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XXV SYMPOZJON „MODELOWANI E W MECHANICE "
Kudowa Zdrój 17.03.—22.03.1986 r.

1.  Miejsce  obrad:
Obrady  XXV  Sympozjonu  „Modelowanie  w  Mechanice"  zorganizowanego  przez  Gliwicki  Oddział
PTMTS odbywały  się  w  DW  "G warek,, Zabrzań skiego  Gwarectwa Wę glowego w Kudowie  Zdroju.

2.  Uczestnicy:
W  sympozjonie  uczestniczyło  ogótem  127  uczestników  krajowych  oraz  goś cie  zagraniczni  z  CHRL
(1  osoba),  Jugosławii  (1  osoba),  i  RFN  (2  osoby).
Krajowi  uczestnicy  sympozjonu  reprezentowali  nastę pują ce  oś rodki  naukowe:

- 37  uczestników,  J3  referatów  Kraków  —  3  uczestników  2  referatów
12  „   Białystok  —  3  „   2
9  „   Bielsko  —  3  „   1

„   1  „   Radom  —  2  „   1  „
2  referaty  Gdań sk  —  2  „   —  .  „

„   2  „   Czę stochowa  —  1  „   1  „
„   3  „   Rzeszów  —  1  „   —

3

3.  Sesje  plenarne  i  sesje  robocze:
Odbyły się   trzy  plenarne sesje naukowe, podczas  których  wygłoszono  referaty  przeglą dowej
1.  prof.  J.  Dietrych —  Politechnika Ś lą ska,  Model—faktyczna  koniecznoś ć
2.  prof.  J.  Wojnarowski  — Politechnika  Ś lą ska,  O  zastosowaniu  grafów  w  modelowaniu układów

mechanicznych
3.  Prof. Fu Hua Ling —  Univ.  Jiao  Tong  Shanghai. Chaotic Motion  — a new from  of  Steady  Motion.
Ponadto  odbyło się   10 sesji  roboczych, podczas których wygłoszono  43  referaty  i 5 komunikatów nau-
kowych.  W  dyskusjach,  które  każ dorazowo  odbywały  się   w  dwóch  czę ś ciach — bezpoś rednio  po  wy
głoszonych  referatach  podczas  sesji  roboczych  oraz  podczas  wieczorowych  spotkań  dyskusyjnych  —
wzię ło  udział   ok.  105  osób.
W  czasie  trwania  Sympozjonu  odbyło się   również  spotkanie  dyskusyjne  z  uczestnikami  I I I  Kongresu
N auki  Polskiej — prof.  prof.  Markiem  Dietrichem, Józefem  Wojnarowskim  i  Wiesławem  Ostachowi-
czem.

4.  Materiał y:
Materiały  sympozjonu  zostały  opublikowane  w  dwóch  tomach  wydawnictw  Oddziału  Gliwickiego
Zbiór  ref.  XXV  Sympozjonu  „Modelowanie w  Mechanice", z.  53, T.  1 ss.  291, T. 2  ss. 281, PTMTS
Gliwice  1986.

Henryk  Skowron
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EUROPEJSKA  KONFERENCJA  TURBULENCJI
Lyon,  1 — 4  lipca  1986  r.

Konferencja  zorganizowana  została przez  Ecole  Centrale de  Lyon  jako  pierwsze  ogólnoeuropejskie
spotkanie  poś wię cone  ogólnym  zagadnieniom  turbulencji.  Współrzewodniczą cymi  konferencji  byli:

—  prof.  G.  Comte—Bellot,  oraz  prof.  J.  Mathieu,
reprezentują cy  Laboratoria  Mechaniki  Płynów  i  Akustyki  tejże  Uczelni.  W  skład  komitetu  naukowego
wchodzili  ponadto  profesorowie:

—  H. H.  Fernholz z  Uniwersytetu  Technicznego  w  Berlinie Zachodnim.
—  J. C.  Hunt  z  Uniwersytetu  w  Cambridge,
—  E.  Krause  z  Instytutu  Aerodynamicznego  w  Aachen, RF N,
—  M.  Landahe z  Królewskiego  Instytutu  Technicznego  w  Sztokholmie
—  H. Tennekes  z  Królewskiego  Instytutu  Metrologii  w  Holandii  oraz
—  A. M.  Yaglom  z  Instytutu  Fizyki  Atmosfery  ZSRR.

Obrady  odbywały  się  w  oś rodku  uniwersyteckim  w  Ecully,  położ onym 7  km  od  Lyonu.  W  konferencji
wzię ło udział  125 przedstawicieli  ś wiata nauki z 18 krajów, w tym z 14 krajów  europejskich  (Anglia,  Austria,
Bułgaria, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, N RD, Polska, RFN, Szwajcaria,  Szwecja i Włochy)
oraz  ponadto z  USA,  Kanady,  Australii  i  Izraela.

W  trakcie obrad  plenarnych  przedstawiono  6 zaproszonych  wykładów  oraz  13 referatów  szczegóło-
wych.  Tematem wykładów  zaprószonych  o przeglą dowym  charakterze były  nastę pują ce  zagadnienia:
P.  Berge:  „Chaos w  systemach  nieliniowych"
H. H.  Fiedler:  „Struktury koherentne"
H .K .  Moffatt:  „Turbulencja  geo-   i  astrofizyczna"
P.  Perrier:  „Przemysłowe zastosowania  badań  podstawowych  w  zakresie  turbulencji"
U.  Schumann: R.  Friedrich:  „Bezpoś rednia  wielkoskalowa  symulacja  turbulencji"
J. T.  Stuart:  „Niestabilność  i  przejś cie  do  turbulencji".
Główna czę ść 54 zgłoszonych na konferencję   prac prezentowana  była w ramach 5 sesji  plakatowych:

A.  Chaos  and  Transition  (4 prace),
B.  Numerical  Simulation  (6 prac),
C.  Geo and  Astrophysical  Turbulence  (14 prac),
D .  Coherent Structures  (13 prac),
E. Experimental  Techniques  (!7  prac).

Każ da z wymienionych  wyż ej sesji  tematycznych  trwała ok.  1,5  godziny  i koń czona była 1- godzinną   dys-
kusją   plenarną,  obejmują cą   wszystkie  prezentowane  prace.  Praca  p.t.  „Coherent Structures  and  Their
Relation to Instability Processes  in a Round Free Jet" przedstawiają ca  wyniki badań uzyskane w Politech-
nice  Czę stochowskiej  wzbudziła  znaczne  zainteresowanie.  Jej  streszczenie  zamieszczone  zostało  na  str.
130- 131  materiałów konferencyjnych,  których  egzemplarz  znaleźć moż na w  bibliotece  Instytutu Maszyn
Cieplnych P.Cz. Przewidywana  jest  publikacja  pełnych tekstów wszystkich prezentowanych prac w ramach
specjalnego  woluminu  Wydawnictwa  Springer — Verlag.

W programie drugiego  dnia konferencji  zorganizowano  zwiedzanie  Laboratoriów  Mechaniki Płynów
i Akustyki Ecole Centrale de Lyon, kierowanych przez profesorów  J. Mathieu i G. Comte- Bellot.

Na zakoń czenie trzeciego dnia obrad, uczestnicy konferencji  przyję ci  zostali  przez mera miasta w jego
rezydencji  „Hotel  de Vill e  de  Lyon".

W  trakcie koń cowej  sesji  plenarnej  w czwartym  dniu obrad  podkreś lono  celowość  kontynuowania-
tego typu spotkań, które stanowić by miały uzupełnienie szczegółowych  zagadnień  turbulencji  podejmowa-
nych  w  ramach  kolokwiów  EUROMECH- u. Ustalono  wstę pnie,  że  I I   Europejska  Konferencja  Tur-
bulencji  zorganizowana  zostanie w  1988  roku  przez Uniwersytet  Techniczny  w Berlinie Zachodnim.

Janusz  W.  Eisner
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XXVI   POLSKA  KONFERENCJA  MECHANIKI   CIAŁA  STAŁEGO
Sobieszewo,  8 —13  wrześ nia  1986

26- ta Polska Konferencja  Mechaniki CiaJa Stałego odbyła się  w dniach 8- 13  wrześ nia  1986 r. w So-
bieszewie  koło  Gdań ska, w  oś rodku  Bałtyckiego  Centrum Spotkań  Młodzież y. Te  cykliczne  spotkania
organizowane przez Instytut Podstawowych  Problemów Techniki PAN przy wsparciu  Komitetu Mechaniki
PAN  mają   długoletnią   tradycję.

Obowią zki  zorganizowania) Konferencji  przypadły  w  udziale  Zakładowi Teorii  Oś rodków  Cią głych
IPPT,  zaś  jej  przewodniczenia  prof,  dr  Kazimierzowi  Sobczykowi.  Pracom  Konferencji  patronował
Komitet  Naukowy  pod  honorowym  przewodnictwem  prof.  Witolda  Nowackiego,  w  skład  którego
wchodzili  profesorowie:  H.  Frą ckiewicz,  W.  Szczepiń ski,  M.  Sokolowski,  W.  Gutowski,  S.  Kajfasz,
J. A.  Konig, Z. Mróz, W. K. Nowacki, P. Perzyna, K. Sobczyk,  H. Zorski. Sekretarzem Naukowym Kon-
ferencji  był  doc. J.  Holnicki- Szulc, zaś  sprawy  administracyjne  prowadziła Anna Gutweter.

W czasie  sesji  otwierają cej  Konferencję   (prowadzonej  przez  Przewodniczą cego  Komitetu Organiza-
cyjnego  prof. K.  Sobczyka)  prof. H. Zorski  wygłosił   wspomnienie  o  ż yciu,  pracy  i  dorobku  naukowym
niedawno  zmarłego prof.  Witolda  Nowackiego.

W  26- tej  Konferencji  Mechaniki Ciała Stałego wzię ło udział   175  osób, w  tym 29 naukowców  zagra-
nicznych  reprezentują cych  nastę pują ce  kraje:  Austria,  Bułgaria,  Chiny,  Czechosłowacja,  Dania,  Indie,
Jugosławia,  N RD, RFN, Szwecja,  Wielka  Brytania,  Włochy, USA.

Zgodnie z  ustaloną   tradycją   Konferencja  miłała  na  celu  zaprezentowanie  wielu  róż nych  kierunków
badawczych  uprawianych  w  ramach  mechaniki ciała  stałego  i  mechaniki  konstrukcji,  nie zaś  zawę ż enie
obrad  do  wą skiej  dziedziny  specjalistycznej.  Problematykę   Konferencji  podzielono na grupy  tematycznej
reprezentowane  przez  nastę pują ce  hasł a:

—  kompozyty  —  plastyczność  i pełzanie
—  metody  komputerowe  —  reologia
—  zniszczenie  —  problemy  stochastyczne
—  metody  matematyczne  —  mechanika  konstrukcji
—  optymalizacja  —  fale
—  fizyka  ciała  stałego

Najliczniej  reprezentowane były  tematy: mechanika konstrukcji,  problemy  stochastyczne  i  optymalizacja.
W  programie  Konferencji  znalazło się   10  nastę pują cych,  45- minutowych  referatów  przeglą dowych

wygłoszonych  na  zaproszenie  Komitetu  Organizacyjnego  Konferencji:
1.  W. Pietraszkiewicz  (Instytut Maszyn Przepływowych  PAN), Non- linear theories of thin  elastic  shells.
2.  J. R. Willi s (University of Bath, Anglia),

Some  recent  advances  in  the  static  and  dynamic  of  composities,
3.  O.  Mahrenholtz  (technical  University  Hamburg- Harburg, RFN),

On  the  simulation  of  precise  metal  forming  process.
4.  Y. K.  Lin  (Florida  Atlantic  University,  USA),

Structural  response  to  turbulent  flow  excitations.
5.  W  Szczepiń ski  (Instytut  Podstawowych  Problemów  Techniki PAN),

Theoretical  and experimantal  modelling  of  the processes  of  ductile fracture  of metals.
6.  R. A.  Heller  (Virginia  Politechnic, USA)

The  effects  of  variable  temperature on  fracture.
7.  W. Gutkowski  (Instytut Podstawowych  Problemów  Techniki PAN),

Structural  Optimization  with  large number  of  design  variables.
8.  F.  Ziegler  (Technical  University  of  Vien,  Austria),

Randomly  forced  vibrations  of  linear  and  nonlinear  structures.
9.  P. Will  (Academy  of  Sciences  of GDR),

Stress  and strain  measurements by  means of  lassers, X- rays, neutrons and electrons.
10.  O.  Ditlevsen  (Technical  University  of  Denmark, Dania),

The  reliability  problem  for  structural  systems.
Ponadto wygłoszonych  zostało 19 półgodzinnych referatów  sekcyjnych  oraz 79 komunikatów  dwudziesto-
minutowych. Dwugodzinna sesja plakatowa, na której  zaprezentowano 30 prac cieszyła się   duż ym zainte-
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resowaniem,  co potwierdza  atrakcyjność  tej  formy  inspirowania  wymiany  doś wiadczeń  naukowych.  Ję zy-
kiem  obrad  był  ję zyk  angielski.

Urozmaiceniem  Konferencji  były  imprezy  towarzyskie  i  turystycznê  z  których  moż na  tu  wymienić
wycieczkę  do Gdań ska poł ą czoną  z  koncertem organowym  w  Katedrze Oliwskiej  oraz wycieczkę  do Mal-
borka.

Jan  Holnicki- Szulc

EUROMECH  COLLOQUIUM  214  „MECHANICAL BEHAVIOUR  OF  COMPOSITES  "
AND  LAMIN ATES" ,

Kupari ,  Jugosławia, 16 —19  wrześ nia 1986

Kolokwium  Euromech 214  poś wię cone  mechanice  kompozytów  zostało  zorganizowane  przez  Jugo-
słowiań skie  Towarzystwo  Mechaniki wspólnie  z  Uniwersytetem  Svetozara  Markovica  (Kragujevac,  Jugo-
sławia).  Udział   w  kolokwium  zapowiedziało  52  pracowników  nauki,  którzy  zgłosili  ł ą cznie  36  referatów;
wskutek  nieobecnoś ci  kilku  osób  nie  doszło jednak  do  wygłoszenia  wszystkich  referatów.  Stronę   polską
reprezentowało 6 osób, przy  czym  wygłoszono  5 referatów.  Tematyka kolokwium  obejmowała  zagadnienia
modelowania  fizycznego,  metody  matematyczne  badania  i  rozwią zywania  poszczególnych  problemów
oraz  wyniki  badań  doś wiadczalnych.  Tym  samym  reprezentowane  były  podstawowe  kierunki  rozwoju
mechaniki  kompozytów.  W  szczególnoś ci  omawiano  zagadnienia:  efektu  brzegowego,  koncentracji  na-
prę ż eń, wytrzymałoś ci,  pę kania  i  zniszczenia,  rozchodzenia się   fal,  drgań,  formułowania  i  badania modeli
homogenizowanych,  plastycznoś ci,  lepkoplastycznoś ci  oraz  duż ych  odkształceń  materiałów  oraz  ciał
kompozytowych.  Wię kszość prac o charakterze teoretycznym dotyczyła zagadnień  ogólnych  (modelowanie
kompozytów,  metody  matematyczne)  natomiast  stosunkowo  niewiele  uwagi  poś wię cono  rozwią zaniom
problemów  inż ynierskich  o znaczeniu praktycznym,  w szczególnoś ci  przy  wykorzystaniu  metod numerycz-
nych.  Kolokwium  wykazało,  że  mechanika  kompozytów  stanowi  w  dalszym  cią gu  jeden  z  najbardziej
intensywnie  rozwijają cych  się   działów mechaniki  tak w  zakresie  teorii jak  i eksperymentu.  Prace zgłoszone
na kolokwium  mają   zostać  opublikowane  przez Elsevier  Applied  Science Publishers  Ltd już  z począ tkiem
roku  1987.

Czesław  Woź niak

KONFERENCJA
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