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ROZSTRZYG N IĘ CIE KON KU RSÓW N AUKOWYCH
1. ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTMTS

N a ograniczony konkurs naukowy na najlepszą pracę z dziedziny mechaniki teoretycznej i stosowanej,
dostę pny dla czł onków Oddział u Wrocł awskiego PTMTS i ogł oszony dnia 29 marca 1965, wpłynę ło 6 prac,
odpowiadają cych warunkom konkursu. Został y one przedstawione na posiedzeniu naukowym w dniu
8 grudnia 1965 r.
Są d konkursowy w skł adzie: przewodniczą cy — prof. Roman MROMLIŃ SKI
, czł onkowie: prof, dr Igor
KISIEL, prof, dr Adam MITZEL, prof, dr Mieczysław SĄ SIADEK, prof, dr Jerzy ZAWADZKI, doc. dr Otton
DĄ BROWSKI i doc. dr Adam RYBARSKI po zapoznaniu się z pracami, opiniami recenzentów wyznaczonych
przez Są d Konkursowy oraz publicznym zreferowaniu prac konkursowych na zebraniu naukowym przez
wszystkich uczestników konkursu postanowił przyznać nastę pują ce nagrody i wyróż nienia:
I nagrodę w wysokoś ci 4000 zł dr inż. Janowi LANGEROWI za pracę pt. «Drgania własne równoległ obocznej pł yty mostowej»,
II nagrodę w wysokoś ci 3500 zł dr inż. Mieczysławowi TEISSEYRE za pracę pt. «Badanie nad zastosowaniem kryz do pomiaru iloś ci pył u wę glowego i powietrza w transporcie pneumatycznym)),
III nagrodę w wysokoś ci 2500 zł dr inż. Edwardowi GAWRYCH- Ż UKOWSKIEMU za pracę pt. «Momentowy stan napię cia kratownic pł askich w ś wietle teorii rzę du drugiego».
Wyróż nienia otrzymali: dr inż. Zdzisł aw BODARSKI za pracę pt. «Wpływ uż ebrowania na charakter
pola naprę ż eń w ś rodowisku trójramiennego naroża ramy metalowej», dr inż. Eugeniusz BRZUCHOWSKI
za pracę pt. «Wzory strukturalne i liczby znamionowe sprzę gieł jako powią zanie kombinatoryki z konstrukcją ».
Odznaczeni i wyróż nieni za prace konkursowe otrzymali na uroczystym Zebraniu naukowym w dniu
17 grudnia 1965 r. nagrody wraz z odpowiednimi dokumentami.
2. ODDZIAŁ GLIWICKI PTMTS

Konkurs naukowy zorganizowano dzię ki subwencji 18 000 zł uzyskanej od Ob. mgr inż. Zenona
CIEŚ LAKA
, przewodniczą cego PMRN - G liwice. N a konkurs wpłynę ło 11 prac — 2 prace odrzucono, 9 zreferowali autorzy na zebraniu w dniu 28 marca 1966 r., po czym Są d Konkursowy w wyniku tajnego głosowania przyznał 6 nagród:
I nagrodę w wysokoś ci 5000 zł mgr inż. Tadeuszowi BESIE za pracę pt. «Przepływ ciepł a w laminarnym
strumieniu cieczy chł odzą cej reaktor ją drowy»,
II nagrodę w wysokoś ci 3000 zł mgr inż. Antoniemu GUZIKOWI za pracę pt. «Obliczanie współczynnika
przenoszenia ciepł a w regeneratorze o dział aniu niesymetrycznym)),
I I nagrodę w wysokoś ci 3000 zł mgr inż. Stanisł awowi KOPECIOWI za pracę pt. «Sala widowiskowa
bez ludzi jako obiekt w procesie regulacji temperatury)),
I I nagrodę w wysokoś ci 3000 zł Zdzisł awowi SULIMOWSKIEMU za pracę pt. <<Zakotwienie na zasadzie
przyczepnoś ci cię gna sprę ż ają ceg
o w betonie»,
• I I I nagrodę w wysokoś ci 2000 zł mgr inż. Edwardowi KOSTOWSKIEMU za pracę pt. «Obliczenia cieplne
dwuszczelinowego rekuperatora opromieniowanego»,
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III nagrodę (zespołową ) w wysokoś ci 2000 zł mgr inż. Stanisł awowi LOSCE, dr inż. Oswaldowi MATEI,
mgr inż. Eugeniuszowi Ś WITOŃ SKIEM
U za pracę pt. «Badania modelowe statecznoś ci hiperbolicznych
chł odni wież owych obcią ż onych statycznie wiatrem przy jednoczesnym uwzglę dnieniu cię ż aru wł asnego
powł oki».
Wyróż nienie otrzymał mgr Jerzy TOMECZEK za pracę pt. «Wyznaczenie optymalnych rozmiarów pionowego pierś cieniowego kanał u chł odzą cego w materiale chł odzonym na drodze konwekcji swobodnej».
IV KON FEREN CJA D YN AM IKI MASZYN
Trzy pierwsze Konferencjo Dynamiki Maszyn odbył y się w latach 1959, 1961, 1963 w Czechosł owacji
1 były organizowane przez Czechosłowacką Akademię N auk. W konferencjach tych uczestniczyli przedstawiciele Polski.
W Polsce pierwsze sympozjum poś wię cono dynamice maszyn odbył o się w 1964 r. w Krakowie i zorganizowane został o przez Katedrę Maszyn Hutniczych AG H , Katedrę Mechaniki Technicznej AG H
oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Tematyka Sympozjum obejmowała jedynie maszyny hutnicze.
Doceniają c rolę dynamiki maszyn w rozwoju konstrukcji maszyn Komitet Budowy Maszyn Polskiej
Akademii N auk podją ł uchwał ę o organizowaniu wspólnych z Czechosł owacką Akademią N auk konferencji naukowych poś wię conych zagadnieniom dynamiki maszyn. W wyniku tego porozumienia odbył a
się w Krakowie w dniach 15- 17 wrześ nia 1965 r. IV Konferencja Dynamiki Maszyn zorganizowana przez
Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii N auk, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Krakowie, Akademię Górniczo- Hutniczą ze strony polskiej oraz Czechosł owacką
Akademię N auk.
Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie w uczelniach technicznych, w instytutach naukowobadawczych oraz w zakł adach przemysł owych. W Konferencji wzię ło udział 289 uczestników, w tym
210 z Polski, 63 z Czechosłowacji, 9 z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 2 ze Zwią zku Radzieckiego,
2 z Wę gier, 1 ze Szwecji, 1 z H olandii, 1 z Senegalu.
Podczas Konferencji odbywały się posiedzenia plenarne oraz posiedzenia w czterech sekcjach: maszyn
roboczych, zastosowania maszyn matematycznych i metod doś wiadczalnych, statecznoś ci ruchu i teorii
drgań oraz ogólnych zagadnień dynamiki maszyn.
Ogółem wygłoszono 83 referaty. Referaty problemowe na tematy: «Rozwój dynamiki maszyn w Czechosłowacji w latach 1963—65», «Zagadnienie dynamiki maszyn w Polsce», wygł osili prof, dr inż. J. KOŻ EŚNIK, członek Czechosłowackiej Akademii N auk, i prof, dr inż. Stefan ZIEMBA, czł onek Polskiej Akademii
N auk. W referatach tych podkreś lono nastę pują ce aktualne zagadnienia, które należy rozwijać:
1) doskonalenie konstrukcji maszyn odnoś nie pewnoś ci dział ania i ż ywotnoś ,ci
2) rozwijanie metod doś wiadczalnych badania przebiegów dynamicznych w maszynach,
3) wykorzystanie maszyn matematycznych do optymalizacji konstrukcji maszyn.
Tematykę wygłoszonych referatów moż na podzielić na 6 grup:
1) zagadnienia ogólne dynamiki maszyn zwią zane z procesami przejś ciowymi i ustalonymi ze szczególnym uwzglę dnieniem tarcia,
2) stateczność ruchu maszyn wirnikowych,
3) dynamika maszyn i urzą dzeń transportowych,
4) dynamika maszyn górniczych, hutniczych, rolniczych i obrabiarek,
5) drgania i zastosowania techniki wibracyjnej,
6) zastosowanie maszyn matematycznych oraz metody doś wiadczalne.
Z zagadnień ogólnych dynamiki maszyn na pierwszy plan wysuwał y się problemy optymalizacji konstrukcji. Omówiono zagadnienie optymalizacji stanu obcią ż enia jako zasady konstruowania, problem
wyznaczania optymalnych parametrów charakteryzują cych maszynę oraz współ czesne metody optymalizacji procesów dynamicznych.
Obok zagadnień optymalizacji poruszone został y zagadnienia obcią ż eń stochastycznych, sposoby
uwzglę dniania tych obcią ż ń
e w równaniach ruchu maszyn i metody rozwią zywania tego typu równań.
Odnoś nie do statecznoś ci ruchu zajmowano się w referatach absolutną statecznoś cią szczególnie ukł adów nieliniowych.
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Z referatów omawiają cych stateczność ruchu maszyn wirnikowych należy wysuną ć na plan pierwszy
referat na temat drgań samowzbudnych wirników wirują cych w łoż yskach powietrznych. Referat omawiał
wyniki prac doś wiadczalnych.
Inne referaty z tej dziedziny dotyczył y metod doś wiadczalnych i pomiarów. Omówione został o zastosowanie metody czę stotliwoś ciowej do badania procesów dynamicznych w silnikach, w szczególnoś ci
w silnikach tł okowych i turbinach, oraz zastosowanie metody macierzowej do obliczania czę stość drgań
wł asnych i linii ugię cia ł opatek turbinowych o silnie skrę conym profilu. Podano również metodę pomiaru
naprę ż eń dynamicznych i technikę zapisu przebiegu na taś mie.
Zagadnienia maszyn i urzą dzeń transportowych omawiane były w wielu referatach. Ze wzglę du na
róż norodność maszyn transportowych tematyka obję ła wiele zagadnień. Odnoś nie do urzą dzeń transportowych pracują cych w górnictwie gł ównie poruszono zagadnienie sprzę ż enia lin stalowych z kołem napę dowym oraz problem przebiegów dynamicznych przy rozruchu i pracy dł ugich taś mocią gów.
Referaty omawiają ce urzą dzenia transportowe pracują ce w hutnictwie dotyczyły drgań suwnic.
Przytoczono wyniki prac doś wiadczalnych.
Zagadnienia dynamiki ż urawi wież owych dotyczył y modelowania mechanicznego ż urawia, redukcji
mas, oceny sztywnoś ci elementów itd.
D rgania mechaniczne omawiane były w powią zaniu ze statecznoś cią ruchu lub z techniką wibracyjną .
Omówiono zagadnienie synchronizacji i samosynchronizacji, zagadnienie przenoś ników wibracyjnych,
sił wibracyjnych i wibrobetoniarek.
W referatach przytaczano wyniki prac doś wiadczalnych.
N a koń cowy
m posiedzeniu uczestnicy IV Konferencji Dynamiki Maszyn uchwalili rezolucję , w której
• wyraż ą aj celowość organizowania dalszych konferencji podobnego typu przez Akademie N auk Polski
i Czechosł owacji przy współ pracy zainteresowanych instytucji i towarzystw naukowych. N astę pna polskoczechosł owacka Konferencja Dynamiki Maszyn odbę dzie się w Brnie w 1967 r. Po zakoń czeni
u konferencji uczestnicy zwiedzili H utę im. Lenina, Instytut Obrabiarek, Instytut Odlewnictwa oraz laboratoria
AG H .
Wł adysł aw Bogusz, Zbigniew Engel
(Kraków)

KON WERSATORIU M «ZAG AD N IEN IA TERMICZN E I PLASTYCZNE W MECHANICE))
W dniach od 7 do .12 lutego 1966 r. odbył o się w Szczyrku tradycyjne już ogólnokrajowe konwersatorium pod hasł em «Zagadnienia termiczne i plastyczne w mechanice», zorganizowane przez [Oddział
G liwicki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W skł ad Komitetu Organizacyjnego weszli: prof, dr inż. Oktawian POPOWICZ, doc. dr inż. Bogdan SKALMIERSKI, dr inż. Tadeusz
Ś WIERZAWSKI. Sprawy kwaterunkowe, wyż ywieni
a i rozliczeń zał atwiał a p. Ż EMCZYKOWSKA
, sprawy kancelaryjne i korespondencję p. MNICHOWSKA.
Zadanie Konwersatorium był o dwojakie: stawiał o sobie za cel wymianę poglą dów pomię dzy specjalistami róż nych dziedzin i ze wszystkich stron kraju, tudzież zbliż enie i wzajemne poznanie się przedstawicieli róż nych oś rodków. W cią gu sześ ciu dni obrad wygłoszono 19 referatów.
I (Warszawa) wygłosił referat na temat pewnych zagadnień weryfikacji liniowych teorii
A. WILCZYŃ SK
ciał lepkosprę ż ystych. W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku badania własnoś ci reologicznych tworzyw sztucznych—zdaniem autora—teorie liniowe okazują się wystarczają co dokł adne i mogą
opisywać wł asnoś ci materiał ów rzeczywistych z zadowalają cą dokł adnoś cią . W referacie autor omówi!
problem doboru i weryfikacji zwią zków liniowych teorii ciał lepkosprę ż ystych w zastosowaniu do tworzyw
sztucznych.
Z. OLESIAK (Warszawa) zają ł się tematem rozkł adu naprę ż eń cieplnych w pólprzestrzeni i warstwie
sprę ż ystej i omówił kilka aspektów zagadnienia:
1) znikanie skł adowej normalnej naprę ż enia prostopadł ej do powierzchni warstwy dla dowolnych
stacjonarnych ź ródeł ciepł a wystę pują cych na powierzchni ograniczają cej,
2) charakter normalnej skł adowej naprę ż eń prostopadł ych do płaszczyzny symetrii i naprę ż eń stycznych, które nie bę dą zależ ne od rozkł adu temperatury przył oż onej do powierzchni szczeliny w przestrzeni
sprę ż ystej,
7*
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3) dwa rodzaje zagadnień kontaktowych teorii naprę ż eń cieplnych, poję cie stempla utwierdzonego
ł swobodnego, oddział ywanie wzajemne dwóch stempli dział ają cych na powierzchnię ograniczają cą pół przestrzeń lub warstwę sprę ż ystą.
S. DREWNOWSKI (Warszawa) poruszył problem energii podczas niszczenia konstrukcji. W pracy wysunię to hipotezę , z której wynika, że moż na utoż samiać poję cie karbu w znaczeniu geometrycznym z poję ciem karbu w sensie obszaru duż ej koncentracji energii. Referat był ilustrowany zdję ciami, wykresami
oraz poglą dowymi szkicami.
B. SKALMIERSKI i E. CZOGAŁA (Gliwice) przedstawicili pracę na temat lepkosprę ż ystej powł oki walcowej na podł ożu lepkosprę ż ystym o jednokierunkowej charakterystyce. Rozważ ono powł okę zamknię tą ,
podpartą przegubowo na brzegach. Przy rozwią zywaniu zagadnienia skorzystano z metod transformacji
cał kowych oraz analogii sprę ż ysto- lepkosprę ż ystej
. D o rozważ ań szczegół owych przyję to model reologiczny Voigta z warunkiem nieś ciś liwośi cv = 1/2. Przykł ad obliczeniowy dotyczył przypadku obcią ż enia
siłą promieniową wę drują cą wzdł uż równoleż nika ze stał ą prę dkoś cią .
B. SKALMIERSKI i A. TYLIKOWSKI (Gliwice) omówili zagadnienie lepkosprę ż ystego prę ta koł owego
0 dwukierunkowej charakterystyce lepkosprę ż ystej. Podł oże w rozważ aniach reaguje na przesunię cia promieniowe i styczne (dwie stał e charakterystyczne). Zagadnienie rozpatrzono w dwóch aspektach jako quasistatyczne i jako dynamiczne. D o rozważ ań szczegółowych przyję to model Voigta. Obliczenia numeryczne
wykonano dla przypadku quasi- statycznego i wę drują cej siły stycznej po obwodzie prę ta. Ten przypadek
obcią ż enia jest realizowany w pracy wszelkiego rodzaju kół pę dnych.
S. ZIEMBA i W. BABUL (Warszawa) zaję li się pewnymi aspektami zderzenia się ciał . W referacie omówiono zjawisko wnikania ciał a stał ego podczas zderzeń ze stał ym opornikiem, przebicie opornika ciał em
stał ym i ciekł ym, wreszcie zjawiska wystę pują ce przy zderzeniu się ciał z duż ymi prę dkoś ciami (zjawisko
towarzyszą ce wybuchom).
S. ZIEMBA, M. JÓŹ KO, T. KARPIŃ SK
I (Warszawa) przedstawili zagadnienie badania udarów cieplnych
1 zmę czenie cieplne metali. W szczególnoś ci rozważ ono wpływ udaru cieplnego na wł asnoś ci metali, wpł yw
prę dkoś ci nagrzewania na niektóre wł asnoś ci mechaniczne metali, na przebieg procesu relaksacji oraz n a
przebieg przemian w stanie stał ym w czystych metalach i stopach. D yskutowano obszernie problem
zmę czenia cieplnego i cieplno- mechanicznego metali. Autorzy dochodzą do nastę pują cych wniosków:
1) udar cieplny, zmę czenie cieplne i zmę czenie cieplno- mechaniczne mimo ich silnego powią zania są .
problemami same w sobie odrę bnymi i zł oż onymi,
2) istnieje wyraź na potrzeba opracowania metodyki badań każ dego z tych problemów, gdyż dotychczasowe wyniki badań z uwagi na odrę bność i swoistość stosowanych metod badawczych i samego przedmiotu badań są nieporównywalne i dlatego nie mogą stanowić podstawy do oceny zachowania się metali
w okreś lonych warunkach cieplnych i mechanicznych,
3) wyraź nie zarysowują się trzy kierunki badań wspólnych dla rozpatrywanych problemów:
a) badanie rozkł adu naprę ż eń i odkształ ceń pochodzenia cieplnego,
b) badania wł asnoś ci mechanicznych metali przy okreś lonym schemacie obcią ż enia cieplnego
lub cieplno- mechanicznego,
c) badanie przemian fazowych, strukturalnych zachodzą cych w metalach, jak również mechanizmu
zmę czenia cieplnego i cieplno- mechanicznego.
A. LISOWSKI (Kraków) wygł osił referat na temat próby zastosowania elektrycznego analogu do zagadnień programowania przy uwzglę dnieniu sprę ż ysto- plastycznego charakteru niektórych współ czynników. W pracy przedstawiono metody modelowania pewnych problemów programowania liniowego poprzez ukł ady elektryczne. Wykorzystano tu teorię zbiorów wypukł ych, w szczególnoś ci metodę iteracyjną
simpleksów.
W. ŁUKASZEK (Gliwice) wygł osił komunikat, w którym poruszył wpł yw promieniowania na niektóre
wł asnoś ci mechaniczne materiał ów.
S. GAJDA (Warszawa) przedstawił w komunikacie konstrukcję nowej zrywarki udarowej.
T. KARPIŃ SK
I (Warszawa) przedyskutował wpływ nagrzania z dużą prę dkoś cią na niektóre wł asnoś ci
wytrzymał oś ciowe stali 45.
H. OLESIAK (Warszawa) przedstawił a problem przybliż onego równania przewodnictwa cieplnego dla
grubych powł ok cylindrycznych. W przypadku powł ok grubych rozkł ad temperatury wzdł uż gruboś ci
znacznie odbiega od liniowego. D latego należ ał oby ten problem potraktować jako trójwymiarowy. W pracy
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wprowadzono przybliż one równania róż niczkow
e przewodnictwa ciepł a, które uwzglę dniają
liniowy rozkł ad temperatur wzdł uż gruboś ci powł oki.
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J. KLEPACZKO (Warszawa) dyskutował wykł adnicze prawo wpływu odkształ cenia i temperatury na
naprę ż enie plastyczne pł ynię cia niektórych metali. Zdaniem autora podane równania wpływu odkształ cenia, prę dkoś ci i temperatury na krzywą umocnienia są w stanie opisać zachowanie się takich metali jak
aluminium, miedź, oł ów.
J. KRZEMIŃ SK
I (Warszawa) przedstawił zagadnienie pola temperatury w nieograniczonej cienkoś ciennej
powł oce walcowej, wywołane dział aniem poruszają cego się skupionego ź ródła ciepła wzdiuż tworzą cej
walca. Zał oż ono, że zarówno intensywność ź ródł a, jak i prę dkość przesuwania się są stał e. Zagadnienie
rozpatrzono jako niesprzę ż one przyjmują c cał kowitą izolację powł oki. Wykorzystano Z jednej strony
równania przewodnictwa cieplnego, z drugiej dla wyznaczenia przemieszczeń równania róż niczkow
e
technicznej teorii powł ok Wł asowa.
M. JÓŹ KO (Warszawa) omówił badania udarowe próbek w podwyż szonych temperaturach.
J. MIASTKOWSKI (Warszawa) zreferował zagadnienie wpływu historii obcią ż enia na powierzchnię plastycznoś ci. W pracy przedyskutowano wyniki własnych prac doś wiadczalnych oraz wycią gnię to z nich
wnioski. Mię dzy innymi autor stwierdził , że wyniki badań wskazują , że granica proporcjonalnoś ci dla
materiał u wstę pnie odkształ conego wykazuje silne własnoś ci anizotropowe. Anizotropia ta w miarę wzrostu
wtórnych odkształ ceń plastycznych maleje. Wyznaczone wektory przyrostów odkształ cenia plastycznego
są na ogół prostopadł e do powierzchni plastycznoś ci.
J. RYCHLEWSKI i A. MIODUCHOWSKI (Warszawa) zaję li się problemem noś nośi cgranicznej skrę canych
prę tów o skokowej niejednorodnoś ci. Zagadnienie rozpatrzono na gruncie teorii ciał izotropowych, idealnie
plastycznych, w oparciu o klasyczne zał oż enia Saint- Venanta odnoś nie przemieszczeń. Przedstawiony
referat stanowił zwię złe uję cie prac publikowanych.
J. STACHURSKI (Kraków) w zastę pstwie nieobecnego z powodu choroby A. CZUBAKA omówił pewne
zagadnienia zwią zane z ruchem nosiwa na przenoś niku wibracyjnym, opierają c się na równaniach reologicznych warstwy sypkiego materiał u na rynnie przenoś nika wibracyjnego. Autorzy twierdzą na podstawie przeprowadzonych doś wiadczeń, że obiekt badany da się opisać modelem Teologicznym Binghama.
W. Szaś ciK (Gliwice) przedstawił pracę pt. «Obcią ż enie graniczne łuku kołowego upodatnionego,
zbudowanego w idealnie sztywnym podł oż u».
W Konwersatorium wzię ło udział 49 osób. Przewodnictwo zebrań sprawowali profesorowie DIETRYCH,
LISOWSKI, OLESIAK, POPOWICZ, ZIEMBA. N ad każ dym wygłoszonym referatem był a dyskusja. Liczba głosów
wdyskusjach wyniosł a 97. Dyskusje trwał y przeważ nie dłuż je niż referaty i były najczę ś ciej bardzo oż ywione.
Tematyka referatów, omówiona pokrótce powyż ej
, streszczona jest w wydawnictwie rozdanym uczestnikom przed rozpoczę ciem obrad. Spoś ród 19 referatów wię kszość stanowił a prace o charakterze teoretycznym, tylko jeden referat poś wię cony był opisowi urzą dzenia badawczego własnej konstrukcji, trzy
stanowił y rozważ ania teoretyczne o charakterze uż ytkowym, 13 referatów miało za treść dociekania teoretyczne w zakresie aktualnych problemów plastycznych i termicznych w mechanice, 2 zawierały wyniki
badań laboratoryjnych.
FaKtem szczególnie znamiennym był o oż ywienie dyskusji, która czę stokroć nie mieś ciła się w ramach
czasu zebrań i był a kontynuowana w mniejszych grupach poza zebraniami ogólnymi. W dyskusjach moż na
był o obserwować dużą erudycję i zasób wiedzy dyskutantów i referentów.
Jako brak Konwersatorium trzeba stwierdzić szczupł ość prac opartych na badaniach eksperymentalnych, które pozwolił yby przedyskutować metody badawcze i zaznajomić uczestników z moż liwoś ciam
i
w tym wzglę dzie.
Najwię ksze korzyś ci z Konwersatorium — zgodnie z zał oż eniami — mogli wycią gną ć sami referenci.
Krytyka niekiedy bardzo ostra, choć zawsze nacechowana umiarem i dobrym tonem, niewą tpliwie pozwolił a referentom prawidł owo ocenić wł asne referaty, poznać ich braki i zachę cić do dalszej pracy.
Abstrahują c od wzmiankowanych punktów słabych moż na wartość naukową imprezy ocenić nastę pują co : zupeł nie oczywistym i naturalnym był wysoki poziom referatów i wypowiedzi starszych uczestników Konwersatorium, ale szczególnie biją cym w oczy był dobry poziom młodszej kadry od niedawna
dopiero obdarzonej tytuł ami naukowymi. Warto zauważ yć, że ź ródła i literatura cytowana przez referen-
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tów i dyskutantów obejmował a w przeważ ają cej czę ś ci prace publikowane po 1960 r., co ś wiadczy o kontakcie uczestników z najnowszymi osią gnię ciami nauki w danej dziedzinie. W tych wł aś nie warunkach
moż liwość przedstawiania i przedyskutowania swych prac był a szczególnie atrakcyjna dla mł odszej kadry.
Nie oznacza to bynajmniej, by udział starszej kadry był mniej waż ny. Wprost przeciwnie, bez nich i bez
ich referatów i wypowiedzi korzyś ci dla mł odszej kadry zmalał yby. Z tego powodu, mimo pewnych rozbież nośi cw poziomie prac, organizatorzy są dzą , że Konwersatorium speł nił o swoje zadanie.
O. Popowicz (G liwice)
SRAWOZD AN IE Z KON F ER EN C JI SZKOLEN IOWEJ PT.
TEORIA LEPKOPLASTYCZN OŚ CI 1 TERM OD YN AM IKA M ATERIAŁÓW Z PAM IĘ CIĄ
(JABŁON N A 6- 15- VI 1966)

Wykł adowcami byli: prof, dr Wacł aw OLSZAK (3 wykł ady po 2 godz. i 1 godz. konsultacji)
i doc. dr Piotr PERZYNA (12 wykł adów po 2 godz. i 8 godz. konsultacji).
Tematyka wykł adów prof, dr Wacł awa OLSZAKA obejmował a zagadnienia teorii lepkoplastycznoś ci
w ramach zał oż eń materiał ów statecznych i infinitezimalnych deformacji. Wykł ady doc. dr Piotra
PERZYNY dotyczyły zagadnień termodynamicznej teorii materiał ów o wł aś ciwoś ciac
h Teologicznych
(por. skrypt).
U czestnikami konferencji byli pracownicy naukowi Instytutów Akademii, Politechnik i Instytutów
Resortowych w liczbie 28 osób.
Gł ównym celem konferencji był o zapoznanie sł uchaczy z najnowszymi osią gnię ciami w termodynamicznej teorii materiał ów odkształ calnych. Pokazano szeroką podbudowę fizykalną i moż liwość
opracowania ogólnej teorii materiał ów z pamię cią , tj. takich, dla których aktualny stan zależy od
całej historii procesu deformacji i zmian temperatury. Podejś cie to mieś ci się w tzw. mechanice racjonalnej, którą cechuje gł ę bokie traktowanie zjawisk fizykalnych, aksjomatyczne stanowisko i dbał ość
o matematyczną ś cisł ość formuł owanych twierdzeń i ich dowodów. Charakterystyczną cechą termodynamicznej teorii materiał ów z pamię cią jest szerokie i jednolite traktowanie wszystkich modeli dla
realnych materiał ów. Teoria ta pokazuje zupeł nie nowe moż liwośi c zarówno dla badań teoretycznych
jak również dla badań eksperymentalnych.
Znalazł o to również wyraz w ogromnym zainteresowaniu wykł adaną tematyką na konferencji.
Wyraż ało się to w stuprocentowej frekwencji na wykł adach i konsultacjach oraz w dł ugich dyskusjach dotyczą cych podstaw omawianej teorii.

