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"WSPÓŁCZESN E PROBLEMY I METODY W MECHANICE PŁYNÓW»
X SYM P OZ JU M ZAKŁADU MECHANIKI CIECZY I GAZÓW IPPT PAN
Rynia k. Warszawy, 6—11.IX.1971

Sympozja organizowane co dwa lata przez Zakł ad Mechaniki Cieczy i Gazów mają charakter mię dzynarodowych konferencji, których celem jest przeglą d aktualnego dorobku nauki ś wiatowej w mechanice
pł ynów.
N a konferencji wygł oszono 10 referatów przeglą dowych i 64 referaty oryginalne; ponadto odbyły się
4 dyskusje ogólne nad wybranymi zagadnieniami mechaniki pł ynów. W konferencji wzię ło udział 179 uczestników z 17 krajów, w tym 103 z Polski.
X Sympozjum otworzył honorowy przewodniczą cy Komitetu Organizacyjnego prof, dr Janusz GROSZKOWSKI, Prezes Polskiej Akademii N auk. W obecnoś ci przedstawicieli Ambasady Brytyjskiej i British
Council prof, dr J. GROSZKOWSKI wrę czył dyplom czł onka zagranicznego PAN nestorowi mechaniki płynów
Sir Goeffreyowi Ingramowi TAYLOROWI (Uniwersytet w Cambridge), który wygłosił referat inauguracyjny
nt. Stabilnoś ćstrugi przewodzą cej w polu elektrycznym.
Referaty przeglą dowe przedstawili: G . K. BATCHELOR (Cambridge) : Reologiczne wł asnoś cizawiesin
mał ych czą stek w pł ynach, E. G . BROADBENT (Farnborough) : Przepł ywy ze ź ródł amiciepł a i towarzyszą ce
im pola ciś nienia, M. BURNAT (Warszawa) : Metody geometryczne w mechanice pł ynów, F . O. GOODMAN
(Waterloo, Kanada): Fizyczne i empiryczne modele rozpraszania atomów gazu na powierzchni ciał stał ych,
F . C. HURLBUT (Berkeley) : Oddział ywanie gazu ze ś cianką , O. A. LADYZHENSKAYA (Leningrad) : Przeglą d
wyników badań stabilnoś ciprzepł ywów w ramach równań Naviera- Stokesa, M. LANDAHL (Stanford) : Stabilnoś ćhydrodynamiczna, C. S. MORAWETZ (Nowy Jork) : Dobrze postawione zagadnienia dla przepł ywów
transsonicznych, Yu. D . NAGORNYKH (Nowosybirsk) : Doś wiadczalnebadania oddział ywania gazu ze ś cianką ,
P. R. OWEN (Londyn) : Podstawowe problemy aerodynamiczne budownictwa.
Dyskusje ogólne dotyczył y nastę pują cych zagadnień: fizyczne mechanizmy generacji turbulencji,
metody skojarzonych rozwinię ć asymptotycznych, oddział ywanie gazu ze ś cianką oraz stabilność hydrodynamiczna.
Referaty z prac wł asnych był y przedstawione na 13 posiedzeniach (równolegle 2 lub 3 posiedzenia);
moż na je podzielić na 11 nastę pują cych grup (odpowiada to mniej wię cej podział owi na Sympozjum):
1. Matematyczne i numeryczne metody i zagadnienia mechaniki płynów (2 referaty polskie, 10 zagranicznych),
2. problemy turbulencji (3 referaty polskie, 6 zagranicznych),
3. problemy przepływów pł ynów lepkich i warstwy przyś ciennej (2 referaty polskie, 4 zagraniczne),
4. problemy oddział ywania gazu ze ś cianką (2 referaty polskie, 2 zagraniczne),
5. problemy przepł ywów gazów zjonizowanych (2,5 referatu polskiego, 1,5 zagranicznego),
6. problemy fal uderzeniowych (1 referat polski, 3 zagraniczne),
7. problemy stabilnoś ci (4 referaty zagraniczne),
8. problemy opływów (1 referat polski, 2 zagraniczne),
9. problemy przepł ywów i wł asnoś ci zawiesin (3 referaty polskie),
10. teoria gazów rozrzedzonych (1 referat polski, 1 zagraniczny),
11. problemy róż ne (1 referat polski, 12 zagranicznych).
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Jak widać z powyż szeg
o zestawienia, tematyka konferencji była bardzo szeroka. W wię kszoś ci przypadków referaty wywołały oż ywioną dyskusję (zwłaszcza referaty przeglą dowe), o czym ś wiadczy chociaż by
konieczność zorganizowania czterech dodatkowych dyskusji ogólnych. Referaty i sama obecność licznych
przedstawicieli nauki zagranicznej umoż liwiły szeroką i swobodną dyskusję i wymianę poglą dów, zwłaszcza
młodym polskim pracownikom naukowym, z uczonymi krajowymi i zagranicznymi, nie tylko podczas
obrad, ale również w bezpoś rednich rozmowach.
Całość materiał ów konferencyjnych został a opublikowana w „Fluid Dynamics Transactions". Proceedings of the Xth Symposium on Advanced Problems and Methods in Fluid Mechanics, Rynia, Poland,
September 6- 11, 1971 (Part I —Survey Papers, PWN , Warszawa 1971; Part TI — Contributed Papers,
PWN, Warszawa 1971).
Konferencję zorganizował Komitet Organizacyjny zł oż ony z pracowników Zakł adu Mechaniki Cieczy
i Gazów IPPT PAN przy współ pracy z Biurem Zjazdów i Konferencji Orbisu — pod honorowym protektoratem prof, dr Janusza GROSZK- OWSKIEGO, Prezesa Polskiej Akademii N auk i pod przewodnictwem
prof, dr Władysława FISZDONA.
Zbigniew Pł ochocki

SPRAWOZDANIE
Z VII POLSKO- CZECHOSŁOWACKIEJ KON FEREN CJI DYNAMIKI MASZYN

W dniach od 21 do 25 wrześ nia 1971 r, odbył a się w Gliwicach VII Polsko- Czechosł owacka Konferencja
Dynamiki Maszyn zorganizowana przez PAN i Katedrę Konstrukcji Maszyn Roboczych Politechniki
Ś lą skiej
. Materiał y konferencji, zawierają ce 99 prac, wydano w dwutomowym zbiorze. Jako cał ość opublikowane referaty stanowią ciekawy materiał zbiorczy, bę dą cy ogólnym przedstawieniem zagadnień rozwijają cej się Dynamiki Maszyn.
Po referatach plenarnych, na temat rozwoju i stanu dynamiki maszyn w Czechosł owacji i w Polsce,
wygłoszonych przez profesorów J. GONDĘ i W. BOGUSZA, referaty inauguracyjne wygł osili: czł. AN U SRR,
prof. A. P. FILTPOW — Dział anie udarowych obcią ż eń na konstrukcję , prof. czł . AN U SRR W. KONONIENKO — Analiza dynamiczna rzeczywistych ukł adów drgają cych.
Spoś ród przewidzianych w programie 99 referatów wygł oszono 94 w czterech sekcjach, które tematycznie
moż na ują ć w nastę pują ce dział y:
— zagadnienie drgań w pojazdach

5 prac

— zagadnienie dynamiczne w maszynach cię ż kich (maszyny transportowe, budowlane)

7

— dynamika wirników, wałów i łoż ys
k
— urzą dzenia wibrouderzeniowe

„

11 „
5 „

— dynamika napę du

6 „

— zagadnienia optymalizacji w dynamice maszyn

4

„

— metody probabilistyczne w dynamice maszyn

9

„

— zagadnienia ogólne drgań ukł adów dyskretnych

9

„

— zagadnienia ogólne drgań ukł adów cią głych

5 „

— metody eksperymentalne i modelowanie ukł adów
— zagadnienia tł umienia drgań
— inne zagadnienia specjalne

16 „
6 „
11

„

Liczba uczestników konferencji wygłaszają cych referaty wyniosł a 120 osób; w tym 17 z CSSR, 6 z ZSRR,
2 z N RD oraz po 1 z Buł garii, Rumunii, Wę gier i N RF .
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VII WSZECHZWIĄ ZKOWA KON FEREN CJA NAUKOWA
Z ZAKRESU POLARYZACYJN O- OPTYCZN EJ METODY
BADANIA N APRĘ Ż E
Ń
Tallin, 23—26 listopada 1971 r.

Konferencja ta został a zorganizowana wspólnie przez 5 instytucji:
— Naukową Radę Problemową «Naukowych podstaw wytrzymałoś ci i plastycznoś ci)),
— Instytut Problemów Mechaniki Akademii N auk ZSRR,
— Instytut Cybernetyki Akademii N auk Estoń skie
j SRR w Tallinie,
— Instytut Maszynoznawstwa w Moskwie,
— Pań stwow
y Uniwersytet Leningradzki.
W skł ad Komitetu Organizacyjnego weszli najlepsi specjaliś ci ZSRR z zakresu omawianej metody.
Funkcje przewodniczą cego i wiceprzewodniczą cego pełnili odpowiednio, prof, dr N. PRIGOROWSKI i doc. dr
CH . ABEN. Poza tym do Komitetu wchodzili profesorowie i docenci: A. J. ALEKSANDRÓW, G . L. CHESIN,
E. I, EDELSTEIN, E. N . FILIMONOWA, A. A. ILJUSZYN, A. J. TSZLINSKI, Ł. M. KACZANÓW, T. D . MAKSUTOWA,
B . A . MOROZOW, W . P . N lETREBKO, P . I . POŁUCHIN , M . S. ROZAN OW, W . I , SAWCZENKO, N . A. SZCZEGOLEWSKA, M. A. STRELCZUK, G . K. TICHONOW, W. F . TRUMBACZEW, E. P. UNKSOW, N . D . VEKSLER, W. K.
WORON COW.

Celem konferencji był o rozpatrzenie podstawowych zagadnień omawianej metody i przycią gnię cie
szerokiego krę gu specjalistów zwią zanych z tą dziedziną badań, pracują cych w laboratoriach akademii nauk,
na wyż szych uczelniach, jak również w przemyś le. Zaproponowano rozpatrzenie nowych osią gnię ć w zakresie teorii, metod pomiaru i opracowania wyników badań oraz waż niejszych zastosowań polaryzacyjnooptycznej metody badania naprę ż eń.
Komitet organizacyjny zaprosił do wzię cia udział u w pracach konferencji pracowników laboratoriów
stosują cych tę metodę , specjalistów metody polaryzacyjno- optycznej, przedstawicieli akademii nauk krajów
socjalistycznych oraz naukowych pracowników zagranicznych, z którymi organizatorzy utrzymywali kontakty naukowe.
W konferencji wzię ło udział okoł o 260 uczestników, z czego ok. 30 osób z zagranicy.
Ogół em zgł oszono 176 prac, w tym: 18 — z laboratoriów akademii nauk, 64 — z wyż szyc
h uczelni,
81—z przemysł u, 13 — z zagranicy.
W ramach tych prac rozpatrzono szeroki zakres podstawowych zagadnień. Niestety, czas przewidziany
na konferencję oraz liczba jej uczestników były bardzo ograniczone. Z tego powodu nie było moż liwośi c
zaproszenia na konferencję wszystkich zainteresowanych. Komitet Organizacyjny znalazł chyba jedyny
sposób pokonania tych trudnoś ci i zaspokojenia ż yczeń wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji
wydają c drukiem pełną treść wszystkich zgłoszonych na konferencję prac na miesią c przed jej rozpoczę ciem.
Materiał y te stanowią cztery tomy o obję toś ci okoł o 1000 stron. Dzię ki temu odpadł a konieczność wygłaszania wszystkich referatów. Moż na był o uzyskać odpowiedzi na pytania przygotowane w oparciu o otrzymane poprzednio materiał y konferencyjne i prowadzić z autorami dyskusje na interesują ce tematy. Otrzymanie materiał ów przed konferencją przyczynił o się również do szybkiego nawią zywania osobistych kontaktów ze specjalistami przedstawiają cymi swe prace.
Treść prac opublikowanych w materiał ach konferencyjnych odzwierciedla współczesny rozwój i wskazuje
na nowe moż liwośi cmetod badania naprę ż eń, opartych na zjawisku dwójłomnoś ci wymuszonej. Moż liwośi c
te osią gnię to dzię ki rozwojowi teorii metody, wykorzystaniu nowych metod oraz ś rodków pomiaru i techniki
obliczeń, a także dzię ki nowym zadaniom, które stawia nowoczesna technika przed badaczami. Jak wynika
z treś ci przedstawionych na konferencji prac, elastooptyka, pozwalają ca wyznaczać pola naprę ż ń
e i odkształ ceń w modelach i obiektach w róż nych warunkach obcią ż enia, uzyskuje coraz szersze i bardziej
efektywne zastosowania przy rozwią zywaniu nowych zagadnień. Już obecnie metoda ta jest wykorzystywana
do badania naprę ż eń w zagadnieniach dynamicznych, termosprę ż ystoś ,cimateriał ów złoż onych i odkształ ceń
niesprę ż ystych, w zadaniach górniczo- geologicznych i mechaniki procesu zniszczenia. Elastooptyka stosowana jest również w badaniach rozkł adu naprę ż ń
e i odkształ ceń w złoż onych przypadkach sprawdzania
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i udoskonalania metod obliczania, rozwią zywania zagadnień projektowych oraz oceny wytrzymał oś ci
czę ś ci maszyn, konstrukcji i budowli. Opublikowane w materiał ach konferencyjnych prace ś wiadczą o szerokim praktycznym wykorzystaniu rozpatrywanej metody badań, która może być zastosowana bą dź jako
metoda jedyna bą dź w połą czeniu z innymi doś wiadczalnymi lub obliczeniowymi metodami.
Przyję te prace podzielono na dziewię ć grup tematycznych:
1. ogólne metody badania, przyrzą dy i technika badawcza (42 prace);
2. materiał y i wykonywanie modeli (20 prac);
3. metody powierzchniowej warstwy elastooptycznej (14 prac);
4. odkształ cenia sprę ż ysto- plastyczne (10 prac);
5. problemy termiczne (12 prac);
6. zagadnienia dynamiczne (16 prac);
7. badania naprę ż ń
e w czę ś ciach maszyn i połą czeniach (31 prac);
8. zastosowania w budownictwie i mechanice górotworu (18 prac);
9. badania naprę ż ń
e w materiał ach anizotropowych (12 prac).
D o najczę ś ciej rozpatrywanych i stosowanych w tych pracach specjalnych metod elastooptycznych
należą metody zamraż ania i powierzchniowej warstwy elastooptycznej (omawiano je w okoł o 25 pracach).
Nastę pne z kolei pod wzglę dem rozpowszechnienia są metody elastooptyczne z zastosowaniem laserów
(są one rozpatrywane w okoł o 10 pracach).
N a zakoń czeni
e należy stwierdzić, że ogromna praca wł oż ona przez Komitet Organizacyjny, autorów
zgłoszonych prac i wszystkich specjalistów biorą cych udział w terminowym przygotowaniu druku prac
i organizacji konferencji przyczynił a się do jej peł nego sukcesu. Poza tym uł oż ono i zorganizowano bardzo
interesują cy program towarzyski.
R. S. Doroszkiewicz

KOLOKWIA «EUROMECH»

Sekretarz Komitetu «Euromech» prof. D . KUCIIEMANN podaje szereg uwag w okólniku przeznaczonym
dla przewodniczą cych kolokwiów organizowanych w ramach tej organizacji. Wydaje nam się , że uwagi
te zainteresują naszych czytelników, podajemy je w skrócie.
Kolokwia powinny być organizowane w tych dziedzinach mechaniki, które cechuje szczególnie szybki
rozwój. Komitet «Euromech» kontaktuje się ze ś rodowiskami naukowymi i inż ynierskimi przez swoich
przedstawicieli z 21 krajów Europy, którzy zwykle są również przedstawicielami krajowego komitetu
IUTAM (Mię dzynarodowy Zwią zek Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej).
Celem spotkań jest przedyskutowanie bież ą cej dział alnoś ci naukowej i nawią zanie współ pracy. Kolokwia
są małymi, nieoficjalnymi konferencjami o liczbie uczestników nie przekraczają cej 50 osób, liczba referatów
uczestników zagranicznych powinna stanowić przynajmniej poł owę . Wybrany temat konferencji powinien
dotyczyć wyspecjalizowanych, zaawansowanych i aktualnych zagadnień oraz bież ą cych problemów
mechaniki teoretycznej i stosowanej, zwłaszcza o znaczeniu praktycznym, ale nie dotyczą cych szczegółowych zastosowań inż ynierskich.
Propozycje dotyczą ce konferencji i jej przewodniczą cego należy przesył ać do Sekretarza Komitetu
«Euromech» celem uzyskania akceptacji przez Komitet. Po otrzymaniu zgody na zorganizowanie kolokwium jego przewodniczą cy rozsył a do korespondentów «Euromechu» informacje dotyczą ce zagadnień,
które mają być dyskutowane na konferencji. W kolokwium biorą udział tylko zaproszeni goś cie, rekrutują cy się spoś ród osób aktywnie pracują cych w danej gałę zi mechaniki. N ie należy uwzglę dniać spraw
prestiż owych ani zapraszać przedstawicieli poszczególnych organizacji. Wskazane jest dyskutowanie również
prac jeszcze nie ukoń czonych.
Zgoda na zorganizowanie kolokwium powinna nastą pić nie póź niej niż na 6 miesię cy przed jego zorganizowaniem, również w tym terminie przewodniczą cy konferencji przesył a zawiadomienia korespondentom
«Euromechu». Zaproszenia do uczestników kolokwium należy przesł ać nie póź niej niż 4 miesią ce przed
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terminem, odpowiedzi i streszczenia prac winny wpłyną ć na 2- 3 miesię cy przed terminem, a program
i streszczenia rozesł ane uczestnikom na miesią c przed kolokwium. Sekretarz «Euromechu» zachę ca do
prowadzenia kolokwiów w formie dyskusji przy okrą gł ym stole, wskazane jest jednak wcześ niejsze przygotowanie dostatecznej liczby kopii i diagramów istotnych dla dyskusji, z legendą w kilku ję zykach. Dyskusja
powinna być nieoficjalna, swobodna i szczera.
Uczestnicy kolokwium przyjeż dż ą aj na koszt swój lub instytucji delegują cej. Istnieje moż liwoś
ć pokrycia kosztów podróży niewielkiej liczby mł odych uczestników kolokwiów. Polskimi korespondentami
«Euromechu» są

profesorowie W. NOWACKI i W. FISZDON.

W roku 1972 przewidywane są nastę pują ce kolokwia «Euromechu»:
27. Numeryczne metody rozwią zywania równań
Naviera- Slokesa
kwiecień 1972, Jabł onna
30. Mechanics of Composite Solids
18- 21 kwietnia 1972, N ottingham
31. The Sonic Bang
25- 27 maja 1972
Aachen

prof. W. PROSNAK, IPPT, Warszawa,
Ś wię tokrzysk
a 21
prof. A. J. M. SPENCER, dr T. G . ROGERS,

Department of Theoretical Mechanics University
Park, N ottingham N G 7 2RD, Anglia
prof, K. OSWATITSCH, DFVLR, Inst. Theor.
G asdynamik, 51 Aachen, Theaterstr. 13, N RF

33. Threedimensional Turbulent
Boundary Layers
paź dziernik 1972
Berlin

prof. R. WILLE, prof. H . FERNHOLZ, HermannFottinger- Inst. Stromungstechnik Technische Universitat Berlin, 1 Berlin 12, Miiller- Breslau- Str. 8,
N RF

34. Control and Feedback
Mechanisms in Flow N oise
4- 6 paź dziernika 1972
G óttingen

prof. E. A. MULLER, MPI Stromungsforschung,
34 G óttingen, Bottingerstr. 6/8, N RF

36. Laser Anemometry
17- 19 kwietnia 1972
London

dr T. H . WHITELAW, Department of Mechanica
Engineering, Imperial College, Exhibition Road
London S. W. 7, Anglia

37. Fluid Mechanics of Polymer
Processing
czerwiec 1972
N aples

prof. G . ASTARITA, Universita di Napoli Instituto
di Principi di Inge gneria Chimica, Piazalle
Tecchio, 80125 N apoli, Włochy

39. Fundamental Aspects of
Fracture Mechanics
czerwiec 1972
Stockholm

prof. J. CARLSSON, The Royal Institute of
Technology, S 10044 Stockholm 70, Szwecja

W roku 1973 przewidziane są mię dzy innymi nastę pują ce kolokwia:
32. Cardiovascular and Respiratory Mechanisms
Jesień 1973
London

dr D . G . CARO, Physiological Flow Studies
U nit, Depatment of Aeronautics, Imperial
College, Prince Consort Road, London S. W.
7, Anglia

35. Exchanges at the Air/ Sea Boundary
Wiosna 1973
Marseille

prof. A. FAVRE, Institut de Mecanique Statistique
de la Turbulence, 12 Avenue de G eneral Leclerc,
Marseille 3e, Francja

38. G yrodynamics
1973
Louvain

prof. F . BUCKENS,

dr P. Y. WILLEMS, Insti-

tut de Mccanique et Mathematiques Appliquces, Universite Catholique de Louvain, 300 Celestignenlaan, Heverlee, Belgia
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SPRAWOZD AN IE Z D ZIAŁALN OŚ CI
POLSKIEG O TOWARZYSTWA M ECH AN IKI TEORETYC Z N EJ I STOSOWAN EJ
W PIERWSZYM KWARTALE 1972 R.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano 18 sesji lub zebrań naukowych, na których wygł oszono 23 referaty.
Liczba
Lp.

D ata

Prelegent

Tem a t

Oddział
1.

28.03.72

2.

28.03.72

26.01.72

4.

24.02.72

5.

03.03.72

6.

29.03.72

dyskutantów

22

7

22

7

14

5

Byd go szc zy

W. Weiner

Poł oż enie osi oboję tnej w zginanej belce
z tworzywa zbrojonego w zależ nośi cod
wielkoś ci naprę ż eń
K. Wernerowski, T. Konstrukcja, dział anie i wyniki prób wySauter
chwytywania taś my pił owej przy pilarce
DRSB- 80
Oddział

3.

w

uczestników

w

C zę st o ch o wie

Z. Osiń ski
(Warszawa)
M aria Zastawnik

Kierunki rozwojowe badań drgań nieliniowych
Zagadnienia tarcia i smarowania w wysokich temperaturach
J. Eisner, S. Pł usa Pewne aspekty pomiarów termoanemometrycznych
W. G undJach
Pewne aspekty rozwoju maszyn przepł ywowych

24

6
8

3

29

2

22

4

31

5

23

5

37

6

O d d z i a ł w G d a ń s ku
7.

28,02.72

T. Chmielewski

8.

17.03.72

T. Chmielewski

Sprawozdanie z Sympozjum n. t. zastosowania metod statystycznych w mechan ice—lu t y 1972 r.
D rgania losowe ukł adu belka mostowa —
pojazd wywoł ane nierównoś ciami jezdni
O ddział w G liwicach

9.

01.02.72

10.

16.03.72

J. Ję drzejczyk, X Zastosowanie równań ukł adów lepkoKubik, B. Wilk, R. sprę ż ystych i termolepkosprę ż ystych do
Wójcik
rozwią zywania zadań inż ynierskich
M. G ryczmań ski
Zastosowanie elementów skoń czonych do
rozwią zywania trójwymiarowych zagadnień teorii sprę ż ystośi c
Oddział w K rakowie

11.

15.03.72

Cz. Woź niak
(Warszawa)

Wstę p do mechaniki ciał dyskretyzowanych
Oddział

12.

24.02.72

Cz. Woź niak
(Warszawa)

w Łodzi

M echanika konstrukcji w uję ciu dyskretnej teorii sprę ż ystośi c
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Oddział
13.

27.03.72

H . Zorski
(Warszawa)

w P oznaniu

Statystyczna teoria dyslokacji

16

Oddział w Szczecinie
14.

02.03.72

R. Dą browski

Stany ponadkrytycznc w cienkich ś rodnikach elementów konstrukcji metalowych

20

O d d zia ł w Wa r sza wie
15.
16.

24.01.72
21.02.72

W. N owacki
D . N iepostyn

17.
18.

21.02.72
21.02.72

A. Spychał a
G . Bą k

19.

27.03.72

20.

27.08.72

A. Morecki, K
delus, J. Ekieł
St. Manczarski

21.

21.02.72

J. Langer

22.

27.03.72

R. Izbicki

23.

27.03.72

H . Boroch

Termodyfuzja w ciał ach stał ych
Rozwią zanie zupeł ne w teorii noś nośi c
pł yt
N oś ność graniczna pł yt z otworami
Sztywno- plastyczna pł yta obcią ż ona impulsem ciś nienia
Wybrane zagadnienia bioniki ruchu
Fale sprę ż yste elektromagnetyczne i ich
zastosowanie w biocybernetyce
Studium dynamiki przę sł a mostowego
obcią ż oneg
o ruchomym pojazdem
Zaganienia noś nośi cgranicznej w mechanice gruntów i skał
D rgania podł uż ne i obcią ż enia dynamiczne taśm przenoś nikowych w ruchu nieustalonym

27

10

26
26

7
7

26
23

7
5

23

5

14

6

11

5

11

4

Oddział w Gliwicach zorganizował w dniach 2- 9.II.1972 r. III Sympozjon pt. «Metody statystyczne
w mechanice — stabilnoś ć, pomiary, modelowanie».
Oddział w G dań sk
u prowadził seminarium «Teoria probabilistyczna w mechanice oś rodka cią głego»,
wykł ady prowadził doc. dr hab. E. Bielewicz.
Oddział w Poznaniu zorganizował kurs pt. «Teoria dyslokacji termodynamiki oś rodków cią głych».

SPRAWOZDAN IE Z Ul SYM POZJON U POD HASŁEM
«METODY STATYSTYCZN E W MECHAN ICE — STABILNOŚ Ć
, POMIARY, MODELOWANIE*
Sympozjon odbył się w dniach od 2- 9.U.1972 r. w Szczyrku Białej DW «Szczyrk». Liczba uczestników:
72 osoby. W ramach przygotowań do Sympozjonu Oddział Gliwicki PTMTS wydał drukiem referaty, zebrane w zeszycie: Sympozjon pod hasł em «Metody statystyczne w mechanice— stabilnoś ć, pomiary, modelowanie». Ponadto wydano drukiem specjalne zeszyty:
1. Przyrzą dy do badania procesów stochastycznych — L. Miiller.
2. Badanie procesów stochastycznych w technice górniczej przy zastosowaniu metod symulacji na
maszynach cyfrowych — J. Antoniak, A. Wianecki.
3. Stabilność w mechanice — B. Skalmierski, A. Tylikowski.
Wyż je wymienione zeszyty został y dorę czone uczestnikom Sympozjonu.
D o programu obrad zakwalifikowano 24 referaty, z których wygłoszono 21 o nastę pują cej tematyce:
1. E. Czogał a, A. Tylikowski

—

O stabilnoś ci stochastycznej rozwią zań pewnej klasy
równań czą stkowych,

2. B. Skalmierski, M. Tylikowski

— O numerycznym rozwią zaniu pewnych typów równania
Fokkera- Plancka- Koł mogorowa- G ichmana,
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3. A. Tylikowski
4. J. Woł ków
5. T. Chralelewski
6. J. D ekert, W. Kurowski, J. Wicher

7. Z. Dylą g, Z. Orloś
8. J. Hajduk
9. J. Kawaler, H . Potcik, J. Wilk
10. M. Lurski
11. L. Miiller
12. L. Sołecki
13. A. Biał as Zabawa, M. Zabawa
14. Z. Engel, R. Panuszka
15. T. Kasprzyk
16. T. Kasprzyk
17. W. Stojanowski
18. J. Klosowicz, W. Leszek
19. J. Antoniak, A. Wianecki

20. J. Migdalski
21. M. Sarna

BIULETYN INFORMACYJNY

Techniczna stabilność stochastyczna cią głych ukł adów
dynamicznych,
Tł umienie drgań skrę tnych sprzę gł a hydrokinetycznego
w ś wietle stabilnoś ci Lapunowa,
Badania doś wiadczalne drgań losowych ukł adu belka
mostowa- pojazd wywołanych nierównoś ciami jezdni,
Badania korelacji mię dzy obcią ż eniami dynamicznymi
przekł adni zę batej, a przyś pieszeniami wybranych punktów korpusu,
Interpretacja wyników doś wiadczalnych badań nacisków
pierś cieni tł okowych,
Sprawdzanie wytrzymał oś ci spawanych konstrukcji nośnych w maszynach roboczych,
Numeryczna analiza pola odkształ ceń konstrukcji na
podstawie badań powł okami optycznie czynnymi,
Wybrane zagadnienia analizy naprę ż eń poł ą czenia klejowego grubych blach,
Przyrzą dy do badania procesów stochastycznych,
Metody pomiaru drgań mechanicznych,
Analiza dynamiczna koparki SRs- 2400 przy obcią ż eniu
losowym w oparciu o model dwumasowy,
Analiza i synteza wibratora elektrohydraulicznego
z uwzglę dnieniem przypadkowego obcią ż enia,
Okreś lenie optymalnego poziomu ograniczenia amortyzatora samochodowego z uwzglę dnieniem tarcia suchego
w zawieszeniu,
Metoda tł umienia drgań tarciem suchym w zawieszeniu
samochodu, ekwiwalentnego tł umieniu wiskotycznemu,
Ocena bezawaryjnoś ci ukł adu na podstawie przypadkowych zmian jego parametrów,
Zastosowanie techniki pomiarów promieniowania jonizują cego do modelowania procesów statystycznych,
Badanie procesów stochastycznych w technice górniczej
przy zastosowaniu metod symulacji na maszynach cyfrowych,
Modelowanie i optymalizacja niezawodnoś ciowa ukł adów o strukturach zł oż onych,
O pewnym modelu elektrody elektrofiltru.

Zgodnie z ustaleniami poprzedniego I I Sympozjonu «Metody statystyczne w rnechanice», odbytego
w 1971 r., Oddział Gliwicki PTMTS zorganizował pod patronatem PAN , w Jabł onnej, w okresie od 1729.IV. 1972 r. konferencję szkoleniową na temat: «Metody statystyczne w mechanice». Kierownikiem naukowym konferencji szkoleniowej byt doc. dr hab. inż. Bogdan SKALMIERSKI.
Konferencja poś wię cona był a niekonwencjonalnym dział om mechaniki. Został y poruszone problemy
leż ą ec w centrum zainteresowania współczesnej myś il naukowej. N a terenie naszego kraju tym kierunkiem
badań zajmuje się niewielka liczba specjalistów. Ze wzglę du na tę «deficytowoś ć» należy uznać konferencję
szkoleniową na temat: «Metody statystyczne w mechanice» za celową . Zainteresowanie samą tematyką
byio duż e.
Wykł ady na konferencji prowadzili: doc. B. Skalmierski, dr A. Tylikowski, dr J. Marszał , prof. M. Kuczma, doc. M. Zabawa, prof. Z. Osiń ski
, prof. W. Bogusz, prof. L. Miiller, dr E. Czogał a. prof. J. Murzewski,
Liczba uczestników wynosił a 62 osoby.
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Staraniem organizatorów był o prowadzenie słuchaczy od zagadnień prostych do zagadnień złoż onych,
stoją cych w centrum zainteresowania nauki ś wiatowej (np. stabilność stochastyczna ukł adów cią głych).
Celem naczelnym był o wprowadzenie słuchaczy w trudną dziedzinę dział alnoś ci naukowej. Są dzimy,
że jest to pewien krok na drodze do budowy pomostu ponad przepaś cią dzielą cą z jednej strony dział alność
matematyków, a z drugiej dział alność inż ynierów tak, aby pierwszym wskazać moż liwośi c zastosowań,
a drugim potrzebę silnych podstaw teoretycznych. Problematyka spotkał a się z duż m
y zainteresowaniem,
co potwierdza dobra frekwencja, jak również liczne dyskusje.
Jerzy Antoniak, Bogdan Skalmierski

