BI U LE T YN I N F OR M AC YJN Y

SYM POZJU M NA TEMAT METOD PROBABILISTYCZNYCH W MECHANICE

Kraków, 27—28 paź dziernika 1967 r.
W dniach 27 i 28 paź dziernika 1967 odbył o się w Krakowie Sympozjum Oddział u Krakowskiego
PTMTS poś wię cone zastosowaniom rachunku prawdopodobień stw
a i statystyki matematycznej w różnych dział ach mechaniki. W sympozjum wzię ło udział okoł o dziewię ć dziesiąt osób z dziesię ciu miast
Polski, a ponadto Prof. S. D . WOŁKÓW, DOC. E. E. SURIKOWA i D oc. B. N . KOSZUTIN Z ZSRR oraz D r.
M. VORLICEK z Czechosł owacji. Mniej wię cej jedna trzecia uczestników reprezentował a matematykę
wzglę dnie inne specjalnoś ci uniwersyteckie, a pozostał a czę ść — miał a politechniczne tytuł y naukowe lub
zawodowe.
Obrady otworzył Prof, dr inż. J. LITWINISZYN, przewodniczą cy Komitetu Organizacyjnego Sympozjum.
Wysł uchano ogółem 29 referatów w pię ciu sesjach, z których pierwsza obejmowała zagadnienia ogólne
i oś rodki stochastyczne, druga — statystykę wł asnoś ci materiał ów, trzecia — dynamikę i niezawodność
maszyn, a dwie ostatnie — bezpieczeń stw
o konstrukcji budowlanych. Najwię cej, bo 9 referatów, dotyczyło
bezpoś rednio probabilistycznej teorii bezpieczeń stwa
, 4 referaty dotyczyły zagadnień efektu skali i dynamiki statystycznej, 2 — oś rodków o ziarnistej, quasi- jednorodnej lub sypkiej stiukturze losowej. W pozostał ych referatach, dotyczą cych róż nych problemów stochastycznych, wysuwały się na plan pierwszy
metody obliczeń.
Tytuł y referatów w kolejnoś ci ich wygł aszania podajemy poniż ej.
I. Prof, dr W. KRYSICKI (Łódź) — O estymacji parametrów mieszanin dwóch rozkł adów
Prof, dr inż. J. LITWINISZYN (Kraków) —• O pewnych zagadnieniach koagulacji
Prof, dr inż. J. MURZEWSKI i Mgr T. WINIARSKA (Kraków) — Rozkł ad prawdopodobień stw
a mikronaprę ż eń wł asnych w oś rodku sprę ż ysty
m
Doc. dr inż. T. RYNCARZ (Kraków) — Uwzglę dnienie dział ania sił w stochastycznym modelu ruchu
górotworu
Doc. dr inż. A. SMOLARSKI (Kraków) — O ruchu oś rodka sypkiego
Mgr W. DYCZKA (Łódź) — Wzór i ekurencyjny na zwykłe momenty w rozkł adzie Polyi
I I . I lpodp. C . JL BOJIKOB (CBepflnoBCK) — G rpyKTypH bie HanpHHtóHHH B apMHpoBaHHBix njiacTHKax.

Doc. dr inż. J. BODZIONY (Kraków)—Wyznaczenie wartoś ci przecię tnych wielkoś ci geometrycznych
charakteryzują cych strukturę skał
D r W. KRAJ (Kraków) — Wyznaczanie przecię tnej iloś ci wiostów w jednostce obję toś ci skały ze
znajomoś ci iloś ci ich przecię ć na przekrojach pł askich
Doc. dr inż. S. OLESZKIEWICZ i D r inż. W. ZIOBROŃ (Kraków) — Rozkł ad wytrzymałoś ci wysokowartoś ciowej stali kablowej 0 5 mm
D r inż. Z. MENDERA (Kraków) — Zagadnienie korelacji cech wytrzymałoś ciowych materiał ów
D r M. DĄ BEK (Lublin) — Statystyczne aspekty wytrzymał oś ci
D r K. GDAŃ SK
I (Kraków) — Wpływ efektu skali na wytrzymał ość wią zki prę tów rozcią ganych
III. D oc. dr inż. L. NEKANDA- TREPKA i D r Z. WIĘ CKOWSKI (Warszawa) — Metody statystyczne w ocenie jakoś ci spoin w konstrukcjach, na podstawie wskaź nika wadliwoś ci spoin jako cechy zbioru
Doc. dr M. DIETRICH (Warszawa) — O pewnym zastosowaniu statystyki w dynamice dź wignic
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Dr inż. J. GOLIŃ SK
I (Warszawa) — Zastosowanie pewnego procesu bł ą dzenia do rozwią zywania zadań z zakresu optymalnej syntezy maszyn
Dr inż. M. ZABAWA (Kraków) — Obliczanie momentu bezwł adnoś ci koł a zamachowego maszyny
przy obcią ż eniu losowym
Dr inż. J. N IZIOŁ (Kraków) — Nieliniowe drgania struny w uję ciu probabilistycznym
Mgr inż. L. LAUDAŃ SK
I (Warszawa) — Liczbowe charakterystyki funkcji losowych w obcią ż eniach
samolotu
IVa. CSc. M. VORLICEK i CSc. Ing. M. TICHY — Pravdepodobnost poruś eni rsmovs konstrukce pfi vice
zdrojich zatiż eni
floii.

B. H . KomyTHH (MoCKBa) — OnpeflejieH ue KOScpcbHqHeHTa neperpy3KH ropH3OHTajibHoił

CHJIbl OT MOCTOBBIX KpaH OB
floil.

E . E . CyPHKOBA (CBepflJIOBCK) — O HejIHHeHHOM CyMMHpOBaHUH nOBpe>KfleH KH

Prof, dr inż. Cz. EIMER (Warszawa) —• Bezpieczeń stw
o konstrukcji jako problem «czasowy»
Doc. dr inż. Z. KOWAL (Wrocław) — Niezawodność i bezpieczeń stw
o konstrukcji zł oż onych
IVb. Prof, dr inż. J. MURZEWSKI (Kraków) — Współ czesne metody oceny bezpieczeń stw
a konstrukcji
Mgr M. MAKOWSKI (Kraków) — Zależ ność ryzyka awarii od parametrów procesów obcią ż enia
Mgr A. WINIARZ (Kraków) — Redukcja losowych obcią ż ń
e ruchomych na duż ych mostach
Prof, dr inż. J. MURZEWSKI i Mgr inż. J. SOJKA (Kraków) — Charakterystyka prawdopodobień stw
a
noś nośi cgranicznej statycznie niewyznaczalnych ustrojów prę towych
Prof, dr inż. J. MURZEWSKI i Mgr inż. A. SOWA (Kraków) — Oszacowanie bł ę du obliczenia noś noś i c
elementu ż elbetoweg
o
Mimo ograniczenia czasu wygł aszania referatów do 25 lub 15 minut program realizowany był na ogół
punktualnie, a poruszana problematyka wywoływała rzeczową , a czasem — polemiczną dyskusję . W czasie
całego sympozjum był o ogółem 78 głosów dyskusyjnych.
Obrady odbywały się w auli Oddział u Krakowskiego PAN . Uczestnikom sympozjum rozdano litografowany materiał , zawierają cy oprócz informacji, wstę pu i programu — streszczenia referatów i listę
zgłoszonych uczestników. Sekretariat prowadził a Katedra Matematyki Politechniki Krakowskiej. N admienić przy tym należ y
, że pracownicy tej Katedry przygotowali 7 referatów na sympozjum.
W dyskusji ogólnej na zakoń czeni
e obrad, której przewodniczył Prof, dr inż. M. Ź YCZKOWSKI, podkreślono duże zainteresowanie pierwszym sympozjum o tej tematyce oraz fakt, że umoż liwiła ona skonfrontowanie wyników dotychczasowych zastosowań metod probabilistycznych w mechanice. Zgł oszono nastę pują ce wnioski:
1) Prof, dr inż. R. CIESIELSKI (Kraków):
a) należy zachę cić osoby zajmują ce się zastosowaniem metod probabilistycznych w mechanice —
również do badań doś wiadczalnych,
b) celową rzeczą bę dzie powtórzyć sympozjum o tej tematyce za kilka lat z przekazaniem dezyderatów pierwszego sympozjum.
2) D r inż. J. MAMES (G liwice):

a) wprowadzić hasł o «teoria bezpieczeń stw
a konstrukcji» do dziesię tnej klasyfikacji bibliograficznej,
b) zainicjować prace w kierunku wydania tablic statystycznych dla potrzeb teorii bezpieczeń stw
a
i niezawodnoś ci,
c) uzgodnić poję cia i ujednolicić terminologię w zakresie zastosowań probabilistyki w mechanice.
/ . Murzewski (Kraków)
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OG ÓLN OPOLSKI KONKURS
NA PRACE DOŚ WIADCZALNE Z MECHANIKI
Wrocł awski Oddział PTM TS organizuje ogólnopolski konkurs na prace doś wiadczalne
z mechaniki.
Prace konkursowe — zawierają ce elementy nowoś ci w stosunku do aktualnego stanu
"wiedzy — należy przesył ać do sekretariatu Oddział u Wrocł awskiego PTMTS we Wrocł awiu,
Wybrzeże Wyspiań skieg
o 27, pok. 249 (gmach G ł ówny Politechniki Wrocł awskiej) w terminie
do dnia 15 paź dziernika 1968 r.
Prace nie mogą być przed tym terminem opublikowane ani zł oż one do druku poza kwartalnikiem M ECH AN IKA TEORETYCZN A I STOSOWANA.
Łą czna wysokość nagród wynosi 20000 zł .
Konkurs jest ograniczony, dostę pny tylko dla czł onków PTMTS. N agrodzone prace zostaną
opublikowane w czasopiś mie M ECH AN IKA TEORETYCZN A I STOSOWANA.

Przewodniczą cy Wrocł awskiego
Oddział u PTMTS
(—) Prof, dr inż . Otton Dą browski

SIÓD M E MIĘ D ZYN AROD OWE SYM POZJU M NA TEMAT RUR UDERZENIOWYCH

23— 25 czerwca 1969, Toronto, Kanada
P ie r wszy

komunikat

W gł ównym oś rodku Uniwersytetu w Toronto odbę dzie się trzydniowe sympozjum składają ce się
z sześ ciu sesji naukowych grupują cych wykł ady przeglą dowe i prace oryginalne zwią zane z teoretycznymi
i doś wiadczalnymi aspektami przepł ywów w rurach uderzeniowych. Krytyczna ocena obejmie: nowe urzą dzenia, metody wywoływania przepł ywów, skuteczność dział ania rur, równomierność przepł ywu, podstawowe dane fizyczne i aerofizyczne, oprzyrzą dowanie i metody badawcze. Dyskutowane też bę dą — na podstawie obecnego stanu wiedzy — kierunki przyszł ych badań oraz rozwój metod badawczych. O dalsze
informacje prosimy zwracać się do przewodniczą cego sympozjum pod adresem:
Professor 1.1. GLASS, Institute for Aerospace Studies, University of Toronto, Toronto, Canada
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KOMU N IKAT
Sekcja Mechaniki G runtów i F undamentowania Komitetu Inż ynierii Wydział u IV PAN wspólnie
z Katedrą Mechaniki G runtów i F undamentowania Politechniki Łódzkiej przystę pują do organizowania
we wrześ niu 1970 r. drugiego S e m i n a r i u m N a u k o w e g o o nastę pują cej tematyce:
Sekcja
1.
2.
3.
i skał

I
Koncepcja opisu wł asnoś ci mechanicznych gruntów i skał
Badania doś wiadczalne z zakresu problemów podstawowych w mechanice gruntów i skał
Metody matematyczne w zastosowaniu do rozwią zań problemów brzegowych w mechanice gruntów

Sekcja II
1. Struktura i fizyko- chemia gruntów i skał
Sekcja H I.
1. Zastosowanie metod radiometrycznych do okreś lania wł asnoś ci fizycznych gruntów i skał
2. Zastosowanie metod radiometrycznych do okreś lania kierunku i szybkoś ci przepł ywu wód w oś rodkach porowatych
Sekcja IV.
1. N owe konstrukcje fundamentów
2. Wykonywanie fundamentów w trudnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych
Celem seminarium jest wyeksponowanie problemów nowych z zakresu mechaniki gruntów i fundamentowania. Z tych wzglę dów na seminarium bę dą omawiane jedynie prace oryginalne, wnoszą ce istotne
elementy nowoś ci.
O dopuszczeniu prac do seminarium decydować bę dzie komisja powoł ana przez Sekretariat Wydział u
IV PAN .
Przyję te przez komisję prace zostaną wydrukowane w Księ dze Seminarium.
Termin nadsył ania referatów: do 31 maja 1969 r. należy nadesł ać jednostronicowe streszczenie; do 31 października 1969 r. należy nadesł ać peł ny tekst referatów o obję toś ci nie przekraczają cej wraz z rysunkami
12 stron maszynopisu.
Uczestnicy krajowi proszeni są o nadsył anie tytuł ów i streszczeń referatów w ję zyku polskim i jednym
z dwóch ję zyków obcych, tj. rosyjskim lub angielskim. Peł ny tekst referatu musi być nadesł any w ję zyku
rosyjskim lub angielskim.
Zgł oszenia udział u w seminarium należy dokonać do dnia 31 maja 1970 r.
Obrady bę dą odbywał y się w ję zykach: polskim, angielskim i rosyjskim i bę dą na bież ą co tł umaczone.
Krajowi uczestnicy seminarium wpłacają na pokrycie kosztów organizacyjnych kwotę zł . 400.—
Autorzy przyję tych do druku referatów nie ponoszą tych kosztów.
Seminarium odbę dzie się na terenie Politechniki Łódzkiej w Łodzi.
Adres dla korespondencji:
Łódź, Al. Politechniki 11
Katedra Mechaniki G runtów
i Fundamentowania PŁ

Komitet Organizacyjny

