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PRZEDMOWA

Oddając do rąk Czytelników niniejsze opracowanie pragnęliśmy  
przedstawić dotychczasowy rozwój i obecny stan Centrum Oblicze
niowego PAN. Na stan ten złożyły się wysiłki wielu osób, które w  
różnych okresach czasu współpracowały lub współpracują z tą pla
cówką. Wysiłki te w  jakiejś formie odzwierciedlają powstawanie i roz
wój informatyki w  naszym kraju.

Jak wiadomo w  ostatnich latach daje się zaobserwować znaczny  
wzrost roli i znaczenia nauki o komputerach oraz ich zastosowań do 
przetwarzania informacji. Według opinii wielu osób jest to ta dzie
dzina nauki i techniki, na której bazuje dokonywająca się obecnie 
rewolucja naukowo-techniczna, zaś ilość zainstalowanych komputerów  
jest wykładnikiem  nowoczesności i stopnia rozwoju techniczno-eko
nomicznego kraju.

Partia i Rząd PRL w pełni doceniają znaczenie informatyki dla 
rozwoju kraju, co znalazło wyraz w  rozporządzeniu Rady Ministrów  
z marca 1971 r. powołującym Krajowe Biuro Informatyki, a także 
nakładającym obowiązki na Polską Akademię Nauk w  zakresie rozwoju  
podsiaw naukowych informatyki.

Obserwowane obecnie postępy badań naukowych  i zastosowań in
form atyki na świecie oraz analiza sytuacji w  kraju sygnalizują po
ważne niebezpieczeństwo opóźnienia naszego kraju w tej tak ważnej 
dla rozwoju gospodarczego dziedzinie. Wiąże się z  t y m  konieczność 
dalszego rozwoju badań podstawowych w  dziedzinie informatyki oraz 
wypełnienie deficytu w  zakresie produkcji kadry naukowej, przygo
towanej do wypełnienia zadań w  zakresie rozwoju i wykorzystania  
informatyki.
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Inną jeszcze ważną sprawą jest zacieśnienie współpracy specjałi- 
stóxv z zakresy informatyki. Poruszając ten problem chciałbym z a 
znaczyć, że nie chodzi tu  o sprawę tzw. dobrosąsiedzkich stosunków, 
chociaż i to jest ważne szczególnie w  środowisku informatyków, ile 
o dobro rozwoju samej nauki.

In formdtyka posiada bowiem interdyscyplinarny charakter i nie 
jest możliwy jej e fek ty w n y  rozwój bez współpracy i koordynacji za
mierzeń z pokrewnymi dziedzinami nauki. Mimo iż działalność pod
stawowej części kadry naukowej zaangażowanej w dziedzinie infor
matyki powinna się skupiać wokół teoretycznych podstaw tej dzie
dziny, konieczne są róumież prace z zakresu m atem atyki num erycz
nej oraz różnorodnych zastosowań, a w  szczególności w zakresie za
rządzania i administracji, automatyki kompleksowej, automatycznego  
projektowania inżynieryjnego oraz zastosowań w  naukach m edycz
nych, społecznych i edukacji.

Biorąc powyższe pod uwagę pozwałam sobie na wyrażenie swego 
głębokiego przekonania, że niniejsze opracowanie przyczyni się do 
spopularyzowania działalności CO P A N  oraz ułatwi ono nawiązanie 
dalszych kontaktów naukowych ze wszystk im i placówkami i poszcze
gólnymi specjalistami, którym  l£ży na sercu dobro rozwoju tej dzie
dziny nauki.

R. KULIKOW SKI 
Czl. koresp. PAN 

D yrektor CO PAN



I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1 ZADANIA 
CENTRUM OBLICZENIOWEGO

1. HISTORIA ORGANIZACJI CENTRUM

Centrum  Obliczeniowe PAN zostało powołane na podstawie 
Uchwały n r 8/0/61 Prezydium  Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 wrze
śnia 1961 r. w spraw ie utworzenia C entrum  Obliczeniowego PAN. 
Tekst uchwały brzmi: „Na podstawie art. 33 ust. 2 ustaw y z dnia 
17.11.1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. n r 10, poz. 64) tworzy 
się przy W ydziale IV Centrum  Obliczeniowe Polskiej Akademii Nauk 
jako placówką m ającą charak ter insty tutu  naukowego” .

W spomniana uchwała Prezydium  PAN została poprzedzona Uchwa
łą nr 30/61 Sekretaria tu  Naukowego Polskiej Akadem ii Nauk z dnia 
6 łipca 1961 r., w której zadania Centrum  określono następująco: „do 
zadań C entrum  Obliczeniowego PAN należy działalność naukowa, 
usługowa, informacyjno-szkoleniowa i techniczna w zakresie maszyn 
liczących”.

Środki- na działalność Centrum  zostały przyznane zarządzeniem 
n r 153 Prezesa Rady M inistrów z dnia 2 sierpnia 1961 r., wśród nich 
78 etatów, w tej liczbie 63 na działalność podstawową i 15 na dzia
łalność adm inistracyjną w 1961 r. Istotne znaczenie dla uruchom ienia 
działalności C entrum  miało Zarządzenie Sekretarza Naukowego Pol
skiej Akademii Nauk i Pełnomocnika Rządu d/s W ykorzystania E ner
gii Jądrow ej z dnia 3 września 1S61 r. Zarządzeniem tym  C entrum  
Obliczeniowe przejęło Zakład M atem atyki Stosowanej z In sty tu tu  
Badań Jądrow ych wraz z obsadą personalną i dużą częścią urządzeń 
będących w posiadaniu tego Zakładu.

Pierw szy schem at organizacyjny C entrum  będący załącznikiem do 
S ta tu tu  CO PAN zatwierdzonego przez S ekretaria t Naukowy PAN
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w dniu 26 czerwca 1962 r. określił s truk tu rę  organizacyjną Centrum  
(rys. 1).

S tru k tu ra  organizacyjna Centrum  w pierwszym okresie działalnoś
ci odpowiadała ówczesnym potrzebom. W szystkie trzy  zakłady pro
wadziły działalność naukowo-usługową, świadcząc przede wszystkim 
usługi w zakresie obliczeń naukowo-technicznych na rzecz placówek 
Akadem ii i Pełnomocnika Rządu d/s W ykorzystania Energii Jądrow ej. 
W łasne prace naukowe nie były działalnością pierwszoplanową. Roz
wój techniki obliczeniowej w kraju, a w szczególności jej rozwój w 
PAN, w płynął decydująco na ustaw ienie działalności Centrum . 
W pierwszych latach swego istnienia Centrum  wykonywało wszyst
kie obliczenia dla Akademii, co pociągało za sobą konieczność pracy 
w bardzo wielu kierunkach. Obecnie wiele placówek potrafi w gra
nicach problem ów obliczeniowych łatwych i średnich liczyć samo
dzielnie, a C entrum  nastaw ia się na współpracę w problem ach obli
czeniowych trudniejszych. Jednocześnie wynikła w kraju  konieczność 
prow adzenia badań podstawowych z zakresu techniki obliczeniowej 
i metod jej użytkowania. Dalszy prawidłowy rozwój w kraju  tech
niki obliczeniowej i jej zastosowań wymaga jednoczesnego intensyw 
nego rozwoju bazy naukowej. Te przesłanki zadecydowały o zmia
nach w organizacji i struk tu rze  Centrum  Obliczeniowego.

2. OBECNA STRUKTURA CENTRUM
✓

Nową obecną stru k tu rę  organizacyjną Centrum , wprowadzoną de
cyzją n r 23/71 Sekretarza Naukowego PAN dnia 10 lutego 1971 roku, 
przedstaw ia rys. 2.

Zmodyfikowano również zadania Centrum , k tóre w obecnym sfor
m ułowaniu m ają następujące brzmienie: „Centrum  obejm uje swą 
działalnością teorię m etod i techniki obliczeniowej oraz ich zastoso
wanie w zakresie naukowym , usługowym, informacyjno-szkolenio
wym i organizacyjnym ”.

3. PERSPEKTYW ICZNE KIERUNKI ROZWOJU CENTRUM

C entrum  rozbudow uje swą działalność naukową i naukow o-usłu
gową. Cefntirum zmierza do pełnego przekształcenia się w  placówkę 
zajm ującą się podstawowym i problem am i inform atyki i jej zastoso-
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wań. Nie oznacza to  jednak rezygnacji z działalności usługowej, p rze
ciwnie działalność usługowa Centrum  jest doskonałym poligonem do
świadczalnym dla prowadzonych prac naukowo-badawczych, jedno
cześnie daje również możliwość rozpoznania rzeczywistych, w ynika
jących z. p rak tyk i problem ów naukowo-badawczych.

a. W zakresie badań naukowych

Przew iduje się prowadzenie badań w zakresie teoretycznych pod
staw  inform atyki, sprecyzowanie pojęć, wyodrębnienie m etod badaw 
czych środków przetw arzania inform acji oraz badanie ich stru k tu ry  
i użytkowania. W szczególności dotyczy to podstawowych problem ów, 
takich jak np.: ustalenie znaczenia pojęć m aszyny i system u cyfro
wego, program u i oprogramowania, analizy i syntezy s tru k tu r  syste
mów liczących, s tru k tu r danych oraz w zajem nych powiązań między 
poszczególnymi elem entam i użytecznie spraw nych system ów prze
tw arzania informacji. Zakłada się, że prowadzenie wyżej wym ienio
nych badań stanowić będzie istotną pomoc dla producentów  i użyt
kowników sprzętu liczącego.

Zam ierza się prowadzić badania nad metodami m atem atycznym i 
umożliwiającym i zastosowanie współczesnych urządzeń liczących do 
praktycznego rozwiązywania modeli m atem atycznych, posiadających 
szerokie zastosowania w  różnych dziedzinach nauki, techniki i go
spodarki narodowej. W szczególności w latach najbliższych zamierza 
się skoncentrować badania nad m etodam i probabilistycznym i, m eto
dami optym alizacji i metodami num erycznym i rozwiązywania równań 
różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.

Przew iduje się prowadzenie badań nad zastosowaniem m etod m a
tem atycznych oraz elektronicznej techniki obliczeniowej do modelo
wania rozwoju, zarządzania i sterow ania złożonymi układam i w go
spodarce narodowej. Zakłada się ścisłą współpracę z zainteresow a
nym i instytucjam i.

b. W zakresie działalności naukowo-usługowej i organizacyjnej

Centrum  zamierza prowadzić prace nad utworzeniem  jednolitego 
wielodostępnego system u cyfrowego PAN.

Centrum  nadal prowadzić będzie działalność usługową na rzecz 
placówek PAN i w  m iarę możliwości dla insty tucji spoza PAN. Za
m ierza się wzbogacić form y działalności usługowej zgodnie ze zmie
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niającym  się zapotrzebowaniem i instalowanym i urządzeniam i liczą
cymi i pomocniczymi. Działalność usługowa Centrum  wzrosła w roku 
1970 w stosunku do 1969 roku 2,5 raza. Przew iduje się dalszy wzrost 
usług w następnych latach.

Centrum  prowadzić będzie następujące form y działalności usługo- 
wo-naukowej i usługowo-organizacyjnej:

— udostępnianie odpłatne maszyn cyfrowych i urządzeń pomoc
niczych,

—  świadczenie usług w zakresie program owania i opracowywania 
algorytm ów  obliczeniowych,

—  udzielanie konsultacji z zakresu m etod num erycznych i progra
mowania,

— organizowanie i prowadzenie szkolenia użytkowników maszyn 
cyfrowych z placówek PAN w zakresie metod obliczeniowych, pro
gram owania i metodologii użytkowania maszyn cyfrowych,

— koordynowanie pracy ośrodków obliczeniowych działających w 
placówkach PAN w zakresie wym iany doświadczeń, programów, 
szkolenia i wszelkich prac posiadających istotne znaczenie dla wyko
rzystania pontencjału maszyn cyfrowych będących w posiadaniu Aka
demii,

—  prowadzenie prac z zakresu adm inistracyjnego przetw arzania 
inform acji dla celów zarządzania w PAN,

— organizowanie (z chwilą utworzenia system u) konserwacji 
i rozbudowy urządzeniowej i programowej system u cyfrowego PAN.

c. W  zakresie działalności informacyjno-szkoleniowej
il

C entrum  nadal będzie prowadzić szkolenia dla użytkowników ETO 
z placówek PAN w zakresie metod obliczeniowych, program owania 
i metodologii użytkow ania maszyn cyfrowych.

Zam ierza się odpowiednio wyprofilować politykę wydawniczą Cen
trum  tak, aby w ydaw ane pozycje lepiej spełniały rolę inform acyjno- 
-szkoleniową. Przew iduje się wydawanie czasopisma naukowego 
związanego z Centrum , ale spełniającego rolę czasopisma ogólnokra
jowego.

d. W zakresie rozwoju kadry naukowej

Przew iduje się dalsze skupianie odpowiedniej kadry naukowej w 
C entrum  przez stw orzenie jej odpowiednich w arunków  pracy nau
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kowej i rozwoju. Jedną z form  l-ozbudowy kadry naukowej jest stu 
dium doktoranckie przy Instytucie M atem atycznym  PAN, z którym  
Centrum  współpracuje. Przew iduje się jednak w najbliższych latach 
utworzenie samodzielnego studium  doktoranckiego przy C entrum  z za
kresu inform atyki.

Jako jedno z ważnych zadań wysuwa się stw orzenie w Centrum  
odpowiedniej kadry samodzielnych pracowników naukow o-badaw 
czych. Między innymi zamierza się zwerbować najzdolniejszych absol
wentów studium  doktoranckiego, reprezentujących specjalizację zbież
ną z profilem  naukowym  placówki, do pracy w Centrum .





II. CENTRUM OBLICZENIOWE JAKO PLACÓWKA
NAUKOWA

1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA CO PAN

W początkowym okresie działalności główny wysiłek CO PAN 
skoncentrow any był w dwu kierunkach. 1) gromadzenie i szkolenie 
odpowiedniej kadry pracowników m ających niezbędne przygotowanie 
m atem atyczne oraz um iejętność program owania maszyn cyfrowych, 
2) oprogramowanie m aszyny URAL oraz wykonanie w niej niezbęd
nych przeróbek i adaptacji, aby była ona m aszyną w pełni przydatną 
do założonych celów.

Po przygotowaniu kadry  i m aszyny przystąpiono do prac oblicze
niowych, k tóre były głównym zadaniem CO PAN w owym czasie, 
prowadząc jednocześnie badania w zakresie m etod m atem atycznych 
związanych z maszynami liczącymi, program owaniem  oraz system a
mi liczącymi.

W zakresie metodologii użytkow ania systemów cyfrowych w p ier
wszym okresie główny wysiłek skierowany był na oprogram owanie 
maszyn i opracowanie odpowiednich języków, dających możliwość 
pełnego wykorzystania maszyn, będących w dyspozycji CO PAN. 
W 1961 roku opracowano dla m aszyny URAŁ-2 system  program owa
nia umożliwiający program ow anie w adresach względnych i wyko
rzystanie biblioteki program ów (tzw. ZA). Następnie, jako kontynu
ację idei program u wprowadzającego dla m aszyny EMAL-2, opraco
wano język KLIPA (Kod Liczbowej In terp re tac ji Param etrów  Adre
sowych). Był to system program ów zestawiająco-adresowych, pozwa
lający  na adresowanie symboliczne, łączenie fragm entów  program ów, 
dołączanie podprogramów standardowych, bibliotecznych i współpra
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cę z pamięciami zewnętrznym i przy użyciu techniki segm entacji pro
gramu.

W dalszej kolejności opracowano język URALGOL. Była to re
prezentacja języka ALGOL 60 dla mc URAŁ-2. W ykorzystano w tym 
przypadku dokładną reprezentację z maszyny GIER. Takie rozwiąza
nie pozwalało na bezpośrednią wym ianę program ów pomiędzy maszy
nami GIER i URAŁ-2. Natom iast autokod CO PAN, opracow any 
dla mc URAŁ-2, ułatwił pracę program istów, szczególnie dla m niej
szych zagadnień, gdyz eliminował zastosowanie kodu wewnętrznego.

Język URODA (URAL—ODRA) jest maszynowo zorientowanym 
językiem  dla m aszyny cyfrowej ODRA-1204. Pierw szy translato r tego 
języka zrealizowano w form ie program u, działającego na mc URAŁ-2. 
Obecny transla to r URODA został napisany w  tym  języku i przetłu
maczony przy pomocy URAŁ-2. Język URODA służy do zapisu pro
gram ów organizacyjnych, jak system y operacyjne czy translatory; 
może również służyć innym  celom, szczególnie w przypadkach, gdy 
chodzi o oszczędność m iejsca i skrócenie czasu pracy.

Z językiem  URODA ściśle współpracuje System U rucham iania 
Program ów  dla m aszyny cyfrowej ODRA-1204. Służy on do łączenia 
i popraw iania fragm entów system ów operacyjnych i translatorów . 
Dzięki wykorzystaniu m onitora pozwala on na łatw ą i udokum ento
w aną współpracę operatora z maszyną.

MARO — język konw ersacyjny opracowany do rozwiązywania 
problem ów num erycznych, pozwala na natychm iastow e w ykonyw anie 
prostych obliczeń, dla których pisanie i przygotowywanie program u 
na taśm ie perforowanej nie jest opłacalne. P rzy  pomocy tego języka, 
po wprowadzeniu program u za pośrednictwem  m onitora do pamięci 
m aszyny, można wykonywać części tego program u w dowolnej ko
lejności, usuwać poszczególne zdania w program ie, wstawiać nowe itp. 
P racę przy maszynie można w dowolnym momencie przerwać, wy
prowadzając taśm ę binarną, i wznowić przez jej wprowadzenie. 
W oparciu o ten język rozpoczęte zostały prace nad realizacją syste
mu wielodostępnego.

SODA (System O peracyjny Dw u-A ktyw ny) jest hierarchicznym  
zbiorem program ów  organizacyjnych i pomocniczych, k tóry  umożli
wia równoczesne wykonywanie jednego program u i wprowadzanie do 
system u innego program u, m agazynowanie wprowadzonych progra
mów, szeregowanie ich w kolejkę do wykonania, obliczanie kosztów 
w ykonania poszczególnych program ów oraz szereg innych czynności 
adm inistracyjnych na zlecenie operatora. Istnieje możliwość podłą
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czania do systemu dowolnych translatorów  napisanych wg określo
nych reguł. Oryginalna koncepcja system u SODA spotkała się z w y 
soką oceną fachowej prasy zagranicznej. Pew ne elem enty systemu 
SODA pozwalające na optym alizację tego system u oraz ich badanie 
m etodam i sym ulacji stanowią tem at rozprawy' doktorskiej.

Poza tą  działalnością i rozwiązywaniem bieżących problemów 
praktycznych zespół pracowników obecnego Zakładu Metodologii 
Użytkowania Systemów Cyfrowych prowadził badania nad system a
m i w ujęciu ogólnym. Zagadnienie stosowania algorytm ów uczenia się 
do rozpoznawania obszaru praktycznej stabilności rozwiązań układów 
rów nań różniczkowych było podstawą rozpraw: habilitacyjnej i dok
torskiej. Problem  zastosowania pokryć do m inim alnej reprezentacji 
zbiorów był tem atem  innej rozprawy doktorskiej i równocześnie w yj
ściem do podjęcia badań nad zagadnieniami wyszukiwania informacji, 
tem atu kontynuowanego obecnie.

W ram ach prac związanych z sym ulacją cyfrową już w  r. 1963 
opracowano system sym ulacyjny A nalizatora Równań Różniczkowych 
na m aszynie URAŁ-2. System  ten umożliwił rozwiązywanie równań 
różniczkowych metodami, stosowanym i w DDA (Digital D ifferential 
A ralyzer) przez wykorzystanie metod analogowych na maszynach cy
frowych. System  zawierał model cyfrowy analizatora równań róż
niczkowych oraz transla tor przekształcający zapisy schem atu bloko
wego rów nania różniczkowego, którego używa się przy analizatorze 
równań różniczkowych, na zapis tego schem atu dla m aszyny cyfro
wej. Opracowano specjalny język, k tóry pozwolił w sposób prosty 
i szybki zapisać schemat blokowy równania różniczkowego.

Ponadto wykorzystano rr.etocy modelowania cyfrowego do w eryfi
kacji hipotez przy projektow aniu sprzętowym  m.in. do modelowania 
s tru k tu r  magnetycznych i do zagadnień jądrowych.

W ram ach prac związanych z projektow aniem  logicznym maszyn 
i system ów cyfrowych opracowano i uruchomiono system  m inim ali
zacji funkcji boolowskich na maszynie URAŁ-2. System ten umożliwił 
przeprowadzenie krytycznej oceny znanych wówczas niektórych al
gorytmów minimalizacji. W yniki te były wyjściem  do prac nad auto
m atycznym  projektowaniem  maszyn cyfrowych. P race były prowa
dzone wspólnie z Insty tu tem  Maszyn M atematycznych. Centrum  za
jęło się projektowaniem  logicznym, w  szczególności badaniam i algo
rytm ów  syntezy logicznej, a IMM — projektow aniem  technicznym. 
Opracowano translator specjalistycznego języka LJA PA S przeznaczo
nego do przedstaw iania algorytm ów syntezy logicznej. Translator
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%
opracowano dla I-szego poziomu języka LJA PA S na m aszynę ODRA- 
-1204. W system ie ODRA—LJAPAS uruchomiono szereg program ów 
użytkow ych i przeprowadzono badania przydatności tego typu języka 
dla algorytm ów  logicznych. W oparciu o przeprowadzone ekspery
m enty  opracowano specjalistyczny język program ow ania wyższego 
rzędu LOL (Logic — O riented Language) przeznaczony do przedsta
wiania algorytm ów  syntezy logicznej.

Z prac badawczych nad struk tu rą  maszyn i system ów liczących 
trzeba wymienić wyniki teoretyczne (przedstawione w publikacjach), 
k tóre umożliwiły przeprowadzenie analizy zgłoszenia patentowego 
firm y IBM. W ynikiem analizy było odrzucenie zgłoszenia patentow e
go na Polskę, które istotnie zagrażało produkcji maszyn ODRA-1204. 
Ponadto opracowano szereg oryginalnych układów logicznych szcze
gólnie wielowyjściowych; przygotowano języki do opisu s tru k tu r ma
szyn cyfrowych oraz przeprowadzono oszacowania niektórych wiel
kości w ystępujących przy minimalizacji układów logicznych.

Rozwinięto na szeroką skalę badania w zakresie sta tystyki m ate
m atycznej i jej zastosowań. W oparciu o stały  kontakt z prak tyką 
opracowano nowe metody, adaptowano znane, specjalizując się w me
todach związanych w sposób istotny z techniką obliczeniową. W ten 
sposób powstało kilka metod autom atycznej m atem atycznej diagnozy, 
dwie nowe m etody taksonomiczne, nowe ujęcie analizy czynnikowej. 
Ponadto skonstruowano oryginalną geom etrię układów punktowych, 
um ożliw iającą w izualną interpretację geom etryczną w ielow ym iaro
wych zależności stochastycznych.

Odbiorcami m etod sta tystyk i m atem atycznej były głównie kliniki 
medyczne. Przez kilka lat CO PAN współpracowało w zagadnieniach 
dyskrym inacji krzywych cukrowych, dyskrym inacji typów dyspro- 
teinemii, autom atycznej diagnozy chorób usznych, rozpoznawania róż
nicowego przeciążenia lewej komory serca i przew lekłej niew ydol
ności wieńcowej, zależności między cechami EKG u ludzi zdrowych, 
zależności między położeniem serca i param etram i EKG, oceny w raż
liwości na tuberkulinę, norm  wentylacji płuc dla dzieci zdrowych itp. 
Rozstrzygnięto metodą taksonomiczną zagadnienie różnicowania typów 
schizofrenii. Opracowano metodę automatycznego dawkowania insu
liny  u chorych na cukrzycę.

Poza m edycyną odbiorcami metod statystycznych było rolnictw o 
(głównie m etody analizy wariancji) oraz lingw istyka m atem atyczna.

W wyniku badań prowadzonych w CO PAN w zakresie metod 
sta tystyk i m atem atycznej i jej zastosowań opublikowano ogółem oko-
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łu 30 prac, przeprowadzono jeden przewód doktorski, są zaawansowa
ne trzy następne rozprawy doktorskie.

Prowadzono także w dużej skali obliczenia w zakresie równań 
różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych, a także równań całko
wych dla placówek naukowych PAN i B iura Pełnom ocnika Rządu d/s 
W ykorzystania Energii Jądrow ej oraz niektórych katedr wyższych 
uczelni technicznych.

W ram ach prac badawczych uzyskano szereg wyników m atem aty- 
. cznych w zakresie równań różniczkowych, przede wszystkim  dotyczą

cych podstawowych problem ów teorii zagadnień brzegowych dla 
układów wielowymiarowych równań różniczkowych liniowych: okreś
lenie pojęć podstawowych, konstrukcja zagadnień brzegowych sprzę
żonych, w arunki istnienia rozwiązań, jedyność rozwiązań, oszacowanie 
a priori rozwiązań.

Problem atyka ta  znalazła swoje odzwierciedlenie w w ynikach do
tyczących m etod num erycznych równań różniczkowych, a m ianowi
cie doprowadziła do opracowania oryginalnej m etody sum acyjnej 
przybliżonego rozwiązania zagadnień brzegowych dla równań elip
tycznych. Uzyskano ciekawe rezultaty  z zakresu schem atów różnico
wych rozwiązywania zagadnień początkowych dla układów równań 
różniczkowych cząstkowych typu mieszanego (hiperboliczno-paraboli- 
cznego), a mianowicie uzyskano schem at jaw no-niejaw ny rozwiązania 
wspom nianych zagadnień. Z zakresu teorii równań różnicowych 
i metod num erycznych równań różniczkowych przeprowadzono trzy  
przewody doktorskie.

Na przyszłość przewiduje się kontynuację własnej problem atyki 
badawczej w zakresie teorii równań różnicowych i metod num erycz
nych równań różniczkowych, rozszerzając uzyskane już w yniki na 
szersze klasy zagadnień. Będzie się także poszukiwać nowych algo
rytm ów  num erycznych, optym alizujących proces przybliżonego roz
wiązywania zagadnień różniczkowych.

Opracowano nową teorię rachunku operatywnego, ogólniejszą od 
poprzednio znanych i pozwalającą rozszerzyć zakres zastosowań tego 
rachunku. Ponadto opracowano nowy oryginalny rachunek operatoro
wy różnicowy, na gruncie którego pewne m etody różnicowe rozwiązy
wania zagadnień różniczkowych można traktow ać jako m etody tran s
form acji, z możliwością transform ow ania odwrotnego uzyskanych roz
wiązań, co daje rozwiązania dokładne.

W zakresie zastosowań należy wym ienić przede wszystkim  pro
wadzone na szerszą skalę obliczenia astronomiczne i geodezyjne we
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współpracy z akadem iam i nauk krajów  socjalistycznych, które zna
lazły duże uznanie za granicą.

W tej dziedzinie opracowano m. in. metodę i algorytm  dla maszyny 
cyfrowej URAŁ-2 do obliczania efem eryd sztucznych satelitów  Ziemi 
oraz wykonywano obliczenia dla stacji obserwacyjnych, uczestniczą
cych we współpracy akadem ii nauk krajów  socjalistycznych. Za pracę 
tę COP.AN otrzym ało dyplom uznania od Akademii Nauk Związku 
Radzieckiego.

Metoda i algorytm y do wyznaczania i w yrównyw ania orbit sztucz
nych satelitów  Ziemi na podstawie optycznych obserwacji były tem a
tem  pracy doktorskiej.

W zakresie zagadnień rachunku wyrównawczego zastosowano tzw. 
teorię filtrów  W ienera-K alm ana do zagadnień statycznych m etody 
najm niejszych kwadratów . Posłużyło to do opracowania system u al
gorytmicznego GIPMAR, którego celem jest bieżące przetw arzanie po
m iarów  geodezyjnych oraz aktualizacja param etrów  opisujących 
kształt i wielkość Ziemi.

Badania ruchów małych planet układu słonecznego były podstawą 
opracow ania system u algorytmicznego i równocześnie tem atem  pracy 
doktorskiej. Za pomocą algorytmicznego system u uzyskano dane dla 
ponow nero „odkrycia” kilku zagubionych planetoid.

Duże uznanie zyskała również m etoda korekcji błędów num erycz
nego rozw iązywania rów nań różniczkowych, występujących w zagad
nieniach m echaniki nieba.

Realizacja przez CO PAN prac na zlecenie innych placówek spo
wodowała podjęcie tem atyki algorytm izacji projektow ania w  zakresie 
budownictwa lądowego. W wyniku tych badań opracowano metodę 
i algorytm y projektow ania powierzchni lotniskowych za pomocą m a
szyn liczących, k tóra w stosunku do m etod tradycyjnych daje duże 
oszczędności zarówno jeśli chcdzi o etap projektowania, jak też samej 
realizacji projektów.

Opracowano również program  obliczania zasięgu stacji telew izyj
nych w III i IV poziomie częstotliwości.

Zajmowano się także m etodami optymalizacji. Badania dotyczy
ły m etcd program ov/ania liniowego, param etrycznego całkowito-licz- 
bowego. dynamicznego oraz dekompozycji wielkich systemów linio
wych. Opracowano wiele algorytm ów i program ów na mc, przy po
mocy których rozwiązano kilkanaście konkretnych problemów rol
nictwa, budownictwa, transportu , handlu zagranicznego i przemysłu, 
jak np.:
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Optym alny wybór trasy  i m inim alizacji kosztów transportu  w mię
dzynarodowej komunikacji lądowej;

Maksymalizacja salda handlu zagranicznego artykułam i pochodze
nia rolnego;

O ptym alizacja planu produkcji i obrotów handlu zagranicznego 
na rek  1962;

Optym alizacja p lsnu  produkcji i obrotów wyrobów m ięsnych z 
uwzględnieniem popytu krajowego;

Optym alizacja planu wieloletniego M inisterstw a Handlu W ewnętrz
nego;

Zagadnienie optymalnego przydziału środków do lokalizacji;
Optym alizacja budownictwa wiejskiego;
O ptym alizacja produkcji transportu  cem entu na teren ie kraju

i wiele innych.
Ostatnio p reradzone  są prace z zakresu planowania kalendarzo

wego, k tóre m ają wielkie znaczenie przy planowaniu optym alnej or
ganika: ji produkcji.

Odrębną grupę prac stanow iły badania nad modelowaniem rozwo
ju system ów gospodarczych zarówno przem ysłu, jak  i rolnictwa, a tak
że rozwoju całej gospodarki. W prącach tych skoncentrowano uwagę 
na m etodach m atem atycznych i num erycznych optym alizacji zagad
nień stru k tu ry  produkcji, alokacji środków produkcji, wyboru loka
lizacji obiektów, symulowania procesów projektow ania technicznego 
obiektów przemysłowych i program owania rozwoju.

Prace te dotyczyły zarówno problemów m akro- jak  i m ikroekono
micznych.

W w yniku tych prac zbudowano szereg modeli m atem atycznych 
dla w ybranych dziedzin gospodarki, opublikowano kilkanaście prac 
naukovych oraz wygłoszono refera ty  na międzynarodowych konfe- 
r e n c ja h .

Pracam i prowadzonymi nad zastosowaniem badań operacyjnych 
do planowania i kierowania gospodarczego zainteresowała się prak
tyka gospodarcza i częściowo są one już wdrażane.

Na podstawie wyników tych badań uzyskano jeden doktorat oraz 
przeprowadzono jedną habilitację.

Oprócz seminarium  w CO PAN zainicjowano stałe seminarium  
w skali krajow ej wdrażania metod m atem atycznych w rolnictw ie, któ
re to sem inarium  stało się jakby „insty tucją” — trw a już 6 lat i obec
nie prowadzone jest w ram ach prac Kom itetu Ekonomiki Rolnictwa 
V W ydziału PAN.
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Osiągnięcia techniczne

W ram ach prac związanych z eksploatacją maszyn opracowano 
pew ną ilość urządzeń technicznych, z których należy wymienić: przy
rząd do badania zaników napięcia w sieci i własne opracowanie urzą
dzenia do spraw dzania, porównywania, korygowania i kompilowania 
taśm y papierowej. Obydwa urządzenia zgłoszono do opatentowania 
i na jedno już uzyskano patent.

W ram ach prac związanych z system am i maszynowymi opracowa- 
wano bardzo prostą przystaw kę telefonicznej łączności dalekopisowej, 
um ożliwiającą przesyłanie sygnałów dalekopisowych poprzez istnieją
cą sieć telefoniczną z szybkością do 50 bitów. Przystaw ka umożliwia 
w ykorzystanie dalekopisu jako urządzenia końcowego w system ie po
działu czasu pracującym  w oparciu o konwencjonalną sieć telefo
niczną; umożliwia przesyłanie sygnałów dalekopisowych przy pomocy 
takiej sieci w system ach sterow ania autom taycznego itp.

2. ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ

C entrum  Obliczeniowe PAN jako placówka naukowa prowadzi 
działalność szkolenia i rozw ijania kadry naukowej niejako autom a
tycznie. Szkoleniu tem u i rozwojowi sprzyjają wszystkie przedsię
wzięcia naukowe, jakie w C entrum  były i są podejmowane, a więc 
w łasne prace naukowe, prace wykonywane na zlecenie innych placó
wek PAN i spoza PAN, udział w konferencjach i spotkaniach nauko
wych w Polsce i poza jej granicami, organizowanie takich konferen
cji i spotkań w Centrum , udział w pracach m iędzynarodowych orga
nizacji naukowych, organizowanie kontaktów  naukowych pomiędzy 
pracow nikam i C entrum  i innych insty tucji polskich i zagranicznych, 
sem inaria specjalistyczne, kursy  itp.

a) Stan kadry naukowej w  poszczególnych latach

Stan kadry naukowej w C entrum  Obliczeniowym zarówno ilościo
wy, jak i jakościowy zależał i w dalszym ciągu zależy w głównej m ie
rze od dwóch czynników: od perspektyw  i możliwości naukowych 
stworzonych pracownikowi oraz od w arunków  finansowych i socjal
nych, jakie pracow nik może uzyskać. Pierw szy z nich w Centrum  
Obliczeniowym był i jest pozytyw ny (jeżeli nie brać pod uwagę ogrcm -
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nych trudności, z jakim i pracow nicy Centrum  uzyskują bardzo m ałe 
ilości wyjazdów zagranicznych), natom iast drugi z nich był i jest zde
cydowanie negatyw ny. W ynika to z coraz większej dysproporcji po
między płacami pracowników, posiadających kilkuletn i staż w naszej 
dziedzinie, zatrudnionym i w Centrum  i w innych ośrodkach oblicze
niowych, przede wszystkim  przemysłowych. Ten fakt tłumaczy, wi
doczne w poniższym zestawieniu, zmniejszanie się ilościowe grupy 
asystentów  i starszych asystentów. .

Rok
Samodz.
pracown.

nąuk.
A diunkci

Asyst, i st. 
asystenci

Razem
prac.
nauk.

Wszyscy p ra 
cownicy 
CO PAN

1962 2 3 17 22 98
1963 2 4 27 33 114
1964 2,5 2 28 32,5 115,5
1965 2 2 29 33 115
1966 3 5 30 38 127
1967 4 4 24 32 125
1968 4 7 21 32 117
1969 4 7 16 27 119
1970 4 8 17 29 122
1971* 5 11 18 34 125

* Dane z dnia 1 kw ietnia 1971 r.

b) Warunki rozwoju

Nie będzie paradoksem  stw ierdzenie, że podstawowym w arunkiem  
prawidłowego rozwoju kadry naukowej jest istnienie dobrej kad ry  
naukowej. W przypadku młodej placówki, jaką jest C entrum  Oblicze
niowe, z niewielką początkowo kadrą naukową, oznacza to koniecz
ność korzystania w szerokim zakresie z możliwości delegowania p ra 
cowników na staże naukowe do insty tucji o wysokim poziomie w in te 
resującej nas dziedzinie, czyli instytucji z dobrą kadrą naukową. Ze 
stypendiów przyznaw anych na odbycie takich staży korzystało 15 
osób przebyw ając w ośrodkach zagranicznych w sum ie 116 miesięcy. 
W ogromnej większości przypadków były to staże w Związku Ra
dzieckim — 101 miesięcy — 13 osób — głównie w Moskwie i Nowo
sybirsku. Pozostałe dwie osoby —  15 miesięcy — m iały możność od
bycia staży w Anglii (stypendia były również angielskie).
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W znacznie m niejszym  stopniu niż staże naukowe w ykorzystyw ana 
była możność uczestniczenia w międzynarodowych letnich szkołach 
naukowych, w zagranicznych kolokwiach i kursach oraz wyjazdach 
na krótkie szkoleniowe pobyty za granicą. Tylko 21 osób mogło wziąć 
udział w tego rodzaju zajęciach o łącznym czasie 40 tygodni. Ograni
czenia w ynikały z bardzo rrałych funduszy na ten cel przyznawanych 
C entrum  Obliczeniowemu.

W arto podkreślić, że koszt 13 tygodni z wymienionych 40 pokryty 
został ze stypendiów  zagranicznych (3 duńskie, 1 angielskie i 1 za- 
chodnioniemieckie).

W każdym z zakładów Centrum  Obliczeniowego prowadzone były 
i są sem inaria naukowe, których charak ter jest przynajm niej w części 
szkoleniowy. Z zasady w sem inariach takich udział biorą wszyscy 
pracownicy naukowi danego zakładu, jak również pewna część pozo
stałych pracowników. Od roku 1965 ilość seminariów prowadzonych 
w C entrum  ustabilizowała się na poziomie 11— 12, przy czym więk
szość z nich to sem inaria cotygodniowe, trw ające 2 godziny. Szczegó
łowe zestawienie wszystkich sem inariów Czytelnik znajdzie w  rozdz. 
III niniejszej książki.

Oprócz stałych sem inariów w Centrum  Obliczeniowym były i są 
organizowane kursy i cykle wykładów przeznaczonych dla poszcze
gólnych grup pracowników. Do tej pory były to przeważnie kursy 
program owania w językach kolejnych maszyn, w które C entrum  było 
wyposażone lub do których pracownicy C entrum  mieli dostęp. Poza 
kursam i program owania były również organizowane cykle wykładów 
na tem at niektórych zastosowań maszyn i z niektórych dziedzin m a
tem atyki. Zasługą C entrum  Obliczeniowego było zorganizowanie w 
roku 1964 szkoły nt. „Zastosowań m etod m atem atycznych i techniki 
obliczeniowej w  ekonomice".

W tym  m iejscu należy zwrócić uwagę na to, że działalność szko
leniowa Centrum  odnosi się nie tylko do jego pracowników. Ogrom
na większość kursów jak i wspomniana letnia szkoła były zorganizo
w ane dla osób spoza Centrum . Szczegółowe informacje o wszystkich 
w ykładach i kursach Czytelnik może znaleźć również w rozdz. III n i
niejszej książki.

W ypada również wspomnieć o szerokim udziale pracowników Cen
tru m  w lektoratach języków obcych organizowanych przez PAN. N aj
większym  powodzeniem cieszy się język angielski — około 25 osób 
rocznie. Pozostałe lek toraty  w ykorzystyw ane były przez około 15 osób 
rocznie.
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c) Oznaki (efekty) rozwoju

W tym  miejscu należałoby wym ienić wszystkie publikacje p ra
cowników C entrum  Obliczeniowego. Ponieważ jednak działalności 
pracowników jako autorów naukowych poświęcony jest osobny roz
dział niniejszej książki (IV), do niego właśnie Czytelnika odsyłamy. 
Tutaj wym ienim y jedynie te prace, k tóre były podstawą uzyskania 
stopni naukowych w porządku chronologicznym.

A oto ty tu ły  rozpraw doktorskich:

1. O pewnych hipotezach dotyczących powstania roju Giacobi- 
nid — badania przy użyciu elektronow ych maszyn cyfrowych, 
1962

2. Różnicowanie krzyw ych cukrow ych przy pomocy m etod ma
tem atycznych, 1965

3. N iektóre rozwiązania w zakresie przetw arzania cyfrowych da
nych obserwacyjnych i orbitalnych sztucznych satelitów  Zie
mi, 1966

4. Badania metodami num erycznym i praktycznej stabilności tró j
kątnych rozwiązań Lagrange’a w ograniczonym płaskoeliptycz- 
nym  zadaniu trzech ciał, 1967

5. W ybrane zagadnienia przetw arzania cyfrowych danych obser
wacyjnych i orbitalnych małych planet i komet, 1967

6. Zasada m aksimum  dla układów różniczkowych o pochodnych 
cząstkowych r^ędu drugiego i jej zastosowanie do num eryczne
go rozwiązywania zagadnień brzegowych, 1968

7. Zagadnienie brzegowe dla układów wielowymiarowych rów nań 
różniczkowych liniowych, 1968

8. M etodyka projektow ania optymalnego planów generalnych dla 
zakładów przem ysłu maszynowego, 1968

9. Pokrycia zbioru wierzchołków — n-wym iarowego sześcianu E n 
i ich zastosowanie do rozpoznawania obiektów, 1969

10. M odelowanie elektryczne rozkładu energii w polu prom ienio
w ania tem peraturow ego, 1970

11. Raznostnyje schiemy dla sistiem y uraw nienij smieszannogo ti-  
pa sodierżaszczej gipierboliczeskij i parabol iczeskij opiera tory, 
1970.

i
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12. M atematyczńo-logiczne algorytm y rozpoznawania postaci. Te
oria obiektywnej identyfikacji *.

Podstaw ą uzyskania stopnia doktora habilitowanego były prace:

1. Zastosowanie cyfrowego modelu uczącego się autom atu do roz
poznawania obszarów praktycznej stabilności ruchu opisywa
nego przez rozwiązania równań różniczkowych zwyczajnych

z losowymi perturbacjam i, 1966

2. Problem y program owania rozwoju przem ysłu, 1969

3. A lgorithmically Definable Functions, 1971.

* Rozprawa nie sta ła  się podstaw ą uzyskania stopnia naukowego, gdyż jej 
autor, m gr inż. S tanisław  Zacharski, zginął dnia 2 kw ietn ia 1969 r. w  katastro 
fie lotniczej pod Zawoją w przeddzień obrony te j rozprawy.



111. CENTRUM OBLICZENIOWE JAKO PLACÓWKA
KSZTAŁCĄCA

Osiąganie pozytyw nych wyników naukowych, organizacyjnych 
i wydawniczych jest bezwzględnie uzależnione od stw orzenia odpo
wiedniej bazy i warunków, umożliwiających pracownikom  stałe pod
noszenie ich kw alifikacji i zapoznawania się z najnowszym i k ierun
kami w reprezentow anej dyscyplinie naukowej. N iewytyczenie p ra 
cownikom kierunku i metod szkolenia jest zawsze ryzykowne; takie 
stanowisko nigdy nie daje gwarancji prawidłowego podnoszenia kw a
lifikacji, a często może spowodować zepchnięcie całej działalności na
ukowej placówki z wytyczonego kierunku. Świadomość wagi praw i
dłowego podnoszenia kwalifikacji kadry naukowej od początku była 
w centrum  uwagi dyrekcji placówki.

Jest jednak znamienne i charakterystyczne, że C entrum  nie ogra
niczyło swojej działalności szkoleniowej do pracow ników własnych. 
Wręcz przeciwnie. Od pierwszych miesięcy istnienia akcją szkolenio
wą objęto pracowników innych instytucji. Z każdym rokiem  w zrasta
ła tylko ilcść pracowników CO PAN jako wykładowców, natom iast 
słuchaczami byli przeważnie pracownicy innych insty tutów  PAN lub 
w .ogóle spoza PAN.

Formy szkolenia były różne, jak sem inaria, wykłady, konferencje, 
kursy  szkoleniowe, staże i praktyki.

O wysiłku CO PAN i jego kadry naukowej w tej dziedzinie n a j
lepiej świadczą zestawienia przytoczone w odpowiednich poddziałach.

1. SEMINARIA

Już w roku 1962 zorganizowano pierwsze sem inaria z w ybranych 
kierunków  i z każdym rokiem ilość zajęć sem inaryjnych zwiększano 
i obejmowano szkoleniem coraz większą liczbę pracowników nauko-
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wych i technicznych. W tabeli n r  III. 1 podano zestawienie przepro
wadzonych sem inariów i ćwiczeń w latach 1962— 1971.

T a b e l a  III .l

W ykaz sem inariów  prow adzonych w  C entrum  O bliczeniowym  PAN  od 1962 roku

Lp. Tem at sem inarium
Tytuł, imię i nazwisko 

prowadzącego

Okres
trw an ia
sem ina

rium

1 2 3 4

1 Badanie okresowości i s ta 
bilność ruchu

dr W ładysław Turski 1962

2 Teoria program ow ania dr M arek Greniewski 1962—1963
3 Rów nania różniczkowe 

o pochodnych cząstkowych
dr Bohdan Ław urk 1962—1963

4 B adania operacyjne w za
gadnieniach ekonomicznych

dr M arek G reniewski 1962

5 M etody num eryczne i teoria prof, dr Mieczysław W armus 1962—1965
aproksym acji •

6 W ybrane zagadnienia me
chaniki nieba

dr W ładysław Turski 1963

7 P rogram ow anie liniowe dr Krzysztof Rey 
mgr K rystian Zorychta

1963

8 O rganizacja szybkich syste
mów cyfrowych

doc. Rom uald M arczyński 1963

9 W ybrane zagadnienia tech
niki cyfrowej

mgr inż. Kazimierz Bałakier 1963

10 M etody num eryczne rów nań 
różniczkowych i całkowych

dr Bohdan Ław ruk 
dr Zenon Szoda

1964—1966

11 Przegląd publikacji prof, d r Mieczysław W armus 1964— 1970
12 Program ow anie m atem atycz

ne (metody ekonomiczne)
prof, d r Mieczysław W armus 1.964

13 System  klasyfikacji p rogra
mów na maszyny m atem a
tyczne

prof, d r Mieczysław W armus 1964—1966

14 M etody num eryczne prof, dr Mieczysław W armus 1964—1965
15 Ekonomiczne zagadnienia prof, dr Mieczysław W armus 1964

rolnictw a doc. d r Teresa M arszałko-
wicz

16 * Sieci logiczne i ich synteza 
(na maszyny cyfrowe)

doc. Rom uald M arczyński 1964

17 Metody num eryczne ogólne prof, dr Mieczysław W armus 1665
18 M etody m atem atyczne eko

nomii
prof, d r Mieczysław W armus 
prof, dr Bronisław  Minc

1965—1966
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c.d. tabeli U l.l

1 2 3 4
19 Metody matem atyczne 

w  rolnictwie
prof, d r Mieczysław W armus 
prof, d r Teresa M arszałko-
wicz

1965—1966

20 Statystyka m atem atyczna prof, dr Mieczysław W arm us 1965—1968
21 Diagnostyka i taksonom ia prof, d r Mieczysław W armus 1965—1966
22 Niektóre problem y z orga

nizacji maszyn cyfrowych
doc. Rom uald M arczyński 1965—1966

23 Języki specjalistyczne mgr Jadw iga Em pacher 1965
24 Metody numeryczne rów nań 

różniczkowych
dr Zenon Szoda 1966—1969

25 M etody optym alizacyjne prof, dr Mieczysław W armus 1P66
26 Algorytmy sterowania m gr inż. S tanisław  Zacharski 1966
27 Języki specjalistyczne i bu 

dowa translatorów
doc. dr W ładysław Turski 1866

28 S truk tu ry  logiczne maszyn 
cyfrowych

doc. Rom uald M arczyński 1966—1970

29 Metody projektow ania i p ro
gram ow ania inżynieryjnego

prof, dr Czesław Bąbiński 1966—1967

30 M echanizacja i autom atyza
cja projektow ania

prof, dr Czesław Bąbiński 1967

31 Metody przetw arzania da
nych z zakresu mechaniki 
nieba i geodezyjnych zasto- 
stow ań sztucznych satelitów

dr inż. Wojciech Pachelski 1967—1968

32 M etody numeryczne rów nań 
różniczkowych zwyczajnych 
i cząstkowych

dr Zenon Szoda 1967—1970

33 Budowa systemów operacyj
nych dla emc ODRA-1204

doc. d r W ładysław  Turski 1967

34 R ekonstrukcja branż prze
mysłowych

prof, dr Mieczysław W armus 1967

35 Przegląd literatu ry  z zakre
su systemów operacyjnych

doc. d r W ładysław Turski 1967

36 Metody opracowywania ob
serw acji oraz metody num e
ryczne mechaniki nieba

dr inż. Wojciech Pachelski 1968—1971

37 Przegląd literatury doc. Rom uald M arczyński 1968—1970
38 Budowa systemów krotnych dr Jacek Olszewski 1968
39 Budowa translatorów dr Jacek Olszewski 1968
40 Metody matem atyczne eko

nomiki przemysłu
prof, d r Mieczysław W arm us 1968

41 Zastosowanie metod m ate
m atycznych w medycynie

prof, d r Mieczysław W armus 1968

42 Metody matem atyczne 
w  ekonom etrii

prof, d r Mieczysław W arm us
■

1968
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1 2 3 4

43 Języki i budow a tran sla to 
rów. System y liczące w ielo
dostępne

doc. dr W ładysław Turski 1968

44 Przegląd publikacji doc. d r W ładysław  Turski 1969—1970
45 System y operacyjne i m eto

dy ich opisu
prof, d r Mieczysław Warmus 1969

46 Procesy stochastyczne prof, dr Mieczysław Warmus 19619
47 Procedury standardow e dr Eugeniusz Łuczywek 1969
48 O program owanie maszyn 

i system ów cyfrowych
doc. dr W ładysław Turski 1970—1971

49 W ielowym iarowa analiza 
statystyczna

prof, d r Mieczysław W armus 1971

50 W ykłady z probabilistyki prof, dr Mieczysław Warmus 1971
51 ?«łodele sekw encyjne dr hab. W iesław Grabowski
52 Metody num eryczne rów nań 

różniczkowych
dr Zenon Szoda 1971

53 Oprogram owanie i użytko
w anie system ów cyfrowych

doc. dr W ładysław Turski 1971

54 O program owanie maszyn 
i system ów cyfrowych

doc. d r W ładysław Turski 1971

55 S tru k tu ry  logiczne maszyn 
m atem atycznych

doc. Rom uald M arczyński 1971

56 Przegląd publikacji m gr inż. Tadeusz Wiewió- 
rowski

1971

57 Zastosowanie optym alizacji 
i metod m atem atycznych

prof, dr Roman Kulikowski 1971

58 B adania operacyjne w op
tym alizacji procesów pro
dukcyjnych

dr hab. Tadeusz P ietrzkie-
wicz

1971

59 Sem inarium  w ew nęttzne 
Pracow ni Metod Redukcji 
Danych Doświadczalnych

dr inż. Wojciech Pachelski 1971

60 Teoria języków form alnych 
i syn tak tyka języków pro
gram ow ania

dr hab. Andrzej Blikle 1971

61 Teoria maszyn i sem antyka 
języków program ow ania

dr hab. Andrzej Blikle 
prof, dr Zdzisław Paw lak

1971

62 Z ebrania robocze Sam odziel
nej Pracow ni Podstaw  M a
tem atycznych System ów L i
czących

m gr W łodzimierz Kwaso- 
wiec

1971

63 Sem inarium  nt. realizow a
nych p rac usługowych

m gr Jadw iga Lewandowska 
dr inż. Wojciech Pachelski

1971
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2. WYKŁADY

Praktyka organizowania jedno- lub dwudniowych wykładów, po
łączonych z ćwiczeniami ze specjalnych dziedzin, była często stoso
wana w Centrum . Chodziło tu  w wielu przypadkach o nowe dziedzi
ny  zastosowań albo c poszerzenie już prowadzonej tem atyki i wciąg
nięcie do niej większego grona osób. Ilość zorganizowanych wykładów 
i ich tem atykę ilustru je tabela III.2.

T a b e l a  1X1.2

W ykaz w ykładów  w  latach 1963— 1970 dla pracow ników  CO PAN

Łp. Tytuł tem atu W ykładowca Rok
1 2 3 4

1 Niektóre metody numeryczne 
algebry liniowej

prof. E. D urand 1962

2 A case study in inventory con
trol

prof, dr Chorofas 1962

3 Evolution in com puter p ro
gram m ing

prof, d r Chorofas 1962

4 W orking w ithin the fram ew ork 
of an organization

prof, d r Chorofas 1962

5 Analiza i synteza ukiadów lo
gicznych maszyn m atem atycz
nych

doc. d r A ntonia Swoboda 1963

6 O pewnym  program ie kolejo
wych obliczeń trakcyjnych

m gr Jerzy  K ucharczyk 1963

7 Program ow anie na maszynę 
Elliott

doc. dr Józef Łukaszewicz 1963

8 K onstrukcja i konserw acja m a
szyny ODRA-1002

inż. S tefan Zając 1963

9 Program ow anie na maszynę 
URAŁ-2

mgr Zenon Szoda 1963

10 Analiza i synteza układów lo
gicznych maszyn m atem atycz
nych

doc. dr A ntonia Swoboda 1963

11 Pamięć magnetyczna — k a ru 
zela Facit

Erika Goliath 1963

12 Metody modelowania procesów 
losowych na elektronicznych 
m aszynach cyfrowych

prof. T. A. Ososkow 1964

13 O rganizacja i praca ośrodka 
obliczeniowego w  Instytucie 
B laise-Pascal w  Paryżu

prof. Rene de Possel 1964
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1 2 3 4

14 W ybrane zagadnienia ekono
miczne

prof, d r Bolesław 
Kłapkowski

1965

15 E kstrem alna algebra macierzy prof. N. N. Worobiow 1965
16 B adania operacyjne i ekonom i

czne rozwiązania
prof. N. N. Worobiow 1965

17 M etody interpolacji i aproksy
macji

prof. T iberiu Popoviciu 1965

18 Możliwości w prow adzenia me
tod m atem atycznych do badań 
w  zakresie chorób w ew nętrz
nych (cykl wykładów)

doc. dr Tadeusz Bogdanik 1966—
1967

19 O tw ierdzeniu o punkcie s ta 
łym dla procesu iteracyjnego 
ze zm iennym i operatoram i

prof. d r Tomasz Frey 1966

20 O num erycznym  rozwiązaniu 
rów nań ogólnych przy pomocy 
m etody kolejnych zaburzeń

prof. dr Tomasz Frey 1966

21 W prowadzenie do wykładów 
m atem atyki stosowanej na s tu 
diach uniw ersyteckich z m ate
m atyki

prof. d r V ladim ir Vranić 1966

22 Zastosowanie pojęcia dualności 
w teorii korelacji

prof. dr V ladim ir Vranić 1966

23 M etody iteracyjne rozw iązyw a
nia różnicowych zagadnteń 
brzegowych

doc. k. n. E. G. Dyakonow 1966

24 Schem aty różnicowe z operato
rem  rozszczepialnym dla wielo
w ym iarow ych zagadnień fizyki 
m atem atycznej

doc. k. n. E. G. Dyakonow 1966

25 Ekonomiczne metody różnicowe doc. k. n. E. G. Dyakonow 1966
26

i

O niektórych problem ach pro
gram ow ania rozpracowanych w 
Instytucie M atem atycznym  AN 
ZSRR

k. n. J. J . Jerem in 1966

27 M etoda feyerowskich przybli
żeń w  program ow aniu m atem a
tycznym  i metoda „kar"

k. n. J. J. Jerem in 1966

28 W ykorzystanie w ariancji w  fa 
zowej przestrzeni stanów

k. n. J. A. Krylów 1966

29 G enetyka astmy prof. dr Mieczysław 
Obtułowicz

1967
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1 2 3 4

30 La representation  des d ifferen
ces de visées de une function 
per une integral definie et 
l'application pour determ iner 
le resle de la form ule de qua- 
tra tu re  de G auss-Turan

prof. dr D. Jonesen 1967

31 Wybór optymalnych ścieżek 
w zrostu gospodarki narodowej

d r Tadeusz K asprzak 1967

32 Zastosowanie metod m atem aty
cznych do ustalenia daw ki in 
suliny (cykl wykładów)

doc. dr Tadeusz Bogdanik 1967

33 Procesy stochastyczne prof, d r S tefan Zubrzycki 1968
34 K ontynuacja badań w  zakresie 

stosowania analizy czynniko
w ej do dysproteinem ii

doc. dr Tadeusz Bogdanik 1£68

35 Zastosowanie metod m atem aty
cznych w kardiologii

doc. d r Tadeusz Bogdanik 1S69

36 Algol na maszynę ODRA-1204 mgr Jerzy Szczepkowicz 
mgr K rystyna Sochan

1969

37 Metody probalilistyczne prof, d r Mieczysław W armus 1969—
1971

3. KONFERENCJE, ZJAZDY NAUKOWE, SYMPOZJA

Jedną z ważnych form szkolenia było organizowanie przez Cen
trum  Obliczeniowe lub przy współudziale C entrum  spotkań nauko
wych, konferencji lub sympozjów. Do tej form y szkolenia i podno
szenia kwalifikacji oraz wym iany doświadczeń i osiągnięć przykłada
no w Centrum  dużą wagę. Pierw szą „szkołę letn ią” w ram ach wielo
stronnej współpracy między akadem iam i krajów  socjalistycznych na 
tem at „M etody m atem atyczne i technika obliczeniowa w ekonomice” 
zorganizowano w lipcu 1964 roku. Pracow nik C entrum  wygłosił na 
tej konferencji refera t na tem at „O algorytm ach m etodą sym plek- 
sów”. Całość m ateriałów  z tej szkoły letniej została opublikowana 
przez Centrum  w 1965 roku w dwóch wersjach językowych: polskiej
1 rosyjskiej.

N astępną konferencję, k tóra odbyła się w W arszawie w dniach od
2 do 4 czerwca 1966, Centrum  Obliczeniowe zorganizowało wspólnie 
z K atedrą Mechaniki Nieba U niw erystetu W rocławskiego. K onferen
cja ta  dotyczyła „Współczesnych problem ów i m etod m echaniki nie
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ba”. W czasie jej trw ania czterech pracowników CO PAN wygłosiło 
refera ty : „Stabilność ruchu w mechanice n ieba”, „O stabilności punk
tów Lagrange’a w płasko-eliptycznym  zadaniu ograniczonym trzem a 
ciałam i”, „Num eryczne aspekty analitycznych teorii ruchu”, „Prze
tw arzanie danych obserw acyjnych sztucznych satelitów  Ziemi”. W ro
ku 1967 m ateriały  z tej konferencji zostały opublikowane pod po-, 
wyższym tytułem .

Zagadnieniom autom atycznego projektow ania maszyn cyfrowych 
była poświęcona konferencja, zorganizowana przez Centrum  Oblicze
niowe PAN przy współudziale Insty tu tu  Maszyn M atematycznych, 
w W arszawie w czerwcu 1968 r. Podczas tej trzydniowej konferencji 
pracow nicy C entrum  wygłosili referaty : „Stan obecny i perspektyw y 
autom atycznego projektow ania sieci logicznych”, W ybrane zagad
nienia rozmieszczenia elem entów oraz opracowania schem atów połą
czeń”, „SLENG, AŁOS i LJAPAS jako przykłady języków program o
w ania dla celów autom atycznego projektow ania maszyn cyfrowych” , 
„M etody autom atycznego generow ania oprogram owania maszyn cy
frow ych”, „Program  m inimalizacji funkcji boolowskich dla maszyny 
cyfrowej URAŁ-2”. W roku 1970 całość m ateriałów  z tej konferencji 
została opublikowana przez CO PAN pod tytułem :: „Automatyczne 
projektow anie maszyn cyfrow ych”.

W dniach 21—26 października 1968 r. staraniem  Sekcji P rzetw a
rzania Inform acji Oddziału W arszawskiego Polskiego Towarzystwa 
E lektroniki Teoretycznej i Stosowanej przy współudziale Centrum  
Obliczeniowego zorganizowana została konferencja na tem at „Nauko
we problem y maszyn m atem atycznych”. M ateriały z tej konferencji 
C entrum  Obliczeniowe włączyło do swego planu wydawniczego w 1970 
roku.

Pracow nicy Centrum  Obliczeniowego wygłosili na tej konferencji 
następujące referaty : „Inform atyka, czyli m aszyny m atem atyczne 
i przetw arzanie inform acji” , „Niektóre problem y projektow ania kom
binacyjnych układów logicznych zbudowanych z elem entów wielo- 
funkcjnych”. „W ykorzystanie maszyn cyfrowych do autom atyzacji 
obliczeń orbitalnych”, „M aszyny m atem atyczne a społeczeństwo”, 
„Korzyści ekonomiczne w ynikające z zastosowania maszyn m atem a
tycznych w gospodarce narodow ej” , „Układy i równania percepcji”.

W ram ach współpracy między akadem iam i krajów  socjalistycznych 
w problem ie „Naukowe zagadnienia techniki obliczeniowej” Centrum  
Obliczeniowe zorganizowało m iędzynarodową konferencję na tem at 
„M etody autom atyzacji program owania i autom atyzacji eksploatacji
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maszyn cyfrowych”. W naradzie tej, k tóra trw ała od 12 do 17.X. 
1970 r. wzięło udział 128 specjalistów, w tym  58 z pozostałych k ra
jów socjalistycznych. Nie przew iduje się opublikowania m ateriałów  
z tej konferencji.

„W ydajność dużych program ów ” to tem at m iędzynarodowego sym 
pozjum zorganizowanego przez CO PAN w Jabłonnie w dniach 10— 
14.VIII. 1970 r. z udziałem w ybitnych specjalistów z ZSRR, USA, 
W ielkiej B rytanii i N.RD. M ateriały z tego sympozujm  pod tytułem  
„Efficient Production of Large Program s. Proceedings of In ternatio 
nal Workshop, Jabłonna, August 10— 14, 1970” zostały w ydane przez 
CO PAN w czerwcu bieżącego roku.

W dniach 2—5 czerwca 1971 r. C entrum  Obliczeniowe PAN zor
ganizowało konferencję na tem at „Projektow anie maszyn cyfrow ych” . 
M ateriały z tej konferencji będą opublikowane w pierwszym  kw artale 
1972 roku.

W dniach 22— 25 czerwca 1971 r. staraniem  C entrum  Obliczenio
wego PAN zorganizowany został cykl wykładów popularnych i spe
cjalistycznych, dotyczących najnowszych problem ów s tru k tu ry  i użyt
kowania systemów cyfrowych. W ykłady te prowadzili pracownicy 
znanej firm y Control Data Corporation.

4. KURSY SZKOLENIOWE

Zainstalow anie pierwszych maszyn cyfrowych w CO PAN, na j
pierw  EMAL-2, następnie URAŁ-2, od razu postawiło problem  szko
lenia pracowników. Przede wszyskim chodziło o wyszkolenie odpo
wiedniej ilości pracowników własnych w obsłudze i konserw acji m a
szyn cyfrowych, a następnie w dziedzinie program owania.

Pierw szy kurs zorganizowano już na początku 1962 r. Znam ienne 
jest to, że Centrum  już od samego początku nie ograniczyło szkolenia 
tylko do pracowników własnych, ale objęło nim  również słuchaczy 
z innych placówek naukowych. C entrum  po prostu włączyło się do 
ogólnopolskiej akcji szkoleniowej.

W ostatnich latach zasięg kursów, w myśl co praw da s ta tu tu  CO 
PAN, starano się ograniczyć tylko do pracowników placówek PAN, 
ale reguła ta nie jest przestrzegana i w m iarę wolnych miejsc p rzy j
mowani są słuchacze spoza PAN.

W ysiłek D yrekcji i kadry naukowej CO PAN w dziedzinie tej for
m y szkolenia najlepiej charakteryzuje tabela III.3.
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Kursy szkoleniowe
T a b e l a  III.3

Lp. Tytuł Czas
trw ania

W ykładowcy Insty tucja

1 2 3 4 5
1 Obsługa 

i konserw acja 
m aszyn cy
frowych 
URAŁ-2

15.11—
15.IV.1962

mgr inż. K a
zimierz B ała- 
kier, mgr inż. 
Zb. Grzesz
czyk, mgr inż. 
Lesław  Niem
czycki, mgr 
inż. P iotr 
Dziekoński, 
W iesław C ho. 
cholski,
M. Kącki

WAT

2 Obsługa 
i konserw a
cja maszyn 
cyfrowych 
URAŁ-2

24.04—
7.07.1962

Insty tu t Energetyki

3 Obsługa 
ł konserw a
cja maszyn 
cyfrowych 
URAŁ-2

dw a ty 
godnie 
1962

CO PAN

4 Program o
w anie na 
maszynę cy
frow ą
ODRA-1002

dwa ty 
godnie 
1962

CO PAN

5 Język algo 2.05.1962 dr MareK CO PAN, In sty tu t M a
rytm iczny do 1.02. Greniewski, szyn M atem atycznych,
ALGOL-60 1963 dr W ładysław  

Turski
In sty tu t Energetyki, 
W ojskowa Akadem ia 
Techniczna i inne p la
cówki PAN

6 K urs p ro 2.05.1962 dr Zenon CO PAN, Insty tu t

-

gram ow ania 
dla maszyny 
cyfrowej # 
URAŁ-2.

do 1.02. 
1963

Szoda Maszyn M atem atycz
nych, In sty tu t E ner
getyki, Wojskowa 
Akadem ia Techniczna 
i inne placówki PAN
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c.d. tabeli II  1.3

1 2 3 4 5

7 Program o
w anie na 
maszynę 
cyfrową 
ODRA-1002

dw a ty 
godnie 
1962

m gr Józef 
Wdowiak

CO PAN

8 Program o
w anie na 
maszynę 
cyfrową 
URAŁ-2

dwa ty 
godnie 
1962

dr Zenon 
Szoda,
m gr A ndrzej 
Sadowski

CO PAN

9 Organizacja 
maszyn i tes
tów

12 godzin 
1962

C O PA N

10 Obsługa 
i konserw a
cja maszyn 
cyfrowych

1962 m gr inż. K a
zimierz Bala- 
kier, m gr inż. 
Zbigniew 
Grzeszczyk, 
m gr inż. L e
sław  Niem
czycki, mgr 
inż. P iotr

C O PA N

11 P rogram o
w anie na 
maszynę 
cyfrową 
URAŁ-2

1 miesiąc 
19G3

Dziekoński C O PA N  i inne 
cówki

pla-

12 Program ow a
nie w języku 
Gier-Algol

1 miesiąc 
1963

C O PA N  i inne 
cówki

pla-

13 Program o
w anie na 
maszynę 
cyfrową 
UMC

1 miesiąc 
1963

CO PAN i inne 
cówki

pla-

14 Program o
w anie w au- 
tokodzie 
COPAN-1

1 miesiąc 
1963

C O PA N

15 Kody liczbo- 
bowe in te r
pretacji pa
ram etrów  
adresowych 
— K LIPA

2 tygod
nie 
1963

C O PA N

•
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c.d. tabeli III.3

1 2 3 4 5

16 Program o
w anie na 
maszynie 
cyfrowej 
ELLIOTT- 
-803 w au to- 
kodzie M ark 
III

1962 C O PA N

17 O pewnym
program ie
kolejnych
obliczeń
trakcyjnych

1963 C O PA N

18 Program o
w anie na 
m aszynę 
cyfrową 
UMC-1

1964 C O PA N

19 Program o
w anie dla 
maszyn cy
frowych w 
języku GIER- 
-ALGOL

1964 C O PA N

20 Program o
w anie w au- 
tokodzie 
COPAN na 
maszyną 
cyfrową 
URAŁ-2

1964 CO PA N

21 Program o
w anie dla 
maszyn cy
frow ych w 
języku GIER- 
-ALGOL

1965 Placów ki naukowe 
rolnictw a

22 Program o
w anie w sys
tem ie K LIPA

1966 CO PAN

23 Program o
w anie dla 
maszyn cy
frowych

10 m ie
sięcy 1967

Absolwenci Akademii 
Medycznej w W arsza
wie
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c.d. tabeli 111.3

1 2 ! 3 1 4 5
24 Zastosow a 6.03.— dr Eugeniusz Studenci W ydziału:

nie maszyn 19.06.1969 Łuczywek, Mechanicznego, Ener
m atem aty dr Jacek Ol getyki i Lotnictw a
cznych ze szewski, doc. PW, ZSP — Koło
szczególnym dr W ładysław Energetyków
uw zględnie T urski
niem O dra-
-Algolu

25 K urs O dra- 12.05.— dr Jacek O l In sty tu t A utom atyki,
-Algolu 12.06. szewski, mgr CO, In sty tu t Fizyki,

1969 Joanna M a- 
łicka-W ąso- 
w ska

IPPT  PAN, 1 student 
PW

26 K urs O dra- 24.10.— doc. dr W ła Inst. A utom atyki,
-Algolu 20.12.1970 dysław T u r

ski, d r Jacek 
Olszewski, 
dr A. K ieł- 
basiński, mgr 
Tadeusz 
Skalski, mgr 
Joanna M a- 
licka-W ąso- 
wska

IPPT  PAN, Inst. Che
mii Fiz. PAN, Inst. F i
zyki PAN, Zakł. Geo
dezji PAN, Inst. Tech
niki E lektronow ej, 
Uniw. W -ski, Inst. 
Lotnictw a, ZOWAR, 
K ujaw ska F -ka  F arb  
i Lakierów , C entrala 
P roduktów  Naftowych, 
Przeds. Poszukiw ań 
Geofiz., Studenci 
Wydz. Mech., Energe
tyk i i Lotnictw a PW

27 Zastosowanie 10.03.— dr Eugeniusz Studenci W ydziału
m aszyn m a 18.05.1970 Łuczywek, Mech. Energetyki
tem atycz mgr Tadeusz i Lotnictw a PW
nych ze Skalski, mgr
szczególnym Andrzej S ty 
uwzględnie czeń
niem O dra- Inst. A utom atyki,
-Algolu Inst. Chemii Fiz. PAN,

28 K urs O dra- 13.04.— doc. dr W ła Przeds. Poszukiw ań
-Algolu 30.05.1970 dysław T u r

ski, d r inż. Woj
ciech P achel- 
ski, dr A. 
K iełbasiń- 
ski, mgr T a
deusz S kal
ski

Geofizycznych, Inst. 
Łączności, Centr. Z a
rząd Lotnictw a Cy
wilnego, W ytw. Sprzę
tu  Komunikac., WAT, 
C entralne Biuro K on
strukcji O brabiarek, 
PIHM
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c.d. tabeli I I I S

29

30

31

Kurs O dra- 
-L japas

1.06.—
6.06.1970

K urs O dra- 
-A lgclu

Kurs
Algol 1204

6.10  —

28 11.1970

6.11.—  
7.11.1970

m gr Antoni 
Michalski, 
mgr Tadeusz 
Wiewió- 
rowski

dr inż. W oj
ciech Pachelski, 
dr Jacek Ol
szewski, dr 
Andrzej 
K iełbasiński, 
mgr Tadeusz 
Skalski

dr Jerzy 
Szczepko- 
wicz, mgr 
K rystyna Je - 
rzykiewicz

Inst. Autom atyki, 
Przem ysłowy Inst. 
A utom atyki i Pom ia
rów, WSI, WAT — 
Wydz. C ybernetyki 
i Inst. Autom. Syste
mów Zarządzenia, 
IMM, Inst. C yberne
tyki Technicznej, Po- 
lit. Łódzka, Uniw. 
Łódzki, AGH, PW, 
C entralny Ośrodek 
Badań Rozw. Techn. 
K olejnictwa, Inst. 
Łączności
Zakl. Geofizyki, Inst. 
A utom atyki, Inst. Ge
ografii, Inst. Fiz. Te
oretycznej, IPPT, Inst. 
Technologii E lek tro
nowej, Inst. Fiz. 
Państw . Przeds. Foto
gram etrii, Centr. L a
bor. Ochrony Radio
logicznej, Budomontaż, 
Państw . Przeds. Geo
dezyjne, Inst. Organ, 
i Mechan. Budown., 
PIHM , Inst. Geodezji 
i K artografii, Inst. 
Łączności, Inst. Tech
niki C ieplnej PW, 
Wydz. Geodezji i K ar
tografii PW, Zjedn. 
Przem. Automat, 
i A paratury  P om iaro
wej, F -ka  Wyrobów 
Precyz. im. gen. W. 
Świerczewskiego, Inst. 
Geologiczny — CUG-u 
IPPT, Inst. A utom a
tyki, Zakl. Geofizyki, 
Inst. Fizyki, Inst. Che
mii Fiz., PW — Inst. 
Technologii E lektro-
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c.d. tabeli III .3

1 2 3 4 5

\

nowej, Centr. Ośrodek 
Badań Rozwoju 
Techn. Kolejnictwa, 
Przeds. Poszukiwań 
Geofizyczn., Przem y
słowy Inst. Autom a
tyki i Pom iarów, 
PIHM

32 Kurs
Algol 1204

15.05—
30.06.1971

dr inż. W oj
ciech Pachelski, 
dr Jacek O l
szewski, dr 
Andrzej 
K ielbasiński, 
m gr H alina 
P ielat, mgr 
A lina Rusz
kowska

Zakl. Geofizyki PAN, 
Inst. Geodezji i K ar
tografii, Centr. Biuro 
K onstr. Urządzeń 
Budowl., Inst. Auto
m atyki PAN, IUA, 

Inst. Chem ii Fiz. PAN, 
Przeds. Poszukiwań 
Geofiz., Inst. Fizyki 
PAN, NIK, IPPT PAN

5. STAŻE I PRAKTYKI STUDENCKIE

Centrum  już w roku 1962 rozszerzyło zakres szkolenia i przystą
piło do organizowania staży naukowych dla pracowników innych p la
cówek tak  polskich, jak  i zagranicznych. Nawiązano również kontakt 
ze szkolnictwem wyższym i zorganizowano praktyki dla studentów  
odpowiedniej specjalności. Ta form a szkolenia kontynuow ana jest 
nadal. Przebieg staży ilustru je  tabela III.4, natom iast p rak tyk  s tu 
denckich —  tabela III.5.

T a b e l a  III.4
Staże dla pracowników obcych

Lp. Rok Uczest. Placówki
1 2 3 4

1 1962 21 O bserw atorium  Astronom iczne UW, C entralny  Ośrodek 
Badań Rozwoju Kolejnictwa, IBJ, Politechnika W arszaw
ska, In sty tu t Fizyki PAN, Zakład Geofizyki PAN, Insty
tu t Fizyki PAN, AGH Kraków , PIHM

2 1963 19 Insty tu t M atem atyczny UW, IPPT, Zakład Geofizyki PAN, 
In sty tu t S tatystyk i w  Budapeszcie,, IBJ, W ęgierska A ka
dem ia Nauk
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c.d. tabeli 111.4

1 2 3 4

3 1964 7 Insty tu t Gospodarki Wodnej, W ytwórnia Sprzętu Komu
nikacyjnego, B iuro Projektów  Zarządu Lotnictw a, PW  — 
K atedra Siłowni Gospodarki Energetycznej, Zakład Fizyki 
Teoretycznej, In sty tu t Chemii Fizycznej PAN

4 1965 7 Insty tu t Maszyn Przepływowych, C entralne Biuro Kon
strukcji Okrętowych, AGH — Kraków, Insty tu t Łączności, 
WSŁ — Lublin, AGH — K atedra A utom atyki i E lektro
niki, P racow nia Psychom etryczna PAN

5 1966 8 Pracow nia Psychom etryczna PAN, K atedra Siłowni Gos
podarki Energetycznej PW, Dział Geodezji Wyższej 
i Astronomii Geodezyjnej PAN, BSPT Pełnomocnik Rządu 
d/s W ykorzystania Energii Jądrow ej, IPPT  PAN. Poli
technika W arszawska, PROATOM, In s ty tu t Psychom e- 
tryczny

6 1967 10 Państw ow a Szkoła Techniczna w W arszawie, Akadem ia 
Medyczna w  W arszawie

7 19G8 2 U niw ersytet im. A. M ickiewicza w Poznaniu
8 1969 19 Państw ow a Szkoła Techniczna w  W arszawie

T a b e l a  III.5

P raktyk i studenckie

Lp. Rok Uczest. Placówki

1 1962 21 W ydział M atem atyki i Fizyki UW, K atedra M atem atyki, 
Dział Maszyn M atem atycznych, W ojskowa A kadem ia 
Techniczna

2 1963 12 Wydział M atem atyki i Fizyki UW
3 1964 20 Wydział M atem atyki i Fizyki UW
4 1965 19 K atedra M atem atyki i Fizyki i Wydział Ekonomii Poli

tycznej UW
5 1966 35 Wydział M atem atyki i Fizyki UW, Państw ow a Szkoła 

Techniczna
6 1967 32 Wydział M atem atyki i Fizyki UW i UJ
7 1968 22 Wydział M atem atyki i Fizyki UW, U niw ersystet im. 

A. M ickiewicza w Poznaniu
8 1969 30 U niw ersytet W arszawski, U niw ersytet Jagielloński, U ni

w ersy te t Łódzki, U niw ersytet Wrocławski
9 1970 15 U J w Krakowie, U niw ersytet im. M. Curie-Skłodow - 

skiej — Lublin, U niw ersytet im. M. K opernika w Toru
niu, U niw ersytet W arszawski
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6. PRACOWNICY CO PAN JAKO WYKŁADOWCY 
W INNYCH PLACÓWKACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

Poważny jest również wkład pracowników C entrum  jako w ykła
dowców w różnych instytucjach naukowo-badawczych czy wyższych 
uczelniach.

Do tej ogólnopaństwowej akcji szkoleniowej pracownicy nauko
wo-badawczy Centrum  włączyli się już kilka lat temu. Akcja ta jest 
kontynuow ana nadal i w obecnej chwili kilkunastu pracowników 
naukowo-badawczych prowadzi wykłady ze swej specjalności w róż
nych ośrodkach naukowych.

Wykaz tem atów wykładów i nazwiska wykładowców przedstaw ia 
tabela 1II.6.

T a b e l a  III.6

Lp. Imię i nazwisko Tem at Gdzie Rok
1 2 3 4 5

1 dr Jerzy 
Lechowski

W ykłady z biofizy
ki i m atem atyki

Zakł. Biofizyki 
A kadem ii Me
dycznej

1964—1969

2 m gr Józef 
M aroński

M atem atyka wyż
sza

Akadem ia 
Sztabu G ene
ralnego

1966—1970

mgr Józef 
M aroński

Metody M onte- 
-Carlo (kurs badań 
operacyjnych)

Akadem ia 
Sztabu G ene
ralnego

1968

mgr Józef 
M aroński

Metody num erycz
ne (kurs badań 
operacyjnych)

A kadem ia 
Sztabu G ene
ralnego

1968

3 mgr A ndrzej 
M atuszewski

W ykłady i ćwicze
nia z m atem atyki 
wyższej

A kadem ia 
Sztabu G ene
ralnego

1969—1971

4 dr Jacek 
Olszewski

M atem atyka w yż
sza. Sem inarium  na 
tem at: Systemy 
użytkowania m a
szyn cyfrowych

U niw ersytet
W arszawski

1968—1969

dr Jacek 
Olszewski

Program ow anie 
w  języku ODRA- 
-ALGOL

Politechnika
W arszawska

1969

dr Jacek 
Olszewski

Kurs program ow a
nia

S tudium  Dok
toranckie PAN

1969
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c.d. tabeli 771.6

1 2 3 4 5
5 dr inż. Wojciech 

Pachelski
Elem enty m ate
m atyki wyższej

Akadem ia 
Sztabu G ene
ralnego

1966—1067

6 dr hab. Tadeusz 
Pietrzkiewicz

Program ow anie 
rozwoju branż 
przem ysłu

Politechnika 
W arszawska 
Wydz. Inż. 
Budowl.

1967—1071

7 m gr Jerzy 
Radzki

M atem atyka
wyższa

Akademia 
Sztabu G ene
ralnego

od 1966

m gr Jerzy  
Radzki

Ćwiczenia z ana li
zy m atem atycznej

Szkoła Główna 
Planow ania 
i S tatystyki

1969—1970

8 m gr Andrzej 
Sadowski

Program ow anie 
w kodzie w ew 
nętrznym  dla m a
szyny URAŁ-2

IMM. Studium  
Podyplomowe 
Badań O pera
cyjnych

1964

m gr Andrzej 
Sadowski

Program ow anie 
w  kodzie wew
nętrznym  dla m a
szyny URAŁ-2

Insty tu t
Energetyki

1965

9 doc. d r W ła
dysław  Turski

Metody num erycz
ne rów nań różnicz
kowych i teorii s ta 
bilności

Im perial College 
of Science and 
Technology 
w  Londynie

1965

doc. d r Wła
dysław  Turski

Teoria program o
w ania system ów li
czących s tru k tu r 
danych

U niw ersytet
W arszawski

od 1966

doc. d r Wła
dysław  Turski

Teoria translatorów  
i teoria s tru k tu r 
danych

U niw ersytet 
w  Lexington

1968

doc. d r Wła
dysław  Turski

Teoria s tru k tu r 
danych

Studium  Dokto
ranckie na 
Wydz. M at.- 
-M ech. UW

1969—1970

10 prof. d r
Mieczysław
W armus

Rachunek praw do
podobieństw a i s ta 
tystyka m atem a
tyczna

U niw ersytet
W arszawski

od 1969

11 m gr Andrzej 
Więckowski

M atem atyka
wyższa

Akademia 
Sztabu General.

1968-1971

m gr Andrzej 
Więckowski

Metody num erycz
ne

Szkoła Główna 
P lanow ania 
i S tatystyki

1969—1970
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7. KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

W okresie dziesięciolecia kontakty  Centrum  z ośrodkami zagra
nicznymi obejmowały:

1) Stałą współpracę ze wszystkimi krajam i socjalistycznym i w ra 
m ach Komisji W ielostronnej W spółpracy między akadem iam i nauk 
tych krajów  w 2 problemach:

— „Naukowe zagadnienia techniki obliczeniowej”,
— „Badania naukowe za pomocą obserwacji sztucznych stateli- 

tów Ziemi”.
Pracow nicy Centrum  wchodzili w skład grup roboczych tych Ko

m isji dając poważny wkład w realizację ich planów, aktyw nie uczest
niczyli w m iędzynarodowych konferencjach i innych spotkaniach na
ukowych organizowanych za granicą lub w kraju  oraz wchodzili do 
władz tych organizacji. I tak  jeden z pracowników jest członkiem 
G rupy Roboczej COSPAR, drugi — przewodniczącym Komisji Sztucz
nych Satelitów Ziemi w M iędzynarodowej Unii Miłośników Astro
nomii.

2) Stałą współpracę w M iędzynarodowej Federacji Przetw arzania 
Inform acji (IFIP) utrzym yw aną przez jednego z pracowników Cen
trum , który w latach 1966— 70 pełnił funkcję sekretarza naukowego 
jednego z Kom itetów tej Federacji. Pozwalało to C entrum  śledzić 
bieżące osiągnięcia z dziedziny inform atyki w krajach  kapitalistycz
nych i jednocześnie utrzym ywać kontakty z ośrodkami naukowym i 
w tych krajach, co miało poważny wpływ na w ykonane w placówce 
prace naukowo-badawcze.

Dzięki tak aktyw nie prowadzonej współpracy Centrum  w ciągu 
swego krótkiego istnienia zdobyło sobie poważną rangę jako placówka 
naukowa. Świadczy o tym dobitnie fakt częstego w izytow ania Cen
trum  przez naukowców z krajów  obozu socjalistycznego i krajów  za
chodnich. Tego rodzaju forma szkolenia, polegająca na w ym ianie wza
jem nych doświadczeń i omawianiu kierunków  podjętych badań, jest 
bez wątpienia interesująca i znaczna część pracowników naukowo- 
-badawczych uważa ją  za najbardziej celową i owocną. Jakkolw iek 
byśmy patrzyli na ten problem, nie podlega dyskusji fak t rzeczywi
stych korzyści wynoszonych przez uczestników z kontaktów  oso
bistych.

Dyrekcja C entrum  starała się rozwijać te  kontakty  i chętnie goś
ciła przedstawicieli zagranicznych placówek naukowych i udzielała
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im wyczerpujących inform acji o planach pracy, zamierzeniach i osiąg
nięciach. W roku 1963 C entrum  gościło 54 przedstaw icieli z 14 k ra
jów, w roku 1964 — 75 z 9 krajów, w roku 1965 — 65 z 7 krajów, 
w roku 1966 — 40 z 10 krajów  oraz na zaproszenie PAN — 19 7 7 kra
jów, w roku 1967 — 13 przedstawicieli z 7 krajów, w roku 1968 — 
13 z 5 krajów , w roku 1969 — 18 osób z 7 krajów, a w 1970 roku — 
86 z 10 krajów.



IV. GROMADZENIE ZBIORÓW  BIBLIOTECZNYCH 
1 DZIAŁALNOŚĆ W YDAW NICZA

1. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, bez których trudno sobie 
wyobrazić pracę i rozwój placówki, rozpoczęto niezwłocznie po po
wołaniu Działu Inform acji i zaangażowaniu personelu. W ydzielony 
w Dziale Inform acji zespół biblioteczny z m iejsca przystąpił do gro
madzenia zbiorów. W pierwszych tygodniach podstawą działalności 
bibliotecznej był księgozbiór przy jęty  w  depozyt z IBJ. Równocześ
nie jednak rozpoczęto gromadzić zbiory własne, przede wszystkim  
poprzez zakupywanie odpowiedniej litera tu ry  oraz p renum eratę cza
sopism lub zakupywanie roczników czasopism z lat ubiegłych. Już 
w końcu 1961 roku księgozbiór placówki liczył kilkaset tytułów  w y
dawnictw ciągłych i zw artych oraz łącznie z depozytem z IBJ stano
wił poważny zaczątek biblioteki i źródło m ateriałów  inform acyjnych 
dla pracowników placówki.

Przez całe ubiegłe 10 lat zbiory biblioteczne były stale powiększa
ne, średnio zakupywano do 500 tytułów  wydaw nictw  zw artych rocz
nie najcenniejszej litera tu ry  z dziedziny inform atyki w językach ro
syjskim, angielskim, francuskim , niemieckim i polskim. Również zna
cznie wzrosła ilość prenum erow anych czasopism. W rezultacie w 
obecnej chwili Biblioteka CO PAN liczy ponad 10 000 ty tułów  zw ar
tych i ponad 200 tytułów  czasopism i zalicza się do najlepiej zaopa
trzonych bibliotek w litera tu rę  z dziedziny inform atyki.

Zakupy i prenum erata stanow ią podstawę zbiorów bibliotecznych. 
Pewien jednak ich procent pochodzi z w ym iany centralnej, w łasnej 
i darów. Z wym iany Biblioteka otrzym uje średnio 25 ty tułów  czaso
pism zagranicznych i blisko 50 tytułów  zwartych.
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Biblioteka CO PAN dysponuje czytelnią o 11 miejscach. Korzysta
ją  z niej nie tylko pracownicy Centrum , ale również czytelnicy z in 
nych instytucji i studenci wyższych uczelni. Średnia roczna frekw en
cja w czytelni wynosi około 4000 osób.

Jeśli chodzi o wypożyczenia literatury , to średnia roczna wynosi 
1110 wypożyczeń ty tułów  zw artych i około 550 tytułów  czasopism. 
Z tej liczby 10% przypada na wypożyczenia dla innych bibliotek (oko
ło 100 tytułów  zw artych i 45 ciągłych) lub czytelników spoza Cen
trum .

Biblioteka dysponuje odpowiednim zestawem słowników, encyklo
pedii i lite ra tu ry  przeglądowej. W czytelni znajdują się także zbiory 
specjalistyczne: karto teka archiwum  program ów CO PAN, karto teka 
CKP (Centralna K arto teka Programów) dla maszyn m atem atycznych, 
karto teka  prac naukowo-badawczych pracowników Centrum , karto te
ka prospektów  firm ow ych maszyn cyfrowych, urządzeń zewnętrznych 
oraz elem entów maszyn cyfrowych; karto teka konferencji i sympo
zjów, dotyczących maszyn m atem atycznych oraz m atem atyki stoso
w anej i inform atyki.

Dla ułatw ienia korzystania czytelnikom ze zbiorów biblioteka poza 
katalogiem  alfabetycznym  i tytułow ym  dysponuje katalogiem  rze
czowym. Stały rozwój inform atyki wyłania coraz nowe problemy, stąd  
też katalog rzeczowy jest stale aktualizowany.

2. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Oceniając dorobek naukow y dziesięciolecia C entrum  Obliczenio
wego PAN należy pam iętać również o osiągnięciach wydawniczych. 
I chociaż CO PAN obchodzi dopiero 10 rocznicę swej pracy, może 
już na swe konto zapisać pokaźny dorobek piśmienniczy, k tó ry  jest 
odzwierciedleniem  zamierzeń i realizacji planów pracy i dorobku na
ukowego CO PAN i poszczególnych jego pracowników.

C entrum  Obliczeniowe PAN rozpoczęło działalność wydawniczą 
w kilka miesięcy po powołaniu, a więc już w roku 1962. Początkowo 
były to m ateriały  szkoleniowe lub instruktażowe, niezbędne do pod
noszenia kw alifikacji zawodowych pracowników. Stopniowo jednak, 
w  m iarę krystalizow ania się schem atu organizacyjnego, ustalania pla
nów pracy oraz stabilizacji kadry  naukowej, tem atyka publikacji po
szerzała się i była odzwierciedleniem planu badań naukowych pla
cówki.
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Zrozumiale jest, że plan wydawniczy z początku był skrom ny 
i wynosił zaledwie kilkanaście arkuszy, jednak już w latach 1965—  
1969 wynosił on kilkanaście tytułów  i liczył do 70 arkuszy wydaw
niczych. * -

W roku 1965 ukazała się Uchwała n r 1/65 Sekretariatu  Naukowego 
PAN, która uregulowała zagadnienia praw ne akcji wydawniczej in
sty tutów  naukowych PAN. Od tego czasu plan wydawniczy CO PAN 
sporządzany i realizowany jest w m yśl w ytycznych tejże Uchwały.

Ważną datą dla działalności wydawniczej C entrum  Obliczeniowe
go PAN był rok 1969. W roku tym  nastąpiło ukierunkow anie dzia
łalności wydawniczej. W obecnej chwili C entrum  wydaje:

1. ty tu ły  zwarte, typu biograficznego, m ateriały  szkoleniowe oraz 
m ateriały  z narad i konferencji w granicach do 60 arkuszy wydaw ni
czych rocznie,

2. wydawnictwo seryjne pt. Prace Centrum  Obliczeniowego PAN, 
średnio 35 numerów, o objętości do 35 arkuszy wydawniczych rocz
nie,

3. wydawnictwo ciągłe „Inform ator o Program ach dla Maszyn 
M atem atycznych”, ukazujący się średnio 4 razy w roku, o objętości 
łącznej 12 arkuszy wydawniczych.

W arto również wspomnieć o próbie podjętej przez Dyrekcję i ko
lektyw  pracowników naukowych CO PAN wydaw ania w latach 1964— 
1965 periodyku pt. Computatio.

W roku 1964 opublikowano szereg m ateriałów  pod wspólnym ty 
tułem  Computatio jako n r 1 i 2. W roku 1965 wydano jeszcze jeden 
num er Computatio. Był to ostatni num er, gdyż władze Akademii nie 
udzieliły zezwolenia na projektow ane czasopismo.

A) WYDAWNICTWA ZWARTE

Jak  wspomniano rok 1962 był rokiem rozpoczęcia działalności w y
dawniczej przez CO PAN. W latach następnych i obecnie plan spo
rządzany jest w myśl „Uchwały n r 1/65 Sekretariatu  Naukowego 
PAN” z dnia 12.1.1965 r. Zgodnie z tą Uchwałą Centrum  może w łą
czyć do planu wydawniczego również autorów spoza Centrum . Są to 
jednak wypadki sporadyczne i ma to miejsce tylko wtedy, gdy tem a
tyka opracowania wiąże się ściśle z tem atyką Centrum . Zasadniczo 
jednak plan wydawniczy Centrum  Obliczeniowego opiera się o doro
bek naukowy pracowników własnych. W chwili obecnej wynosi on 
średnio 60 arkuszy wydawniczych rocznie. Od czasu do czasu do p la-
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nu wydawniczego włączane są m ateriały  z narad i konferencji orga
nizowanych przez Centrum  Obliczeniowe lub przy udziale Centrum . 

Ilość ty tu łów  wydawniczych w dziesięcioleciu Centrum  Oblicze
niowego PAN przedstaw ia tabela n r IV. 1.

T a b e l a  IV.l 

W ydaw nictw a zw arte opublikow ane w  latach 1962— 1971

1. Język algorytm iczny ALGOL-60. P rzek ład  z angielskiego S. Paszkowski. 
W arszawa, PWN, CO PAN, 1962

2. Sadowski A., Szoda Z., W armus M.: Program ow anie dla maszyny URAŁ-2. 
Tom. I. P rogram ow anie w kodzie w ew nętrznym . W arszawa, PWN, CO PAN, 
1962

3. M aszyna URAŁ-2. Instrukcja program ow ania w języku KLIPA. W arszawa, 
PWN. CO PAN, 1963

4. T urski W.: W zajem na inform acja człowiek — maszyna. W arszawa, PWN, 
CO PAN, 1963

5. M aroński J., Sadowski A.: Autokod CO PAN dla maszyny URAŁ-2. W ar
szawa, PWN, CO PAN, 1964

6. M aszyna URAŁ-2. Instrukcja program ow ania w języku KLIPA. W arszawa, 
PWN, CO PAN, 1964

7. N ieduszyński M.: Wieloetapowy model czynności produkcyjnych i tran s
portowych. Część I. W arszawa, PWN, CO PAN, 1964

8. T urski W.: Uwagi o budowie i w ykorzystaniu języków zewnętrznych. Na 
podstaw ie m ateriałów  z XV K onferencji ACM w Syrakuzach, N. Y. W ar
szawa, PWN, CO PAN, 1964

9. Grzeszczyk Z., Niemczycki L., P iotrow ski J.: Opyt ekspluatacyi cyfrowoj 
w yczislitielnoj maszyny URAŁ-2. W arszawa, PWN, CO PAN, 1965

10. Kozłowski M., Fachelsk: W.: P róba zastosow ania elektronicznej maszyny 
cyfrowej do projektow ania pól wzlotów i obliczenia robót ziemnych na lo t
niskach. W arszawa, PWN, CO PAN, 1965

11. Niemczycki L.: K ontrol raboty wniesznich pam iatiej z pomoszcziju issledo- 
w am ja cziotnosti. Warszawa, PWN, CO PAN, 1965

12. Ziołkowski K.: Całkowanie rów nań ruchu małej p lanety (lub komety) na 
elektronow ej maszynie cyfrowej. W arszawa, PWN, CO PAN, 1965

13. Pachelski W.: Popraw ianie orbity  sztucznego satelity  Ziemi. Warszawa,- 
PWN, CO PAN, 1965

14. W arm us M.: O całkowaniu num erycznym . W arszawa, PWN, CO PAN, 1965
15. W arm us M.: Program ow anie w języku GIER-ALGOL. W arszawa, PWN, 

CO PAN, 1965
16. Turski W.: Zastosowanie cyfrowego modelu uczącego się autom atu do roz

poznaw ania obszarów praktycznej stabilności ruchu opisywanego przez roz
w iązania rów nań różniczkowych zwyczajnych z losowymi perturbacjam i. 
W arszawa, PWN, CO PAN, 1965

17. Zastosowanie metod m atem atycznych i techniki obliczeniowej w ekonomice. 
M ateriały ze Szkoły Letniej — lipiec 1S65. W arszawa, PWN, CO PAN, 1966

18. Em pacher J., M aroński J., Sadowski A., T arasiuk J.: Autokod ALGOL 
dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, PWN, CO PAN, 1966

48



19. Łukaszewicz J.: Program ow anie dla maszyny Elliott 803 ze szczególnym 
uw zględnieniem  autokodu Mark 3. W arszawa, PWN, CO. PAN, 1966

20. Nieduszyński M.: Optym alne planow anie zapasów i produkcji. W arszawa, 
PWN, CO PAN, 1966

21. Sadowski A.: Tablice pierw iastków  sześciennych. W arszawa, PWN, CO 
PAN, 1966

22. W armus M.: GIER-ALGOL. W arszawa, PWN, CO PAN, 1966
23. W dowiak J.: Tablice statystyczne przejść granicznych określające najkrótsze 

trasy  pomiędzy polskimi i czechosłowackimi punktam i nadania (przezna
czenia) tow aru w obrotach handlowych PRL—CSRS i CSRS—PRL. W arsza
wa, PWN, CO PAN, 1966

24. Zacharski S.: Kody b inarne maszyn cyfrowych. W arszawa, PWN, CO PAN, 
1966

25. Zacharski S.: Rozpoznawanie postaci. W arszawa, PWN, CO PAN, 1966
26. M atiem aticzeskije mietody i w yczislitielnaja tiechnika w ekonom ikie. Do- 

kłady letniej szkoły. Jabłonna, Iju l 1964. M athem atische M ethoden und 
Rechentechnik in der Ökonomik. V orträge aus der Sommerschule, Jabłonna, 
Juli 1E64. W arszawa, PWN. CO PAN. 1967

27. Współczesne problem y i metody m echaniki nieba. M ateriały z Ogólnopol
skiego Kolokwium 2—4 czerwca 1966. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

28. Budyński S., Chorobiński A.: Metoda podziału i ograniczeń w  pro jek tow a
niu zakładów przemysłowych. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

29. Dobrzańska Z.: Możliwość w ykorzystania elem entów  ALGOLU w naucza
niu m atem atyki w szkole średniej. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

30. Dobrzańska Z.: Schem aty blokowe w nauczaniu m atem atyki na poziomie 
szkoły średniej. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

31. Jankow ska-Zorychta Z., Sylwestrzak J.: W ybrane zadania zw iązane z dy
nam icznym procesem podziału zasobów. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

32. Jankow ska-Zorychta Z.: O pewnej metodzie iteracyjnej dla układów  rów 
nań liniowych algebraicznych. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

33. Jankow ska-Zorychta Z., Zcrychta K.: O pewnej metodzie relaksacyjnej dla 
układu rów nań liniowych algebraicznych. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

34. Jurczakow ska M.: L inearyzacja modelu optymalnego rozdziału obciążeń 
w sieci energetycznej. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

35. K erntopf P.: Podstaw ow e pojęcia m atem atyczne w teorii autom atów. Re
lacja. System y algebraiczne. S truk tu ry . W arszawa. PWN, CO PAN, 1967

36. M alicka J.: Program  transportow y metodą dwóch kierunków  w  języku 
GIER-ALGOL. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

37. Pachelski W.: Some solutions for processing observational and o rb ita l nu 
m erical data of artificial Earth Satellites. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

38. Solich R.: Rozwiązywanie zadania transportow ego m etodą dwóch kierunków  
za pomocą maszyn cyfrowych. W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

39. Styś K.: P rogram  na analizę czynnikową metodą kierunków  głównych. 
W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

40. Styś K., W armus M., W artak J.: S tandardow a m etoda diagnostyczna.
W arszawa, PWN, CO PAN, 1967
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41. W dowiak J.: W ykorzystanie elektronicznych maszyn cyfrowych do określe
nia optym alnych tras  przewozu w międzynarodowej kom unikacji lądowej. 
W arszawa, PWN, CO PAN, 1967

42. Budzyński S., Chorobiński A.: M atem atyczne metody optym alizacyjne w  
projektow aniu  zakładów przemysłowych. Zagadnienie obciążenia maszyn 
i urządzeń. W arszawa, PWN, CO PAN, 1968

43. Jurczakow ska M., Tomaszewicz A.: Geometryczne ujęcie podziału taksono
micznego. W arszawa, PWN, CO PAN, 1968

44. Łukaszewicz J.: Program ow anie dla m aszyny Elliott 803 ze szczególnym 
uwzględnieniem  autokodu M ark 3, Wyd. II. W arszawa, PWN, CO PAN 1968

45. M arciniak W.: A lgorytm  jednoetapowego w yrów nania sieci triangulacji 
sa te litarne j. W arszawa, PWN, CO PAN, 1968

46. Olszewski J.: P riam oj mietod issledow anija prakticzeskoj ustojcziw osti dw i- 
żenija i jego prim ienienije k problem ie ustojcziwosti trieugolnych rieszenij 
Ł agranża w ploskoellipticzeskoj ograniczennoj zadacze triech tiel. W arszawa, 
PWN, CO PAN, 1968

47. Pachelski W.: A lgorytm y redukcji fotograficznych obserwacji sztucznych 
Satelitów  Ziemi. W arszawa, PWN, CO PAN, 1968

48. Palacz T„ W dowiak J.: M akroekonomiczny model rolnictw a w w arunkach 
gospodarki otw artej. W arszawa, PWN, CO PAN, 1968

49. Pietrzkiew icz T.: Model bilansowy branży przemysłowej. W arszawa, PWN, 
CO PAN, 1968

50. Pulczyn W.: E lem enty teorii grafów. W arszawa, PWN, CO PAN, 1968
51. Sylw estrzak J.: Zastosow anie metod program ow ania dynam icznego przy 

określaniu optym alnego zestaw u maszyn. W arszawa, PWN, CO PAN, 1968
52. Styś T.: Zasada m aksim um  dla pewnych układów rów nań różniczkowych 

zwyczajnych. W arszawa, PWN, CO PAN, 1968
53. Ziołkowski K.: W ybrane zagadnienia przetw arzania cyfrowych danych ob

serw acyjnych i orbitalnych małych p lanet i komet. W arszawa, PWN, CO 
PAN, 1968

54. Bąbiński C., Chorobiński A.: W ybór metod optym alizacji s tru k tu r  w  pro
jektow aniu  zakładów przemysłowych. S tudium  wstępne. W arszawa, PWN, 
CO PAN, 1969

55. P iasecki Z.: Analiza czynnikowa. M etoda Hotellinga. W arszawa, PWN, CO 
PAN, 1969

56. P ielat H., Szklarska J.: Zastosowanie nowoczesnej techniki obliczeniowej 
do analizy w ariancji w doświadczeniach rolniczych. W arszawa, PWN, CO 
PAN, 1969

57. P ietrzkiew icz T.: Problem y kapitałochlonności produkcji w  przemyśle. W ar
szawa, PWN, CO PAN, 1969

58. S itarski S., Ziołkowski K.: Automatyzacji! obliczeń orbitalnych. W arszawa, 
PWN, CO PAN, 1970

59. Zacharski S.: M atem atyczno-logicżne algorytm y rozpoznaw ania postaci. 
W arszawa, PWN, CO PAN, 1970

60. Szklarska J., P iela t H.: U kłady kom binowane w doświadczalnictw ie ro ln i
czym i ich analiza na em c ODRA-1204. W arszawa, PWN, CO PAN, 1970

61. P ietrzkiew icz T.: Problem y prognozowania i program ow ania rozwoju go
spodarczego. W arszawa, PWN, CO PAN, 1970
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62. Praca zbiorowa: „Naukowe problem y maszyn m atem atycznych”. W arszawa, 
PWN, CO PAN, 1970

63. Dryzek H.: Organizacja pam ięci w  system ach liczących. W arszawa, PWN, 
CO PAN, 1970

64. Praca zbiorowa: „Efficient Production of Large P rogram s”. W arszawa, 
PWN. CO PAN, 1971

65. P raca  zbiorowa: „W ybrane metody dekom pozycji zadań program ow ania li
niowego". W arszawa, PWN, CO PAN. 1971

66. P raca zbiorowa: „W ybrane zagadnienia system ów operacyjnych. W arszawa, 
PWN, CO PAN, 1971

B) PRACE CENTRUM OBLICZENIOWEGO PAN

W ydawnictwo seryjne pod powyższym tytułem  zostało powołane 
Uchwałą n r 45/1969 Sekretariatu  Naukowego Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 29 kw ietnia 1969 r. na wniosek Rady Naukowej i D yrekcji 
C entrum  Obliczeniowego. Istotnym  m otyw em  dyktującym  koniecz
ność wydaw ania drukiem  prac naukowo-badawczych była chęć szyb
kiego udostępniania inform acji o dorobku naukowym  placówki i jej 
pracowników.

I chociaż prace naukowo-badawcze od początku istnienia placówki 
były składane w Dziale Inform acji w form ie m aszynopisu i w dal
szym toku rejestrow ane w centralnej kartotece prac naukow o-badaw - 
czych CIINTE, to jednak taki sposób inform owania o dorobku nauko
wym CO PAN nie odpowiadał wymaganiom szybkiej informacji. Bio
rąc pod uwagę ten aspekt Rada Naukowa i D yrekcja CO PAN w y
stąpiły  z wnioskiem do Sekretaria tu  PAN o powołanie tego w ydaw 
nictw a seryjnego. P rak tyka wykazała, że takie stanowisko było 
słuszne.

Publikow ane prace naukowo-badawcze cieszą się dużym  zainte
resowaniem  i szerszemu ich rozpowszechnianiu stoi na przeszkodzie 
jedynie lim itowana wysokość nakładu. „Prace” nie znajdują się w 
sprzedaży, przeznaczone są do w ym iany między insty tucjam i o po
krew nym  profilu badawczym. Drukowane są one w jednym  z trzech 
języków- polskim, angielskim lub rosyjskim . Każda praca zawiera 
streszczenie w tych trzech językach. Przy „Pracach CO PA N” działa 
Kom itet Redakcyjny, na k tórym  ciąży obowiązek m erytorycznej oce
ny przydatności i celowości drukow ania pracy.

Do chwili obecnej CO PAN wydało 44 num erów. Tabela n r  IV.2 
zawiera wykaz tytułow y poszczególnych w ydanych num erów. W ta 
beli IV.3 podaliśmy natom iast wykaz tytułow y prac naukow o-badaw -
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czyeh wykonanych w CO PAN w latach 1962— 1969, które w form ie 
maszynopisów znajdują się w bibliotece CO PAN i są dostępne dla 
czytelników i zainteresowanych na zasadach ogólnobibliotecznych.

T a b e l a  IV.2

W ykaz Prac CO PAN  —  wydanych drukiem  w  latach 1969— 1971 
(do dnia 31.VIII.1971 r.)

1. Inform ator o w ydaw nictw ach Centrum  Obliczeniowego PAN. W arszawa, 
Prace CO PAN, ,nr 1, 1969

2. Turski W.: D ata S truc tu res and Their O rdering. W arszawa, Prace CO PAN, 
nr 2, 1970

3. Szoda Z.: Oszacowanie rozw iązań różnicowych wielowym iarowych zagadnień 
brzegowych. W arszawa, Prace CO PAN, n r 3, 1970

4. M ichalski A., W iewiórowski T.: ODRA-LJAPAS. W arszawa, Prace CO PAN, 
n r 4, 1970

5. M ączyński J.: Dwie procedury typu Rungego-Kutty. W arszawa, Prace CO 
PAN, nr 5, 1970

6. Nowak Z.: Steady .Viscous Incompressible Flows in the C ircular Region. 
W arszawa, Prace CO PAN, nr 6, 1970

7. Szoda Z.: Numeryczne rozw iązyw anie zagadnienia brzegowego dla rów na
nia Poissona. W arszawa, Prace CO PAN, n r  7, 1970

8. Ziołkowski K.: O rbita kom ety 1896 (Sperra IV). W arszawa, P race CO PAN, 
nr 8, 1970

9. P rosnak W., K lonowska M. E.: O nowym sform ułow aniu zagadnienia s ta 
bilności płaskiej stacjonarnej w arstw y przyściennej. W arszawa, Prace CO 
PAN, nr 9, 1970

10. M aroński J.: System  urucham iania program ów na mc ODRA-1204. W ar
szawa, P race  CO PAN, nr 10, 1970

11. M uchlado-M arońska B., Olszewski J., S tolarska E., Tarasiuk J., Turski W.: 
Język URODA i jego translator. W arszawa, Prace CO PAN, n r 11, 1970

12. Łuczywek E.: O pewnej metodzie całkowania układu rów nań różniczko
wych zwyczajnych. W arszawa, Praco CO PAN, nr 12, 1970

13. Sadow ski A.: System  procedur podwójnej precyzji. W arszawa, CO PAN,, 
n r 13, 1970

14. P iasta  S.: O rieszenii sistiem  diffieriencyalnych uraw nienij sm ieszannogo 
tipa. P ierw aja czast. W arszawa, Prace CO PAN, nr 14, 1970

15. Nowak Z. P.: The modified Fourier m ethod for some nonlinear ellip tic 
partia l d ifferen tia l équations w ith  smali nonlinear parts. W arszawa, CO 
PAN, n r 15, 1970

16. P aw lak  Z.: About the M eaning of Personal Pronouns. W arszawa. Prace CO 
PAN, nr 16, 1970

17. Paw elec J., Pulczyn W.: Cyfrowe modelowanie kom presji widma. W arsza
wa, Prace CO PAN, nr 17, 1970

18. Jankow ska-Zorychta Z.: M etody rozwiązywania pewnego zagadnienia z dzie
dziny organizacji produkcji. W arszawa. Prace CO PAN, nr 18, 1970
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19. Zieliński G.: K om puterow a sym ulacja kom ponowania muzyki. W arszawa, 
P race CO PAN, n r 19, 1970

20. B aran-Jarosz B., G rabow ski W.: W yznaczanie kolejności detali przechodzą
cych w procesie produkcji ciąg operacji. Warszawa, Prace CO PAN, nr 20,
1970

21. Pachelski W.: Geodetic Inform ation Processing M aintenance and RetrievaL 
W arszawa, P race  CO PAN, nr 21, 1970

22. Ziołkowski K.: Rediscovery of the last m inor planets: 457, 1038, 1161, 1297
and their new ephemerides. W arszawa, Prace CO PAN, nr 22, 1970

23. Nowak Z. P.: Tworzenie rodziny profilów  lotniczych. W arszawa, Prace CO 
PAN, nr 23, 1970

24. Nowak Z. P.: Poszukiw anie m inim um  niezwiązanego funkcji w ielu zm ien
nych. W arszawa, Prace CO PAN, nr 24, 1970

25. Olszewski J.: On structu re  of operating system schedulers. W arszawa, Prace 
CO PAN, n r  25, 1970

26. M arczyński R., T udruj M.: Przyczynek do teorii układu sterującego m a
szyny cyfrowej. W arszawa, Prace CO PAN, nr 26, 1971

27. Rusanow W. W.: O mietodach rieszenija zadaczi gazowoj dinam iki s raz ry -  
wami. W arszawa, Prace CO PAN, nr 27, 1971

28. Nowak Z. P.: Régulai- solutions of some midly nonlinear elliptic boundary  
value problem s for the circular region. W arszawa. P raca CO PAN, nr 28,
1971

29. Solich R.: Problem y optym alizacyjne w modelach sieciowych. W arszawa, 
Prace CO PAN, n r 29, 1971

30. P iasta S.: O rieszenii sistiem  diffieriencyalnych uraw nienij sm ieszannogo 
tipa. W toraja czast. W arszawa, Prace CO PAN, nr 30, 1971

31. Turski W.: Model system u w yszukiw ania inform acji opartego na tezaurusie. 
W arszawa, Prace CO PAN, n r  31, 1971

32. Dąbrowski M.: Pokrycia uogólnione zbiorów skończonych. W arszawa, P race  
CO PAN n r 32, 1971

33. M atuszewski A.: P rogram  testu jący normalność cechy badanej statystycznie. 
W arszawa, P race CO PAN n r 33, 1971

34. M atuszewski A.: P rocedura na liczenie wartości dystrybuanty  rozkładu nor
malnego. W arszawa, P race CO PAN nr 34, 1971

35. Kapiszka A.: P rogram  rozw iązania rów nania Poissona m etodą zm iennych 
kierunków . W arszawa, P race CO PAN nr 35, 1971

36. Thor M.: Analiza niektórych zagadnień m iędzyrejestrowego przesyłania in 
form acji. W arszawa, Prace CO PAN n r 36, 1971

37. Dąbrowski M.: Skrótowe przedstaw ienie zbioru inform acji. W arszawa, P race  
CO PAN nr 37, 1971

38. Kapiszka A., Solich R.: Podstaw ow e obliczenia w  modelach sieciowych. 
W arszawa, Prace CO PAN nr 38, 1971

39. Baniukiewicz A.: W yznaczanie orbity satelity przy zastosow aniu m etody 
L aplacea. W arszawa, Prace CO PAN nr 39, 1971
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40. Konikowska A.: Continuous Machines. W arszawa, Prace CO PAN, n r 40, 
1971

41. Konikowska A.: P roperties of Continuous Machines. W arszawa, Prace CO 
PAN nr 41, 1971

42. Szoda Z.: Sum m arnyj m ietcd czislennogo rieszenija zadaczi Dirichle. W ar
szawa, Prace CO PAN nr 42, 1971

43. Blikle A.: Equations in a space of Languages. W arszawa, Prace CO PAN
nr 43, 1971

44. K erntopf P., M ichalski A., Pulczyn W.: Języ^ program ow ania LOL (Logic
Oriented Language). P race CO PAN n r 44, 1371
Num er dodatkowy — Raport ALGOL 68. W arszawa, Prace CO PAN, 1971

T a b e l a  IV.3

W ykaz ty tu łow y prac naukow o-badaw czych CO PAN  
w ykonanych  w  latach 1962— 1969 (maszynopisy)

1962

1. Baran B.: Podprogram  znajdow ania w ektorów  własnych macierzy w pod
w ójnej precyzji dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1962

2. Baran B.: Podprogram  znajdow ania współczynników wielomianu charak
terystycznego m acierzy w podw ójnej precyzji dla maszyny URAŁ-2. W ar
szawa, CO PAN, 1962

3. Baran B.: Podprogram  znajdow ania p ierw iastków  wielomianów wyższych 
rzędów w podw ójnej precyzji dla maszyny URAŁ-2. Warszawa, CO PAN, 
1962

4. Baran B.: Podprogram  znajdow ania współczynników wielomianu charak te
rystycznego m etodą L everriera dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 
1962

5. Greniewski M.: A lgorythm ic Language, Com piler and Organization of 
Com puters. (Paper to be presented  at the Symposium on Relay Systems 
Moscow, Septem ber 24 — October 2, 1962, Theory and Finite A utom ata 
(Moskwa) 1962. W arszawa, CO PAN, 1962

6. Sadowski A.: Podprogram  — system  podprogram ów  w  podwójnej p re
cyzji — dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1962

7. Szoda Z.: P rogram  obliczania masy krytycznej reaktorów  jądrow ych meto
dą „Progonka". W ariant 2 — dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 
1962

8. W dowiak J.: P rogram  — rzu t gęstości elektronow ej na płaszczyznę y z —
dla maszyny URAb-2. W arszawa, CO PAN, 1962

9. W dowiak J.: P rogram  obliczenia s tru k tu ry  kryształu  Ni2P 207 dla maszyny 
URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1962

10. Wdowiak J.: Obliczenie am plitud F(hkl) s tru k tu ry  kryształu (NHj)2C r207
dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1962

11. Wdowiak J.: Obliczenia s tru k tu ry  kryształu. P łaska grupa sym etrii p — 2.
Zadanie 5. W arszawa, CO PAN, 1962
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12. W dowiak J.: Obliczenia s tru k tu ry  kryształu MgoAsoO- hol. W arszawa, CG- 
PAN, 1962

13. Wdowiak J.: K rystalografia — obliczenia dla syntezy Fouriera dla maszy
ny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1962

14. W dowiak J.: System  podprogram ów funkcji Bessela e~  * Io (x), C M ,  (x),
e ' Ko x), ex K, (x) dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1E62

15. Wdowiak J.: System podprogram ów funkcji Bessela I . (x), Ii(x), J n (x), J, x)
Ko (x), K, (xi, Yo (x), Y, (x) dla maszyny U RA Ł-2. W arszawa, CO PA N , 1962,

1963

16. Baran B.: Podprogram  obliczania w artości w łasnych i w ektrów  własnych
macierzy metodą obrotów — dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN,
1963

17. Baran B.: Rozwiązywanie 270 układów rów nań algebraicznych liniowych 
oraz 135 równań 3-go stopnia. W arszawa, CO PAN, 1963

18. Baran B., P ająk  E.: O dw racanie macierzy przepływów międzygalęziowych
przem ysłu hutniczego. W arszawa, CO PAN, 1963

19. Bilewska A. M., Siemieńczuk H.: Zbiór ćwiczeń z program ow ania dla m a
szyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

20. Budzyński S.: Program  przygotowawczy dc m etody sym pleks dla maszyny 
URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

21. D ąbrowski M.: Podprogram  m etody Rungego-K utty-M ersona IV rzędu ze- 
zm iennym  krokiem  dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

22. Dąbrowski M.: Podprogram  metody ekstrapolacyjnej ze stałym  krokiem  
i ekstrapolacyjno-in terpolacyjnej Adam sa ze zm iennym  krokiem  dla m a
szyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

23. Dąbrowski M.: Funkcje rozkładu ru rek  w modelu ośrodka porowatego. 
W arszawa, CO PAN, 1963

24. D ąbrowski M.: Rozwiązywanie rów nania różniczkowego nieliniowego. W ar
szawa, CO PAN, 1963

25. Em pacher J., Greniewski M., Solich R., T urski W., Zdanowska J.: M aszyna 
URAŁ-2. In strukcja  program ow ania w języku KLIPA. W arszawa, CO PAN, 
1963

26. Em pacher J., G reniewski M., Sznitko W., Zdanow ska J.: Opis etapów  pro
cesu translacji program u napisanego w  języku ALGOL-60. W arszawa, CO 
PAN, 1963

27. Em pacher J.. G reniewski M., Sznitko W., Zdanowska J.: R eprezentacja 
ALGOL-60 dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

28. Hoińska K.: P rogram . Obliczanie num eryczne całek potrójnych 8 w arian 
tów j— 3, j= 5 ,  i I. i =  2, m = w , m = k )  na m aszynie URAŁ-2. W arszawa, 
CO PAN, 1963

29. Hoińska K., Ruszkowska A.: P rogram  na obliczanie energii w iązania jąd ra  
He1 dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

30. Jankow ska Z.: Uwagi o praktycznej realizacji zm odyfikowanej m etody 
sym pleks na maszynie URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

31. Jankow ska Z.: P rogram  zm odyfikowanej m etody sym pleks dla maszyny 
URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963
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32. Jankow ska Z.: Program  optym alizacji modelu gospodarczego PGR Obory 
pod W arszawą. W arszawa, CO PAN, 1963

33. Jankow ska-Zorychta Z.: Rozwiązywanie pierwotnego i dualnego program u 
optym alizacji planu produkcji i obrotów handlu zagranicznego na rok 1962. 
W arszawa, CO PAN, 1963

34. Dąbrowski M.: Rozwiązywanie rów nania różniczkowego. W arszawa, CO 
PAN, 1963

35. K ucharski J.: Badanie zbieżności metody kolejnych przybliżeń dla singu- 
larnego układu 24 rów nań całkowych funkcji zespolonych zm iennej nieza
leżnej. W arszawa, CO PAN, 1963

36. K ulikow ski T.: Program  rekonstrukcji geom etrycznej (z kom ór pęcherzy
kowych). W arszawa, CO PAN, 1963

37. K ulikow ski T.: Program  wzorów logicznych. W arszawa, CO PAN, 1963
38. M arczyński R.: System autokorelacji przy przesyłaniu inform acji. W ar

szawa, CO PAN, 1963
39. M arczyński R., Pulczyn W.: M odelowanie cyfrowego analizatora rów nań 

różniczkowych na maszynie cyfrowej. W arszawa, CO PAN, 1963
40. M aroński J.: Obliczanie wzm acniacza dwulam powego na maszynę URAŁ-2. 

W arszawa, CO PAN, 1963
41. M aroński J.: Wpływ skończonych rozm iarów  jąd ra  i ekranow ania na po

laryzację podłużną elektronów  (Program  obliczeniowy). W arszawa, CO 
PAN, 1963

42. Nieduszyński M., Solich R.: M etoda dwóch kierunków  znajdow ania opty
m alnego rozw iązania macierzy przepływów. W arszawa, CO PAN, 1963

43. Olszewski J.: K ilka uwag na tem at problem ów num erycznych dotyczących 
badania figur równowagi ciasnych układów  gwiazd podwójnych. W arsza
wa, CO PAN, 1963

44. Pachelski W.: Com putation of Ephem erides for A rtificial E arth  Satellite on 
the Electronic Digital Com puter URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

45. Sadowski A., M aroński J.: P rogram  obliczeń w  autokodzie CO PAN-1. W ar
szawa, CO PAN, 1963

46. Solich R.: Podprogram  transportow y metodą dwóch kierunków  dla m a
szyny URAŁ-2 na pamięć operacyjną. W arszawa, CO PAN, 1963

47. Styś T.: P ropragm  testu  ary tm om etru  na maszynę URAŁ-2 (uzupełnienie). 
W arszawa, CO PAN, 1963

48. Styś T.: Podprogram . Rozwiązywanie układów  rów nań różniczkowych, hi- 
perbolicznych i quasi liniowych o pochodnych cząstkowych, m etodą cha
rak terystyk  dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

49. Styś T.: Podprogram . Zagadnienie Cauchy dla hiperbolicznych i quasi 
liniowych układów  rów nań różniczkowych o pochodnych cząstkowych dla 
maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

50. Szym ańska D.: Obliczenia num eryczne drgania ru ry  grubościennej przy 
przepływ ie dla n — 0 n  =  1. P rogram y dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, 
CO PAN, 1963

51. Szym ańska D.: P rogram  obliczający num erycznie drgania ru ry  grubościen
nej przy przepływ ie dla n =  0 na m aszynę URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 
1963
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52. Szym ańska D.: Podprogram  rozw iązyw ania zagadnień brzegowych dw u- 
punktow ych dla układu rów nań różniczkowych liniowych zwyczajnych. 
Rzędu pierwszego. Metodą funkcji uzupełniających. (Przy założeniu, że 
pierw sze r spośród zm iennych niezależnych zadane są przy t =  t0, a po
zostałe przy i =  tj). W arszawa, CO PAN, 1963

53. Tukalski A.: U stalenie em pirycznego wzoru do wyników  badań oporów 
hydraulicznych w ciśnieniowych przewodach z ru r  azbestowo-cem ento
wych. W arszawa, CO PAN, 1963

54. W dowiak J.: Podprogram . K rystalografia — funkcja P attersona. URAŁ-2. 
W arszawa, CO PAN. 1963

55. W dowiak J.: Podprogram  obliczania funkcji P attersona dla kryształów  dla 
maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1963

56. W dowiak J.: Podprogram  obliczania zaostrzonej funkcji P attersona. URAŁ-2. 
W arszawa, CO PAN, 1963

57. Ziołkowski K.: O całkow aniu rów nań m echaniki niebios przy użyciu m a
szyn cyfrowych. W arszawa, CO PAN, 1963

58. Zorychta K.: Problem y optym alizacji przetw órstw a dorsza i m akreli. W ar
szawa, CO PAN, 1963

59. Zorychta K.: P rogram  sym pleks — 80A dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, 
CO PAN, 1963

60. Zorychta K.: Porów nanie m etody P urcella z m etodą elim inacji Gaussa. 
W arszawa, CO PAN, 1963

1964

61. Baran B.: P rogram  metody SC LCAO MO. W arszawa, CO PAN, 1964
62. Baran B.: Podprogram  obliczenia w artości w łasnych i w ektorów  w łas

nych m acierzy metodą obrotów przy w spółpracy z bębnem  m agnetycznym  
dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1964

63. Bogumił S., Sylw estrzak J.: Podprogram  rozw iązyw ania algebraicznego 
układu rów nań liniowych metodą P urcella (na pam ięć bębnową). W arsza
wa, CO PAN, 1964

64. Budzyński S.: Podprogram  znajdow ania ścieżki krytycznej — PERT dla 
maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 1964

65. Budzyński S.: Podprogram  znajdow ania p ierw iastków  w ielom ianu o do
wolnych współczynnikach — dla maszyny URAŁ-2. W arszawa, CO PAN, 
1964

66. Dąbrowski M.: Przepływ  cieczy przez ośrodki porowate. W arszawa, CO 
PAN, 1964

67. Dąbrowski M.: M etoda „Progonki" rozw iązyw ania zagadnień brzegowych 
rów nań różnicowych liniowych drugiego rzędu (na maszynie URAŁ-2). 
W arszawa, CO PAN, 1664

68. Dąbrowski M.: Pole prędkości w plazm ie wytworzonych przez dipol m a
gnetyczny. W arszawa, CO PAN, 1964

69. Dubejko M.: Badanie w ujęciu kom pleksowym  zjaw isk zachodzących pod
czas ruchu tłoka w cylindrze pneum atycznym  opisanych układam i rów nań 
różniczkowych nieliniowych pierwszego i drugiego rzędu. W arszawa, CO 
PAN, 1964
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70. Hoińska K.: Całkow anie num eryczne do pracy „Absorpcja dalekiej pod
czerwieni i m ikrofal w  półprzew odnikach w tem peratu rach  helowych” —  
na maszynę URAŁ-2 i GIER. W arszawa, CO PAN, 1964

71. Jankow ska-Zorychta Z., Zorychta K.: P rogram ow anie param etryczne. P ro 
gram  optym alizacji modeli nieliniowych z param etryczną funkcją celu. 
W arszawa. CO PAN, 1964

72. Jasiński B.: Wyniki dla pierwszego układu param etów . Cz. 1. W arszawa, 
CO PAN, 1964
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205. Jurczakow ska M., Nakończy A.: M etoda diagnostyczna uw zględniająca pa
ram etry  o rozkładzie skokowym. W arszawa, CO PAN, 1967

206. Jurczakow ska M., Nakończy A.: Wpływ uwzględnienia param terów  o roz
kładzie skokowym na prawidłowość diagnozy w dysproteinem ii. Warszawa, 
CO PAN, 1967
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207. M aroński J.: Zastosowanie maszyny cyfrowej do opracowania szczegóło
wego planu pokrycia PRL program am i TV w  IV V zakresie częstotliwości. 
W arszawa, CO PAN, 1S67

208. Nakończy A.: Jednowskaźr.ikowa m etoda dyskrym inacji krzyw ych cukro
wych. W arszawa, CO PAN, 1967

209. Nakończy A.: Różnicowanie typów dysproteinem ii za pomocą metod m ate
matycznych. W arszawa, CO PAN. 1967

210. Olszewski J.: Badanie metodam i num erycznym i praktycznej stabilności 
tró jkątnych  rozwiązań Lagrange’a w plaskoeliptycznym  zadaniu ograniczo
nym trzech cial. W arszawa, CO PAN, 1967

211. Pachelski W.: Algorytmy transform acji w spółrzędnych obiektu z układu 
prostokątnego na negatyw ie na układ równikowy. W arszawa, CO PAN, 
1967

212. Palacz T., Wdowiak J.: Optym alizacja bilansu płatniczego. W arszawa, CO 
PAN, 1967

213. Palacz T., Wdowiak J.: Zastosowanie program ow ania liniowego do opty
malizacji planów  makroekonomicznych w rolnictw ie. W arszawa, CO PAN, 
1967

214. P iela t H.: G enerator liczb pseudolosowych o rozkładzie rów nom iernym  
w (0,1) (dla maszyny ICT). W arszawa, CO PAN, 1967

215. P iela t H.: Zagadnienie elektrodynam iki ośrodków żyrotropowych. W arsza
wa, CO PAN, 1967

216. P ielat H., Szklarska J.: Program  dla obliczania regresji i korelacji linio
wej. W arszawa, CO PAN, 1967

217. Pietrzkiew icz T.: Model ekonomiczny branży przemysłowej. W arszawa, 
CO PAN, 1967

218. Styś T.: O kresach rozwiązań pewnego układu rów nań różniczkowych
0 pochodnych cząstkowych rzędu drugiego. W arszawa, CO PAN, 1967

219. Styś K : S tandardow e program y na odw racanie macierzy sym etrycznych
1 dodatnio określonych oraz liczenie wyznaczników macierzy odwrotnych. 
W arszawa, CO PAN, 1967

220. Styś K.: Badanie zależności korelacyjnych pomiędzy tem peraturą , reo- 
augiografią, oscylografią i pletysm ografią u ludzi z niedrożnością. W arsza
wa, CO PAN, 1967

221. Styś K.: S tandardow e podprogram y na hiperpłaszczyzny regresji i w spół
czynniki korelacji w ielorakiej. W arszawa, CO PAN, 1967

222. Styś K.: S tandardow e program y diagnostyczne przy założeniu rozkładu 
normalnego. W arszawa, CO PAN, 1967

223. Styś K.: S tandardow e podprogram y na analizę czynnikową (metoda k ie
runków  głównych). Warszawa, CO PAN, 1967

224. Styś K.: Analiza korelacyjna i regresyjna dla cech mierzonych u dzieci 
w w ieku 7—14 la t w celu ustalenia norm. W arszawa, CO PAN, 1P67

225. Styś T.: D yskretny analog silnej zasady m aksim um  dla pewnego układu 
rów nań różniczkowych typu parabolicznego. W arszawa, CO PAN, 1967

226. Sylw estrzak J., M alicka J.: O ptym alizacja obciążeń w  energetyce
(z uwzględnieniem  praw  Kirchoffa). W arszawa, CO PAN, 1967
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227. Szoda Z.: Zagadnienie brzegowe dla układów  wielowym iarowych rów nań 
różnicowych liniowych. III. Oszacowanie a priori rozwiązań. W arszawa, 
CO PAN, 1967

228. Szym ańska-Kołodziej D.: S tru k tu ra  sklabej fali uderzeniowej. W arszawa, 
CO PAN, 1967

229. Szym ańska-Kolodziej D.: D w uw arstw owe asym etryczne schem aty różnico
we dla wielowym iarowego rów nania parabolicznego czw artego rzędu. W ar
szawa, CO PAN, 1967

230. Szym ańska-Kołodziej D., M aroński J., Więckowski A.: P rogram  rozwoju 
techniki obliczeniowej w Polskiej Akadem ii Nauk. W arszawa, CO PAN. 
1967

231. Tarasiuk J.: Naprężenie w długim  cylindrze spowodowane w irującym  li
niowym źródłem  ciepła. W arszawa, CO PAN, 1667

232. Turski W.: SODA — System  O peracyjny D w u-A ktyw ny. W arszawa, CO 
PAN, 1967

233. Więckowski A.: Zastosowanie metod m atem atycznych do m inim alizacji od
padów przy rozkroju m ateriałów . W arszawa, CO PAN, 1967

234. Woszczyk A.: M etodyka poszukiw ań geochemicznych. W arszawa, CO PAN,
1967

235. W ysmułek E.: Obliczenia do tem atu  „Teoria roztworów nieelektrolitów  
i równow ag fazowych”. W arszawa, CO PAN, 1967

236. W ysmułek E.: Obliczenia do pracy „Fizykochemia cząstek elektronow ych 
wzbudzonych". Metoda wyznaczania gęstości eletrono)A’ych oraz m om entów 
przejść przy pomocy funkcji typu  ASMO CI. W arszawa, CO PAN, 1967

1968

237. Baniukiew icz A.: Obliczenie efem eryd satelity  dla danej stacji i dla da
nego in terw ału  czasu. W arszawa, CO PAN, 1968

238. Bogdanik T., Woszczyk A., Bowszyc Z., Styś K., Strączkow scy B. W.: T he 
.  M athem atical Model of the E lectrical H earth  Position in H ealthy P atien ts

and in H eart H ypertrophy. W arszawa, CO PAN, 1968
239. Budzyński S.: Metody lokalizacji obiektów w projektow aniu  ze w zględu 

na transport. W arszawa, CO PAN, 1968
240. Dań da J., M arczyński R.: S tan obecny i perspektyw y autom atycznego p ro

jek tow ania maszyn cyfrowych. W arszawa, CO PAN, 1968
241. Dąbrowski M.: Sokraszczennaja zapis niekotorogo mnożestwa toczek. W ar

szawa, CO PAN, 1968
242. Dąbrowski M.: O pokryciach zbioru wierzchołków n -wym iarowego sześcia

nu E  n W arszawa, CO PAN, 1968
243. Dąbrowski M.: Przekształcenie pewnego zbioru punktów  na zbiór w ierz

chołków n-wym iarow ego sześcianu E„ W arszawa, CO PAN, 1968
244. Dębska A.: Rozwiązanie pewnego zagadnienia w ariacyjnego m etodą lo

kalnych w ariacji. W arszawa, CO PAN, 1968
245. Gajkowicz-Dędys D.: N iektóre problem y projektow ania kom binacyjnych 

układów  logicznych zbudowanych z elem entów  w ielofunkcyjnych. W arsza
w a, CO PAN, 1968
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246. K erntopf P.: A ktualne problem y i osiągnięcia autom atycznego pro jek tow a
nia sieci logicznych. W arszawa, CO PAN, 1968

247. Kużba K.: O pewnym  sposobie oszacowania błędu przy odw racaniu m a
cierzy. W arszawa, CO PAN, 1968

248. Kuźba K.: O aktualizacji przedsięwzięć realizow anych według metody 
PERT. W arszawa, CO PAN, 1968

249. Jurczakow ska M.: Program  na rozwiązanie układu rów nań nieliniowych. 
Metoda G radientow a. W arszawa, CO PAN, 1968

250. Jurczakow ska M.: Program  na rozwiązanie rów nań trzeciego i czwartego 
stopnia. W arszawa, CO PAN, 1968

251. Jurczakow ska M.: A proksym acja gęstości praw dopodobieństw a i jej zasto
sowanie w taksonomii. W arszawa, CO PAN, 1968

252. M arciniak W., Pachelski W.: Opracow anie metody projektow ania n a 
w ierzchni lotniskowych przy użyciu maszyn liczących. E tap I. W arszawa, 
CO PAN, 1968

253. M arońska B., Olszewski J., S tolarska E., Tarasiuk J., T urski W.: Opis ję 
zyka i transla to ra  URODA. W arszawa, CO PAN, 1968

254. M arońska B., Olszewski J., S tolarska E., Tarasiuk J., T urski W.: Język 
URODA i jego transla to r dla mc ODRA-1204. W arszawa, CO PAN, 1968

255. Olszewski J.: W arunki, jak ie spełniać powinien kom piler w spółpracujący 
z SODA. W arszawa, CO PAN, 1968

256. Olszewski J., M aroński J.: Metody autom atycznego generow ania oprogra
m owania maszyn cyfrowych. W arszawa, CO PAN, 1968

257. Palacz T., Solich R.: Perspektyw iczna optym alizacja produkcji przem ysłu 
mięsnego. W arszawa, CO PAN. 1968

258. P iasecki Z.: Regionalizacja Polski ze względu na przepływ y masy tow aro
w ej pomiędzy poszczególnymi województwam i. W arszawa, CO PAN, 1968

259. P ie la t H.: Analiza zależności między daw kow aniem  insuliny a p aram etra
mi charakteryzującym i przebieg cukrzycy. W arszawa, CO PAN, 1968

260. P ie la t H.: K oordynacja p rac dotyczących opracowania biblioteki podpro
gram ów dla maszyny ODRA-1204 w oparciu o system  program owy ICT 
oraz organizację liczenia na maszynach ICT w ZETO—G dynia i w GUS— 
W arszawa. W arszawa, CO PAN, 1968

261. Pulczyn W.: SLENG, AŁOS i LJA PA S jako przykłady języków program o
w ania dla celów autom atycznego projektow ania maszyn cyfrowych. W ar
szawa, CO PAN, 1968

262. Solich R.: Zadanie transportow e przy różnych rodzajach środków transpo r
tu. W arszawa, CO PAN, 1968

263. Solich R.: Zadanie program ow ania liniowego z w ielom a funkcjam i celu. 
W arszawa, CO PAN, 1968

264. Styś K.: Zm odyfikow ana metoda diagnostyczna. P rogram  w języku GIER- 
-ALGOL IV. W arszawa, CO PAN, 1968

265. Styś K.: Badanie zbieżności metody A ltm ana wyznaczania w artości i w ek
torów własnych dla macierzy norm alnych. W arszawa, CO PAN, 1968

266. Styś T.: Zasada m aksim um  dla układów rów nań różniczkowych o pochod
nych cząstkowych rzędu drugiego i je j zastosowanie do num erycznego 
rozw iązyw ania zagadnień brzegowych. W arszawa, CO PAN, 1968
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267. Styś K : P rosta metoda sympleksów program ow ania liniowego w ALGOLU. 
W arszawa, CO PAN, 1968

268. Szoda Z.: Zagadnienie D irichleta dla układów  wielowym iarowych równań: 
różniczkowych liniowych. W arszawa, CO PAN, 1968

269. Szoda Z.: Zagadnienie brzegowe dla układów wielowym iarowych rów nań 
różnicowych liniowych. W arszawa, CO PAN, 1968

270. Szym ańska-K ołodziej D.: Schem at różnicowy dla obliczania podłużno-po-
p rzecznych drgań cienkiej płyty wielowym iarowej. W arszawa, CO PAN,.
1968

271. Szym ańska-K ołodziej D.: M etoda rozszczrpiania wielowym iarowego rów na
nia różniczkowego czwartego rzędu typu parabolicznego. W arszawa, CO 
PAN, 1968

272. Szym ańska-Kołodziej D.: Numeryczne rozwiązywanie mieszanego proble
mu dla układu rów nań różniczkowych cząstkowych nieliniowych typu p a 
rabolicznego. W arszawa, CO PAN, 1968

273. W arm us M., Bogdanik T., W artak J., W asilewska A., Woszczyk A.: The
application of autom atic analysis in diabetes diagnostics. W arszawa, CO 
PAN, 1968

274. W ąsowski J.: Schematy podwyższonej dokładności dla układów hiperbo- 
licznych i parabolicznych. W arszawa, CO PAN, 1968

275. Woszczyk A., Jurczakow ska M.: Zagadnienie staw iania diagnozy w przy
padku zespołu cech typu ciągłego i skokowego. W arszawa, CO PAN, 1968

576. W ysrnułek E.: Napisanie program ów  na obliczanie wartości całek oznaczo
nych metodą Gaussa dla n — 0, 1, 2 oraz program u realizującego działania 
na liczbach zespolonych. W arszawa, CO PAN, 1968

277. Zacharski S.: M ahem atical Model of the Visual Process (Równania per
cepcji). W arszawa, CO PAN, 1968 .

278. Zacharski S.: Równania percepcji. W arszawa, CO PAN, 1968
279. Zacharski S.: M atem atyczno-logiczne algorytm y rozpoznawania postaci. 

W arszawa, CO PAN, 1968
280. Ziolkowski K.: W ykorzystanie maszyn cyfrowych do autom atyzacji obli

czeń orbitalnych. W arszawa, CO PAN, 1968

1969

281. Baniukiewicz A.: W yznaczanie orbity eliptycznej sztucznego satelity  Ziemi 
przy zastosowaniu metody Laplace'a. W arszawa, CO PAN, 1969

282. B reiter J. M., Łuczywek E.: Inverse blunt-body problem  by the m ethod 
of integral relations. W arszawa, CO PAN, 1969

283. Dąbrowski M.: Pokrycia zbioru wierzchołków n-wym iarowego sześcianu E n 
i ich zastosowanie do rozpoznaw ania obiektów. W arszawa, CO PAN, 1969

284. Gajkowicz-Dędys D.: Podstaw ow e wiadomości o funkcjach boolowskich 
i kom binacyjnych układach logicznych. W arszawa, CO PAN, 1969

285. G ajkowicz-Dędys D.: Układy wielowyjściowe. W arszawa, CO PAN, 1969
286. Gajkowicz-D ędys D.: Program  m inim alizacji funkcji boolowskich na m a

szynę cyfrową URA.Ł-2. W arszawa, CO PAN, 1969
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287. Jasiński B., M alanowski S.: Com putation of M ulticom ponent Isobaric 
Vapour-Liquid Equilibria from Tem perature-C om position Data. W arszawa, 
CO PAN, 1969

288. M arciniak W., Pachelski W.: Metody i algorytm y projektow ania powierzch
ni lotniskowych za pomocą maszyn liczących. W arszawa, CO PAN, 1969

289. Łuczywek E : O pewnej metodzie całkow ania układu rów nań różniczko
wych zwyczajnych. W arszawa, CO PAN, 1969

290. Olszewski J., W ysmułek E.: SODA — System  O peracyjny D w u-Aktywny. 
Cz. 1. W arszawa, CO PAN, 1969

291. Pulczyr, W., Pawelec J.: M odelowanie cyfrowe jako w eryfikato r hipotez na 
przykładzie badania kom presji w idm a prom ieniow ania jądrowego metodą 
pary. W arszawa, CO PAN, 1969

292. Szoda Z.: Numeryczne rozw iązyw anie zagadnienia brzegowego dla rów na
nia Poissona. W arszawa, CO PAN, 1969

293. Szoda Z.: Oszacowanie rozwiązań różnicowych wielowym iarowych zagad
nień brzegowych. W arszawa. CO PAN, 1969

294. Szymańska-Kołodziej D.: Numeryczne rozw iązyw anie zagadnienia brzego
wego dla rów nania biharm onicznego z zastosowaniem  do zagadnień teorii 
sprężystości. W arszawa, CO PAN, 1969

295. Więckowski A.: Schem at klasyfikacji zagadnień system ów liczących. W ar
szawa, CO PAN, 1969

296. Ziołkowski K.: R edukcja obserw acji małych p lanet i komet. Warszawa, 
CO PAN, 1969

297. Ziołkowski K.: Obszary stabilności ruchu satelitarnego. W arszawa, CO 
PAN, 1969

1970

298. Dąbrowski M.: Uogólnione pokrycia zbiorów skończonych. Warszawa, CO 
PAN, 1970

299. M uchlado-M arońska B.: P ro jek t języka konw ersacyjnego. Warszawa. CO 
PAN, 1970

300. Nakończy A.: Metoda m atem atyczna elim inacji w pływu położenia serca na 
diagnozę opartą na EKG. W arszawa, CO PAN, 1970

301. Pachelski W.: Geodetic in fo rm at ion  Processing, m a in ten ance  and re t r iev a l  
„GIPM AR". Warszawa, CO PAN, 1970

302. Ziołkowski K.: Rediscovery of the Last Minor F lanets: 457, 1038, 1161. 1297 
and Theię New Ephem erides. W arszawa, CO PAN. 1970

303. Szoda Z.: A priornyje ocienki rieszenij krajew ych zadacz dla sistiem lin iej- 
nych mnogomiernych raznostnych uraw nienij. W arszawa, CO PAN, 1970

C) „INFORMATOR O PROGRAMACH DLA MASZYN MATEM ATYCZNYCH'

Rozwój techniki i coraz szersze zastosowanie mc do obliczeń na
sunęły myśl o rejestracji wykonanych program ów. Chodziło o to, 
aby dorobek i wysiłek wielu naukowców i program istów nie był tylko
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składany po w ykorzystaniu do archiwum , ale mógł być ogólnie do- 
"stęny i w razie konieczności w ykorzystany pow tórnie lub mógł służyć 
jako  wzór m etody i sposobu rozwiązania.

W roku 1964 po konsultacjach Pełnomocnik Rządu do Spraw  Ele
ktronicznej Techniki Obliczeniowej w porozumieniu z Przew odniczą
cym K om itetu Nauki i Techniki i CO PAN powołał Centralną K arto
tekę Program ów  dla Maszyn M atematycznych. Prowadzenie C entral
nej K arto tek i Program ów  dla mc powierzcno C entrum  Obliczenio
wem u PAN jako placówce najbardziej kom petentnej do gromadzenia 
tego typu dokum entacji. Przed organizatoram i stanął problem opra
cowania czytelnego i łatwego system u klasyfikacyjnego programów. 
Próby zastosowania klasyfikacji dziesiętnej nie powiodły się, wobec 
tego zespół specjalistów  Centrum  Obliczeniowego opracował schem at 
klasyfikacji program ów dla mc, k tóry składał się z czterech klas: 

klasa 0 — program y standardow e 
klasa 1 — badania naukowe 
klasa 2 — gospodarka narodowa 
klasa 3 — varia.
K ilkuletnia prak tyka i analiza nadsyłanych do CKP informacji 

o program ach dla mc pozwoliła stwierdzić, że podział zasadniczy na 
4 klasy jest w zupełności w ystarczający i będzie on aktualny przez 
długi czas. Jedynie korekcie m usi podlegać podział w głąb — w nie
których klasach bardziej szczegółowo, w niektórych natom iast mniej. 
W tym  też kierunku poszła prak tyka CKP. Opublikowany pierwszy 
schem at klasyfikacyjny (tom I, n r  0) został po dwu latach przepraco
wany. Poszerzono ilości haseł (tom II, n r 0). W roku 1970 ponownie 
przeanalizowano s tru k tu rę  schem atu klasyfikacyjnego i przebudowa
no niektóre klasy (np. 0.0 — Program y organizacyjne lub klasa 2 — 
Gospodarka narodowa). Inne natom iast skrócono, gdyż podział był 
niepotrzebnie szczegółowo rozbudowany. Obowiązujący obecnie sche
m at klasyfikacyjny (tom III, n r 0) został w roku 1970 rozprowadzony 
do ośrodków obliczeniowych i wg niego klasyfikowane są program y. 
Od początku założenia karto tek i do chwili obecnej opublikowano in
form acje o 3036 program ach.

W podziale na klasy ilość opublikowanych program ów przedstaw ia 
się następująco:
klasa 0, I II III Razem
ilość
program ów  1335 860 812 29 3036
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„Inform ator o Program ach dla Maszyn M atem atycznych” druko
wany jest w nakładzie 550 egzem plarzy i rozprowadzany do ponad 
400 stałych odbiorców. Jest to wydawnictwo bezpłatne, zawierające 
inform acje o opracowanych program ach w ośrodkach obliczeniowych 
w Polsce. Dotychczas wydano: 

tom I, nr 0, 1, 2 i 3
tom II, nr 0, 1, 2, 3, 4 i 5

oraz tom III, n r 0, 1, 2, 3 i 4.
Numer 5 tomu III jest 'vr przygotowyw aniu.
„Inform ator” ukazuje się przeciętnie 4 razy w roku w miarę nad

syłania programów do CKP.
Prócz Centralnej K artoteki Program ów  w Centrum  istnieje Archi

wum  Program ów własnych, wykonanych przez pracowników CO PAN 
w ram ach prac naukowo-badawczych i w  ram ach usług świadczonych 
innym  instytucjom. W chwili obecnej w Archiwum  jest złożone 1117
program ów łącznie z całkowitą dokum entacją. Najbardziej w artoś
ciowe program y w  ilości 381 są zarejestrow ane w CKP i odpowiednie 
inform acje o nich zostały opublikowane w „Inform atorze”.

D) DOROBEK PIŚMIENNICZY PRACOWNIKÓW CO PAN OPUBLIKOWANY
POZA CENTRUM

O ficjalny plan wydawniczy C entrum  Obliczeniowego PAN nie obej
m uje całości dorobku piśmienniczego naszych pracowników, którzy 
m ają także na swym koncie znaczny dorobek piśmienniczy, publiko
w any w innych wydawnictwach, w czasopismach naukowych lub po- 
pularno-naukow ych. Tem at prac i artykułów  publikowanych w in
nych wydawnictwach lub czasopismach odbiega od planu pracy Cen
trum , związany jednak jest z działalnością naukową pracownika, 
ilustru je jego szersze zainteresowania gałęzią wiedzy, którą reprezen
tuje. Nierzadko też przyczyną powodującą opublikowanie pracy pozo 
Centrum  jest niemożność włączenia opracowania do planu wydaw ni
czego Centrum  z przyczyn czysto form alnych.

W tabeli IV. 4 podaliśmy wykaz wszystkich publikacji pracowni
ków. Mogło się zdarzyć, oczywiście, że zestawienie nie obejm uje 
wszystkich publikacji każdego pracownika. Przyczyny obiektywne 
w wielu przypadkach nie pozwoliły nam  udokum entować całości do
robku piśmienniczego każdego pracownika. Szczególnie dotyczy to 
tych, którzy w obecnej chwili nie są już pracow nikam i Centrum  Ob
liczeniowego.
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Pokaźna ilość opracowań książkowych i artykułów  świadczy po
zytyw nie zarówno o stałym  rozwoju i poszerzaniu wiadomości po
szczególnych -pracowników Centrum , jak i o popularyzowaniu wiedzy 
z zakresu inform atyki i zastosowania elektronicznej techniki obli
czeniowej.

T a b e l a  IV.4

Dorobek piśm ienniczy pracoumików CO PAN  
opublikow any poza Centrum.
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V. CENTRUM OBLICZENIOWE JAKO OŚRODEK 
OBLICZENIOWY

1. SPRZĘT CENTRUM OBLICZENIOWEGO

Centrum  Obliczeniowe w ciągu 10-letniego istnienia miało w eks
ploatacji 6 maszyn cyfrowych: EMAL-2, URAŁ-2, UMC-1, ODRA- 
1002 oraz dwie ODRY-1204. Poza maszynami, k tóre były zainstalo
wane w Centrum , w ykorzystyw ano również inne m aszyny cyfrowe, 
a przede wszystkim m aszynę GIER z U niw ersytetu W arszawskiego.

W celu właściwego przedstaw ienia historii sprzętu obliczeniowego 
CO PAN należy się cofnąć do okresu poprzedzającego powołanie Cen
trum  Obliczeniowego. K adra oraz sprzęt CO PAN wywodzi się z Za
kładu XII Insty tu tu  Badań Jądrow ych. Zakład XII IBJ składał się 
z około 30 pracow ników zarówno techników, jak  i m atem atyków  i był 
w posiadaniu m aszyny EMAL-2. W związku z zamierzonym  utw orze
niem  Centrum  Obliczeniowego wszystkie prace organizacyjne zwią
zane z przygotowaniem  kadry oraz lokalu pod przyszłą m aszynę 
URAŁ-2 (produkcji ZSRR — SAM — Pędza), realizowane były przez 
ludzi Zakładu XII. Do przygotowania sali przystąpiono już w  roku 
1960, zaś w początku roku 1961 wysłano do Pędzy pracowników Za
kładu XII w celu zapoznania się z m aszyną URAŁ-2. Prace przygo
towawcze zostały zakończone latem  1961 roku i z chwilą powołania 
Centrum , tj. 3 września 1961 r„ można już było przystąpić do pracy 
z dobrze wyszkoloną załogą przejętą z Zakładu M atem atyki Oblicze
niowej (Zakład XII) IBJ wraz z całym sprzętem  tego Zakładu. Za
kład ten posiadał w użytkow aniu m aszynę cyfrową EMAL-2 zbudo
waną wspólnie przez Zakład XII i K atedrę Sieci Elektrycznych Poli
techniki W arszawskiej. Maszyna EMAL-2 przeszła w użytkow anie 
CO PAN i była pierwszą maszyną Centrum . Jako m ała maszyna cy
frow a m iała ona szybkość około 100 operacji na  sekundę, długość
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słowa 34 bity, pamięć operacyjną bębnową 1024 słów, zbudowaną na 
technice m agnetycznej, wejście — czytnik fotoelektryczny taśmy pa
pierowej 1000 znaków na sekundę, wyjście —1 dalekopis arkuszowy 
oraz perforator taśm y papierowej 200 znaków na sekundę. Maszyna 
EMAL-2 była eksploatowana w Centrum  do wiosny 1963 roku, kiedy 
to zgodnie z uprzednim  porozumieniem została oddana Katedrze Sie
ci E lektrycznej PW.

Praw ie równocześnie z utworzeniem  CO PAN ZSRR dostarczył 
9 września 1961 roku m aszynę cyfrową URAŁ-2. Była to maszyna 
lam powa o szybkości około 7000 operacji na sekundę, słowo 40-bito- 
we, pamięć operacyjna' ferry tow a 2048 słów, uzupełniona w dwa 
bębny o pojemności 16 000 słów każdy, czytnik dziurkowanej taśm y 
filmowej, taśm ę m agnetyczno-filmową oraz dwie wąskie drukarki 
num eryczne (12 znaków w wierszu o szybkości 12 wierszy na se
kundę).

Maszyna URAŁ-2 po zmontowaniu została oddana do eksploatacji 
24.04.1962 r. Nie miała ona urządzeń wyjściowych alfanum erycznych 
w przeciw ieństw ie do EMAL-2 i mogła pracować tylko w kodach nu 
m erycznych. Brak wejść alfanum erycznych postawił przed zespołem 
technicznym  konieczność rozszerzenia urządzeń wyjściowych URAŁ-a 
o urządzenia alfanum eryczne.

We wrześniu 1962 r. w ram ach współpracy między CO PAN a fa 
bryką ELWRO został dostarczony do Centrum  model m aszyny cyfro
wej ODRA-1002. Była to dwuadresow a maszyna o szybkości 100 ope
racji na sek., zbudowana na technice tranzystorow ej (pierwsza polska 
m aszyna tranzystorow a), wyposażona w urządzenia wyjściowe alfa
num eryczne. Maszyna ta po kilku miesiącach eksploatacji, z począt
kiem roku 1963, została zwrócona do ELWRO. Równocześnie Cen
trum  nabyło od ELWRO lampową maszynę cyfrową UMC-1, o szyb
kości około 50 operacji na sekundę. Wejście i wyjście tej maszyny 
stanow ił dalekopis o wydajności 7 znaków na sekundę. Maszynę po 
dwóch latach przekazano do Zakładu Antropologii PAN we W ro
cławiu. Pozostała ona jednak w lokalu C entrum  do roku 1967, kiedy 
to ze względu na brak miejsca m usiano ją zdemontować i oddać właś
cicielowi.

Maszyna URAŁ-2 podczas eksploatacji w Centrum  Obliczeniowym 
została poddana gruntow nej modernizacji, k tóra była prowadzona w 
dwóch kierunkach. Pierw szy dotyczył podniesienia niezawodności 
pracy maszyny, drugi — wyposażenia w alfanum eryczne urządzenia 
wejściowo-wyjściowe. W ram ach m odernizacji w celu podniesienia
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niezawodności wymieniono 1650 lamp norm alnych na długowieczne 
(maszyna posiadała około 2000 lamp), wykonano gruntowną mecha
niczną i elektryczną m odernizację pamięci bębnowej oraz gruntowną 
mechaniczną i elektryczną modernizację drukarek numerycznych. 
W prowadzono również wiele drobnych uspraw nień, k tóre w  sumie 
uczyniły z m aszyny URAŁ-2 maszynę o stosunkowo dużej niezawod
ności. W ram ach rozszerzenia urządzeń wejściowych podłączono do 
maszyny czytnik taśmy papierowej firm y F erran ti 200 znaków na 
sekundę, czytnik taśmy papierowej Facit 100 znaków na sekundę, 
perforator Facit 50 znaków na sekundę oraz dalekopis Lorenza. Urzą
dzenia alfanum eryczne pozwoliły na całkowite przejście na technikę 
taśm y papierowej oraz podniosły jakość w ykonyw anych usług. M a
szyna URAŁ-2 w latach 1932— 1988 stanow iła podstawowe narzędzie 
obliczeniowe CO PAN. W okresie eksploatacji użytkow ana była po
nad 6000 godzin w roku. Eksploatację URAŁa-2 zakończono 28.10. 
1968 r. W grudniu 1970 r. maszynę tę przekazano na złom.

29.05.1968 r. do Centrum  została dostarczona m aszyna ODRA-1204 
i po zainstalowaniu oddana do eksploatacji 3.07.1968 roku. Jest ona 
w użyciu do dnia dzisiejszego.

M aszyna ODRA-1204 jest to m aszyna tranzystorow a, k tórej dłu
gość słowa wynosi 24 bity, szybkość około 15 000 operacji na sekundę, 
pamięć operacyjna ferrytow a 16K słów, wejście stanowi czytnik taś
m y papierowej 1000 znaków na sekundę, wyjście — perfo rato r 150 
znaków na sekundę oraz elektryczna m aszyna do pisania.

Była to jedna z pierwszych maszyn tego typu wyprodukow anych 
w Polsce i wymagała jeszcze wielu uspraw nień i uzupełnień, k tóre 
zostały wykonane w Centrum . Z głównych należy wymienić prze
budowanie układów chłodzenia m aszyny oraz gruntow ne przełuto- 
wanie podzespołów maszyny. W roku 1970 rozbudowano m aszynę 
ODRA-1204 przez dołączenie do niej m odułu bębna składającego się 
z 2 bębnów m agnetycznych 64K słów każdy, drukark i wierszowej 
120 znaków w wierszu, o szybkości 600 wierszy na m inutę, i drugie
go modułu czytnika taśm y papierowej.

W końcu 1970. roku park maszynowy CO PAN został zasilony 
drugą m aszyną ODRA-1204, której eksploatację rozpoczęto 1 .II. 
1971 roku. W ykorzystanie m aszyny cyfrowej ODRA-1204 wzrosło od 
1500 godzin w roku 1968 do około 6000 godzin w roku 1970. Uzyska
nie przez Centrum  drugiej m aszyny tego typu z początkiem roku 
1971 niewiele poprawiło naszą sytuację w sprzęcie, dopiero uzyska
nie m aszyny rzędu pół m iliona na sekundę operacji o odpowiedniej
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pamięci w ew nętrznej (kilkuset tysięcy słów) byłoby minimalnym  ze
staw em  sprzętowym  w ystarczającym  na zaspokojenie obecnych po
trzeb.

2. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CO PAN W LATACH 1961— 1970

Działalność usługowa C entrum  Obliczeniowego PAN w zakresie 
elektronicznej techniki obliczeniowej opiera się na dwóch typach 
usług:

1) udostępnianie czasu maszyn cyfrowych oraz czasu urządzeń po
mocniczych (dalekopisy, flexowritery);

2) realizacja zadań obliczeniowych obejm ująca również pracę p ro
gram istów  zatrudnionych w CO PAN.

W obu tych typach usług wyodrębnić należy usługi świadczone 
placówkom PAN oraz usługi świadczone instytucjom  spoza PAN. 
Rozróżnienie to jest niezbędne ze względu na system  rozliczania prac. 
C entrum  jako placówka Akademii świadczyło usługi na rzecz innych 
placówek PAN nieodpłatnie, podczas gdy usługi dla instytucji spoza 
PAN — odpłatnie.

W początkowym okresie istnienia CO PAN, tzn. mniej więcej 
do końca 1963 r., działalność usługowa opierała się wyłącznie na m a
szynie cyfrowej produkcji radzieckiej URAŁ-2. Okres ten charakte
ryzow ał się stosunkowo niew ielką ilością usług pierwszego typu, co 
wynikało z konieczności żmudnego program owania w kodzie we
w nętrznym  maszyny, oraz dużą ilością prac obliczeniowych (usługi 
drugiego typu).

Praw dziw y przew rót w  technice obliczeniowej i w metodyce w y
korzystania maszyn cyfrowych do obliczeń naukowo-technicznych w 
Polsce wywołał zakup przez U niw ersytet W arszawski maszyny GIER 
firm y Regnecentralen (Dania). P rzew rót ten w ynikł głównie z w y
posażenia tej m aszyny w niezwykle spraw ny (jak na owe czasy) 
transla to r pewnej w ersji języka algorytmicznego. ALGOL 60. Umie
jętność program owania w tym  języku stała się łatwo dostępna szero
kim rzeszom użytkowników, co natychm iast wpłynęło na popularność 
tej m aszyny i gw ałtow ny rozwój uniwersyteckiego ośrodka oblicze
niowego. Dla CO PAN spraw y te  m iały niezwykle doniosłe znaczenie, 
tym  bardziej że m aszyna GIER została zainstalowana w bezpośrednim 
sąsiedztw ie lokali zajm owanych przez CO PAN, zaś nasi program iści
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mieli odtąd możność wykonywania swoich prac również na tej maszy
nie. Co więcej, wobec gwałtownego starzenia się maszyny URAŁ-2, 
m aszyna GIER stała się wkrótce (r. 1966— 1967) główną maszyną w y
korzystywaną przez CO PAN zarówno dla własnych prac badawczych, 
j tk  też dla prac usługowych drugiego typu, zlecanych przez placówki 
PAN. Jeśli zaś chodzi o instytucje spoza PAN, to dość często p rak ty 
kowany był w tym okresie tryb  zawierania przez te instytucje umów 
z CO PAN na pracę m atem atyków, przy jednoczesnym zabezpieczaniu 
czasu pracy mc GIER oddzielnymi umowami tych insty tucji z Zakła
dem Obliczeń Num erycznych UW.

Lata 1967 i 1968 to okres, w którym  maszyna URAŁ-2 praktycznie 
przestała funkcjonować, i C entrum  znalazło się w niezwykle trudnej 
sytuacji, zarówno jeśli chodzi o statu tow e zadania naukowo-badawcze, 
jak też o działalność usługową. Duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie 
na pracę mc GIER zmusiło Centrum  do poszukiwania innych rozwią
zań. Podjęto próby wykorzystania m aszyny ICT w Głównym Urzędzie 
Statystycznym , jednak z powodu trudności organizacyjnych próby te 
zawiodły. Sytuację rozwiązał dopiero zakup mc ODRA-1204 w końcu 
1968 r., również wyposażonej w bardzo spraw ny translator języka 
ALGOL 60. W tym czasie zmieniono tryb  realizacji usługowych prac 
obliczeniowych w Centrum . Zniesiono bowiem obowiązek realizacji za
dań usługowych równolegle z pracam i badawczymi przez wszystkich 
pracowników działalności podstawowej tworząc Dział Obliczeń, w któ
rym  zgrupowano realizację wszelkich prac usługowych drugiego typu, 
a także ewidencjonowanie i rozliczanie całej działalności usługowej.

Dział Obliczeń nie był jednak w stanie podołać dużemu zapotrze
bowaniu na pracę m atem atyków  i program istów. W 1970 r. powołano 
przy CO PAN gospodarstwo pomocnicze o nazwie Biuro Obliczeń Na- 
ukowo-Technicznych. Działalność tego gospodarstwa polegała na zle
caniu pracownikom  CO PAN prac do wykonania w godzinach poza
służbowych, oczywiście za dodatkowym  wynagrodzeniem. Z na tu ry  
rzeczy działalność BONT m usiała się ograniczać do prac usługowych 
wykonywanych odpłatnie, tj. w ykonyw anych na rzecz instytucji spoza 
PAN. Działalność BONT ustała z dniem 1 stycznia 1971 roku, tj. z 
chwilą przejścia CO PAN na finansowanie przedm iotowe planowych 
prac naukowo-badawczych oraz na odpłatność wszelkich świadczo
nych usług.

Obie form y usługowej działalności Centrum  ilustru ją  przytoczone 
wykresy. W ykres 1 dotyczy w ykorzystania maszyn cyfrowych w roz
biciu na poszczególne lata  (do r. 1963 brak jest danych), m aszyny cy
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frow e i rodzaje prac (prace własne, usługi dla placówek PAN, usługi 
dla insty tucji spoza PAN). Na wykresie tym  w sposób nader wyraźny 
daje się zauważyć „zm ierzch” mc URAŁ-2, wzrost znaczenia mc GIER 
dla CO PAN, a także gwałtow ny wzrost aktywności placówki w wy
niku uzyskania mc ODRA-1204. W ykres ten nie uwzględnia natom iast 
tego czasu pracy mc GIER, który  był w ykor?ystany przez CO PAN 
dla realizacji usług, lecz był zabezpieczony oddzielnymi umowami zle
ceniodawców z ZON UW.

Działalność usługową CO PAN obejmującą pracę m atem atyków 
i program istów  charakteryzują w ykresy 2 i 3. W ykres 2 obejm uje lata 
1963— 70 (do r. 1963 brak danych) i dotyczy ilości wykonanych prac 
obliczeniowych. W ykres 3 obejm uje natom iast lata  1968— 1970 i po
daje w artość prac obliczeniowych: dla okresu wcześniejszego nie w y
liczano wartości prac na rzecz placówek PAN. Obie wielkości, tj. ilość 
prac i ich wartość, nie są wielkościami charakteryzującym i działal
ność usługową w sposób kom pletny i dostatecznie m iarodajny. Ilość 
zleceń ma bowiem ścisły związek z czasochłonnością i stopniem tru d 
ności każdego zlecenia, zaś w artość zlecenia zależy w dużym stopniu 
od proporcji pomiędzy czasem pracy m aszyny cyfrowej a czasem p ra
cy program isty-m atem atyka. Mimo tych niedostatków oba wykresy 
pozwalają jednak na wyciągnięcie pewnych wniosków, a mianowicie:

1. W okresie 1967— 68 nieznacznie zmalała ilość prac obliczenio
wych, co może być zarówno wynikiem  zmniejszenia zapotrzebowania 
na pracę program istów program ujących w kodzie w ew nętrznym  m a
szyny, jak  też wynikiem  utw orzenia Działu Obliczeń, w którym  sto
sunkowo nieduży zespół ludzki przejął usługową część działalności 
całej placówki.

2. Dzięki dostępowi do mc GIER wycofanie m aszyny URAŁ-2 nie 
zmniejszyło aktyw ności m atem atyków-program istów .

3. Ilość i w artość prac usługowych na rzecz placówek PAN prze
kracza ilość i w artość takich prac na rzecz innych placówek.

4. Mimo spadku ilości prac na rzecz placówek PAN w ostatnich 
latach daje się zaobserwować wzrost ogólnej wartości tych prac, co 
świadczy o podejm owaniu zadań trudniejszych i bardziej pracochłon
nych.

W zakończeniu należy stwierdzić, iz według szacunkowych obliczeń 
w artość usługowych prac obliczeniowych wykonanych bezpłatnie w la
tach 1961— 1970 przez C entrum  na rzecz placówek PAN, wyniosła ok. 
23.6 min zł. Łącznie w okresie minionego dziesięciolecia Centrum  Obli-
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czeniowe PAN wykonało usługowe prace obliczeniowe na sumę ok. 32.8 
min zł, co prawie o 8 min zł przekracza kwotę wydatków inwestycyj
nych poniesionych w tym  czasie.

godz. 5000

<ć00

mc-

m -

1000

2500

2000■

1500

1000-

500

i

m m 1067

§  b

W ykres 1. W ykorzystanie czasu m aszyn cyfrow ych  w  CO PAN  
w latach 1963— 1970

37



XO-i

250 -

/LOSC PRAC OBLICZENIOWYCH 
I L COPAN- prace "lenne

M  inne placówki PAN

RS! instytucje spoza PAN

¿Do

r n -

100-

50 -

0 J 1065
ti/s. zta tyd i 

20001

1964 1965 1960

placówki PAN 

instytucje spoza PAN

W ykres 2. Ilość prac oblicze
niowych, w ykonanych w  CO 

PAN w  latach 1963— 1970

1060 1970

1500 ■

1000-

500 -

0 -»

w godz służbowych

iv aodz pozasLuzbowuch 
(BONT)

W ykres 3. Wartość prac ob li
czeniowych w ykonanych w  CO 
PAN na rzecz placówek PAN  
i in stytuc ji spoza P A N  w la-

łnvn



STRESZCZENIE •  ABSTRACT •  COAEPWAHHE

Książka niniejsza jest próbą podsum owania dorobku C entrum  Obliczenio
wego. PAN i zespołu jego pracowników  w ubiegłym  dziesięcioleciu.

Początkowy okres la t sześćdziesiątych, gdy władze Akademii N auk po
wołały do życia C entrum  Obliczeniowe i przystąpiło  ono do pracy, był w pew
nym  sensie okresem pionierskim . Zespół młodych ludzi tworzący w łaściw ą kadrę 
placówki m usiał się przygtow ać do w ypełnienia nałożonych na C entrum  obo
wiązków. Ten wysiłek nie poszedł na m arne. Mimo skrom nego w yposażenia tech
nicznego, mimo braku w tym  czasie fachowców dużej m iary, C entrum  potrafiło 
utrzym ać swój profil, dołoiyć niemało cegiełek do ogólnego rozwoju i obecnego 
stanu inform atyki w Polsce szkoląc młodą kadrę naukow ą, publikując swój 
dorobek badawczy i w drażając w różnych dziedzinach nauki i gospodarki meto
dy techniki obliczeniowej.

Opracowanie zawiera pięć rozdziałów: 1. S tru k tu ra  organizacyjna i zadania 
C entrum  Obliczeniowego, 2. C entrum  Obliczeniowe jako placów ka naukowa,
3. C entrum  Obliczeniowe jako placówka kształcąca. 4. Grom adzenie zbiorów 
bibliotecznych i działalność w ydaw nicza i 5. C entrum  Obliczeniowe jako ośro
dek obliczeniowy.

This book is an attem pt to sum m arize the accom plishm ents in the field of 
com puter science attained by the sta ff of Com putation C entre of the Polish 
Academy of Sciences.

Com putation Centre was called into being by Academy's authorities in the 
pioneering period of early sixties. A group of young people — the in itial scien
tific cadre of the institu te  — have had to undertake perform ance of the 
duties imposed on the Centre. Their efforts have not been w asted. In  spite of 
the modest technical equipm ent, in spite of the lack of outstanding experts, the 
C entre has succeeded in m aintaining its scientific profile, and in m aking many 
contributions to the general developm ent and present sta te  of com puter science 
in Poland. The train ing of young scientific personnel, publishing the research 
results, and introducing the com putational methods into various fields of science 
and economy can be listed as the most im portan t accom plishm ents of the 
Centre.

The book is organized into five C hapters: 1. O rganizational S truc tu re  and 
Tasks of Com putation Centre, 2. Com putation C entre as the Scientific Institute,
3. Com putation C entre as the T raining Institu te, 4. L ibrary  Collections and Pu
blishing Activities, and. 5. Com putation C entre as a Com puting Bureau.
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