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

SPRAWOZDANIE
Z  DZIAŁALNOŚ CI  POLSKIEGO TOWARZYSTWA  MECHANIKI   TEORETYCZNEJ

I  STOSOWANEJ  W  ROKU  1984

1.  Działalność naukowa

Zarzą dy  Główne XX  i XXI  kadencji, przy zachowaniu  okreś lonych  przepisów  prawnych  i statutowych
realizowały  działalność naukową   poprzez:  i

—  organizowanie  zebrań  naukowych,  odczytów,  wykładów,  seminariów,  kursów  i  sympozjów;
—  popieranie  badań  naukowych;
—  organizowanie  konkursów  naukowych  z  nagrodami;
—  udzielanie  informacji  naukowych  zainteresowanym  instytucjom;
—  utrzymywanie  ł ą cznoś ci z pokrewnymi  stowarzyszeniami  w kraju  i za  granicą;
—  czynny  udział  w zjazdach  krajowych  i  zagranicznych;

—  wydawanie  zeszytów  naukowych,  monografii  i  ksią ż ek.

1.1.  Zebrania  naukowe.
Zebrania naukowe  były  formą   cią głej  działalnoś ci. W roku  1984 zorganizowano  w Oddziałach Towa-

rzystwa  w sumie 75 zebrań, na których  wygłoszono  82 referaty  o nastę pują cej  tematyce:

Oddział   w  Bielsku- Białej

1.  S.  J.  Gdula,  S.  Wiś niewski  „Zagadnienia  nauczania  termodynamiki  w  szkołach  wyż szych"
84.01.09

Oddział   w Bydgoszczy

2.  E. Walicki  „Zarys  teorii  cieczy  nieniutonowskich"  84.02.22
3.  J.  Zadzwieja  „Asymptotyczna  metoda  analizy  przepływu  dwóch  niemieszają cych  się   cieczy

mię dzy  równoległymi  ś cianiami"  84.10.06
4.  M.  Malec  „Przyrząd  do  dynamicznego  wyważ enia  elementów  wirują cych"  84.10.06

Oddział   w  Czę stochowie

5.  W.  Wichowski  „Profilaktyka  w  eksplotacji  systemu  ciepłowniczego"  84.02.16
6.  A.  Wanik  „Komputerowa metoda obliczania wymienników  ciepł a"  84.02.23
7.  A.  Piskorek  „ O dwóch  typach  równań  przewodnictwa  cieplnego"  84.04.06
8.  H,  Zorski  „N iektóre zagadnienia  mechaniki  pę kania"  84.05.03
9.  M.  Hoffmeister  (Akademia  Nauk  NRD) „Hot  wire measurements  in  three —  dimensional

turbulent  shear  flows"  84.10.16
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10.  W.  Kiih n  (Akademia  N auk N R D) „H eat  transfer  in  oscillating  flows"  84.10.16
11.  M .  Marcinkowski  „Oprzyrzą dowanie  oraz  metody  eksperymentalnego  wyznaczania

przepł ywu  pary  przez  ostatnie  stopnie  turbin  kondensacyjnych"  84.11.29
12̂   P.  Sierputowski,  J. Błaż ewicz  „Badania modelowe  opływu  wiatrem  fragmentów  zabudowy

miejskiej,  o  skomplikowanej  konfiguracji  geometrycznej"  84.11.29

Oddział   w  Gdań sku

13.  B.  Jankowski  „D rgania  prę tów  cienkoś ciennych  w  zakresie  nieliniowym"  84.02.29
14.  L.  P.  N olte  (Bochum —  RF N)  „ On  strain  measures  and  finite  element  displacement

formulation  in  the nonlinear analysis  of elastic curved  beams"  84.05.16
15.  E. Sadowski  „Analiza  numeryczna drgań wymuszonych  oraz zagadnień  statecznoś ci

dynamicznej  powł ok  obrotowych"  84.05.31
16.  W.  1.1.  H uisman  (U niv.  w  Eindhoven —  Holandia)  „N owe  kierunki  rozwoju  lekkich

konstrukcji  budowlanych"  84.06.29
17.  W.  L.  Fiedjajew  (Kazań — ZSRR)  „ O  badaniach  w  zakresie  aerohydrosprę ż ystoś ci

prowadzonych  w  pracowni  mechaniki  powł ok  K F — TI  AN Z SR R"  84.10.30
18.  W.  Borkowski  „Dynamiczna analiza  konstrukcji  metodą   elementów  skoń czonych"  84.tl.29
19.  A.  L.  Goldenwejzer  (Inst. Probl. Mechanifii  AN  ZSRR —  Moskwa)

„Metody  asymptotyczne  w  mechanice  powł ok" —  czę ść  I  Ś 4.12.17
20.  A.  L.  Goldenwejzer  (Fnst. Probl.  Mechaniki AN  ZSRR —  Moskwa)

„M etody  asymptotyczne  w  mechanice  powł ok" —  czę ść  I I   84.12.19

Oddział   w  Gliwicach

21.  R.  Wójcik  „Skrę canie  prę tów  fizykalnie  nieliniowych"  .• ;- .:••   84.03.13
22.'• • M. Sarna  „Wyznaczanie  „zgodnoś ci"  modelu  matematycznego  z  modelowanym  ' '• "

ukł adem  mechanicznym"  ••   '  •   •   •   84.05.30;

23.  A.  Morecki  „Współ czesne tendencje  w  rozwoju  robotyki"  84.06.18
24.  A.  Olę dzki  „Silnik  cieplny  nowego  typu  oparty  na  elementach  pamię ci  kształ tu"  84.06.25
25.  A.  G oł aś  „Wpł yw  parametrów  dynamicznych  procesu  na  generowane  efekty

wibroakustyczne"  .  .  „ • . . . . >.  84.11.27

Oddział   w  Kielcach

26.  J.  Wojnarowski  „Metody  grafów  w  mechanice"
27.  Ż . Wesoł owski  „Jednowymiarowe  fale w oś rodkach zł oż onych"
28.  H .  Frą ckiewicz  „N ieliniowe  problemy  statecznoś ci  sprę ż ystej"

84.04.27
84.11.12
84.11.16

Oddział   w  Krakowie

29.  L.  Martini  „Model  obliczeniowy  słupów  lini i  elektroenergetycznych  na  przykł adzie
•  zginanego  trzonu  kratowego"  •   • ••   ..  . •;  . .  ,  •   ;  84.01.24

30.  A.  P.  Zieliń ski  „ T — kompletne funkcje,  nowe  spojrzenie  na metodę 'Trefftza"  84.02.24
31.  J.  Wapiennik  „Wpł yw  sposobu  modelowania  układów  wibroizolacyjnych  na  ich  analizę
r.  i  syntezę"  •   .  :  ..  84.06.19

32.  A.  G bł aś  „Moż liwoś ci  czynnej  eliminacji  drgań  i  hał asu  poprzez  sterowanie  procesem  .'"• '  •
i i  dynamicznym  '  . . .  -   84.10.30
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Oddział   w  Lublinie

33.  Z.  Olesiak  „Mechanika  pę kania  a  hipotezy  wytrzymałoś ciowe"  84.01.26
34.  T.  Piech  „Zastosowanie  zjawiska  Barkhausena  do  nieniszczą cych  badań  materiał ów"
35.  C.  Komorzycki  „Wykorzystanie  MES  do  analizy  wytrzymałoś ciowej  niehertzowskiego

zagadnienia  kontaktu  dwóch  ciał   odkształcalnych"
36.  „Zastosowanie  metody  elementów  skoń czonych  w  obliczeniach  układów  prę towych

statycznie  niewyznaczalnych"  84.04.26
37.  „Noś ne betonowe  konstrukcje  wiszą ce  taś mocią gów"  84.05.31
38.  „Model  matematyczny  układu  pomiarowego  masy"  84.06.28
39.  „Wybrane  zagadnienia  dynamiki  układów  przestrzennych"  84.10.25
40.  „Przepływ cieczy  newtonowskiej  w szczelinach cylindrycznych"  84.11.29
41.  „Wp!yw  temperatury  na  noś ność  łoż ysk  aerodynamicznych"  84.12.13

Odział   w Łodzi

42.  K.  Grysa  „Graniczne zagadnienia  odwrotne dla  równania  falowego"  84.04.05
43.  S.  Doerffer  „Wpływ  oscylacji  na  konwekcyjne  przekazywanie  ciepła w  zastosowaniu

do  zbiorników  okrę towych"  84.04.05
44.  J.  Heymann „Badania modelowe w wybranych  zagadnieniach mechaniki"  84.05.17
45.  T. Smoleń „Zginanie belek  lepkosprę ż ystych  na podłożu reologicznym"  84,05.17
46.  5-  Kołodziej  „Okreś lenie  poprzecznej  efektywnej  przewodnoś ci  cieplnej  kompozytu

o  jednokierunkowo  ułoż onych włóknach  metodą   kolokacji  brzegowej"  84.05.17
47.  F.  Motta  (Hiszpania)  „Interaction of  Wall- Frame —  System  Resting  on  the  Elastic

Foundation"  84.06.13
48.  B. Rogowski  „ O zagadnieniach  inkluzji w materiałach kompozytowych"  84.06.13
49.  H .  Aurich,  E.  Kohłer  (Technische Hoch  Schule—Karl—Marx—Stadt)

„Automatisierung  der  Arbeit  in  der  Beklesdung  Industrie"  84.10.11
50.  C.  Woź niak  „Alternatywna  teoria mnogoś ci, a podstawy  mechaniki"  84.12.13

Oddział   w  Opolu

51.  K.. Wilmań ski  „Opis  makroskopowy  procesów  termodyfuzyjnych"
52.  J.  Kubik  „Stosowanie  i potrzeby  mechaniki w  ś rodowisku"
53.  T.  Smoleń  „Kontakt konstrukcji  lepkosprę ż ystej  z podłoż em"

84.09.18
84.12.05
84.12.12

Oddział   w Poznaniu

54.  F,  Romanów „Uogólniona forma utraty statecznoś ci  konstrukcji  warstwowych"  84.02.03
55.  J.  Ignaczak „Fala silnej niecią głoś ci w liniowym oś rodku termosprę ż ystym"  84.02.07
56.  Z.  Cywiń ski  „ O wytrzymałoś ci starych mostów stalowych"  84.02.14
57.  J.  Kubik  „Teoria  mieszanin,  a  termodyfuzja"  S4.03.26
58.  R. Lewandowski  „Geometrycznie nieliniowe drgania  siatek  cię gnowych"  84.05.02
59.  R.  Gutowski  „Mechanika analityczna układów z wię zami  nieholonomicznymi wyż szych

rzę dów"  84.05.17
60.  .(.  Vrbka  (Czechosłowacja)  „Optymalizacja  wielopłaszczyznowych  obrotowo- symetrycznych

urzą dzeń  przy  wykorzystaniu  metody  elementów  skoń czonych"  84.09.19
61.  K.  Prileryl  (Czechosłowacja)  „Optymalizacja  systemów  napę dowych  klatek  walcowniczych"

84.09.19
62.  C.  Cempel  „Przegląd  problematyki  badawczej  Zakładu  Dynamiki  i  Wibroakustyki

Maszyn  Politechniki  Poznań skiej"  84.10.29

14  Mech.  Teoret.  i  Stos.  1—2/86
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Oddział   w  Rzeszowie

63.  Z.  KJepacki  „Metody  optymalnego  doboru  podstawowych  parametrów  samolotu  w  fazie
projektowania"  84.03.20

64.  J. Walczak  „Nieliniowe problemy  reologii  konstrukcji  w uję ciu  MES"  84.04.17
65.  Z.  Stójek  „Dynamika i wibroakustyka  konstrukcji"  (cz. I)  84.11.06
66.  Z.  Stójek  „Dynamika  i  wibroakustyka  konstrukcji"  (cz.  II )  84.11.20
67.  Z. Stójek  „Dynamika  i wibroakustyka  konstrukcji"  (cz. III )  84.12.18

Oddział   w  Szczecinie

68.  Z. Meyer  „Pionowa cyrkulacja  w  stratyfikowanym  gę stoś ciowo  zbiorniku"
69.  M. Paprzycki, J.  Jachimowicz,  K.  Rumiń ski,  „System  STRUDL- BRYŁA  82 analiz

wytrzymałoś ciowych  metodą   elementów  skoń czonych"
70.  F. Ihlenburg  (Wismar)  „Aproksymacja  funkcji  niecią głych metodą   róż nic skoń czonych"
71.  B. Tę czyń ska  „Analiza  zastosowań  silników  głównych o małej  iloś ci  cylindrów  w  aspekcie

drgań  kadł uba  statku"
72.  W.  Kissing  (Wismar)  „Uogólnienie półmomentowej teorii  powłok  do obliczeń

cienkoś ciennych  konstrukcji  poddanych  działaniu  stacjonarnego  pola  temperatur"
73.  R. Sikora  „Mię dzynarodowa konferencja  maszyn  elektrycznych  ICEM 84 w Lozannie"
74.  M. G ramz „Mię dzynarodowe  kolokwium  w  llmenenau w N R D"
75.  W.  Lipiń ski  „Referat  sprawozdawczy  z  pobytu  na  stypendium  Humboldta w Dortmundzie'

76.  R. Pał ka „Referat  sprawozdawczy  z pobytu na stypendium Humboldla w Brunszwiku  (RF N )"

84.02.16

84.04.26
84.05.18

84.05.31

84.06.30
84.12.14
84.12.14

84.12.19

84.12.18

Oddział   w  Warszawie

77.  S.  J.  Gdula,  S.  Wiś niewski  „Miejsce  termodynamiki  w  wyż szych  studiach  technicznych",
zebranie  zorganizowane  wspólnie  z  O/Bielsko- Bialskim  84.01.09

Oddział   we  Wrocławiu

78.  A.  Negrusz  „Pobór  próbki  gazu  przy  pomiarach  stę ż enia  pyłu  i jego  emisji  przez  kanały
spalinowe"  84.01.24

79.  J.  Lagner  „Wybrane  problemy  drgań  konstrukcji  pod  obcią ż eniem  ruchomym"  zebranie
organizowane  wspólnie  z  Wrocł. Tow.  Naukowym  84.02.24

80.  K. Biernatowski,  W.  Brzę kała „Stochastyczne modele gruntu"  84.03.06
81.  M.  Mieczyń ski  „Jednolity  wywód  funkcji  termodynamicznych"  84.05.02
82.  E.  Kalinowski  „N iektóre  aspekty  II- giej  zasady  termodynamiki"  84.06.25

83.  M.  Werszko  „Czujniki do pomiaru ciś nienia wewną trz czaszkowego"  84.11.05

1.2.  Organizowanie  sympozjów  i  konferencji  naukowych  w Oddziałach:
W  roku  1984  odbyło się   5 sympozjonów,  na których wygłoszono  266  referatów:

Oddział Hasło  sympozjonu Liczba
ref/uczestn.

Data

Gliwice

Poznań

XXIII   Sympozjum
„Modelowanie  w  mechanice"  65/176

XI   Sympozjon
„Drgania  w  układach  fizycznych"  67/149

1984.04.9  - 14

1984.05.24  -  26
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Warszawa

Wrocław

Zielona  Góra*

XI   Sympozjum
„Badania  doś wiadczalne  w  me-
chanice  ciała  stał ego"

IX  Sympozjon
„Reologii"

Nauczanie  mechaniki  w  regionie
zielonogórskim

96/128

30/75

8/40

1984.09.6-8

1984.11

1984.06

266/568

W  roku  1984  zorganizowano  3  konferencje  naukowe:

Oddział   Temat  konferencji  D ata

Zarząd  Główny  Sesja naukowa zorganizowana  z okazji  25- lecia  PTMTS
(towarzyszą ca  Zjazdowi  Deleg.)  1984.05.9 -  11

Gliwice  W ramach XXII I   Sympozjonu  „Modelowanie w mecha-
nice"  odbyła  się   I I I  Sesja  „Poliooptymalizacji"  1984.04

Warszawa  I  Ogólnopolska  konferencja  „Mechanika w lotnictwie"  1984.01.19

Zarząd Główny podjął  po raz pierwszy działalność w zakresie zorganizowania  szkoły naukowej  nt. „stero-
wanie  w  mechanice". Przewodn.  Kom.  Org.  został  prof.  St.  Dubicl.

1.3.  Seminaria  naukowe  i  kursy
Cztery  Oddziały  zorganizowały  seminaria.  I  tak:
L  Czę stochowa  —  1984.09.14  —  seminarium  poś wię cone  zagadnieniom  turbulentnego  transportu

w  przepływach  ze  ś cinaniem  (3  referaty):
—  M.  Musialik  „Bilans  energii  w  strudze  zawirowanej"
—  L.  Kurzak  „Procesy  turbulentnego  transportu  w  swobodnej  strudze  koł owej"
—•   R.  Klajny  „Rozwój  pola  temperatur  w  swobodnej  strudze  koł owej"

2.  Gdań sk —  1984.10.12 —  seminarium  „Wstę p  do dynamiki  racjonalnej"  —  Henryk  Walukiewicz.
3.  Poznań —  1984.06.13,  19  i  20  —  „Wstę p  do  nieliniowej  statyki  układów  prę towych"  —  Adam

Borkowski.
4.  Rzeszów  —  1984.05.08  i  1984.06.29 —  „Metoldy matematyczne w technice".

1.4.  Organizowanie  konkursów
1. Czę stochowa —  Konkurs na prace z mechaniki płynów, 1984.09.20.  Sąd  Konkursowy  w  skł adzie:

profesorowie  J.  Eisner  (Przewodniczą cy), Z.  Dż ygadło  (Sekr.  Gen.),  K.  Orzechowski,  Z.  KLazimierski,
R.  Puzyrewski,  E.  Tuliszka,  po  wysłuchaniu  9  referatów  przyznał:
dwie  nagrody  I I   stopnia  po  8.000, — każ da
—  dr  inż. S. Drobniakowi  za  pracę   „Struktury  koherentne strugi  osiowo- symetrycznej"
—  mgr  inż.  M.  Marcinkowskiemu  za  pracę   „Oprzyrzą dowanie  oraz metody  eksperymentalnego  wyzna-

czania  przepływu  pary  przez  ostatnie stopnie turbin  kondensacyjnych";
jedną   nagrodę   I I   stopnia — 4.000,  —
—  dr  inż.  M.  Ciałkowskiemu  za  pracę   „Rozwią zanie  zagadnienia  przepływu  idealnego  czynnika  ś eiś li-

wego  w  palisadzie  profili  metodą   wariacyjną ";
trzy  wyróż nienia  po  2.000,—
—  dr  inż. P. Sierputowskiemu  i mgr  inż. J. Błaż ewiczowi  za  pracę   „Badania modelowe  opływu  wiatrem

fragmentów  zabudowy  miejskiej  o  skomplikowanej  konfiguracji  geometrycznej",
—  mgr  inż. J, Rokickiemu za pracę   „Zagadnienia odwrotne w teorii układu  profilów",
—  dr  inż. T. Kowalskiemu  za pracę   „Dystrybucja  kropel  zawiesiny  w  przepływie typu  Poiseuille'a".

*  Sympozjum  to  zorganizowano  wspólnie  z Kuratorium Oś wiaty  i  Wychowania,  Instytutem Kształ-
cenia Nauczycieli w Zielonej Górze i Oś rodkiem Technologii  Kształcenia WSI  w Zielonej G órze.
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Praca  dr  inż.  P.  Kubskiego  „Uproszczona  analiza  procesu  separacji  kropel  z  przepływu  dwufazowego
pod  wpływem  pola  temperatur" nie została poddana  ocenie, gdyż autor nie wzią ł  udziału w sesji  konkur-
sowej  i  nie  spełnił   tym  samym  warunku  przewidzianego  regulaminem  konkursu.

1.5.  Zorganizowanie  sesji  naukowej  z  okazji  25- leria  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki  Teoretycznej
i  Stosowanej

Zarząd  G łówny XX kadencji  zorganizował  z okazji  25- lecia Towarzystwa  sesję  naukową   towarzyszą cą
XX I   Zjazdowi  Delegatów  w  Bielsku- Białej.  Szczegóły  podane są   w  protokole  Zjazdu.

1.6.  Dyskusje  okrą głego  stołu
Zarząd  G łówny na  zakoń czenie  Zjazdu  Delegatów  zorganizował   dyskusję   okrą głego  stołu  na temat

przyszłoś ci  i  perspektyw  mechaniki.
W  Gliwicach  dyskutowano  nt.  „Problemy  projektowania  silnie  obcią ż onych  profili  skrzynkowych

w maszynach  górniczych".

2.  Działalność  wydawnicza

W dniu 17.10.84 r. Prezydium Zarzą du Głównego powołało Radę  Redakcyjną   kwartalnika „Mechanika
Teoretyczna  i  Stosowana"  na  okres  1984- 1987  w  składzie:
Marek Dietrich —  Przewodniczą cy  Rady  Redakcyjnej  (PW)
Zbigniew  Dż ygadło  (WAT)
Janusz  Eisner  (Politechnika  Czę stochowska)
Stanisław  Jerzy  Gdula  (Politechnika  Łódzka)
Igor  Kisiel  (Politechnika  Wrocławska,  czł. rz.  PAN)
I  Witold  Nowacki  I  (em.  prof.  UW,  czł.  rz.  PAN)

Zenon  Mróz  (IPPT  PAN)
Bogdan  Skalmierski  (Politechnika  Ś lą ska)
Piotr  Wilde  (Gdań sk  IBW  PAN,  czł.  koresp.  PAN)
Józef  Wojnarowski  (Przewodniczą cy  PTMTS, Politechnika  Ś lą ska)
Michał   Ż yczkowski  (Politechnika  Krakowska,  czł. koresp.  PAN)
Zbigniew  Olesiak  —  Redaktor  Naczelny  (UW)
Stanisław  Dubiel —  Redaktor  (WAT)
Jacek  Stupnicki —  Redaktor  (PW)
Andrzej  Tylikowski — Redaktor  (PW)
Czesław  Woź niak  —  Redaktor  (UW)
Felicja  Koliń ska —  Sekretarz  Redakcji

Decyzja  Prezydium  Zarzą du  Głównego  została  zatwierdzona  na  posiedzeniu  Plenarnym  PTMTS
w dniu  14.11.84 r.  Wydział   IV PAN pismem z dnia 6.1.85 nie wniósł  zastrzeż eń do zgłoszonych  propozycji,
ponadto stwierdził, że zgodnie z pkt 4 par. 32 Zarzą dzenia 6/77 Sekretarza Naukowego PAN z dnia 26 lipca
1977  r.  Zarząd  Główny  lub  Walne  Zgromadzenia  Towarzystw  same  powołują   składy  osobowe  swych
czasopism.

W  okresie  sprawozdawczym  ukazały  się   drukiem  nastę pują ce  pozycje:

Z a r z ą d  G ł ó w n y

—  Kwartalnik  „Mechanika Teoretyczna  i  Stosowana"  —  numery  1/1983, 2 -  3/1983  i 4/1983 —  ł ą cznie
57,5  ark.  wydawniczego;

—  Biuletyn  „Polish  Society  of  Theoretical  and  Applied  Mechanics",  str.  14,  Warszawa  1984,  nakł.
300  egz.

O/ Gliwice  —  zbiór  referatów  XXII I   Sympozjom!  „Modelowanie  w  mechanice", z. 39, PTMTS,  Gliwice
1984  r„ ,  str.  620.

—  R.  Ć wik,  J. Wojnarowski  „Dwudziestopię ciolecie PTMTS Oddział  Gliwice, z. 50, Gliwice 1984, str. 94,
nakł.  350  egz.
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O/Poznań  —  zbiór  referatów  plenarnych  i  streszczeń  referatów  sekcyjnych  Xl  Sympozjonu  „Drgania
w  układach fizycznych"  nakład Politechniki Poznań skiej, Poznań  1984,  str.  313.

O/Wroclaw  —  zbiór  referatów  IX  Sympozjonu  poś wię conego  reologii,  Wroclaw  1984,  str.  232,  egz.  150.
O/Wrocław —  K. Biernatowski, S. Fuliń ski, M. Jokiel, H. Wzorek  „Oddział  Wrocławski  PTMTS w latach

1958 - 1983",  Wrocław  1984,  str.  56,  nakł.  150  egz.
O/Zielona  Góra  —  „Nauczanie mechaniki  w  regionie  Zielonogórskim",  Zielona  G óra,  czerwiec  3984,

str.  44,  nakł.  50  egz.

3.  Współpraca  Towarzystwa  z  zagranicą

3.1.  Profesor  Z. Olesiak  został  zaproszony  przez Jugosławianskie  Towarzystwo  Mechaniki  (Jugoslovensko
Drustvo  za  Mehaniku) na  16 Jugosłowiań ski  Kongres  Mechaniki Teoretycznej  i  Stosowanej,  który  odbył
się   w  Beć ići  w  dniach 28  maja  - 1  czerwca  1984. Kongres  ten był  zwią zany  z  30- leciem  istnienia Jugosło-
wiań skiego  Towarzystwa  Mechaniki.  Profesor  Z.  Olesiak  przekazał   na  rę ce  Prezesa  J. T. M.  (Profesor
dr  Luka  Vujosevic)  i  Sekretarza  Generalnego  (Profesor  dr  Jovo  Jarić)  medal  wybity  z  okazji  25- iecia
naszego  Towarzystwa  oraz  znaczki  PTMTS i  pozdrowienia  oraz  ż yczenia  od  Zarzą du  Głównego. Jugo-
słowiań skie  Towarzystwo  Mechaniki jest  zainteresowane  współpracą   z  PTMTS. Prof.  Jovo  Jarić  zapro-
ponował   w  imieniu  Z. G.  organizowanie  w  przyszłoś ci  polsko- jugosłowiań skich  sympozjów.  Pierwsze
takie  sympozjum  miałoby  się   odbyć  w  Jugosławii  w  1987  r.  Prof.  Jovo  Jarić  przebywał   w  Warszawie
w sierpniu  1984,  przed  Kongresem  Mechaniki w Danii, by  wrę czyć  profesorowi  Witoldowi  Nowackiemu
dyplom  honorowego  członka J. T. M.  Uroczystość  odbyła  się   w  Ambasadzie  Jugosłowiań skiej  w  War-
szawie dnia 17 sierpnia  1984. Prof. Z. Olesiak  wygłosił  na Jug. Kongresie  Mechaniki Teoretycznej  i Stoso-
wanej  referat  pt. „Modelling of  the moment theory of  plasticity"  i po Kongresie,  na zaproszenie  Wydziału
Maszynowego  Uniwersytetu w Belgradzie  referat na temat zagadnień  termicznych w (eorii szczelin. Obszerne
sprawozdanie  z  16 Jug.  Kongresu  Mechaniki zostało złoż one do  publikacji  w Biuletynie  PTMTS  22/19S4
zeszyt  4.

3.2.  W  dniu  3.12.1984 na  X  Konferencji  Teorii  Maszyn  i Mechanizmów  prof. J.  Wojnarowski  wrę -
czył   profesorowi  L.  Maunderowi  z  Anglii  dyplom  członka  zagranicznego  Towarzystwa  wraz  z  biule-
tynem  informacyjnym.

3.3.  W  dniu  4.07.1984 Z. G ł .  przekazał   do  wydawnictwa  The  World  of  Learning  1984- 85,  s.  927
informacje  o  Towarzystwie.

3.4.  Goś ć mi  zagranicznymi  byli:
H.  Aurich  N RD, W. L.  Fiedjajew  ZSRR, A. L.  Goldenwejzer  ZSRR,  M.  Granz N RD, M.  Hoffmeister
N RD,  W. I .  Huisman  Holandia, F. Ihlenburg  N RD,  E.  ICohler N RD, W.  Ktthn  N RD,  F.  Motta Hisz-
pania, Sandor Nagy Wę gry, L. P. Nolte RFN, K. Prileryl  Czechosłowacja, P. Rix  RF N, U. Schick RF N,
J.  Vrbka  Czechosłowacja,  W.  Kissing N RD.

4.  Działalność  organizacyjna

4.1.  Władze  Towarzystwa
W okresie  sprawozdawczym  Zarząd  Główny do dnia  10 maja  1984  r.  działał   w skł adzie:

prof.  Zbigniew  Olesiak  —  Przewodniczą cy  ZG
prof.  Roman  Gutowski  —  Z- ca  Przewodniczą cego
prof.  Józef  Wojnarowski  —  Z- ca  Przewodniczą cego
doc.  Władysław  Walczak  —  Sekretarz  Generalny
doc.  Waldemar  Bachmacz  —  Z- ca  Sekretarza  Gen.
prof.  Andrzej  Wikzynski  —  Skarbnik
doc.  Zdzisław  Sulimowski  —  Z- ca  Skarbnika
prof.  Eugeniusz  Brzudiowski  —  Członek ZG
doc.  Stanisław  Kasprzyk  —  Członek ZG
prof.  Jan  Kraszewski  —  Członek ZG
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z a s t ę p c a mi  c z ł o n k ów  b y l i :
doc.  Janusz  Lipiń ski
doc.  Ryszard  Parkitny
doc.  Marek  Trombski

S k ł ad  G ł ó w n ej  K o m i s j i  R e w i z y j n ej  by  1  nastę pują cy:
profesorowie:  Otton  Dą browski,  Janusz  Dietrych,  Czesław  Cempel,  Roman  Kazimierczak,  Andrzej
Tylikowski

P r z e w o d n i c z ą c y mi  O d d z i a ł ów  w  XX  kadencji  byli:
prof.  Stanisł aw  J.  Gdula —  O/Bielsko- Biała
prof.  Janusz  Eisner —  O/Czę stochowa
doc.  Edward  Walicki — O/Bydgoszcz
prof.  Wojciech  Pietraszkiewicz—O/ G dań sk
doc.  Walery  Szuś cik —  O/Gliwice
doc.  Andrzej  Radowicz —  O/ Kielce
prof.  Wiesław  Krzyś —  O/ Kraków
doc.  Kazimierz  Szabelski —  O/Lublin
doc.  Waldemar  Kobza—O/ Łódź
doc.  Jerzy  G oł aś —  O/ Opole
doc.  Ryszard  Dzię cielak —  O /Poznań
prof.  Jan  Madejski —  O/Rzeszów
doc.  Karol  G rudziń ski — O/Szczecin
prof.  Stanisław  Dubiel —  O/Warszawa
prof.  Kazimierz  Biernatowski — O/Wrocław
doc.  Edward  Goss —  O/ Zielona G óra

W  dniach 9- 11  maja  1984 roku odbył  się  w Bielsku- Białej XXI  Zjazd  Delegatów PTMTS, na  którym
w dniu 10 maja wybrano nowy Zarząd Główny, który ukonstytuował  się  jak  nastę puje:

Zarząd  Główny XXI   kadencji
prof.  J.  Wojnarowski  —  Przewodniczą cy
prof.  E.  Brzuchowski  —  Z- ca  Przewodniczą cego
prof.  W.  Krzyś  —  Z- ca  Przewodniczą cego
prof.  Z.  Dż ygadło  —  Sekretarz  Generalny
prof.  A.  Wilczyń ski  —  Skarbnik
doc.  J.  Lipiń ski  —  Z- ca  Sekretarza Generalnego
doc.  R.  Parkitny  —  Zastę pca  Skarbnika
prof.  B.  Skalmierski  —  Członek Zarzą du
prof.  K.  Sobczyk  —  Członek Zarzą du
prof.  M .  Wizmur  —  Członek Zarzą du
doc.  J.  Golas  —  Z- ca  Członka Zarzą du
doc,  C.  Mickiewicz  —  Z- ca  Członka Zarzą du
doc.  Z.  Sulimowski  —  Z- ca  Członka Zarzą du
Główna  Komisja  Rewizyjna
Prof.  A.  Tylikowski —  Przewodniczą cy, prof. O. Dą browski,  prof. K.  Wrześ niowski  — członkowie, prof.
S.  Dubiel,  doc.  M .  Skowronek  —  zastę pcy członków.

Walny  Zjazd  Delegatów  poprzedziły Walne  Zgromadzenia w  Oddziałach Towarzystwa,  na  których
członkowie wybrali  Przewodniczą cych  i  składy Zarzą dów Oddziałów oraz Komisje  Rewizyjne.  Po zebra-
niach  koonstytucyjnych  skł ady Zarzą dów Oddziałów XXI  kadencji  przedstawiają   się  jak  nastę puje:
Oddział   w  Bielsku- Białej  (25.IV.84)
Przewodniczą cy  —  prof.  Stanisław J.  Gdula
Z- ca  Przewodn.  —  doc.  Roman Błocki
Sekretarz  —  dr  inż.  Władysław  Jakubiec

Skarbnik  —  dr  inż.  Stanisław  Wojciech
Czł.  Zarzą du  —  dr  inż.  Andrzej  Sucheta
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Oddział   w  Bydgoszczy  (22.11.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Edward  Walicki
Sekretarz  —  dr  inż.  Anna  Walicka
Skarbnik  —  dr  inż.  Mirosław  Malec
Czł.  Zarzą du  —  dr  inż.  Jan  Lorkowski
Czł.  Zarzą du  —  mgr  inż.  Janusz  Zachwieją
Oddział   w  Czę stochowie  (29.11.84)
Przewodniczą cy  —•   prof.  Janusz  Eisner
Z- ca  Przewodn.  —•   doc.  Ryszard  Parkitny
Sekretarz  —  dr.  inż.  Stanisław  Drobniak

Skarbnik  —  dr  inż.  Józef  Zajdel
Czł.  Zarzą du  —  doc.  Lech  Tomski
Cz!.  Zarzą du  —  doc.  Waldemar  Bachmacz
Oddział   w  Gdań sku  (24.11.84)
Przewodniczą cy  —  prof.  Eugeniusz  Bielewicz.
Z- ca  Przewodn.  —  doc.  Wiesław  Pudlik
Sekretarz  —  dr  inż.  Edmund  Wittbrodt

Skarbnik  —  doe.  Mirosław  Skowronek
Czł.  Zarzą du  —  doc.  Henryk  Spus
Oddział   w  Gliwicach  (2.V.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Walery  Szuś cik

Z- ca  Przewodn.  -— doc.  Zbigniew  Bogucki  |

Sekretarz  —  dr  inż.  Henryk  Skowron
Z- ca  Sekretarza  —  dr  inź,  Andrzej  Buchacz
Skarbnik  —  dr  inż.  Remigiusz  Ć wik
Z- ca  Skarbnika  —  dr  inż.  Jerzy  Kuczyń ski
Czł.  Zarzą du  —  doc.  Gerard Kosman

Czł.  Zarzą du  —  dr  Józef  Suchoń

Oddział   w  Kielcach  (5.IV.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Andrzej  Radowicz
Z- ca  Przewodn.  —  dr  inż.  Andrzej  Pią tkowski
Sekretarz  —  dr  inż.  Adam  Barchan
Skarbnik  —  dr  inż.  Wacław  Gierulski
Czł.  Zarzą du  —  dr  inż.  Marek  Miksa

Czł.  Zarzą du  —  doc.  Marian  Kargol

Oddział   w  Krakowie  (24.11.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Stanisław  Bednarz
Z- ca  Przewodn.  •— doc.  Jacek  Skrzypek
Sekretarz  —  dr  inż.  Jerzy  Wapiennik
Skarbnik  —  dr.  inż.  Maria  Baczyń ska
Czł.  Zarzą du  —  prof.  Wiesław  Krzyś
Czł.  Zarzą du  —  prof.  Mieczysław  Zabawa
Z- ca  członka  —  dr  inż.  Andrzej  Gumiń ski
Z- ca  członka  —  dr  inż.  Jan  Gaszyń ski
Z- ca  członka  —  dr  inż.  Leszek  Głuch
Oddział   w  Lublinie  (22.111.84)
Przewodniczą cy  —  doc. Zdzisława  Rotter
Z- ca  Przewodn.  —  dr  inż.  Antoni  Malicki
Z- ca  Przewodn.  —  dr  inż.  Marian  Bartnik
Sekretarz  —  dr  inż.  Bogusław  Skierczyń ski
Skarbnik  —  mgr  inż.  Franciszek  Martinka
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Oddział   w  Lodzi  (8. 11 1.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Waldemar  Kobza
Z- ca  Przewodn.  —  dr  inż.  Andrzej  Młotkowski
Sekretarz  —  dr  inż.  Leon  Kowalczyk
Skarbnik  —  dr  inż.  Tadeusz  Jeske

Oddzia!  w  Opolu  (22.11.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Jan  Kubik
Z- ca  Przewodn.  —  doc.  Jerzy  Gołaś
Sekretarz  —  doc.  Maciej  Gryczmań ski
Skarbnik  —  dr  inż.  Tomasz  Dziadek
Czł.  Zarzą du  —  dr  inż.  Lesław  Tarczyń ski

Oddział   w  Poznaniu  (12.1.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Ryszard  Dzię cielak
Z- ca  Przewodn.  —  doc.  Andrzej  Litewka
Sekretarz  —  doc.  Ryszard  Sygulski
Skarbnik  —  dr  inż.  Jan  Kołodziej
Czl.  Zarzą du  —  dr  Jerzy  Rakowski
Z- ca  czł onka  —  doc.  Józef  Kubik

Oddział   w  Rzeszowie  (20.111.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Henryk  Kopecki
Sekretarz  -— dr  inż.  Wiesław  Zylski
Skarbnik  —  dr  inż.  Władysław  Łakata
Czł.  Zarzą du  —•   prof.  Jan  Madejski

Oddział   w  Szczecinie  (23.11.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Karol  Grudziń ski
Z- ca  Przewodn.  —  doc.  Marian  Kmiecik
Sekretarz  •— doc.  Czesław  Mickiewicz
Skarbnik  —  dr  inż.  Jerzy  Honczarenko
CA.  Zarzą du  —  doc.  Bolesław  Kuź niewski

Oddział   w  Warszawie  (5.III.84)
Przewodniczą cy  —  prof.  Andrzej  Olę dzki
Z- ca  Przewodn.  —  prof.  Wanda  SzempHń ska- Stupnicka
Sekretarz  —  dr  inż.  Zdobyslaw  Goraj
Z- ca  Sekretarza  —  dr  inż.  Jerzy  Bajkowski
Skarbnik  —  prof.  Przemysław  Jasirzę bski
Z- ca  Skarbnika  —  dr  inż.  Wiesław  Sobieraj
Czi.  Zarzą du  —  prof.  Jerzy  Maryniak
Czł.  Zarzą du  —  dr  inż.  Tadeusz  Kuź micewicz

Oddział   we  Wrocławiu  (6.III.84)
Przewodniczą cy  —  prof.  Kazimierz  Biernatowski
Z- ca  Przewodn.  —  doc.  Franciszek  Romanów
Czł.  Zarzą du  —  doc.  Mirosław  Werszko
Czł.  Zarzą du  —  doc.  Mieczysław  Jokiel
Czł.  Zarzą du  —  doc.  Edward  Gawrych- Ź ukowski
Czł.  Zarzą du  —  doc.  Jacek  Wojciechowski
Z- ca  Czł onka  —  dr  inż.  Zdzisław  Sysak
Z- ca  Czł onka  —  dr  inż.  Włodzimierz  Brzę kała

Oddział   \y Zielonej  Górze  (1.11.84)
Przewodniczą cy  —  doc.  Leszek  Szeloch
Z- ca  Pr/ .esvodn.  —  mgr  inż.  Stanisław  Mazur
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Sekretarz  —  dr  inż.  Stanisław  Przyputniewicz
Skarbnik  —  dr  inż.  Łucja  Frą ckowiak

4.2.  Członkowie  Towarzystwa
W  roku  1984  liczba  członków  Towarzystwa  wzrosła  o  73  osoby.  Zmiany  liczby  czł onków  w  posz-

czególnych  Oddziałach  ilustruje  tablica:

Oddział

Bielsko- Biała
Bydgoszcz
Czę stochowa
Gdań sk
Gliwice

Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Opofe

Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Zielona  G óra

stan na koniec
1983 roku

24
39
73
62
163

_

74
44
58
25

72
17
41
212
93
21

Ikw.

24
39
71
62
161

25
90
49
58
25

77
17
42
212
94
21

w  roku  1984

Razem: 1018 1067 1075 1072 1091

4.3.  Członkowie  zagraniczni  Towarzystwa
Uchwałą   Zarzą du Głównego z dnia 15.12.83  niż ej  wymienieni  profesorowie  zostali  powoł ani na człon-

ków  zagranicznych  Towarzystwa:
profesor  Clifford  Truesdełl  (Stany  Zjednoczone) na  wniosek  prof.  Z.  Olesiaka  i  prof.  Z.  Wesołowskiego
profesorowie  Olaf  Bralin  (Szwecja)  i  Stig  Wjalmars  (Szwecja)  obaj  na  wniosek  prof.  Z.  Olesiaka  i  doc.
M.  Ż órawskiego

Uchwała  ta  została zatwierdzona  w  IV  kwartale  roku  1984  przez  Sekretarza  Naukowego  PAN.
N a  przestrzeni  25  lat  istnienia  PTMTS w  poczet  członków zagranicznych  Towarzystwa  zostało  przy-

ję tych  63 profesorów.  Zgodnie z uchwalą   zebrania  Zarzą du G łównego z dnia 26  czerwca  1984  roku  został
przygotowany  przez  Przewodniczą cego  Zarzą du  Głównego Biuletyn  Informacyjny  (w ję zyku  angielskim)
o  25- letniej  działalnoś ci  Towarzystwa.  Biuletyn  ten  wydrukowano  w  grudniu  1984  roku  i  przekazano
nastę pują cym  członkom  zagranicznym,  profesorom:
A.  T.  Balewski — Bułgaria,  G.  Brankow —  Bułgaria, —  wraz  z  dyplomami  przekazano  przez  prof.
Konstatinow a —  uczestnika  X  Konferencji  Teorii  Maszyn  i  Mech., M.  Roy  —  Francja,  E.  Schmid  —
Austria,  I. N . Sneddon —  Wielka  Brytania,  Z.  Sobótka —  Czechosłowacja,  K. Szechy —  Wę gry,  G. Rie-
der  —R F N,  O.  C.  Zienkiewicz —  Wielka  Brytania,  B.  T. Dołapczjew —  Bułgaria,  H .  G or t ler—  R F N,
B.  F.  Veubeke  —  Belgia,  L.  Escande —  Francja,  F.  J.  N iordson —  D ania,  S.  Crandall  —  USA,
K.  Frołow —  ZSRR,  O.  Rodkiewicz  —  Kanada,  J.  Moszyń ski  —  USA,  A.  K.  Oppenheim  - -   USA,
A.  Cyras  —  ZSRR.,  P.  Capodą nno —  Francja,  M.  Hoffmeister  —  N R D,  A.  Iljuszyn  —  ZSRR,
O.  Lepik —Z SR R,  T.  Lehmann —  RF N,  S. Kał iszky  —  USA,  G.  Maier —  Włochy,  L.  Maunder —
Anglia —  wraz  z dyplomem na X  Konferencji  Teorii  Maszyn  i Mechanizmów.
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4.4.  Członkowie  honorowi
N a  wniosek  Oddziału PTMTS w Gliwicach  XXI   Zjazd  Delegatów  w dniu 9.V.1984 r.  nadał   godność

Czł onka  Honorowego  prof.  Oktawianowi  Popowiczowi,  doktorowi  honoris  causa  Akademii  Górniczej
we  Freibergu.

5,  Zebrania  organizacyjne

5.1.  Walny  Zjazd  Delegatów
W dniach 9- 11  maja  1984 r. w Bielsku- Białej  odbył  się  XXI  Zjazd  Delegatów Polskiego Towarzystwa

Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej.  Protokół  ze  Zjazdu  Delegatów  został  opublikowany  w T. 23, z. 2,
1985  MTiS.

5.2.  Zebrania  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  i  Komisji  Oddziałowych
Walne Zgromadzenia w  Oddziałach Towarzystwa były poprzedzane zebraniami Oddziałowych Komisji

Rewizyjnych,  które  oceniały  działalność  Oddziałów  w  czasie  XX  kadencji  i  udzieliły  absolutorium  ustę-
pują cym  Zarzą dom  Oddziałów.  Główna Komisja  Rewizyjna  zebrała  się   w  dniu  8 maja  1984  w  Bielsku-
Białej.  Jej  uwagi  i  zalecenia  zostały  uję te  w  protokole.  W  protokole  Komisja  wnioskowała  o udzielenie
absolutorium  ZG  XX  kadencji.

5.3.  Zebrania  Prezydium  Zarzą du  Głównego
Prezydium  Zarzą du  G łównego  zebrało  się   5  razy:

Data

8.V.84
1O.V.84
6.VI.84
17.X.84
6.XII.84

Miejsce

Bielsko- Biała
W- wa  PKiN
W- wa  PKiN
W- wa  PKiN
W- wa  PKiN

Liczba  obecnych

12
7
5
8
8

5.4.  Zebrania  Plenarne  Zarzą du Głównego
Zarząd  G łówny  w  roku  1984  odbył   4  posiedzenia  Plenarne:

Data

26.IV.84
10.V.84
27.VI.84
14.XI.84

Miejsce

W- wa  PKiN
Bielsko- Biała
W- wa  IPPT  PAN
Czę stochowa

Liczba
obecnych

25
29
23
29

Uwagi

XX  Kadencja
Konstytucajne
XXI   Kadencja
XXI   Kadencja

W  XXI   kadencji  po  raz  pierwszy  w  historii  Towarzystwa  rozszerzono  program  zebrań Plenarnych
Zarzą du  G łównego  o  czę ść  naukową.

W  odbytych  kolejnych  zebraniach referaty  wygłosili w dniu 27.VI.84  prof.  Stanisław Dubiel — „Za-
gadnienia  sterowania  w  układach mechanicznych"  i w  dniu  14.XI.84  doc. Ryszard  Parkitny —  „Podsta-
wowe  zagadnienia  termodynamiki  krzepnię cia".

N a  zebraniu  w  dniu  14.XI.84  podję ta  została  uchwała,  aby  główne  tezy  referatów  wygłaszanych
w ramach posiedzeń zebrań plenarnych były drukowane w biuletynie Kwartalnika Towarzystwa „Mechanika
Teoretyczna  i  Stosowana".

D la  lepszego  poznania  działalnoś ci  poszczególnych  Oddziałów  zapoczą tkowano  również  odbywanie
zebrań  Plenarnych  Zarzą du  Głównego  w  Oddziałach terenowych  PTMTS. Drugie  Plenarne  posiedzenie
w  XXI   kadencji  odbyło się   w  Oddziale  Czę stochowskim.  Forma  i  sposób  przygotowania  zebrania  przez
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Oddział   w  Czę stochowie  zyskały  ogólne  uznanie  uczestników.  Na  tym  zebraniu  prof.  J.  Wojnarowski
wrę czył  w  imieniu ZG prof.  Z. Olesiakowi  list  z  podzię kowaniem za  działalność na rzecz  Towarzystwa.
Z okazji  65 rocznicy urodzin prof. E. Brzuchowskiego  ZG złoż ył  Jubilatowi  najlepsze  ż yczenia.

5.5.  Zebrania  Zarzą dów  w  Oddziałach Towarzystwa
W  roku  1984  odbyło  się   85  zebrań  organizacyjnych  Zarzą dów  i  15  Walnych  Zgromadzeń  i  jedno

zebranie  inaugurują ce  powstanie  16  Oddziałów  w  Kielcach.

6.  Odznaczeni  za  zasługi  dla  Towarzystwa

Z  okazji  25- lecia  Towarzystwa  Zarzą dy  Oddziałów  i  Zarząd  Główny wyłonił y  spoś ród  Członków
PTMTS  najbardziej  zasłuż onych  w  pracy  na  rzecz  Towarzystwa.

N a  XXI  Zjeź dzie  Delegatów  prof. T. Zagajewski  przew.  PAN Oddziału Katowice wrę czył  w  imieniu
prezesa  PAN listy  z podzię kowaniami nastę pują cym  Członkom PTMTS:
Eugeniuszowi  Bielewiczowi  (Gdań sk), Eugeniuszowi  Brzuchowskiemu  (Wrocław), Markowi  Dietrichowi
(Warszawa),  Stanisławowi  Jerzemu  Gduli  (Bielsko- Biala),  Przemysławowi  Jastrzę bskiemu  (Warszawa),
Zbigniewowi  Ką czkowskiemu  (Warszawa),  Wiesławowi  Krzysiowi  (Kraków), Jerzemu  Mierzejewskiemu
(Szczecin),  Zbigniewowi  Olesiakowi  (Warszawa),  Waleremu  Szuś cikowi  (Gliwice), Władysławowi  Wal-
czakowi  (Łódź ), Józefowi  Wojnarowskiemu  (Gliwice).

W  kwartalniku  „Mechanika Teoretyczna  i  Stosowana"  (nr 4/1983  —•   jubileuszowy)  została  wydru-
kowana lista 60 osób najbardziej  zasłuż onych w pracy społecznej w okresie 25- lecia na rzecz  Towarzystwa.
Wszystkie te osoby  otrzymały listy  z podzię kowaniami od Zarzą du  Głównego XX  kadencji.

W  dniu  21.11.84  r.  odbyło się   w  Oddziale Gliwickim  uroczyste  zebranie Zarzą du, na  którym Prze-
wodniczą cy Wojewódzkiej  Rady Narodowej prof. dr. Adam Szczurowski z okazji  25- lecia Oddziału Gliwice
wrę czył   odznaki  „Zasłuż onego w  Rozwoju  Województwa  Katowickiego"  niż ej  wymienionym członkom
Towarzystwa  oraz  instruktorce  Oddziału za  pracę   na  rzecz PTMTS.

Odznakę   złotą   otrzymała Jadwiga  Wojda,  odznaki  srebrne:  Andrzej  Buchacz,  Jerzy  Kuczyń ski,
Joachim  Otte, Wojciech  Pilich,  Józef  Suchoń.

W  zebraniu  tym  wzią ł   udział  Przew.  Z.  G ł . prof.  J.  Wojnarowski,  który  wszystkim  wyróż nionym
wrę czył   listy  z  podzię kowaniem  od  Zarzą du Głównego.

W dniach 27 -  28.11.84 odbył  się  we Wrocławiu IX Sympozjon Reologii poł ą czony z 25- leciem Oddziału
Wrocławskiego. Z tej okazji  za pracę  na rzecz PTMTS złote odznaki  „Zasłuż onego w Rozwoju  Wojewódz-
twa  Wrocławskiego"  otrzymali  profesorowie:  Augustyn  Borcz, Eugeniusz Brzuchowski,  Adam  Cybulski,
Igor  Kisiel,  Jerzy  Zawadzki.

W czasie tej uroczystoś ci prof. J. Wojnarowski  — przew. ZG wrę czył  wyróż nionym oraz prof. K. Bier-
natowskiemu  listy  z  podzię kowaniem  od  Zarzą du Głównego.

7.  Powstanie  nowego  Oddziału PTM TS

W  dniu 5.04.1984 odbyło się   w  Kielcach, z  udziałem prof. J.  Wojnarowskiego  —  z- cy  przewodnicz.
Z.  G ł . XX  kadencji, odpowiedzialnego za współdziałanie ZG z Oddziałem Towarzystwa,  zebranie  inaugu-
rują ce  działalność  16  Oddziału  Towarzystwa.

8.  Statut  Towarzystwa

XXI   Zjazd  Delegatów  PTMTS uchwalił   poprawki  w  statucie  Towarzystwa.  Nowa  wersja  statutu
została  złoż ona w  Wydziale  Spraw  Społeczno- Administracyjnych  Urzę du  miasta  stołecznego  Warszawa
w  dniu  10.10.84  r.

9.  Inne  formy  działalnoś ci

W zwią zku  ze zbiż ają cym  się  I I I  Kongresem Nauki Polskiej  profesorowie  K. Sobczyk  i J.  Wojnarowski
opracowali  ankietę   dotyczą cą   stanu  i  perspektyw  rozwoju  nauk  mechanicznych w  Polsce. Ankietę   prze-
prowadzono  wś ród  samodzielnych  pracowników  nauki  —  członków  Towarzystwa.
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Prof.  Gutowski  —  wiceprzewodniczą cy  XX  kadencji  ZG  PTMTS  opracował   propozycje  i  sugestie
dotyczą ce  rozwoju  polskich  specjalnoś ci  w  nauce  i  technice  (ze  szczególnym  uwzglę dnieniem  roli  Polit.
Warszawskiej).  .

W  wyniku  działania  Komisji  25- lecia  w  składzie:  doc.  W.  Bachmacz,  prof.  E.  Brzuchowski,  prof.
J. S. G dula, doc. Z. Sulimowski  i prof. J. Wojnarowski,  został  przygotowany  i wykonany  w formie  odlewu
medal  25- lecia  PTMTS  (rys.  1).

AWERS REWERS

Projekt  medalu  opracował   mgr  art.  rzeź b.  Stanisław  Słodowy.'
Również  z  okazji  25- lecia  został   opracowany  i  wykonany  znaczek  Towarzystwa.  Projekt  znaczka

opracował   prof.  J.  Wojnarowski.

10.  Kontrole  przeprowadzone  w  Towarzystwie

W  dniu  14.09.84  r.  p.  Orłowska  z  Wydziału  Spraw  Społeczno- Administracyjnych  Urzę du Miasta
Krakowa  przeprowadziła  kontrolę   działalnoś ci  Oddziału  PTMTS w  Krakowie.  Nie  stwierdziła  ż adnych
uchybień.  Do  chwili  obecnej  do Oddziału nie wpłyną ł  protokół  pokontrolny.

11.  Etatowi  pracownicy  P TM TS

mgr  mz.  Mał gorzata Jabł oń ska
|  Barbara  Michalska- Czachor  |

Barbara  Krę ź lewicz
Cecylia  Sarbinowska
Anna  Sadek
Irena  Wójcik
Jadwiga  Wojda
Maria  Cabak
Irena  Szmelter
Barbara  Szymkow
Maria  Zwierzykowska
Mieczysława  Mierzejewska

—  ZG  PTMTS  cały
—  ZG  PTMTS  „

—  ZG PTMTS
—  O/Bydgoszcz
—  O/Czę stochowa
—  O/ Gdań sk
—  O/Gliwice
—  O/ Kraków
—  O/Łódź
—  O/Opole
—  0/ Poznań
—  0/Szczecin

etat

„
1/2
1/5
1/4
1/4
1/3
1/4
1/4
1/8
1/5

1/4
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Czesława  Ostrowska
Małgorzata  Mazurkiewicz
Anna  Nonckiewicz

O/Rzeszów  1/8
O/Wrocław  1/4
O/Zielona  Góra  1/8

12.  Ź ródło  i  wysokość  ś rodków  finansowych  na  działalność  Towarzystwa

a)  dotacja  PAN.
W  roku  1984 Towarzystwo  otrzymało 1.414.000,— zł   (ł ą cznie).
b)  dochód  ze  składek  członkowskich

Na  dzień  1 stycznia  1984 zarejestrowano  1018 członków  x 100  zl =  101.800  zł
Stan  konta  wynosi  88.068  zł .

c)  subwencje
24.930  zł  koszt  druku  biuletynu  pt.  „Polish Society of Theoretical and  Applied  Mechanics" pokryty  przez
Politechnikę   Ś lą ską.

d)  stan  kont w Zarzą dzie Głównym i  Oddziałach PTMTS na dzień  31.12.11984  roku  wynosił:

Z a r z ą d  G ł ó w n y:

konto  podstawowe:

konto  f.  socjalnego

bank  276.252.70.—
kasa  3.031.00.—

1.032.00.—
konto  f.  mieszkaniowego  2.030.00.—

Oddziały

Bielsko- Biała
Bydgoszcz
Czę stochowa
Gdań sk
Gliwice

Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Opole
Poznań

Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
Zielona  Góra

282.395.70.—

kasa

1.758.00.—
—  •

—

918.00.—
1.000.00.—

_

4.790.30.—
4.188.00.—

5.50.—
1.603.90.—
1  569.48.—

295.40.—
725.85.—

3.000.83 —
793.23.—

—

Łą cznie  w Oddziałach:

bank

41.478.90.—
633.54.—

30.232.73.—
55.40.—

266.477.95.—

5.000.00.—
16.164.00.—
9.507.00.—
4.007.12.—

14.981.30.—
37.208.47.—

992.70.—
15.422,93.—
13.442.52.—
54.170.73.—

371.70.—

razem

43.236.90.—
633.54.—

30.232.73.—
973.40.—

267.477.95.—

5.000.00.—
20.954.30.—
13.695.00.—
4.012.62.—

16.585.20.—
38.777.95.—

1.288.10.—
16.148.78.—
16.443.35.—
54.963.96.—

371.70.—

530.795.48.—

Łą cznie  w  kasach  i na  rachunkach bankowych  PTMTS w  dniu  31.12.84  roku  znajdowała  się   kwota
813.191.18 złotych. Od  1985  r. składka członkowska zgodnie  z uchwałą  Zjazdu  Delegatów  wynosi  200 zł .

13.  Realizacja  uchwał   Zjazdu  Delegatów

Zafzą cl  Główny XXI   kadencji  realizując  uchwałę  Zjazdu  Delegatów  podjął   prace  w  zakresie:
1.  Zorganizowania  szkoły  naukowej:  Sterowanie  w  mechanice. Ustalono  wstę pnie  program,  a  kierow-

nictwo  naukowe  szkoły  powierzono  prof.  S.  Dubielowi.
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2.  Przygotowania  biuletynu  w  j .  angielskim  o  działalnoś ci  Towarzystwa  w  okresie  25- lecia.  Praca  ta
została  wykonana  i czę ś ciowo  rozesłana do  członków  zagranicznych.

3.  Sondażu  opinii  dotyczą cej  stanu  i perspektyw  rozwoju  nauk mechanicznych w Polsce.
Prace  te czę ś ciowo  zrealizowano,  a  wyniki  ich zostaną   wykorzystane  w  opracowaniu  materiałów dla PAN
w  zwią zku  z  I I I   Kongresem  Nauki  Polskiej.

14.  Analityczna  ocena  działalnoś ci  Towarzystwa

W  okresie  1984  r.,  który  obejmował   działalność XX  i XXI   kadencji  zanotowano dalszy  rozwój Towa-
rzystwa
—  w  omawianym  okresie  liczba  członków  wzrosła  o  73  osoby,
—•   liczba  zebrań  naukowych  wyniosła  74,
—  wygłoszono  na  nich  83  referaty.

W  zebraniach  tych  wzię ło udział   1296  uczestników,  a  343  osoby  zabrały  głos w  dyskusji.
Zorganizowano:
—  Zjazd  Delegatów  poł ą czony z Sesją   Naukową,  na której  wygłoszono  7  referatów,
—  5 sympozjonów,  w których  wzię ło udział  568  uczestników  i wygłoszono  275  referatów,
—  1  konkurs  naukowy,  na  którym  przyznano  trzy  nagrody  i  trzy  wyróż nienia.
Goś ć mi  zagranicznymi  Towarzystwa  było  17 uczonych.
W ramach akcji  wydawniczej  wydano  57,5  (period.)+ 85 (zwarte)  — 142,5 ark.  wyd.
Przyznano  godność  członka  zagranicznego  trzem  uczonym.
Wprowadzono  jako  stały  element  zebrań  plenarnych  Zarzą du  Głównego referat  naukowy.  Zapoczą tko-
wano  organizowanie  zebrań  plenarnych  Zarzą du  Głównego  w  Oddziałach  Towarzystwa.  Prowadzono
cią głą   informację   Członków  Towarzystwa  oraz  zapoczą tkowano  przesyłanie  informacji  o  Towarzystwie
dla  czł onków  zagranicznych.

Czynnikiem  osłabiają cym  wię kszą   efektywność  pracy  PTMTS  są   niskie  dotacje  Polskiej  Akademii
N auk,  przy  ogólnym  znacznym wzroś cie  kosztów  statutowej  działalnoś ci  Towarzystwa.

OCENA  REALIZACJI
UCHWAŁ  II   KONG RESU N AU K I  POLSKIEJ  W  ZAKRESIE  MECHANIK I  PŁYNÓW

Decyzja  Prezydium  PAN  o  zwołaniu  II I   Kongresu  Nauki  Polskiej  w  roku  1985  pocią ga  za  sobą
naturalną   potrzebę   dokonania  krytycznej  oceny  osią gnięć  poprzedniego  I I   Kongresu,  mierzonym  stop-
niem  realizacji  jego  uchwał   i  zaleceń.  Artykuł   niniejszy  zawiera  wyniki  takiej  oceny,  odnoszą ce  się   do
mechaniki  pł ynów,  poprzedzone  przypomnieniem  treś ci  i  charakteru  odpowiednich  uchwał, a  także pro-
cedury,  która  doprowadziła  do  ich  sformułowania.  Zawiera  także  pewne  wnioski  i  postulaty,  których
punktem wyjś cia  są   ogólne  tendencje rozwojowe  mechaniki płynów na ś wiecie i jej  aktualay  stan w Polsce,
w tym —  zwłaszcza —  wyposaż enie  we współczesne narzę dzia  badawcze.

1.  Wprowadzenie

I I  Kongres N auki Polskiej  odbył  się  w czerwcu  1973 r. a wię c przeszło 12 lat temu. W tymże roku 1973
opublikowano  techniką   małej  poligrafii,  w  wydawnictwie  zaopatrzonym  klauzulą   „do  uż ytku  wewnę trz-
nego"  —  „Materiał y" (1), stanowią ce  zapis  wyników  działania I I   Kongresu.  Dopiero  znacznie  póź niej
„Materiał y"  zostały  wydane  drukiem,  jako  publikacja  ogólnie  dostę pna.  Jednak  —  w  wyniku  zarówno
wspomnianej  klauzuli,  jak  i  opóź nienia  w  wydaniu  wersji  drukowanej,  klauzulą   nie  obłoż onej  — „Ma-
teriał y"  były  od  począ tku  i  pozostały  do  dziś  nieznane  wię kszoś ci  pracowników  naukowych  w  Polsce,
a  także  władzom odpowiednich  resortów  i uczelni wyż szych —  z wyją tkiem  stosunkowo  szczupłego grona
osób, do których  dotarły niejako  z urzę du. W tej  sytuacji  wydaje się  uzasadnionym przypomnienie niektó-
rych  szczegółów  organizacyjnych,  nazwisk,  stwierdzeń  i  ustaleń,  zawartych  w  „Materiał ach",  a  także
w  kongresowych  drukach  ulotnych  (np. (2)).
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Przypominamy  zatem, że  Komitet Organizacyjny  II   Kongresu,  kierowany  przez  ówczesnego  Prezesa
PAN,  Włodzimierza  Trzebiatowskiego  obejmował   17  Sekcji,  poś wię conych  poszczególnym  dziedzinom
nauki, oraz 4 Zespoły Problemowe, których zadanie polegało na ustaleniu udziału „nauki w  rozwią zywaniu
problemów  rozwoju  społeczno- gospodarczego  kraju".

Oto  nazwy  poszczególnych  Sekcji  i Zespołów.

SEKCJE:
I,  Nauk  Matematycznych,

I I .  Nauk  Fizycznych,
III .  Nauk  Chemicznych,
IV.  Nauk  o  Ziemi  i Górnictwie,
V.  Informatyki,  Automatyki  i  Pomiarów,

VI .  Mechaniki,
VII .  Nauk  Elektrycznych,

VIII .  Nauk  Inż ynieryjno  —  Budowlanych,
IX.  Architektury  i  Urbanistyki,
X.  Podstaw  Budowy  Maszyn  i  Urzą dzeń,

XI .  Metalurgii  i  Metaloznawstwa,
XII .  Nauk  Rolniczych  i  Leś nych,

XIII .  Nauk  Biologicznych,
XIV.  Nauk  Medycznych,
XV.  Nauk  Politycznych  i  Społecznych,

XVI .  Nauk  Ekonomicznych, Demograficznych,  Statystycznych  oraz  Organizacji  i  Zarzą dzania,
XVII .  Nauk  Historycznych,  Nauk  o  Literaturze,  Ję zyku  i  Sztuce.

ZESPOŁY:
I .  Nauka  a  rozwój  społeczny  kraju,

I I .  Nauka  a  przestrzenne  zagospodarowanie  kraju,
III .  Nauka  a  unowocześ nienie  przemysłu  i  techniki,
IV.  Nauka  a  zdrowie  i  wyż ywienie  człowieka.

Zgodnie  z  „Regulaminem  Obrad  I I   Kongresu  Nauki  Polskiej",  podstawowe  zadanie  Prezydium
Sekcji  polegało na „ .. .  opracowaniu  wniosków —  uchwały  sekcyjnej".

Działalność dotyczą ca mechaniki płynów była skoncentrowana w Podsekcji  Mechaniki Cieczy i Gazów,
wchodzą cej  w  skład  Sekcji  VI   Mechaniki.

Prezydium  Sekcji  Mechaniki  stanowiły  nastę pują ce  osoby:

przewodniczą cy:  |  Witold  Nowacki  ,

zastę pca  przewodniczą cego:  | Sylwester  Kaliski,  Antoni  Sawczuk,  |
referent:  Jan  Rychlewski,
przewodniczą cy  Podsekcji:

—  Mechaniki  Ciała  Stał ego:  Michał   Ż yczkowski,
—  Mechaniki  Cieczy  i  Gazów:  Włodzimierz  Prosnak,
—  Zastosowań  Mechaniki:  Stefan  Ziemba,
—  Akustyki:  Leszek  Filipczyń ski.

W  skład  Podsekcji  Mechaniki  Cieczy  i Gazów  wchodzili  natomiast:
przewodniczą cy:  Włodzimierz  Prosnak,
zastę pca  przewodniczą cego:  Jan  Madejski,
referent:  Władysław  Fiszdon,
członkowie:
—  Wojciech  Brzozowski,

—  1  Jerzy  Bukowski j

—  Zbigniew  Dż ygadło,
—  Jerzy  Litwiniszyn,
—  Romuald  Puzyrewski,
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-—  Edmund  Tuiiszka,
—  Stanisław  Wójcicki.

Podsekcja  wyłonił a zespoły  problemowe  i zleciła wybranym  osobom  opracowanie  referatów  przeglą-
dowych  na  temat  wybranych  dziedzin  mechaniki  płynów, a  także  —  na  temat  pewnych  zagadnień  ogól-
nych.  Oto  lista  tytułów  referatów  i  nazwisk  autorów:
1.  Magnetogazodynamika — W.  Byszewski
2.  Teoretyczne  wyniki  dynamiki  gazów — J.  Dałek
3.  Ruch  cieczy  doskonał ej—J.  Dałek
4.  Przepływy  planów  lepkich  i warstwa  przyś cienna —•   P. Kijkowski

5.  Dynamika  gazów  rozrzedzonych —  J.  Luboń ski j

6.  Turbulencja —  J.  Mą czyń ski
7.  Przepływy  wielofazowe —  R.  Puzyrewski
8.  Zagadnienia  przepływowe  w  technice  odpylania  gazów —  S.  Jarzę bski,
9.  Przepływy  nieustalone  w  przewodach  i  instalacjach  —  W.  Jungowski,

10.  Zagadnienia  cieplno- przepływowe  w  energetyce  ją drowej  —  J.  Madejski,

11.  Zestawienie  oś rodków  polskich,  w  których  uprawia  się   mechanikę   płynów —  E.  Mzyk j

.12.  Hydrodynamiczne  prognozowanie  pogody —  .1.  Niesytto,
!3.  Badania  w  dziedzinie  cieczy  i gazów  dla potrzeb maszyn  wirnikowych  —•   R.  Puzyrewski,
14.  Rozwój  bazy  pomiarowo- badawczej  w  mechanice płynów w  minionym 25- leciu  PRL —  J.  Stasiak,
15.  Przepływ  w  maszynach  tłokowych  —  E.  Tuiiszka,
16.  Aerodynamika  w  budownictwie —  J.  Ż urań ski.

Referaty  1 -  8  wł ą cznie  zostały  opublikowane  w  wydawnictwie  (3),  natomiast  pozostałe  referaty,
wraz z koreferatami  na temat każ dego  z wymienionych  szesnastu  referatów  —-  w wydawnictwie  (4).

Koreferaty  opracowali:  W.  Brzozowski,  R.  Herczyń ski,  .T. Koł odko,  Z.  Nowak,  W.  Jungowski,
J. Ostrowski,  Z. Sorbian, A.  Tarnogrodzki, E.  Waiicki,  M. Zarzycki.  W  tymże wydawnictwie  (4)  znajduje
się   „Referat  Podsekcji  Mechaniki  Cieczy  i  Gazów  Komitetu  Organizacyjnego  U  Kongresu  Nauki Pols-
kiej",  opracowany  przez  W.  Fiszdona.

Podstawę   referatu  Podsekcji  stanowiło przede  wszystkim  16 wymienionych  wyż ej  referatów  szczegó-
łowych  wraz  z  koreferatami,  a oprócz nich:

—  wcześ niejsze,  niezależ ne  opracowania  (5)  i  (6);
—  wnioski  zgłoszone  na  posiedzeniach  Podsekcji;
—  wnioski  zgłoszone na  piś mie  przez  członków Sekcji  Mechaniki  Cieczy  i  Gazów  Komitetu Mechaniki

i  Fizyki  Oś rodków  Cią głych  PAN.

Natomiast  na  podstawie  referatów  poszczególnych  czterech  Podsekcji  został   opracowany  referat
zbiorczy  Sekcji  Mechaniki; jego autorem był  Jan Rychlewski.  Referat  Sekcji,  jak  również  referat  Podsekcji
Mechaniki  Cieczy  i Gazów  zostały opublikowane  w  Materiałach  Kongresowych  (1).

Przedstawione  powyż ej  zestawienie  nazwisk;  fakty  i  liczby  ś wiadczą   dobitnie o wielkim  wysiłku  orga-
nizacyjnym  ś rodowiska  hydro-  i aerodynamików,  włoż onym w przygotowanie  I I  Kongresu  Nauki Polskiej.
Trzeba  jednak  pamię tać,  że  tę   rozległą   i  oż ywioną   działalność  zainicjował   właś nie  I I   Kongres  Nauki
Polskiej.  Co  wię cej  —  umoż liwił   tę   dział alnoś ć: dzię ki  ś rodkom  finansowym,  dostarczonym  Podsekcjom
z  przeznaczeniem  na  honoraria  referentów  i  koreferentów.  Bez  tego  impulsu  i  tych  ś rodków  nie  byłoby
zapewne  moż liwe  skłonienie  tak  licznej  grupy  osób  do  podję cia  skoordynowanej  pracy,  zmierzają cej  do
uzyskania  „ fotografii'  aktualnego  stanu  mechaniki  płynów, i  do wytyczenia  —•  na  tej  podstawie  —  drogi,
którą   należy  kroczyć,  aby  stan  ten zmieniać  systematycznie  na  poż ą dany:  lepiej  odpowiadają cy  zarówno
potrzebom  rozwoju  mechaniki  płynów  widzianej  w  skali  ogólnoś wiatowej,  jak  i  postulatom  wysuwanym
w  kraju  pod  adresem  moż liwoś ci  zastosowań  tej  dziedziny  nauki  w  rozmaitych  naukach  pokrewnych,
lub  działach  techniki.

W  tym  aspekcie  ocena I I  Kongresu  Nauki  Polskiej  wypada  pozytywnie.  I I  Kongres dobrze przysłuż ył
się   nauce polskiej,  zarówno  przez sam  fakt  zwołania go, jak  i poprzez zorganizowanie  go  —  zasadniczo  —•
jako  narzę dzia  oceny  stanu;  potrzeb  i  perspektyw  rozwojowych  poszczególnych  dziedzin  nauki. W odnie-
sieniu  do  ś rodowiska  hydro-   i aerodynamików  TI  Kongres  odegrał   istotną   rolę   integracyjną,  przyzwycza-
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jajac je do podejmowania  wspólnych  działań, wykraczają cych  poza zakres codziennej pracy: z koniecznoś ci
uprawianej  w  wą skim  gronie.

Tej  pozytywnej  oceny  I I   Kongresu  nie  umniejszają   ewentualne  zastrzeż enia,  dotyczą ce  realizacji
jego  niektórych,  szczegółowych  uchwał   i  zaleceń.

2. Rodzaje  i  zakres  uchwał

Wszystkie  wymienione  materiały  (1) -  (6)  zawierają   —  zresztą   w  niejednakowym  stopniu  —  dwa
elementy:

a)  przedstawienie  stanu  mechaniki  płynów bą dź  to jako  całoś ci, bą dź  też  —  w  zakresie  poszczegól-
nych jej  dziedzin,  ze  szczególnym  uwzglę dnieniem  osią gnięć  okresu  powojennego;

b)  ocenę   krytyczną   tego  stanu  i  sformułowanie  —  na  tej  podstawie  —  odpowiednich  postulatów,
wskazują cych  kierunki  działań, zmierzają cych  do  poprawy  stanu  mechaniki  płynów w Polsce.

W niniejszym  artykule  interesuje  nas raczej  drugi  z tych elementów, tzn. oceny krytyczne  i  wynikają ce
z  nich  postulaty.  Ograniczymy  się   przy  tym  do  postulatów  już  wyselekcjonowanych,  wię c  tych,  które
zawarto  we wspomnianych już  dwu  referatach:  referacie  Sekcji  Mechaniki oraz referacie  Podsekcji  Mecha-
niki  Cieczy  i  Gazów. Tylko  tym  postulatom  moż na  zresztą   przypisywać  rolę   uchwał, a  to  dlatego  —  że
oba  referaty  zostały  formalnie  zatwierdzone  na  plenarnych  zebraniach,  odpowiednio,  Sekcji  i  Podsekcji.
Postulaty  zawarte  w  pozostałych  referatach,  opublikowanych  w  ramach  (3) -  (6), wyraż ają   —  formalnie
biorą c —  poglą dy  prywatne,  nie zostały wię c uwzglę dnione  w  niniejszym  artykule.

Wymienione  uchwały podzielić moż na umownie, ze wzglę du na stopień ogólnoś ci,  na  trzy  grupy.
Pierwsza  grupa  uchwał   wynika  z  rozpatrzenia  mechaniki  płynów  w  Polsce  na  tle  innych  dziedzin

mechaniki,  przy  uwzglę dnieniu  ogólnoś wiatowych  proporcji  w  rozwoju  tych  dziedzin.  Stwierdza  się ,
w szczególnoś ci,  co nastę puje:  „ ...  gdy  w  nauce ś wiatowej,  w  dziedzinie  mechaniki, potencjał   naukowo-
badawczy,  przypadają cy  na  mechanikę   ciała  stałego, mechanikę  cieczy  i gazów  oraz mechanikę  układów
dyskretnych  tworzy  —  w  przybliż eniu  biorą c —  proporcję:

0,4:0,4:0,2,

to  u  nas  ta proporcja  wynosi  szacunkowo

0,65:0,25:0,1.

N p. w IPPT — PAN tylko ok. 12% potencjału badawczego jest przeznaczone na mechanikę  cieczy  i gazów".
W  konsekwencji  tego  stwierdzenia,  uchwały  pierwszej  grupy  postulują   przywrócenie  ś wiatowych

proporcji  w zakresie  udziału mechaniki  płynów w  ogólnopolskim  rozwoju  mechaniki, „ .. .  w  najbliż szych
5- 10  latach". Koń czą   się   nastę pują cym  ostrzeż eniem:  „Niedostateczny rozwój  mechaniki  cieczy  i  gazów
w  Polsce może  ...  zahamować  lub  uniemoż liwić  rozwój  wielu  gał ę zi  techniki, jak  np. przysłowiowych  już
przemysłów:  lotniczego  i  energetycznego,  a  również  znacznie  utrudnić  prowadzenie  prac  zwią zanych
z  ochroną   ś rodowiska  człowieka".

Druga  grupa  uchwal  dotyczy  sposobów  działania,  którymi  należ ałoby  uzyskać  poż ą daną   zmianę.
Ma wię c ona charakter  bardziej  szczegółowy.  Postuluje  się   w ramach  tej grupy uchwał:
1.  „ ...  unowocześ nienie  bazy  pomiarowo- badawczej  mechaniki  cieczy  i  gazów";
2.  „ ...  rozwijanie  drugiego  podstawowego  narzę dzia  współczesnej  mechaniki  cieczy  i  gazów  —  badań

numerycznych", z podkreś leniem, że „ .. . przezwycię ż enie  opóź nień w tym zakresie  wymaga  utworzenia
wyspecjalizowanego  oś rodka  badawczego";

3.  „ ...  stworzenie  odpowiednich  warunków  dla  kształ towania  i  rozwoju  kadry  naukowo- badawczej  . . .".
Ostatni  —  zwłaszcza  —•   postulat  jest  potraktowany  w  referacie  Podsekcji  bardzo  obszernie,  precyzuje
bowiem niezbę dne zmiany organizacyjne,  jakich należ ałoby dokonać na wyż szych uczelniach, a zwłaszcza  —
na  Politechnice  Warszawskiej  i  na  Uniwersytecie  Warszawskim.  Wysuwa  też  konkretne  sugestie  pod
adresem  dwu  instytutów  Polskiej  Akademii  Nauk  a  mianowicie:  IPPT- PAN  oraz  IMP- PAN,  wskazując
na  konieczność zwię kszenia  udziału badań  podstawowych  w  zakresie  mechaniki  cieczy  i gazów, rozbudo-
wania  i  unowocześ nienia  laboratoriów  oraz  zwię kszenia  kadry  naukowo- badawczej.

W ramach drugiej  grupy  uchwał  znajduje  się   również  postulat  organizowania  co dwa  lata  sympozjów
krajowych  z  mechaniki  cieczy  i  gazów,  uzupełniają cych  sympozja  mię dzynarodowe,  zapoczą tkowane
przez  Profesora  Juliana  Bondera,  członka  rzeczywistego  PAN.

15  Mech.  Teoret.  i Stos. 1—2/86
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D o  tej  grupy  zalicza  się   też  postulaty  nastę pują ce:
—  „Trzeba  bardziej  intensywnie  rozwijać  metody  analityczne  i  numeryczne  rozwią zywania  przepływów

rzeczywistych  oraz  stworzyć  warunki,  zachę cają ce  matematyków  do  szerszego  zainteresowania  się
mechaniką   cieczy  i  gazów".

—  „Trzeba  również  stworzyć  odpowiednie  warunki,  sprzyjają ce  wydawaniu  podrę czników  i  monografii
z  dziedziny  mechaniki  cieczy  i  gazów".
Trzecia  i  ostainia  grupa  uchwał   zawiera  zestawienie  tych  dziedzin  mechaniki  płynów,  na  których

należ ałoby  skoncentrować  badania  w  latach  nastę pują cych  po  I I   Kongresie.  Przytaczamy  to  zestawienie
według  syntetycznego  Referatu  Sekcji  Mechaniki,  opracowanego  przez  prof.  Jana  Rychlewskiego,  przy
czym  dodaliś my  numerację,  zwię kszają cą   przejrzystość  tekstu.

„G ł ówne  kierunki  przyszłych  badań  zarysowują   się   nastę pują co:
1.  Przepływy  z  uwzglę dnieniem  róż nego  rodzaju  zjawisk  fizycznych  i chemicznych, jak  np. spalanie,

wrzenie,  kondensacja,  dysocjacja,  jonizacja;  przepływy  te wystę pują   w  energetyce,  inż ynierii  chemicznej,
lotnictwie,  w  zagadnieniach  dotyczą cych  ochrony  ś rodowiska.

2.  Przepływy  z wymianą   masy  i ciepła oraz przepływy  wielofazowe  i  burzliwe  —  wystę pują ce  w ener-
getyce,  górnictwie,  inż ynierii  chemicznej,  zagadnieniach  ochrony  ś rodowiska.

3.  Stacjonarne  i  niestacjonarne  opływy  profilów  i  brył   —  wystę pują ce  w  lotnictwie,  energetyce,  bu-
downictwie.

4.  Opływy  brył  w  oś rodku  ze swobodną   powierzchnią   —  wystę pują ce  w  okrę townictwie.
5.  Numeryczne  badania  mechaniki  płynów  (badania  podstawowe,  algorytmy  obliczeniowe,  opty-

malizacja  elementów  i  układów aerohydromechanicznych).
6.  Problemy  dynamiki  morza,  zwłaszcza  dynamiki  strefy  przybrzeż nej  Bał tyku —  mają ce  duże zna-

czenie  w  budownictwie  morskim.
7.  Problemy  meteorologii  dynamicznej.
8.  Dynamika  cieków  otwartych,  hydraulika  —  na  potrzeby  budownictwa  wodnego  i  zagospodaro-

wania wód  ś ródlą dowych.
9.  Przepływy  cieczy  lepkich  nienewtonowskich  —  na  potrzeby  licznych  działów  technologii  prze-

mysłowej.
10.  Przepływy  gazów  z  małymi prę dkoś ciami  —  na  potrzeby  biomechaniki.
11.  Przepływy  magnetohydrodynamiczne  oraz  przepływy  plazmy  —  wystę pują ce  w  zagadnieniach

zwią zanych  z  budową   generatorów  magnetohydrodynamicznych  oraz  budową   plazmotronów.
12.  Przepływy  gazów  rozrzedzonych  z  uwzglę dnieniem  zjawisk  relaksacyjnych  oraz  badania  nad

przejś ciem  od  mikrostruktury  gazu  do  jego  makrowłasnoś ci;  problematyka  ta  wystę puje  w  inż ynierii
chemicznej  oraz  fizykochemii.

Wszystkie  powyż sze  problemy  wymagać  bę dą   rozwoju  metod  analitycznych  i  numerycznych  oraz
badań  doś wiadczalnych.

Należy  podkreś lić,  że  rozwój  mechaniki  cieczy  i gazów  wykazał   u  nas  wolniejsze  tempo  niż  rozwój
innych  działów  mechaniki, zwłaszcza  mechaniki  ciała  stałego  ...  stan  obecny, wynikają cy  z  ż ywiołowego
rozwoju  poszczególnych  dziedzin  mechaniki, nie jest  właś ciwy  i  powinien  być  zmieniony. W  przeciwnym
przypadku  nie  bę dzie  moż liwe  zapewnienie  harmonijnego  rozwoju  bazy  badawczej  dla  wymienionych
wyż ej  poważ nych  problemów  gospodarczych.

Waż nym  zadaniem  jest  unowocześ nienie  bazy  pomiarowo- badawczej  mechaniki  cieczy  i  gazów.
Z  drugiej  strony  konieczne  jest  rozwijanie  drugiego  podstawowego  narzę dzia  współczesnej  mechaniki
cieczy  i  gazów  —  badań  numerycznych.  Przezwycię ż anie  opóź nień  w  tym  zakresie  wymaga  utworzenia
wyspecjalizowanego  oś rodka  badawczego".

3.  Ocena  realizacji  uchwał

Przechodząc  do  oceny  realizacji  uchwał   I I   Kongresu  Nauki  Polskiej  w  zakresie  mechaniki płynów,
zestawionych  w  poprzednim rozdziale, należy  przypomnieć przedtem dwa  fakty, które realizację  wię kszoś ci
uchwał   I I  Kongresu,  w  tym  zwłaszcza —  uchwał  o  znaczeniu ogólnym  —  niezmiernie utrudnił y.

Po  pierwsze,  uchwały zostały sformułowane na  ogół   bez wskazania  adresata, a wię c osób  i  instytucji,
zobowią zanych  do  przyję cia  ich  do  wiadomoś ci  i  odpowiedzialnych  za  ich  realizację.  Wyją tek  pod  tym
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wzglę dem  stanowią   te  uchwały  dotyczą ce  mechaniki  płynów,  w  których  wymienia  się   cztery  instytucje,
tzn.  Politechnikę   Warszawską,  Uniwersytet  Warszawski,  Instytut  Podstawowych  Problemów  Techniki
PAN  oraz  Instytut  Maszyn  Przepływowych  PAN. Uchwały zaczynają   się   zwykle od  sł ów:  „ trzeba"  albo
„należ ałoby".

Po  drugie, uchwały  I I  Kongresu  zostały niejako  z góry  skazane  na to, by  nie przedostały się   do  wia-
domoś ci  szerokiego  grona  osób  potencjalnie  zainteresowanych.  Wspomnieliś my  już  o  tym  w  rozdziale  1.

W  rezultacie, niezależ nie od  intencji  Organizatorów  I I  Kongresu, w które nie zamierzamy  tu  wnikać,
uchwały jego nie odegrały  takiej  roli w rozwoju  Nauki Polskiej, jaką   by zapewne odegrać mogły, a wyniki
rzetelnej  działalnoś ci  licznych  i  poważ nie  zaangaż owanych  zespołów  ludzkich  —  zostały  ukryte  pod
przysłowiowym  korcem.  Uchwały  nie  odegrały  na  przykład  ż adnej  roli  podczas  „reorganizacji"  szkół
wyż szych  (7), polegają cej  na  ł ą czeniu katedr  w  instytuty,  nie  stanowiły  bowiem  „memento"  oczywistego
zapewne,  ale  niezbę dnego  —  jak  widać  dziś  zwłaszcza,  iż  każ da  reorganizacja  uczelni  musi  uwzglę dniać
dobro  dyscyplin  naukowych,  bo na nich  opiera  się   proces  dydaktyczny.  Zwłaszcza  tych  dyscyplin,  które
I I   Kongres  uznał   za  wymagają ce  szczególnej  opieki...

Uproszczona,  najogólniejsza  odpowiedź  na  pytanie  o  stopień  realizacji  uchwał   I I   Kongresu  Nauki
Polskiej  w  zakresie  mechaniki  płynów, brzmi  wię c w  tych  warunkach  jak  nastę puje:  wszystkie  uchwały,
których  realizacja  zależ ała  bezpoś rednio  od  krajowego  ś rodowiska  hydro-   i  aeromechaników,  zostały
zrealizowane;  niemal wszystkie  inne, których  realizacja  zależ ała od  czynników  spoza  ś rodowiska  —  zrea-
lizowane  nie  zostały.

W  szczególnoś ci,  systematyczną   działalność ukierunkowaną   uchwałami  I I   Kongresu  Nauki  Polskiej
w  zakresie  mechaniki  płynów,  podję ło  przede wszystkim  krajowe  ś rodowisko  hydro-   i  aeromechaników,
skupione w Sekcji  Mechaniki Cieczy i Gazów Komitetu Mechaniki PAN (aktualna nazwa: Sekcja  Mechaniki
Płynów). Właś nie Sekcja,  kierowana  od roku  1973 przez autora niniejszego  opracowania, uznała  formalnie
za swój program działania wspomniane uchwały (8) i starała się  realizować je •— w miarę  moż liwoś ci  swych
członków.  Zjawisko  to  wydać  się   musi  czymś  naturalnym, zważ ywszy  że  ś rodowisko  samo  ten  program
utworzyło. Godnym co najmniej  zarejestrowania  wydaje się  natomiast fakt,  że decydenci spoza  ś rodowiska
absolutnie nie czuli się  obowią zani  do stosowania w praktyce zaleceń i postanowień  II  Kongresu,  uważ ając
je  w gruncie rzeczy za zupełnie poś lednią   przesłankę  przy podejmowaniu  swych  decyzji.

Po  tym  sformułowaniu  ogólnym  przejść  już  moż na  do  omówień  szczegółowych,  odnoszą cych  się
do  trzech  wyodrę bnionych  grup  uchwał.

Uchwały  pierwszej  grupy,  postulują ce  przywrócenie  w  Polsce  ś wiatowych  proporcji  w  zakresie  posz-
czególnych  dziedzin  mechaniki  —  nie  tylko  nie zostały zrealizowane,  ale  nawet  odnotować  trzeba  regres
w  ich  przedmiocie.  Stwierdzenie  to  zostanie  dalej  rozwinię te  i  uzasadnione.  Już  jednak  w  tym  miejscu
przypominimy — czę ś ciowo  dla odnotowania zjawiska pozytywnego,  ale zarazem dla  ilustracji  powolnoś ci,
z jaką   przebiega  proces wcielania  w ż ycie postanowień  I I  Kongresu  —  że dopiero w bież ą cym  roku skład
osobowy  Komitetu  Mechaniki PAN  został  ustalony  w proporcji  0.4:0.4:0.2, w  odniesieniu  do członków,
reprezentują cych  —  odpowiednio  —  mechanikę   płynów,  mechanikę   ciał   stałych  odkształcalnych  i  me-
chanikę   analityczną.

Uchwały  drugiej  grupy,  w  zakresie  zależ nym  od  działalnoś ci  ś rodowiska  hydro-   i  aeromechaników,
zrealizowano natomiast w bardzo  duż ym stopniu. Oczywiś cie  —  z wyją tkiem  postulatu  o  „ ...  unowocześ-
nieniu bazy  pomiarowo- badawczej  mechaniki cieczy  i gazów", ten bowiem niewiele od  ś rodowiska  zależ ał.
Rozważ ając  kolejno  dalsze  postulaty  tej  grupy,  wypada  odnotować znaczny  postęp  w  zakresie  numerycz-
nej mechaniki  płynów: zgodnie  z  tendencją   ogólnoś wiatową   jej  metody  stały  się   codziennym  narzę dziem
pracy  wielu  instytutów  badawczych,  zwłaszcza  instytutów  PAN;  zrealizowano  też  odpowiedni  postulat
organizacyjny  poprzez powołanie Samodzielnej  Pracowni  Numerycznej  Mechaniki  Pł ynów w IMP- PAN.
Zasadniczą   przeszkodę   na drodze rozwoju  numerycznej  mechaniki płynów w  Polsce stanowi  jednak  nadal
brak  komputerów  o  odpowiedniej  „mocy  obliczeniowej".  Dysproporcje  w  tym  zakresie  w  porównaniu
z  narzę dziami  stosowanymi  za  granicą,  utrzymują ce  się   i  pogł ę biają ce  od  paru  dziesię cioleci  —  budzić
muszą   niepokój,  i  obawę   o  perspektywy  rozwoju  numerycznej  mechaniki  płynów.

Sprawa  uchwały dotyczą cej  „ .. .  stworzenia  odpowiednich warunków  dla  kształcenia  i rozwoju  kadry
naukowo- badawczej..."  jest bardziej złoż ona. Sekcja  Mechaniki Cieczy i Gazów wywią zała  się  z tej uchwały
z  nawią zką.
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Powoł ano  mianowicie:

1.  Krajowe  Konferencje  Mechaniki Cieczy  i Gazów, odbywają ce  się   co dwa  lata  i organizowane  przez
coraz to  inny oś rodek  w kraju,  uprawiają cy  tę  dziedzinę  zarówno w zakresie dydaktyki, jak  i badań. Odbyło
się   dotychczas  sześć  takich  Konferencji,  w  latach  parzystych,  poczynając  od  roku  1974;  w  toku  są   przy-
gotowania  do  VI I   Konferencji.  Spis  oś rodków  współorganizują cych  wraz  z  Sekcją   Mechaniki  Cieczy
i  Gazów  kolejne  Konferencje,  a  także  nazwiska  Przewodniczą cych  odpowiednich  Komitetów  Organi-
zacyjnych  i  nazw  miejscowoś ci,  w  których  odbyły  się   Konferencje,  przedstawia  się ,  jak  nastę puje:

T Konferencja  —  Instytut  Techniki  Lotniczej  i  Hydrodynamiki  Politechniki  Warszawskiej,  Jaszowiec
1974,  W.  Prosnak.

I I   Konferencja  —  Instytut Maszyn  Przepływowych  PAN, Gdań sk  1976, J.  Krzyż anowski
I I I   Konferencja —  Instytut  Maszyn  Cieplnych Politechniki Czę stochowskiej,  Czę stochowa  1978, J. Eisner.
IV  Konferencja  —  Instytut  Maszyn  Przepływowych  Politechniki  Łódzkiej,  Łódź  1980,  Z.  Orzechowski,
V  Konferencja  —  Instytut  Techniki  Cieplnej  i  Silników  Spalinowych  Politechniki  Poznań skiej, Poznań

Poznań  1982,  E.  Tuliszka,
VI   Konferencja  — Instytut  Maszyn  i  Urzą dzeń  Energetycznych  Politechniki  Ś lą skiej,  Gliwice  1984,

M .  Zarzycki.

Kolejną ,  siódmą   konferencję   zorganizuje  w  przyszłym  roku  1986  Instytut  Lotnictwa  w  Warszawie,  przy
czym  Konferencja  ma  się   odbyć  w  Rydzynie,  pod  przewodnictwem  prof. Z. Dż ygadły  i dra  J.  Stasiaka.

2.  Szkoły  Letnie  Mechaniki  Płynów,  organizowane  przez  stałego  pełnomocnika  Sekcji  w  osobie
doc.  dra  hab. E. S. Burki, a  finansowane  w  przeważ ają cej  mierze  przez  Akademię   Rolniczo- Techniczną
w Olsztynie. Odbyły się  cztery  takie  Szkoły:  trzy  —w  Mikołajkach, jedna  —  w  Rudziskach  Pasymskich,
W latach  nieparzystych  1977,  1979,  1981,  1983, na  nastę pują ce  tematy:
—  zagadnienia  nauczania  mechaniki  pł ynów,
—  numeryczna  mechanika  pł ynów,
—  metody  doś wiadczalne  w  mechanice płynów,
—  metody  analityczne  i  numeryczne  mechaniki  płynów.
Pią te spotkanie tego rodzaju  ma się  odbyć w bież ą cym  roku  1985, na temat turbulencji, pod kierownictwem
naukowym  prof.  J.  Elsnera.

3.  Sekcja  zainicjowała  także działalność w kierunku  ogólnokrajowej  wymiany  doś wiadczeń  na temat
metod  numerycznych,  polegają cej  na  rozwią zaniu  ustalonego  zadania  przepływowego  przez  róż ne  osoby
i  oś rodki  badawcze,  stosowanymi  przez  nie  metodami  a  nastę pnie  —  na  porównania  wyników,  czasu
obliczeń, dokładnoś ci wyników, czasu przygotowania  programów itp.

4.  Sekcja  zorganizowała  również —  wraz  z N OT oraz  Instytutem Lotnictwa w Warszawie —  roczny
kurs  aerodynamiki,  mechaniki  lotu  i  aeroelastycznoś ci,  przeznaczony  dla  inż ynierów  lotniczych,  pracu-
ją cych  w  przemyś le  lotniczym  i  jego  instytutach  badawczych.

Dzię ki  systematycznym,  corocznym  spotkaniom, odznaczają cym  się   niezłym i  stale  rosną cym  pozio-
mem  naukowym,  a  także  —  rzeczową,  bardzo  dobrą   koleż eń ską   atmosferą,  ś rodowisko  osią gnę ło  taki
stopień wzajemnego  poznania, zwartoś ci  i aktywnoś ci, jaki przed dwunastoma laty nie wydawał  się  moż liwy
do  uzyskania.  Co najważ niejsze,  uaktywniły  się   wszystkie niemal  oś rodki  w  Polsce, działają ce w  zakresie
mechaniki  pł ynów; w  efekcie  nie wystę puje  w  tej  dziedzinie ż adna  szkodliwa  „centralizacja"  —  albo  też
„prowincjonalnoś ć ".  Jednym z widocznych  przejawów  tego uaktywnienia  jest powołanie w  ramach  Sekcji
pewnej  liczby  Podsekcji,  uprawiają cych  samodzielną   działalność w zakresie  pewnych  dziedzin Mechaniki
Pł ynów,  lub  też  w zakresie  niektórych  zagadnień  ogólnych.

W  działalnoś ci  Podsekcji  udział   biorą   liczne  osoby  spoza  Komitetu  Mechaniki PAN, a  także  spoza
Sekcji  Mechaniki  Pł ynów.  Z  niektórymi  Podsekcjami  współpracuje  na  tej  zasadzie  ok.  50  osób,  Zakres
• oddziaływania  Sekcji  jest  dzię ki  temu znacznie szerszy niż niejednego  Komitetu.

Pozostając  przy  ocenie uchwał, zaliczonych  umownie do drugiej  grupy,  stwierdzić  trzeba, że w przed-
miocie  uchwały, która  mówi  „ . . ."  o stworzeniu  odpowiednich  warunków  dla kształcenia i rozwoju  kadry
naukowo- badawczej  . . ."  towarzyszą   wspomnianym  pozytywnym  objawom  —  zjawiska  regresji,  od  Sekcji
już  niezależ ne.

Dotyczą   one wię kszoś ci  wyż szych  szkół   technicznych, w  których  mechanika  płynów uległa stopnio-
wemu  wyparciu  z  programów  nauczania, na  rzecz  bą dź  to  przedmiotów  specjalistycznych,  bą dź  też  wy-
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trzymaloś ci  materiałów  i  termodynamiki.  Istnieje  kilka  przyczyn  tego  zjawiska:  były  one  przedmiotem
analizy  ze  strony zarówno  Sekcji  i jej  poszczególnych  członków (np. (7,9)). Brak  miejsca  nie pozwala  na
przytoczenie pełnych wyników tej  analizy, wymienimy  wię c tylko  i  pokrótce omówimy  trzy  spoś ród  wspo-
mnianych  przyczyn.
Są   to:

—  specyficzne  własnoś ci  mechaniki  płynów jako  dyscypliny  naukowej  i  przedmiotu  nauczania,
—  polityka  instytutów  uczelnianych,
—  pewne  cechy  przemysłu  w  Polsce.

Pierwszy  z  tych  trzech elementów  charakteryzuje  wyraziś cie  nastę pują ce  zdanie wybitnego  uczonego
szwedzkiego:  mechanika płynów  „ ...  jest  zapewne  najtrudniejszą   i  najbardziej  skomplikowaną   dziedziną
fizyki  klasycznej  ..."  (10). W konsekwencji,  tylko  mniejszość  studentów  spoś ród  tych, którym przypadło
w  udziale  obligatoryjne  „zaliczenie" tego  przedmiotu, dostrzega  po  pokonaniu wstę pnych  trudnoś ci jego
pię kno,  bogactwo  i  rozległą   aplikacyjnoś ć.  Dzieje  się   tak  wskutek  braku  odpowiednich  wykładowców
bo  i  pracownicy  naukowi  —  mogąc  wybrać  —  poszukują   czę sto  podstaw  do swego awansu  naukowego
w  dziedzinach, w których  moż na go  osią gnąć  mniejszym  nakładem  pracy  i w  krótszym  czasie,  niż  to jest
moż liwe  w  Polsce  w  dziedzinie  mechaniki płynów.

Druga  z  wymienionych  przyczyn,  czyli  polityka  instytutów  uczelnianych,  manifestuje  się   tendencją
do  obsadzania  wszelkich  moż liwych  wykładów  i  ć wiczeń  „swoimi"  pracownikami,  a  to  ze  wzglę du  na
pensum dydaktyczne, które decyduje  o iloś ci  etatów. Zdarza się  aż  nazbyt czę sto, że i zaję cia  z mechaniki
płynów są   przejmowane w  tym  trybie  przez niespecjalistów,  którzy  nastę pnie —  nie mogąc sobie  poradzić
z niełatwym przedmiotem, jak  również  reakcją   studentów, którzy  widzą   przecież natychmiast, że wykłada
ignorant —  uciekają   się   do wybiegu, polegają cego  na wytwarzaniu  u władz instytutu  i wydziału  poglą du,
akoby  mechanika płynów była przedmiotem niepotrzebnym w  wykształceniu  inż yniera.  W  dalszej  kon-
sekwencji,  wbrew  ś wiatowym  tendencjom  kształ towania  programów  nauczania  (9),  mechanika  płynów
znika  z  planu  studiów  wydziału:  zastę puje  ją   inny  przedmiot:  „poż yteczny".  Opisany  stan  rzeczy  nie
nastrę cza  moż liwoś ci  do  „ ...  stworzenia  warunków  sprzyjają cych  wydawaniu  podrę czników  i  monografii
z  dziedziny  mechaniki cieczy  i gazów  ...", co postuluje  jedna  z  cytowanych  uchwał. Sekcja  zainicjowała
wprawdzie  utworzenie  Biblioteki  Mechaniki Płynów w  Pań stwowym  Wydawnictwie  Naukowym;  kilka
podrę czników  i  monografii  znajduje  się   w  rozmaitych  fazach  przygotowania  do  druku,  ogólnie  biorą c
jednak — realizacja  tej uchwały przebiega z oporami i opóź nieniami.

Przechodząc  do  trzeciej  przyczyny  stwierdzić  trzeba, że  polski  przemysł  wykazuje  małe  zapotrzebo-
wanie  pod  adresem  mechaniki  płynów  i —  wobec  tego  —  nie wywiera  poż ą danego  nacisku  na  wyż sze
uczelnie w  kierunku właś ciwego, nowoczesnego kształcenia w zakresie  tego przedmiotu. Fakt  ten jest spo-
wodowany  zarówno  zanikiem  oryginalnej  myś li  konstrukcyjnej  w  kraju  —  m. in. wskutek  preferowania
przez nazbyt  długi okres  czasu  produkcji  licencyjnej  — jak  i wskutek  niskiego  na ogół   poziomu  kultury
technicznej.

Oczywiś cie,  istnieją   pod tym wzglę dem tradycyjne wyją tki  w postaci przemysłu lotniczego,  okrę towego
i  turbinowego, w których  rola mechaniki płynów jest na  ogół  doceniana. Z natury  XTLSC- VJ,  i  te przemysły
nie stawiają   dziś  jednak  w Polsce pod  adresem mechaniki płynów  ż ą dań  tak  rozległych, złoż onych  i  —
w  rezultacie —  tak  ostro  wpływają cych  na jej  szybki  rozwój,  jak  np.  przemysł   kosmiczny:  w  krajach,
w  których  istnieje.  Odnotowując  dla  porzą dku  ów  brak  ź ródła  inspiracji  dla  rozwoju  mechaniki  płynów
i  dla  kształcenia w  tym  zakresie  —  w  postaci wysoce  rozwinię tego  przemysłu, przypomnijmy  zarazem,
że sytuację   w  tym wzglę dzie pogarsza  aktualnie kryzys gospodarczy, który  m.in. pocią ga  za  sobą   —  zro-
zumiałą   skąd  iną d —  tendencję  przemysłu do ograniczania dotacji na badania naukowe, zwłaszcza o cha-
rakterze  podstawowym,  w  nadziei  —  że  fundusze  ustawowo  na  ten  cel  przeznaczone  uda  się   przecież
przekształcić  na  fundusz  płac.

Uwagi  te  należy  zakoń czyć  stwierdzeniem,  że  aktualny  poziom  przemysłu  i  niektóre,  wystę pują ce
w nim, chwilowe  zapewne —  skutki  kryzysu —  nie powinny  i  nie mogą   wpływać na  obniż enie poziomu
i  zakresu  kształcenia —  a  także poziomu  i  zakresu  badań  naukowych  w  Polsce w  dziedzinie mechaniki
płynów, poniż ej  norm ogólnoś wiatowych.  Zapóź nienia w  obu  tych kierunkach  działalnoś ci, ś ciś le powią -
zanych wzajemnie, są  bowiem nie do odrobienia. W konsekwencji,  zbytnie uzależ nianie od opinii przemysłu
podejmowania  okreś lonych  badań  naukowych,  zwłaszcza  podstawowych  —  jest  szkodliwe,  i  trzeba
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zachować  w  tym  wzglę dzie  umiar  i  zdrowy  rozsą dek.  Należy  też pamię tać, że przemysł  nie jest  jedynym
odbiorcą   mechaniki pł ynów; że są  nimi —  w wysokim stopniu —  również, inne dziedziny nauki, np.  mete-
orologia,  oceanologia,  hydraulika  cieków  wodnych,  a  wię c  zapóź nienia  w  rozwoju  mechaniki płynów
rzutować  bę dą   i  na  te  dziedziny.

Uchwały  trzeciej  grupy,  postulują ce  skoncentrowanie  badań  na  dwunastu  tematach, wymienionych
w rozdz. 2, mogą   być, ogólnie biorą c, uznane za wykonane — w tym sensie, że istotnie uprawiano w  kraju,
w  przecią gu  minionego  dwunastolecia  —  w  wę ż szym  lub  szerszym  zakresie  —  okreś lone  nimi  kierunki
badań.  Szczegółowy  przegląd  osią gnięć  w każ dym  z tych tematów wykracza  jednak poza ramy  niniejszego
artykuł u. Zresztą   informacja  o tych  osią gnię ciach jest niepełna i niesystematyczna, zwłaszcza w przypadku,
gdy  odpowiednie badania były uprawiane w  instytucjach, nie reprezentowanych w  Sekcji  swymi przedsta-
wicielami. Wyją tek  pod tym wzglę dem stanowią   placówki Polskiej Akademii N auk; raport o ich stanie (11)
zawiera  bardzo  aktualne,  systematycznie  uporzą dkowane  wiadmoś ci  o  rezultatach  badań  —  również,
z  natury  rzeczy,  w  dziedzinie  mechaniki  płynów. Dokonania naukowe  w  tej  dziedzinie, przypadają ce  na
lata  1973 —  1985  powinny  być  przedmiotem  osobnego  studium.

Już  teraz  moż na  natomiast stwierdzić,  że wydaje  się   uzasadnionym zachowanie wspomnianego spisu
dwunastu  tematów,  zamieszczonego na koń cu rozdz. 2, jako  wytycznych  do dalszego  rozwoju  mechaniki
pł ynów  w  Polsce.  Spis  ten jest  dostatecznie aktualny  i obszerny  na  to, by  objąć  wszelkie badawcze pro-
gramy  szczegółowe  w  zakresie  mechaniki  płynów, jakie  powstają   lub  powstaną   w  ramach  kolejnych,
powtarzanych  co  pię ć  łat akcji  planowania  działalnoś ci  badawczej.  Programy  te  opierają   się   zazwyczaj
na  sformułowaniu  celów,  którym  służ yć mają   rezultaty  tej  działalnoś ci: mogą   to  być  cele ekonomiczne,
techniczne,  społeczne, czy  też nawet  —  cele z zakresu  polityki  naukowej,  takie jak  np. odrobienie okreś-
lonych zapóź nień w odniesieniu do nauki ś wiatowej.  Nie bę dziemy zajmować  się  nimi w ramach niniejszego
opracowania,  poprzestając  na  okreś leniu  najogólniejszych  tendencji  rozwojowych  w  dziedzinie mechaniki
pł ynów  i  na  ustalenie  warunków,  umoż liwiają cych  działalność zgodne  z  owymi  tendencjami.

4.  Wnioski  i  postula ty

2.  przytoczonych  rozważ ań, jak  również  z  obserwacji  i  spostrzeż eń,  dotyczą cych  rozwoju  mechaniki
płynów w  okresie  minionego dwunastolecia w kraju  i na ś wiecie —  wynikają   pewne oceny i wnioski, doty-
czą ce  skutków  I I   Kongresu  Nauki  Polskiej,  jak  również  pewne  postulaty,  adresowane  może  nie  tylko
do  Organizatorów  nastę pnego, II I  Kongresu  ale  także  do  osób  i  instytucji,  podejmują cych  podstawowe
decyzje  dotyczą ce  rozwoju  nauki: zarówno  w zakresie  spraw  organizacyjnych,  jak  i w  zakresie nakładów
finansowych  oraz  inwestycji.  Te  spoś ród  ocen  i  postulatów,  które wydają   się   najważ niejszymi,  przedsta-
wiamy  poniż ej:

a)  Ocena  skutków  I I  Kongresu  Nauki  Polskiej  zawiera  —  z  punktu  widzenia  mechaniki płynów  —
zarówno  elementy  pozytywne,  jak  i  negatywne.  Do niewą tpliwych  pozytywów,  uznawanych  ogólnie przez
krajowe  ś rodowisko  hydro-  i aeromechaników, należy sam fakt  zwołania I I  Kongresu. Kongres zainicjował
bowiem  i  umoż liwił:
—  dokonanie rzetelnej, wszechstronnej  oceny  stanu mechaniki  płynów w Polsce;
—  ujawnienie  dysproporcji,  wystę pują cych  w Polsce mię dzy mechaniką  płynów, a mechaniką   ciał  stałych,
—  ustalenie  globalnego  programu  działania dla  mechaniki płynów jako  całoś ci: w  sprawach  kierunków

badań, w sprawach  kształcenia, w sprawach  rozwoju  kadry, w sprawach  organizacyjnych,
—  dział ania,  zmierzają ce  do  skonsolidowania  ś rodowiska  i  jego  uaktywnienia,
—  podniesienie  poziomu  naukowego  ś rodowiska.
D o  negatywów  zaliczyć  należy  natomiast:
-— brak  rozpowszechnienia  uchwał  I I   Kongresu;  zarzut  ten  dotyczy  zresztą   również  I  Kongresu Nauki

Polskiej  (12);
—  brak  „wzmocnienia"  uchwał   stwierdzeniem,  że  mają   one  stanowić  co  najmniej  jedną   z  przesłanek

przy  podejmowaniu  odpowiednich decyzji  —  przynajmniej  przez  Polską   Akademię   Nauk  oraz  resort
N auki  i  Szkolnictwa  Wyż szego.

Najważ niejszym  jednak  negatywem  jest  fakt,  że  I I   Kongres  Nauki  Polskiej  nie  tylko  nie  spowodował
złagodzenia  wspomnianych  dysproporcji  w  rozwoju  mechaniki  płynów w  porównaniu z mechaniką   ciała
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stałego, ale  nawet  nie przyczynił   się   choć by  do zachowania  „stanu posiadania"  tej  dziedziny  nauki,  jako
przedmiotu  nauczanego w wyż szych uczelniach technicznych. Ten fakt  uznać należy  za  szczególnie  groź ny
dla mechaniki płynów, a  przy  tym — jawnie  sprzeczny  z uchwałami I I  Kongresu.

b)  Postulaty,  dotyczą ce  warunków  rozwoju  mechaniki  płynów  w  Polsce,  w  najbliż szej  przyszłoś ci,
wynikają   zarówno  z  powyż szych  ocen, jak  i  z  aktualnych  tendencji  rozwojowych  tej  dziedziny  nauki  na
ś wiecie.  Moż na  tu  wyróż nić  tendencje  trojakiego  rodzaju,  ś ciś le  zresztą   powią zane  ze  sobą.

Pierwsza  z nich —  to  tendencja  w zakresie  ukierunkowania  badań  teoretyczno- numerycznych, wyra-
ż ają ce  się   opracowywaniem  modeli  fizycznych  coraz  to  bliż szych  rzeczywistoś ci,  przy  odrzuceniu  wielu
założ eń  upraszczają cych,  których  wprowadzenie  i  utrzymywanie  było  dotychczas  konieczne  ze  wzglę du
na  ograniczone  moż liwoś ci  narzę dzi  badawczych.

Druga  tendencja,  bę dą ca  konsekwencją   pierwszej,  i  wynikają ca  z  potrzeby  moż liwie  dokładnego
przewidywania  zjawisk  przepływowych,  przy  wykorzystaniu  pełnej  informacji  zawartej  we  wspomnianych
modelach  fizycznych,  polega  na  coraz  to  szerszym  stosowaniu  metod  numerycznych,  a  także  —  coraz
powszechniej  —  metod  analitycznych,  realizowanych  przy  pomocy  elektronicznych  maszyn  liczą cych.
Wspomnianemu  osłabianiu  założ eń  upraszczają cych  towarzyszyć  musi  —  oczywiś cie  —  wzrost  „mocy
obliczeniowej"  komputerów.  Dzię ki  temu, już  od  kilku  lat  wyznacza  się   (za  granicą)  wspomnianymi,
metodami przepływy  trójwymiarowe  i niestacjonarne płynów o skomplikowanych  własnoś ciach  fizycznych
co  umoż liwia  m.in.  szybkie,  tanie  i  skuteczne  projektowanie  zupełnie nowych  urzą dzeń  i  maszyn  prze-
pływowych  — w  rodzaju  promu  kosmicznego.

Trzecia  tendencja  dotyczy  badań  eksperymentalnych,  które  —  rzecz jasna  —  nie  straciły  bynajmniej
swego  dwojakiego  znaczenia: jako  ź ródła  podstawowej  informacji  o  nowych  zjawiskach  przepływowych,
i jako  ostatecznej  „ instancji", weryfikują cej  wyniki badań teoretyczno- numerycznych. Badania te, a zwłasz-
cza  badanie  „weryfikacyjne",  są   zwykle  bardzo  kosztowne  w  realizacji  —  ze  wzglę du  na  konieczność
wykonywania  ich przy  pomocy specjalnych  urzą dzeń, umoż liwiają cych  spełnienie warunków  podobień stwa
(tunele aerodynamiczne). Aby  skrócić  czas  działania tych  urzą dzeń,  stosuje  się   coraz szerzej  odpowiednią
aparaturę   elektroniczną,  której  zadaniem  jest  szybka  rejestracja  wyników  pomiaru,  ich  automatyczne
przetworzenie  i przedstawienie  w  formie wygodnej  dla  badacza. Tej  postę pują cej  szybko  na ś wiecie  „elek-
ł ronizacji" urzą dzeń badawczych  towarzyszy  stosowanie nowych metod, opartych np. na technice  laserowej.

Realizacja  tych  tendencji  w  Polsce  napotyka  na  zasadnicze  przeszkody,  co  w  konsekwencji  obniża
poziom  badań  w  zakresie  mechaniki  płynów. Zjawisko  to, szkodliwe samo  przez  się ,  może  być  bowiem
traktowane jako  wyraz  „prowincjonalnoś ci"  naszych  badań  naukowych,  ma  ponadto  niekorzystne  kon-
sekwencje.  Mianowicie, aplikacyjność  wyników tych badań np. do zagadnień projektowania,  jest  z koniecz-
noś ci  niż sza  niż badań  zagranicznych,  co z jednej  strony  wpływa  niekorzystnie  na jakość  projektowanego
obiektu,  z drugiej  —  przyczynia  się   do powstawania  w ś wiecie inż ynierów  krzywdzą cej  opinii  o  poziomie
badań  naukowych  w  kraju.

Biorą c  pod  uwagę   przytoczone  oceny  i  tendencje  moż na  sformułować  nastę pują ce  postulaty,  doty-
czą ce warunków  uprawiania  mechaniki  płynów w Polsce  na poziomie ś wiatowym  —  bo  na  taki  nas stać,
jako  ś rodowisko.

I .  Warunkiem  podstawowym  uprawiania  w  Polsce  badań  teoretyczno- numerycznych  w  dziedzinie
mechaniki  płynów na poziomie współczesnym  — stał  się   import nowoczesnego  komputera, przynajmniej  —
komputera  o  takich  własnoś ciach, że jeszcze nie dotyczy  go  embargo.  Komputery  bę dą ce  do  dyspozycji
badacza w kraju  są   urzą dzeniami  przestarzałymi, a „uszlachetnienie" ich —  w sensie  rozszerzania  pamię ci,
.zaopatrywania  w  monitory  ekranowe  itp.  jest  wprawdzie  celowe,  ale  ma  bardzo  ograniczone  zakresy.
Trzeba wię c przeciwdziałać jak  najrychlej  katastrofalnemu  zapóź nieniu —  w  Polsce —  w zakresie  wyposa-
ż enia w komputery  i urzą dzenia pomocnicze. Ze wzglę du na podstawowe  znaczenie tej sprawy, odpowiednia
uchwała  n i  Kongresu  powinna  wskazać  na konieczność  uzdrowienia  stanu  rzeczy,  poczynając  od  wypra-
cowania  przez  oba  odpowiednie  resorty  długofalowej  polityki  w  tym  zakresie,  podanej  do  wiadomoś ci
ogółu  zainteresowanych.  Sprawa  ma  zresztą   znacznie  ogólniejsze  nie  ograniczają ce  się   bynajmniej  do
mechaniki  płynów.

I I .  Pomimo  aktualnego  stanu  gospodarki  kraju,  jest  rzeczą   absolutnie  nieuniknioną   daleko  idą ce
unowocześ nionie urzą dzeń eksperymentalnych  i  sprzę tu  pomiarowego  w  dziedzinie  mechaniki  pł ynów. Stan
bazy  eksperymentalnej  —  zwłaszcza w uczelniach —jest zatrważ ają cy  i wymaga natychmiastowej  poprawy.
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Warto  przy  tym  podkreś lić, że koszta  takiego przedsię wzię cia  byłyby  w skali  budż etu krajowego  po prostu
niedostrzegalne,  natomiast skutki  tego  stanu —  odbijają   się   na  poziomie wykształcenia już  w skali  paru
pokoleń studenckich.

I I I .  Kolejny  postulat,  adresowany  do  Zespołu Dydaktyczno- Naukowego  „Mechanika" w  Minister-
stwie  N auki  i  Szkolnictwa  Wyż szego  oraz  bezpoś rednio  do  rektorów  wyż szych  uczelni  technicznych
dotyczy  dokonania rewizji  obowią zują cych  programów  nauczania, zwłaszcza,  dla  wydziałów mechanicz-
nych  politechnik,  i  o  uwzglę dnienie  przedmiotu  „mechanika pł ynów" w  sposób  zgodny  z  powszechnie
przyję tymi  dziś  na  ś wiecie  poglą dami  o  nowoczesnoś ci  kształcenia  inż ynierów.

IV.  Jest  rzeczą   poż ą daną   okresowe  dokonywanie  oceny  stanu  mechaniki płynów w Polsce —•   na  tle
stanu ś wiatowego —  poprzez referaty,  poś wię cone poszczególnym  działom tej  dziedziny  nauki. Wiadomo,
że w ramach II I  Kongresu Nauki Polskiej  oceny takie nie bę dą   przeprowadzone, m.in. ze wzglę du na zupeł-
nie odmienny charakter obu  Kongresów.  Wydaje  się  jednak  moż liwym  wygospodarowanie  odpowiednich
funduszów  na  ten  cel  w  ramach  aktualnie  opracowywanych  programów  badawczych:  trzeba  tylko  o  tej
sprawie  pamię tać.

V.  Przedmiotem  kolejnego  postulatu  jest  finansowanie  badań  podstawowych  w  zakresie  mechaniki
płynów. Wykazywało  ono bowiem w minionym dwunastoleciu  istotne dysproporcje  w porównaniu z „doce-
lowym"  stosunkiem  0.4:0.4:0.2 przytoczonym  w  Rozdziale 2. Dla przykładu wystarczy  porównać kwoty
wydatkowane  w  ramach programu  mię dzyresortowego  MR- I- 23 „Mechanika ciał  stałych, cieczy  i gazów"
—  na mechanikę  ciał   stałych z jednej  strony, a na mechanikę  cieczy  i gazów —  z drugiej. Na 11 tematów,
przewidzianych  do realizacji  w ramach tego problemu w r.  1984 —  tylko dwa należą  do mechaniki płynów.
Proponuje  się   zatem  utworzenie  odrę bnego  programu  mię dzyresortowego,  poś wię conego  badaniom pod-
stawowym  w  zakresie  mechaniki  płynów,  koordynowanego  przez  instytut  PAN,  którego  zasadniczym
kierunkiem  badań  jest  właś nie  mechanika płynów  i  jej  zastosowania.

VI . Waż nym  krokiem w kierunku realizacji  podstawowej  uchwały I I  Kongresu o przywróceniu mecha-
nice płynów warunków  normalnego rozwoju  — jest  powołanie Komitetu Mechaniki Płynów PAN.  Doko-
nanie  tego  kroku  leży całkowicie w  mocy  Władz PAN, a  odpowiednia  uchwała Sekcji  Mechaniki Cieczy
i Gazów Komitetu Mechaniki PAN w tej sprawie została podję ta jednomyś lnie już 23.04.1981, i ponownie —
również  jednomyś lnie — dnia  1.12.  1983.

Uchwały  te  znalazły —  czę ś ciowo  —  odbicie we wspomnianej  już  reorganizacji  Komitetu Mechaniki
PAN.  Ustawienie  organizacyjne  okreś lonej  dziedziny nauki, a  w  tym —  ustawienie jej  na  tle Komitetów
PAN  —  nie  decyduje,  rzecz jasna,  o jej  rozwoju,  może go jednak  ułatwiać lub  utrudniać. Wnioski  Sekcji
0  utworzenie  Komitetu Mechaniki Płynów nie  są   jednak  rozumiane po  prostu jako  chęć udoskonalenia
1 ułatwienia pracy  ś rodowiska  hydro-   i  aerodynamików,  ale  spotykają   się   z emocjonalnym  nastawieniem
czę ś ci  członków Komitetu Mechaniki i  traktowane są   jako  przejaw  tendencji wrę cz  „secesyjnych".  Nie tu
miejsce  na  dyskutowanie  szczegółów  tej  sprawy,  poprzestajemy  wię c  na  stwierdzeniu,  że  jest  ona  nadal
aktualna,  a  jej  pozytywne  załatwienie  leży  w  interesie  mechaniki płynów.

Nawiasem  mówią c, wydaje  się  celowym  dokonanie przez Prezydium PAN rewizji  zasad  powoływania
Komitetów,  a  w  tym  —  zasad  postę powania  inicjują cego.  Zwłaszcza dlatego,  że  Komitety  powołuje  się
tylko  na  okres  kadencji  Władz PAN, a  wię c ewentualny  bł ą d  wynikają cy  z  powołania „niewłaś ciwego"
Komitetu  —  moż na szybko  naprawić.  Natomiast spetryfikowanie  sieci  Komitetów, od  lat  obserwowane,
może  okazać  się   przeszkodą   na drodze rozwoju  niektórych  dyscyplin  naukowych,  co jest  bł ę dem wpraw-
dzie mniej  dostrzegalnym, ale —  na dłuż szą  metę  —  bardziej  brzemiennym w  skutki.

5.  Zakoń czenie

Podstawowe oceny i wnioski,  przedstawione w niniejszym  artykule, zostały zaaprobowane na zebraniu
Sekcji  Mechaniki Cieczy i Gazów Komitetu MechanikiPAN w dniu 1. grudnia 1983 i uznane jednomyś lnie
za wyraz stanowiska  Sekcji.  Pierwszą   wersję  artykułu zaopiniowali listownie niektórzy Członkowie Sekcji  —
zbyt  liczni  na  to,  by  moż na  było  w  tym  miejscu  wymienić  Ich nazwiska.  Dzię kując  Im  za  cenne uwagi
pragnę   zarazem  stwierdzić,  że  odpowiedzialność  za  aktualną   formę   artykułu obarcza  wył ą cznie, mnie.

Włodzimierz J. Prosnak
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STRESZCZENIE  REFERATU WYGŁOSZONEGO NA  POSIEDZENIU PLENARNYM
ZARZĄ DU  GŁÓWNEGO  PTMTiS W  DNIU  14 CZERWCA  1984  R.  PRZEZ PROF.  DR HAB. IN Ż .

STANISŁAWA  DUBIELA  INAUGURUJĄ CEGO  NOWĄ   FORMĘ   POSIED ZEŃ

Zagadnienie  sterowania  w  układach mechanicznych

Prawa  i  zasady  mechaniki  rodziły  się  jako  pewne  poję cia  opisują ce  ruch  w  formie  zjawiska  natural-
nego.  Stały się  ź ródłem metod analizy,  a nastę pnie syntezy  układów mechanicznych. Badania ruchu w  na-
turalnym  polu  sił   rozwijały  się   w  kierunku  doskonalenia  metod  analizy.

Fundamentalne  podstawy  dla metod syntezy  układów dały tzw.  zasady  wariacyjne  dynamiki.  Na ich
tle  rozwijają   się   znane  metody  optymalizacji  procesów  realizowanych  w  układach  celowego  działania
tworzonych  przez  człowieka. Poważ ną   rolę   w  rozwoju  tych  metod  odegrały  zasady  najmniejszego  dzia-
łania,  głównie  zasada  Hamiltona.

Zasady  wariacyjne  dynamiki  rozwinę ły się  w kierunku metod optymalizacji  w formie  rachunku  waria-
cyjnego.  Uogólnione  koncepcją   programowania  dynamicznego  Bellmana  a  nastę pnie  zasadą   maksimum
Pontriagina, weszły  w wyodrę bioną   dziedzinę   teorii  sterowania.  Znacznie wzbogacone  i  skutecznie  rozwi-
nię te w nowym uję ciu  stanowią   skuteczne narzę dzie syntezy  układów sterowania, w których układy mecha-
niczne, a  szczególnie  elektromechaniczne są   wdzię cznym  polem jego  zastosowań.

Rosną ce  potrzeby  optymalizacji  układów  mechanicznych celowego  działania, zarówno  w  modelach
dyskretnych  jak  i  cią głych, wymagają   zwię kszenia  zainteresowania  mechaników  metodami  syntezy  ukł a-
dów.  Jest  to  tym  bardziej  uzasadnione, że metody  te wywodzą   się   z zasad  stworzonych  przez  mechanikę.

Sterowanie  układami mechanicznymi  sprowadza  się   najczę ś ciej  do  wyznaczenia  odpowiedniego  pro-
gramu  oraz sprzę ż enia  tego  programu  z układem ś ledzenia  i układem generują cym  siły  sterują ce.  Problem
analogiczny  do  nałoż enia na układ mechaniczny  wię zów  specjalnego  typu.  Ruch  sterowany  realizuje  się
wię c  poprzez nałoż enie na  naturalne pole sił, w którym  ruch  się   odbywa  „poia  sił  sterują cych".  Podsta-
wowym  problemem jaki  się  wyłania jest optymalizacja  zwią zków  sprzę gają cych  układ mechaniczny z polem
sił   sterują cych.
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Niebagatelne  znaczenie  posiada  ustalenie  bezpiecznych  warunków  ruchu  sterowanego.  Problem
sprowadza  się   do ustalenia  obszarów  sterowalnoś ci  układu w uję ciu  technicznym i wyodrę bnienia  w nich
obszarów  osią gał  noś ci.  Cennym  dla  badań  sterowalnoś ci  są   stworzone  w  polskiej  nauce  poję cia  całek
asymptotycznych  w  sensie  Waż ewskiego,  oraz  poję cie  warunku  orientorowego.  Zezwala  to  na  sprowa-
dzenie  sterowanych  ukł adów  mechanicznych  do  uogólnionych  układów dynamicznych.

SPRAWOZDANIE  Z  MIĘ DZYNARODOWEJ KONFERENCJI   AUTOMATYZACJI
PROJEKTOWAN IA, ZORG ANIZOWANEJ PRZEZ  AMERICAN SOCIETY  OF  MECHANICAL

EN G IN EERS  W  CINCINNATI   W  OKRESIE  10.09.—13.09.1985.

Podczas  konferencji  wygłoszono  ł ą cznie 60 referatów,  w tym  13 spoza  USA, a  mianowicie:  z Japonii
(2),  Meksyku  (2), Tajwanu  (2), RFN  (1), Kanady  (1), Włoch  (1), Indii  (1), Wenezueli  (1), Brazylii  (1)
ora  z  N igerii  (1).
Przewodniczą cym  konferencji  był   prof.  P. Papalambros  z  Uniwersytetu  Michigan,  Ann  Arbor,  Referaty
odbywały  się   w  nastę pują cych  sesjach:
Sesja  1.  Obrady  plenarne  (Przewodn.  prof.  P.  Papalambros);  1  referat.
Sesja  2.  Metody  optymalnego  projektowania  (Przewodn.  prof.  J. N.  Siddall,  Uniwersytet  McMaster,

Hamilton,  Kanada);  6  referatów.
Sesja  3.  Projektowanie  strukturalne  (Przewodn. prof. S. S.  Rao, Uniwersytet  San  Diego); 5  referatów.
Sesja  4A.  Analiza  systemów  dynamicznych  (Przewodn.  prof.  R. W.  Mayne,  Uniwersytet  New  York,

Buffalo);  5  referatów.
Sesja  4B.  Analiza  kinematyczna  i  projektowanie  (Przewodn. prof.  B.  Rovani,  Uniwersytet  Wisconsin  —

Madison,  Madison); 5  referatów.
Sesja  6A.  Zastosowania  optymalnego  projektowania  1  (Przewodn.  prof.  D. J.  Wilde,  Uniwersytet  Stan-

ford);  5  referatów.
Sesja  6B.  Układy  dynamiczne  z  wię zami  (Przewodn.  prof.  C.  Radcliffe,  Uniwersytet  Michigan,  East

Lansing);  5  referatów.
Sesja  7A.  G eometria  komputerowa  i  projektowanie  (Przewodn.  prof.  D.  Riley,  Uniwersytet  Minnesota,

Minneapolis);  4  referaty.
Sesja  7B.  Mechanizmy  i  urzą dzenia  robotów  (Przewodn. prof.  G. L.  Kinzel,  Uniwersytet  Ohio, Colum-

bus);  7  referatów.
Sesja  9A.  Zastosowanie  sztucznej  inteligencji  (Przewodn.  prof.  J. N. Siddall);  4  referaty.
Sesja  9B.  Projektowanie  automatyczne  (Przewodn.  prof.  S.  Kramer,  Uniwersytet  Toledo);  5  referatów.
Sesja  10A. Zastosowanie  optymalnego  projektowania  I I   (Przewodn. prof.  H. A.  Eschenauer,  Uniwersytet

Siegen,  RF N ); 5  referatów.
Sesja 1 OB. Sprę ż yste  układy  mechaniczne  (Przewodn.  prof.  C.  Radcliffe);  3  referaty.
Odbyły  się   również  dwie  sesje  panelowe:
Sesja  S.  Standaryzacja  narzę dzi  projektowania  wspomaganego  komputerem  dla  ś rodowiska  inż ynier-

skiego  (Przewodn.  dr.  M. Y.  Zarrugh, Schlumberger  Wall  Service, Houston).
Sesja  8.  Znaczenie  czasopism  archiwalnych  dla  szerzenia  informacji  o  softwerze  (Przewodn.  prof.

G. E.  Johnson,  Uniwersytet  Vanderbilta,  Nashville).
Podczas  obrad  plenarnych  referat  pt.  „Kierunki  w  badaniach  projektowych"  wygłosił"  dr.  H.  Moraff
dyrektor  Programu Teorii  i  Metodologii  Projektowania  z Narodowej Fundacji Wiedzy  (NSF) w Waszyng-
tonie. Referaty  w sesjach  dotyczyły raczej  konkretnych problemów projektowych  zlecanych  przez przemysł
lub  wykonywanych  w  famach  prac  magisterskich  i  doktorskich.  Wygłoszono  również  referaty  ogólne.
W  zakresie  optymalizacji  konstrukcji,  wymienić  należy  tutaj  nastę pują ce  prezentacje:
1.  Prof.  D. J.  Wilde  —  „Zasada maksymalnego  działania dla  eliminacji  przewarunkowanych  problemów

optymalizacji"  (ASME  Paper  N r. 85- DET- 70).
2.  Prof. J. N . Siddall — „System sowtwerowy dla optymalizacji  strukturalnej przy uż yciu metody elementów

skoń czonych".
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3.  Prof.  R. T. Hafka  (Uniwersytet  Virginia, Blacksburg) —  „Jednoczesna nieliniowa  analiza  strukturalna
i  projektowanie".

4.  Prof.  P.  Papalambros —  „Wstę pne  przetwarzanie  modeli  optymalizacyjnych  przy  uż yciu  ję zyka
adresów  symbolicznych".

Autor  sprawozdania  w  referatach:
1.  „Strategia  operacyjna  modelowania  matematycznego  w  projektowaniu  optymalnym  konstrukcji  ma-

szyn"  (ASME Paper  N r. 85- DET- 3, Trans. ASME, Journal  of  Mechanisms, Transmissions  and  Auto-
mation  in  Design).

2.  „Metoda doboru optymalnej  struktury  w konstruowaniu  maszyn"  (praca zostanie opublikowana  przez
Trans.  ASME).

przedstawi!  zagadnienia  optymalnego  projektowania  konstrukcji  maszyn.  W  czasie  obrad  współprze-
wodniczyl  w  jednej  z  sekcji.  Podkreś lić  należy  wysoki  poziom  prezentacji  oraz  doskonała  organizację
i  atmosferę   panują cą   podczas  konferencji.

Prof,  ilr   Jerzy  Kowalski
Uniwersytet Guanajuato, Meksyk

V  SZKOŁA  LETNIA MECHANIKI  PŁYNÓW

Mikołajki ,  16—21  wrześ nia  1985  roku

We  wrześ niu  1985  roku  odbyta  się   w  Mikołajkach  V  Szkoła  Letnia  Mechaniki  Płynów  stanowią ca
kontynuację   rozpoczę tego w  1977 r.  i powtarzanego co 2 lata cyklu szkolenia młodej  kadry  polskich hydro-
i aerodynamików. Tym  razem Szkota  poś wię cona została w całoś ci zagadnieniom  turbulencji,  która  bę dąc
przedmiotem  zainteresowania  wielu dyscyplin  naukowych  stanowi  jednak  przede  wszystkim jeden  z  waż-
niejszych  i  dynamicznie  rozwijają cych  się   działów  mechaniki  płynów.

V Szkoła Letnia odbyła się , jak  i wszystkie poprzednie, z  inicjatywy  Sekcji  Mechaniki  Płynów Komi-
tetu  Mechaniki  PAN  i osobiś cie  jej  Przewodniczą cego, członka koresp.  PAN prof, dra  hab.  inż, Włodzi-
mierza  Prosnaka,  przy  czym  trudu  bezpoś redniej  organizacji  podję ły  się   tym  razem  dwie jej  podsekcje.
Podsekcja  Turbulencji  kierowana  przez  prof, dra hab. inż. Janusza  W. Elsnera, która  przygotowała  mery-
toryczno- naukowy  program  imprezy  oraz  Podsekcja  Szkolenia  Szkól  Letnich  prowadzona  przez  prof,
dra  hab. inż. Eustachego Burkę , która  zgodnie z wieloletnią, dobrą   już  tradycją   zaję ła się   administracyjno-
techniczną   stroną   Szkoły. Współorganizatorem  była również  Akademia  Rolniczo- Techniczna w  Olsztynie,
która  pokryła czę ść wydatków Szkoły  i wydała  swym  kosztem jej  materiały wykładowe  oraz Politechnika
Czę stochowska  w  której  materiały  te  zostały  zebrane  i przygotowane  do  druku.  W  skład  kierownictwa
Szkoły  wchodzili:  Eustachy  Burka  (kierownik  Szkoły), Wacław Ciania  (sekretarz), Janusz  Eisner  (kierow-
nik  naukowy  Szkoły) oraz  Mieczysław  Oż óg  (z- ca kierownika  Szkoły).

Idea  zorganizowania  Szkoły poś wię conej  tej właś nie  tematyce zrodziła się   z faktu,  że zarówno zainte-
resowanie  turbulencją,  jak  i  znajomość  jej  podstaw  były  dotychczas  w  naszym  kraju  stosunkowo  nie-
wielkie. Stąd  też zestaw  wykładów  stanowił, zgodnie  z założ eniem elementarne wprowadzenie  w  proble-
matykę   tematu, który  dostarczyć  miał   uczestnikom  Szkoły  najbardziej  podstawowy  zasób  wiadomoś ci
0  istocie,  własnoś ciach  i  metodach  badania  turbulencji.

Głównym  celem  Szkoły  było  lepsze przygotowanie  wykładowców  mechaniki  płynów do  interpretacji
zagadnień  przepływów  turbulentnych,  wchodzą cych  w  zakres  programów  dydaktycznych  tego  właś nie
przedmiotu.  Celem  ubocznym,  chociaż  również  waż nym,  było  przybliż enie  uczestnikom  Szkoły  pię kna
1 złoż onoś ci  turbulencji  i  zachę cenia  w  ten  sposób  młodych pracowników  nauki  do  poję cia  badań  w  tej
niezwykle  interesują cej  i  nierozpoznanej  dotąd  w  pełni  tematyce.

W  programie  wykładów  zachowany  został   okreś lony  cią g  logiczny.  Na  wstę pie  omówione  zostały
współczesne definicje  turbulencji  oraz ogólna metodologia  badań. Czysto  matematyczne podejś cie  do pro-
blemów  turbbulencji  zaprezentował  wykład z dziedziny  teorii  układów dyamicznych u zagadnień  bifurka-
cji. Szczególną   uwagę  zwrócono jednak na statystyczny  opis turbulencji, do którego wprowadzenie  stanowił



236  BIULETYN  INFORMACYJNY

wykład z elementów teorii procesów^stochastycznych. Podstawowe  problemy  turbulencji uję te  zostały  w ra-
mach kolejnych  wykładów dotyczą cych fizykalnego  znaczenia funkcji  korelacyjnych,  zagadnień turbulentne-
go transportu oraz analizy spektralnej energii turbulencji. Sporo miejsca w programie  Szkoły zaję ły  również
sposoby  konstruowania  hipotez  zamykają cych  i  modelowania  turbulencji  oraz  problematyka  struktur
koherentnych,  które  stanowią   współcześ nie  jedno  z  najciekawszych  i  nierozpoznanych  dotąd  w  pełni
zjawisk  przepływowych.

Kilk a  godzin  wykładowych  poś wię conych  miało  zostać  również  omówieniu  okreś lonych  klas  prze-
pływów  turbulentnych:  turbulencji  przyś ciennej,  swobodnej  i  atmosferycznej.  W  tym  zakresie  program
nie  został   jednak  w  pełni  zrealizowany,  ze  wzglę du  na  niespodziewaną   absencję   dwóch  zaproszonych
wcześ niej  wykładowców.  Zaję cia  Szkoły  zakoń czone zostały  wprowadzeniem  do  metrologii  przepływów
turbulentnych  i  zastosowania  dopplerowskiej  anemometrii  laserowej  oraz  termoanemometrii w  ekspery-
mentalnej  analizie  przepływów  turbulentnych.

Wykaz  wykładów  wygłoszonych  ostatecznie  w  ramach  zajęć  Szkoły  przedstawiał   się   nastę pują co:
Janusz  W.  Eisner:  Wprowadzenie  do  zagadnień  turbulencji —  1  godz.
Zbigniew  Peradzyń ski:  Elementy  teorii  układów  dynamicznych.  Zagadnienia  bifurkacji  —  3  godz.
Kazimierz  Sobczyk:  Elementy  teorii  procesów  stochastycznych — 3  godz.
Piotr  Sierputowski:  Funkcje korelacyjne  i ich rola w analizie przepływów turbulentnych — 2 godz.
Janusz  W.  Eisner:  Równania  transportu  w  przepływie  turbulentnym — 4  godz.
Piotr  Sierputowski:  Analiza  spektralna w przepływach turbulentnych — 2 godz.
Adam  Wanik:  Modelowanie  przepływów  turbuletnych.  Hipotezy  zamykają ce—4  godz.
Stanisław  D robniak:  Przegląd  form  ruchu zorganizowanego  w róż nych klasach  przepływów —  2 godz.
Lech  Bogusławski:  Detekcja  struktur  koherentnych  w  strefie  wewnę trznej  turbulentnej  warstwy

przyś ciennej —  2  godz.
Zbyszko  Kazimierski:  Wprowadzenie  do  turbulentnej  ś ciś liwcj  warstwy  przyś ciennej — 3  godz.
Eugeniusz  D yban:  Transport  ciepła  i  pę du  w  przepływach  turbulentnych — 2  godz.  (w  ję zyku

rosyjskim).
Winfrid  Kiihn :  Podstawowe  problemy  turbulentnej wymiany  ciepła. Wymiana  ciepła  w przepły-

wach  oscylacyjnych  — 2  godz.  (w  ję zyku  angielskim).
Janusz  W.  Eisner:  Meterologia przepływów  turbulentnych. Teoria  termoanemometrii — 3 godz.
Kazimierz  Popiolek:  Dopplerowski  anemometr laserowy  i jego zastosowanie  w  badaniach przepływów

turbulentnych —  1  godz.
Zaję cia  Szkoły  obejmowały  ł ą cznie  34  godziny  wykładowe  oraz  dwa  zebrania  dyskusyjne.  Pierwsze

z  nich  zorganizowane  w  drugim  dniu  trwania  Szkoły  poś wię cone  zostało ogólnym  zagadnieniom  turbu-
lencji,  metodyce jej  badania, pracom  podejmowanym  w  placówkach  krajowych  oraz  istnieją cym  w  tym
zakresie  tendencjom  ś wiatowym.  Zebranie  drugie,  stanowią ce  swojego  rodzaju  podsumowanie Szkoły,
dotyczyło oceny jej  programu, trafnoś ci  doboru  treś ci wykładów  oraz innych spraw  natury  organizacyjnej.
Wszystkie  te elementy spotkały się  z pozytywną   opinią   dyskutantów, którzy  podkreś lali  zgodnie  celowość
rozwinię cia  problematyki  turbulencji  w  bardziej  zaawansowanej  formie,  w  ramach  którejś  z nastę pnych
Szkół   Letnich.

Zainteresowanie  V  Szkołą   Letnią   było w  ś rodowisku  polskich  hydro-   i  aerodynamików  wyją tkowo
duż e, o czym najlepiej  ś wiadczy  fakt,  że oś rodek wczasowy Olsztyń skich Zakładów Opon Samochodowych
STOM1L, w  którym  zakwaterowani  zostali  uczestnicy,  nie mógł   pomieś cić wszystkich  zainteresowanych.
Ostatecznie w Szkole wzię ło udział   125  osób  (w  tym 24 profesorów  i docentów) reprezentują cych  24 uczel-
nie krajowe  oraz ] 2 instytutów zarówno Polskiej  Akademii Nauk jak  i resortowych, co praktycznie wyczer-
pywało  listę   placówek  naukowych  zajmują cych  się   w  Polsce mechaniką   płynów. Mimo  że  Szkoła miała
charakter  krajowy,  na prawach  goś ci  wzię li  w  niej  udział   również  Prof.  E. P. Dyban  z Instytutu Termo-
fizyki  Ukraiń skiej  Akademii  Nauk  oraz  Dr  W.  Kiihn  z  Instytutu  Mechaniki  Akademii  Nauk  N RD,
którzy  wygłosili  zgłoszone wcześ niej  wykłady  z  zakresu  turbulentnej wymiany  pę du  i ciepła.

N a zakoń czenie warto podkreś lić, że opublikowane i oddane w rę ce uczestników materiały wykładowe
stanowią   praktycznie  pierwsze  w  ję zyku  polskim  wydawnictwo  dotyczą ce  problematyki  przepływów  tur-
buł etnych.

Janusz  W. Eisner
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SZKOŁA  „STEROWANIE  W MECHANICE"

Rudy  Raciborskie  20.10.1985—25.10.1985

W dniach od 20.10.1985 do 25.10.1985 roku  odbyła się  w oś rodku  wczasowym  „Buk"  kopalni  „Knu-
rów"  w  miejscowoś ci  Rudy  Raciborskie  Szkoła  „Sterowanie w  Mechanice" zorganizowana  przez  Zarząd
Główny  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki  Teoretycznej  i  Stosowanej.

N a  decyzję   zorganizowania  Szkoły wpłynę ło przekonanie  Zarzą du Głównego, że poza  ogólnie  przy-
ję tymi  formami działalnoś ci, Towarzystwo  powinno również uczestniczyć w procesie rozwoju  nauki poprzez
podnoszenie kwalifikacji  kadr  naukowych  specjalizują cych  się   w mechanice oraz  fakt,  że  wię kszość  pra-
cowników  naukowo- dydaktycznych  zajmują cych  się  nauczaniem mechaniki w wyż szych szkołach technicz-
nych  należy  do  Polskiego  Towarzystwa  Mechaniki Teoretycznej  i  Stosowanej.

N ie  przypadkowo  pierwszą   Szkołę  Z. G. PTMTS zorganizował   pod  hasłem  „Sterowanie  w  Mecha-
nice". Bezpoś rednią   decyzję   powołania takiej  Szkoły zrodziła potrzeba kształcenia młodszych pracowników
nauki  i  kadry  inż ynierskiej  we  wspomnianym  zakresie.

Głównym ź ródłem naukowej  problematyki  w mechanice są   tworzone  przez  człowieka  układy mecha-
niczne  celowego  działania, a  wię c  układy  sterowane.  Tymczasem  rozwój  metod  syntezy  takich  układów
w  programach  mechaniki  pozostaje  nieco w  tyle  za  bogatym  rozwojem  metod  analizy.  Założ eniem pro-
gramu  Szkoły było przedstawienie wiedzy w zakresie sterowania  w układach mechanicznych oraz uwidocz-
nienie znaczenia zasad  wariacyjnych  w nowoczesnych  metodach badania  procesów  sterowanych.  W skład
komitetu  organizacyjnego  Szkoły  wchodzili:
doc.  dr  hab.  inż.  Stanisław  Dubiel
prof,  dr  hab.  inż.  Roman  Gutowski
dr  inż.  Krzysztof  Sibilski
prof,  dr  hab.  inż.  Bogdan  Skaimierski
prof,  dr  hab.  in.  Józef  Wojnarowski
Program  Szkoły  obejmował   nastę pują ce  cykle  wykładów:
—  Nieswobodne  układy  mechaniczne  (prof,  dr  hab.  inż  Roman  Gutowski,  mgr  inż.  Elż bieta  Jarzę .-

bowska)
—  Wariacyjne  zasady  mechaniki  (doc.  dr  hab.  inż.  Stanisław  Bednarz)
—  Elementy  klasycznej  teorii  sterowania  (dr  inż.  Jerzy  Skrzypczyk)
—  Układy  mechaniczne celowego  działania(uję cie  zdeterminowane)  (prof. dr. hab. inż Stanisław  Dubiel)
—  Układy mechaniczne celowego  działania (uję cie  stochastyczne)  (prof,  dr hab,  inż Bogdan  Skaimierski)
—  Sterowanie wię zami  ciała odkształcalnego (doc. dr hab.  inż  . Jan Grabacki).

W  szkole  uczestniczyło 59  osób  z 20 placówek  naukowych.  Wś ród  uczestników  szkoły  był o:  sześ ciu
profesorów,  czterech docentów, dwudziestu  siedmiu  doktorów  nauk  technicznych oraz  dwudziestu  dwóch
magistrów  inż ynierów.
Uczestnicy  reprezentowali  nastę pują ce  dyscypliny  naukowe  i  specjalnoś ci:
1.  cybernetyka  techniczna, elektromechanika, maszyn  i urzą dzenia  hydrauliczne, mechanika  lotu, mecha-

nika  materiałów,  mechanika  maszyn  i  urzą dzeń  wiertniczych,  mechanika  stosowana,  optymalizacja
konstrukcji,  podstawy  konstrukcji  maszyn,  pojazdy  szynowe,  teoria  drgań,  teoria  maszyn  i  mecha-
nizmów,  tłokowe  silniki  spalinowe,  układy  sterowania.

Materiały  szkoły  „Sterowanie w  Mechanice" zostały  zebrane  pod  redakcją   prof,  dr hab.  inż.  Stanisława
Dubiela  i  ukazały  się   dzię ki  ż yczliwemu  zainteresowaniu:
prof, dr hab. Czesława Królikowskiego  —  podsekretarza stanu w Ministerstwie  Nauki  i Szkolnictwa  Wyż-

szego,
dr  inż. Jerzego  Stefań skiego  —  dyrektora  Departamentu Technicznego Ministerstwa  N auki  i  Szkolnictwa

Wyż szego,
gen. bryg. prof, dr hab. inż. Edwarda Włodarczyka — komendanta Wojskowej Akademii Technicznej,
prof,  dr  hab.  inż.  Jerzego  Antoniaka  —  prorektora  Politechniki  Ś lą skiej.

Przewodniczą cy Komitetu Organizacyjnego
i  Kierownik Szkoły
Stanisław Dubiel



Konferencje

1.  Fourth International Conference on „Numerical
Conference  on  „Numerical  Methods  in
Fracture  Mechanics"
San  Antonio,  Teksas,  U.S.A.
22—26  marca  1987

2.  5th  International  Conference  on  „Numerical
Methods for   Thermal  Problems"
Montreal,  Kanada
29  czerwca—2  lipca  1987

3.  5th  International  Conference  on  „Numerical
Methods  in  Laminar  and  Turbulent  Flow"
Montreal,  Kanada
6—10  lipca  1987

4.  Sixth  International  Conference  on  „Mathe-
matical Modelling"
St. Louis, Missouri, U.S.A.
10—13 sierpnia 1987
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