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REFERAT ZBIORCZY, DOTYCZĄ CY IV DZIAŁU SYM POZJU M PTMTS POŚ WIĘ CON EGO
REOLOG II (WROCŁAW 1966)

1. Wstę p. Przeglą d dotyczy dziewię ciu referatów poś wię conych zjawiskom Teologicznym w róż nych
materiał ach, takich jak: tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne wzmocnione róż nymi noś nikami tkaninowymi, grunty, stopy metali oraz wyidealizowane ciała lepkosprę ż yste. Omawiane prace'ze wzglę du'na
ich charakter z grubsza moż na podzielić na trzy grupy: 1. prace o charakterze teoretycznym, 2. prace o cha
rakterze teoretyczno- doś wiadczalnym, 3. prace o charakterze doś wiadczalnym.
2. Prace o charakterze teoretycznym. Autorzy — Adam BOROWSKI i Zbigniew BYCHAWSKI W referacie
pt. «Podstawowe wł asnoś ci nieliniowych ciał lepkospę ż ystych» przeprowadzają analizę podstawowych
wł asnoś ci szczególnych rodzajów ciał lepkosprę ż ystych o charakterystyce nieliniowej, które wynikają
z ogólnych zwią zków nieliniowej lepkosprę ż ystoś ,ciprzedstawionej we wcześ niejszych pracach Z. Bychawskiego. Podstawowe zał oż enia tej teorii są nastę pują ce: 1) materiał jest izotropowy, jednorodny, 2) materiał
jest nieś ciś liwy
, 3) wł asnoś ci reologiczne materiał u charakteryzuje uogólniona funkcja peł zania, 4) nieliniowe
peł zanie zachodzi, gdy intensywność naprę ż enia osią ga w małym obszarze ciała wartość krytyczną , 5) odkształ cenie natychmiastowe zmienia się nieliniowo wraz z naprę ż eniem. W oparciu o powyż sz
e zał oż enia
uogólniona zasada superpozycji został a uję ta za pomocą całki Stieltjesa. Ostateczny zwią zek pomię dzy
skł adowymi tensora stanu odkształ cenia eij i skł adowymi stanu naprę ż enia sij (dewialora) otrzymano
w postaci

gdzie Fe jest funkcją wyraż ają ąc odkształ cenie natychmiastowe; H uogólnioną funkcją peł zania, s intensywnoś cią stanu naprę ż enia, t oznacza czas, t* chwilę począ tkową .
Z dyskusji powyż szeg
o zwią zku wynika, że sformuł owana teoria jest dość ogólna; zawiera ona m. in.
prawo ODQVISTA dla stanu nieustalonego peł zania metali. W pracy autotzy ograniczają się do zagadnień
jednowymiarowych i w tym uję ciu badają zjawiska peł zania i relaksacji, podają zwią zki dla tych procesów
oraz graficzne przedstawienie ich przebiegów. Przedstawiono również energetyczną interpretację nieliniowoś ci. Szkoda, że w pracy nie ma podanej konfrontacji otrzymanych zwią zków na drodze teoretycznej z wynikami badań doś wiadczalnych.
Wł odzimierz DERSKI W pracy «O zastosowaniu dualnych równań całkowych w zagadnieniach teorii
konsolidacji z mieszanymi warunkami brzegowymi» swoje rozważ ania przeprowadza w oparciu o liniową
teorię konsolidacji porowatych sprę ż ystych oś rodków sformuł owaną - przez M. BIOTA. Teoria ta prowadzi
do sprzę ż oneg
o ukł adu róż niczkowych równań czą stkowych drugiego rzę du. BIOT W swoich rozważ aniach
ograniczył się do porowatych oś rodków nieś ciś liwych
. W. DERSKI podją ł ten temat z pominię ciem powyższego ograniczenia. W przedstawionej pracy autor podją ł próbę zbudowania rozwią zania mieszanego
zagadnienia brzegowego teorii konsolidacji. Autor korzysta z równania przemieszczeniowego:
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oraz równania dyfuzji
8t
Dyskusję rozwią zania tego ukł adu równań autor przeprowadził we wcześ niejszej pracy. Dalej autor
wykorzystują c rozwią zanie powyż szych równań rozpatruje poł przestrzeń konsolidują cą pod obcią ż eniem
przył oż onym za poś rednictwem nieodkształ calnego stempla koł owego do jej powierzchni ograniczają cej.
Jest to zadanie waż ne dla praktyki inż ynierskiej
, gdyż może opisywać jakoś ciowo osiadanie koł owej pł yty
fundamentowej osadzonej na podł ożu konsolidują cym. W omawianej pracy autor nie otrzymał rozwią zania zagadnienia, a tylko naszkicował metodę dualnych równań cał kowych, która wedł ug niego najszybciej
prowadzi do celu.
Włodzimierz PARZONKA «Metoda analizy zakresu pomiarowego wiskozymetru typu Couette'a dla ciał
Binghama». Autor w kilku poprzednich pracach zajmował się wyznaczaniem Teologicznych charakterystyk
homogenicznych mieszanin gruntowowodnych, dla których wykazał , że optymalnym modelem Teologicznym
opisują cym ich zachowanie się jest model Binghama. W pracy autor przedstawił metodę analizy zakresu
pomiarowego wiskozymetru typu Couette'a dla ciał Binghama.
3. Prace o charakterze teoretyczno- doś wiadczalnym. Anatol JAKOWLUK, Stefan ZIEMBA «Pewien
nieliniowy model reologiczny». N a przykł adzie przeprowadzonych badań doś wiadczalnych na stopie aluminiowym Al- Mg- Si (PA4), dotyczą cych podstawowych wł asnoś ci mechanicznych w róż nych temperatu-

1

Rys. 1. Model reologiczny
rach oraz zjawiska peł zania, autorzy przeanalizowali oraz zaproponowali nieliniowy model reologiczny. Model skł ada się z trójparametrowej czę ś ci liniowej oraz włą czonej szeregowo czę ś ci nieliniowej. Czę ść nieliniowa zawiera trzy powierzchnie tarcia suchego: 1 —pł aszczyznę realizują cą suche tarcie w chwili obcią ż enia,
2 — cylindryczną powierzchnię zakrzywioną tarcia suchego pozwalają cą opisać pierwszy okres peł zania
(umocnienia), 3 — pł aszczyznę tarcia suchego pozwalają cą opisać okres peł zania ustalonego. W pracy
podano reologiczne równanie stanu dla poszczególnych okresów peł zania. Zaproponowany model jest dość
ogólny i może być wykorzystany do opisu własnoś ci Teologicznych dość duż eg
o wachlarza tworzyw.
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Wiktor BABUL, Stefan ZIEMDA «Pewne aspekty modelu przebicia ł adunkami komulacyjnymi». Praca
skł ada się z dwóch zasadniczych czę ś ci. W pierwszej czę ś ci omówiono istnieją ce dotychczas hipotezy przebicia; w drugiej podano wyniki wł asnych poszukiwań nad ustaleniem modelu przebicia. W pierwszej czę ś ci
omówiono nastę pują ce teorie: 1) cieplne, 2) hydromechaniczno- cieplne, 3) mechaniczne, 4) hydromechaniczne, 5) hydromechaniczne uzupeł nione, 6) falowe.
W czę ś ci dotyczą cej własnych poszukiwań modelu przebicia przedstawiono nastę pują ce wyniki badań,
sł uż ą ce temu celowi: 1) badania bilansu cię ż aroweg
o próbek poddanych dział aniu strumienia kumulacyjnego, 2) badania rozkł adu przemieszczeń materiał u pod wpływem dział ania strumienia kumulacyjnego,
3) pomiary rozkł adu twardoś ci w badanych próbkach, 4) badania metalograficzne. W koń uc pracy zamieszczono obszerną analizę wyników badań objaś niają cych model przebicia.
o w otoczeniu obszaru styku toczą cej
Barbara BIREK «O kształ cie powierzchni podł oża lepkosprę ż ysteg
się sztywnej kuli z podstawą reprezentowaną modelem Voigta i modelem Voigta połą czonym szeregowo
ze sprę ż yną .» Przedstawiona praca nawią zuje do prac BUECHEA i FLOMA Z r. 1959; autorzy ci na podstawie
przybliż onej teorii tarcia przy toczeniu przewidzieli, że obszar kontaktu sztywnej kuli toczą cej się po sprę ż ysto- lepkim podł ożu nie bę dzie koł owy. Materiał w obszarze powstawania kontaktu jest ś ciskany, przy
czym naprę ż enia narastają od zera do pewnej maksymalnej wartoś ci, a nastę pnie maleją dą ż cą do zera
w miejscu, gdzie kula traci kontakt z podł oż em. Okazuje się przy tym, że strefa kontaktu przyjmuje postać
podobną do księ ż yca mię dzy peł nią i pierwszą kwadrą . Zjawiska te został y potwierdzone w pracach doś wiadczalnych J. HALAUNBRENNER (1965). W tej ostatniej pracy zaobserwowano powstawanie szczeliny powietrznej za toczą cą się kulą — mię dzy kulą a podł oż em.
W pracy przeprowadzono przybliż one obliczenie szerokoś ci wspomnianej szczeliny powietrznej przyjmują c do obliczeń modele Teologiczne Voigta i Voigta z dołą czoną sprę ż yną. Przeprowadzono również
obserwacje eksperymentalne (metodą interferencyjną ) szczeliny powietrznej dokoł a strefy kontaktu toczą cej się kuli szklanej po podł ożu z ż ywic
y epoksydowej. W koń uc pracy przedstawiono w postaci wykresu
konfrontację wyników obliczeń i pomiaru.
Marian WARSZYŃ SKI
, Prokop Ś RODA «Zjawiska reologiczne w przypadku elementów pracują cych
w warunkach nacisków stykowych wielokrotnie powtarzalnych)). W referacie autorzy podję li zagadnienie
peł zania i ż ywotnośi c elementów poddanych wielokrotnie powtarzalnym obcią ż eniom kontaktowym.
W pracy przedstawiono wyniki badań: a) zmiany ś rednicy próbek stalowych o ś rednicy 20 mm wykonanych ze stali 10 i stali 35 współ pracują cych z trzema krą ż kami hartowanymi o ś rednicy 37 mm; b) zmiany
szerokoś ci odkształ ceń plastycznych na krą ż ku walcowym współpracują cym z krą ż kiem hartowanym zaokrą glonym.
Wyniki badań przedstawiono w postaci krzywych peł zania w zależ nośi cod liczby cykli. Krzywe pełzania skonfrontowano z krzywymi teoretycznymi, które otrzymano ze wzoru wyprowadzonego w oparciu
o bilans energii rozpraszanej po N cyklach i energii rozproszonej w cią gu jednego cyklu niszczą cego próbkę
w oparciu o hipotezy energetyczne zmę czenia, zaproponowane przez ODINGA (IWANOWĄ , M. ZAKRZEWSKFEGO i innych). We wzorze uwzglę dniono nieliniowość wią ż cą ją ze zmianą pę tli histerezy po każ dy
m cyklu.
Wykorzystano wzory H ertza na naprę ż enia kontaktowe. W wyniku przeprowadzonych badań autorzy
dochodzą do wniosku, że 1) zagadnienia stykowe moż na rozpatrywać w powią zaniu z rozpraszaniem energii;
2) powtarzane wielokrotnie odkształ cenia plastyczne zachodzą ce w strefie styku dwóch powierzchni obrotowych może być opisane krzywą peł zania; 3) w oparciu o krzywą rozcią gania i krzywą odkształ ceń plastycznych stykowych (peł zania powierzchniowego) uzyskaną w jednej próbie, moż na wyznaczyć stykową
wytrzymał ość zmę czeniową .
4. Prace o charakterze doś wiadczalnym. Jan BROŚ «Metody okreś lania własnoś ci mechanicznych
niektórych nowych tworzyw konstrukcyjnych)). Praca dotyczy metodyki okreś lania i wyznaczania własnoś ci
mechanicznych takich, jak granica wytrzymał oś ci ^„.."Umowna- ^ranica sprę ż ystośi ci plastycznoś ci, moduł
sprę ż ystośi cE (dla linii obcią ż ń
e — E e, sieczny — E s, styczny — E t, moduł zerowy — Eo), współczynnik
Poissona. Autor przeprowadził badania na tworzywach sztucznych wzmocnionych ióż nymi noś nikami
tkaninowymi z bawełny i szkł a stosują c tensometry oporowe. W konkluzji autor podaje nastę pują ce uwagi:
1) wł asnoś ci mechaniczne tworzyw sztucznych wzmocnionych zależą nie tylko od rodzaju noś nika i jego
usytuowania ale także od materiał u wyjś cioweg
o (prę ty, pł yty); 2) tworzywa wzmocnione tkaniną bawełnianą wykazują wię ksze odkształ cenia pod obcią ż eniem aniż eli tworzywa wzmocnione tkaniną szklaną ;
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3) tworzywa fenolowe i epoksydowe wzmocnione tkaniną zarówno baweł nianą , jak i szklaną wykazują
stosunkowo korzystne własnoś ci mechaniczne i mogą być stosowane do produkcji wielu czę ś ci maszyn;
4) przyję te metody badań mogą być stosowane do wyznaczania wł asnoś ci mechanicznych wzmocnionych
tworzyw termo- i chemoutwardzalnych.
Zbigniew LISSOWSKI «Metoda okreś lania deformacji plastycznej tworzyw przy badaniu ich przydatnoś ci
na ł oż yska ś lizgowe»
. Autor zajmuje się wyznaczaniem udział u odkształ cenia plastycznego w cał kowitym
ubytku liniowym próbek badanych na zuż ycie przez tarcie. Udział ten wyliczany jest za pomocą wzoru
AS- AS,,
gdzie AS oznacza cał kowity ubytek liniowy (zmiana gruboś ci), AS m czę ść liniowego ubytku próbki wywołaną ubytkiem masy. W pracy przytoczono przykł ad wyznaczania równania krzywej udział u odkształ cenia plastycznego AS Z w zależ nośi cod nacisku p.
Stefan Ziemba, Warszawa

DZIEWIĄ TY BRYTYJSKI KONG RES MECHANIKI TEORETYCZN EJ. G LASG OW
10- 13 KWIECIEŃ 1967
Od 1959 roku odbywają się w Wielkiej Brytanii doroczne Kongresy Mechaniki Teoretycznej; pierwszy
z nich został zorganizowany przez uniwersytet w Manchester. Samo poję cie «mechaniki teoretycznej»
rozumiane jest nieco inaczej niż w Polsce: zalicza się tu nie tylko mechanikę ciał sztywnych, ale przede
wszystkim mechanikę płynów* a także mechanikę ciał stał ych odkształ calnych, jednak- w przeciwień stwi
e
do mechaniki stosowanej chodzi tu raczej o podejś cie uniwersyteckie, a nie inż ynierskie. Zastosowania
traktowane są raczej drugorzę dnie. Takie podejś cie zawę ż ,a znacznie tematykę - kongresu i zmniejsza liczbę
uczestników. ,

.

,
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. Tegoroczny IX Brytyjski Kongres Mechaniki Teoretycznej odbył się w Glasgow w dniach 10- 13.4.1967.
Udział wzię ło niemal 300.uczestników reprezentują cych 31 brytyjskich uniwersytetów i 11 instytutów naukowo- badawczych i przemysłowych. Liczba uniwersytetów w Wielkiej Brytanii jest istotnie imponują ca:
obok tak znanych, jak Oxford, Cambridge czy Londyn, były reprezentowane niemal cał kowicie w Polsce,
nieznane, jak np. University of Exeter, czy University of Technology, Loughborough. Nasuwa się tu marginesowa uwaga, czy tak znaczne rozdrobnienie badań, naukowych jest celowe: w Wielkiej Brytanii wystę puje
chyba najwię ksze na ś wiecie zagę szczenie uniwersytetów, okoł o 40 uniwersytetów n a obszarze mniejszym
od Polski (243 tys. km 2), przy czym profil niemal wszystkich uniwersytetów jest bardzo szeroki. Udział goś ci
zagranicznych był bardzo skromny, 8 osób: 3 z Australii (dr V. T. BUCHWALD, Sydney; dr J. C. BARTON,
Melbourne; dr I. R. WOOD , Sydney), 2 z U SA (prof. J. B. KELLER, N ew York; H . E. WILLIAMS, Office of

U. S. Navy Research), i po jednej z ZSRR (dr T. B. JANOVSKAJA, Leningrad), z Irlandii (prof. J. N . FLAVIN.
Galway) i z Polski (prof. M. Ż YCZKOWSKI,Kraków)
. Należy przy tym podkreś lić, iż cztery z nich przebywał y
w Wielkiej Brytanii na dł ugoterminowych staż ach lub kontraktach (z Australii i ZSRR). N ie było obecnych
wielu znanych naukowców brytyjskich z dziedziny mechaniki, którzy widocznie są dzili, iż profil kongresu
jest zbyt jednostrcjnny lub w ogóle zbyt oddalony- od zastosowań inż ynierskich.
Kongres rozpoczą ł się w poniedział ek 10.4.67 po poł udniu referatem przeglą dowym prof. M. B. G LAUERTA (University of East Anglia, Norwich) «Warstwy przyś cienne w magnetohydrpdynamice». Ponadto
wygłoszono jeszcze dwa referaty przeglą dowe przygotowane na specjalne zamówienie organizatorów:
prof. J. B. KELLER (New York University), «Fale przypadkowe i równania stochastyczne» oraz prof.
A. J. M.SPEN CER (University of N ottingham), «Skoń czone odkształ cenia sprę ż yste — przeglą d dotychczasowego dorobku i perspektywy na przyszł oś ć . *Referaty przeglą dowe trwał y dokł adnie godzinę i nie
były poddawane dyskusji. Wszystkie został y .wygł oszone w sposób bardzo interesują cy, ,ze sporą dozą
humoru w angielskim stylu.
,
.
Ponadto wygłoszono ogółem 52 referaty sekcyjne, mianowicie 17 z zakresu mechaniki ciał stał ych oraz
35 z mechaniki pł ynów. Tematyka referatów był a dość specyficzna. T,ak np. z zakresu ciał stał ych aż 8 refe-
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ratów dotyczył o zagadnień fal sprę ż ystych, w szczególnoś ci nieliniowych, po 2 referaty z teorii plastycznoś ci
i z teorii oś rodków wielofazowych oraz po jednym referacie z teorii sprę ż ystoś ,citermosprę ż ystoś ,cikształ towania, zagadnień stykowych z przyczepnoś cią oraz zmę czenia materiał ów. Z zakresu mechaniki pł ynów
przeważ ały przepływy cieczy lepkich (15 referatów) i magnetohydrodynamika (8 referatów). Obrady odbywały się w trzech sekcjach—jedna sekcja mechaniki ciał stał ych i dwie sekcje mechaniki pł ynów.
Uczestnicy zagraniczni — obok wspomnianego już referatu przeglą dowego prof. KELLERA — wygłosili
trzy referaty sekcyjne, mianowicie «Rozprzestrzenianie się fal Kelvina w pobliżu prostopadł oś ciennego
naroż a» (V. T. BUCHWALD), «Oszacowanie sztywnoś ci skrę cania prę tów anizotropowych» (J. N . FLAVIN)
oraz «Kształ towanie zamknię tych cienkoś ciennych przekrojów belek przy uwzglę dnieniu warunków statecznoś ci ś cianek» (M. Ż YCZKOWSKI). Najwię ksze zainteresowanie wzbudził referat prof. M. J. LIGHTHILLA,
który ostatnio utworzył specjalną grupę badawczą w ramach Imperial College w Londynie, «Ruch czerwonych ciał ek krwi w naczyniach wł oskowatych».
Oprócz referatów przeglą dowych i referatów sekcyjnych zorganizowano pię ć specjalnych dyskusji,
w pię ciu równoległ ych sekcjach. Dotyczył y one nastę pują cych problemów: teoria dyfrakcji (przewodniczą cy: prof. W. E. WILLIAMS, Surrey), nieliniowe fale sprę ż yste (przewodniczą cy: prof. W D . COLLINS,
Strathclyde, Glasgow), metody numeryczne w mechanice pł ynów (przewodniczą cy: prof. D . S. BUTLER
Strathclyde, Glasgow), przepł ywy strumieniowe (przewodniczą cy: prof. D . C. PACK, Strathclyde, Glasgow,
oraz mieszaniny wielofazowe (przewodniczą cy: prof. A. E. GREEN, Newcastle).
Obrady zakoń czyły się we czwartek, 13.4.67, przed poł udniem, bez jakiegokolwiek uroczystego zamknie)
cia. N astę pny, dziesią ty, jubileuszowy brytyjski kongres mechaniki odbę dzie się w 1968 roku w Oxfordzie
i ma być wyrazem hoł du dla przechodzą cego na emeryturę profesora G . TEMPLE.
Michał Ż yczkowski,Kraków
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POLSKIEG O TOWARZYSTWA MECH AN IKI TEORETYCZN EJ I STOSOWANEJ
NA ROK 1968

W dniu 18 grudnia 1967 odbył o się plenum Zarzą du G ł ównego PTMTS, na którym dyskutowany
był m.in. plan pracy Towarzystwa na rok 1968.
Oto najważ niejsze szczegóły dotyczą ce planowanej dział alnoś ci naukowej, wydawniczej i organizacyjnej.

1. D z i a ł a l n o ś ć

naukowa

Formy dział alnoś ci naukowej — poza wydawniczą — obejmują sympozja, seminaria, kursy wraz
z wykł adami popularyzatorskimi, zebrania naukowe oraz akcję konkursową .
Sympozja, bę dą ce pewnego rodzaju podsumowaniem, w skali krajowej, dorobku w okreś lonych
dziedzinach mechaniki, został y zaplanowane przez nastę pują ce Oddział y:
Oddział w Gliwicach — konwersatorium pt.: „Zagadnienia optymalizacji w mechanice", z udział em
ok. 70 uczestników,
Oddział w Krakowie — II Sympozjum na temat „Techniki wibracyjnej", z udział em ok. 120 uczestników,
Oddział w Poznaniu — Sympozjum na temat „D rgań nieliniowych".
Seminaria bę dą prowadzone przez Oddział y:
Oddział w G dań sk
u — n.t. „Teoria równań róż niczkowych czą stkowych w zagadnieniach mechaniki"
Oddział w Warszawie — nt. „Drgań nieliniowych" z comiesię cznymi zabraniami (w sumie przewiduje
się 8 zebrań)
Oddział we Wrocławiu — n.t. „Rachunek tensorowy w zastosowaniu do teorii powł ok".
Kursy przewidywane są nastę pują ce:
Oddział w G dań sk
u — „Metody probabilistyczne w mechanice"
Oddział w Poznaniu — „Transformacje cał kowe w zastosowaniu do termosprę ż ystoś ci"
.
Ponadto Oddział w G dań sk
u planuje prowadzenie wykł adów popularyzatorskich (bliż sze szczegóły
zostaną póź niej ustalone). Oddział w Łodzi planuje zebrania naukowe.
Konkursy. W sprawie konkursów był y zgł aszane róż ne propozycje pizez poszczególne Oddział y.
Jednakże dotychczasowe doś wiadczenia wykazują , że zbytnie rozproszenie konkursów prowadzi do obniż enia zainteresowania nimi i liczby prac wpływają cych zbyt mał ej, by moż na przeprowadzić istotną eliminację . Aby podnieść rangę konkursów, Zarzą d postanowił ograniczyć ich liczbę do dwóch w cią gu roku
(jeden w zakresie prac teoretycznych, drugi — doś wiadczalnych) z równoczesnym wydatnym podniesieniem
wysokoś ci nagród. N ie obejmuje to konkursów regionalnych finansowanych poza budż etem PTMTS.
Taki niezależ ny konkurs planuje Oddział w Gliwicach.

2. Akcja

wydawnicza

Podstawowym organem PTMTS pozostaje kwartalnik „Mechanika Teoretyczna i Stosowana". N umer
trzeci „Mechaniki" zostanie poś wię cony, jako jubileuszowy, w zwią zku z 10- leciem Towarzystwa, referatom i materiał om zjazdowym. W dyskusji poruszono sprawę oż ywienia czasopisma i zwię kszenia jego
atrakcyjnoś ci pizez czę stsze zamieszczanie prac syntetyczno- przeglą dowych w zakresie poszczególnych
dyscyplin, kierunków i problemów naukowych, przez zamieszczanie gł osów dyskusyjnych i w ogóle pobudzanie dyskusji naukowej oraz przez rozbudowę dział u informacyjnego z ż ycia Towarzystwa oraz ż ycia
naukowego w zakresie krajowym i mię dzynarodowym (w szczególnoś ci stowarzyszeń w zakresie mechaniki),
a także przez zamieszczanie recenzji krytycznych ciekawszych pozycji ksią ż kowych.
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Poszczególne Oddział y planują oddzielne wydanie materiał ów zwią zanych z
sympozjami:
Odział w Gliwicach n.t. „Zagadnienia optymalizacji w mechanice",
Oddział w Krakowie n.t. „Techniki wibracyjnej",
Oddział w Poznaniu n.t. „D rgań nieliniowych".

3. D z i a ł a l n o ś ć

przygotowywanymi

organizacyjna

Planuje się ogólny wzrost liczby czł onków Towarzystwa z 459 w roku 1967 do ok. 500 na koniec
roku 1968. Planowana liczba zebrań organizacyjnych wynosi 80, zebrań naukowych — 67. Poszczególne
Oddział y planują współ pracę z organizacyjami technicznymi N OT, koł ami racjonalizatorskimi, itp.
(C. Eimer)

