzili:  M . Duszek,  H . 

Frą ckiewicz,  E . Radzikowska, K . Sobczyk  (IPPT  PAN), J. Skrzypek, Z . Waszczyszyn  (Politechnika  Kra 

kowska),  W.  Pietraszkiewicz  (IM P  Gdań sk),  Z .  Dż ygad lo  (WAT ) oraz  Cz. Woź n iak  (Uniwersytet  War 

szawski).  Ze  strony  gospodarzy  w  konferencji  brał o  czynny  udział  18tu  pracowników  nauki,  wszyscy 

z  Instytut u  Mechaniki  Ukraiń skiej   Akademii  Nauk,  pod  przewodnictwem  A .  N .  Guzia,  dyrektor a tego 

instytutu .  Celem  sympozjum,  podobnie  jak  i  sympozjów  poprzednich  (odbywają  się  one  co  3  4  lata, 

naprzemian  w  Polsce  i w  ZSRR),  jest  współpraca  naukowa  w zakresie  mechaniki  ciała  stałego  sprowadza

ją ca  się do  wymiany  doś wiadczeń,  konfrontacj i  wyników  badań  i  pewnych  prób  ustalania  wspólnej   tema

tyk i  badawczej.  Wszyscy  uczestnicy  polskiej   delegacji  wygłosili  wykłady ,  wię kszość  brał a  udział  w dysku

sjach  nad referatami oraz w dyskusji  ogólnej.  Prace przedstawione  przez polskich  uczestników  miały  raczej 

teoretyczny  charakter   natomiast  wię kszość  z  18tu  wyk ładów  przedstawionych  przez  pracowników  Insty

tutu  Mechaniki  U A N dotyczyła  zagadnień  kompleksowych  (były  to  zwykle  prace  kilkuosobowych  zespo

łów)  obejmują cych  zarówno  podstawy  teorii ,  metody  obliczeniowe  jak  i  rozwią zania  szczegółowe  róż nych 

zagadnień  o  znaczeniu  technicznym.  Z  prezentowanych  na  sympozjum  osią gnięć  wynika,  że  prace  doty

czą ce  konstrukcj i c ienkoś ciennych  prowadzone  w  Polsce  są  zwią zane  przede  wszystkim  z  badaniami pod

stawowymi  i  akcentują  elementy  poznawcze  raczej   niż  praktyczne  zastosowania  w  technice,  natomiast 

badania  w  oś rodku  kijowski m są  ukierunkowane  na  rozwią zywanie  prob lemów  o  znaczeniu  technicznym, 

zawierając  wynik i numeryczne a  także  weryfikacj ę  doś wiadczalną  założ eń.  Róż norodność  ukierunkowania 

badań  jest  wynikiem  zarówno  pewnych  tradycj i naukowych  jak  i specyfiki  naukowej   Instytutu  Mechaniki 

U A N :  konfrontacj a  osią gnięć  w  ramach  wspólnych  spotkań  wydaje  się przeto  bardzo  celowa. 

Cz.  Woż niak 

Konferencja 

Mechanika  oś rodków  cią głych  clala  stałego 

Oberwolfach,  2 — 8  stycznia  1983 

Pierwsze  próby  zorganizowania  oś rodka  nauk  matematycznych  w  Oberwol fachWalkę,  u  górach 

Schwarzwaldu,  się gają  jeszcze  koń cowego  okresu  II  wojny  ś wiatowej.  W  roku  1946  przyjechali  tam pierwsi 

matematycy  zagraniczni.  W  latach  1967   70,  dzię ki  dotacji  Volkswagena,  na  miejscu  starych  d o m ów 

Lorenzenhofu  zostały  zbudowane  nowoczesne  budynki ,  w  któryc h  mieś ci  się bogato  wyposaż ona  biblio

teka  matematyczna  działają ca  na  zasadzie  samoobsług i,  czytelnia  czasopism,  duża  sala  wyk ładowa,  małe 

sale konferencyjne,  hotel  na oko ło  50  osób,  s to łówka,  pokój   muzyczny,  pokój   do  pingponga, bilard ,  samo

obs ługowe  bufety  itd . Nie ma natomiast  telewizji  i  radia.  Konferencje z  róż nych  działów  matematyki orga

nizowane  są tu prawie bez przerwy przez cały  rok w  liczbie ok.  50  rocznie. Konferencje zaczynają  się w nie

dzielę  wieczorem  wspó lnym  posi łk iem  i  trwaj ą  do  pią tku  wieczorem.  Uczestnicy  wyjeż dż ają  zwykle  w  so

botę  rano. Warunk i  do  pracy w  Lorenzenhofie  są  idealne,  cisza  zupełna,  a  najbliż sze,  male  zresztą,  osiedle 

OberwolfachWalke  znajduje  się  w  odległoś ci  ponad  3  km. 

Konferencje  z  mechaniki  oś rodków  cią głych  ciała  stałego  mają  tu  ju ż  swoją  tradycję,  odbywają  się  

zwykle  co  3  lata,  w drugim tygodniu  stycznia.  Tym razem  uczestniczyło  w  niej   oko ło  50  osób  z  14  pań stw 

(zaproszonych  było  z  17  pań stw)  w  tym  również  z  U.S.A.  i  Kanady.  Polska  grupa  była  najliczniejsza  ze 
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wszystkich  zagranicznych.  Wygłoszono 39  referatów  o  róż norodnej   tematyce.  Moż na  było  wyróż nić  na 

stę pują ce  grupy  tematyczne: 

metody  muetmtyczne  w  mechanice  ciała  stałego, 

teoria  plastycznoś ci, 

mechanika  oś rodków  anizotropowych,  , 

dź wigary  powierzchniowe  (powłok i ,  płyty ,  również  nieliniowe), 

mechanika  pę kania  materiałów, 

prace  doś wiadczalne  z  mechaniki  ciała  stałego, 

termosprę ż ystoś ć,  nieliniowa  teoria  sprę ż ystoś ci, 

rozchodzenie  się  fal. 

Organizatorami  Konferencji byli  profesor   Horst  Lippmann z Monachium i profesor   George Herrmann 

z  Universytetu  Stanforda  w  USA.  Przy  tak  rozstrzelonej   tematyce  wyróż nienie  jakich ś  referatów  musi 

być  subiektywne.  Profesor   G .  Fichera z  Rzymu  wygłosił  interesują cy,  chyba  najlepiej   wygłoszony,  referat 

o  zasadzie  zanikają cej   pamię ci.  Prof.  P.  Chadwick  mówił  o  rozchodzeniu  się  fal  w  naprę ż onych  ciałach 

sprę ż ystych,  prof.  R . J . Knops  o  zasadzie  SaintVenanta  w  nieliniowej   teorii  sprę ż ystoś ci,  prof.  I.  Mulle r 

o  dynamicznej   teorii  pamię ci  s topów.  Wymień my  tu jeszcze referaty  profesorów  G . Grioli'ego, К .  Herrman

na,  G . Koitera , E. Steina,  F . Y . M .  Wana, H . J. Weinitschkego  i W. Wunderlicha. 

Polscy  uczestnicy  wygłosili  nastę pują ce  referaty: 

A .  Sawczuk:  Dolne  ograniczenia  ugięć  konstrukcj i  plastycznych  przy  skoń czonym  zginaniu, 

W .  Szczepiń ski:  Teoretyczne  i  doś wiadczalne  studium  postę pują cego  procesu  cią gl iwego  pę kania 

metali, 

Z .  Weso łowsk i:  Fale  w  cię gnie  o  przekroj u  asymetrycznym, 

H .  Ż orski:  Bifurkacj a  fal  w  oś rodku  sprę ż ystym, 

Z .  Olesiak:  O  stowarzyszonych  transformacjach  Webera  i  zastosowaniach  w  teorii  sprę ż ystoś ci, 

Ponadto,  pracują cy  w  Monachium J.  Najar   wygłosił  referat:  Porównawcza  analiza  cią głych  modeli 

pę kania  dynamicznego  i  zastosowania  w  zagadnieniach  zapobiegania  wybuchom  wę gla. 

Zbigniew Olesiak 

Euromech  166 

„Focussing  of  Mechanical  Waves 

in  Continuous  Media" , 

Aachen  (RFN),  28—30  marca  1983  г . 

Temityk a  Konferencji  dotyczyła  skupienia  fal  mechanicznych  w  oś rodkach  cią głych.  Szereg  prezen

towanych  referatów  wykraczało  poza  ramy  nakreś lone  tą  tematyką.  Przedstawione  prace  dotyczyły  za

równ o  badań  teoretycznych  jak  i  doś wiadczalnych  zwią zanych  z  propagacją  fal  w  ciałach  stałych,  cieczach 

i  gazach.  W  Konferencji  uczestniczyło  50  osób,  wyg łoszono  32  referaty  (w  tym  3  referaty  przeglą dowe): 

1.  A .  Jeffrey  (Wlk .  Brytania) —,.Growth  and  Decay  of  Singularities  in  Hyperbolic  Systems,  with 

Applications"   (ref.  przeglą dowy), 

2.  M .  Piau  (Francja)—,.Converging  Rayleigh  Waves  from  Annular   Spreading  Loads, 

3.  D.  Fusco  ( W ł o c h y ) — , , W a ve  Propagation  in  Nonlinear   Media  Described  by  Quasilincar  Hyper

bolic  First  Order  Systems  Involvin g  Dissipativc  Effects", 

4.  M . Burnat  (Polska)  — ,,On the  Qualitativ e Theory of  Autonomic  Partial Systems with  Applications 

in  Continuum  Mechanics, 

5.  G .  Damamme  (Francja)—,,Motio n  of  a  Front  Governed  by  a  CelerityCurvatur e Relation" , 

6.  E . Handke,  F. Obermeicr   (RFN) — , , On  the  Focussing  of  Shock  Waves  in  Gasdynamics", 

7.  R.  Holi ,  H .  Gróni g  (RFN) —,.Shock  Focussing  in  Gases", 

8.  F.  J.  SanchezSesmi  (Włochy)  —,,Diffractio n  of  Elastic  Waves  by  ThreeDimensional  Surface 

Irregularities" , 
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9.  R.  Dzieciclak  (Polska)  — ,,Propagation  of  Acceleration  Waves  in a  FluidSaturated Porous Solid" , 

10.  K .  Sobczyk  (Polska)—,,On  the  Propagation  of  Pulses  in  a  Stochastic  Medium" , 

11.  P. L . Christiansen  (Dania)  — „Sol i to n  Waves  on  Mechanical  Structures" , 

12.  B. Rogg,  D. Hermann, G . Adomcit  (RFN) —,,Pressure  and Temperature Development  in  Regular   ! 

Array s  of  Obstacles  and  Packed  Beds", 

13.  G .  BenDor  (Izrael) —,,Shock  Wave  Reflections  in  Steady,  PseudoSteady  and  Unsteady  Flows

State  of  the  Art "   (ref.  przeglą dowy), 

14.  В. Schmidt  (RFN) —  „Invest igat io n  of  the  Shock  Structur e  of  a  Shock  Wave  Close  to  a  Wall" , 

15.  D.  Zcitoun,  M .  Brun  (Francja) —,,Interaction  between  Shock  Waves  and  Boundary  Layers in 

ShockTubes", 

16.  J.  Renard,  M . Tronel,  J. Brossard  (Francja) — „Shock  Waves  in  Tubes:  Transient  Response  to 

Changing  Velocities  and  Rhcology  of  the  Confining  Material" , 

17.  J. F.  Clark  (Wlk .  Brytania) — „Shock  Wave  Reflection  from  a  Porous  Surface", 

18.  H .  Schilling  (RFN) — „Focuss ing  of  Sonic  Booms", 

19.  D. Dufresnc,  P. Giovanneschi, C. Creput, M . Autric ,  J. P. Caressa  (Francja) — „Laser  Generation 

and  Measurement  of  Stress  Waves  in  Materials" , 

20.  W.  Tepper   (RFN) —  „ W a v e  Phenomena  in  TwoPhase  Media" , 

21.  L . Z . Dumitrescu  (Rumunia) —  „ S o me  Results  on  Shock  Focussing  and  Stability" , 

22.  W.  Johnson  (Wlk .  Brytania) — „Fractur e  Sites  Determined  by  Stress  Wave  Focussing"   (ref. 

przeglą dowy), 

23.  H . P.  Rossmanith  ( A u s t r i a ) — „ D y n a m i e  Photoelastic  Investigation  of  Stress  Wave  Focussing 

in  Layered  Media" , 

24.  S.T.S.AIHassani (Wlk . Brytania) — „Ant ipoda l  Focussing  of Rayleigh Surface  Waves  in a  Sphere 

Subjected  to  Polar   Impact" , 

25.  J. Najar   (RFN) —,,Directed  Explosive  Fracturin g of  Coal  Seams as  a  Burst Prevention  Method" , 

26.  M . Staat,  H . J.  Raatschcn  ( R F N ) — „ S h o ck  Focussing  in  Plates", 

27.  P.  Guelin,  W.  Nowacki  (Francja,  Polska)  — „Remarques  sur   les  ondes  d'acceleration  dans  un 

continu  elasloplastique  avec  hysteresis", 

28.  M .  Braun  (RFN) —  „Focuss ing  of  Acceleration  Waves  in  Homogeneous,  Anisotropic  Elastic 

Media" , 

29.  M . J.  P.  Musgrave  (Wlk .  Brytania) — „ O n  Criteri a  for   Intense  Focussing  of  Elastic  Waves in 

Anisotropi c  Media" , 

30.  A .  Gerard,  J.  L . Rousselot  (Francja)—,,Resonances  acoustiques  d'une  sphere  elastiquc  et  leur 

relation  avec  les  ondes  de  surface", 

31.  W.  Kosiń ski  (Polska)  —  „ThreeDimensional  Waves  in  ElastoViscoplastic  Medium  with  Dila

tation" , 

32.  A .  Bostrom  (Szwecja) —,.Elastic  Wave  Scattering  by  a  ThrceDimensional  Inhomogeneity  in 

an  Elastic  Half  Space". 

Zarówn o  obrady  Konferencji , jak  i  spotkanie  okrą głego  stołu  miały  interesują cy  przebieg.  Oż ywiona 

dyskusja  stworzyła  moż l iwość  wymiany  poglą dów  na  szereg  problemów  zwią zanych  z  propagacją  fal 

w  oś rodkach  cią głych. 

Obiady  Konferencji  toczyły  się w  Wyż szej   Szkole  Technicznej   w Aachen  (der   RheinischWestfalischen 

Technischen  Hochschule  Aachen).  Na  podkreś lenie  zasługuje  wysoki  poziom  organizacji  Konferencji 

i  sprawny  przebieg  obrad.  Uczestnicy  Konferencji  zwiedzili  bardzo  interesują ce  laboratoriu m  fal  uderze

niowych  Uczelni.  Zadbano  również  o  zorganizowanie  programu  socjalnego. 

R.  Dzieciclak 
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Eurumcch  colloquium  169 

„Równani e  Boltzmanna  w  dynamice  gazów" 

Trondheim,  20 — 23  Czerwiec  1983 

Relację  naszą  rozpoczynamy  od  prezentacji  miasta,  w  który m  się  konferencja  odbywała,  gdyż  jak 

zawsze  najpierw  z  nim  się  zetknę l iś my.  Trondheim został  za łoż ony  w  roku  997  przez  król a  Wik ingó w 

Olava  Tryggvasona  i  przez  wiele  wieków  był  stolicą  Norwegii.  Dziś  jest  jednym  z  g łównych  oś rodków 

przemysłowych  i kulturalnyc h kraju ,  zabudowany  w znacznej   mierze  przez jedno  dwu  pię trowe  drewniane 

domki ,  pomalowane  każ dy  na  inny  kolor . Już w  niedzielę,  19 czerwca,  poznal iś my  główną  atrakcj ę  Trond 

heim,  któr ą  o  lej   porze  roku jest  brak  nocy,  s łoń ce  zachodzi ło  po  23tej  na  oko ło  2  godziny. 

W  takim  atrykcyjny m  i  spokojnym  miejscu  odbywało  się  kolokwium  Euromechu  zorganizowane 

przez  Norges  Tekniske  Hogskole,  a  przewodniczą cym  komitetu  organizacyjnego  był  prof .  Tor  Ytrehus. 

Wszyscy  zamiejscowi  uczestnicy  zakwaterowani  zostali  w  domu  studenckim,  któr y  latem  zostaje  zamie

niony na Sigsaker   Sommer  Hotel; obrady  odbywały  się w G łównym  Budynku N T H  odległym  o ok. 20 min. 

spacerem. 

W  kolokwium  brał o  udział  44  uczestników  reprezentują cych  12 narodowoś ci,  wyg łoszono  37  referatów, 

w  tym  6  dłuż szych  wykładów.  Kolokwiu m  rozpoczę ło  się  w  poniedziałek,  20  czerwca,  wyk ładem  prze

g lą dowym  prof.  Carlo  Cercignaniego  (Politechnika  de  Milano) pt.  „Th e  Boltzmann  Equation  in  Rarefied 

Gas  Dynamics", a  pozostała  czę ść  obrad dotyczyła  przepływów  w obszarach  przejś ciowych  oraz  zagadnień  

parowania — kondensacji  i  warstw  knudsenowskich.  We  wtorek,  21  czerwca,  prof .  Władysław  Fiszdon 

wygłosił  przygotowany  wraz  z  R.  Herczyń skim  i  Z .  Walentą  wykład  pt.  „ShockWave  Structure,  Shock 

Reflection  — Gaps  between  Theory  and  Experiments",  zaś  pozostałe  referaty  dotyczyły  wyp łwów  z  dysz 

oraz  wpływu  pól  zewnę trznych. 

Tego  dnia obrady  skoń czyły  się wcześ nie  ,  gdyż  zorganizowano  wycieczkę  do  Ryngve  Museum  posia

dają cego  oko ło  12  tysię cy  róż nych,  czę sto  bardzo  dziwnych  instrumentów  muzycznych.  Posiada  ono  rów

nież  jedną  z  dwu  poś miertnych  masek  F.  Chopina,  odlew  gipsowy  jego  dłoni  i  kilk a  mebli  uż ywanych 

przez  niego.  Takie  pamią tki  po  Chopinie  chciałoby  mieć  chyba  każ de  inne  muzeum.  Nastę pnie  zwiedza

liś my  g łówny  architektoniczny  zabytek  Trondheim — Nidarosdomen  —czyli  Katedra  Nidarosa,  się gają cą  

począ tkami  roku  1150. 

Ś roda,  22  czerwca,  była  najbardziej   przepełnionym  dniem  kolokwium.  Tego  dnia  wygłoszone  zostały 

dwa  wykłady  przeglą dowe,  pierwszy  przez  prof .  H . Neunzerta  (Universitat  Kaiserslautern)  pt.  ,,Mathe

matical  Research  on  the  Fundamentals  of  Kineti c Theory — where  it  stands and  where  it  (perhaps)  goes" 

i  drugi  przez  J.  R.  Dorfmana  (University  of  Maryland ) — ,,LongRange  Boundary  Effects  in  Simple 

Fluids" ,  a  pozostałe  referaty  dotyczyły  modeli  matematycznych  w  kinetycznej   teorii  gazów. 

Czwartek,  23  czerwca,  był ostatnim  dniem  obrad.  G łówne  wykłady  przygotowane  zostały  przez  prof. 

Ivana  Kuscera  (Univerza  v  Ljubljaini ) wraz  z  В.  1.  M .  Boschem  i  J. J.  Becnakkerem  (obaj   z  Holandii ) 

na  temat:  „Onsager  Symmetries  in  Field —  Dependent  Flows  of  Rarefied  Molecular   Gases",  a  drugi 

wykła d  wygłosił  prof.  Y . Sone  (Kiot o  University) — lemat  iego  wykładu :  „F re e  Molecular  Flow —  Con

struction  of  Solution.  Uniqueness  and  Application" .  Pozostałe  wystą pienia  dotyczyły  gazów  wieloato

mowych  oraz  przepływów  swobodnie  molekularnych. 

Na  zakoń czenie  omówimy  udział  Polaków.  Było  nas  pię ciu,  lecz  tylk o  autorzy  tego  sprawozdania 

w  ś cis łym  sensie  reprezentowali  Polskę,  a  pozostali  trzej   reprezentowali  oś rodki  zagraniczne,  w  któryc h 

aktualnie  przebywają,  a  któr e  ich  wydelegowały.  Wszyscy  wygłosi l iś my  referaty,  a  prof .  W.  Fiszdon — 

wspomniany  wykład  przeglą dowy.  Ponadto,  biorąc  czynny  udział  w  dyskusjach  dal iś my  się, naszym  zda

niem,  zauważ yć  jako  aktywni  uczestnicy  tego spotkania.  Konferencję  uważ amy  za  bardzo  ciekawą  i  poż y

teczną.  Pozwoli ła  nam ona  odnowić  kontakty  naukowe  i zor ientować  się co  do  obecnych  kierunkó w  badań  

w  zakresie  dynamiki  gazów  rozrzedzonych,  tym  bardziej,  że  po  dwuletnim  osłabieniu  kontaktów  nauko

wych  z  zagranicą,  stwierdzil iś my  u  nas  pewien  regres. 

K.  Piechur  T.  Pią tkowski 
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