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MODELOWANIE I SYMULACJA RUCHU NIELINIOWYCH
UK ADÓW MECHANIKI KLASYCZNEJ
Streszczenie: W pracy zaprezentowano badania dynamiki ruchu nieliniowych
uk adów mechanicznych dokonane poprzez komputerow) symulacj+ ruchu ich
wirtualnych modeli. Dla charakterystycznych uk adów dynamicznych pokazano
mo liwo,ci symulacyjne wykorzystywanego do tego celu programu Working
ModeL® firmy MSC Working Knowledge Software Corp. Otrzymywane wyniki
oblicze2 i symulacji zweryfikowano obliczeniami przeprowadzonymi przy pomocy
programu Mathematica®, firmy Wolfram Research.

MODELING & SIMULATION OF MOTIONS OF
THE CHOSEN FEW NONLINEAR MECHANICAL SYSTEMS
Abstract: In this paper the virtual simulation for analysis of dynamics of non-linear
mechanical systems using Working Model® and Mathematica® software is
presented. Virtual simulations are most efficient methods in analyzing the dynamics
of the systems. In this paper some results from numerical simulations for choice
non-linear mechanical systems are shown as diagrams.

1. WST P
Podstawowe prawa mechaniki klasycznej zosta y wyprowadzone w XVIII i XIX wieku
w oparciu o sformu owane wcze niej prawa Isaaca Newtona (1643-1727). Mo+emy
wymieni, tu takich odkrywców jak: L. Euler (1707-1783), J. R d'Alembert (1717-1783),
J. L. Lagrange (1736-1813), G. G. Coriolis (1792-1843), W. R. Hamilton (1805-1865). Nadal
podstawowymi równaniami w mechanice klasycznej s?: równania Newtona, równania
Lagrange'a, równania Hamiltona (Jacobiego-Hamiltona). Po tym okresie zacz? upowszechnia, si@ pogl?d, +e w dziedzinie mechaniki klasycznej, g ównie dynamiki uk adów
materialnych (dynamiki punktu i bry y sztywnej), nic nowego nie mo+na odkry,, i +e ta cz@ ,
wiedzy staje si@ dziedzin? zamkni@t?.
W XX wieku badacze doszli do wniosku, +e [1, 2, 6]:
istniej? uk ady dynamiczne, dla których nawet minimalna zmiana warunków
pocz?tkowych skutkuje skrajnie odmiennymi stanami dynamicznymi, np. uderzenie kuli
bilardowej
dla uk adu dynamicznego nie mo+na ustali, warunków pocz?tkowych z dowoln?
dok adno ci?
istniej? uk ady dynamiczne, dla których przy znanych warto ciach po o+eC, pr@dko ci
i si naC dzia aj?cych nie da si@ obliczy, (przewidzie,) ich stanu dynamicznego
w odleg ym czasie
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istnieje klasa takich modeli uk adów dynamicznych, które opisuj?c „poprawnie”
rzeczywisto , (pomimo deterministycznego charakteru równaC opisuj?cych dynamik@
tych uk adów), wykazuj? du+? niestabilno , po znacznym up ywie czasu.
Dalsze prace spowodowa y odkrycie nieliniowych uk adów dynamiki. Nale+a o odrzuci,
przekonanie, +e wyznacznikiem otaczaj?cej rzeczywisto ci w mechanice klasycznej, fizyce,
astronomii jest regularno , i uporz?dkowanie. Liczne do wiadczenia nakazywa y wysnu,
wniosek, +e takie my lenie jest iluzj?, a uk ady regularne nale+? do rzadko ci i s? jedynie
obrazem wyidealizowanym. „Prawie wszystkie” uk ady dynamiczne wykazuj? cechy
nieregularno ci i niepowtarzalno ci. Je+eli model teoretyczny przewiduje, +e wybrane dane
pocz?tkowe prowadz?, po skoCczonym czasie, do jednoznacznie okre lonego stanu
fizycznego, to tzw. „wra+liwo , na warunki pocz?tkowe” powoduje, +e w ramach
weryfikacji do wiadczalnej, gdy dane pocz?tkowe s? okre lone z ró+nym od zera b @dem
(niepewno ci?) – ta sama do wiadczalna przyczyna mo+e prowadzi, do zasadniczo
odmiennych skutków.
Tak opisany uk'ad dynamiczny nazywamy uk'adem nieliniowym.
Jednymi z pierwszych badaczy zajmuj?cych si@ uk adami nieliniowymi byli:
Niemiec – Georg Duffing (1861-1944)

&x& + x& + (1 + x 2 )

2
o

x=

cos( t + )

równanie Duffinga

Holender – Balthasar van der Pol (1889–1959)

&x& + µ (1 x 2 ) x& +

2
o

x=

cos( t + )

równanie van der Pola

.

Druga po owa XX wieku to gwa towny rozwój nowego spojrzenia na dynamik@ uk adów.
Pojawia si@ teoria chaosu. Uk ady takie by y badane od pocz?tku istnienia nauki, lecz
mo+liwo ci ich dok adnego opisu, zrozumienia i przewidywania zachowania by y przez
wiele stuleci bardzo ograniczone. Gdy badacze chcieli jeszcze dok adniej opisywa, lub
przewidzie, procesy bardziej skomplikowane, takie jak wiry na wodzie, zjawiska
meteorologiczne lub procesy +yciowe, szybko dochodzili do granic mo+liwo ci klasycznej
nauki [2].
2. METODY BADANIA DYNAMIKI NIELNIOWYCH UK ADÓW
MECHANICZNYCH
Istniej? rozmaite klasyfikacje nieliniowych uk adów mechaniki klasycznej [9-13]. Jednym
z podstawowych podzia ów jest podzia na uk ady:
a) o rozwi?zaniach jednoznacznych i niejednoznacznych,
b) o nieliniowo ciach fizycznych lub geometrycznych.
Do nieliniowo ci fizycznych zaliczamy:
• nieliniowe zwi?zki konstytutywne
• plastyczno ,
• lepkoplastyczno ,
• modele zniszczenia materia u
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•

nieliniowe zagadnienia polowe, jak: przewodnictwo ciep a, przep ywy cieczy,
zagadnienia elektromechaniczne, itp.

Do nieliniowo ci geometrycznych zaliczamy natomiast:
• nieliniowe zwi?zki geometryczne
• zagadnienia zwi?zane ze stateczno ci?.
Wszystkie powy+sze zagadnienia mo+na analizowa, jako quasi-statyczne lub dynamiczne.
Dalsza cz@ , niniejszej pracy b@dzie dotyczy, uk adów mechaniki klasycznej o wi@zach
nieliniowych, opisywanych równaniami ró+niczkowymi, w których charakterystyki dynamiczne wynikaj? z w a ciwo ci wi@zów.
Równania ró+niczkowe opisuj?ce tego rodzaju uk ady mo+na podzieli, na trzy grupy:
1o – ca kowalne, dla których uda o si@ znaleL, rozwi?zania analityczne;
2o – ca kowalne warunkowo, dla których istniej? rozwi?zania analityczne tylko dla pewnych
warunków brzegowych lub wspó czynników samego równania;
3o – nieca kowalne, dla których rozwi?zaC nale+y poszukiwa, g ównie poprzez zastosowanie
metod przybli+onych.
Metody przybli+one dziel? si@ na:
przyrostowe i przyrostowo-iteracyjne, np. metoda Newtona lub Newtona – Raphsona;
iteracyjne nieprzyrostowe – metody te s? skuteczne jedynie dla ograniczonej klasy
zagadnieC
asymptotyczne bazuj?ce na metodzie perturbacji, np. metoda ma ego parametru – bardzo
skuteczne w badaniach stanów bliskich równowadze
metody specjalne – stosowane do okre lonych klas problemów, polegaj?ce na zmianie
struktury równaC w trakcie obliczeC iteracyjnych
metody przybli+one – najcz@ ciej metody linearyzuj?ce analizowane równania.
Rozwój technik komputerowych spowodowa , +e dla wszystkich wymienionych metod
rozwi?zywania nieliniowych równaC ró+niczkowych opracowano algorytmy obliczeniowe,
które w sposób numeryczny i zautomatyzowany dokonuj? stosownych obliczeC i podaj?
rozwi?zania równaC (uk adów równaC) opisuj?cych dynamik@, zarówno dla prostych jak
i z o+onych uk adów mechanicznych. Spo ród mnóstwa metod numerycznych [2, 7] warto
wymieni, nast@puj?ce:
metoda amanych Eulera, ma o dok adna, w której b @dy mog? si@ sumowa,
metoda „predykator - korektor”, b@d?ca wsteczn? metod? Eulera
metoda ró+nic skoCczonych
metody Rungego Kutty
metoda Bulirsch Stoera
metoda Adamsa
metody interpolacyjne i ekstrapolacyjne
rozmaite metody wielokrokowe.
Na bazie tych metod opracowano ogromn? ilo , wyspecjalizowanych programów
komputerowych, które realizuj? wymienione metody obliczeniowe. Znane programy do
obliczeC symbolicznych równaC ró+niczkowych to:
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Mathematica – opracowana przez S. Wolframa z Wolfram Research, Inc. [5]
Maple – firmy Waterloo Maple Inc.
Mathcad – firmy Mathsoft.
Stworzono now? grup@ wyspecjalizowanego programowania – Computer Aided
Engineering (CAE) i Computer Aided Design (CAD) – in+ynieria i projektowanie
wspomagane komputerowo. Opracowano bardzo wyrafinowane procedury numeryczne
(oprogramowanie komputerowe) przeznaczone dla konkretnych zagadnieC z zakresu
mechaniki i wytrzyma o ci materia ów [12], jak równie+ dla konkretnych rozwi?zaC
in+ynierskich, np.:
MATLAB – MATrix LABoratory – jest to rodowisko obliczeniowe umo+liwiaj?ce
wykonywanie z o+onych obliczeC numerycznych i wizualizacj@ danych. Matlab wi?+e
analiz@ numeryczn?, obliczenia macierzowe, przetwarzanie sygna ów i grafik@ w sposób
przyjazny dla u+ytkownika, gdzie zarówno zadania jak i rozwi?zania s? podawane
w standardowej postaci matematycznej – bez tradycyjnego programowania. Matlab pozwala
na rozwi?zanie wielu zadaC numerycznych w czasie znacznie krótszym ni+ zaj@ oby
napisanie w asnego kodu w C lub Fortranie. Matlab zawiera tak+e wiele narz@dzi
zgrupowanych w pakiety, ukierunkowanych na konkretne obszary zastosowaC.
SUNDIALS – Suite of Nonlinear and DIfferential/ALgebraic equation Solvers
– zawiera nast@puj?ce solwery:
CVODE – zagadnienia pocz?tkowe dla uk adów równaC ró+niczkowych zwyczajnych,
CVODES – zagadnienia pocz?tkowe dla uk adów równaC ró+niczkowych zwyczajnych plus
analiza wra+liwo ci,
IDA – zagadnienia pocz?tkowe dla uk adów równaC ró+niczkowo-algebraicznych, KINSOL
– nieliniowe zagadnienia algebraiczne.
SUNDIALS wykorzystuje interfejs Matlaba.
KASKADE – Numerical Analysis and Modelling – Rozwi?zywanie równaC ró+niczkowych cz?stkowych w obszarach jedno-, dwu- i trójwymiarowych: liniowe zagadnienia
skalarne, metoda elementu skoCczonego z adaptacyjn? siatk?, oparty jest o procedury j@zyka
C++ [14].
Programy te tworz? now? jako , – dziedzin@ wiedzy zwan? Mechanik Komputerow . Pod
tym poj@ciem kryje si@ zbiór zaawansowanych pakietów do modelowania przestrzennego
konstrukcji mechanicznych takich jak ANSYS, CATIA, NASTRAN oraz s u+?cych do
komputerowej symulacji zachowaC konstrukcji w warunkach eksploatacji. Pakiety te
umo+liwiaj? modelowanie i symulowanie wi@kszo ci zjawisk fizycznych, zachodz?cych
w uk adach o zró+nicowanym stopniu z o+ono ci – pocz?wszy od prostych bry po
skomplikowane uk ady z o+one. Oprogramowanie to umo+liwia symulacj@ kinematyki
i dynamiki uk adów mechanicznych, analiz@ przep ywu ciep a i masy, napr@+eC i innych cech
projektowanych konstrukcji in+ynierskich.
Najnowsze programy s? wyposa+ane w rozbudowane modu y do wykonywania bardzo
z o+onych analiz. Ich du+e mo+liwo ci obliczeniowe i prezentacyjne powoduj?, +e pobie+ny
nawet opis daleko wykracza poza ramy niniejszej pracy. Jednak+e we wszystkich
wymienionych i niewymienionych programach wyst@puj? te same problemy, które skrótowo
mo+na uj?, w postaci poni+szych pytaC:
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Jaka jest zbie+no , stosowanych procedur obliczeniowych?
Jak dalece mo+na zmniejsza, krok obliczeniowy, wp ywaj?cy na precyzj@ rozwi?zaC,
bez generowania nowych b @dów numerycznych?
Jaka jest stabilno , otrzymywanych rozwi?zaC, zw aszcza w pobli+u pojawiaj?cych si@
punktów osobliwych rozwi?zaC, np. w otoczeniu zera wyst@puj?cego w mianowniku?
W dalszej cz@ ci pracy przedstawiono sposób wykorzystania obiektowego programu
Working Model® firmy MSC Knowlege oraz pakietu obliczeniowego Mathematica® firmy
Wolfram Research do opisania dynamiki wybranych, silnie nieliniowych uk adów mechaniki
klasycznej oraz do modelowania i zasymulowania ruchu tych uk adów.
W bogatym wachlarzu oprogramowania znajduj?cego si@ w dyspozycji badaczy i in+ynierów, program Working Model® jest jednym z atwiejszych w obs udze i interpretacji
otrzymywanych wyników [8, 9, 15]. Mo+liwo ci symulacyjne wirtualnego rodowiska,
stwarzanego przez Working Model®, zaprezentowano dla wybranych przyk adów,
rozwi?zanych wcze niej innymi metodami. Program Mathematica®, istniej?cy na rynku od
ponad 20 lat, jest programem do , znanym i nie wymaga szerszej rekomendacji [5].
3. SYMULACJA DYNAMIKI RUCHU CIA A OPISANEJ RÓWNANIEM
DUFFINGA–VAN DER POLA
Znaczna cz@ , uk adów mechanicznych posiada wi@zy utworzone przez elementy spr@+yste
i t umi?ce ruch. Rzeczywiste charakterystyki tych wi@zów przewa+nie s? nieliniowe. Takie
charakterystyki dla nieliniowej spr@+yny pokazano na rysunku 1.
Nieliniowo , spr@+yny jest definiowana poprzez okre lenie funkcji jej sztywno ci
w zale+no ci od odkszta cenia . Sztywno , spr@+yny opisana jest zale+no ci?:

k =

dF
d

(1)

F [N]

[m]

Rys.1. Przyk adowe charakterystyki spr@+yn: 1 – idealna liniowa, (liniowa),
2 – progresywna (o wzrastaj?cej sztywno ci); 3 – degresywna (o malej?cej sztywno ci)
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W nieliniowych uk adach mechaniki, najcz@ ciej pojawiaj?cym si@ równaniem dynamiki
ruchu jest równanie Duffinga – van der Pola (DvdP), [1, 6, 12, 13].
Ogólna posta, takiego ró+niczkowego równania ruchu dla uk adu o jednym stopniu swobody
jest przedstawiana w nast@puj?cej formie:

&x&(t ) + (1 x (t ) 2 ) x& (t ) + µ sgn x& (t ) + (1 +

x (t ) 2 )

2
o

x (t ) = cos( t + )

( 2)

gdzie:
x(t) – wspó rz@dna uogólniona (przemieszczenie);
, , µ, , o, ,
– odpowiednie wspó czynniki równania, okre laj?ce cechy
dynamiczne uk adu mechanicznego.
Funkcja „sgn” pojawia si@ wówczas, gdy nale+y uwzgl@dni, wi@zy tarcia zale+ne od zwrotu
wektora pr@dko ci.
Na rys. 2 przedstawiono uk ad mechaniczny b@d?cy cia em sztywnym wykonuj?cym ruch
drgaj?cy, opisany ró+niczkowym równaniem ruchu (3) maj?cym form@ równania DvdP (2).

sin
sin(( tt))
Si a wymuszaj)ca

Rys. 2. Cia o poruszaj?ce si@ pod wp ywem wymuszenia si ? harmonicznego
i o silnie nieliniowych wi@zach
Wi@zy (spr@+yna i t umik) wp ywaj?ce na ruch tego cia a, b@d?cego bry ? sztywn?, s? silnie
nieliniowe. Dane fizyczne analizowanego uk adu:
masa cia a – m = 1,0 [kg];
= 1,0 [kg.m-2.s-2];
sta a wi@zów spr@+ystych –
wi@zy t umienia, realizowane poprzez z o+ony t umik – = 0,2 [kg.m-2.s-1];
amplituda si y wymuszaj?cej – = 1,0 [N];
= (0,9-1,0) [rd.s-1].
cz@sto , si y wymuszaj?cej –
Po przekszta ceniach, koCcowa posta, ró+niczkowego równania ruchu dla tego cia a ma
posta,:
d 2 x (t )
dx (t )
m
+
(1 x (t ) 2 )
x (t ) 3 = sin( t )
(3)
2
dt
dt
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W rodowisku komputerowym Working Model® wykonano model wirtualny uk adu
mechanicznego z rysunku 2. Przeprowadzono dla tego modelu symulacje dynamiki jego
ruchu oraz rozwi?zano nieliniowe równanie (3) za pomoc? programu Mathematica®.
Otrzymane wyniki porównano celem weryfikacji dokonanej analizy. Rezultaty pokazano na
odpowiednich wykresach.
Wymuszenie o cz+sto,ci 1,01 [rd.s-1]
22
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- 1

1
1

2
2

- 1
- 1

- 2
- 2

- 3
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Rys. 3. Wykresy przemieszczenia cia a w funkcji czasu (górne) i trajektorie fazowe (dolne)
przy cz@sto ci wymuszaj?cej
= 1,01[rd.s-1]. Pokazano pierwszych 200 s ruchu. Po lewej
wyniki symulacji uzyskane w programie Working Model®; po prawej weryfikacja wyników
za pomoc? programu Mathematica®
Na rysunku 4 pokazano trajektorie fazowe obrazuj?ce zmiany charakteru ruchu cia a tu+ po
jego rozpocz@ciu (pierwsze 200 s) i po blisko trzech godzinach, dla cz@sto ci wymuszenia
= 0,95 [rd.s-1].

Rys. 4. Trajektorie fazowe przy cz@sto ci wymuszaj?cej = 0,95 [rd.s-1]:
po lewej pierwsze 200 s ruchu, po prawej po 10000 s ruchu
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W uk adach o silnej nieliniowo ci niewielka zmiana parametrów mo+e powodowa,
diametralnie ró+ne zachowanie si@ dynamiczne tego uk adu.
Na kolejnych rysunkach pokazano wp yw 10% zmiany cz@sto ci wymuszenia
na
zachowanie si@ dynamiczne badanego cia a po up ywie 10000 sekund ruchu cia a; nale+y
przy tym podkre li, fakt, +e pocz?tkowe formy ruchu tak bardzo si@ od siebie nie ró+ni?.

(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

Rys. 5. Trajektorie fazowe dla ró+nych cz@sto ci si y wymuszaj?cej
po 10000 s
ruchu: (a) – 0,93; (b) – 0,95; (c) – 0,97; (d) – 0,99; (e) – 1,01 [rd.s-1]
Zmiany innych parametrów uk adu (równania (3)) mog? prowadzi, do rozwi?zaC
bifurkacyjnych lub okre lonych w dziedzinie chaosu [2, 6, 13].
4. SYMULACJA DYNAMIKI RUCHU UK ADU WIELOMASOWEGO
– PODWÓJNE WAHAD O FIZYCZNE
Analiza dynamiki z o+onych, wielomasowych uk adów mechanicznych nale+y do grupy
zagadnieC charakteryzuj?cych si@ znaczn? praco- i czasoch onno ci?. Z o+one uk ady
dynamiczne, maj?ce wiele stopni swobody, i przyjmowane do ich analizy modele
matematyczne opisywane s? proporcjonaln? do tej liczby ilo ci? ró+niczkowych równaC.
Równania te s? najcz@ ciej sprz@+one i nieliniowe, a ich rozwi?zanie wymaga zaanga+owania
rozbudowanego aparatu matematycznego [2, 7, 12, 13].
Do takich uk adów nale+? wahad a o wi@cej ni+ jednym stopniu swobody – rysunek 6.
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(a)

(c)

(b)

(d)

(e)

(f)

Rys. 6. Przyk ady wahade o dwóch stopniach swobody: (a) – wahad o o zmiennej d ugo ci;
(b) – wahad o o ruchomym punkcie zawieszenia; (c) – wahad o typu dzwon; (d) – wahad o
na tocz?cym si@ okr@gu; (e) – wahad a w uk adzie krocz?cym (zjawisko synchronizacji);
(f) – odwrotne wahad o podwójne
Analiz? dynamiki wahad a podwójnego zajmowa o si@ wielu badaczy, a mimo to nie zosta a
ona w pe ni poznana, zw aszcza dla du+ych warto ci k?tów wychyleC pocz?tkowych [4, 13].
Analiza takich uk adów jest istotna mi@dzy innymi z punktu widzenia badania dynamiki
uk adów krocz?cych, robotów z wieloprzegubowymi ramionami manipulacyjnymi lub przy
konstruowaniu nowoczesnych protez koCczyn.
Na rysunku 7 przedstawiono konwencjonalny uk ad podwójnego wahad a fizycznego [3, 12].

O

r1
lo

r2

C1
1

O’
C2
2

m1 g

m2 g

Rys. 7. Podwójne wahad o fizyczne

291

Dynamika wahad a podwójnego zosta a opisana poprzez wprowadzenie dwóch wspó rz?dnych uogólnionych: 1 i 2, okre laj?cych po o+enie jego elementów tak jak pokazano na
rys. 7.
Dynamiczne, ró+niczkowe równania ruchu ramion wahad a podwójnego wyprowadzono
wykorzystuj?c równania Lagrange’a II rodzaju i maj? one nast@puj?c? posta,:

( J 1 + m 2 l o2 ) &&1 + m 2 l o r2 && 2 cos(
+ ( m 1 r1 + m 2 l o ) g sin

1

2

1

) m 2 l o r2 & 22 sin(

= 0

2

1

)+
(4a )

&2
J 2 &&2 + m 2 lo r2 &&1 cos( 2
( 4b )
1 ) + m 2 l o r2 1 sin( 2
1 ) + m 2 gr2 sin
2 = 0
gdzie: m1, m2 – odpowiednio masy górnego i dolnego ramienia wahad a,
J1 – moment bezw adno ci górnego ramienia (belki) wahad a wzgl@dem przegubu O,
J2 – moment bezw adno ci dolnego ramienia (belki) wahad a wzgl@dem przegubu O’
r1, r2 – odleg o ci rodków masy ramion wahad a od ich przegubów,
lo – rozstaw przegubów ramion wahad a.
W rodowisku komputerowym Working Model® wykonano model wirtualny uk adu
mechanicznego z rysunku 7. Przeprowadzono dla tego modelu symulacje dynamiki jego
ruchu oraz rozwi?zano nieliniowe równanie (4) za pomoc? programu Mathematica®.
Parametry modelu wirtualnego:
masa górnego ramienia wahad a (belki) – m1 = 2,0 [kg];
masa dolnego ramienia wahad a (belki) – m2 = 1,7 [kg];
odleg o , rodka masy górnego ramienia wahad a od przegubu O – r1 = 1,45 [m];
odleg o , rodka masy dolnego ramienia wahad a od przegubu O’ – r2 = 1,50 [m];
rozstaw przegubów ramion wahad a ( odleg o,F OO’ ) – lo = 3,7 [m].
Otrzymane wyniki porównano celem weryfikacji dokonanej analizy. Rezultaty pokazano na
odpowiednich wykresach – rysunki 8-11.

&1 = f (

1

)

&2 = f (

2

)

Rys. 8. Trajektorie fazowe ruchu górnego i dolnego ramienia wahad a podwójnego. Warto ci
pocz?tkowe: G1(0) = 20°; G1’(0) = 0; oraz G2(0) = 40°; G2’ (0) = 0. Po lewej portrety uzyskane
jako wynik symulacji ruchu wahad a w programie Working Model®, po prawej weryfikacja
wyników za pomoc? programu Mathematica®
292

Na rysunku 9 pokazano symulacje faz ruchu wahad a podwójnego dla niewielkich
i du+ych warto ci pocz?tkowych k?tów wychylenia ramion wahad a (wzgl+dem po o enia
równowagi) i zerowych warto ci pr@dko ci pocz?tkowych.
G1(0) = 20°
G2(0) = 40°

G1(0) = 120°
G2(0) = 30°

Rys. 9. Symulacja faz ruchu ramion wahad a dla niewielkich i du+ych warto ci
pocz?tkowych k?tów wychylenia. Wahad o na prawym rysunku wykonuje ruch chaotyczny
Na rysunku 10 przedstawiono portrety fazowe pierwszych 100 s ruchu dolnego ramienia
wahad a w zale+no ci od warto ci k?ta pocz?tkowego 2
G1(0) =

G2(0) = 3°

G2(0) = 34°

G2(0) = 57°

G2(0) = 86°

Rys. 10. Trajektorie fazowe ruchu dolnego ramienia wahad a – pierwsze 100 s ruchu – dla
ró+nych warto ci pocz?tkowych k?ta 2(0); warto , pocz?tkowa k?ta 1(0) = 20°. Na rys. 10
pokazano wyniki symulacji ruchu, przeprowadzonej za pomoc? programu Working Model®,
obrazuj?ce ruch chaotyczny wahad a. Na rysunku przedstawiono portrety fazowe ruchu
ramion wahad a po ró+nych czasach ruchu.
Na rysunku 11 pokazano wyniki symulacji ruchu, przeprowadzonej za pomoc? programu
Working Model®, obrazuj?ce ruch chaotyczny wahad a. Na rysunku przedstawiono portrety
fazowe ruchu ramion wahad a po ró+nych czasach ruchu.
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(a)

(b)

po 200sek

po 100sek
(c)
po(o)enie pocz tkowe wahad(a

(O)

po 300sek

po 300sek
(d)

(e)

Rys..11. Trajektorie fazowe ruchu ramion wahad a wykonuj?cego ruch chaotyczny:
a) trajektoria fazowa górnego ramienia wahad a po pierwszych 100 s ruchu; b) trajektoria
fazowa dolnego ramienia wahad a po pierwszych 100 s ruchu; c) trajektoria fazowa górnego
ramienia wahad a po 200 s ruchu; d) trajektoria fazowa dolnego ramienia wahad a po 300 s
ruchu; e) przemieszczenia k?towe ramion wahad a w funkcji czasu
Na kolejnym rysunku (rys. 11) pokazano model podwójnego wahad a niesymetrycznego.
Model ten sk ada si@ z dwóch p yt kwadratowych o masach 4,0 kg i kraw@dzi 2 m. Górny
element wahad a (1) mo+e obraca, si@ dooko a sta ego przegubu O i jest po ?czony z drugim
elementem wahad a (2) ruchomym przegubem O’. Równania ró+niczkowe opisuj?ce taki
uk ad mechaniczny maj? posta, analogiczn? do równaC (4). Na rysunku 12 pokazano
trajektorie fazowe dla wspó rz@dnych kartezjaCskich wektorów pr@dko ci rodków mas obu
elementów wahad a.

1

O’
2

O

Rys. 12. Portrety fazowe dla rodków mas elementów niesymetrycznego wahad a podwójnego
294

5. PODSUMOWANIE
Analiza dynamiki nieliniowych uk adów mechanicznych nale+y do grupy zagadnieC
charakteryzuj?cych si@ znaczn? praco- i czasoch onno ci?. Z o+one uk ady nieliniowe,
maj?ce wiele stopni swobody, opisywane s? proporcjonaln? do tej liczby ilo ci?
ró+niczkowych równaC. Ich rozwi?zanie wymaga zaanga+owania rozbudowanego aparatu
matematycznego oraz odpowiednich programów komputerowych.
Bez wzgl@du na to, jak? metod@ zastosuje si@ do rozwi?zywania równaC, konieczna jest
weryfikacja poprawno ci otrzymanych wyników.
W pracy zaprezentowano uk ady mechaniczne, którymi zajmowali si@ tak+e inni badacze,
lecz g ównym jej celem by o pokazanie mo+liwo ci wykorzystania programu Working
Model® firmy MSC Knowlege do modelowania i symulowania dynamiki uk adów mechanicznych, który jest jednym z atwiejszych w obs udze i interpretacji otrzymywanych wyników [8,.9]. Otrzymywane wyniki by y weryfikowane za pomoc? programu Mathematica®.
G ówn? zalet? programu Working Model® jest szybko , konstruowania i modyfikacji modeli
wirtualnych bez konieczno ci szczegó owego podawania wielu danych, takich jak np.
momenty bezw adno ci, rodki mas.
G ówn? natomiast jego wad? jest niemo+no , badania ruchu w bardzo d ugich przedzia ach
czasowych ze wzgl@du na przepe nienie buforów pami@ciowych programu licz?cego.
Stosuj?c do obliczeC mechanicznych uk adów nieliniowych program Mathematica®, mamy
do czynienia z sytuacj? dok adnie odwrotn?. Wszystkie parametry fizyczne wp ywaj?ce na
ruch musz? by, obliczone wcze niej lub bardzo precyzyjnie zdefiniowane odpowiednimi
zale+no ciami, przez co bardzo rozbudowuj? si@ wst@pne procedury obliczeniowe.
Znaczniejsze zmiany konstrukcyjne w modelu wirtualnym powoduj? konieczno ,
ponownego (od nowa) sformu owania opisuj?cych je zale+no ci. To powa+na wada tego
programu. Natomiast g ówn? zalet? programu Mathematica® jest niespotykana dok adno ,
obliczeC; mo+liwo , prowadzenia ich dla bardzo d ugich interwa ów czasowych oraz
opracowywanie wyników praktycznie w dowolnej formie. Mo+liwo ci tworzenia w tym
programie animacji ruchu nale+y uzna, za wysoce niewystarczaj?ce, poniewa+ modele
geometryczne s? zbyt uproszczone (za bardzo zgeometryzowane).
KoCcowy wniosek, jaki nasuwa si@ w wyniku przeprowadzonych badaC symulacji dynamiki
ruchu wybranych uk adów mechaniki nieliniowej, jest taki, +e nale+y:
• za pomoc? programu Working Model® przeprowadzi, badania i symulacje wst@pne
• po dokonaniu wst@pnej analizy wykona, obliczenia za pomoc? programu Mathematica®
o podwy+szonej dok adno ci, dla precyzyjniej zdefiniowanych modeli
• obie prowadzone analizy pozwalaj? okre li, czy po zanikni@ciu ruchów przej ciowych
(nieustalonych) uk ad mechaniczny osi?gnie stabilny stan dynamiczny, czy te+ jego ruch
b@dzie zmierza do chaosu.
Taki sposób wykorzystania wirtualnej rzeczywisto ci czyni? z zastosowanego oprogramowania dobre narz@dzie dla in+ynierów, badaczy i studentów.
( Wszystkie rysunki zawieraj)ce wykresy, panele danych oraz modeli podno,ników s)
oryginalnymi kopiami obrazów ekranowych otrzymywanych przez autora podczas
przeprowadzanych symulacji dynamiki analizowanych uk adów mechanicznych. )
Wi@cej przyk adów zostanie przedstawionych podczas XIV Szko y.
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