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SPRAWOZDANIE
Z  DZIAŁALNOŚ CI POLSKIEGO TOWARZYSTWA  MECHANIKI   TEORETYCZN EJ

I  STOSOWANEJ  ZA  II I  KWARTAŁ  1970  R.

W omawianym  okresie  odbyły się  dwa zebrania naukowe:

Lp.

1.

2.

Data, prelegent

O d d z i ał   w  G l i w i c a ch
24.09.70 Prof, dr Z. Osiń ski

O d d z i ał   w  Ł o d zi
24.09.70 Prof, dr B. Konorski

Temat

Problematyka drgań nie-
liniowych

Perspektywy  rozwoju  dy-
daktyki

Liczba

uczestników

43

26

dyskutan-
tów

10

12

Działalność organizacyjna  sprowadziła się  do zebrań Zarzą dów  Oddziałów w:  Bydgoszczy,  Gliwicach
i Wrocławiu.

W okresie  sprawozdawczym  odbyły się  uroczystoś ci  zwią zane  z wrę czeniem  dyplomów  Członków H o-
norowych  PTMTS:  prof,  drowi  Wacławowi  OLSZAKOWI  Z  Warszawy,  prof,  drowi  Edmundowi
KARAŚ KIEWICZOWI  Z  Poznania,  prof,  drowi  Jerzemu  MUTERMILCHOWI  Z  Warszawy.

V  OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA MECHANIK I   N IELIN IOWEJ

W dniach od 22- 24  paź dziernika  1970  r.  odbyła się  w  Poznaniu V Ogólnopolska  Konferencja  Mecha-
niki  Nieliniowej.  Na konferencji  wygłoszono  50  referatów  na  55  zgłoszonych,  a  liczba  uczestników  wy-
nosiła 80 osób.

Problematyka konferencji  dotyczyła:
1. Drgań nieliniowych  układów dyskretnych  i cią głych
2. Statecznoś ci ruchu
3.  Metod optymalizacji
4. Układów stochastycznych
5. Modelowania maszyn  i procesów dynamicznych układami dyskretnymi
Konferencję   moż na scharakteryzować  nastę pują co:
—  nastą pił  wzrost  prac  doś wiadczalnych.  Jest  to  objaw  poż ą dany,  gdyż  w  ten  sposób  uzyskuje  się

potwierdzenie wyników teoretycznych wzglę dnie  ich  korekcję;
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—:  pewne  zagadnienia  z  dynamiki  maszyn, urzą dzeń  i konstrukcji  zostały kompleksowo  uję te, co  dało
pewniejszy  obraz zachodzą cych  zjawisk;

—  wiele  prac  dotyczyło  losowego  uję cia  przebiegów  dynamicznych,  jednego  z  nowszycli  zagadnień
mechaniki;

—  inną   grupę   stanowiły  zagadnienia  układów  wibrouderzeniowych,  których  wyniki  mają   znaczenie
d!a  techniki;

—  daje  się   zauważ yć  także postęp  w zastosowaniu  maszyn  analogowych  i  cyfrowych;
—  z  dyskusji  wynikało,  że  należ ałoby  rozwijać  modelowanie  procesów  mechanicznych  i  programo-

wanie pomiarów  w  oparciu o modele  diagnostyczne.
W  ogólnoś ci  moż na  stwierdzić,  że  wykłady  stały  na  wysokim  poziomie.  Zagadnienia  rozwią zywano

nowoczesnymi  metodami matematycznymi, mię dzy  innymi metodami teorii  dystrybucji.
Należy  podkreś lić,  że po  referatach  wywią zała  się  ż ywa  dyskusja,  co  ś wiadczy  o  tym,  że  w  róż nych

oś rodkach  naukowych  rozważa  się  podobne problemy,  a  konferencja  dala  sposobność  do  wymiany  doś-
wiadczeń  i wyników.

N astę pna konferencja  odbę dzie się   za 3 lata.

S p is  w y g ł o s z o n y ch  r e f e r a t ów

1.  J.  ADAMCZYK ,  A.  BĘ BEN,  S.  KASPRZYK,  Stateczność pewnego układu  wibrouderzeniowego,
2.  J.  ADAMCZYK ,  Stateczność ruchu pewnego  układu  mechanicznego  o zmiennej  masie,
3.  W.  BAJON, Z. OSIŃ SKI, Drgania układu z nieliniową   charakterystyką   sprę ż ystą   typu  }/ )x\   przy  wymu-

szeniu  stochastycznym,
4.  S.  BEDNARZ,  Drgania  układu  o 2  stopniach  swobody  pod  działaniem dowolnie  zmiennych  sił  wymu-

szają cych,
5.  W.  BOGUŚ Z, J.  GIERGIBL, Analiza  dynamiczna układu napę dowego  koła czerpakowego  koparki  wielo-

naczyniowej,
6.  W.  Boć usz,  Zwią zek  mię dzy  funkcją   Lapunowa a  gę stoś cią   prawdopodobień stwa,
7.  W.  BOGUSZ,  J.  GIERGIEL, A.  ŁOPATA,  Drgania  samowzbudne  koła  czerpakowego  koparki  wielona-

czyniowej,
8.  C.  CEMPEL, Drgania  uderzeniowe  dwu niezależ nych układów,
9.  J.  CZAJKA,  J.  KISILOWSKI, Analiza  drgań  układu z nieliniową   siłą  sprę ż ystą   o postaci  ]/ | JC|  ,

JO.  S.  DUBIEL,  Zastosowanie  kwadratowej  metody  wyznaczania  trajektorii  fazowych  do  badania  obsza-
rów  samowzbudnoś ci  wahań podłuż nych aparatów  latają cych,

11.  S.  D U BIEL, Metody  optymalizacji  w  dynamice lotu  (referat  przeglą dowy),
12.  Z.  DŻ YG ADLO,  Nieautonomiczne drgania  gię tne  wirują cego  wału,
13.  Z.  DŻ YG ADLO,  L.  SOLARZ,  O nieautonomicznych drganiach  samowzbudnych  układów z siłą   ś ledzą cą
14.  Z. EN G EL, J.  WAPIENNIK, Stateczność układu z tłumieniem dynamicznym,
15.  M. FOLTYN,  Kinematyka  pojazdu  dwukołowego,
16.  Andrzej,  FORYŚ,  Anna  FORYŚ,  Wymuszone  drgania  skrę tne prę ta z materiału  lepkosprę ż ystego,
17.  W.  G AWROŃ SKI,  Analiza  układu wibrouderzeniowego  przy  wymuszeniu  stochastycznym,
18.  Z.  G Ę BICKI, Modelowanie  mechanizmu ładują cego  górniczej  ł adowarki  zasię rzutnej,
19.  L.  G ŁU CH, A.  ŁOPATA,  J.  WAPIENNIK, Drgania  układu nieliniowego  o  1,5  stopnia  swobody,
20.  M.  H ERIN G, R.  KRZYWIEC,  O  wykorzystaniu  podobień stwa  matematycznego  drgań  podłuż nych me-

chanicznych  i drgań  w sieciach elektrycznych,  .  :

2J.  E.  KARAŚ KIEWICZ,  Okresowe  drgania  uderzeniowe  układu  głównego  z  układem półokreś lonym,
22.  S.  KASPRZYK,  Asymptotyczne  zachowanie się   rozwią zań  układu  o 2 stopniach  swobody,
23.  T.  KASPRZYK,  Pewne  problemy  dynamiki  drganiowej  pojazdu  mechanicznego  na  tle  modelowania

matematycznego,  .
24.  T.  KOŁACIN , Wyznaczenie  charakterystyk  tarcia z pomiarów  parametrów drgań,
25.  J.  KKUSZEWSKI,  Zastosowanie  sztywnych  elementów  skoń czonych  w  obliczeniach  digań  konstrukcji

okrę towych,
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26.  R.  KRZYWIEC,  O  modelowaniu  wału  wielopodporowego  z  wieloma  tarczami  za  pomocą   wielkiego
systemu  bioscylatorów,

27.  R.  KRZYWIEC,  O stabilnoś ci  ruchu  (przez analogię) wielkiego systemu  prę tów  poddanych  wyboczeniu
sprę ż ystemu,

28.  R. KRZYWIEC, O stabilnoś ci  rozwią zań  równań  róż niczkowych  zwyczajnych  wielocią gowych  liniowych
ze stałymi współczynnikami,

29.  H. ŁOPATA, J.  GIERGIEL, Drgania wymuszone sprę ż ysto- tarciowego  układu mechanicznego,
30.  Z.  MAGIERA- ULLRICH, Badanie przebiegu  krzywych  granicznych  układu  nieliniowego  o  dwóch  stop-

niach  swobody,
31.  J.  MICHALKIEWICZ , Z. OSIŃ SKI, D. SADO, Analiza przenoszenia impulsów o róż nej postaci przez sprzę g-

ł o  sprę ż yste,
32.  J.  MURZEWSKI, A.  WIN IARZ , Obcią ż enie  losowe konstrukcji  jako  proces stochastyczny  z niezależ nymi

przyrostami,
33.  A.  MUSZYŃ SKA,  O ruchu poziomego wału o nieliniowych własnoś ciach sprę ż ystych  i tł umienia,
34.  W.  NADOLSKI,  Badanie  zjawiska  rezonansu  parametrycznego  w  przekładni  zę batej  jednostopniowej

o  osiach równoległych,
35.  W.  NADOLSKI, Podłuż ne drganie swobodne przekładni jednostopniowej z zę bami  ś rubowymi,
36.  W.  NADOLSKI, Równania ruchu przekładni zę batej jednostopniowej  o osiach równoległych,
37.  J.  N IZIOL , Wpływ przypadkowej  prę dkoś ci ką towej  na drgania girotachometru,
38.  M .  OFIERZYŃ SKI, Drgania  boczne  dwustopniowego  układu  zawieszenia  belek  bujakowych  pewnego

typu wagonów  osobowych,
39.  J.  OSIECKI, Drgania nieliniowe  wałów przegubowych  ze sprzę głami typu Cardana,
40.  Z. OSIŃ SKI, M. GRZELKA, M. PIETRASZEWSKI, Dobór sztywnoś ci  spizę gła podatnego w układzie podda-

nym  impulsom o charakterze przypadkowym,
41.  Z. OSIŃ SKI, D. SADO, Badanie tłumienia drgań przy tłumieniu  subwiskotycznym,
42.  K.  PISZCZEK, Wpływ  nieliniowoś ci na niektóre charakterystyki  drgań  przypadkowych,
43.  L.  POWIERZA, Budowa  dyskretnego  modelu zastę pczego  kosiarki  cią gnikowej,
44.  T. PUCHAŁKA, M. KACZMAREK,  Synteza pewnej  klasy układów impulsowych  z modulacją   dwóch para-

metrów,
45.  J.  RATAJSZCZAK,  Drganie  własne  ż urawi  budowlanych  w  płaszczyź nie  prostopadłej do  płaszczyzny

przechodzą cej  przez oś wysię gnika  i oś wież y,
46.  M. SARNA, Dynamika cienkoś ciennego prę ta o profilu  otwartym  i jednej  płaszczyź nie symetrii,
47.  B.  SKALMIERSKI, N iektóre problemy  probabilistyczne  w dynamice,
48.  K.  WERNEROWSKI,  Stateczność ruchu łoż ysk powietrznych,
49.  J.  WIĘ CKOWSKI,  Wybrane  zagadnienia dynamiki kadłuba wieloczłonowego na  fali,
50.  M. ZABAWA,  O syntezie pewnego  układu przy  wymuszeniu  przypadkowym.

Edmund Karaś kiewicz  {Pozilań )



OGÓLNOKRAJOW Y  KONKUR S

NA  PRACE  DOŚ WIADCZALNE  Z MECHANIK I   TECHNICZNE J

Czę stochowski  Oddział  PTMTS w porozumieniu z Zarzą dem Głównym PTMTS w Warszawie  orga-

nizuje w  1971  r. Ogólnokrajowy  Konkurs na prace z zakresu  badań doś wiadczalnych  z mechaniki technicz-

nej. Prace konkursowe  zawierają ce  elementy nowoś ci w stosunku do obecnego stanu wiedzy należy  przesiać

do Sekretariatu Oddziału Czę stochowskiego  PTMTS w Czę stochowie ul. Zawadzkiego  21,  Instytut Obróbki

Plastycznej  i Spawalnictwa,  w terminie do dnia 31 paź dziernika  1971 r.

Obję tość  pracy  nie  powinna  przekraczać w zasadzie  20  stron  maszynopisu  i powinna  być złoż ona

w  3 egzemplarzach, w formie  nadają cej  się  do  druku,  podpisana  imieniem  i nazwiskiem,  z podaniem

adresu.

Prace  nie mogą   być  przed  tym  terminem opublikowane, ani złoż one do druku,  lub  być przedmiotem

pracy  doktorskiej.

Prace oceniać bę dzie Sąd Konkursowy  powołany przez Zarząd Oddziału. Konkurs prowadzony  bę dzie

zgodnie z Regulaminem Konkursów  Naukowych PTMTS.

Łą czna wysokość nagród  wynosi  20.000.— zł  w tym I  nagroda — 7.000.— zł ., I  —  5.000.— zł .,  I I I  —

4.000.—  zł , oraz  dwa  wyróż nienia  po 2.000.— zl.

Konkurs jest  ograniczony,  dostę pny  tylko dla członków PTMTS.

Nagrodzone  prace  zostaną   opublikowane  w czasopiś mie  MECHANIKA TEORETYCZNA i STO-

SOWANA.


