Referat Komisji powołanej do zaopiniowania
spraw związanych, z budową ^owgczesnyoh
^aparat<5w Matematyoznych.| .

Howpczosne maszyny matematyczne znalazły i znajdować bądą w nauce, technice i życiu gospodarczym coraz większe i po wszeołmiejsze zastosowanie• Zjawisko to ma dwojakie uzasadnienie,
Po pierwsze pozostaje w związku z coraz głębszym stosowaniem ma
tematyki do techniki i nauk przyrodniozych, po drugie w związku.
£ niezbędnością szybkiego otrzymywania wyników liczbowych, okre
ślających parametry istotne dla problemu naukowego lub. wskaźniki
o poważnym znaczeniu technicznym, ekonoraic^io-technicznym lub
gospodarczym,
Z tyoh względów w ostatnich dziesięcioleciach nader szyb
ko postępuje rozwój konstrukcyjny i produkcyjny maszyn matemft tycznych. ifprz.w ostatnim pięcioleciu maszyny matematyczne zna
lazły, zwłaszcza w Związku Radzieckim, szereg poważnyoh zastoso
wać w technice. Przyczyną wzrostu praktycznego znaczenia maszyn
matematycznych, są następujące tendencje rozwojowe nowobzesńej
techniki s
a/ dążenie do oszczędzania czasu i pracy ludzkiej przy
wykonywaniu oblicześi maternatyoznyohf potrzebnych w
produkcji i eksploatacji,
b/ wzrost roli statystyki i surwsozclawczoóoi zbiorczej
w gospodarce technicznej. iyMka to między innymi z
konieczności szybkiego i dosadnego ujmowania przez
Kierownictwo Zakładu zjawisk fceohniczno-gospodarosych
tego typu, jak procent wykonania planu, przestoje i t.p.
e/ ścisłe powiązanie wzajemne rozmaitych wyników, wpływa«.
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uwzględnienia
szeregu skomplikowanycli piśrametrów technicznych i oko- j
nomcznyoh. ftprz. równania matematyczne, określające
minimum kosztBw własnych, stają się nadzwyczaj skompli
kowane,
4/ powiększenie wydajności i mocy maszyn oraz reżim
oszczędności materiałów wymaga bardziej dokładnego niż
dotychczas ujęcia zjawisk technicznych, zachodzących w 1
urządzeniach technicznych, nprz, uwzględnienia nielinio
wości lub zmian reolo&ioznyon. Prowadzi to do skompli— t
kowania równań, matematycznych, stosowanych przy pro 
jektowaniu konstrukcji,
e/ skomplikowanie procesów technonologioziwch powoduje ko-|
nieoznośó posługiwania się złożonymi metodami automa
tycznej regulacji, funkcja urządzenia regulującego po
lega na rozwiązywaniu pewnej liczby równań., określają
cych parametry procesu technologicznego,

icraiaga również użycia maszyn mat ornatycanyoh dla znalezio— I
nia wypadkowej * czynników pi^elcaaywsnychm^ądzeniu 8te-, j
rującemu niemal momentalnie.
17 szczególnoóoi zakres stosowań maszyn matematycznych »
teclmioe jest ogromny, przyczyn ^pracowanie metod zastosowania
massyn ■» problematyce technicznej jest poważnym zagadnieniem
naukowym. — Jako przykłady wymienić można następujące zastoso
wania:
ą/ - Budownictwo. xiozwiązywanie aa&adnień atatys Łyoznych.
zwiąaanych z bezpieczeństwem budowli, Sprowadzenie
ściślejszych metod obliczeniowych, konstrukcji budo
wlanych, uwzględniających a jawie ka plastyczności i
reolcgii. Hoewiązywanie, występujących w teorii
sprężystości, równaj o skomplikowanych warunkach
brzegowych. Ujęcie obliczeniowe zagadnień filtra cji
wody.
i;
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- ¿.otniotwo. Zwiększenie prędkości sa&olotów postawiło
jako zagadnienia techniczne, skomplikowane i dawniej
uważane zaczy sto akademickie, nowe problemy aerody
namiki. Skomplikowano to również sposoby obliczania
konstrukc ji saaolotowyoh, Wieloparametrowa regulacja
automatyczna stała się nieodzownym %¿runkiem kierowa
nia samolotem na odloglodć i o b d a j i dużych tuneli
aerodyncmioznych. przeliczenia iiyników badać modolcwyeh*nft rzeczywiste profil© wymaga bardzo długich i
żmudnych obliczeń.

o / - Geodezja, Typowym dla zagadnień geodezji wielkopo wierzchni owej jest rozwiązywanie Idlkuset współza luźnych rdwhań, również przy posługiwaniu się foto
grametrią i wymagane są bardzo długie rachunki.

d / - Energetyka. Typowym zastosowaniem metody analogii matematycznej są analizatory sieciowe, służące do wy •• I
snsozania rozpływu prądów w skomplikowanych sieciach.
Itównież rozwiązywanie wieloparametrowych równań., wy

znaczających optymalny rozkład obciążeń elektrowni, a* l
nadaje się do użycia maszyn matematycznych,
e / — Telekomunikacja i automatyka. Do skomplikowanych mate
matycznie zagadnień,wymagających, użycia maszyn, należy
wyznaczanie przebiegów nieustalonych i obliczanie f i l 
trów elektrycznych.Maszyny matematyczne jako elementy
“Iptirująęe znajdują zastosowanie v/ szeregu urządzeń sterowania

zdalnego i automatyki przepałowej. ■

£/ f Chemia, Łaszyny liczące nadają się szczególnie do obliczania
układów kiystalogrftficznych aa podstawi© sdjęó rentgenowskich. |,
tlrządzenia roetematycsn© do automatycznej regulacji są szcze
gólnie woSzie w ini^ norii. oliemicznej , gdzie mamy do czynienia
z wieloczynnikowymi reakcjami. Również parzy obliczaniu stanu
równo«’m gi układów wielooE-ynnikowyeh potrzebna jest pomoo tych
m&szyh.
g/~ Optyka i mechanika precyzyjna. Aparaty matem&tyezne sterujące
wykorzystuje się w szeregu urządzeń nprz. przy kierowaniu og
niem artylerii. Typowym zastosowaniem rachunkowym aassyn jest
obliczanie krzywizny soczewek nr złożonych układach optjtcznyoh.
h/~ Gospodarka przemysłowa. Obliozenie minimum koszt ów inwestycyj
nych dla wielkich zaiała&ów przemysłowych, lub wprowadzenie me
tod kompleksowej oszczędności w produkcji» wymaga rozwiązania
skomplikowanych układów równań. '

i/- Górnictwo. Obliczanie systemów wentylacyjnych jest analogiczne ?
do obliczenia sieci energetycznej i da się maoznie uaprawnió
$rsy pomocy maszyn. Sprawa szybkiego i oszczędnego obliczania
urobku węgla jest zagadnieniem państwowej wagi. i może byó
usprawnione użyciem odpowiednich marnym oyfrowyoli.

Z przytoczonych przykładów wynika fakt, wyraźnie występujący
tr ostatnich latach} silnego zwrócenia uwagi na metody numeryczne
,
analizy wyższej, podczas gdy w poprzednich okresach nauld. spoczy
wał aa metodach rozwiązywania liczbowego róisnań algetoaioznyoli.

. - • pclsce w okresie międzywojennym nie mieliśmy ładnych
prdb w dziedzinie konstrukcji maszyn matematycznych.
Dopiero od powstania Instytutu Matematycznego w 1948 r.ros—
się działalność naukowa w zakresie massyn matematycznych,
f KI* porotaje grupa actukowa - SAM, która jako planowe zadanie
postawiła konstrukcję i wykonanie pierwszych w Polsce maszyn matę- °
aatycsnych elektronowych: analizatorą.równań różniozkowyoh i cyfrotaj aaszyny elektronowej . Zrozumiałym jest, ie pionerski charakter
pracy tej grupy przy kompletnym braku doświadczenia w tej dziedzi
nie w eołoj naszej technice - nastręczał ogreia trudności zarówno
koncepcyjnyoh jak i teohnioznyoh.
|
Jest niewątpliwie poważnym osiągnięciem pracowników tej
grupy, źe obecnie nie tylko dysponują wypracowanym projektem kon-

litrukoyjnym obu zaplanowanyoh maszyn, ale doprowadzili montaż do
l itanu pozwalającego przewidywać jego zakończenie aa kwiecień 1954 *,
W tej fazie pracy zagadnienie maszyn matematycznych nabiera
| maczania pierwszorzędnego zarówno z punktu widzenia dalszych prac

konstrukcyjnychjak i a "punktu, widzenie, użytkowania maszyn skon*
struow^nych. Nie ulega bowiem wątpliwości, ¿o posiadanie maszyn
j^effl&tycssnych, poprawni# f unkcj onujcyByeh, ataaowid może i pswin- ■
uo o o^winyia postępie w-dziedzinach nprz. techniki pilnie potrze
bujących maszyn ¿a^t#aatjosnyoh. iilafceg© s^&aje się niezbędnym
przedstawienie następujących uwag w sprawie maszyn matematycznych.
W fasie rozpoczynania prac przez grupę GAi /i94o r , / pra
cownio;/ tej grupy, inżynierowie o bezwątpisnia dużym talencie,nie
sogłiby etrzymaÓ zdeoydowanej odpowiedzi na pytanie skierowane np,
do techników, jęki problem uważają aa najraźniejszy i zasługująoy w pierwszym rzędzie aa to, aby zbudowaó maszynę rozwiązującą ten
:problem. Syó może, &q otrzyiB&liby szereg odpowiedzi. M e mieli też,
jak już powiedziano , żadnych pierwowzorów, które stanowiłyby punkt
wyjęcia dlaulepszeń czy też nowośoi konstrukoyji^roh,
W tych warunkach ko&strukt orzy 1 matematyey «grupowani w
GUM zajęli się konstrukcją maszyn matematycznych - analizatora
równań różniczkowych i elektronowej jmaasyny cyfrowej — o możliwie
duśjTB programie pracy. Droga, na którą weszli, droga konstrukcji mm*
maszyn doćć uniwersalnych, była naówcaas naturalna. Obecni© maszyny
ta t>ą konstrukcyjnie jjotowe a montaż jest tak daleko posunięty, że
| spodziewać się można dokończenia montażowego na kw iecić 1934 r.
||ediiocześnie pracownioy GAI rozporządzają 4-ro letnim do&wiadoaeales? konstrukcyjnym i montażowym.
W tyn stanie rzeozy wyłania się w sposób konieczny zagadnie—
|Ole następujące.
E:,
Biorąc pod uwagę niewątpliwe znaczenie maaaym matematycznych;
| dla techniki i problematyki gospodarczej, znacz śnie niewc*tpliwie
ijaństwowe11- wzIespole profesorów przedyslęutować, opierając się na J
Konstruowanych masaynachi
| 1 do roEwirzónia jakich problemów istotnie ważnych nadają się

/

| ; skonstruowane maszyny, ,
| ¡J w jakim kierunku pójść powinny dalsze prace konstrukcyjne /przezr]
|. .'.iw.aawiąaani«' programów pracy maszyn usługowych / , aby otrzymać
maszynę de romrLązyw&nia konkretnych zagadnień ściśle okreólo|| nego typu,
| i/ jrozedstawió problematykę istotnie ważną, dla której trzeba
■ikonatrupwaÓ■maszynę ew. odmiennego typu konstrukcyjnego*
Jeżeli i.¿..¿i. uważa/, bidzie zagadnienie budowy maszyn ma| tsaatycz^yiói za szczególnie ważne, należy zapewn&ó grupie praeowńjil
| ków zajmujących się konstrukcją maszyn i

1/ Jak

najlepsze zaopatrzenie technologiczne,
2 / zorganizowanie wspćłpraoy z pracownikami nsukos^iai z działów
techniki, a więc a
^spdłpraoa ta powinno objąć żarów- |
n# analizę systematyczną zastosować maszyn mateiaaiycznych w tech- nioe i życiu :gospodarczym. jak ,i, ®ymiańf doświadczeń w zakresie
teolmołogioznym i sontc^owym. ’
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W przypadku decyzji o podjęcie aontaśu masowego maszyn

I

określonego i aprobowanego typu ~ należy tę sprawę powierzyć spe- 1
cjalnemu zespołowi technicznemu.
¿1 U I O 3 & X
1 ,, Prace nad nowoczesnymi aparatami matematyoznymi powiną być
skoncentro?/sne, jak dotychczas, w Instytucie Matematycznym,
p * Opracowanie modeli, prot#typćw maszyn matsmatyosiiyeh ula potrzeU,;
techniki i życia gospodarczego, które dokonywać sie będzie na
; podstawie modeli laboratoryjnych opracowanych w Inst.iiat.,poicia-*
no być skoncentrowane w Instytucie Podstawowych iToblomów Sfeolmi*

3* I ,P #P*5P*przeprowadzi- w r.1934 systematyczną aaalis.f możUwoźod .■
■
■
I
saytosowań maszyn me.tematycsnych w technice na podstawie o&po—

I

wiednioh ankiet» konferencji i t .p .
i. W oelu zo»ganizowania jak najwydatniejszej współpracy obu ?jyiaicnioa^oh Instytutów PJUli. w zakresie plsaaowaalaj konstrukcji
i eksploatacji .maszyn matematycznych, powołeay będzie

przy ¿£i©**

Ł. rownietwie Grupy Aparat ćw Matematycznych I.M . - stałyjge&poł' opi/
•niod&woży:j w skłM^ktor%o! wejdą przedstawiciele X«£ •? •$ •

