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In 2011 (28 September…01. October), the 28
Duna-Adria Symposium (DAS), which is the greatest, annual meeting in Europe for introducing
researches and investigation results in the field of
experimental mechanics was organized in Siófok,
Hungary. According to the paper selection prepared by the Scientific Committee, in this Year 147
Lectures had been selected for this Symposium.
Concerning the number of the contributions, this is
the greatest on in the history of Danubia Adria
Symposium. From this contribution number: 15
was selected to oral (as a key-note lecture), and
132 was selected as a commented poster. In this
case all the lecturers had to introduce their work in
3 ppt slide in 3 minutes (the template for the slides
was filled up to the webpage of the Symposium), in
different sessions. After the related session all the
posters were introduced in paper form (700x1100
mm), hanged up on poster tables, for about one
and a half hour, for discussion.
Concerning the number of the presentations,
the ones presentations was organised parallel way
(like I and II, III and IV, V, and VI, VII and VIII). All
together VIII poster session was organised, in
each approximately 15…18 contributions. Before
the poster presentations a Key-note oral block has
been organised, with 3 Keynote lecturers, closely
fitted by thematic way to the scientific contents of
the poster blocs. The selection principle for the
Keynote lecturers was the following: each participating country has the possibility for one Key-not
lecturer, and the Host country (Hungary) has two,
the Countries above 20 lectures have the possibility for one more Key-note contribution.
From the Visegrad-Found Countries the
following contributions have been selected:
Czech Rebublik: 8 posters, 2 orals,
altogether 10 Lectures,
Poland: 20 posters, 2 orals, altogether 22
Lectures,
Slovekia: 5 posters, 1 oral, altogether 6
Lectures,
Hungary: 28 posters, 2 orals, altogether 30
Lectures.
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2011-ben (szeptember 28 és október között)
került megrendezésre Siófokon (Magyarországon)
a 28. Duna_Adria Szimpózium (DAS) amelyik a
legnagyobb európai összejövetel kísérleti mechanika kutatási és fejlesztési eredményeivel foglalkozó területen. A Tudományos Bizottság szelekciós
munkáját követően ebben az évben 147 előadás
került elfogadásra erre a Szimpóziumra, amely a
legnagyobb szám a Duna-Adria Szimpóziumok
történetében. Ezek közül 15-öt választottak ki
szóbeli előadásnak (mint kulcsfontosságú előadás)
és 132-t pedig kommentált poszterként. Ebben az
előadók esetben a 3 percben 3 Power Point diával
kísérve (amelyhez a formátum diát a Szimpózium
honlapjára töltöttek fel) vezették be a munkájukat.
A kapcsolódó szekció után került sor a poszterek
papír alapú bemutatására (700 x 1100 mm), amelyeket poszter táblákra függesztettek ki, és másfél
óra állt rendelkezésre ezek megvitatására.
A prezentációk számosságára való tekintettel,
minden egyes prezentáció párhuzamos módon
került bemutatásra (úgymint I és II, III és IV, V és
VI, VII és VIII). Összesen 8 poszter szekciót szerveztek, amelyek mindegyikében megközelítően 15
… 18 munka szerepelt. A poszter prezentációkat 3
kulcsfontosságú orális előadás előzte meg, amelyek témakörüket illtetően szorosan kapcsolódtak a
poszter blokkhoz. A kulcsfontosságú előadók
kiválasztásának a szempontja az volt, hogy minden résztvevő országnak legalább 1 kulcs előadása és a vendéglátó Magyarországnak pedig kettő
legyen, valamint azon országoknak, amelyek
előadóinak száma meghaladta a 20-at legyen
lehetősége egy további kulcs előadásra.
A Visegrádi Országok közül az alábbi számú
prezentációk kerültek kiválasztásra:
Csehország: 8 poszter, 2 orális, összesen
10 előadás
Lengyelország: 20 poszter, 2 orális, öszszesen 22 előadás
Szlovákia: 5 poszter, 1 orális, összesen 6
előadás
Magyarország: 28 poszter, 2 orális, össze-

sen 30 előadás
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The contribution categories (topics) were the following:
A dolgozatok témakörei az alábbiak voltak
Number of Poster
Presentations
A poszter prezentációk száma

Specialization
Szakterület
Experimental methods, within this
Kísérleti módszerek, ezen belül:
Optical methods and non-destructive methods
Optikai és roncsolás-mentes módszerek
Measurements,
Mérések
Sensors
Érzékelők
Basic developments
Alapvető fejlesztések
Biomechanical applications, within this:
Biomechanikai alkalmazások, ezen belül:
Tissue and bone engineering,
Szövetek és csontok
blood vessels
Erek
Implants
Implantátumok
Materials, within this:
Anyagok, ezen belül:
Non-metallic materials and composites
Nem-fémes anyagok és kompozitok
Metallic materials
Fémes anyagok
Micro characterisation of materials
Anyagok mikró jellemzői
Constructions, systems and their elements, within this:
Konstrukciók, rendszerek és ezek elemei, ezen belül:
Mechanical engineering works, creations
Gépészmérnöki tevékenységek, alkotások
Civil engineering works, structures
Általános mérnöki tevékenységek, szerkezetek

A (37)
A1 (4)
A2 (18)
A3 (4)
A4 (11)
B (21)
B1 (9)
B2 (3)
B3 (9)
C (41)
C1 (15)
C2 (18)
C3 (8)
D (33)
D1 (17)
D2 (16)

The companies, who presented exhibitions:
Metalelktro Measurement Kft, INTESZT Kft, and
INSTRON Gmbh, Ecotech Kft.

A következő cégek állítottak ki: Metalelektro
Méréstechnika Kft., INTESZT Kft, Instron Gmbh,
Ecotech Kft.

In the frame of the cultural programme, all the
participants visited the Abby of Tihany. There were
a concert in the Abby, and the history of the Tihany
area was introduced in a form of a 30 minutes
video in the Cultural Centre of Peninsula Tihany.

A kulturális program keretében, a résztvevők
meglátogatták a Tihanyi Apátságot. Az Apátságban Az Apátságban egy koncert volt, és a tihanyi
terület egy 30 perces video segítségével került
bemutatásra A Tihanyi Visszhang Kulturális Központban
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