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dekoro karakterizas bonan verkon. Bona arhitekto devas zorgi ankaü pri

agrabla mikroklirnato.

Literaturo:

Raporto pri agado de ISAE
en la periodo 1981-1921

Christian Darbellay (FR Germanio)
Halahyja, M. (1970): Stavebnd tepelnd technika. - ALFA, Brotistova.

Letni klimaticke pomery V budoväch
Pii navrhovani budov z hlediska tepelne techniky nemusi byt vidy smerodatne jen obdobi zi-

mni. V letnim obdobi se obvodove konstrukce piehiivaji. Dhsledkem je zhorsene vnitini klima,
zvldste v budovdch s lehkymi obvodovymi plasti.

Clänek obsahuje vysvetleni zdkladnich pojmli a nastin iesen ( uptatneneho v nove ceskoslo-
venske stdtni norme.

Analizilo de portpovo de ramataj fostoj
Jan Werner (Cchoslovakio)

Komence de 1981 (21.1) elektigis nova estraro, kies konsisto estas publikigata sur la
2-a kovrilpago de SR.

En la delegita reto okazis jenaj sango]: en Argentino funkcias ekde 1982 prof. Md-
ximo Valentinuzzi, marbiologo; en Brazilo Ing. Enivaldo Alves Si/va; en Hispanio fi-
ne de 1981 s-ron Hemandez Yzal anstataüigas s-ro Johano Guiiion, hemiisto: en Ru-
manio ekde printempo 1982 funkcias Ing. Dorin Hehn; en Svisio fine de 1981 s-ron
Sturzenegget anstataüigis s-ro Rudi Hauger, nermiisto; en Venezuelo ekde 1982 funk-
cias s-ro Juan Eduardo Bachrich, ekonomiisto.

Membraro: Jam antaü sia elektigo, la generala sekretario skribis du cirkulerojn al
la delegitoj, en aügusto kaj oktobro )980, por havi informojn pri la membreca kaj fi-
nanca situacioj de ISAE (en interkonsento kun la tiama vic-prezidanto prof. Step-
Bowitz). Post sia elektigo li ankoraü trifoje petis la samajn informojn, öar multaj de-
legitoj sendis neniajn respondojn. En printempo 1981 dissendigis membrokartoj al la
delegitoj, kiuj devis zorgi pri ties plenigado fare de la membroj kaj ties resendo al la
generala sekretario, kiu intencis redakti jarlibron okaze de la 75-jara jubileo de ISAE.
Gis nun revenis malpli 01 100 kartoj.

Membro-statistiko: Argentino 5, Aüstralio 9, Austrio 5, Belgio 4, Britio 25, Bulga-
rio 9, Cehoslovakio 24, Danlando 9, Francio 48, Germanio (FRG) 28, Hispanio 6,
Hungario 9, Italio 32, Nederlando 26, Norvegio 15, Novzelando 4, Svedio 12, Svisio
6, Usono 4, Venezuelo 1. Do entute retrovigis 290 membroj. Malgraü la manko de in-
formoj el Brazilo, Finnlando, Japanio, Jugoslavio, Pollando, Rumanio kaj Sovetio,
la situacio tarnen tre malbonigis dum la lastaj jaroj. Se oni komparas la nombrojn de
1978-1981, en la plimulto de la landoj ili rnalpliigis konstante. Tio plej versajne suldi-
gas al la neapero aü la sporada apere de SR.

Ankoraü pli akuta estas la nerespondemo de multaj delegitoj kaj estraranoj. La su-
pre menciitaj bedaürinde ne estas la solaj: kelkaj aliaj respondis nur unu fojon dum la
du lastaj jaroj kaj krome tute ne kontentige. Tio alportas ec konsciencajn proble-
mojn: en multaj landoj ni certe havas fidelajn membrojn, kiuj pagis siaU)n kotizotj)n
kaj ne ricevis la revuon, öar neniu konas iliajn adresojn. La sekretario ricevis neniajn
informojn pri la jarkunveno, kiu devis okazi en Brazilio.

La generala sekretario ne faris librotenadon de sia korespondado, sed li taksas je
300-350 la alvenajojn kaj je 230-250 la forsendajojn,

La aparato detektas valorojn de forto kaj akcelo en momente de surfalo
de ram-batilo sur foston. Arango de la aparato ebligas dum milisekundo
post la surfalo determini valorojn de akcelo, energio kaj portivo de la enba-
ta ta posta. La menciitaj valoroj estas legataj per specialaj detektiloj, fiksitaj
sur la fost-kapo. La tiel akiritajn valorojn la aparato transformas al ciferoj,
kiuj aperas sur ekrano de mezur-panelo kaj daure registrigas en tru-bendo.

Avaritago de la aparato estas en tio, ke gi kapablas detekti kaj taksi la va-
lorojn por ciu ram-bato aparte. Per tio oni ricevas ateston pri la tuta ram-
procedo kaj pri la faktoroj, influantaj la enterigadon de la fostoj lau la geo-

logia grundkonsisto.
La entreprenoj de ingenieria konstrufako akiras per tiu ci parato la longe

postulatan atesteblon pri la ram-procedo kaj pri portivo de fostoj, kiun ili

gis nun malhavis.
La analizilon inventis esploristoj de la usona Pile Dynamics Inc., kiuj -

post pli 01 dekjara esplorado - gin praktike realigis. Nuntempe gi estas uza-

ta en diversaj konstruejoj de 11 landoj.
J. Werner lau Wor/d Construction
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Afero Bays: La prezidanto kaj la sekretario skribis po dufoje alli dum 1981, sed ne
ricevis respondon gis nun. Ce la eksa administranto kusas pli 01 300 kornpletaj volu-
moj 29 (1978) de SR. Krome, li ankoraü havas la komplete redaktitajn manusk riptojn
por unu jarkolekto. Li versajne ne respondos gis kiam li estos ricevinta la reston de la
mono por la volumo 1978. Bedaürinde neniu scias, kiom ISAE ank oraü suldas alli,
car kelkaj delegitoj tutsimple ne liveras la necesajn informojn. La suldo tarnen devas
malsuperi 1.000 uso do!.

Terminologia Centro prilaboras pluajn slipojn de SLIPARA VORTARO kaj eldo-
nis binditan presprovajon de Duden-Bildvortaro, kiu devus aperi fine de 1982 aü ko-
mence de 1983. Krome, la direktoro de TC-ISAE aperigis inform-(varb-) libron pri
Esperanto: "The solution to our language problems",

SCIENCA REVUO tre bedaürinde ne sukcesis likvidi sian malfruigon, malgrau la
decido aperigi nur po du kajeroj por la jaroj 1979 kaj 1980. Kvankam estis antaüvidi-
te, eldoni po ses kajeroj jare, dum 1981 aperis solaj du kajeroj.

Komputika Sekcio, la plej juna, tre vigle ekfunkciis. Dum la jaro 1981 gi organizis
plurajn fakajn kunvenojn kaj unu perleteran konferencon, sub la gvido de Ing. Chri-
stian Bertin. La kontribuajoj aperis libroforme. Fine de la jaro okazis tre alt nivela
Matematika Konferenco, en kunlaboro kun IAdEM (Matematika Sekcio de ISAE),
en Budapesto.

Matematika Sekcio (IAdEM) plue kontentige funkcias kaj sufice regule eldonan
sian (I, ganon MA TEMA TIKO TRANSLIMEN.

PnJ la konataj malfacilajoj, Geologia Sekcio ankoraü ne sukcesis presigi sian kva-
ran volumon de GEOLOGIO INTERNAClA, kies eldonanto estas lnstytut Geolo-
giczny en Varsovio. La kvina volumo (1984) eldonigos en Hungario, lau kontrakto in-
ter prof. Haszpra kaj d-ro Kavka.

Ekologia Sekcio sukcesis enigi Esperanton kiel la duan oficialan kongresan lingvon
dum "SVIEKO 81" (Internacia Scienca Konferenco "Ekologio de la socia pr oduk ta-
do", 15-20.6.1981) en Svistov, Bulgario. Sekvorua okazos en 1984. La sekcio ak tivis
ankaü dum Somera Esperanta Universitato (SEU) en Gyu!a, Hungario. Gia prezidan-
to, prof. Marinov prelegis ankaü dum Someraj Universitataj Kursoj (S K) cn Liege,
BJgio.
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