
BIULETYN  INFORMACYJNY

IV  OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA DOTYCZĄ CA  DRGAŃ LINIOWYCH ,  NIELINIOWYCH
I  STOCHASTYCZNYCH

Poznań,  26— 27  kwietnia  1968 r,

N a  konferencję   zgłoszono 35 referatów.  Przedstawione  prace  moż na podzielić  na 5 grup:  1) prace
ś ciś le teoretyczne, 2) prace o zagadnieniach technicznych, 3) prace uwzglę dniają ce  procesy stochastyczne,
4)  zagadnienia  syntezy,  5) prace  doś wiadczalne. Należy wszakże  zaznaczyć, że pewne prace moż na zali-
czyć do grupy  1) jak i 2).

1)  P r a c e  ś c i ś le  t e o r e t y c z ne

Z.  ENGEL, Linearyzacja róż niczkowego  równania  ruchu układu drgają cego, wymuszonego dwiema siłami.
Autor  podaje  metodę   linearyzacji  według  funkcji  rozkładu opracowanej  przez  Kozłowskiego  i Pierwo-
zwań skiego.

J.  GIERGIEL, Wpływ efektu  Poissona na straty energii w nieruchomych poł ą czeniach.  Autor  wykazuje,
że strata energii w cyklu —  rozcią ganie, zdję cia  obcią ż enia, rozcią ganie jest wię ksze niż przy cyklu — ś cis-
kanie,  zdję cie  obcią ż enia,  ś ciskanie.  Przedstawiono odpowiednie cykle  histerezy.

A.  MUSZYŃ SKA.  O  ograniczonoś ci rozwią zań  pewnego  układu równań róż niczkowych  zwyczajnych
Autorka  bada układ równań

x+ A( 0x+ B( 0x  = F (x, A, 0.

• gdzie: x, A, B i F są  macierzami. Znajduje  ona warunki przy jakich rozwią zania danego układu, startują ce
z warunków począ tkowych  są  ograniczone.

W.  NADOLSKI, Modelowanie przekładni zę batych jednostopniowych. W pracy  przeprowadza się  analizę
takich przekładni przy uwzglę dnieniu masy wału. Przekładnie takie traktujemy jako układy o parametrach
rozłoż onych w sposób  cią gły.  Autor  znajduje  układ zastę pczy  dyskretny  dobierany w taki  sposób,  aby
był   on  równoważ ny  energetycznie  układowi o cią głych parametrach.

J.  OSIECKI, Zagadnienie budowy dyskretnego modelu drgań obiektu rzeczywistego oraz słabych sprzę ż eń
drgań w praktycznej  analizie dynamiki maszyn. Autor  rozważa podobny problem jak  W. Nadolski. Nadto
bada on zagadnienie uproszczenia metody rozwią zań układu równań drgań modelu dyskretnego w oparciu
o  teorię  tzw. słabych sprzę ż eń Mandelsztama.

Z.  OSIŃ SKI,  Wpływ  tarcia konstrukcyjnego na  drgania wymuszone. Autor  rozważ ał   układ  drgają cy
o  jednym  stopniu  swobody  z uwzglę dnieniem  tarcia  konstrukcyjnego,  poddany  okresowo  zmiennej sile
wymuszają cej.  Zbadano charakter krzywej  rezonansowej i wpływ  tarcia na przebieg  krzywej.

S.  ZIEMBA, A.  RÓŻ YCKI,  Układ o  dwóch stopniach swobody ze szczególnym  przypadkiem  liniowego
tłumienia jako  «dynamiczny izolatory) drgań . Autorzy  rozważ ają   drgania belki sprę ż yś cie podpartej — o asy-
metrycznym  położ eniu ś rodka  mas  wzglę dem  punktów podparcia i szukają   takiego  punktu S,  który  nie
doznaje  przemieszczeń. Wykazują   oni,  że  funkcjajokreś lają ca  położ enie punktu S przybiera  wartoś ci  dys-
kretne, gdy  tłumienie działa na ś rodek masy, natomiast bez tłumienia jest to funkcja  cią gła. W przypadku
układu z tłumieniem położ enie punktu nieruchomego S musi  być  funkcją   czę stoś ci wymuszenia  i czasu,
- *s =   xs(w,  t).

S.  ZIEMBA, B.  RADZISZEWSKI,  O pewnych szczególnych przypadkach  uogólnionych potencjałów Lagran-
ge'a.  W pracy  zbadano  dla  wię zów  holonomicznych  takie  szczególne  przypadki  sił   uogólnionych,  dla
.których  istnieje potencjał  uogólniony spełniają cy równanie Lagrange'a.
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2)  P r a ce  o  z a g a d n i e n i a ch  t e c h n i c z n y ch

J.  ADAMCZYK ,  Wpływ zmiennej masy na statecznoś ć pewnego układu mechanicznego.  W pracy przepro-
wadzono  analizę   dynamiczną   zwijarki  blach jako  układu o zmiennej masie. Zbadano stateczność  takiego
układu z podaniem warunków jakie muszą   spełniać charakterystyki  układu, aby  ruch był  stateczny w sensie
statecznoś ci technicznej.

C.  BRONIAREK, Z. TYM ,  Statecznoś ć mchu wirnika o niejednakowych głównych momentach  bezwładnoś ci
podpartego sprę ż yś cie.  Przedmiotem rozważ ań jest analiza ruchu wirnika  osadzonego  na pionowym wale
bez uwzglę dnienia  siły cię ż koś ci  i tłumienia. Wyznaczono warunki  istnienia statecznych obszarów  prę dkoś ci
ką towej  wirnika w zależ noś ci od jego parametrów.

Cz.  CEMPEL. Drgania układów prę towych z  nieliniowymi warunkami brzegowymi. W  pracy  przedsta-
wiono macierzową  metodę  analizy  drgań układów prę towych. Za pomocą  równań równowagi  wyznaczono
krzywą   szkieletową,  charakterystyki  i  obszary  niestatecznoś ci  drgań  układu.  Rozważ ania  zilustrowano
przykładem  liczbowym.

A.  CZUBAK, Podstawy projektowania  elektromagnetycznych podajników wibracyjnych.  W  pracy  przed-
stawiono  metody  obliczania  ś redniej  prę dkoś ci'  i  wydajnoś ci  podajników  wibracyjnych,  mocy  układów
napę dowych,  optymalnego  cię ż aru  rynny  podajnika  i  zasady  rozmieszczenia  ś rodków  mas,  elementów
sprę ż ystych  i wibratorów  w podajnikach  oraz sposoby  dostrajania  układów do pracy  w rezonansie.

J.  GIERGIEL, A.  KLICH , Dynamiczne problemy kopalnianych układów napę dowych  urzą dzeń zabezpie-
czają cych.  W  pracy  omówiono  nowe  rozwią zanie  napę du  układu mechanicznego  spadochronów  naczyń
wycią gowych.  Przeprowadzono  analizę   dynamiczną   układu  wyposaż onego  w  prototypowy  silnik  piro-
techniczny  o  działaniu jednorazowym,  co  pozwoliło  na  okreś lenie  przebiegów  siły  wymuszają cej  ruch
układu  i niektórych parametrów kinematycznych, a w  szczególnoś ci  na wyznaczenie  działania urzą dzenia
zabezpieczają cego.  Prawidłowość  analizy  została sprawdzona  na maszynie  analogowej  dla jednego  przy-
padku  szczególnego.

J.  OSIŃ SKI, Równania  drgań i  analiza obcią ż eń dynamicznych  układu napę dowego  ze  sprzę głami typu
Alsthom. Autor  bada  drgania  układu napę dowego  lokomotyw  elektrycznych  ze sprzę głami  typu  Alsthom
i dla okreś lenia tych drgań dochodzi do układu siedmiu równań róż niczkowych. Wnioski wynikają ce  z ana-
lizy  tego  układu podają   wskazówki  odnoś nie  konstrukcji  sprzę gieł   oraz  wykazują   jak  wykorzystać  ich
własnoś ci do kompensacji  drgań  układu napę dowego.

Z.  OSIŃ SKI,  W.  SZAFRAŃ SKI,  Wpływ nieliniowy charakterystyki  sprzę gła  na przenoszenie  impulsów
w układzie napę dowym.  W pracy zbadano układ składają cy  się   z dwóch mas poł ą czonych sprzę głem sprę-
ż ystym.  Do analizy  teoretycznej  przyję to  model  składają cy  się   z  elementu  sprę ż ystego  nieliniowego  oraz
z tłumika wiskotycznego  liniowego.  Ukła*d ten poddano impulsom  i zbadano przenoszenie się   ich w zależ-
noś ci od czasu działania impulsu i charakterystyki  sprzę gła.

J.  PIOTROWSKI,  Drgania skrę tne  układów mechanicznych  ze  sprę ż ystymi  sprzę głami Cardana. Autor
rozpatruje skrę tne działania układów zawierają cych  sprę ż yste  sprzę gła Cardana w postaci  tulei  gumowych.
Sprzę gła  takie  znajdują   zastosowania  w  układach napę dowych  lokomotyw.  Autor  wprowadza  poję cia
sztywnoś ci  skrę tnej  sprzę gła  o  załamanych wałach, ką ta  sprę ż ystego  skrę cania  sprzę gła  i  położ enia dy-
namicznego.  Poję cia  te  umoż liwiają   prostą   analizę   drgań  skrę tnych  złoż onych  układów  zawierają cych
sprę ż yste  sprzę gła Cardana poł ą czone odkształcalnymi lub sztywnymi  na skrę cenie wałami. Analiza została
poparta  przykładem  ilustrują cym  drgania  skrę tne  przestrzennego  wału  ze  sprzę głairi  sprę ż ystymi  i  od-
kształcalnymi  wałami, jako  układu  o jednym  stopniu  swobody  oraz  wykazano  istnienie  kilku  zakresów
prę dkoś ci obrotowej, w których praca układu jest niestateczna.

T.  ROŻ NOWSKI,  Niestacjonarne pole  temperatury w  długim  walcu wywołane nieliniowymi warunkami
brzegowymi.  W pracy  wyznaczono  niestacjonarne pole  temperatury  oraz przeprowadzono  analizę   funkcji
rozwią zują cej  w  przypadku  obcią ż enia  brzegu  niecią glym  polem  temperatury  poruszają cym  się   ze  stałą
prę dkoś cią.  Rozpatrywano  dwa  przypadki  warunków  brzegowych.  Zbadano  zakres  waż noś ci  wzorów
uproszczonych i podano ocenę  bł ę du. Wykazano, że zmiana pola wewną trz walca ma charakter dynamiczny
i  podano jego  rolę  w  zmę czeniowym  oddziaływaniu  na warstwę   powierzchniową.

T.  SZUCKI, Drgania  masy  osadzonej na wirują cym  wale łoż yskowym  w  łoż yskach kulkowych.  Ułoż ono
równanie  ruchu  masy  zamocowanej  na  wirują cym  wale  z  uwzglę dnieniem  nieliniowej  charakterystyki
sprę ż ystej  układu wał—łoż ysko  i  przeanalizowano  powstanie  drgań  rezonansowych.
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3)  P r a c e  u w z g l ę d n i a j ą ce  p r o c e sy  s t o c h a s t y c z ne

W.  BOGUSZ,  Statecznoś ć  techniczna układów stochastycznych. W  pracy  omówiono  róż nicę   mię dzy
poję ciem  statecznoś ci w sensie  Lapunowa  i poję ciem  statecznoś ci  technicznej. W  oparciu o znane poję cia
statecznoś ci  układów stochastycznych  przedstawiono  zastosowanie  statecznoś ci  technicznej do  tych  ukła-
dów.  Jako  definicję   statecznoś ci  technicznej  wzię to  prawdopodobień stwo  wchodzenia  rozwią zań  do  za-
danych  obszarów.  D la przykładu rozwią zano  zagadnienie statecznoś ci technicznej układu o jednym stop-
niu  swobody.

J.  N IZIOŁ ,  Wymuszone przypadkowe drgania  membran.  W  pracy  rozpatruje  się   wymuszone  drgania
membran  prostoką tnych  i  kołowych.  Zakłada  się ,  że  wymuszenie  jest  procesem  stochastycznym  prze-
strzenno- czasowym  stacjonarnym ze wzglę du  na  zmianę  czasową, jak  i  na  zmianę  przestrzenną.  Funkcję
korelacyjną   na «wyjś ciu» przyję to  w trzech postaciach. D la wszystkich tych postaci i obu membran wyzna-
czono macierz korelacyjną.  Obliczono  ś redni kwadrat  ugię cia  membrany. Rozwią zania  podano w postaci
szeregów poczwórnych, szybko zbież nych.

T.  PUCHAŁKA, K.  RUMATOWSKI,  Badania pewnej klasy  układów dynamicznych o wymuszeniach stocha-
stycznych.  W pracy zbadano liniowe układy ś ledzą ce o działaniu cią głym. Omówiono podstawowe metody
analizy  takich układów, a mianowicie metodę  wykorzystują cą   opis dynamiki układu w formie  wektorowe-
go równania róż niczkowego  i metodę  opartą  na znajomoś ci  macierzy przejś cia  układu. Założ ono, że proces
stochastyczny  reprezentowany  przez  sygnały  wejś ciowe  jest  mieszaniną   addytywną   procesu  sterują cego

, i zakłócenia. Wyznaczenie  impulsowej  funkcji  przejś cia  sprowadza  się  do rozwią zania  równania całkowego.
Omawiano  niektóre  efektywne  metody  znajdowania  rozwią zań  tego  równania.

M.  ZABAWA,  O  doborze parametrów pewnych układów mechanicznych przy  wymuszeniu przypadkowym.
W  pracy  rozpatruje  się   układy, których  ruch jest  opisany  przez  układ  równań  róż niczkowych  zwyczaj-
nych  przy  założ eniu, że  wymuszenie  jest  procesem  stochastycznym.  Przedstawiono  sposób  doboru  para-
metrów  rozpatrywanych  układów  tak,  aby  prawdopodobień stwo  przekraczania  zadanych  wychyleń  było
mniejsze  od z góry  zadanej liczby.

4)  Z a g a d n i e n ia  s y n t e zy

Cz.  CEMPEL, Pewien przypadek syntezy  układów łań cuchowych.  W  pracy  rozpatrzono moż liwoś ci  łą -
czenia ogniw  o jednej z czę stoś ci drgań własnych równej p, w układ łań cuchowy o tej samej czę stoś ci drgań.
Wykazano,  że  poł ą czenia  takie  są   moż liwe  w  trzech  przypadkach  pod  warunkiem  zachowania  postaci
drgań  ogniw  składowych.

R.  GUTOWSKI, B.  RADZISZEWSKI,  O  siłach realizują cych z góry dany ruch układu n punktów material-
nych.  W pracy  przeanalizowano  ruch  układu n punktów  materialnych  przy  założ eniu n wię zów holono-
micznych, zwanych wię zami programowymi. Przez wprowadzenie dodatkowych sił  sterują cych  wyznaczono
siły, pod  wpływem  których  ruch  układu realizuje  ś ciś le ruch  programowy.

J.  M.  SKOWROŃ SKI,  Odwrócona  metoda delta w zastosowaniu  do syntezy dyskretnych  układów nielinio-
wych. W  pracy  podano  sposób  wyznaczania  prawych  stron  równań  ruchu  układu  o  skoń czonej  liczbie
stopni  swobody,  gdy  zadana  jest  trajektoria  ruchu.  Metodę   objaś niono  przykładem  układu  o  jednym
stopniu  swobody.

5)  P r a ce  d o ś w i a d c z a l ne

W.  LENKIEWICZ. Niektóre  postacie drgań samowzbudnych powstają cych w procesach tarcia  ś lizgania
technicznie suchego.  W  pracy  podano wyniki  badań nad  wpływem  prę dkoś ci  ś lizgania  na czę stość  drgań
relaksacyjnych.  Omówiono wpływ  parametrów  tarcia na  kształt drgań  samowzbudnych  prawie harmoni-
cznych. Podano też niektóre sposoby  tłumienia i  niwelowania  drgań  samowzbudnych  przez tarcie.

T.  KOLACIN ,  Stanowisko  do  badania drgań samowzbudnych  tulejek porowatych spiekanych  z proszków.
Autor  omawia  schemat mechaniczny stanowiska  do badań drgań  oraz sposób  pomiaru pozornego współ-
czynnika  tarcia. Zarazem podaje  on schemat elektryczny, dragń za pomocą  którego  zapisuje  się  wywołane
tarcie tulejek  o  czop  na  taś mie  oscylografu.  Z pomiaru  drgań  moż na  otrzymać charakterystykę   taicia.
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K.  MARCHELEK, Analiza dynamiczna napę du głównego obrabiarki. W pracy rozpatrzono drgania skrę tne
napę du  głównego.  Badania  analityczne  zachodzą cych  procesów  przeprowadzono  na  podstawie  anali-
tycznej postaci operatora przejś cia,  który jest stosunkiem wektora sygnału wejś ciowego do wektora sygnału
wyjś ciowego.  Rozpatrzono dynamiczne procesy  przejś ciowe  i  ustalone  oraz  stabilność  ruchu. Otrzymane
wyniki analityczne potwierdzono badaniami  doś wiadczalnymi.

E, Karaś kiewicz, Poznań


