B I U L E T Y N

I N F O R M A C Y J N Y

SPRAWOZDAN IE
Z D ZIAŁALN OŚ C
I POLSKIEG O TOWARZYSTWA MECH AN IKI TEORETYCZN EJ
I STOSOWAN EJ W ROKU 1984

1. D ział alność naukowa
Zarzą dy Gł ówne XX i XXI kadencji, przy zachowaniu okreś lonych przepisów prawnych i statutowych
realizowały dział alność naukową poprzez:
i
— organizowanie zebrań naukowych, odczytów, wykł adów, 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 dział alnoś ci. W roku 1984 zorganizowano w Oddział ach Towarzystwa w sumie 75 zebrań, na których wygł oszono 82 referaty o nastę pują cej tematyce:
Oddział w Bielsku- Białej
1. S. J. G dula, S. Wiś niewski „Zagadnienia nauczania termodynamiki w szkoł ach wyż szych"
84.01.09

Oddział w Bydgoszczy
2. E. Walicki „Zarys teorii cieczy nieniutonowskich"
84.02.22
3. J. Zadzwieja „Asymptotyczna metoda analizy przepł ywu dwóch niemieszają cych się cieczy
mię dzy równoległ ymi ś cianiami"
84.10.06
4. M. Malec „Przyrzą d do dynamicznego wyważ enia elementów wirują cych"
84.10.06

Oddział w Czę stochowie
5.
6.
7.
8.
9.

84.02.16
W. Wichowski „Profilaktyka w eksplotacji systemu ciepł owniczego"
A. Wanik „Komputerowa metoda obliczania wymienników ciepł a"
84.02.23
A. Piskorek „O dwóch typach równań przewodnictwa cieplnego"
84.04.06
H, Zorski „N iektóre zagadnienia mechaniki pę kania"
84.05.03
M. Hoffmeister (Akademia N auk N RD ) „H ot wire measurements in three — dimensional
turbulent shear flows"
84.10.16
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10. W. Kiihn (Akademia N au k N R D ) „ H eat transfer in oscillating flows"
11. M . M arcinkowski „ Oprzyrzą dowanie oraz metody eksperymentalnego wyznaczania
przepł ywu pary przez ostatnie stopnie turbin kondensacyjnych"
12^ P . Sierputowski, J. Bł aż ewicz „ Badania modelowe opł ywu wiatrem fragmentów zabudowy
miejskiej, o skomplikowanej konfiguracji geometrycznej"

84.10.16
84.11.29
84.11.29

Oddział w Gdań sk
u
13. B. Jankowski „ D rgania prę tów cienkoś ciennych w zakresie nieliniowym"
14. L. P . N olte (Bochum — R F N ) „ O n strain measures and finite element displacement
formulation in the nonlinear analysis of elastic curved beam s"
15. E. Sadowski „Analiza numeryczna drgań wymuszonych oraz zagadnień statecznoś ci
dynamicznej powł ok obrotowych"
16. W. 1.1. H uism an (U niv. w Eindhoven — H olandia) „ N owe kierunki rozwoju lekkich
konstrukcji budowlanych"
17. W. L. Fiedjajew (Kazań — Z SR R ) „O badaniach w zakresie aerohydrosprę ż ystośi c
prowadzonych w pracowni mechaniki powł ok K F — TI AN Z SR R "
18. W. Borkowski „ D ynamiczna analiza konstrukcji metodą elementów skoń czonych"
19. A. L. G oldenwejzer (Inst. Probl. Mechanifii AN Z SRR — Moskwa)
„ M etody asymptotyczne w mechanice powł ok" — czę ść I
20. A. L. G oldenwejzer (Fnst. Probl. M echaniki AN Z SRR — Moskwa)
„ M etody asymptotyczne w mechanice powł ok" — czę ść I I

84.02.29
84.05.16
84.05.31
84.06.29
84.10.30
84.tl.29
Ś 4.12.1
7
84.12.19

Oddział w Gliwicach
21. R. Wójcik „ Skrę canie prę tów fizykalnie nieliniowych"
.• ;- .:••
22.'• • M
. Sarn a „ Wyznaczanie „ zgodnoś ci" modelu matematycznego z modelowanym ' '• "
ukł adem mechanicznym"
•• '
•
• •
23. A. M orecki „Współ czesne tendencje w rozwoju robotyki"
24. A. Olę dzki „Silnik cieplny nowego typu oparty na elementach pamię ci kształ tu"
25. A. G oł aś „Wpł yw parametrów dynamicznych procesu n a generowane efekty
wibroakustyczne" .
.
„ • . . . . >.

84.03.13
84.05.30;
84.06.18
84.06.25
84.11.27

Oddział w Kielcach
26. J. Wojnarowski „ M etody grafów w mechanice"
27. Ż . Wesoł owski „ Jednowymiarowe fale w oś rodkach zł oż onych"
28. H . F rą ckiewicz „N ieliniowe problemy statecznoś ci sprę ż ystej"

84.04.27
84.11.12
84.11.16

Oddział w Krakowie
29. L. M artin i „ M odel obliczeniowy sł upów linii elektroenergetycznych na przykł adzie
• zginanego trzonu kratowego"
• • •• .. . • ;
..,
• ;
30. A. P . Zieliń ski „ T — kompletne funkcje, nowe spojrzenie n a metodę 'Trefftza"
31. J . Wapiennik „Wpł yw sposobu modelowania ukł adów wibroizolacyjnych n a ich analizę
r. i syn tezę "
•
.
:
..
32. A. G bł aś „ M oż liwoś i c czynnej eliminacji drgań i hał asu poprzez sterowanie procesem
i i dyn am iczn ym
' . . . -

84.01.24
84.02.24
84.06.19
.'"• ' •
84.10.30
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Oddział w Lublinie
33. Z. Olesiak „Mechanika pę kania a hipotezy wytrzymał oś ciowe"
34. T. Piech „Zastosowanie zjawiska Barkhausena do nieniszczą cych badań materiał ów"
35. C. Komorzycki „Wykorzystanie MES do analizy wytrzymał oś ciowej niehertzowskiego
zagadnienia kontaktu dwóch ciał odkształ calnych"
36. „Zastosowanie metody elementów skoń czonyc
h w obliczeniach ukł adów prę towych
statycznie niewyznaczalnych"
37. „N oś ne betonowe konstrukcje wiszą ce taś mocią gów"
38. „Model matematyczny ukł adu pomiarowego masy"
39. „Wybrane zagadnienia dynamiki ukł adów przestrzennych"
40. „Przepł yw cieczy newtonowskiej w szczelinach cylindrycznych"
41. „Wp!yw temperatury na noś ność ł oż ysk aerodynamicznych"

84.01.26

84.04.26
84.05.31
84.06.28
84.10.25
84.11.29
84.12.13

Odział w Łodzi
42. K. Grysa „G raniczne zagadnienia odwrotne dla równania falowego"
43. S. Doerffer „Wpływ oscylacji na konwekcyjne przekazywanie ciepł a w zastosowaniu
do zbiorników okrę towych"
44. J. Heymann „Badania modelowe w wybranych zagadnieniach mechaniki"
45. T. Smoleń „Zginanie belek lepkosprę ż ystych na podł ożu reologicznym"
46. 5- Koł odziej „Okreś lenie poprzecznej efektywnej przewodnoś ci cieplnej kompozytu
o jednokierunkowo uł oż onych wł óknach metodą kolokacji brzegowej"
47. F. Motta (Hiszpania) „Interaction of Wall- Frame — System Resting on the Elastic
F oundation"
48. B. Rogowski „ O zagadnieniach inkluzji w materiał ach kompozytowych"
49. H . Aurich, E. Kohł er (Technische Hoch Schule—Karl—Marx—Stadt)
„Automatisierung der Arbeit in der Beklesdung Industrie"
50. C. Woź niak „Alternatywna teoria mnogoś ci, a podstawy mechaniki"

84.04.05
84.04.05
84.05.17
84,05.17
84.05.17
84.06.13
84.06.13
84.10.11
84.12.13

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

84.09.18
84.12.05
84.12.12

Oddział w Poznaniu
54.
55.
56.
57.
58.
59.

F , Romanów „U ogólniona forma utraty statecznoś ci konstrukcji warstwowych"
J. Ignaczak „F ala silnej niecią głoś ci w liniowym oś rodku termosprę ż ystym"
Z. Cywiń sk
i „ O wytrzymał oś ci starych mostów stalowych"
J. Kubik „Teoria mieszanin, a termodyfuzja"
R. Lewandowski „G eometrycznie nieliniowe drgania siatek cię gnowych"
R. G utowski „Mechanika analityczna ukł adów z wię zami nieholonomicznymi wyż szych
rzę dów"
60. .(. Vrbka (Czechosł owacja) „Optymalizacja wielopł aszczyznowych obrotowo- symetrycznych
urzą dzeń przy wykorzystaniu metody elementów skoń czonych"
61. K. Prileryl (Czechosł owacja) „Optymalizacja systemów napę dowych klatek walcowniczych"

84.02.03
84.02.07
84.02.14
S4.03.26
84.05.02
84.05.17
84.09.19
84.09.19

62. C. Cempel „Przeglą d problematyki badawczej Zakł adu D ynamiki i Wibroakustyki
Maszyn Politechniki Poznań skiej
"
14 M ech. Teoret. i Stos. 1—2/ 86

84.10.29
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Oddział w Rzeszowie
63. Z. KJepacki „M etody optymalnego doboru podstawowych parametrów samolotu w fazie
projektowania"
64. J. Walczak „N ieliniowe problemy reologii konstrukcji w uję ciu M E S"
65. Z. Stójek „ D ynamika i wibroakustyka konstrukcji" (cz. I)
66. Z. Stójek „ D ynamika i wibroakustyka konstrukcji" (cz. II)
67. Z. Stójek „ D ynamika i wibroakustyka konstrukcji" (cz. III)

84.03.20
84.04.17
84.11.06
84.11.20
84.12.18

Oddział w Szczecinie
68. Z . Meyer „Pionowa cyrkulacja w stratyfikowanym gę stoś ciowo zbiorniku"
84.02.16
69. M . Paprzycki, J. Jachimowicz, K. Rumiń ski
, „System STRUDL- BRYŁA 82 analiz
wytrzymał oś ciowych metodą elementów skoń czonych"
84.04.26
70. F . Ihlenburg (Wismar) „Aproksymacja funkcji niecią głych metodą róż nic skoń czonych"
84.05.18
71. B. Tę czyń ska „Analiza zastosowań silników głównych o mał ej iloś ci cylindrów w aspekcie
drgań kadł uba statku"
84.05.31
72. W. Kissing (Wismar) „U ogólnienie pół momentowej teorii powł ok do obliczeń
cienkoś ciennych konstrukcji poddanych dział aniu stacjonarnego pola temperatur"
84.06.30
73. R. Sikora „Mię dzynarodowa konferencja maszyn elektrycznych ICEM 84 w Lozannie"
84.12.14
84.12.14
74. M. G ram z „Mię dzynarodowe kolokwium w llmenenau w N R D "
75. W. Lipiń sk
i „Referat sprawozdawczy z pobytu na stypendium H umboldta w D ortmundzie'
84.12.19
76. R. Pał ka „Referat sprawozdawczy z pobytu na stypendium H umboldla w Brunszwiku (R F N )"
84.12.18

Oddział w Warszawie
77. S. J. G dula, 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. N egrusz „ Pobór próbki gazu przy pomiarach stę ż enia pył u i jego emisji przez kanał y
spalinowe"
79. J. Lagner „Wybrane problemy drgań konstrukcji pod obcią ż eniem ruchomym" zebranie
organizowane wspólnie z Wrocł . Tow. N aukowym
80. K. Biernatowski, W. Brzę kał a „Stochastyczne modele gruntu"
81. M . Mieczyń sk
i „Jednolity wywód funkcji termodynamicznych"
82. E. Kalinowski „ N iektóre aspekty II- giej zasady termodynamiki"
83. M . Werszko „Czujniki do pomiaru ciś nienia wewną trz czaszkowego"

84.01.24
84.02.24
84.03.06
84.05.02
84.06.25
84.11.05

1.2. Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych w Oddział ach:
W roku 1984 odbył o się 5 sympozjonów, na których wygł oszono 266 referatów:
Oddział
G liwice
Poznań

Hasł o sympozjonu

Liczba
ref/ uczestn.

D ata
1984.04.9 - 14

XXIII Sympozjum
„Modelowanie w mechanice"

65/ 176

XI Sympozjon
„ D rgania w ukł adach fizycznych"

67/149

1984.05.24 - 26
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Warszawa

XI Sympozjum
„Badania doś wiadczalne w mechanice ciał a stał ego"

96/ 128

1984.09.6- 8

Wrocław

IX Sympozjon
„Reologii"

30/75

1984.11

Zielona G óra*

N auczanie mechaniki w regionie
zielonogórskim

8/40

1984.06

266/ 568
W roku 1984 zorganizowano 3 konferencje naukowe:
Oddział

Temat konferencji

D ata

Zarzą d Gł ówny

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

Gliwice

W ramach XXIII Sympozjonu „Modelowanie w mechanice" odbył a się I I I Sesja „Poliooptymalizacji"
1984.04

Warszawa

I Ogólnopolska konferencja

„Mechanika w lotnictwie" 1984.01.19

Zarzą d Gł ówny podją ł po raz pierwszy dział alność w zakresie zorganizowania szkoł y naukowej nt. „sterowanie w mechanice". Przewodn. Kom. Org. został prof. St. D ubicl.
1.3. Seminaria naukowe i kursy
Cztery Oddział y zorganizował y seminaria. I tak:
L Czę stochowa — 1984.09.14 — seminarium poś wię cone zagadnieniom turbulentnego transportu
w przepł ywach 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. G dań ks — 1984.10.12 — seminarium „Wstę p do dynamiki racjonalnej" — H enryk Walukiewicz.
3. Poznań — 1984.06.13, 19 i 20 — „Wstę p do nieliniowej statyki ukł adów 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 pł ynów, 1984.09.20. Są d Konkursowy w skł adzie:
profesorowie J. Eisner (Przewodniczą cy), Z . Dż ygadło (Sekr. G en.), K. Orzechowski, Z. KLazimierski,
R. Puzyrewski, E. Tuliszka, po wysł uchaniu 9 referatów przyznał :
dwie nagrody II stopnia po 8.000, — każ da
— dr inż. S. D robniakowi za pracę „Struktury koherentne strugi osiowo- symetrycznej"
— mgr inż. M. Marcinkowskiemu za pracę „Oprzyrzą dowanie oraz metody eksperymentalnego wyznaczania przepł ywu pary przez ostatnie stopnie turbin kondensacyjnych";
jedną nagrodę II stopnia — 4.000, —
— dr inż. M. Ciał kowskiemu za pracę „Rozwią zanie zagadnienia przepł ywu 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 ewiczow
i za pracę „Badania modelowe opł ywu wiatrem
fragmentów zabudowy miejskiej o skomplikowanej konfiguracji geometrycznej",
— mgr inż. J, Rokickiemu za pracę „Zagadnienia odwrotne w teorii ukł adu profilów",
— dr inż. T. Kowalskiemu za pracę „Dystrybucja kropel zawiesiny w przepł ywie typu Poiseuille'a".
* Sympozjum to zorganizowano wspólnie z Kuratorium Oś wiaty i Wychowania, Instytutem Kształ cenia Nauczycieli w Zielonej G órze i Oś rodkiem Technologii Kształ cenia WSI w Zielonej G órze.
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Praca dr inż. P. Kubskiego „U proszczona analiza procesu separacji kropel z przepł ywu dwufazowego
pod wpł ywem pola temperatur" nie został a poddana ocenie, gdyż autor nie wzią ł udział u w sesji konkursowej i nie speł nił tym samym warunku przewidzianego regulaminem konkursu.
1.5. Zorganizowanie sesji naukowej z okazji 25- leria Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej
Zarzą d G ł ówny XX kadencji zorganizował z okazji 25- lecia Towarzystwa sesję naukową towarzyszą cą
XXI Zjazdowi D elegatów w Bielsku- Biał ej. Szczegóły podane są w protokole Zjazdu.
1.6. Dyskusje okrą gł ego stołu
Zarzą d G ł ówny na zakoń czeni
e Zjazdu Delegatów zorganizował dyskusję okrą gł ego stoł u na temat
przyszł oś ci i perspektyw mechaniki.
W G liwicach dyskutowano nt. „Problemy projektowania silnie obcią ż onych profili skrzynkowych
w maszynach górniczych".

2. D ział alność wydawnicza
W dniu 17.10.84 r. Prezydium Zarzą du G ł ównego powoł ał o Radę Redakcyjną
Teoretyczna i Stosowana" na okres 1984- 1987 w skł adzie:
M arek D ietrich — Przewodniczą cy Rady Redakcyjnej (PW)
Zbigniew D ż ygadło (WAT)
Janusz Eisner (Politechnika Czę stochowska)
Stanisł aw Jerzy G dula (Politechnika Łódzka)
Igor Kisiel (Politechnika Wrocł awska, czł . rz. PAN )
I Witold N owacki I (em. prof. U W, czł . rz. PAN )

kwartalnika „Mechanika

Zenon M róz (IPPT PAN )
Bogdan Skalmierski (Politechnika Ś lą ska
)
Piotr Wilde (G dań ks IBW PAN , czł . koresp. PAN )
Józef Wojnarowski (Przewodniczą cy PTM TS, Politechnika Ś lą ska
)
Michał Ż yczkowsk
i (Politechnika Krakowska, czł . koresp. PAN )
Zbigniew Olesiak — Redaktor N aczelny (U W)
Stanisł aw D ubiel — Redaktor (WAT)
Jacek Stupnicki — Redaktor (PW)
Andrzej Tylikowski — Redaktor (PW)
Czesł aw Woź niak — Redaktor (UW)
Felicja Koliń ska — Sekretarz Redakcji
D ecyzja Prezydium Zarzą du G ł ównego został a 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 zgł oszonych propozycji,
ponadto stwierdził , że zgodnie z pkt 4 par. 32 Zarzą dzenia 6/77 Sekretarza N aukowego PAN z dnia 26 lipca
1977 r. Zarzą d G ł ówny lub Walne Zgromadzenia Towarzystw same powołują skł ady osobowe swych
czasopism.
W okresie sprawozdawczym ukazał y się drukiem nastę pują ce pozycje:
Zarzą d

G ł ó wn y

— Kwartalnik „ M echanika Teoretyczna i Stosowana" — numery 1/ 1983, 2 - 3/1983 i 4/ 1983 — łą cznie
57,5 ark. wydawniczego;
— Biuletyn „Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics", str. 14, Warszawa 1984, nakł .
300 egz.
O/ G liwice — zbiór referatów XXIII Sympozjom! „Modelowanie w mechanice", z. 39, PTM TS, 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 „ D rgania
w ukł adach fizycznych" nakł ad 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 Wrocł awski PTMTS w latach
1958 - 1983", Wrocł aw 1984, str. 56, nakł . 150 egz.
O/ Zielona G óra — „N auczanie mechaniki w regionie Zielonogórskim", Zielona G óra, czerwiec 3984,
str. 44, nakł . 50 egz.

3. Współ praca Towarzystwa z zagranicą
3.1. Profesor Z. Olesiak został zaproszony przez Jugosł awianskie Towarzystwo Mechaniki (Jugoslovensko
D rustvo za Mehaniku) na 16 Jugosł owiań sk
i 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 Jugosł owiań skieg
o Towarzystwa Mechaniki. Profesor Z. Olesiak przekazał na rę ce Prezesa J. T. M . (Profesor
dr Luka Vujosevic) i Sekretarza G eneralnego (Profesor dr Jovo Jarić) medal wybity z okazji 25- iecia
naszego Towarzystwa oraz znaczki PTMTS i pozdrowienia oraz ż yczenia od Zarzą du G ł ównego. Jugosł owiań ski
e Towarzystwo Mechaniki jest zainteresowane współ pracą z PTM TS. Prof. Jovo Jarić zaproponował w imieniu Z. G . organizowanie w przyszłoś ci polsko- jugosł owiań skich sympozjów. Pierwsze
takie sympozjum miał oby się odbyć w Jugosł awii w 1987 r. Prof. Jovo Jarić przebywał w Warszawie
w sierpniu 1984, przed Kongresem Mechaniki w D anii, by wrę czyć profesorowi Witoldowi N owackiemu
dyplom honorowego czł onka J. T. M. Uroczystość odbył a się w Ambasadzie Jugosł owiań skiej w Warszawie dnia 17 sierpnia 1984. Prof. Z. Olesiak wygłosił na Jug. Kongresie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej referat pt. „Modelling of the moment theory of plasticity" i po Kongresie, na zaproszenie Wydział u
Maszynowego Uniwersytetu w Belgradzie referat na temat zagadnień termicznych w (eorii szczelin. Obszerne
sprawozdanie z 16 Jug. Kongresu Mechaniki został o zł oż one do publikacji w Biuletynie PTM TS 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 czł onka zagranicznego Towarzystwa wraz z biuletynem 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 imzagranicznymi byli:
H . Aurich N R D , W. L. Fiedjajew ZSRR, A. L. Goldenwejzer ZSRR, M. G ranz N R D , M. Hoffmeister
N RD , W. I. Huisman H olandia, F . Ihlenburg N RD , E. ICohler N R D , W. Ktthn N R D , F . M otta H iszpania, Sandor N agy Wę gry, L. P. N olte RF N , K. Prileryl Czechosł owacja, P. Rix R F N , U . Schick R F N ,
J. Vrbka Czechosł owacja, W. Kissing N R D .

4. D ział alność organizacyjna
4.1. Władze Towarzystwa
W okresie sprawozdawczym Zarzą d Główny do dnia 10 maja 1984 r. dział ał w skł adzie:
prof. Zbigniew Olesiak
— Przewodniczą cy ZG
prof. Roman G utowski
— Z- ca Przewodniczą cego
prof. Józef Wojnarowski
— Z- ca Przewodniczą cego
doc. Władysław Walczak
— Sekretarz G eneralny
doc. Waldemar Bachmacz
— Z- ca Sekretarza G en.
prof. Andrzej Wikzynski
— Skarbnik
doc. Zdzisł aw Sulimowski
— Z- ca Skarbnika
prof. Eugeniusz Brzudiowski
— Czł onek ZG
doc. Stanisł aw Kasprzyk
— Czł onek ZG
prof. Jan Kraszewski
— Czł onek ZG
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z a s t ę p c a m i c z ł o n k ó w byli:
doc. Janusz Lipiń sk
i
doc. Ryszard Parkitny
doc. M arek Trombski
Skł ad
G ł ó w n e j K o m i sji R e wizyjn e j
by 1 nastę pują cy:
profesorowie: Otton D ą browski, Janusz D ietrych, Czesław Cempel, Roman Kazimierczak,
Tylikowski

Andrzej

P r z e w o d n i c z ą c y m i O d d z i a ł ó w w XX kadencji byli:
prof. Stanisł aw J. G dula — O/ Bielsko- Biał a
prof. Janusz Eisner — O/ Czę stochowa
doc. Edward Walicki — O/ Bydgoszcz
prof. Wojciech Pietraszkiewicz—O/ G dań ks
doc. Walery Szuś cik — O/ G liwice
doc. Andrzej Radowicz — O/ Kielce
prof. Wiesł aw Krzyś — O/ Kraków
doc. Kazimierz Szabelski — O/ Lublin
doc. Waldemar K o bza—O / Ł ó d ź
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. Stanisł aw D ubiel — O/ Warszawa
prof. Kazimierz Biernatowski — O/ Wrocł aw
doc. Edward G oss — O/ Zielona G óra
W dniach 9- 11 maja 1984 roku odbył się w Bielsku- Biał ej XXI Zjazd D elegatów PTMTS, na którym
w dniu 10 maja wybrano nowy Zarzą d G ł ówny, który ukonstytuował się jak nastę puje:
Zarzą d Gł ówny XXI kadencji
prof. J. Wojnarowski
— Przewodniczą cy
prof. E. Brzuchowski
— Z- ca Przewodniczą cego
prof. W. Krzyś
— Z- ca Przewodniczą cego
prof. Z . D ż ygadło
— Sekretarz G eneralny
prof. A. Wilczyń sk
i
— Skarbnik
doc. J. Lipiń sk
i
— Z- ca Sekretarza G eneralnego
doc. R. Parkitny
— Zastę pca Skarbnika
prof. B. Skalmierski
— Czł onek Zarzą du
prof. K. Sobczyk
— Czł onek Zarzą du
prof. M . Wizmur
— Czł onek Zarzą du
doc. J. G olas
— Z- ca Czł onka Zarzą du
doc, C. Mickiewicz
— Z- ca Czł onka Zarzą du
doc. Z . Sulimowski
— Z- ca Czł onka Zarzą du
Główna Komisja Rewizyjna
Prof. A. Tylikowski — Przewodniczą cy, prof. O. Dą browski, prof. K. Wrześ niowski — czł onkowie, prof.
S. D ubiel, doc. M . Skowronek — zastę pcy czł onków.
Walny Zjazd D elegatów poprzedził y Walne Zgromadzenia w Oddział ach Towarzystwa, na których
czł onkowie wybrali Przewodniczą cych i skł ady Zarzą dów Oddział ów oraz Komisje Rewizyjne. Po zebraniach koonstytucyjnych skł ady Zarzą dów Oddział ów XXI kadencji przedstawiają się jak nastę puje:
Oddział w Bielsku- Biał ej (25.IV.84)
Przewodniczą cy — prof. Stanisł aw J. G dula
Z- ca Przewodn. — doc. Roman Bł ocki
Sekretarz
— dr inż. Wł adysł aw Jakubiec
Skarbnik
— dr inż. Stanisł aw Wojciech
Czł . Z arzą 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. Mirosł aw 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. Stanisł aw D robniak
Skarbnik
— dr inż. Józef Zajdel
Czł . Zarzą du
— doc. Lech Tomski
Cz!. Zarzą du
— doc. Waldemar Bachmacz
Oddział w Gdań sk
u (24.11.84)
Przewodniczą cy — prof. Eugeniusz Bielewicz.
Z- ca Przewodn. — doc. Wiesław Pudlik
Sekretarz
— dr inż. Edmund Wittbrodt
Skarbnik
— doe. Mirosł aw 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
Z- ca Sekretarza
Skarbnik
Z- ca Skarbnika
Czł . Zarzą du
Czł . Zarzą du

—
—
—
—
—
—

dr inż. H enryk Skowron
dr inź, Andrzej Buchacz
dr inż. Remigiusz Ć wi
k
dr inż. Jerzy Kuczyń sk
i
doc. G erard Kosman
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. Wacł aw G ierulski
Czł . Zarzą du
— dr inż. Marek Miksa
Czł . Zarzą du
— doc. M arian Kargol
Oddział w Krakowie (24.11.84)
Przewodniczą cy — doc. Stanisł aw Bednarz
Z- ca Przewodn. •— doc. Jacek Skrzypek
Sekretarz
— dr inż. Jerzy Wapiennik
Skarbnik
— dr. inż. Maria Baczyń sk
a
Czł . Zarzą du
— prof. Wiesł aw Krzyś
Czł . Zarzą du
— prof. Mieczysław Zabawa
Z- ca czł onka
— dr inż. Andrzej G umiń sk
i
Z- ca czł onka
— dr inż. Jan G aszyń sk
i
Z- ca czł onka
— dr inż. Leszek Głuch
Oddział w Lublinie (22.111.84)
Przewodniczą cy — doc. Zdzisł awa Rotter
Z- ca Przewodn. — dr inż. Antoni Malicki
Z- ca Przewodn. — dr inż. Marian Bartnik
Sekretarz
— dr inż. Bogusł aw Skierczyń sk
i
Skarbnik
— mgr inż. Franciszek Martinka
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Oddział w Lodzi
Przewodniczą cy
Z- ca Przewodn.
Sekretarz
Skarbnik
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(8. 11 1.84)
— doc. Waldemar Kobza
— dr inż. Andrzej Mł otkowski
— dr inż. Leon Kowalczyk
— dr inż. Tadeusz Jeske

Oddzia! w Opolu (22.11.84)
Przewodniczą cy — doc. Jan Kubik
Z- ca Przewodn. — doc. Jerzy G oł aś
Sekretarz
— doc. Maciej G ryczmań sk
i
Skarbnik
— dr inż. Tomasz D ziadek
Czł . Zarzą du
— dr inż. Lesł aw Tarczyń sk
i
Oddział w Poznaniu
Przewodniczą cy —
Z- ca Przewodn. —
Sekretarz
—
Skarbnik
—
Czl. Zarzą du
—
Z- ca czł onka
—

(12.1.84)
doc. Ryszard Dzię cielak
doc. Andrzej Litewka
doc. Ryszard Sygulski
dr inż. Jan Koł odziej
dr Jerzy Rakowski
doc. Józef Kubik

Oddział w Rzeszowie (20.111.84)
Przewodniczą cy — doc. H enryk Kopecki
Sekretarz
- — dr inż. Wiesław Zylski
Skarbnik
— dr inż. Wł adysł aw Łakata
Czł . Zarzą du
—• prof. Jan Madejski
Oddział w Szczecinie (23.11.84)
Przewodniczą cy — doc. Karol G rudziń sk
i
Z- ca Przewodn. — doc. Marian Kmiecik
Sekretarz
•— doc. Czesł aw Mickiewicz
Skarbnik
— dr inż. Jerzy H onczarenko
CA. Zarzą du
— doc. Bolesł aw Kuź niewski
Oddział w Warszawie (5.III.84)
Przewodniczą cy — prof. Andrzej Olę dzki
Z- ca Przewodn. — prof. Wanda SzempHń ska- Stupnick
a
Sekretarz
— dr inż. Zdobyslaw G oraj
Z- ca Sekretarza — dr inż. Jerzy Bajkowski
Skarbnik
— prof. Przemysł aw Jasirzę bski
Z- ca Skarbnika — dr inż. Wiesł aw Sobieraj
Czi. Zarzą du
— prof. Jerzy Maryniak
Czł . Zarzą du
— dr inż. Tadeusz Kuź micewicz
Oddział we Wrocł awiu (6.III.84)
Przewodniczą cy — prof. Kazimierz Biernatowski
Z- ca Przewodn. — doc. Franciszek Romanów
Czł . Zarzą du
— doc. Mirosł aw Werszko
Czł . Zarzą du
— doc. Mieczysł aw Jokiel
Czł . Zarzą du
— doc. Edward G awrych- Ź ukowsk
i
Czł . Zarzą du
— doc. Jacek Wojciechowski
Z- ca Czł onka
— dr inż. Zdzisł aw Sysak
Z- ca Czł onka
— dr inż. Wł odzimierz Brzę kał a
Oddział \ y Zielonej Górze (1.11.84)
Przewodniczą cy — doc. Leszek Szeloch
Z- ca Pr/ .esvodn. — mgr inż. Stanisł aw Mazur
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Sekretarz
Skarbnik
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— dr inż. Stanisł aw Przyputniewicz
— dr inż. Łucja Frą ckowiak

4.2. Członkowie Towarzystwa
W roku 1984 liczba czł onków Towarzystwa wzrosł a o 73 osoby. Zmiany liczby czł onków w poszczególnych Oddział ach ilustruje tablica:

Oddział
Bielsko- Biał a
Bydgoszcz
Czę stochowa
G dań ks
Gliwice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Opofe

Ikw.

24
39
73
62
163

24
39
71
62
161

_

58
25

25
90
49
58
25

72
17
41
212
93
21

77
17
42
212
94
21

74
44

Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocł aw
Zielona G óra
Razem:

w roku 1984

stan na koniec
1983 roku

1018

1067

1075

1072

1091

4.3. Członkowie zagraniczni Towarzystwa
Uchwał ą Zarzą du G ł ównego z dnia 15.12.83 niż je wymienieni profesorowie zostali powoł ani na czł onków zagranicznych Towarzystwa:
profesor Clifford Truesdeł l (Stany Zjednoczone) na wniosek prof. Z . Olesiaka i prof. Z . Wesoł owskiego
profesorowie Olaf Bralin (Szwecja) i Stig Wjalmars (Szwecja) obaj na wniosek prof. Z . Olesiaka i doc.
M. Ż órawskieg
o
Uchwał a ta został a zatwierdzona w IV kwartale roku 1984 przez Sekretarza N aukowego P AN .
N a przestrzeni 25 lat istnienia PTM TS w poczet czł onków zagranicznych Towarzystwa został o przyję tych 63 profesorów. Zgodnie z uchwalą zebrania Zarzą du G ł ównego z dnia 26 czerwca 1984 roku został
przygotowany przez Przewodniczą cego Zarzą du G ł ównego Biuletyn Informacyjny (w ję zyku angielskim)
o 25- letniej dział alnoś ci Towarzystwa. Biuletyn ten wydrukowano w grudniu 1984 roku i przekazano
nastę pują cym czł onkom zagranicznym, profesorom:
A. T. Balewski — Buł garia, G . Brankow — Buł garia, — wraz z dyplomami przekazano przez prof.
Konstatinow a — uczestnika X Konferencji Teorii Maszyn i Mech., M. Roy — F rancja, E. Schmid —
Austria, I. N . Sneddon — Wielka Brytania, Z. Sobótka — Czechosł owacja, K. Szechy — Wę gry, G . Rieder —R F N , O. C. Zienkiewicz — Wielka Brytania, B. T. Doł apczjew — Buł garia, H . G o r t ler — R F N ,
B. F . Veubeke — Belgia, L. Escande — Francja, F . J. N iordson — D ania, S. Crandall — U SA,
K. Froł ow — ZSRR, O. Rodkiewicz — Kanada, J. Moszyń ski — U SA, A. K. Oppenheim - - U SA,
A. Cyras — ZSRR., P . Capodą nno — Francja, M. Hoffmeister — N R D , A. Iljuszyn — Z SRR,
O. Lepik —Z SR R , T. Lehmann — R F N , S. Kał iszky — USA, G . Maier — Wł ochy, L. M aunder —
Anglia — wraz z dyplomem na X Konferencji Teorii Maszyn i Mechanizmów.
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4.4. Czł onkowie honorowi
N a wniosek Oddział u PTM TS w G liwicach XXI Zjazd Delegatów w dniu 9.V.1984 r. nadał godność
Czł onka H onorowego prof. Oktawianowi Popowiczowi, doktorowi honoris causa Akademii G órniczej
we F reibergu.

5, Zebrania organizacyjne
5.1. Walny Zjazd Delegatów
W dniach 9- 11 maja 1984 r. w Bielsku- Biał ej odbył się XXI Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Protokół ze Zjazdu Delegatów został opublikowany w T. 23, z. 2,
1985 M TiS.
5.2. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Oddziałowych
Walne Zgromadzenia w Oddział ach Towarzystwa były poprzedzane zebraniami Oddział owych Komisji
Rewizyjnych, które oceniał y dział alność Oddział ów w czasie XX kadencji i udzielił y absolutorium ustę pują cym Zarzą dom Oddział ów. G ł ówna Komisja Rewizyjna zebrał a się w dniu 8 maja 1984 w BielskuBiał ej. Jej uwagi i zalecenia został y uję te w protokole. W protokole Komisja wnioskował a o udzielenie
absolutorium Z G XX kadencji.
5.3. Zebrania Prezydium Zarzą du Głównego
Prezydium Zarzą du G ł ównego zebrał o się 5 razy:
D ata
8.V.84
1O.V.84
6.VI.84
17.X.84
6.XII.84

Miejsce

Liczba obecnych
12
7
5
8
8

Bielsko- Biał a
W- wa PKiN
W- wa PKiN
W- wa PKiN
W- wa PKiN

5.4. Zebrania Plenarne Zarzą du Głównego
Zarzą d G ł ówny w roku 1984 odbył 4 posiedzenia Plenarne:
D ata
26.IV.84
10.V.84
27.VI.84
14.XI.84

Miejsce
W- wa PKiN
Bielsko- Biał a
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 ł ównego o czę ść naukową .
W odbytych kolejnych zebraniach referaty wygł osili w dniu 27.VI.84 prof. Stanisł aw D ubiel — „Zagadnienia sterowania w ukł adach mechanicznych" i w dniu 14.XI.84 doc. Ryszard Parkitny — „Podstawowe zagadnienia termodynamiki krzepnię cia".
N a zebraniu w dniu 14.XI.84 podję ta został a uchwał a, aby gł ówne tezy referatów wygłaszanych
w ram ach posiedzeń zebrań plenarnych był y drukowane w biuletynie Kwartalnika Towarzystwa „Mechanika
Teoretyczna i Stosowana".
D la lepszego poznania dział alnoś ci poszczególnych Oddział ów zapoczą tkowano również odbywanie
zebrań Plenarnych Zarzą du G ł ównego w Oddział ach terenowych PTM TS. D rugie Plenarne posiedzenie
w XXI kadencji odbył o się w Oddziale Czę stochowskim. F orma i sposób przygotowania zebrania przez
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Oddział w Czę stochowie zyskał y ogólne uznanie uczestników. N a tym zebraniu prof. J. Wojnarowski
wrę czył w imieniu ZG prof. Z. Olesiakowi list z podzię kowaniem za dział alność na rzecz Towarzystwa.
Z okazji 65 rocznicy urodzin prof. E. Brzuchowskiego ZG złoż ył Jubilatowi najlepsze ż yczenia.
5.5. Zebrania Zarzą dów w Oddział ach Towarzystwa
W roku 1984 odbył o się 85 zebrań organizacyjnych Zarzą dów i 15 Walnych Zgromadzeń i jedno
zebranie inaugurują ce powstanie 16 Oddział ów w Kielcach.

6. Odznaczeni za zasł ugi dla Towarzystwa
Z okazji 25- lecia Towarzystwa Zarzą dy Oddział ów i Zarzą d G ł ówny wył onił y spoś ród Czł onków
PTMTS najbardziej zasł uż onych w pracy na rzecz Towarzystwa.
N a XXI Zjeź dzie Delegatów prof. T. Zagajewski przew. PAN Oddział u Katowice wrę czył w imieniu
prezesa PAN listy z podzię kowaniami nastę pują cym Czł onkom P TM TS:
Eugeniuszowi Bielewiczowi (G dań sk), Eugeniuszowi Brzuchowskiemu (Wrocł aw), Markowi D ietrichowi
(Warszawa), Stanisł awowi Jerzemu G duli (Bielsko- Biala), Przemysł awowi Jastrzę bskiemu (Warszawa),
Zbigniewowi Ką czkowskiemu (Warszawa), Wiesławowi Krzysiowi (Kraków), Jerzemu Mierzejewskiemu
(Szczecin), Zbigniewowi Olesiakowi (Warszawa), Waleremu Szuś cikowi (Gliwice), Wł adysł awowi Walczakowi (Łódź ,) Józefowi Wojnarowskiemu (Gliwice).
W kwartalniku „Mechanika Teoretyczna i Stosowana" (nr 4/ 1983 —• jubileuszowy) został a wydrukowana lista 60 osób najbardziej zasł uż onych w pracy społ ecznej w okresie 25- lecia na rzecz Towarzystwa.
Wszystkie te osoby otrzymał y listy z podzię kowaniami od Zarzą du G ł ównego XX kadencji.
W dniu 21.11.84 r. odbył o się w Oddziale Gliwickim uroczyste zebranie Zarzą du, na którym Przewodniczą cy Wojewódzkiej Rady N arodowej prof. dr. Adam Szczurowski z okazji 25- lecia Oddział u G liwice
wrę czył odznaki „Zasł uż onego w Rozwoju Województwa Katowickiego" niż je wymienionym czł onkom
Towarzystwa oraz instruktorce Oddział u za pracę na rzecz PTM TS.
Odznakę złotą otrzymał a 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 G ł ównego.
W dniach 27 - 28.11.84 odbył się we Wrocł awiu IX Sympozjon Reologii poł ą czony z 25- leciem Oddział u
Wrocł awskiego. Z tej okazji za pracę na rzecz PTMTS zł ote odznaki „Zasł uż onego w Rozwoju Województwa Wrocł awskiego" 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 niony
m oraz prof. K. Biernatowskiemu listy z podzię kowaniem od Zarzą du G ł ównego.

7. Powstanie nowego Oddział u P T M T S
W dniu 5.04.1984 odbył o się w Kielcach, z udział em prof. J. Wojnarowskiego — z- cy przewodnicz.
Z. G ł . XX kadencji, odpowiedzialnego za współ dział anie ZG z Oddział em Towarzystwa, zebranie inaugurują ce dział alność 16 Oddział u Towarzystwa.

8. Statut Towarzystwa
XXI Zjazd Delegatów PTMTS uchwalił poprawki w statucie Towarzystwa. N owa wersja statutu
został a zł oż ona w Wydziale Spraw Społ eczno- Administracyjnych Urzę du miasta stoł ecznego Warszawa
w dniu 10.10.84 r.

9. Inne formy dział alnoś ci
W zwią zku ze zbiż ają cy
m się III Kongresem N auki Polskiej profesorowie K. Sobczyk i J. Wojnarowski
opracowali ankietę dotyczą cą stanu i perspektyw rozwoju nauk mechanicznych w Polsce. Ankietę przeprowadzono wś ród samodzielnych pracowników nauki — czł onków Towarzystwa.
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Prof. G utowski — 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 dział ania Komisji 25- lecia w skł adzie: 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 PTM TS (rys. 1).

AWERS

REWERS

Projekt medalu opracował mgr art. rzeź b. Stanisł aw 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. Orł owska z Wydział u Spraw Społ eczno- Administracyjnych Urzę du Miasta
Krakowa przeprowadził a kontrolę dział alnoś ci Oddział u PTMTS w Krakowie. N ie stwierdził a ż adnych
uchybień. D o chwili obecnej do Oddział u nie wpłyną ł protokół pokontrolny.

11. Etatowi pracownicy P T M T S
mgr mz. M ał 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
M aria Zwierzykowska
Mieczysł awa Mierzejewska

— ZG PTMTS cały etat
— ZG PTMTS „
„
1/2
— ZG PTMTS
— O/ Bydgoszcz
1/5
1/4
— O/ Czę stochowa
1/4
— O/ G dań ks
1/3
— O/ Gliwice
1/4
— O/ Kraków
1/4
— O/ Łódź
1/8
— O/ Opole
1/5
— 0/ Poznań
— 0/ Szczecin
1/4
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Czesława Ostrowska
Mał gorzata Mazurkiewicz
Anna Nonckiewicz

O/ Rzeszów
O/ Wrocław
O/ Zielona G óra
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1/8
1/4
1/8

12. Ź ródło i wysokość ś rodków finansowych na dział alność Towarzystwa
a) dotacja PAN .
W roku 1984 Towarzystwo otrzymał o 1.414.000,— zł (ł ą cznie).
b) dochód ze skł adek czł onkowskich
N a dzień 1 stycznia 1984 zarejestrowano 1018 czł onków 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 Gł ównym i Oddział ach PTMTS na dzień 31.12.11984 roku wynosił :
Z a r z ą d G ł ó wn y:
konto podstawowe: bank
276.252.70.—
3.031.00.—
kasa
konto f. socjalnego
1.032.00.—
konto f. mieszkaniowego
2.030.00.—
282.395.70.—
Oddział y
Bielsko- Biała
Bydgoszcz
Czę stochowa
G dań ks
Gliwice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocł aw
Zielona G óra

kasa

bank

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.—
—

razem

41.478.90.—
633.54.—
30.232.73.—
55.40.—
266.477.95.—

43.236.90.—
633.54.—
30.232.73.—
973.40.—
267.477.95.—

5.000.00.—
16.164.00.—
9.507.00.—
4.007.12.—
14.981.30.—
37.208.47.—

5.000.00.—
20.954.30.—
13.695.00.—
4.012.62.—
16.585.20.—
38.777.95.—

992.70.—
15.422,93.—
13.442.52.—
54.170.73.—
371.70.—

1.288.10.—
16.148.78.—
16.443.35.—
54.963.96.—
371.70.—

Łą cznie w Oddział ach:

530.795.48.—

Łą cznie w kasach i na rachunkach bankowych PTMTS w dniu 31.12.84 roku znajdował a się kwota
813.191.18 zł otych. Od 1985 r. skł adka czł onkowska zgodnie z uchwał ą Zjazdu Delegatów wynosi 200 zł .

13. Realizacja uchwał Zjazdu D elegatów
Zafzą cl Gł ówny XXI kadencji realizują c uchwał ę Zjazdu Delegatów podją ł prace w zakresie:
1. Zorganizowania szkoł y naukowej: Sterowanie w mechanice. U stalono wstę pnie program, a kierownictwo naukowe szkoł y powierzono prof. S. Dubielowi.
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2. Przygotowania biuletynu w j . angielskim o dział alnoś ci Towarzystwa w okresie 25- lecia. Praca ta
został a wykonana i czę ś ciowo rozesł ana do czł onków 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 materiał ów dla PAN
w zwią zku z III Kongresem N auki Polskiej.

14. Analityczna ocena dział alnoś ci Towarzystwa
W okresie 1984 r., który obejmował dział alność XX i XXI kadencji zanotowano dalszy rozwój Towarzystwa
— w omawianym okresie liczba czł onków wzrosł a o 73 osoby,
—• liczba zebrań naukowych wyniosł a 74,
— wygł oszono na nich 83 referaty.
W zebraniach tych wzię ł o udział 1296 uczestników, a 343 osoby zabrał y gł os w dyskusji.
Z organizowano:
— Zjazd D elegatów poł ą czony z Sesją N aukową , na której wygł oszono 7 referatów,
— 5 sympozjonów, w których wzię ło udział 568 uczestników i wygł oszono 275 referatów,
— 1 konkurs naukowy, na którym przyznano trzy nagrody i trzy wyróż nienia.
G oś ć m
i zagranicznymi Towarzystwa był o 17 uczonych.
W ramach akcji wydawniczej wydano 57,5 (period.)+ 85 (zwarte) — 142,5 ark. wyd.
Przyznano godność czł onka zagranicznego trzem uczonym.
Wprowadzono jako stał y element zebrań plenarnych Zarzą du G ł ównego referat naukowy. Zapoczą tkowano organizowanie zebrań plenarnych Zarzą du G ł ównego w Oddział ach Towarzystwa. Prowadzono
cią gł ą informację Czł onków Towarzystwa oraz zapoczą tkowano przesył anie informacji o Towarzystwie
dla czł onków zagranicznych.
Czynnikiem osł abiają cym wię kszą efektywność pracy PTMTS są niskie dotacje Polskiej Akademii
N auk, przy ogólnym znacznym wzroś cie kosztów statutowej dział alnoś ci Towarzystwa.

OCEN A REALIZACJI
U CH WAŁ II KON G RESU N AU KI POLSKIEJ W ZAKRESIE M ECH AN IKI PŁYNÓW
Decyzja Prezydium PAN o zwoł aniu III Kongresu N auki Polskiej w roku 1985 pocią ga za sobą
naturalną potrzebę dokonania krytycznej oceny osią gnię ć poprzedniego II Kongresu, mierzonym stopniem 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 procedury, która doprowadził a do ich sformuł owania. Zawiera także pewne wnioski i postulaty, których
punktem wyjś cia są ogólne tendencje rozwojowe mechaniki pł ynów na ś wiecie i jej aktualay stan w Polsce,
w tym — zwł aszcza — wyposaż enie we współ czesne narzę dzia badawcze.
1. Wprowadzenie
I I Kongres N auki Polskiej odbył się w czerwcu 1973 r. a wię c przeszł o 12 lat temu. W tymże roku 1973
opublikowano techniką mał ej poligrafii, w wydawnictwie zaopatrzonym klauzulą „do uż ytku wewnę trzn ego" — „ M ateriał y" (1), stanowią ce zapis wyników dział ania II Kongresu. D opiero znacznie póź niej
„ M ateriał y" został y wydane drukiem, jako publikacja ogólnie dostę pna. Jednak — w wyniku zarówno
wspomnianej klauzuli, jak i opóź nienia w wydaniu wersji drukowanej, klauzulą nie obł oż onej — „Materiał y" był y od począ tku i pozostał y do dziś nieznane wię kszoś ci pracowników naukowych w Polsce,
a także wł adzom odpowiednich resortów i uczelni wyż szych — z wyją tkiem stosunkowo szczupł ego grona
osób, do których dotarł y niejako z urzę du. W tej sytuacji wydaje się uzasadnionym przypomnienie niektórych szczegół ów organizacyjnych, nazwisk, stwierdzeń i ustaleń, zawartych w „M ateriał 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, Wł odzimierza Trzebiatowskiego obejmował 17 Sekcji, poś wię conych poszczególnym dziedzinom
nauki, oraz 4 Zespoł y Problemowe, których zadanie polegał o na ustaleniu udział u „nauki w rozwią zywaniu
problemów rozwoju społ eczno- gospodarczego kraju".
Oto nazwy poszczególnych Sekcji i Zespoł ów.
SEKCJE:
I, N auk Matematycznych,
II. N auk Fizycznych,
III. N auk Chemicznych,
IV. N auk o Ziemi i G órnictwie,
V. Informatyki, Automatyki i Pomiarów,
VI. Mechaniki,
VII. N auk Elektrycznych,
VIII. N auk Inż ynieryjno — Budowlanych,
IX. Architektury i U rbanistyki,
X. Podstaw Budowy Maszyn i Urzą dzeń,
XI. Metalurgii i Metaloznawstwa,
XII. N auk Rolniczych i Leś nych,
XIII. N auk Biologicznych,
XIV. N auk Medycznych,
XV. N auk Politycznych i Społ ecznych,
XVI. N auk Ekonomicznych, Demograficznych, Statystycznych oraz Organizacji i Zarzą dzania,
XVII. N auk Historycznych, N auk o Literaturze, Ję zyku i Sztuce.
ZESPOŁY:
I. N auka a rozwój społ eczny kraju,
II. N auka a przestrzenne zagospodarowanie kraju,
III. N auka a unowocześ nienie przemysł u i techniki,
IV. N auka a zdrowie i wyż ywieni
e czł owieka.
Zgodnie z „Regulaminem Obrad II Kongresu N auki Polskiej", podstawowe zadanie Prezydium
Sekcji polegał o na „ ... opracowaniu wniosków — uchwały sekcyjnej".
Dział alność dotyczą ca mechaniki pł ynów był a skoncentrowana w Podsekcji Mechaniki Cieczy i G azów,
wchodzą cej w skł ad Sekcji VI Mechaniki.
Prezydium Sekcji Mechaniki stanowił y nastę pują ce osoby:
przewodniczą cy: | Witold N owacki ,
zastę pca przewodniczą cego: | Sylwester Kaliski, Antoni Sawczuk, |
referent: Jan Rychlewski,
przewodniczą cy Podsekcji:
—
—
—
—

Mechaniki Ciał a Stał ego: Michał Ż yczkowski
,
Mechaniki Cieczy i G azów: Wł odzimierz Prosnak,
Zastosowań Mechaniki: Stefan Ziemba,
Akustyki: Leszek Filipczyń ski
.
W skł ad Podsekcji Mechaniki Cieczy i G azów wchodzili natomiast:
przewodniczą cy: Wł odzimierz Prosnak,
zastę pca przewodniczą cego: Jan Madejski,
referent: Wł adysł aw Fiszdon,
czł onkowie:
— Wojciech Brzozowski,
— 1 Jerzy Bukowski j
— Zbigniew Dż ygadł o,
— Jerzy Litwiniszyn,
— Romuald Puzyrewski,
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- — Edmund Tuiiszka,
— Stanisł aw Wójcicki.
Podsekcja wył onił a zespoł y problemowe i zlecił a wybranym osobom opracowanie referatów przeglą dowych na temat wybranych dziedzin mechaniki pł ynów, a także — na temat pewnych zagadnień ogólnych. Oto lista tytuł ów referatów i nazwisk autorów:
1. M agnetogazodynamika — W. Byszewski
2. Teoretyczne wyniki dynamiki gazów — J. Dał ek
3. Ruch cieczy doskon ał ej—J. Dał ek
4. Przepł ywy planów lepkich i warstwa przyś cienna —• P. Kijkowski
5. D ynamika gazów rozrzedzonych — J. Luboń sk
ij
6.
7.
8.
9.
10.

Turbulencja — J. Mą czyń sk
i
Przepł ywy wielofazowe — R. Puzyrewski
Zagadnienia przepł ywowe w technice odpylania gazów — S. Jarzę bski,
Przepł ywy nieustalone w przewodach i instalacjach — W. Jungowski,
Zagadnienia cieplno- przepł ywowe w energetyce ją drowej — J. Madejski,

11. Zestawienie oś rodków polskich, w których uprawia się mechanikę pł ynów — E. Mzyk j
.12.
!3.
14.
15.
16.

H ydrodynamiczne prognozowanie pogody — .1. N iesytto,
Badania w dziedzinie cieczy i gazów dla potrzeb maszyn wirnikowych —• R. Puzyrewski,
Rozwój bazy pomiarowo- badawczej w mechanice pł ynów w minionym 25- leciu PRL — J. Stasiak,
Przepł yw w maszynach tł okowych — E. Tuiiszka,
Aerodynamika w budownictwie — J. Ż urań ski
.
Referaty 1 - 8 wł ą cznie został y opublikowane w wydawnictwie (3), natomiast pozostał e referaty,
wraz z koreferatami na temat każ deg
o z wymienionych szesnastu referatów —- w wydawnictwie (4).
Koreferaty opracowali: W. Brzozowski, R. Herczyń ski
, .T. Koł odko, Z. N owak, W. Jungowski,
J. Ostrowski, Z . Sorbian, A. Tarnogrodzki, E. Waiicki, M. Zarzycki. W tymże wydawnictwie (4) znajduje
się „Referat Podsekcji Mechaniki Cieczy i G azów Komitetu Organizacyjnego U Kongresu N auki Polskiej", opracowany przez W. Fiszdona.
Podstawę referatu Podsekcji stanowił o przede wszystkim 16 wymienionych wyż je referatów szczegół owych wraz z koreferatami, a oprócz nich:
— wcześ niejsze, niezależ ne opracowania (5) i (6);
— wnioski zgł oszone na posiedzeniach Podsekcji;
— wnioski zgł oszone na piś mie przez czł onków Sekcji Mechaniki Cieczy i G azów Komitetu Mechaniki
i Fizyki Oś rodków Cią gł ych PAN .
N atomiast na podstawie referatów poszczególnych czterech Podsekcji został opracowany referat
zbiorczy Sekcji M echaniki; jego autorem był Jan Rychlewski. Referat Sekcji, jak również referat Podsekcji
Mechaniki Cieczy i G azów został y opublikowane w Materiał ach Kongresowych (1).
Przedstawione powyż ej zestawienie nazwisk; fakty i liczby ś wiadczą dobitnie o wielkim wysiłku organizacyjnym ś rodowiska hydro- i aerodynamików, włoż ony
m w przygotowanie II Kongresu N auki Polskiej.
Trzeba jednak pamię tać, że tę rozległ ą i oż ywioną dział alność zainicjował wł aś nie II 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 skł onienie tak licznej grupy osób do podję cia skoordynowanej pracy, zmierzają cej do
uzyskania „fotografii' aktualnego stanu mechaniki pł ynów, 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 pł ynów widzianej w skali ogólnoś wiatowej, jak i postulatom wysuwanym
w kraju pod adresem moż liwośi c zastosowań tej dziedziny nauki w rozmaitych naukach pokrewnych,
lub dział ach techniki.
W tym aspekcie ocena I I Kongresu N auki Polskiej wypada pozytywnie. II Kongres dobrze przysłuż ły
się nauce polskiej, zarówno przez sam fakt zwoł ania go, jak i poprzez zorganizowanie go — zasadniczo —•
jako narzę dzia oceny stanu; potrzeb i perspektyw rozwojowych poszczególnych dziedzin nauki. W odniesieniu do ś rodowiska hydro- i aerodynamików TI Kongres odegrał istotną rolę integracyjną , przyzwycza-

BIULETYN INFORMACYJNY

225

jajac je do podejmowania wspólnych dział ań, 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 materiał y (1) - (6) zawierają — zresztą w niejednakowym stopniu — dwa
elementy:
a) przedstawienie stanu mechaniki pł ynów bą dź to jako cał oś ci, bą dź też — w zakresie poszczególnych jej dziedzin, ze szczególnym uwzglę dnieniem osią gnię ć okresu powojennego;
b) ocenę krytyczną tego stanu i sformuł owanie — na tej podstawie — odpowiednich postulatów,
wskazują cych kierunki dział ań, zmierzają cych do poprawy stanu mechaniki pł ynów 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 Mechaniki Cieczy i G azów. Tylko tym postulatom moż na zresztą przypisywać rolę uchwał , a to dlatego — że
oba referaty został y formalnie zatwierdzone na plenarnych zebraniach, odpowiednio, Sekcji i Podsekcji.
Postulaty zawarte w pozostał ych referatach, opublikowanych w ramach (3) - (6), wyraż aj
ą — formalnie
biorą c — poglą dy prywatne, nie został y 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 pł ynów 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 naukowobadawczy, przypadają cy na mechanikę ciał a stał ego, mechanikę cieczy i gazów oraz mechanikę ukł adów
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% potencjał u badawczego jest przeznaczone na mechanikę cieczy i gazów".
W konsekwencji tego stwierdzenia, uchwały pierwszej grupy postulują przywrócenie ś wiatowych
proporcji w zakresie udział u mechaniki pł ynów w ogólnopolskim rozwoju mechaniki, „ ... w najbliż szych
5- 10 latach". Koń cz
ą się nastę pują cym ostrzeż eniem: „N iedostateczny rozwój mechaniki cieczy i gazów
w Polsce może ... zahamować lub uniemoż liwić rozwój wielu gał ę zi techniki, jak np. przysł owiowych już
przemysł ów: lotniczego i energetycznego, a również znacznie utrudnić prowadzenie prac zwią zanych
z ochroną ś rodowiska czł owieka".
D ruga grupa uchwal dotyczy sposobów dział ania, którymi należ ał oby uzyskać poż ą daną zmianę .
Ma wię c ona charakter bardziej szczegół owy. Postuluje się w ramach tej grupy uchwał :
1. „ ... unowocześ nienie bazy pomiarowo- badawczej mechaniki cieczy i gazów";
2. „ ... rozwijanie drugiego podstawowego narzę dzia współ czesnej 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 ał oby dokonać na wyż szych uczelniach, a zwł aszcza —
na Politechnice Warszawskiej i na Uniwersytecie Warszawskim. Wysuwa też konkretne sugestie pod
adresem dwu instytutów Polskiej Akademii N auk a mianowicie: IPPT- PAN oraz IMP- PAN , wskazują c
na konieczność zwię kszenia udział u badań podstawowych w zakresie mechaniki cieczy i gazów, rozbudowania 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, uzupeł niają cych sympozja mię dzynarodowe, zapoczą tkowane
przez Profesora Juliana Bondera, czł onka 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 pł ynów, na których
należ ał oby skoncentrować badania w latach nastę pują cych po II Kongresie. Przytaczamy to zestawienie
wedł ug syntetycznego Referatu Sekcji Mechaniki, opracowanego przez prof. Jana Rychlewskiego, przy
czym dodaliś my numerację , zwię kszają cą przejrzystość tekstu.
„ G ł ówne kierunki przyszł ych badań zarysowują się nastę pują co:
1. Przepł ywy 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. Przepł ywy z wymianą masy i ciepł a oraz przepł ywy wielofazowe i burzliwe — wystę pują ce w energetyce, górnictwie, inż ynierii chemicznej, zagadnieniach ochrony ś rodowiska.
3. Stacjonarne i niestacjonarne opł ywy profilów i brył — wystę pują ce w lotnictwie, energetyce, budownictwie.
4. Opł ywy brył w oś rodku ze swobodną powierzchnią — wystę pują ce w okrę townictwie.
5. N umeryczne badania mechaniki pł ynów (badania podstawowe, algorytmy obliczeniowe, optymalizacja elementów i ukł adów aerohydromechanicznych).
6. Problemy dynamiki morza, zwł aszcza dynamiki strefy przybrzeż nej Bał tyku — mają ce duże znaczenie w budownictwie morskim.
7. Problemy meteorologii dynamicznej.
8. D ynamika cieków otwartych, hydraulika — na potrzeby budownictwa wodnego i zagospodarowania wód ś ródlą dowych.
9. Przepł ywy cieczy lepkich nienewtonowskich — na potrzeby licznych dział ów technologii przemysł owej.
10. Przepł ywy gazów z mał ymi prę dkoś ciami — na potrzeby biomechaniki.
11. Przepł ywy magnetohydrodynamiczne oraz przepływy plazmy — wystę pują ce w zagadnieniach
zwią zanych z budową generatorów magnetohydrodynamicznych oraz budową plazmotronów.
12. Przepł ywy gazów rozrzedzonych z uwzglę dnieniem zjawisk relaksacyjnych oraz badania nad
przejś ciem od mikrostruktury gazu do jego makrowł asnoś 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.
N ależy podkreś lić, że rozwój mechaniki cieczy i gazów wykazał u nas wolniejsze tempo niż rozwój
innych dział ów mechaniki, zwł aszcza mechaniki ciał a stał ego ... stan obecny, wynikają cy z ż ywiołoweg
o
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 je 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 współ czesnej mechaniki
cieczy i gazów — badań numerycznych. Przezwycię ż anie opóź nień w tym zakresie wymaga utworzenia
wyspecjalizowanego oś rodka badawczego".
3. Ocena realizacji uchwał
Przechodzą c do oceny realizacji uchwał II Kongresu N auki Polskiej w zakresie mechaniki pł ynów,
zestawionych w poprzednim rozdziale, należy przypomnieć przedtem dwa fakty, które realizację wię kszoś ci
uchwał I I Kongresu, w tym zwł aszcza — uchwał o znaczeniu ogólnym — niezmiernie utrudnił y.
Po pierwsze, uchwał y został y sformuł owane n a 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 pł ynów, w których wymienia się cztery instytucje,
tzn. Politechnikę Warszawską , Uniwersytet Warszawski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN oraz Instytut Maszyn Przepł ywowych PAN . Uchwał y zaczynają się zwykle od sł ów: „ trzeba" albo
„należ ał oby".
Po drugie, uchwał y II Kongresu został y niejako z góry skazane na to, by nie przedostał y się do wiadomoś 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,
uchwał y jego nie odegrał y takiej roli w rozwoju N auki Polskiej, jaką by zapewne odegrać mogł y, a wyniki
rzetelnej dział alnoś ci licznych i poważ nie zaangaż owanych zespoł ów ludzkich — został y ukryte pod
przysł owiowym korcem. Uchwał y nie odegrał y na przykł ad ż adnej roli podczas „reorganizacji" szkół
wyż szych (7), polegają cej na łą czeniu katedr w instytuty, nie stanowił y bowiem „ memento" oczywistego
zapewne, ale niezbę dnego — jak widać dziś zwł aszcza, iż każ da reorganizacja uczelni musi uwzglę dniać
dobro dyscyplin naukowych, bo na nich opiera się proces dydaktyczny. Zwł aszcza tych dyscyplin, które
II Kongres uznał za wymagają ce szczególnej opieki...
U proszczona, najogólniejsza odpowiedź na pytanie o stopień realizacji uchwał I I Kongresu N auki
Polskiej w zakresie mechaniki płynów, brzmi wię c w tych warunkach jak nastę puje: wszystkie uchwał y,
których realizacja zależ ała bezpoś rednio od krajowego ś rodowiska hydro- i aeromechaników, został y
zrealizowane; niemal wszystkie inne, których realizacja zależ ała od czynników spoza ś rodowiska — zrealizowane nie został y.
W szczególnoś ci, systematyczną dział alność ukierunkowaną uchwał ami II Kongresu N auki Polskiej
w zakresie mechaniki pł ynów, podję ł o przede wszystkim krajowe ś rodowisko hydro- i aeromechaników,
skupione w Sekcji Mechaniki Cieczy i G azów Komitetu Mechaniki PAN (aktualna nazwa: Sekcja Mechaniki
Pł ynów). Właś nie Sekcja, kierowana od roku 1973 przez autora niniejszego opracowania, uznał a formalnie
za swój program dział ania wspomniane uchwał y (8) i starał a się realizować je •— w miarę moż liwośi cswych
czł onków. Zjawisko to wydać się musi czymś naturalnym, zważ ywsz
y że ś rodowisko samo ten program
utworzył o. G odnym 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 zupeł nie poś lednią przesł ankę przy podejmowaniu swych decyzji.
Po tym sformuł owaniu ogólnym przejść już moż na do omówień szczegół owych, odnoszą cych się
do trzech wyodrę bnionych grup uchwał .
Uchwały pierwszej grupy, postulują ce przywrócenie w Polsce ś wiatowych proporcji w zakresie poszczególnych dziedzin mechaniki — nie tylko nie został y 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 II Kongresu — że dopiero w bież ą cym roku skł ad
osobowy Komitetu Mechaniki PAN został ustalony w proporcji 0.4:0.4:0.2, w odniesieniu do czł onków,
reprezentują cych — odpowiednio — mechanikę pł ynów, mechanikę ciał stał ych odkształ calnych i mechanikę analityczną .
Uchwał y drugiej grupy, w zakresie zależ ny
m od dział alnoś ci ś rodowiska hydro- i aeromechaników,
zrealizowano natomiast w bardzo duż y
m stopniu. Oczywiś cie — z wyją tkiem postulatu o „ ... unowocześnieniu 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 postę p w zakresie numerycznej mechaniki pł ynów: zgodnie z tendencją ogólnoś wiatową jej metody stał y się codziennym narzę dziem
pracy wielu instytutów badawczych, zwł aszcza instytutów P AN ; zrealizowano też odpowiedni postulat
organizacyjny poprzez powoł anie Samodzielnej Pracowni Numerycznej Mechaniki Pł ynów w IM P- PAN .
Zasadniczą przeszkodę na drodze rozwoju numerycznej mechaniki pł ynów w Polsce stanowi jednak nadal
brak komputerów o odpowiedniej „mocy obliczeniowej". D ysproporcje 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 pł ynów.
Sprawa uchwały dotyczą cej „ ... stworzenia odpowiednich warunków dla kształ cenia i rozwoju kadry
naukowo- badawczej..." jest bardziej zł oż ona. Sekcja Mechaniki Cieczy i G azów wywią zał a się z tej uchwał y
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. Odbył o
się dotychczas sześć takich Konferencji, w latach parzystych, poczynają c od roku 1974; w toku są przygotowania do VII Konferencji. Spis oś rodków współ organizują cych wraz z Sekcją Mechaniki Cieczy
i G azów kolejne Konferencje, a także nazwiska Przewodniczą cych odpowiednich Komitetów Organizacyjnych i nazw miejscowoś ci, w których odbył y się Konferencje, przedstawia się , jak nastę puje:
T Konferencja — Instytut Techniki Lotniczej i H ydrodynamiki Politechniki Warszawskiej, Jaszowiec
1974, W. Prosnak.
II Konferencja — Instytut Maszyn Przepł ywowych PAN , G dań ks 1976, J. Krzyż anowski
III Konferencja — Instytut Maszyn Cieplnych Politechniki Czę stochowskiej, Czę stochowa 1978, J. Eisner.
IV Konferencja — Instytut Maszyn Przepł ywowych 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 U rzą dzeń Energetycznych Politechniki Ś lą skiej
, Gliwice 1984,
M . Zarzycki.
Kolejną , siódmą konferencję zorganizuje w przyszł ym roku 1986 Instytut Lotnictwa w Warszawie, przy
czym Konferencja m a się odbyć w Rydzynie, pod przewodnictwem prof. Z. Dż ygadły i dra J. Stasiaka.
2. Szkoł y Letnie Mechaniki Pł ynów, organizowane przez stał ego peł nomocnika Sekcji w osobie
doc. dra hab. E. S. Burki, a finansowane w przeważ ają cej mierze przez Akademię Rolniczo- Techniczną
w Olsztynie. Odbył y się cztery takie Szkoł y: trzy —w Mikoł ajkach, jedna — w Rudziskach Pasymskich,
W latach nieparzystych 1977, 1979, 1981, 1983, n a nastę pują ce tematy:
— zagadnienia nauczania mechaniki pł ynów,
— numeryczna mechanika pł ynów,
— metody doś wiadczalne w mechanice pł ynów,
— metody analityczne i numeryczne mechaniki pł ynów.
Pią te spotkanie tego rodzaju ma się odbyć w bież ą cy
m roku 1985, na temat turbulencji, pod kierownictwem
naukowym prof. J. Elsnera.
3. Sekcja zainicjował a także dział alność w kierunku ogólnokrajowej wymiany doś wiadczeń na temat
metod numerycznych, polegają cej na rozwią zaniu ustalonego zadania przepł ywowego przez róż ne osoby
i oś rodki badawcze, stosowanymi przez nie metodami a nastę pnie — na porównania wyników, czasu
obliczeń, dokł adnoś ci wyników, czasu przygotowania programów itp.
4. Sekcja zorganizował a również — wraz z N OT oraz Instytutem Lotnictwa w Warszawie — roczny
kurs aerodynamiki, mechaniki lotu i aeroelastycznoś ci, przeznaczony dla inż ynierów lotniczych, pracują cych w przemyś el lotniczym i jego instytutach badawczych.
D zię ki systematycznym, corocznym spotkaniom, odznaczają cym się niezł ym i stale rosną cym poziomem naukowym, a także — rzeczową , bardzo dobrą koleż eń ą sk atmosferą , ś rodowisko osią gnę ł o taki
stopień wzajemnego poznania, zwartoś ci i aktywnoś ci, jaki przed dwunastoma laty nie wydawał się moż liw
y
do uzyskania. Co najważ niejsze, uaktywnił y się wszystkie niemal oś rodki w Polsce, dział ają 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 powoł anie w ramach Sekcji
pewnej liczby Podsekcji, uprawiają cych samodzielną dział alność w zakresie pewnych dziedzin Mechaniki
Pł ynów, lub też w zakresie niektórych zagadnień ogólnych.
W dział alnoś ci Podsekcji udział biorą liczne osoby spoza Komitetu Mechaniki PAN , a także spoza
Sekcji M echaniki Pł ynów. Z niektórymi Podsekcjami współ pracuje na tej zasadzie ok. 50 osób, Zakres
• oddziaływania Sekcji jest dzię ki temu znacznie szerszy niż niejednego Komitetu.
Pozostają c przy ocenie uchwał , zaliczonych umownie do drugiej grupy, stwierdzić trzeba, że w przedmiocie uchwał y, która mówi „ ..." o stworzeniu odpowiednich warunków dla kształ cenia i rozwoju kadry
naukowo- badawczej . . . " towarzyszą wspomnianym pozytywnym objawom — zjawiska regresji, od Sekcji
już niezależ ne.
D otyczą one wię kszoś ci wyż szych szkół technicznych, w których mechanika pł ynów uległ a stopniowemu wyparciu z programów nauczania, na rzecz bą dź to przedmiotów specjalistycznych, bą dź też wy-
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trzymaloś ci materiał ów i termodynamiki. Istnieje kilka przyczyn tego zjawiska: były one przedmiotem
analizy ze strony zarówno Sekcji i jej poszczególnych czł onków (np. (7,9)). Brak miejsca nie pozwala na
przytoczenie pełnych wyników tej analizy, wymienimy wię c tylko i pokrótce omówimy trzy spoś ród wspomnianych przyczyn.
Są t o :
— specyficzne wł asnoś ci mechaniki pł ynów jako dyscypliny naukowej i przedmiotu nauczania,
— polityka instytutów uczelnianych,
— pewne cechy przemysł u w Polsce.
Pierwszy z tych trzech elementów charakteryzuje wyraziś cie nastę pują ce zdanie wybitnego uczonego
szwedzkiego: mechanika pł ynów „ ... jest zapewne najtrudniejszą i najbardziej skomplikowaną dziedziną
fizyki klasycznej ..." (10). W konsekwencji, tylko mniejszość studentów spoś ród tych, którym przypadł o
w udziale obligatoryjne „zaliczenie" tego przedmiotu, dostrzega po pokonaniu wstę pnych trudnoś ci jego
pię kno, bogactwo i rozległ ą aplikacyjnoś ć. Dzieje się tak wskutek braku odpowiednich wykł adowców
bo i pracownicy naukowi — mogą c wybrać — poszukują czę sto podstaw do swego awansu naukowego
w dziedzinach, w których moż na go osią gną ć mniejszym nakł adem pracy i w krótszym czasie, niż to jest
moż liw
e w Polsce w dziedzinie mechaniki pł ynów.
D ruga z wymienionych przyczyn, czyli polityka instytutów uczelnianych, manifestuje się tendencją
do obsadzania wszelkich moż liwych wykł adów 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
pł ynów są przejmowane w tym trybie przez niespecjalistów, którzy nastę pnie — nie mogą c sobie poradzić
z nieł atwym przedmiotem, jak również reakcją studentów, którzy widzą przecież natychmiast, że wykł ada
ignorant — uciekają się do wybiegu, polegają cego na wytwarzaniu u wł adz instytutu i wydział u poglą du,
akoby mechanika pł ynów był a przedmiotem niepotrzebnym w wykształ ceniu inż yniera. W dalszej konsekwencji, wbrew ś wiatowym tendencjom kształ towania programów nauczania (9), mechanika pł ynów
znika z planu studiów wydział u: zastę puje ją inny przedmiot: „poż yteczny". Opisany stan rzeczy nie
nastrę cza moż liwośi cdo „... stworzenia warunków sprzyjają cych wydawaniu podrę czników i monografii
z dziedziny mechaniki cieczy i gazów ...", co postuluje jedna z cytowanych uchwał . Sekcja zainicjował a
wprawdzie utworzenie Biblioteki Mechaniki Pł ynów w Pań stwowy
m Wydawnictwie N aukowym; kilka
podrę czników i monografii znajduje się w rozmaitych fazach przygotowania do druku, ogólnie biorą c
jednak — realizacja tej uchwał y przebiega z oporami i opóź nieniami.
Przechodzą c do trzeciej przyczyny stwierdzić trzeba, że polski przemysł wykazuje mał e zapotrzebowanie pod adresem mechaniki pł ynów i — wobec tego — nie wywiera poż ą danego nacisku na wyż sz
e
uczelnie w kierunku wł aś ciwego, nowoczesnego kształ cenia w zakresie tego przedmiotu. F akt ten jest spowodowany zarówno zanikiem oryginalnej myś il konstrukcyjnej w kraju — m. in. wskutek preferowania
przez nazbyt dł ugi 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 przemysł u lotniczego, okrę towego
i turbinowego, w których rola mechaniki pł ynów jest na ogół doceniana. Z natury XTLSC- VJ, i te przemysł y
nie stawiają dziś jednak w Polsce pod adresem mechaniki pł ynów ż ą dań tak rozległ ych, zł oż onych i —
w rezultacie — tak ostro wpływają cych na jej szybki rozwój, jak np. przemysł kosmiczny: w krajach,
w których istnieje. Odnotowują c dla porzą dku ów brak ź ródła inspiracji dla rozwoju mechaniki pł ynów
i dla kształ cenia w tym zakresie — w postaci wysoce rozwinię tego przemysł u, przypomnijmy zarazem,
że sytuację w tym wzglę dzie pogarsza aktualnie kryzys gospodarczy, który m.in. pocią ga za sobą — zrozumiałą ską d iną d — tendencję przemysł u do ograniczania dotacji na badania naukowe, zwł aszcza o charakterze podstawowym, w nadziei — że fundusze ustawowo na ten cel przeznaczone uda się przecież
przekształ cić na fundusz pł ac.
Uwagi te należy zakoń czy
ć stwierdzeniem, że aktualny poziom przemysł u i niektóre, wystę pują ce
w nim, chwilowe zapewne — skutki kryzysu — nie powinny i nie mogą wpływać n a obniż enie poziomu
i zakresu kształ cenia — a także poziomu i zakresu badań naukowych w Polsce w dziedzinie mechaniki
pł ynów, poniż je norm ogólnoś wiatowych. Zapóź nienia w obu tych kierunkach dział alnoś ci, ś ciśe lpowią zanych wzajemnie, są bowiem nie do odrobienia. W konsekwencji, zbytnie uzależ nianie od opinii przemysł u
podejmowania okreś lonych badań naukowych, zwł aszcza 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. meteorologia, oceanologia, hydraulika cieków wodnych, a wię c zapóź nienia w rozwoju mechaniki płynów
rzutować bę dą i na te dziedziny.
Uchwał y 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 szy
m lub szerszym zakresie — okreś lone nimi kierunki
badań. Szczegół owy przeglą d osią gnię ć w każ dym z tych tematów wykracza jednak poza ramy niniejszego
artykuł u. Zresztą informacja o tych osią gnię ciach jest niepeł na i niesystematyczna, zwł aszcza w przypadku,
gdy odpowiednie badania był y uprawiane w instytucjach, nie reprezentowanych w Sekcji swymi przedstawicielami. 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 pł ynów. D okonania 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 uc rozdz. 2, jako wytycznych do dalszego rozwoju mechaniki
pł ynów w Polsce. Spis ten jest dostatecznie aktualny i obszerny na to, by obją ć wszelkie badawcze programy szczegół owe w zakresie mechaniki pł ynów, jakie powstają lub powstaną w ramach kolejnych,
powtarzanych co pię ć ł at akcji planowania dział alnoś ci badawczej. Programy te opierają się zazwyczaj
na sformuł owaniu celów, którym sł uż y
ć mają rezultaty tej dział alnoś ci: mogą to być cele ekonomiczne,
techniczne, społ eczne, czy też nawet — cele z zakresu polityki naukowej, takie jak n p. odrobienie określonych zapóź nień w odniesieniu do nauki ś wiatowej. N ie bę dziemy zajmować się nimi w ramach niniejszego
opracowania, poprzestają c na okreś leniu najogólniejszych tendencji rozwojowych w dziedzinie mechaniki
pł ynów i na ustalenie warunków, umoż liwiają cych dział alność zgodne z owymi tendencjami.

4. Wnioski i postula ty
2. przytoczonych rozważ ań, jak również z obserwacji i spostrzeż eń, dotyczą cych rozwoju mechaniki
pł ynów w okresie minionego dwunastolecia w kraju i na ś wiecie — wynikają pewne oceny i wnioski, dotyczą ce skutków I I Kongresu N auki Polskiej, jak również pewne postulaty, adresowane może nie tylko
do Organizatorów nastę pnego, III Kongresu ale także do osób i instytucji, podejmują cych podstawowe
decyzje dotyczą ce rozwoju n auki: zarówno w zakresie spraw organizacyjnych, jak i w zakresie nakł adów
finansowych oraz inwestycji. Te spoś ród ocen i postulatów, które wydają się najważ niejszymi, przedstawiamy poniż ej:
a) Ocena skutków II Kongresu N auki Polskiej zawiera — z punktu widzenia mechaniki pł ynów —
zarówno elementy pozytywne, jak i negatywne. D o niewą tpliwych pozytywów, uznawanych ogólnie przez
krajowe ś rodowisko hydro- i aeromechaników, należy sam fakt zwoł ania II 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 pł ynów, a mechaniką ciał stałych,
— ustalenie globalnego programu dział ania dla mechaniki pł ynów jako cał oś ci: w sprawach kierunków
badań, w sprawach kształ cenia, 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 II Kongresu; zarzut ten dotyczy zresztą również I Kongresu N auki
Polskiej (12);
— brak „ wzmocnienia" uchwał stwierdzeniem, że mają one stanowić co najmniej jedną z przesłanek
przy podejmowaniu odpowiednich decyzji — przynajmniej przez Polską Akademię N auk oraz resort
N auki i Szkolnictwa Wyż szego.
N ajważ niejszym jednak negatywem jest fakt, że I I Kongres N auki Polskiej nie tylko nie spowodował
zł agodzenia wspomnianych dysproporcji w rozwoju mechaniki pł ynów w porównaniu z mechaniką ciała
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stał ego, 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 pł ynów, a przy tym — jawnie sprzeczny z uchwał ami II Kongresu.
b) Postulaty, dotyczą ce warunków rozwoju mechaniki płynów w Polsce, w najbliż szej przyszł oś 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 ciśe l zresztą powią zane ze sobą .
Pierwsza z nich — to tendencja w zakresie ukierunkowania badań teoretyczno- numerycznych, wyraż ają ec się opracowywaniem modeli fizycznych coraz to bliż szych rzeczywistoś ci, przy odrzuceniu wielu
zał oż eń upraszczają cych, których wprowadzenie i utrzymywanie był o dotychczas konieczne ze wzglę du
na ograniczone moż liwośi c narzę dzi badawczych.
D ruga tendencja, bę dą ca konsekwencją pierwszej, i wynikają ca z potrzeby moż liwie dokł adnego
przewidywania zjawisk przepł ywowych, 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 osł abianiu zał oż ńe 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 pł ynów o skomplikowanych wł asnoś ciach fizycznych
co umoż liwia m.in. szybkie, tanie i skuteczne projektowanie zupeł nie nowych urzą dzeń i maszyn przepływowych — w rodzaju promu kosmicznego.
Trzecia tendencja dotyczy badań eksperymentalnych, które — rzecz jasna — nie stracił y bynajmniej
swego dwojakiego znaczenia: jako ź ródła podstawowej informacji o nowych zjawiskach przepł ywowych,
i jako ostatecznej „instancji", weryfikują cej wyniki badań teoretyczno- numerycznych. Badania te, a zwłaszcza badanie „weryfikacyjne", są zwykle bardzo kosztowne w realizacji — ze wzglę du na konieczność
wykonywania ich przy pomocy specjalnych urzą dzeń, umoż liwiają cych speł nienie warunków podobień stw
a
(tunele aerodynamiczne). Aby skrócić czas dział ania 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 „elekł 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 pł ynów. Zjawisko to, szkodliwe samo przez się , może być bowiem
traktowane jako wyraz „prowincjonalnoś ci" naszych badań naukowych, ma ponadto niekorzystne konsekwencje. Mianowicie, aplikacyjność wyników tych badań np. do zagadnień projektowania, jest z koniecznoś 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 sformuł ować nastę pują ce postulaty, dotyczą ce warunków uprawiania mechaniki pł ynów 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 wł asnoś ciach, że jeszcze nie dotyczy go embargo. Komputery bę dą ce do dyspozycji
badacza w kraju są urzą dzeniami przestarzał ymi, a „uszlachetnienie" ich — w sensie rozszerzania pamię ci,
.zaopatrywania w monitory ekranowe itp. jest wprawdzie celowe, ale ma bardzo ograniczone zakresy.
Trzeba wię c przeciwdział ać jak najrychlej katastrofalnemu zapóź nieniu — w Polsce — w zakresie wyposaż 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, poczynają c od wypracowania przez oba odpowiednie resorty długofalowej polityki w tym zakresie, podanej do wiadomoś ci
ogół u zainteresowanych. Sprawa ma zresztą znacznie ogólniejsze nie ograniczają ce się bynajmniej do
mechaniki pł ynów.
II. 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 wykształ cenia już w skali paru
pokoleń studenckich.
I I I . Kolejny postulat, adresowany do Zespoł u Dydaktyczno- N aukowego „ M echanika" w Ministerstwie N auki i Szkolnictwa Wyż szeg
o oraz bezpoś rednio do rektorów wyż szych uczelni technicznych
dotyczy dokonania rewizji obowią zują cych programów nauczania, zwł aszcza, dla wydział ów mechanicznych 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 kształ cenia inż ynierów
.
IV. Jest rzeczą poż ą daną okresowe dokonywanie oceny stanu mechaniki pł ynów w Polsce —• na tle
stanu ś wiatowego — poprzez referaty, poś wię cone poszczególnym dział om tej dziedziny nauki. Wiadomo,
że w ramach III Kongresu N auki Polskiej oceny takie nie bę dą przeprowadzone, m.in. ze wzglę du na zupełnie odmienny charakter obu Kongresów. Wydaje się jednak moż liwy
m 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
pł ynów. Wykazywał o ono bowiem w minionym dwunastoleciu istotne dysproporcje w porównaniu z „docelowym" stosunkiem 0.4:0.4:0.2 przytoczonym w Rozdziale 2. D la przykł adu wystarczy porównać kwoty
wydatkowane w ramach programu mię dzyresortowego MR- I- 23 „Mechanika ciał stał ych, cieczy i gazów"
— na mechanikę ciał stał ych z jednej strony, a na mechanikę cieczy i gazów — z drugiej. N a 11 tematów,
przewidzianych do realizacji w ramach tego problemu w r. 1984 — tylko dwa należą do mechaniki pł ynów.
Proponuje się zatem utworzenie odrę bnego programu mię dzyresortowego, poś wię conego badaniom podstawowym w zakresie mechaniki pł ynów, koordynowanego przez instytut PAN , którego zasadniczym
kierunkiem badań jest wł aś nie mechanika pł ynów i jej zastosowania.
VI. Waż nym krokiem w kierunku realizacji podstawowej uchwał y II Kongresu o przywróceniu mechanice pł ynów warunków normalnego rozwoju — jest powoł anie Komitetu Mechaniki Pł ynów PAN . D okonanie tego kroku leży cał kowicie w mocy Wł adz PAN , a odpowiednia uchwał a Sekcji Mechaniki Cieczy
i G azów Komitetu Mechaniki PAN w tej sprawie został a podję ta jednomyś lnie już 23.04.1981, i ponownie —
również jednomyś lnie — dnia 1.12. 1983.
U chwał y te znalazł y — czę ś ciowo — odbicie we wspomnianej już reorganizacji Komitetu Mechaniki
PAN . U stawienie organizacyjne okreś lonej dziedziny nauki, a w tym — ustawienie jej na tle Komitetów
P AN — nie decyduje, rzecz jasna, o jej rozwoju, może go jednak uł atwiać lub utrudniać. Wnioski Sekcji
0 utworzenie Komitetu Mechaniki Pł ynów nie są jednak rozumiane po prostu jako chę ć udoskonalenia
1 uł atwienia pracy ś rodowiska hydro- i aerodynamików, ale spotykają się z emocjonalnym nastawieniem
czę ś ci czł onków Komitetu Mechaniki i traktowane są jako przejaw tendencji wrę cz „secesyjnych". Nie tu
miejsce na dyskutowanie szczegół ów tej sprawy, poprzestajemy wię c na stwierdzeniu, że jest ona nadal
aktualna, a jej pozytywne zał atwienie leży w interesie mechaniki pł ynów.
N awiasem mówią c, wydaje się celowym dokonanie przez Prezydium PAN rewizji zasad powoł ywania
Komitetów, a w tym — zasad postę powania inicjują cego. Zwł aszcza dlatego, że Komitety powoł uje się
tylko na okres kadencji Wł adz PAN , a wię c ewentualny bł ą d wynikają cy z powoł ania „niewł aś ciwego"
Komitetu — moż na szybko naprawić. N atomiast spetryfikowanie sieci Komitetów, od lat obserwowane,
może okazać się przeszkodą na drodze rozwoju niektórych dyscyplin naukowych, co jest bł ę dem wprawdzie mniej dostrzegalnym, ale — na dł uż szą metę — bardziej brzemiennym w skutki.

5. Zakoń czeni
e
Podstawowe oceny i wnioski, przedstawione w niniejszym artykule, został y zaaprobowane na zebraniu
Sekcji Mechaniki Cieczy i G azów Komitetu M echanikiPAN w dniu 1. grudnia 1983 i uznane jednomyś lnie
za wyraz stanowiska Sekcji. Pierwszą wersję artykuł u zaopiniowali listownie niektórzy Czł onkowie Sekcji —
zbyt liczni na to, by moż na był o w tym miejscu wymienić Ich nazwiska. Dzię kują c Im za cenne uwagi
pragnę zarazem stwierdzić, że odpowiedzialność za aktualną formę artykuł u obarcza wył ą cznie, mnie.
Wł odzimierz J. Prosnak
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STRESZCZEN IE REFERATU WYG ŁOSZON EG O NA POSIED ZEN IU PLEN ARN YM
ZARZĄ DU G ŁÓWN EG O PTMTiS W DNIU 14 CZERWCA 1984 R. P R Z E Z P ROF . DR H AB. IN Ż .
STANISŁAWA DUBIELA IN AU G U RU JĄ CEG O NOWĄ F ORM Ę P OSI ED Z EŃ
Zagadnienie sterowania w ukł adach mechanicznych
Prawa i zasady mechaniki rodził y się jako pewne poję cia opisują ce ruch w formie zjawiska naturalnego. Stały się ź ródł m
e metod analizy, a nastę pnie syntezy ukł adów mechanicznych. Badania ruchu w naturalnym polu sił rozwijał y się w kierunku doskonalenia metod analizy.
Fundamentalne podstawy dla metod syntezy ukł adów dał y tzw. zasady wariacyjne dynamiki. N a ich
tle rozwijają się znane metody optymalizacji procesów realizowanych w ukł adach celowego dział ania
tworzonych przez czł owieka. Poważ ną rolę w rozwoju tych metod odegrał y zasady najmniejszego dział ania, gł ównie zasada H amiltona.
Zasady wariacyjne dynamiki rozwinę ł y się w kierunku metod optymalizacji w formie rachunku wariacyjnego. U ogólnione koncepcją programowania dynamicznego Bellmana a nastę pnie zasadą maksimum
Pontriagina, weszły w wyodrę bioną dziedzinę teorii sterowania. Znacznie wzbogacone i skutecznie rozwinię te w nowym uję ciu stanowią skuteczne narzę dzie syntezy ukł adów sterowania, w których ukł ady mechaniczne, a szczególnie elektromechaniczne są wdzię cznym polem jego zastosowań.
Rosną ce potrzeby optymalizacji ukł adów mechanicznych celowego dział ania, zarówno w modelach
dyskretnych jak i cią gł ych, wymagają zwię kszenia zainteresowania mechaników metodami syntezy ukł adów. Jest to tym bardziej uzasadnione, że metody te wywodzą się z zasad stworzonych przez mechanikę .
Sterowanie ukł adami mechanicznymi sprowadza się najczę ś ciej do wyznaczenia odpowiedniego programu oraz sprzę ż enia tego programu z ukł adem ś ledzenia i ukł adem generują cym siły sterują ce. Problem
analogiczny do nał oż enia na ukł ad mechaniczny wię zów specjalnego typu. Ruch sterowany realizuje się
wię c poprzez nał oż enie na naturalne pole sił , w którym ruch się odbywa „ poia sił sterują cych". Podstawowym problemem jaki się wył ania jest optymalizacja zwią zków sprzę gają cych ukł ad mechaniczny z polem
sił sterują cych.
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N iebagatelne znaczenie posiada ustalenie bezpiecznych warunków ruchu sterowanego. Problem
sprowadza się do ustalenia obszarów sterowalnoś ci ukł adu 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 sprowadzenie sterowanych ukł adów mechanicznych do uogólnionych ukł adów dynamicznych.

SPRAWOZD AN IE Z M IĘ D ZYN AROD OWEJ KON F EREN CJI AU TOMATYZACJI
P ROJEKTOWAN IA, ZORG AN IZOWAN EJ P RZ EZ AMERICAN SOCIETY OF MECHAN ICAL
EN G IN EERS W CIN CIN N ATI W OKRESIE 10.09.—13.09.1985.

Podczas konferencji wygł oszono ł ą cznie 60 referatów, w tym 13 spoza USA, a mianowicie: z Japonii
(2), Meksyku (2), Tajwanu (2), R F N (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
odbywał y się w nastę pują cych sesjach:
Sesja 1. Obrady plenarne (Przewodn. prof. P. Papalambros); 1 referat.
Sesja 2. M etody optymalnego projektowania (Przewodn. prof. J. N . Siddall, Uniwersytet McMaster,
H amilton, Kanada); 6 referatów.
Sesja 3. Projektowanie strukturalne (Przewodn. prof. S. S. Rao, Uniwersytet San D iego); 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 —
M adison, M adison); 5 referatów.
Sesja 6A. Zastosowania optymalnego projektowania 1 (Przewodn. prof. D. J. Wilde, Uniwersytet Stanford); 5 referatów.
Sesja 6B. U kł ady 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,
M inneapolis); 4 referaty.
Sesja 7B. Mechanizmy i urzą dzenia robotów (Przewodn. prof. G . L. Kinzel, Uniwersytet Ohio, Columbus); 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 II (Przewodn. prof. H . A. Eschenauer, Uniwersytet
Siegen, R F N ) ; 5 referatów.
Sesja 1 OB. Sprę ż yste ukł ady mechaniczne (Przewodn. prof. C. Radcliffe); 3 referaty.
Odbył y się również dwie sesje panelowe:
Sesja S. Standaryzacja narzę dzi projektowania wspomaganego komputerem dla ś rodowiska inż ynierskiego (Przewodn. dr. M. Y. Zarrugh, Schlumberger Wall Service, H ouston).
Sesja 8. Znaczenie czasopism archiwalnych dla szerzenia informacji o softwerze (Przewodn. prof.
G . E. Johnson, Uniwersytet Vanderbilta, N ashville).
Podczas obrad plenarnych referat pt. „Kierunki w badaniach projektowych" wygłosił" dr. H . Moraff
dyrektor Programu Teorii i Metodologii Projektowania z N arodowej Fundacji Wiedzy (N SF) w Waszyngtonie. Referaty w sesjach dotyczył y raczej konkretnych problemów projektowych zlecanych przez przemysł
lub wykonywanych w famach prac magisterskich i doktorskich. Wygł oszono również referaty ogólne.
W zakresie optymalizacji konstrukcji, wymienić należy tutaj nastę pują ce prezentacje:
1. Prof. D . J. Wilde — „ Z asada maksymalnego dział ania 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 maszyn" (ASME Paper N r. 85- DET- 3, Trans. ASME, Journal of Mechanisms, Transmissions and Automation 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 współ przewodniczyl w jednej z sekcji. Podkreś lić należy wysoki poziom prezentacji oraz doskonał a organizację
i atmosferę panują cą podczas konferencji.
Prof, ilr Jerzy Kowalski
Uniwersytet Guanajuato, Meksyk

V SZKOŁA LETN IA MECH AN IKI PŁYN ÓW
Mikoł ajki, 16—21 wrześ nia 1985 roku
We wrześ niu 1985 roku odbyta się w Mikoł ajkach V Szkoła Letnia Mechaniki Pł ynów stanowią ca
kontynuację rozpoczę tego w 1977 r. i powtarzanego co 2 lata cyklu szkolenia mł odej kadry polskich hydroi aerodynamików. Tym razem Szkota poś wię cona został a w cał oś ci zagadnieniom turbulencji, która bę dą c
przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych stanowi jednak przede wszystkim jeden z ważniejszych i dynamicznie rozwijają cych się działów mechaniki pł ynów.
V Szkoł a Letnia odbył a się , jak i wszystkie poprzednie, z inicjatywy Sekcji Mechaniki Pł ynów Komitetu Mechaniki PAN i osobiś cie jej Przewodniczą cego, czł onka koresp. PAN prof, dra hab. inż, Wł odzimierza 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 przygotował a merytoryczno- 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 administracyjnotechniczną stroną Szkoł y. Współ organizatorem była również Akademia Rolniczo- Techniczna w Olsztynie,
która pokrył a czę ść wydatków Szkoł y i wydał a swym kosztem jej materiał y wykł adowe oraz Politechnika
Czę stochowska w której materiał y te został y zebrane i przygotowane do druku. W skł ad kierownictwa
Szkoły wchodzili: Eustachy Burka (kierownik Szkoł y), Wacł aw Ciania (sekretarz), Janusz Eisner (kierownik naukowy Szkoł y) oraz Mieczysław Oż óg (z- ca kierownika Szkoł y).
Idea zorganizowania Szkoły poś wię conej tej właś nie tematyce zrodził a się z faktu, że zarówno zainteresowanie turbulencją , jak i znajomość jej podstaw były dotychczas w naszym kraju stosunkowo niewielkie. Stą d też zestaw wykł adów stanowił , zgodnie z zał oż eniem elementarne wprowadzenie w problematykę tematu, który dostarczyć miał uczestnikom Szkoł y najbardziej podstawowy zasób wiadomoś ci
0 istocie, własnoś ciach i metodach badania turbulencji.
Głównym celem Szkoł y było lepsze przygotowanie wykł adowców mechaniki pł ynów do interpretacji
zagadnień przepływów turbulentnych, wchodzą cych w zakres programów dydaktycznych tego wł aś nie
przedmiotu. Celem ubocznym, chociaż również waż nym, był o przybliż enie uczestnikom Szkoł y pię kna
1 zł oż onośi cturbulencji i zachę cenia w ten sposób mł odych pracowników nauki do poję cia badań w tej
niezwykle interesują cej i nierozpoznanej dotą d w pełni tematyce.
W programie wykł adów zachowany został okreś lony cią g logiczny. Na wstę pie omówione został y
współ czesne definicje turbulencji oraz ogólna metodologia badań. Czysto matematyczne podejś cie do problemów turbbulencji zaprezentował wykł ad z dziedziny teorii ukł adów dyamicznych u zagadnień bifurkacji. Szczególną uwagę zwrócono jednak na statystyczny opis turbulencji, do którego wprowadzenie stanowił
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wykł ad z elementów teorii procesów^stochastycznych. Podstawowe problemy turbulencji uję te został y w ramach kolejnych wykł adów dotyczą cych fizykalnego znaczenia funkcji korelacyjnych, zagadnień turbulentnego 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 współ cześ nie jedno z najciekawszych i nierozpoznanych dotą d w pełni
zjawisk przepł ywowych.
Kilka godzin wykł adowych poś wię conych miał o zostać również omówieniu okreś lonych klas przepł ywów turbulentnych: turbulencji przyś ciennej, swobodnej i atmosferycznej. W tym zakresie program
nie został jednak w peł ni zrealizowany, ze wzglę du na niespodziewaną absencję dwóch zaproszonych
wcześ niej wykł adowców. Zaję cia Szkoł y zakoń czone został y wprowadzeniem do metrologii przepł ywów
turbulentnych i zastosowania dopplerowskiej anemometrii laserowej oraz termoanemometrii w eksperymentalnej analizie przepł ywów turbulentnych.
Wykaz wykł adów wygł oszonych ostatecznie w ramach zaję ć Szkoł y przedstawiał się nastę pują co:
Janusz W. Eisner:
Wprowadzenie do zagadnień turbulencji — 1 godz.
Zbigniew Peradzyń ski: Elementy teorii ukł adów dynamicznych. Zagadnienia bifurkacji — 3 godz.
Kazimierz Sobczyk:
Elementy teorii procesów stochastycznych — 3 godz.
Piotr Sierputowski:
Funkcje korelacyjne i ich rola w analizie przepł ywów turbulentnych — 2 godz.
Janusz W. Eisner:
Równania transportu w przepł ywie turbulentnym — 4 godz.
Piotr Sierputowski:
Analiza spektralna w przepł ywach turbulentnych — 2 godz.
Adam Wanik:
Modelowanie przepł ywów turbuletnych. Hipotezy zamykają ce—4 godz.
Stanisł aw D robn iak:
Przeglą d form ruchu zorganizowanego w róż nych klasach przepływów — 2 godz.
Lech Bogusł awski:
D etekcja struktur koherentnych w strefie wewnę trznej turbulentnej warstwy
przyś ciennej — 2 godz.
Zbyszko Kazimierski: Wprowadzenie do turbulentnej ś ciś liwc
j warstwy przyś ciennej — 3 godz.
Eugeniusz D yban :
Transport ciepł a i pę du w przepł ywach turbulentnych — 2 godz. (w ję zyku
rosyjskim).
Winfrid Kiih n :
Podstawowe problemy turbulentnej wymiany ciepł a. Wymiana ciepł a w przepł ywach oscylacyjnych — 2 godz. (w ję zyku angielskim).
Janusz W. Eisner:
Meterologia przepł ywów turbulentnych. Teoria termoanemometrii — 3 godz.
Kazimierz Popiolek: D opplerowski anemometr laserowy i jego zastosowanie w badaniach przepł ywów
turbulentnych — 1 godz.
Zaję cia Szkoł y obejmował y ł ą cznie 34 godziny wykł adowe oraz dwa zebrania dyskusyjne. Pierwsze
z nich zorganizowane w drugim dniu trwania Szkoły poś wię cone został o ogólnym zagadnieniom turbulencji, 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,
dotyczył o oceny jej programu, trafnoś ci doboru treś ci wykł adów oraz innych spraw natury organizacyjnej.
Wszystkie te elementy spotkał y 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 Szkoł ą Letnią był o w ś rodowisku polskich hydro- i aerodynamików wyją tkowo
duż e, o czym najlepiej ś wiadczy fakt, że oś rodek wczasowy Olsztyń skic
h Zakł adów Opon Samochodowych
STOM1L, w którym zakwaterowani zostali uczestnicy, nie mógł pomieś cić wszystkich zainteresowanych.
Ostatecznie w Szkole wzię ł o udział 125 osób (w tym 24 profesorów i docentów) reprezentują cych 24 uczelnie krajowe oraz ] 2 instytutów zarówno Polskiej Akademii N auk jak i resortowych, co praktycznie wyczerpywał o listę placówek naukowych zajmują cych się w Polsce mechaniką pł ynów. Mimo że Szkoł a miał a
charakter krajowy, na prawach goś ci wzię li w niej udział również Prof. E. P. D yban z Instytutu Termofizyki U kraiń skiej Akademii N auk oraz Dr W. Kiihn z Instytutu Mechaniki Akademii N auk N RD ,
którzy wygł osili zgł oszone wcześ niej wykł ady z zakresu turbulentnej wymiany pę du i ciepł a.
N a zakoń czenie warto podkreś lić, że opublikowane i oddane w rę ce uczestników materiał y wykł adowe
stanowią praktycznie pierwsze w ję zyku polskim wydawnictwo dotyczą ce problematyki przepływów turbuł etnych.
Janusz W. Eisner
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SZKOŁA „STEROWAN IE W M ECH AN ICE"
Rudy Raciborskie 20.10.1985—25.10.1985
W dniach od 20.10.1985 do 25.10.1985 roku odbył a się w oś rodku wczasowym „ Buk" kopalni „ Knurów" w miejscowoś ci Rudy Raciborskie Szkoł a „Sterowanie w Mechanice" zorganizowana przez Zarzą d
G ł ówny Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
N a decyzję zorganizowania Szkoły wpł ynę ł o przekonanie Zarzą du G ł ównego, że poza ogólnie przyję tymi formami dział alnoś ci, Towarzystwo powinno również uczestniczyć w procesie rozwoju nauki poprzez
podnoszenie kwalifikacji kadr naukowych specjalizują cych się w mechanice oraz fakt, że wię kszość pracowników naukowo- dydaktycznych zajmują cych się nauczaniem mechaniki w wyż szych szkoł ach technicznych należy do Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
N ie przypadkowo pierwszą Szkoł ę Z. G . PTMTS zorganizował pod hasł em „Sterowanie w Mechanice". Bezpoś rednią decyzję powoł ania takiej Szkoły zrodził a potrzeba kształ cenia mł odszych pracowników
nauki i kadry inż ynierskiej we wspomnianym zakresie.
Gł ównym ź ródł em naukowej problematyki w mechanice są tworzone przez czł owieka ukł ady mechaniczne celowego dział ania, a wię c ukł ady sterowane. Tymczasem rozwój metod syntezy takich ukł adów
w programach mechaniki pozostaje nieco w tyle za bogatym rozwojem metod analizy. Zał oż eniem programu Szkoły było przedstawienie wiedzy w zakresie sterowania w ukł adach mechanicznych oraz uwidocznienie znaczenia zasad wariacyjnych w nowoczesnych metodach badania procesów sterowanych. W skł ad
komitetu organizacyjnego Szkoły wchodzili:
doc. dr hab. inż. Stanisł aw D ubiel
prof, dr hab. inż. Roman G utowski
dr inż. Krzysztof Sibilski
prof, dr hab. inż. Bogdan Skaimierski
prof, dr hab. in. Józef Wojnarowski
Program Szkoły obejmował nastę pują ce cykle wykł adów:
— N ieswobodne ukł ady mechaniczne (prof, dr hab. inż Roman G utowski, mgr inż. Elż bieta Jarzę .bowska)
— Wariacyjne zasady mechaniki (doc. dr hab. inż. Stanisł aw Bednarz)
— Elementy klasycznej teorii sterowania (dr inż. Jerzy Skrzypczyk)
— Ukł ady mechaniczne celowego dział ania(uję cie zdeterminowane) (prof. dr. hab. inż Stanisł aw D ubiel)
— Ukł ady mechaniczne celowego dział ania (uję cie stochastyczne) (prof, dr hab, inż Bogdan Skaimierski)
— Sterowanie wię zami ciał a odkształ calnego (doc. dr hab. inż . Jan G rabacki).
W szkole uczestniczył o 59 osób z 20 placówek naukowych. Wś ród uczestników szkoł y 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, mechanika materiał ów, mechanika maszyn i urzą dzeń wiertniczych, mechanika stosowana, optymalizacja
konstrukcji, podstawy konstrukcji maszyn, pojazdy szynowe, teoria drgań, teoria maszyn i mechanizmów, tł okowe silniki spalinowe, ukł ady sterowania.
Materiał y szkoł y „Sterowanie w Mechanice" został y zebrane pod redakcją prof, dr hab. inż. Stanisł awa
D ubiela i ukazał y się dzię ki ż yczliwemu zainteresowaniu:
prof, dr hab. Czesława Królikowskiego — podsekretarza stanu w Ministerstwie N auki i Szkolnictwa Wyższego,
dr inż. Jerzego Stefań skieg
o — dyrektora D epartamentu Technicznego Ministerstwa N auki i Szkolnictwa
Wyż szego,
gen. bryg. prof, dr hab. inż. Edwarda Wł odarczyka — komendanta Wojskowej Akademii Technicznej,
prof, dr hab. inż. Jerzego Antoniaka — prorektora Politechniki Ś lą skiej
.
Przewodniczą cy Komitetu Organizacyjnego
i Kierownik Szkoł y
Stanisł aw 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 „Mathematical Modelling"
St. Louis, Missouri, U.S.A.
10—13 sierpnia 1987
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