
    

•pairs of girders 

ZAGADNIENIA OGÓLNE MECHANIKI MODELOWANIE 
MATEMATYCZNE  
W MECHANICE 

WYBRANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE DYNAMIKI UKŁADÓW O SKOŃCZONEJ LICZBIE STOPNI SWOBODY 

Geometryczna ilustracja rozważanego układu koło-więzy oraz 6 szczególnych położeń,  
w których koło styka się z brzegiem ograniczenia (linia ciągła - brzeg zbioru dopuszczalnych 

położeń środka koła). 

Portret fazowy we współrzędnych φ i φ ̇  
przy warunkach początkowych  

φ(0)=π/30, φ ̇(0)=0, θ(0)=π/20 oraz θ ̇(0)=0 

Portret fazowy we współrzędnych θ i φ ̇ 
przy warunkach początkowych  

φ(0)=π/30, φ ̇(0)=0, θ(0)=0 i θ ̇(0)=0 

Portret fazowy we współrzędnych φ i θ   
przy warunkach początkowych  

φ(0)=π/30, φ ̇(0)=0, θ(0)=0 i θ ̇(0)=0 

Trajektoria kątów φ i θ w czasie 30 sekund 
 przy warunkach początkowych 

φ(0)=0, φ ̇(0)=0 θ(0)=π/30 oraz θ ̇(0)=0 

Przebiegi w czasie kątów θ i φ w czasie 30 sekund 
 przy warunkach początkowych  

φ(0)=0, φ ̇(0)=0, θ(0)=π/30 oraz θ ̇(0)=0 

MAŁE DRGANIA KRĄŻKA W RUCHOMEJ OBRĘCZY ELIPTYCZNEJ 

Dyplom Członka Zagranicznego Rosyjskiej Akademii 
Nauk w Oddziale Architektury i Budownictwa 

przyznany profesorowi Wacławowi Szcześniakowi. 

WIĘZY JEDNOSTRONNE Z TARCIEM I ZDERZENIAMI NA PRZYKŁADZIE 
RUCHU SZTYWNEGO KOŁA 

Sekwencje położeń koła w trakcie symulacji komputerowej: zderzenia plastyczne (lewy rysunek),  
zderzenia sprężysto-plastyczne (prawy rysunek). 

Przebiegi czasowe położeń środka koła (a) i (b)  
oraz kąta obrotu (c). 

Przebiegi czasowe prędkości środka koła (a) i (b)  
oraz prędkości kątowej (c). 

Schemat dynamiczny obręczy eliptycznej ze sztywnym krążkiem 

KONFERENCJA POLSKO UKRAIŃSKA „Theoretical Foundations of Civil Engineering” od 1993 r. 

Przedmiotem prac z zakresu 

Mechaniki Teoretycznej  

były zarówno matematyczne 

zagadnienia teoretyczne (np. 

modelowanie przeliczalne)   

jak i zaawansowane zadania 

praktyczne z zakresu dynamiki 

układów o skończonej liczbie  

stopni swobody. 
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Komitet Organizacyjny 

Przewodniczący: dr inż. Magdalena Ataman od 2011 roku, 
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Od 1993 roku wydano ponad 20 tomów 
materiałów pokonferencyjnych. 


