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

SPRAWOZDANIE
Z dział alnoś ci Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w drugiej połowie 1978 roku
I Dział alnoś ć, naukowa
Odbył y się

22 zebrania naukowe o nastę pują cej tematyce:

,

Oddział w Bydgoszczy
1. 30 paź dziernika, N . N . G orbacz, O wielomianach najmniej odchylają cych się od zera
2. 20 grudnia, E. Burka, Kawitacja i erozja kawitacyjna
Oddział w Czę stochowie
3. 7 paź dziernika, F . Molesa, Czechosł owacja, Interakcja fali uderzeniowej z róż negokształ tu rurocią giem
4. 7 paź dziernika, P. Zdeno, Czechosłowacja, Badania eksperymentalne efektu diodowego w rozgał ę zieniach przewodów
5. 23 listopada, O. Woł czek, Badania planet ukł adu sł onecznego
Oddział w Gdań sk
u
6. 25 wrześ nia, H . Stumpf, Complementary and extremum principles in the non- linear shell theory
7. 28 paź dziernika, A. P. Popów, ZSRR, Pewne problemy pracy elementów niewspół osiowo ł ą czą cych
silniki okrę towe z przekł adniami
8. 4 listopada, L. Dziemidowicz- Tkacz, Zastosowanie trójwymiarowych elementów skoń czonychw teorii
pł yt
Oddział w Gliwicach
9. 4 paź dziernika, A. Buchacz, Grafy i liczby strukturalne w badaniu drgań dyskretno- cią gł ych ukł adów
mechanicznych
10. 25 paź dziernika, W. Sobczyk, Wybrane zagadnienia projektowania procesów technologicznych budowy
maszyn
11.15 listopada, W. Sileikis, Metodyka projektowania czujnika odległ oś ciz komorą wirową
12. 13 grudnia, T. Jeleniewski, Przykł ad komputerowego wspomagania nauczania metod programowania
,
Oddział w Krakowie
13. 25 paź dziernika, J. Pindera, Kanada, Doś wiadczalnebadania w mechanice. Podstawowe poję cia i twierdzenia teorii ergodycznej
Oddział w Łodzi
14. 15 wrześ nia, W. King, Laser methods of stress wave measurements (holography and spectral photography)
15. 26 paź dziernika, A. Kelm, Praca uż ebrowanejtarczy prostoką tnej w stanie zakrytycznym przy dział aniu jednokierunkowego obcią ż enia liniowo zmiennego
Oddział w Opolu
16. 5 grudnia, A. Zybura, Dyfuzyjne modele korozji ż elbetu
17. 15 paź dziernika, T. Smoleń, Dystorsje w powł okach lekkosprę ż ystych
Oddział w Poznaniu
18. 20 listopada, H . Zorski, Termodynamika oś rodkówcią gł ych ze skoń czoną prę dkoś cią propagacji ciepł a
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Oddział w Szczecinie
19. 31 listopada, W. Majewski, Wpł yw prostowania na wytrzymał oś ćosiowo ś ciskanychpł yt poszycia statku
20. 1 grudnia, M. Kmiecik, M. Kulik, Metody oceny efektywnoś ciudział u nadbudówek wzglę dnie pokł adówek w ogólnym zginaniu kadł uba
21. 13 grudnia, W. Paczkowski, Niekonwencjonalne stany graniczne struktur prę towych
Oddział we Wrocławiu
22. 27 listopada, M . Zakrzewski, Zmę czenie cieplne i zjawiska pokrewne—próba systematyki

II Sympozja 1 konferencje naukowe
Oddział w Warszawie zorganizował VIII Sympozjum Doś wiadczalnych Badań w Mechanice Ciała
Stał ego w dniach 4- 6 wrześ nia 1978 r. Sprawozdanie ukazał o się w numerze 2/79 MTiS.
Oddział we Wrocł awiu zorganizował VII Sympozjum poś wię cone reologii, które odbył o się w dniach
25 - 26 wrześ nia 1978 r. Sprawozdanie ukazał o się w numerze 3/79 M TiS.

IH Seminaria i kursy
Oddział w G dań sk
u w I I kwartale 1978 roku kontynuował seminarium: Liniowa teoria powł ok z prelegentem W. Pietraszkiewiczem. W seminarium uczestniczył o 16 osób
Oddział w Rzeszowie zorganizował 2 seminaria szkoleniowe — wygł oszono po dwa referaty. Uczestników był o 13. N a seminarium: Mechanika konstrukcji wygł oszono 9 referatów. Uczestników był o 23.
Oddział w Zielonej G órze w ramach zebrań naukowych przeprowadził 2 seminaria, z czego 3 zebrania dotyczyły seminarium z zakresu teorii optymalizacji, a 5 zebrań dotyczył o seminarium z zakresu zastosowań teorii sprę ż ystoś .ci
Oddział w Gliwicach kontynuował kurs: Zastosowanie grafów w mechanice i technice. Wykł ady prowadzili: J. Kaczmarski i J. Wojnarowski.
Oddział w Łodzi zorganizował kurs: Analiza niestandardowa i jej zastosowanie w mechanice. Kurs
prowadził Cz. Woż niak.
Oddział w Opolu rozpoczą ł kurs: Ogólne podstawy mechaniki oś rodków cią gł ych. Odbył a się pierwsza
czę ść wykładów dotyczą ca rachunku tensorowego i jego zastosowań. Wykł adowcą jest J. Kubik. Uczestników 8.
;
IV Konkursy naukowe
Oddział w Gliwicach ogł osił konkurs na prace teoretyczne z mechaniki. Wpł ynę ł o prac. W dniu
20.XII.78 odbył a się sesja Ogólnopolskiego Konkursu N aukowego na prace teoretyczne z mechaniki.
Są d konkursowy w osobach J. Antoniuk, R. Bą k, K. Biernatowski, S. Borkowski — Przewodniczą cy,
T. Lamber, B..Skalmierski, Z. Sulimowski, J. Szargut, W. Szuś cik, W. Tarnawski, J. Wojnarowski przyznał :
I nagrodę — Jadwidze Ję drzejczak (Gliwice) za pracę pt. Zginanie pł yt fizykał nie nieliniowych.
11 n agrodę — Andrzejowi Buchaczowi (Gliwice) za pracę pt. Analiza zł oż onychdyskretnocią gł ych ukł adów
mechanicznych metodą liczb strukturalnych
Ponadto trzy wyróż nienia otrzymali:
Józef Suchoń (Gliwice) za pracę pt. Analiza stanu obcią ż eńi odkształ ceń w trójpasmowych cią gnach ł ą czonych z wielu odcinków
G abriel Wróbel (Gliwice) za pracę pt. Algebraiczne metody analizy drgań zł oż onychprzekł adni zę batych
Jerzy Wyrwał (Opole) za pracę pt. Twierdzenie wariacyjne sprzę ż onejtermodyfuzji lepkosprę ż ystej.
Oddział w Czę stochowie ogł osił wyniki konkursu na najlepszą pracę z mechaniki pł ynów. Zgł oszono
12 prac. Są d konkursowy w skł adzie: R. Puzyrewski, J. Ostrowski, R. Wolań ski
, K. Biernatowski, na
posiedzeniu w dniu 8.09.1978 r. zaproponował przyznanie nastę pują cych nagród:
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I nagroda — Paweł Wiewiórski (Łódź) za pracę pt. Efekt przejś ciowyprzy przenikaniu sł abej fali uderzeniowej przez rozgał ę zienie przewodów
II nagroda — Jacek Lebrecht (Łódź) za pracę pt. Naddź wię kowyprzepł yw w obszarze wylotowym doś rodkowego wień cakierują cego
III nagroda —Zbigniew Popioł ek, Wł odzimierz Ś lą za
k (Gliwice) za pracę pt. Interpretacja sygnał u termoanefnometru w silnie burzliwych przepł ywach o mał ych prę dkoś ciach

V Dział alność organizacyjna
1. W roku 1978 liczba czł onków PTMTS wzrosł a do 901 osób.
2. W okresie roku 1978 odbył o się 87 zebrań organizacyjnych.
3. N a zebraniu plenarnym Zarzą du G ł ównego PTMTS w dniu 9 grudnia 1978 r. powołano nowy oddział
PTMTS z siedzibą w Lublinie. Przewodniczą cą Oddział u został a doc. dr Zdzisława Rotter.

MIĘ DZYNARODOWA KON FEREN CJA MECH AN IKI PĘ KANIA W ZASTOSOWANIACH
IN Ż YN IERSKIC
H
Bengalur (Bangalore, India) 26 - 30 marca 1979
Konferencja ta został a zorganizowana przez N arodowe Laboratorium Aeronautyczne (NAL, India
na terenie zakł adów w Bengalurze we współ pracy z Uniwersytetem Lehigh (Pensylwania, St. Zjedn. A. P.)W czasie pię ciodniowej Konferencji odbył o się 21 sesji naukowych, nie liczą c sesji inauguracyjnej i zamy
kają cej obrady. Wię kszość ok. 220 zarejestrowanych uczestników stanowili oczywiś cie Hindusi i współorganitorzy amerykań scy (16 osób) z poś ród których wymień my najbardziej znanych: G . C. Sin (współprzewodnlczą cy Konderencji), H . Liebowitza, S. N emat- N assera i J. D . Achenbacha, przewodniczą cym komitetu organizacyjnego był dyrektor N AL dr S. R. Valluri. Pozostali uczestnicy byli przedstawicielami
nastę pują cych krajów: Japonii (6), Hong- Kongu (2), Korei Poł udniowej (1), Singapuru (1), Burmy (1),
Australii (1), Wielkiej Brytanii (5), H olandii (3), Francji (2), Szwecji (1) i Polski (1).
Sesje naukowe obejmował y szeroki krą g zagadnień mechaniki pę kania, a mianowicie: modele mechaniki oś rodków cią głych, metody doś wiadczalne i badanie materiał ów (2 sesje), zagadnienia mikrostruktury,
pę kanie metali i stopów, kompozyty (2 sesje), odkształ cenia niesprę ż yste, zagadnienia metalurgiczne, zmę czenie (4 sesje), pę kanie skał i materiał ów budowlanych, zagadnienia inż ynierskie i zastosowania w projektowaniu, analiza naprę ż eń, dynamiczna propagacja szczelin, zagadnienia numeryczne, szczeliny a analiza pę kania, dobór kryteriów pę kania.
Wygł oszono 66 referatów, które obejmował y tematykę od prac teoretycznych i badań doś wiadczalnych do zastosowań w konkretnych zagadnieniach inż ynierskich i badań, lub obliczeń typu rutynowego.
Z poś ród przedstawionych teferatów hinduskich był o 31, amerykań skich 17, japoń skich 5, angielskich 4,
holenderskich i z Hong- Kongu po dwa, oraz z Australii, Korei Poł udniowej, Francji Polski i Szwecji po
jednym.
Organizatorzy wydali broszurę ze streszczeniami referatów, w niedł ugim czasie ukaże się pod redakcją
prof. G . C. Sih ksią ż ka zawierają ca szereg referatów wygłoszonych na Konferencji. Konferencję uzupełniał a wystawa usystematyzowanych próbek materiał ów oraz czę ś ci maszyn i konstrukcji, które uległy zniszczeniu na skutek dział ania róż nego rodzaju sił , procesów technologicznych, warunków eksploatacji itp.
N a mał ej wystawie ksią ż ek z dziedziny mechaniki pę kania duż m
y zainteresowaniem i uznaniem cieszyła się ksią ż ka S. Kocań dy „ F atigue failure of metals".
G oś cinni gospodarze umoż liwili zapoznanie się z historycznymi ś wią tyniami (Belur, Halebid), lub,
do wyboru z pał acem i ogrodami w Mysore. Przed bankietem specjalny wykład o ciekłych kryształ ach wygłosił znany w tej dziedzinie uczony hinduski prof. S. Chandrasekhar.
I
N astę pna konferencja tego typu ma się odbyć w Rzymie w dniach 21 - 27 czerwca 1980.
Z. Olesiak
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KON FEREN CJA PN „MECH AN ICZN E WŁASN OŚ C
I MATERIAŁÓW PRZY D U Ż YC
H
PRĘ D KOŚ CIACH ODKSZTAŁCEN IA
Oxford, 28 - 30 marzec 1979
Uniwersytet w Oksfordzie — Wydział N auk Inż ynieryjnych oraz Instytut Fizyki Stowarzyszenia Inż ynierów Mechaników (brytyjskich) organizują tradycyjnie co pię ć lat mię dzynarodowe konferencje mają ce na celu podsumowanie bież ą ceg
o stanu wiedzy w zakresie badania wł asnoś ci mechanicznych materiałów poddawanych obcią ż eniom dynamicznym. Konferencje te zyskał y sobie duże uznanie w krę gach naukowych i inż ynierskich ze wzglę du na szeroki przekrój tematyczny oraz wysoki poziom materiał ów konferencyjnych.
Ostatnia konferencja był a poś wię cona pamię ci J. D . Campbella, którego niepodziewany zgon nastą pił
w koń uc roku 1978. D r J. D. Campbell pracował od 1950 roku na Uniwersytecie w Oxfordzie i był autorem lub współ autorem wielu prac o pionierskim charakterze, na tematy zwią zane z dynamiczną plastycznoś cią metali. Przebywał on kilkakrotnie w naszym kraju, był przyjacielem Polski.
Konferencja zgromadził a ponad stu uczestników z dziesię ciu krajów w tym z Czechosł owacji i Polski.
Zaprezentowano trzydzieś ci trzy referaty, które przedstawiono w czterech nastę pują cych sekcjach:
1. Techniki badawcze w zakresie dynamicznym oraz zachowanie się materiał ów,
2. Mechanika falowa oraz mechanika pę kania,
3. Zachowanie się konstrukcji przy obcią ż eniach dynamicznych,
4. Zastosowania—- procesy w których wystę pują duże prę dkoś ci odkształ cenia.
Główny referat poś wię cony pamię ci J. D . Campbella został wygł oszony przez prof. J. Duffy (Brown
University, Providence, USA), tytuł referatu: „Techniki badawcze oraz zachowanie się materiał ów przy
duż ych prę dkoś ciach odkształ cenia".
Trudno omówić w tym miejscu wszystkie zaprezentowane na konferencji prace, należy jednak podkreś lić, że ogólny poziom reprezentowanych technik badawczych bardzo się podniósł . Równocześ nie obserwuje się znaczne rozszerzenie zakresu badawczego w szczególnoś ci w odniesieniu do róż norodnie obcią ż onych próbek i róż nych badanych w ten sposób parametrów. Materiał y konferencyjne w postaci ksią żkowej mają się ukazać z koń ce
m bież ą ceg
o roku nakł adem Instytutu Fizyki.
/ . Klepaczko

II POLSKO- SZWEDZKIE SYM POZJU M N A TEMAT CIAŁ STAŁYCH MIKROSPRĘ Ż YSTYC
H
Sympozjum odbył o się tym razem w Sztokholmie w dniach 11- 15 czerwca 1979. N aszej, oś mio- osobowej delegacji przewodniczył Prezes PAN prof. W. N owacki. W Sympozjum uczestniczyli również mechanicy
i matematycy ze Stanów Zjednoczonych A. P., Buł garii, Francji i Wę gier, liczba uczestników nie przekroczyła jednak 40 osób. Tematyka Sympozjum dotyczył a mechaniki kontinuum ukł adów dyskretnych, elektromagnetycznego oddział ywania w ciał ach stał ych, defektów w siatce krystalicznej, mechaniki kompozytów, nielokalnych teorii pola, polarnych teorii pola. 11 referatów, lub obszernych streszczeń odbito metodą
kserograficzną dla uczestników Sympozjum. _Materiał om Sympozjum ma być poś wię cony specjalny zeszyt
Archiwum Mechaniki Stosowanej. Referaty był y~godzinńe "wzglę dnie pół godzinne, wygł oszono ich 23
ponadto odbył a się dyskusja okrą gł ego stoł u.
Uczestnicy Sympozjum zostali zaproszeni na obiad w Ratuszu przez Mera Sztokholmu, oraz na przyję cia zorganizowane przez Ambasadora PRL w Szwecji w Instytucie Polskim, przez przewodniczą cego Komitetu Organizacyjnego prof. O. Brulina, oraz przez Rektora Królewskiego Instytutu Technologicznego
na Uczelni. Podajemy tytuł y wygłoszonych referatów w porzą dku chronologicznym ich wygł aszania:
H. ZORSKI — N ielokalne teorie oś rodków ze strukturą wewnę trzną ,
I. KOVACS (Budapeszt) — N ielokalne oddział ywanie mię dzy defektami punktowymi i dyslokacjami,
W. NOWACKI, J. P. NOWACKI — Kilka zagadnień hemitropowego kontinuum mikropolaraego,
Z. OLESIAK, W. FRYDRYCHOWICZ, S. M ATYSIAK— N aprę ż enia cieplne w warstwie mikropolamej,
O. BRULIN, S. HJALMARS (Sztokholm) — G radientowa teoria mikropolarna i równoważ ne oś rodki,
J. IGNACZAK — Twierdzenie o obszarze wpływu w asymetrycznej elastodynamice,
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L. SSDERHOLM (Sztokholm) —- O zakresie waż nośi cmaterialnej niezależ nośi cod ukł adu współrzę dnych,
M. WĄ GROWSKA, Z. OLESIAK — Kilka uwag o plastycznoś ci mikropolarnej,
H. STRIFORS (Sztokholm) — Mikromorficzne warunki na osobliwych brzegach szczeliny jako wynik niezależ nośi c od ukł adu,
Cz. WOŹ NIA
K — Wię zy w mechanice dyskretnej i kontynualnej. Zastosowania w teorii oś rodków mikropoł arnych,
G. A. MAUGIN (Paryż) — Elektromagnetyczne zmienne wewnę trzne w oś rodkach elektromagnetycznych,
J. P. NOWACKI — Liniowe i powierzchniowe defekty w oś rodku Cosseratów,
e dyslokacje w oś rodku ferromagnetycznym,
R. K. T. HSIEH (Sztokholm) — Ś rubow
M. Ż ÓRAWSKI — Zastosowania teorii ciał hemitropowych do kryształ ów jonowych,
L. G . KARLSSON (Sztokholm) — Mechaniczne modele drgań siatki,
K. MARKÓW (Sofia) — O teorii materiał ów kompozytowych skł adają cych się z mikropolarnych faz,
K. BEROLUND (Sztokholm) — Koncentracja naprę ż eń w ziarnistych kompozytach,
P. MARINOW (Sofia)—'Kontynualna interpretacja fal podł uż nych w sprę ż ystych kompozytach warstwowych,
E. LUNDGREN (Lund) — Teoria kompozytów w oparciu o kontynualna teorię mieszanin,
A. J. A. MORGAN (LOS Angeles) — O podstawach kontynualnych teorii pola,
W. E.' JAHSMAN, R. D . GAUTHIER (Boulder, USA) — Poszukiwanie stał ych mikropolarnych II, rozważ ania
analityczne, R. D . GAUTHIER, W. E. JAHSMAN (G olden, USA) — Poszukiwanie stałych mikropolarnych II
badania doś wiadczalne,
Dyskusja okrą gł ego stoł u (przew. H . ZORSKI) .
Podstanowiono kontynuować konferencje o podobnej tematyce, nastę pne sympozjum ma się odbyć
w Polsce prawdopodobnie za dwa lata.
Z. Olesiak

SYM POZJU M MOD ELE CIĄ GŁE UKŁADÓW DYSKRETNYCH
W F reudenstadt, RF N , odbył o się w dniach 24 - 30 czerwca 1979 trzecie mię dzynarodowe sympozjum
pod hasł em,,Modele cią głe ukł adów dyskretnych" j',(Continuum Models of Discrete Systems")- Dwa poprzednie sympozja pod tym hasł em odbył y się kolejno w Polsce, w 1975 roku, oraz w Kanadzie w 1977 roku.
Problematyka sympozjum był a zawarta w dziesię ciu sesjach naukowych obejmują cych zagadnienia: układów dyskretnych i teorii oś rodków cią głych, mikrostruktury i uogólnionych oś rodków cią głych, sprę ż ystośi c
siatek krystalicznych, zniszczenia, polimerów, hydrodynamiki i ciekł ych kryształów, rozchodzenia się fali,
defektów w ciał ach stał ych, termodynamiki i plastycznoś ci, materiał ów kompozytowych, nielokalnej teorii
sprę ż ystoś .ciW ramach tej problematyki wygł oszono 54 referaty, z których niektóre miały charakter ogólny, przeglą dowy, a pozostał e były referatami specjalistycznymi. Ze strony polskiej w sympozjum wzię ło
udział 9 osób przy czym 7 osób wygłosiło referaty. Wię kszość prac reprezentował a bardzo wysoki poziom
naukowy. Tematyka sympozjum wykraczał a nieraz dosyć daleko poza jego hasł o tytuł owe obejmują c wię kszość najnowszych kierunków współ czesnej mechaniki fenomenologicznej i strukturalnej. N a wzmiankę
zasł uguje także wzorowa organizacja obrad co jest zasługą organizatorów: Instytutu Fizyki Teoretycznej
i Stosowanej Uniwersytetu w Stuttgarcie oraz Instytutu Maxa Plancka w Stuttgarcie. Nastę pne sympozjum
z tego cyklu ma się odbyć za dwa lata w Szwecji.
Czesł aw Woiniak

KOLOKWIA EUROMECHU W R. 1980
Euromech
125

Rarefied flows and surface interactions,
9—11 stycznie 1980, Oxford

Euromech

Aerodynamic problems related to hypersonic Prof. D r Ing. U . G anzer, Institut fur Luftflight,
u. Raumfahrt, Technische U niversitat Berlin,
Sekr. F . 2, M archstrasse 14,
9—11 kwietnia 1980 Berlin Zachodni
1000 Berlin 10,

Euromech
127

Wave propagation in viscoelastic, media,
14—18 kwietnia 1980 Taormina, Wiochy

Prof. F . M ainardi, Istituto di Fisica, U niversita di Bologna,
40126, Bologna
oraz prof. G . Palotti, Bologna,

Euromech
128

Stability, buckling and postbuckling behaviour, foundations and analysis,
kwiecień 1980, D elft, H olandia

Prof. dr. W. T. Koiter, Prof. dr. P . Meijers
Laboratory of Eng. Mechanics, Delft University,
Mekelweg 2, 2628 CD D elft,

Euromech
129

Computation of flow around: systems of Prof. L. Panov, Applied M ath. Centre
airfoils, maj 1980
VM EI "Len in ", Sofia, P.B. 384, Bulgaria,
Warna, Buł garia,
oraz Prof. W. J. Prosnak, Instytut Techniki
Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Poi.
Warszawska, ul. N owowiejska 24, 00—665
Warszawa,

Euromech
130

Turbulent diffusion and dispersion in open Prof. D r K. H anjalić, Masinski fakultet
channel flow 30 czerwca — 3 lipca 1980, Omladinsko setaliste, 71000 Sarajewo, oraz
Prof. D r S. Bruk, Belgrade i D r C. MaksiBelgrad, Jugosł awia,
movic, Belgrade,

Euromech
131

Identification problems in structural dynamics,
15—30 czerwca 1980,
Besancon, Francja,

Prof. R. Chaleat, D r C. Lallement, Laboratoire de Mecanique Appliquce, University
of Besancon, La Bouloie, Route de G ray,
25030 Besancon Cedex, .

Euromech
132

Hot- wire, hot- film anemometry abd conditions measurement,
2—4 lipca 1980,
Lyon, F rancja,

Prof. G . Comte- Bellot, D r G . Charnay
D r J. Sabot, Ecole Centrale de Lyon, 36,
Route de D ardilly BP 163, 69130 Ecully,

Euromech
J33

Statics and dynamics of granular materials, Prof. C. P. Wroth, D ept. of Eng. Science,
P arks R oad, Oxford OXI 3PJ,
14—16 lipca 1980,
Oxford, W. Brytania,
D esign against failure in solids, lato 1980, Prof. Bent H ansen, D r N iels Krebs Ovesen,
Lyrtgby, D ania,
Soil Mechanics Laboratory, Techn. University of D enmark, Maglebjergvej 1,
2800 Lyngby,

Euromech
J34

Euromech
114

Waves and beach changes in surf zones,
23—25 wrześ nia 1980.
G dań sk, Polska,

D r C. L. Brundin, D ept. of Eng. Science,
U niv. of Oxford, Parks Road, Oxford OXI
3PJ,
oraz D r J. K. H arvey, D ept. of Aeronautics,
Imperial College Prince Consort Road,
London SW7 2BY,

D r S. R. Massel, Instytut Budownictwa
Wodnego P AN , 80- 953 G dań ks 5, Cystersów 11,
oraz Prof. M . S. Longuet- H iggins, Cambridge, i D r B. Boczar- Karakiewicz, G dań sk,

Euromech
135

Euromech
136

U nsteady separation and reversed flow in D r C. Maresca, Institut de Mecanique des
external fluid dynamics,
Fluides, Universite d'Aix- Marseille, I, Rue
7—10 paź dziernika 1980,
H onnorat,
Marsylia, F rancja,
13003 Marseille,
Local problems in plates and shells,
Prof. D r S. Łukasiewicz Politechnika Warwrzesień 1980,
szawska, ul. Nowowiejska 24,
Jabł onna, Polska,
00- 665 Warszawa.

11 MIĘ DZYNARODOWA KON FEREN CJA N T. „METOD Y NUMERYCZNE W MECHANICE
PĘ KANIA,, (N UMERICAL M ETH OD S IN FRACTURE MECHANICS)
odbę dzie się w dniach 6—11 lipca 1980 w University College of Swansea, W. Brytania. Streszczenia zawierają ce przynajmniej 300 sł ów należy przesł ać do przewodniczą cego nie póź niej niż 31 sierpnia 1979. Adres:
D r. D .R.J. Owen, D epti of Civil Eng., University College, SWANSEA SA2 8PP, W. Brytania.

III EU ROPEJSKIE KOLOKWIUM N A TEMAT PĘ KANIA EG F3 (EUROPEAN G ROUP ON
FRACTURE)
odbę dzie się w dniach 8—10 wrześ nia 1980 w Imperial College, Londyn. Tematyka kolokwium: 1. Elastic
plastic fracture mechanics, 2. Thin sheet fracture mechanics, 3. Micromechanisms of fracture. Streszczenia
o obję toś ci ok. 500 sł ów należy przesł ać na adres: D r. John C. Radon, Imperial College, Mech. Eng. D ept.
Exhibition Road, London SW7 2AZ.

III MIĘ DZYN ARODOWY KON G RES TRYBOLOG II
EU ROTRIB 81 — WARSZAWA, 71—20 WRZEŚ NI
A 1911 R.
Decyzję ITC (Mię dzynarodowej Rady Trybologii) organizację III Mię dzynarodowego Kongresu
Trybologii powierzono Polskiemu Komitetowi Trybologii N OT. Celem Kongresu jest prezentacja na
mię dzynarodowym forum oryginalnych niepublikowanych prac naukowo- badawczych w nastę pują cych
grupach tematycznych:
1. Mechanika, fizyka i chemia w procesach tarcia, zuż ycia i smarowania.
2. Materiał y trybotechniczne i ich zastosowanie.
3. Metody badań trybologicznych.
4. Zastosowanie trybologii w technice.
5. Inne.
Zgł oszenia referatów, wraz z 2 egz. krótkiego streszczenia (ok. 1 str. w ję z. angielskim) należy przesł ać na adres Komitetu Organizacyjnego w terminie do dnia 28 lutego 1980 r. Mię dzynarodowa Rada
N aukowa Kongresu przeprowadzi kwalifikację referatów zgł oszonych do wygłoszenia na Kongresie.
Autorzy referatów zostaną poinformowani o decyzji Rady N aukowej w terminie do dnia 30 kwietnia
1980 r. W tym samym czasie Autorzy zakwalifikowanych referatów otrzymają wytyczne opracowania
materiał ów. Ostateczny termin przekazania referatów opracowanych w ję zyku angielskim, zgodnie z wytycznymi, ustalono na dzień 30 czerwca 1980 r. Referaty bę dą wydane w formie ksią ż kowej
, natomiast
komunikaty i doniesienia naukowe — w formie skryptu. Zgł oszenia referatów i udział u w Kongresie
prosimy kierować na adres Komitetu Organizacyjnego, ul. Ś wię tojersk
a 5/7, 00- 236 Warszawa PL, tel.
314621, telex 814469 opt pl, (Przewodniczą cy prof, dr hab. Michał H ebda).

MIĘ D ZYN AROD OWE KON F EREN CJE NAUKOWE
1. International Conference on Analytical and Experimental F racture Mechanics, Rzym, 23—26
czerwca 1980, D r. Manilio Mirabile, Centro Sperimentale Metallurgico S.p.A., Via di Castel Romano,
C.P. 10747 Roma Eur—- Italy, lub Prof. G .C. Sih, Institute of F racture Mechanics, Lehigh University*
Bethlehem, Pennsylvania 18015- USA,
2. 17 Annual Meeting Society of Engineering Science, Atlanta, 15—17 grudnia 1980, Prof. A.W.
Marris, School of Engineering Science and Mechanics, G eorgia Institute of Technology, Atlanta, G eorgia
,30332, USA,
3. International Conference on Energy and Environment, Manila, Filipiny, D r. S.L. Koh, School
of Mechanical Engineering, Purdue University, W. Lafayette, IN 47907, USA,
4. International Symposium on the Mechanical Behaviour of Structured Media, Ottawa, 18—21
maja 1981, Prof. A.P.S. Selvadurai, D ept. of Civil Engineering, Carleton University, Ottawa, Ontario,.
K1S 5B6, Canada.
5. The Second International Symposium on Innovative N umerical Analysis in Applied Engineering
Science, Montreal, 16—20 czerwca 1980, Prof. A. A. Lakis, D ept. of Mechanical Engineering, Ecole Polytechnique de Montreal, C.P. 6079, Station A, Montreal, Quebec, Canada, H 3C 3A7.
6. 3rd I.U .T.A.M. Symposium on Creep in Structures, 8—12 wrześ nia 1980, Leicester, Anglia, Prof.
Alan Ponter, D ept. of Engineering, University of Leicester, Leicester LEI 7RH , 'W. Brytania.
7. Symposium on Computational Methods in N onlinear Structural and Solid Mechanics, Sheraton
N ational Motor H otel, Washington, D .C. (U SA), 6—8 paź dziernika 1980, Professor Ahmed K. N oor
Mail Stop 246, The G eorge Washington University, N ASA Langley Research Center, H ampton Virginia
23665.

