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Niedziela 23 lutego, sekcja A2 

 

NUMERYCZNO-EKSPERYMENTALNA METODA IDENTYFIKACJI 

DYNAMICZNEJ OKREŚLANIA WŁAŚCIWOŚCI  

SPRĘŻYSTO-PLASTYCZNYCH WYBRANYCH WARSTW OSŁON 

ANTYRYKOSZETOWYCH 
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Układy osłon antyrykoszetowych (kulochwytu) mają za zadanie zatrzymanie pocisku 

po uderzeniu w zasadniczą osłonę balistyczną na skutek jego odbicia od niej, czy wystąpienia 

poślizgu (rykoszetu), a także spowodowanie możliwie małych uszkodzeń głównej osłony. 

W tym celu możliwie optymalnego zaprojektowania takiego układu konieczne jest 

opracowanie odpowiedniego teoretycznego modelu dynamicznego (Rys. 1) i jego analizy. 

Użyteczność wniosków z tej analizy musi odzwierciedlać znaczne uproszczenie 

najistotniejszych aspektów procesu uderzenia. 

(a) 

 

(b)

 
Rys. 1. Schemat przyjętego modelu dynamicznego osłon antyrykoszetowych: (a) schemat 

teoretyczny, (b) schemat geometryczny: 1-główna osłona balistyczna, 2-frontowa elastyczna 

osłona antyrykoszetowa, c-sztywność zamocowania głównej osłony balistycznej, v0-prędkość 

wylotowa pocisku 

 

Z punktu widzenia właściwości mechanicznych tego typu materiały dają opór 

na przemieszczające się w nim ciało (np. pocisk) w postaci siły zależnej od prędkości pocisku. 

Przyjęto, że modelem takiej siły jest funkcja S(v) postaci: 

 vvhsignvS  )()(  (1) 

gdzie h – stała określająca tzw. tarcie suche zaś  – stała określająca tarcie wiskotyczne. 

Celem badań było przedstawienie metody identyfikacji właściwości dynamicznych 

(parametrów h i ) warstwy frontowej osłony z wykorzystaniem badań numerycznych. 
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Poniedziałek 24 lutego, sesja plakatowa 
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Wymagania dotyczące biernych elementów systemów bezpieczeństwa pojazdów 

poruszających się w ruchu transgranicznym definiują przepisy prawne Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej i Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Najczęściej stosowanym tylnym 

zabezpieczeniem pojazdu jest belka przeciwnajazdowa stanowiąca oddzielne urządzenie. 

Głównym założeniem stosowania takiego rozwiązania jest zabezpieczenie samochodu 

osobowego przed wjechaniem pod nadwozie samochodu ciężarowego w przypadku zderzenia. 

Zagadnieniem objętym treścią pracy jest problem połączenia zdolności do przenoszenia 

przez konstrukcję obciążeń zgodnie z wymogami przepisów prawa, oraz zapewnienie jak 

najlepszej dzielności terenowej pojazdu – poprzez umożliwienie zmiany położenia belki 

na czas pokonywania przeszkody. Konstrukcję w obydwu opisanych położeniach 

przedstawiono na Rys. 1. 

 

Rys. 1 Podwozie pojazdu ciężarowego ze składanym tylnym urządzeniem zabezpieczającym 

Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy użyciu klastra obliczeniowego DOBRAWA 

w środowisku LS-Dyna. Przykładowe wizualizacje wyników badań przedstawiono na Rys. 2. 

 

Rys. 2 Ostateczna postać deformacji urządzenia w wybranych wariantach obliczeniowych 
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Poniedziałek 24 lutego, sesja plakatowa 

 

WYZNACZANIE GRANICZNYCH WYMIARÓW PORÓW 
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PROCEDURA I BADANIA EKSPERYMENTALNE. 
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W pracy wykorzystano kapilarny i łańcuchowy model architektury przestrzeni porów, 

analizowane w pracach ([1], [2]), do wyznaczenia granicznych rozkładów wymiarów porów 

w próbkach materiałów porowatych na podstawie krzywych wciskania rtęci, [3]. 

Udowodniono, że model kapilarny, powszechnie stosowany w porozymetrii rtęciowej (MIP), 

oraz model łańcuchowy stanowią dwa graniczne przypadki modelu sieciowego architektury 

porów dla danego rozkładu wielkości porów. Oba rozkłady wyznaczają zakres, w którym 

występuje rzeczywisty rozkład średnic porów badanego materiału i określają stopień 

niedokładności metody opartej na danych z wciskania rtęci, spowodowanych nieokreślonością 

kształtu próbki i jej struktury przestrzeni porów. Model kapilarny oraz model łańcuchowy 

o stałej długości ogniw wykorzystano jako podstawę w procedurze wyznaczania rozkładów 

granicznych wielkości porów w próbkach materiałów porowatych.  

Rozkłady graniczne zostały porównywane z rozkładami wyznaczonymi na podstawie 

mikroskopowej analizy obrazu próbek uzyskanych metodą mikrotomografii komputerowej 

(CT). Rozkłady te traktowane są w pracy jako rzeczywiste rozkłady wielkości porów 

i są wyznaczane przez przypisanie każdemu punktowi (voxelowi) przestrzeni porów, 

maksymalnej średnicy kuli, która zawiera ten punkt i jest całkowicie zawarta w przestrzeni 

porów, [4]. Obliczenia numeryczne wykonano wykorzystując metody analizy morfologicznej 

obrazów. 

W pracy omówiono także procedurę numerycznego wyznaczania rozkładów granicznych 

wymiarów porów próbek materiałów porowatych opartą na metodzie optymalizacyjnego 

dopasowania teoretycznych krzywych wciskania rtęci do krzywych eksperymentalnych.  

Zaproponowaną metodę zastosowano do wyznaczania rozkładów granicznych próbek 

przykładowych materiałów porowatych: spiekanego granulatu szklanego, betonów 

komórkowych oraz próbek modelowych materiałów otrzymywanych metodą druku 3D. 

Wyniki badań zilustrowano graficznie w postaci wykresów. 
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Niedziela 23 lutego, sekcja A2 
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Modeling of dynamical phenomena in elastic porous material saturated with fluid leads 

to strongly coupled system of differential equations describing propagation of three waves: one 

transverse wave and two longitudinal waves. The main purpose of the paper is to derive 

the separated differential equations for these waves of any shape and profile and to determine 

their structural dependence of parameters of wave propagation on parameters charactering 

couplings (dynamical, dilatational and viscous) appearing in the medium. The starting point 

of considerations are nonlinear equations describing macroscopic dynamic behaviour 

of a viscous fluid saturating elastic porous solid formulated for virtual components 

of the mixture. This model in the linear and isotropic form is equivalent to the Biot’s model 

widely used in description and analysis of wave propagation in saturated porous materials 

and their interaction with boundary of porous materials. The linear equations for the transverse 

and longitudinal waves were written in matrix form and subjected to spectral decomposition 

in two dimensional vector spaces of the state of the saturated porous medium. It was shown that 

only one transverse wave can propagate in such a medium and that eigenvectors of the system 

of matrices determine the admissible directions in the state space for which the physical 

components of the medium are in dynamic equilibrium characteristic for each propagating 

wave. In the base determined by the eigenvectors of the system of matrices the system 

of differential equations decomposes into a separate equation for the transverse wave and for 

two longitudinal waves: slow and fast. Using these equations the dispersive equations for each 

wave are derived, and their frequency characteristics: phase velocities and attenuation 

coefficients are illustrated graphically. 
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Modelowanie zjawisk dynamicznych w przepuszczalnych materiałach sprężystych 

nasyconych płynem prowadzi do sprzężonych równań różniczkowych opisujących propagację 

trzech fal w takim ośrodku: jednej fali poprzecznej i dwóch fal podłużnych. Głównym celem 
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niniejszej pracy jest wyprowadzenie rozseparowanych równań dla takich fal o dowolnym 

kształcie i profilu oraz określenie strukturalnej zależności parametrów propagacji fal 

od parametrów charakteryzujących sprzężenia (dynamiczne, dylatacyjne i lepkościowe) 

występujące w takim ośrodku. Punktem wyjścia rozważań są nieliniowe równania opisujące 

makroskopową dynamikę składników fizycznych ośrodka, tj. lepkiego płynu wypełniającego 

porowaty ośrodek sprężysty, sformułowane dla kinematycznie wyróżnionych składników 

wirtualnych mieszaniny. Model ten w postaci liniowej jest równoważny modelowi Biota, 

powszechnie wykorzystywanemu w opisie i analizie propagacji fal w nasyconych ośrodkach 

porowatych oraz ich oddziaływania z brzegiem materiałów porowatych. Liniowe równania dla 

poprzecznych oraz podłużnych fal zapisano w postaci macierzowej i poddano analizie 

spektralnej w dwuwymiarowej przestrzeni stanu nasyconego płynem ośrodka porowatego. 

Pokazano, że w takim ośrodku propaguje się tylko jedna fala poprzeczna i dwie fale podłużne 

oraz że wektory własne układu tensorów gęstości składników fizycznych ośrodka i ich 

współczynników sprężystości generują kierunki w przestrzeni stanów, dla których składniki 

fizyczne ośrodka pozostają w równowadze dynamicznej, charakterystycznej dla każdej z fal. 

W wektorowej bazie  związanej z tymi kierunkami układ równań ulega dekompozycji 

na odrębne równania opisujące propagację fali poprzecznej oraz dwóch fal podłużnych, 

tzw. fali wolnej i fali szybkiej. Wykorzystując te równania wyprowadzono równania 

dyspersyjne dla każdej z fal, a ich charakterystyki częstotliwościowe: prędkości fazowe 

i współczynniki tłumienia, przedstawiono na wykresach. 
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Parametr krętości porów wraz z porowatością objętościową oraz przepuszczalnością 

stanowią zestaw podstawowych parametrów charakteryzujących makroskopową strukturę 

przepuszczalnych materiałów porowatych. Parametr ten odgrywa ważną rolę we wszystkich 

procesach transportu zachodzących w materiałach porowatych. Dotyczy to między innymi 

przepływu cieczy i gazu, prądu elektrycznego, a także dyfuzji i konwekcji. Pomimo 

fundamentalnego charakteru parametru krętości i dużej liczby publikacji poświęconych jego 

definicji, analizie znaczenia fizycznego i geometrycznego oraz metodom określania (np. [1]), 

nie ma powszechnie akceptowanej makroskopowej definicji tego pojęcia, która pozwoliłoby 

na naturalne wprowadzenie tego parametru do makroskopowego opisu procesów zachodzących 

w przestrzeni porów materiałów porowatych i precyzyjnego zdefiniowania jego 

mikroskopowego znaczenia. 

Celem pracy jest analiza wpływu mikroskopowej geometrii porów na parametr krętości 

porów w materiałach porowatych o izotropowej strukturze porów. Rozważania oparto 

na ogólnej zależności między makroskopowym parametrem krętości a parametrami 

charakteryzującymi mikroskopową geometrię porów. Zaproponowano ogólną postać tej 
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zależności, jako pełną reprezentację gęstości makroskopowej energii kinetycznej płynu 

w potencjalnym przepływie przez porowaty materiał wyrażoną przez mikroskopowe pole 

prędkości. Rozważania oparto na założeniach modelowych przedstawionych w [2]. Założono, 

że z makroskopowego punktu widzenia wzajemnie połączone pory w przepuszczalnych 

porowatych materiałach tworzą anizotropową przestrzeń, której strukturę określa metryka, 

a przestrzeń ta jest modelowana, jako przestrzeń metryczna Minkowskiego. 

Analizę wpływu mikroskopowej geometrii porów na parametr krętości porów przeprowadzono 

zarówno analitycznie, jak i numerycznie dla dwóch typów modeli geometrii porów: kapilarnej 

i dwuwymiarowej geometrii sieciowej. W pierwszym przypadku analizowano wpływ 

rozkładów średnic i długości porów. Wykazano między innymi, że krętość porowatej warstwy 

o porach kapilarnych i dwóch różnych długościach jest równa średniej geometrycznej 

arytmetycznych i harmonicznych średnich krętości, określonych przez długości obu rodzajów 

porów. 

Literatura  

[1] Clennel M., Tortuosity: A Guide through the Maze, in Developments in Petrophysics, eds 

Lovell M.A. & Harvey P.K., Geological Society London Special Publication No 122:  

299-344, 1997. 

[2] Cieszko M., Description of Anisotropic Pore Space Structure of Permeable 

MaterialsBased on Minkowski Metric Space, Archives of Mechanics, 61, 6 (425-444), 

2009. 

59. Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Ustroń, 22 – 26.02.2020 

Poniedziałek 24 lutego, sesja plakatowa 

 

THE EFFECTS OF THE AERATION PHENOMENON 

ON THE PERFORMANCE OF HYDRAULIC SHOCK ABSORBERS - 

MEASUREMENT SYSTEM AND DATA-DRIVEN MODEL 

VALIDATION PERSPECTIVE 
 

 

PIOTR CZOP, GRZEGORZ WSZOŁEK, MARIUSZ PIOTR HETMAŃCZYK 
 

Department of Robotics and Mechatronics, AGH University of Science and Technology 

WSB University 

Department of Automation of Technological Processes and Integrated Manufacturing Systems, The Silesian 

University of Technology 

e-mail: pczop@agh.edu.pl, grzegorz.wszolek@gmail.com, mariusz.hetmanczyk@polsl.pl 

 

 

This work introduces a method, based on the DOE experiment, for assessing the risk 

of negative aeration by obtaining an experimental measure, which was further correlated with 

a theoretical gas concentration measure intended for mono- or twin-tube hydraulic shock 

absorber models. The presented results allow a quantitative assessment method to be defined 

in order to understand and reduce the aeration effects. The methodology of accurately 

measuring the effects of the aeration phenomenon in order to validate a simulation model 

of a twin-tube shock absorber is the focal point of this paper. The paper contributes to analytical 

tools that allow the risk of aeration to be reduced and the shock absorber design to be optimized 

against this negative effect. Moreover, the correlated theoretical aeration measure, namely 

the gas concentration parameter, can be used at early design and configuration stages when 
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the shock absolver valve characteristics are adjusted to achieve the required damping force. 

The paper describes the physics of the aeration phenomenon, experimental set-up and definition 

of a measurement system in both hardware and software aspects. The approach presented 

is based on novel algorithmic post-processing of signals to compute the values of a scalar 

measure for the phenomenon’s qualitative features of interest, using data registered 

on a dedicated test bench under the controlled variation of device parameters. The properties 

and statistical description of the aeration phenomenon in terms of the newly proposed measure 

are presented. 
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W ramach pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych realizowanych 

na urządzeniu umożliwiającym określenie wpływu położenia środka ciężkości słupa na wartość 

współczynnika bezpieczeństwa biernego ASI w trakcie zderzenia. Konstrukcja urządzenia 

badawczego wzorowana było na młocie Charpy`ego. W celu wyznaczenia wielkości 

kinematycznych uzyskiwanych w trakcie zderzenia, pozwalających na określenie 

współczynnika ASI, zastosowano kamerę do rejestracji zjawisk szybkozmiennych Phantom 

v.9.1 wraz z oprogramowaniem TEMA Automotive. Przeanalizowano trzy sposoby 

dodatkowego obciążenia elementu umożliwiające zmianę położenia środka ciężkości. Pierwszy 

umożliwiający podwyższenia położenia środka masy, drugi pozwalający na obniżenie 

położenia środka masy, oraz trzeci, który umożliwił określenie wpływu przesunięcia położenia 

środka masy poza oś symetrii słupa. Dodatkowo sprawdzono wpływ energii uderzenia 

na uzyskane wyniki pomiarów. 
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W pracy przedstawiono proces projektowania lekkiej tokarki o pionowej konstrukcji. 

Korpus głównych tokarki został wykonany z innowacyjnych materiałów kompozytowych, 

powstałych dzięki połączeniu stalowego szkieletu nośnego z polimerobetonem 

o podwyższonych właściwościach tłumiących. Polimerobeton składał się z żywicy 

epoksydowej oraz mineralnego wypełnienia o zróżnicowanej granulacji.  

W ramach procesu projektowania dobrano strukturę geometryczno-ruchową tokarki, 

opracowano skład polimerobetonu zapewniający wymagane właściwości dyssypacyjne, 

zaprojektowano układy nośne oraz układy przeniesienia napędu.  

Szczególną uwagę poświęcono procesowi projektowania korpusu głównego maszyny. 

Proces ten miał na celu wybór struktury korpusu głównego oraz składu polimerobetonu 

umożliwiającego uzyskanie niewielkiej masy przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganej 

sztywności statycznej i dynamicznej tokarki, co w efekcie powinno zagwarantować wysoką 

dokładność obróbki. Oceny właściwości statycznych i dynamicznych dokonano na podstawie 

modeli zbudowanych z wykorzystaniem metody elementów skończonych.  

W efekcie zbudowano prototyp lekkiej tokarki pionowej wykonanej z nowoopracowanego 

materiału konstrukcyjnego. Działanie prototypu zweryfikowano w trakcie prób pracą. 
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W pracy zaproponowano procedurę optymalizacji ostojnicy przykładowej platformy 

do przewozu dwóch kontenerów (rys. 1). Przyjęto, że ostojnica jest cienkościenną belką 

dwuteową o zmiennej wysokości i różnych szerokościach półek. Wysokość dwuteownika 

została zwiększona w miejscu jego podparcia, czyli w odległości L1 od czoła ostojnicy oraz 

w połowie jej długości. Te wysokości oznaczono odpowiednio przez x i y, a stanowią one dwie 

zmienne decyzyjne. Pozostałe wymiary są zgodne z wymiarami konstrukcji oryginalnej. 
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Optymalizacja została przeprowadzona tylko dla pionowego obciążenia ostojnicy ciężarem 

kontenera wynoszącym Q=4G. Symetria pozwoliła więc ograniczyć jej model do jednej 

czwartej całości. Przyjęto uproszczone założenie, że kontener jest oparty na swoich 

narożnikach, co sprawia, iż model jest obciążony siłami G/2 przyłożonymi do jego krańców.  

Celem optymalizacji jest znalezienie wariantu ostojnicy, w którym maksymalne naprężenie 

zredukowane eq Hubera-Misesa jest najbliższe wartości 150MPa.  

 

 
a) b) 

Rys.1. a) Platforma do przewozu kontenerów [6],  

b) model ¼ ostojnicy zaznaczonej prostokątnym polem na rys. 1a  

Za pomocą pakietu SolidWorks przeprowadzono obliczenia 25 wariantów ostojnicy dla 

xi<220mm, 380mm> i yj<220mm, 380mm> (i=1,2,..,5, j=1,2,..,5). Wartości maksymalnych 

naprężeń eq(xi,yj) wahały się w granicach od 128MPa do 195MPa. Największe odchylenie 

od pożądanej wartości naprężenia wynosi 45MPa, zdefiniowano zatem funkcję celu w postaci  

    
5 5

1 1

1 1

, max 45 , 150 max i i

eq ij

i j

f x y x y x a y  

 

   
      

   
  , 

dobierając współczynniki aij tak, aby    , ,i j eq i jf x y x y  we wszystkich 25 punktach.  

Optymalizacja sprowadza się więc do wyznaczenia maksimum tej funkcji. Powierzchnia 

będąca wizualizacją funkcji f(x,y) jest przedstawiona na rys. 2. Optymalizację przeprowadzono 

z zastosowaniem algorytmu genetycznego.  

 
Rys. 2. Funkcja celu z(x,y)  
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Artykuł dotyczy sterowania prototypowym urządzeniem rehabilitacyjnym służącym 

do reedukacji chodu człowieka. W pracy przedstawiono model fizyczny urządzenia 

odzwierciedlający najistotniejsze zjawiska fizyczne związane z ruchem układu, czyli 

bezwładność, tłumienie i sprężystość. W urządzeniu występuje jeden człon czynny czyli 

sterowany i jeden człon bierny, który połączony jest z członem czynnym przez łącznik 

o właściwościach sprężysto-tłumiennych. Takie rozwiązanie zapewnia podatność łańcucha 

kinematycznego wymaganą ze względu na interakcję z człowiekiem i jednocześnie powoduje, 

że urządzenie należy do klasy układów podsterowalnych. W artykule przedstawiono również 

model matematyczny układu, który zastosowano w syntezie sterowania. Problem ten 

rozwiązano w ujęciu teorii sterowania ruchem nadążnym. Wprowadzono wewnętrzną pętlę 

sterowania w celu kompensacji właściwości dynamicznych układu oraz zewnętrzną pętlę 

sterowania z liniowym regulatorem proporcjonalno-różniczkującym. Sterowanie w pętli 

wewnętrznej bazuje na modelu matematycznym obiektu sterowania. Stabilność układu 

zamkniętego wykazano z zastosowaniem teorii stabilności Lapunowa. Zaprezentowano wyniki 

badań symulacyjnych. 
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Struktura stali składa się z drobnych ziaren, co tworzy elementy o charakterze izotropowym. 

Jednak sposób wytwarzania elementów stalowych może wpłynąć na ich strukturę. Podczas 

walcowania ziarna wydłużają się w kierunku wzdłużnym do kierunku walcowania. Na skutek 

wydłużenia poszczególnych ziaren, otrzymane elementy charakteryzują się różnymi 

właściwościami w poszczególnych kierunkach. Anizotropia materiałów analizowana jest 

w rozmaitych aspektach dla różnych materiałów. 

Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszym etapie podjęto się analizy 

wytrzymałości mechanicznej stalowych próbek poddanych dwóm rodzajom obciążeń. 

Przeprowadzono zarówno próbę statycznego rozciągania jak i próbę trójpunktowego 

udarowego zginania. Badania zostały przeprowadzone na dwóch gatunkach stali, przy różnych 

kierunkach walcowania – wzdłużnym i prostopadłym do kierunku obciążenia. Drugim etapem 

badań była analiza mikrostruktury pęknięć otrzymanych na skutek wymienionych obciążeń. 

Przeanalizowano podobieństwa oraz różnice pęknięć otrzymanych na różne sposoby. 

Podsumowując, praca dotyczy wpływu kierunku walcowania stali na wytrzymałość oraz 

mikrostrukturę przełomu badanych próbek. W pracy zostało przedstawione, że stal, którą 

w większości przypadków można przyjąć za materiał izotropowy, w zależności od kierunku 

walcowania, charakteryzuje się: 

 różną wytrzymałością na rozciąganie , 

 różną wytrzymałością dynamiczną, 

 inną mikrostrukturą przełomów. 
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Rozważamy ruch wahadła Newtona składającego się z pięciu pojedynczych wahadeł. 

Zagadnienie ruchu tego układu sprowadza się do wyznaczenia funkcji opisujących 

przemieszczenia środków pięciu kul, a także oddziaływania między nimi. Zakładamy, że model 

wahadła ma postać układu mechanicznego składającego się z pięciu wahadeł matematycznych. 

Pomiędzy kulami powstaje przede wszystkim krótkotrwałe oddziaływanie kontaktowe, które 

jest nazywane zderzeniem. Przedstawiamy dwie hipotezy, według których w mechanice 

klasycznej modeluje się zderzenie: (i) hipotezę Newtona-Poissona oraz (ii) hipotezę Hertza. 

Obie hipotezy dotyczą zderzenia dwuciałowego. 

W niniejszej pracy prezentujemy dwa modele zderzenia wielociałowego, opracowane 

według wymienionych hipotez. Opracowane modele takiego zderzenia wykorzystaliśmy 

do sformułowania opisu ruchu wahadła Newtona, w którym dochodzi do zderzenia pięciu kul. 

Sformułowaliśmy zagadnienie ruchu wahadła Newtona dla dwóch różnych modeli 

wieloczłonowych oddziaływań kontaktowych. Na tej podstawie opracowaliśmy programy 

obliczeń komputerowych służące do symulacji ruchu wahadła Newtona. Wyniki symulacji 

są zilustrowane wykresami oraz animacją komputerową. Na podstawie tych wyników 

wykonaliśmy analizę porównawczą przyjętych modeli zderzenia. Zamieściliśmy wnioski 

dotyczące metod modelowania zderzeń wielociałowych. 
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Zjawisko chłodzenia termoakustycznego polega na wymuszeniu transportu ciepła od źródła 

o temperaturze niższej do źródła o temperaturze wyższej wskutek propagacji fali akustycznej. 

Dotychczas opracowano szereg urządzeń chłodniczych i kriogenicznych, wykorzystujących 

zjawisko termoakustyczne do realizacji procesu. Urządzenia te charakteryzowały się jednak 

w większości niekorzystnymi parametrami operacyjnymi w stosunku do klasycznych urządzeń 



59. SYMPOZJON „MODELOWANIE W MECHANICE” 
 22 – 26 lutego 2020 r., Ustroń 

 STRESZCZENIA REFERATÓW 

14 

 

sprężarkowych. Jedną z najistotniejszych przeszkód w opracowaniu konkurencyjnych 

rozwiązań jest trudność w modelowaniu zjawiska. W pracy przedstawiono wyniki analiz 

symulacji parametrów operacyjnych prostego termoakustycznego urządzenia chłodniczego. 

Analizy wykonano z wykorzystaniem narzędzi obliczeniowej dynamiki płynów oraz 

z wykorzystaniem modelu liniowego. Wyniki analizy porównawczej pozwalają 

na identyfikację rozbieżności wartości, wykazywanych przez zastosowane metodologie 

modelowania. 
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Intensyfikacja wymiany ciepła w absorberach kolektorów słonecznych stanowi istotny 

problem inżynierski o szczególnym znaczeniu w układach wykorzystujących promieniowanie 

skoncentrowane. W niniejszej pracy zaprezentowano i omówiono koncepcję urządzenia 

do turbulizacji przepływu czynnika obiegowego wykorzystującego dodatkowy obieg czynnika. 

Charakterystyczną cechą proponowanego rozwiązania jest fakt, iż dodatkowy obieg jest 

obiegiem przeciwprądowym względem obiegu pierwotnego. W pracy przedstawiono również 

zakres i metodykę przyszłych badań, mających na celu zweryfikowanie zaproponowanych 

wariantów konstrukcyjnych części roboczej urządzenia oraz jej optymalizację.  
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Zawartość pary wodnej w gazach spalinowych, może stanowić znaczące ograniczenie 

uniemożliwiające powszechne wdrożenie zaawansowanego oczyszczania spalin, 

z wykorzystaniem membranowej separacji CO2. Szczególne znaczenie zagadnienie 

to przyjmuje w układach zasilanych gazem ziemnym, w tym układach gazowo-parowych. 

W instalacjach zasilanych gazem ziemnym wzbogaconym wodorem (pochodzącym 

np. z elektrolizy wody), które stanowią przedmiot zaawansowanych prac wdrożeniowych, 

zastosowanie membranowych układów oczyszczania spalin może okazać się niemożliwe. 

W pracy omówiono wpływ wykorzystania paliwa, stanowiącego mieszaninę gazu ziemnego 

i wodoru, na parametry pracy układu separacji membranowej z termoakustycznym 

wspomaganiem oczyszczania spalin. Rezultaty analizy obliczeniowej wykazują skuteczność 

proponowanego rozwiązania wraz z granicznymi wartościami charakterystycznych 

parametrów pracy układu. Wyniki badań sugerują możliwość uzyskania satysfakcjonujących 

parametrów osuszania spalin przy użyciu przedstawionej metody, a także obszary, w których 

konieczne są dalsze prace. 
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Energetyka solarna stanowi obszar badań i wdrożeń znany środowiskom naukowym 

od wielu lat. Obecnie prowadzone są zaawansowane badania nad możliwością zwiększenia 

uzysków energetycznych z instalacji kolektorów słonecznych, zwłaszcza w zakresie układów 

wykorzystujących promieniowanie skoncentrowane. W dużej mierze, badania te koncentrują 

się na poszukiwaniu metod intensyfikacji wymiany ciepła w absorberze kolektora. W niniejszej 

pracy przedstawiono metodologię oraz omówiono wyniki wstępnych badań numerycznych 

zaproponowanego rozwiązania urządzenia turbulizującego przepływ lepkich czynników 

roboczych w absorberze kolektora słonecznego. Rezultaty wykazują wzrost uzyskiwanej mocy 

cieplnej, wskazując na zasadność wykorzystania proponowanego urządzenia w niektórych 

konfiguracjach parametrów pracy kolektora słonecznego. 
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Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy badania dotyczyły wyznaczenia sztywności oraz 

naprężeń kompensatora liniowego typu KLR DN1000 MOP84 przeznaczonego do sieci 

gazowych. Analiza przeprowadzona została z wykorzystaniem systemu ANSYS, na podstawie 

danych i dokumentacji dostarczonej przez firmę Radiatym Sp. z o.o. Celem przeprowadzonych 

badań było wyznaczenie sztywności oraz stanu naprężeń kompensatora obciążonego 

momentem gnącym bez oraz z oddziaływującym ciśnieniem wewnętrznym. Ponadto w ramach 

prac badawczych przeprowadzono weryfikację modelu numerycznego z wykorzystaniem 
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sytemu cyfrowej korelacji obrazu DIC oraz przeprowadzono analizę porównawczą rurociągu 

przy zastosowaniu kompensatora podatnego i sztywnego. 
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Egzoszkielet kończyny górnej operatora jest urządzeniem umożliwiającym sterowanie 

maszynami z siłowym sprzężeniem zwrotnym. Operator urządzenia powinien odczuwać 

jedynie opór pochodzący od sterowanego urządzenia. Opory ruchu mogą wynikać z ograniczeń 

prędkości i przyspieszeń urządzenia sterowanego, ponadto w przestrzeni pracy urządzenia 

sterowanego za pomocą egzoszkieletu ExoArm 7-DOF można umieścić wirtualne przeszkody 

korespondujące z ograniczeniami wynikającymi z nośności urządzenia sterowanego, bądź 

przeszkód istniejących wokół niego. Kontakt z wyżej wymienionymi przeszkodami 

wirtualnymi modelowany jest jako podatny element. W niniejszej pracy przedstawiony zostanie 

algorytm współpracy egzoszkieletu z wirtualnymi obiektami. Przedstawione zostaną wyniki 

badań doświadczalnych. 
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Jednym z niezbędnych etapów procesu projektowo-konstrukcyjnego wspomaganego 

komputerowo jest modelowanie i symulacja działania projektowanych układów technicznych. 

Komputerowo wspomagane modelowanie takich układów może odbywać się z zastosowaniem 

różnej klasy systemów, umożliwiających zorientowanie procesu modelowania w zależności 

od dziedziny rozpatrywanego problemu. Symulacja działania układów technicznych również 

może być przeprowadzana na wiele sposobów, w zależności od przyjętego celu wirtualnego 

doświadczenia. W pracy przedstawiono sposób tworzenia zintegrowanego modelu układu 
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technicznego w kontekście sterowania, w którym model rozpatrywanego układu jest powiązany 

z układem sterowania z zastosowaniem integratora. Zadaniem integratora jest przekazywanie 

informacji o stanie obiektu sterowania (układu technicznego) do układu sterowania, oraz 

przekazywanie informacji o sposobie działania układu technicznego do jego wirtualnego 

modelu. Wówczas powstaje jeden, spójny model układu, zawierający w sobie odwzorowanie 

podukładu wykonawczego (mechanicznego, pneumatycznego lub elektrycznego) oraz 

podukładu sterowania. W tak rozumianym, zintegrowanym modelu układu technicznego, 

wszelkie wprowadzane zmiany w modelu i algorytmie sterowania mają na siebie bezpośredni 

wpływ. W celu zapewnienia możliwości wymiany danych pomiędzy wirtualnym modelem 

układu technicznego a integratorem jest niezbędne określenie struktury modelu. Należy 

również przeanalizować możliwości zastosowania różnych integratorów oraz układów 

sterowania. Elementami, które determinują działanie układów technicznych są napędy. Dlatego 

zaproponowano, żeby z modelu układu technicznego wyodrębnić podukład bezpośrednio 

powiązany z układem sterowania, a mianowicie układ wykonawczy środka technicznego, 

złożony z napędów, elementów sygnałowych, sterujących i nastawiających. Tak wyodrębniony 

podukład powinien podlegać integracji z układem sterowania. W celu integracji układu 

sterowania z podukładem wykonawczym, zaproponowano sposób definiowania 

mechatronicznych obiektów elementarnych (MOE), które odnoszą się do napędu wraz z jego 

logiką działania, jako zbioru obiektów, składającego się miedzy innymi z: funkcyjnych 

obiektów elementarnych (FOE), relacji sprzężeń (RSF) pomiędzy FOE, sensorycznych 

obiektów elementarnych (SEOE), relacji sprzężeń (RSFSE) pomiędzy FOE i SEOE, 

sygnałowych obiektów elementarnych SOE, relacji przekształcenia RPM związanej z danym 

MOE. Przedstawiona metodyka umożliwia utworzenie zintegrowanego modelu w kontekście 

sterowania, z zastosowaniem różnych środowisk programistycznych. 
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Modelowanie elementów ciała zwierząt do celów symulacji biomechanicznych wymaga 

przygotowania ich modeli przestrzennych. Głównym  źródłem informacji są aktualnie skany 

w postaci tomogramów rentgenowskich (CT) lub skanów z użyciem rezonansu magnetycznego 

(MRI). W przypadku skanów ludzi, istnieje wiele narzędzi do automatycznej 

lub półautomatycznej segmentacji skanów w celu wydzielenia obszarów o różnych 

właściwościach, jednak zasady ich działania nie pozwalają na ich użycie ich do obróbki skanów 

zwierząt ze względu na wykorzystywanie specyficznych anatomicznych cech ludzi. 

W artykule przedstawiono wyniki wstępnych prac nad algorytmem automatycznej 

segmentacji skanu głowy dowolnego zwierzęcia. Algorytm pracuje bez wstępnych założeń 

co do gatunku. Po wykonaniu analizy skanu możliwa jest weryfikacja wyników i wybór 
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poziomu szczegółowości podziału na poszczególne segmenty. Podjęto również próbę 

automatycznego rozpoznawania i oznaczania poszczególnych obszarów głowy. 

Zaprezentowano wyniki pracy algorytmu na przykładowym skanie głowy psa oraz kierunki 

dalszych prac nad automatycznym modelowaniem do celów analiz biomechanicznych 

na podstawie skanów. 

 
Rys.1. Jeden z etapów  automatycznej segmentacji głowy psa. 
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Celem badań było opracowanie metod i algorytmów do numerycznej symulacji procesu 

cięcia pakietów blach narzędziem tnącym o zdefiniowanej geometrii ostrza. Badano również 

wpływ kształtu ostrza na wielkość strefy plastycznej i kruchej ciętych powierzchni blach. 

Metody i algorytmy przedstawione w pracy dotyczą symulacji dynamicznego 

szybkozmiennego procesu cięcia pakietów blach. Wyniki uzyskane dla określonej geometrii 

ostrza narzędzia tnącego pozwalają na dokonanie optymalizacji procesu cięcia pakietów blach 

ze względu na minimalizację niepożądanej strefy plastycznej przy jednoczesnej 

maksymalizacji wielkości strefy kruchej. Na jakość powierzchni ciętych blach ma wpływ 

wielkość obszaru strefy plastycznej odpowiadającej za liczne defekty w postaci: zagięcia 

krawędzi blach, zadziorów oraz rys w kształcie pionowych kraterów. Do symulacji 

numerycznych zastosowano metodę elementów skończonych oraz profesjonalny system 

komputerowy LS-DYNA wykorzystywany głównie do prowadzenia szybkozmiennych 

obliczeń dynamicznych. Wyniki obliczeń zestawiono w postaci warstwic odkształceń 

i odpowiadających im naprężeń redukowanych Hubera-Misesa a następnie porównano 

je z wynikami uzyskanymi na drodze eksperymentalnej na specjalnie do tego celu 

zaprojektowanym i zbudowanym od podstaw stanowisku badawczym. Wykazują one dobrą 
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zgodność w zakresie strefy sprężystej, plastycznej oraz rozdzielania materiału w wyniku 

postępującego procesu pękania, który charakteryzuje cięcie pakietu blach stalowych. 
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Przedmiotem badań teoretycznych i numerycznych jest płyta kołowa o strukturze 

komórkowej. Płyta wykonana jest z polietylenu (PE). W każdej komórce płyty znajduje się 

płyn ferromagnetyczny. Płyn ten nie przewodzi prądu elektrycznego. Płyn wewnątrz płyty nie 

może przepływać pomiędzy komórkami. Płyta kołowa wraz z wypełnieniem w postaci płynu 

ferromagnetycznego umieszczona jest w zewnętrznym polu magnetycznym. Pole magnetyczne 

wytwarzane jest przez dwie równoległe do płyty pętle drutu cewki elektromagnetycznej, przez 

które przepływa prąd w różnych kierunkach po przeciwnych stronach płyty. Wytworzone pole 

magnetyczne indukuje w płycie obciążenie zarówno w płaszczyźnie środkowej płyty jak 

i do niej prostopadłe. W szczególnym przypadku obie cewki stanowią układ cewek Maxwella, 

który charakteryzuje się największą jednorodnością wzdłużnego gradientu pola 

magnetycznego.  

W pracy sformułowany został model analityczny płyty. Model ten uwzględnia jednoczesne 

oddziaływanie prostopadłego obciążenia płyty oraz siłę w jej płaszczyźnie środkowej, które 

wywołane są zewnętrznym polem magnetycznym. W pracy wyznaczono ugięcia płyty kołowej 

dla różnych konfiguracji położenia płyty względem cewek elektromagnetycznych oraz różnych 

odległości pomiędzy pętlami cewki. Wyniki zostały przedstawione w tabelach i na wykresach.  
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W artykule przedstawiono model numeryczny zabudowy specjalnej nowego pojazdu 

pożarniczego. Zbudowany model posłużył do przeprowadzenia wielowariantowych symulacji 

numerycznych. W wyniku analizy wyników poszczególnych symulacji możliwe było 
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dokonanie szybkiego przekonstruowania zabudowy w celu racjonalizacji zużycia elementów 

montażowych, przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości całej zabudowy.  Obliczenia 

numeryczne wykonano wykorzystując metodę elementów skończonych (MES) i jej 

implementacje w programach Siemens Femap oraz LS Dyna. 
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Artykuł ten stanowi kontynuację pracy będącej przedmiotem Sympozjonu z roku ubiegłego 

(edycja 58). Obejmuje on szczegółowy opis zrealizowanego systemu do zarządzania procesem 

obróbki termicznej (w skrócie SZOT). Obszarem działania jest dział kontroli jakości 

w przedsiębiorstwie produkcyjnym a czynności podlegające automatyzacji to: obróbka 

termiczna składników poprodukcyjnych (pianki polietylenowej i nici poliestrowych) 

oraz wykończenie haftu. Automatyzacja będzie odbywać się w oparciu o przygotowanie 

biblioteki widm absorpcyjnych w bliskiej podczerwieni (NIR), budowę komory termicznej 

oraz zaimplementowanie algorytmu integrującego bibliotekę widm z komorą termiczną. 
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This article is a continuation of the work that was subject of the previous Symposia’s edition 

(58th). It includes a detailed description of the implemented system for the thermal treatment 

process management (shortly SZOT). The area of activity is the quality control department 

in the production company. Activities of automation are: heat treatment of post-production 

components (polyethylene foam and polyester threads) and embroidery completion from 
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quality perspective. Automation process will be based on the library of near-infrared absorption 

spectra (NIR) preparation, build of thermal box and algorithm implementation that integrates 

library with thermal box. 
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W artykule rozpatrzono przypadek obróbki wielu otworów w przedmiocie 

wielkogabarytowym na wielowrzecionowej obrabiarce (wiertarce) CNC. Z uwagi na bardzo 

długi czas wykonania takiego przedmiotu (kilkanaście do kilkudziesięciu godzin) zachodzi 

potrzeba zoptymalizowania takich operacji technologicznych. Optymalizacja sprowadza się 

do wyboru wykonywanych otworów w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie dostępne 

wrzeciona w obrabiarce w maksymalnym stopniu. Będzie to równoznaczne z najkrótszym 

czasem wykonania wszystkich otworów. Jest to więc dyskretny problem optymalizacyjny. 

W artykule wprowadzono wskaźnik (stopień) wykorzystania wrzecion SWWR oraz 

zaproponowano dyskretną funkcję celu, która reprezentuje różnicę pomiędzy liczbą otworów 

wykonywanych przez wszystkie wrzeciona LO oprócz ostatniego a tzw. Resztą R, czyli liczbą 

otworów wykonywanych przez ostatnie wrzeciono. Dla takiej funkcji celu poszukujemy takiej 

liczby naturalnej n, dla której przyjmuje ona wartość minimalną. Taka liczba naturalna pozwala 

obliczyć liczbę otworów wykonywanych przez każde wrzeciono LOopt, za wyjątkiem 

ostatniego i to jest rozwiązanie optymalne. W artykule przedstawiono przykłady liczbowe takiej 

optymalizacji. 
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Badania kwalifikacyjne pojazdów mają na celu wykazanie, że wyprodukowany obiekt 

techniczny spełnia wymagania strony zamawiającej i są prowadzone przez upoważnione 

instytucje badawcze najczęściej jako badania przebiegowe. W takich badaniach ważne jest 

przyjęcie odpowiednich założeń początkowych, w tym tych dotyczących prędkości jazdy 

pojazdu poddawanego badaniom. Ustalenie prędkości pojazdu podczas badań ma bezpośredni 

wpływ na rejestrowane obciążenia, co kształtuje otrzymywane wyniki. W artykule 

zaprezentowano wykorzystanie rozkładu statystycznego beta do wyznaczenia prędkości 

pojazdu. Pozwala on na takie kształtowanie prędkości jazdy, aby wartość maksymalna i średnia 

w danym teście spełniały wstępne założenia wynikające z profilu eksploatacji. 
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Modułowe systemy pływające są konstrukcjami o szerokim zastosowaniu zarówno dla 

potrzeb wojska jak i ludności cywilnej. Umożliwiają organizowanie przepraw wodnych 

m.in. w miejscach, gdzie są wyłączone z eksploatacji mosty stałe lub obiekty remontowane 

z powodu np. uszkodzeń mechanicznych. Mosty i promy pływające znajdują również 

zastosowanie podczas ewakuacji ludności oraz usuwania skutków klęski żywiołowych. 

Do niewątpliwych walorów tego typu konstrukcji należy zaliczyć możliwość ich 

wykorzystania niezależnie od głębokości oraz warunków terenowych przeprawy. 

Wymagania stawiane obecnie takim konstrukcjom wyłaniają potrzebę ich modernizacji 

i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Powinny one umożliwiać łatwy i szybki montaż - 

demontaż konstrukcji mostowej, cechować się niewielkim ciężarem oraz gabarytami ułatwiając 

tym samym transport oraz ograniczając przestrzeń magazynową. Wymagania te spełnia 

konstrukcja pontonowa na bazie innowacyjnej kasety zaprojektowanej w Wojskowej Akademii 
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Technicznej. Pojedyncza kaseta zawiera wewnątrz wysokowytrzymałą elastyczną powłokę 

(ponton), która po napełnieniu powietrzem pozwoli uzyskać odpowiednią, w zależności 

od organizowanej przeprawy, siłę wyporu. 

Przedmiotem rozważań prezentowanych w pracy jest badanie nośności pontonowego mostu 

złożonego z powtarzalnych segmentów-kaset o regulowanej wyporności. W pracy 

przedstawiono modele numeryczne pojedynczej kasety pływającej oraz grupy połączonych 

kaset stanowiących promy lub odcinki pontonowego mostu. Omówiono metodykę badań 

nośności i wyniki testów takich obiektów pływających. Zastosowano numeryczne metody 

„multibody” i MES do dynamicznych i statycznych analiz pływających układów 

wieloczłonowych. Do walidacji modeli numerycznych zastosowano wybrane testy poligonowe 

i laboratoryjne badania na stanowisku wytrzymałościowym. 
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ASPEKTY TECHNICZNE DOBORU INSTRUMENTACJI 

POMIAROWEJ DO BADAN ZJAWISKA PRZECIĄGNIĘCIA 

NA WENTYLATORZE OSIOWYM NISKIEGO CIŚNIENIA „BLI FAN” 

ZASYSAJĄCYM WARSTWĘ PRZYŚCIENNA 

 

 

GRZEGORZ KRYSZTOFIAK, KRZYSZTOF SZAFRAN 
 
Siec Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa 
e-mail: grzegorz.krysztofiak@ilot.edu.pl, krzysztof.szafran@ilot.edu.pl 
 

 

Silniki zasysające warstwę przyścienną (ang. BLI) to nowe rozwiązanie dla lotnictwa. 

Dotychczasowe badania pokazały duży potencjał zastosowania technologii BLI w lotnictwie 

cywilnym do znaczącego zmniejszenia zużycia paliwa. 

Obecnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne skupiają się na montażu silników pod 

skrzydłami samolotu lub w okolicy statecznika pionowego. Nowa idea bazuje na zastosowaniu 

silników ukrytych w strukturze skrzydła lub w tylnej części kadłuba. Oba rozwiązania opierają 

się na zjawisku zasysania i przyspieszania powietrza przez silnik  lotniczy z wolniejszej 

warstwy przyściennej generowanej na kadłubie lub skrzydłach statku powietrznego. 

Wadą takiego rozwiązania jest mechaniczne zmęczenie łopatek wentylatora, pracującego 

podczas każdego obrotu, w zmiennych warunkach przepływu. Niesymetryczne pole prędkości 

powoduje generowanie zmiennych obciążeń, pojawienie drgań układu oraz zmniejszenie 

sprawności wentylatora.   

Jako część przeprowadzanego w Sieci Badawczej Łukasiewicz-  Instytut Lotnictwa projektu 

badania zjawiska przeciągnięcia na wentylatorze osiowym niskiego ciśnienia autor artykułu 

przedstawia główne problemy z doborem instrumentacji pomiarowej, w trakcie prowadzenia 

badań, jak również w trakcie projektowania i wytwarzania stanowiska badawczego. 

Prezentowane zastosowanie i ulokowanie czujników pomiarowych pozwala na detekcję 

przeciągnięcia na wentylatorze w zależności od różnych warunków panujących na wlocie 

do wentylatora. 
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Wtorek 25 lutego, sekcja B4 

 

ODDZIAŁYWANIE ŚMIGŁOWCA NA LĄDOWISKO WYNIESIONE  
 

 

WIESŁAW KRZYMIEŃ 
 

SBŁ - Instytut Lotnictwa, Warszawa  

e-mail: wieslaw.krzymien@ilot.edu.pl  

 

 

Lądowiska przy szpitalach stwarzają możliwość szybkiego transportu i udzielania pomocy 

poszkodowanym w wypadkach lub ciężko chorym. Lądowiska takie mogą mieć różnorodną 

konstrukcję oraz usytuowanie - w zależności od warunków szpitala i jego otoczenia.  

Pracownia Wibroakustyki Instytutu Lotnictwa wykonała pomiary właściwości drganiowych 

kilku lądowisk wyniesionych o różnej konstrukcji i na różnym stopniu zaawansowania budowy. 

Celem badań było określenie oddziaływania lądującego i startującego śmigłowca 

na konstrukcję lądowiska oraz budynek na którym zostało posadowione, a także podjęto próbę 

oceny wielkości tego oddziaływania w stosunku do obecnych norm.  

W prezentacji przedstawiono i porównano wybrane wyniki pomiarów drgań wykonanych 

podczas lądowania śmigłowca oraz za pomocą wzbudzenia impulsowego przeprowadzone 

dla dwóch przyszpitalnych lądowisk wyniesionych zbudowanych na dachu budynku. Ich celem 

było oszacowanie (zamodelowanie) oddziaływania śmigłowca na konstrukcję lądowiska 

na etapie projektowania lub budowy lądowiska.  

 

Śmigłowiec LPR podczas pierwszego lądowania na lądowisku wyniesionym szpitala przy 

ul. Lindleya w Warszawie. 
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Wtorek 25 lutego, sekcja A4 
 

WPŁYW OPORU DENNEGO NA CHARAKTERYSTYKI 

AERODYNAMICZNE RAKIETY  
 

 

ANDRZEJ KRZYSIAK 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa 

e-mail: andrzej.krzysiak@ilot.edu.pl 

 

 

Eksperymentalne, tunelowe badania charakterystyk aerodynamicznych, wszelkiego rodzaju 

obiektów, zarówno obiektów latających, jak i poruszających się po ziemi wymagają 

uwzględnienia poprawek, związanych z uwzględnieniem wpływu mocowania tych obiektów 

na wadze aerodynamicznej. Poprawki te wynikają z faktu, że w obiektach rzeczywistych takie 

urządzenia mocujące nie istnieją, a ich obecność w badaniach modelowych może w istotny 

sposób wpływać na charakterystyki aerodynamiczne badanego obiektu. 

W przypadku eksperymentalnych badań charakterystyk aerodynamicznych rakiet lub innych 

obiektów napędzanych silnikami rakietowymi, należy dodatkowo uwzględnić różne fazy ich 

lotu, tj. z włączonymi lub wyłączonymi silnikami rakietowymi. Mówimy wtedy o locie w fazie 

aktywnej lub pasywnej. W każdej z tych faz lotu stosuje się inne poprawki na opór denny, 

co przekłada się równocześnie na wartość oporu całkowitego badanego obiektu. 

W niniejszej pracy przedstawiono zarówno technikę badań obiektów rakietowych 

w tunelach aerodynamicznych, jak i metodę wyznaczania poprawek uwzględniających opór 

denny tych obiektów. Zaprezentowaną metodykę badań zastosowano do opracowania wyników 

badań modelu rakiety „Bursztyn”. Model rakiety „Bursztyn” badany był w tunelu trisonicznym 

N3 Instytutu Lotnictwa w zakresie liczb Macha M = 0.4 ÷ 2.3. Omawiany model rakiety badany 

był w różnych konfiguracjach, w tym z dwoma dodatkowymi bocznymi członami rakietowymi. 
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CALIBRATION OF KARAGOZIAN AND CASE CONCRETE (KCC) 

MODEL FOR SIMULATION OF DOLOMITE ROCK AT STATIC 

AND DYNAMIC LOADING CONDITIONS 
 

 

MICHAŁ KUCEWICZ, JERZY MAŁACHOWSKI  
 

Institute of Mechanics & Computational Engineering, Military University of Technology  

e-mail: michal.kucewicz@wat.edu.pl, jerzy.malachowski@wat.edu.pl 

 

 

Rocks are the main component of lithosphere at which human build their houses or roads, 

drill tunnels and open minings. Therefore, the correct prediction of rocks behavior at different 

loading conditions is crucial from the safety point of view. It can help to prevent disasters 

as tunnels collapse or landslides. On the other hand it can improve the cost-effectiveness 

of mining industries as an effect of upgrading of current excavating methods. However, each 

of this features requires a knowledge about rock behavior at different loading conditions 

covering the elastic response, brittle failure, residual strength and associated phenomena during 
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rock deformation. There are several methods to map these features in numerical simulations 

of which the constitutive modeling is the simplest and most common approach. The constitutive 

model selected by the authors is Karagozian and Case Concrete (KCC). Its initial assignment 

was modeling of concrete material, however a number of works shown, that due to the similarity 

of concretes and rocks, this model can be successfully implemented for rock modelling. This 

paper describes the calibration procedure of KCC model based on the following experimental 

tests: uniaxial static and dynamic compression, triaxial static compression and static 

and dynamic Brazilian indirect tensile test. The calibrated properties were validated with 

numerical simulations of listed experiments with the same loading conditions and good 

correlation between numerical and actual outputs were observed. The results were compared 

quantitively and qualitatively. The novelty of calibration procedure is the determination 

of damage curve from triaxial test and describes the new approach for equation of state 

determination. The following work will be related to underground blasting and optimization 

of borehole distribution and its impact for the amount of excavated rocks.  
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PROJEKT KOMPENSATORA MAGAZYNU DETALI STACJI 

ZROBOTYZOWANEJ 
 

 

KRZYSZTOF KURC, KRZYSZTOF CIECHANOWICZ, ANDRZEJ BURGHARDT, 

PIOTR GIERLAK, MAGDALENA MUSZYŃSKA, DARIUSZ SZYBICKI
 

 

Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

e-mail: kkurc@prz.edu.pl, andrzejb@prz.edu.pl, pgierlak@prz.edu.pl, magdaw@prz.edu.pl, 

dszybicki@prz.edu.pl 

3D Projekt Krzysztof Ciechanowicz 

e-mail: k.ciechanowicz@gmail.com 

 

 

Zrobotyzowana obróbka np. szlifowania łopatek lotniczych silników turbinowych 

to zagadnienie wymagające i trudne w realizacji. Aby uchwycić łopatki należy zaprojektować 

i wykonać specjalne szczęki i magazyny części, z których zostaną one pobrane 

a po zakończonym procesie odłożone. Uchwycenie łopatek może być mniej lub bardziej 

skomplikowane co uwarunkowane jest od tak zwanego zamka łopatki. Jeśli zamek taki jest 

wykonany przed operacją szlifierską to zaprojektowanie i wykonanie szczęk a następnie 

uchwycenie łopatki nie stanowi większego problemu. Jeśli natomiast zamek taki nie jest 

wykonany przed etapem szlifowania lub łopatka jest częścią aparatu kierującego to powtarzalne 

uchwycenie takich łopatek jest skomplikowane. Uchwycenie takiego rodzaju łopatek jest 

rozpatrywane w tej pracy, a do jej właściwego uchwycenia zaprojektowano i wykonano 

specjalny magazyn detali z kompensacją. 
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Poniedziałek 24 lutego, sesja plakatowa 
 

MODELOWANIU ROZKŁADU GRADIENTU NAPREŻEŃ 

W PRZEKROJACH ELEMENTÓW ZGINANYCH 
 

 

MARTA KUREK, TADEUSZ ŁAGODA, ANDRZEJ KUREK 
 

Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Opolska  

e-mail: ma.kurek@po.edu.pl, t.lagoda@po.edu.pl; a.kurek@po.edu.pl  

 

 

W niniejszej pracy zamodelowano rozkłady naprężeń w elementach zginanych różnych 

materiałów o różnych właściwościach. Modelowanie zostało zrealizowane przy założeniu 

liniowego rozkładu odkształceń po przekroju, zależności pomiędzy naprężeniem 

i odkształceniem według modelu Ramberga-Osgooda oraz związkiem fizycznym pomiędzy 

momentem zginającym a sumą naprężeń po przekroju. W ten sposób uzyskano różne wartości 

i gradienty naprężeń w zależności od płaszczyzny zginania. Wyniki obliczeń dla różnych 

materiałów porównano z naprężeniami uzyskanymi dla tej samej trwałości dla badań 

na rozciąganie-ściskanie. Wyniki badań są zarówno własne jak i zaczerpnięte z literatury. 

Na podstawie opracowanych wykresów zmęczeniowych, można wnioskować, że wyniki 

eksperymentalne badań prowadzonych w warunkach zginania wahadłowego opisanego 

amplitudą naprężenia uzyskaną poprzez uwzględnienie gradientu naprężeń charakteryzują się 

wyższą trwałością niż na rozciąganie-ściskanie, a jednocześnie w porównaniu do pozostałych 

wyników dla wahadłowego zginania są do nich najbardziej zbliżone. Oznacza to, że dla tej 

samej amplitudy naprężenia przy różnych stanach obciążenia, wyższą trwałość zmęczeniową 

konstrukcji uzyskamy w przypadku zginania wahadłowego. W związku z tym poszukano 

modelu, który pozwala przyrównać zginanie wahadłowe do rozciągania-ściskania. W tym celu 

przeanalizowano w jakiej odległości, w przypadku zginania, od powierzchni elementu panują 

takie same naprężenia jak w przypadku odpowiadającego rozciągania-ściskania. Ponadto 

wyznaczony jaki w tym przypadku występuje gradient naprężenia. 

Prace wykonano w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

2015/19/B/ST8/01115. 
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EKSPERYMENTALNE BADANIA WPŁYWU HISTORII OBCIĄŻENIA 

TAŚMY SAMOCHODOWEGO PASA BEZPIECZEŃSTWA NA JEGO 

WYBRANE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE 
  

 

DARIUSZ KURPISZ, MACIEJ OBST  
 

Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska  

e-mail: dariusz.kurpisz@put.poznan.pl, maciej.obst@put.poznan.pl 

 

 

Wobec postępującego rozwoju komunikacji i związanego z nim wzrastającego ryzyka 

wypadków drogowych problematyka zapewnienia bezpieczeństwa biernego pasażerów zyskuje 
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coraz większe znaczenie. Podstawowym elementem ochrony pasażera w trakcie kolizji jest pas 

bezpieczeństwa. Badania homologacyjne takich pasów koncentrują się głównie 

na wyznaczeniu statycznej charakterystyki wytrzymałościowej uzyskiwanej w próbie 

rozciągania, gdzie obciążenie pasa narasta od zera aż do chwili jego całkowitego zerwania. 

Wyniki takich badań, choć istotne z punktu widzenia homologacji pasa, nie dostarczają jednak 

informacji na temat wpływu historii  jego obciążenia na zachowanie w trakcie zderzenia. 

Codzienna eksploatacja prowadzi do stosunkowo częstych napięć pasa spowodowanych siłami 

masowymi działającymi na pasażera np. w trakcie gwałtownego hamowania, rzadziej stłuczki. 

W sytuacjach takich pasów generalnie nie poddaje się wymianie, dopuszczając do ich dalszej 

eksploatacji. 

Celem niniejszej pracy jest eksperymentalna i energetyczna ocena wpływu obciążenia 

dynamicznego oraz obciążeń cyklicznych pasa bezpieczeństwa (jak i jego pojedynczego pasma 

włókien) na jego charakterystykę dynamiczną, a w szczególności powiązane z nią: pracę 

odkształcenia i energochłonność. Wprowadzone miary energetyczne stanowią interesujące 

i obiecujące narzędzie, mogące stać się podstawą oceny  zachowania pasa w sytuacji 

krytycznej. 

 

Słowa kluczowe: samochodowy pas bezpieczeństwa, stanowisko do badań dynamicznych, 

obciążenia dynamiczne taśmy pasa bezpieczeństwa, obciążenia cykliczne, metoda 

energetyczna 

 

Prezentowane wyniki badań zostały sfinansowane z dotacji na naukę przyznanej przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

59. Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Ustroń, 22 – 26.02.2020 

Poniedziałek 24 lutego, sesja plakatowa 

 

A MODULAR TEST STAND FINITE ELEMENT MODEL 

VALIDATION WITH STRAIN GAUGES MEASUREMENTS 
 

 

ANDRZEJ LESKI, MICHAŁ SZMIDT, WOJCIECH WRONICZ, KAROL WŁODARCZYK 
 

Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation 

e-mail: karol.wlodarczyk@ilot.edu.pl, wojciech.wronicz@ilot.edu.pl  

 

 

The Modular Test Stand for Fatigue Testing of Aeronautical Structures Finite Element 

Model validation is presented in this paper. In assumption designed Modular Test Stand 

is dedicated to fatigue testing in two basic configurations: bending or torsion of the tested 

object. Finite Element and Computer Aided Design Model has been developed parallel 

in iteration process to achieve desired stress levels and its distribution. Manufactured Test Stand 

and basic box wing spar structure sample has been coupled to perform static load test. 

With hydraulic cylinders static load has been applied. By the means of strain gauges stress 

levels, with corresponding loads, has been recorded. Strain gauges location, which has been set 

with analyzing the stress maps from FEM model, allowed to perform exact comparison 

in discrete points of the tested sample and its model. 
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Niedziela 23 lutego, sekcja B2 

 

DRGANIA SWOBODNE TRÓJWARSTWOWEGO PASMA  

Z RDZENIEM Z PIANKI ALUMINIOWEJ 
 

 

JERZY LEWIŃSKI
1), TOMASZ GAZDULSKI

 2) 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań  

e-mail: 1)jerzy.lewinski@tabor.com.pl, 2)tomasz.gazdulski@tlen.pl  

 

 

W pracy przedstawiono analizę drgań swobodnych trójwarstwowego  pasma o długości L 

i szerokości w, składającego się z dwóch okładzin aluminiowych o grubości tf i rdzenia z pianki 

aluminiowej o grubości tc. Pasmo jest swobodnie podparte na skrajnych krawędziach.  

 

 

 

 

Schemat i przykładowa próbka pasma trójwarstwowego 

Korzystając z programu SolidWorks wykonano obliczenia częstości drgań swobodnych 

przyjmując różne gęstości i równoważne moduły Younga zastosowanej pianki aluminiowej. 

Przedstawiono dyskusję wyników, biorąc pod uwagę możliwość zastosowania tych materiałów 

do konstrukcji pojazdu szynowego.  

Literatura  

Sayyad A.S., Ghugal Y.M., Bending, buckling and free vibration of laminated composite 

and sandwich beams: a critical review of literature, Composite Structures, 171: 486–504, 2017. 
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Niedziela 23 lutego, sekcja A1 

 

MODELOWANIE ANALITYCZNE DEFORMACJI PŁASKIEGO 

PRZEKROJU POPRZECZNEGO BELKI NA PODSTAWIE NAPRĘŻEŃ 

TNĄCYCH ŻURAWSKIEGO  
 

 

KRZYSZTOF MAGNUCKI  
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań 

e-mail: krzysztof.magnucki@tabor.com.pl  

 

 

Przedmiotem pracy jest zagadnienie deformacji płaskiego symetrycznego przekroju 

poprzecznego belki z uwzględnieniem wyrażenia na naprężenia tnące Żurawskiego.  
 

Schemat deformacji  

 

Przemieszczenie wzdłużne  

     







 xf

dx

dv
hyxu d , , 

gdzie:     hxux 1  – funkcja,  

y h   – współrzędna bezwymiarowa, 

 df  – funkcja deformacji przekroju, 

 xv  – ugięcie.  

 

Naprężenia tnące wynikające z modelu analitycznego oraz Żurawskiego są następujące:  
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Porównując te wyrażenia, po prostych przekształcenia, otrzymano funkcję deformacji oraz 

bezwymiarową funkcję przemieszczenia  
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Na podstawie przemieszczenia wzdłużnego u(x,y) zapisano odkształcenia i naprężenia, 

a następnie moment zginający belkę Mg(x), który jest równaniem różniczkowym drugiego 

rzędu uwzględniającym efekt ścinania.  

Szczegółowe badania analityczne dotyczące deformacji przekroju poprzecznego oraz 

maksymalnego ugięcia wykonano dla przyjętej rodziny belek o różnych kształtach przekrojów 

poprzecznych. Wyniki tych obliczeń zamieszczono na rysunkach i w tabelach.  

Literatura  

1. Genovese, D., & Elishakoff, I. (2019). Shear deformable rod theories and fundamental 

principles of mechanics. Archive of Applied Mechanics, 89(10), 1995-2003. 
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Wtorek 25 lutego, sekcja A5 

 

INTELLIGENT DRIVE IN INDUSTRY 4.0 – PROTECTION 

OF TOOTHED BELT TRANSMISSION 

ON THE BASIS OF ITS DIGITAL TWIN 
 

 

JULIAN MALAKA, MARIUSZ HETMAŃCZYK 
 

Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, 

Politechnika Śląska 

e-mail: julian.malaka@polsl.pl, mariusz.hetmanczyk@polsl.pl 

 

 

In modern industry, the autonomy in responding to threats is a highly valued feature 

of machines. The ability to quickly collect and process data on the condition of equipment 

and events in its environment is the basis for many security or alarm solutions. However, some 

components are excluded from ongoing monitoring due to difficulties in placing and operating 

sensors in their area. This state of affairs causes diagnostic methods to be developed 

in the direction of inferring about given damage with limited access to signals clearly related 

to specific symptoms. One of the elements of Industry 4.0 – a digital twin – may be helpful 

in this area. The advantages of such a solution can be observed on the example of virtual 

representation of the toothed belt drive. The publication describes a proposal to use a dynamic 

model of a device for the induction of information about the behaviour of a flexible transmitting 

element only on the basis of the recording of the input and output motions in the mechanism 

under consideration. The transmission is treated as a “black box”, which can be accessed 

through a computer simulation. This allows one to determine the condition of the toothed belt, 

which strength translates into the reliability of the machine. The knowledge gained in this way 

plays a key role in the system of automatic protection against the breaking of the belt. 

The principles of the intelligent drive and the result of its experimental verification 

are presented in the publication. 
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Urządzenia mobilne znalazły szereg zastosowań cywilnych, w tym do celów transportowych 

czy inspekcyjnych, wspomagając lub zastępując człowieka w niekorzystnych warunkach 

środowiskowych. Położenie mobilnych pojazdów może być kontrolowane na wiele sposobów. 

Wyróżniamy sterowanie zdalne (przewodowe lub bezprzewodowe) z bezpośrednim udziałem 
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operatora oraz kontrolę częściowo lub w pełni autonomiczną. Sterowanie zdalne zapewnia taką 

dokładność na jaką pozwalają ograniczenia ludzkiego zmysłu wzorku oraz subiektywna 

interpretacja otoczenia. Pojazdy autonomiczne z kolei mogą poruszać się samodzielnie z dużą 

dokładnością i powtarzalnością, podejmując decyzje na podstawie aktualnych odczytów 

z sensorów umieszonych na pojeździe. Powszechne staje się stosowanie w pojazdach 

czujników indukcyjnych lub kamer, analizujących przebieg magnetycznej lub wizualnej drogi 

transportowej. Wady tych rozwiązań to trudności czasochłonność przezbrajania. Stosowane 

również systemy pozycjonowania satelitarnego GPS mają niską powtarzalność 

pozycjonowania, niewielka rozdzielczość i nie funkcjonują w przestrzeniach zamkniętych. 

Rozwiązaniem może być częściowo system pozycjonowania lokalnego. 

Precyzyjne i elastyczne sterowanie platformami mobilnymi w dużej przestrzeni wymaga 

dodatkowej zewnętrznej infrastruktury nadzorującej. W niniejszej pracy zaproponowano 

w pierwszym wariancie wykorzystanie zewnętrznego podsystemu wizyjnego złożonego 

z jednej odpowiednio skalibrowanej w przestrzeni kamery pomiarowej, oraz programu 

służącego do analizy obrazu. System w sposób ciągły przesyła informacje o aktualnym 

położeniu (regulacja w pętli zamkniętej) z dużą częstotliwością do nadrzędnego generatora 

trajektorii przejazdu. Zaproponowany system, podobnie jak maszyny CNC i roboty,  może być 

szybko przeprogramowywany i dostosowany do nowych lokalizacji bez konieczności montażu 

dodatkowej aparatury naprowadzającej. W pracy omówiono budowę systemu służącego 

do sterowanie pojazdem mobilnym, kalibrację podsystemu wizyjnego oraz sposób komunikacji 

pomiędzy systemami. Na końcu pracy przedstawiono wyniki pomiarów dokładności 

pozycjonowania platformy mobilnej dla kilku zadanych trajektorii. 
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Urządzenia mobilne znalazły szereg zastosowań cywilnych, w tym do celów transportowych 

czy inspekcyjnych, wspomagając lub zastępując człowieka w niekorzystnych warunkach 

środowiskowych. Położenie mobilnych pojazdów może być kontrolowane na wiele sposobów. 

Wyróżniamy sterowanie zdalne (przewodowe lub bezprzewodowe) z bezpośrednim udziałem 

operatora oraz kontrolę częściowo lub w pełni autonomiczną. Sterowanie zdalne zapewnia taką 

dokładność na jaką pozwalają ograniczenia ludzkiego zmysłu wzorku oraz subiektywna 

interpretacja otoczenia. Pojazdy autonomiczne z kolei mogą poruszać się samodzielnie z dużą 

dokładnością i powtarzalnością, podejmując decyzje na podstawie aktualnych odczytów 

z sensorów umieszonych na pojeździe. Powszechne staje się stosowanie w pojazdach 

czujników indukcyjnych lub kamer, analizujących przebieg magnetycznej lub wizualnej drogi 

transportowej. Wady tych rozwiązań to trudność i czasochłonność przezbrajania. Stosowane 

również systemy pozycjonowania satelitarnego GPS mają niską powtarzalność 
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pozycjonowania, niewielka rozdzielczość i nie funkcjonują w przestrzeniach zamkniętych. 

Rozwiązaniem może być częściowo system pozycjonowania lokalnego. 

Precyzyjne i elastyczne sterowanie platformami mobilnymi w dużej przestrzeni wymaga 

dodatkowej zewnętrznej infrastruktury nadzorującej. Praca jest kontynuacją części pierwszej 

o tym samym tytule. W niniejszej, drugiej części, zaproponowano wariant złożony z dwóch 

kamer nadążnych, tworzących system stereowizyjny i stanowiący element sprzężenia 

zwrotnego dla sterowania platformą. Zaletą rozwiązania jest trójwymiarowa rekonstrukcja 

położenia platformy poruszającej się po dowolnie ukształtowanym podłożu. Możliwość 

aktywnego śledzenia dodatkowo umożliwia znaczne rozszerzenie przestrzeni roboczej. 

W pracy omówiono budowę systemu stereowizyjnego nadążnego i metodę jego złożonej 

kalibracji. Porównano również wyniki pomiarów dokładności pozycjonowania platformy 

dla obu wariantów sterowania: z jedną i dwoma kamerami nadążnymi i w odniesieniu 

do dokładnych pomiarów wykonanych technikami fotogrametrycznymi. 
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Wykrywanie i śledzenie obiektów na złożonym tle jest skomplikowanym zagadnieniem, 

szczególnie przy zmiennych warunkach oświetleniowych. Dlatego w niniejszej pracy, zostały 

zaprezentowane aktywne marker bazujący na diodach IR oraz RGB. Zastosowanie markera 

pozwala na szybkie wykrycie obiektu bez konieczności czasochłonnej i skomplikowanej 

ekstrakcji tła. Markery te są częścią wizyjnego systemu śledzenia bazującego na szybkich 

kamerach RGB oraz NIR (near-infrared) z odpowiednim filtrem. Praca przedstawia główne 

założenia systemu, kolejne etapy wykrywania i identyfikacji markerów oraz zastosowane 

algorytmy. Wydajność algorytmów detekcji i śledzenia została oceniona na podstawie 

rzeczywistych danych uzyskanych w różnych warunkach, a wyniki porównano z podobnymi 

rozwiązaniami znalezionymi w literaturze. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów. 

Ponadto w pracy omówiono inne metody stosowane do wykrywania i śledzenia obiektów 

w czasie rzeczywistym. 
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Poniedziałek 24 lutego, sesja plakatowa 

 

MIKROGENERACJA ENERGII Z WIATRU 
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Potrzeba zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podyktowana 

kurczącymi się zasobami naturalnymi oraz rosnącą degradacją środowiska naturalnego, 

pociąga za sobą konieczność poszukiwania efektywniejszych metod wytwarzania 

i przetwarzania energii z OZE na użyteczne formy energii. Dodatkowo w wielu opracowaniach 

sygnalizuje się, że potencjał energetyczny ukryty w odnawialnych źródłach energii (OZE), 

w tym pochodzący z zasobów wiatru, przewyższa obecny popyt na energię. Przesłanki te, 

zachęcają do podjęcia prac nad metodami skutecznego pozyskiwania, przetwarzania 

i magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Przedstawione 

w niniejszym artykule zagadnienia są efektami prac związanych z realizacją zadania 5.11 

pt. „Prace badawcze dotyczące przydomowych siłowni wiatrowych i niskospadowych 

pikoturbin wodnych” wykonywanego w ramach projektu „Modelowe kompleksy 

agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych 

źródłach energii, koordynowanego przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 

i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podejście 

proponowane przez zespół realizujący zadanie wyodrębniające w układach wytwarzania, 

konwersji i magazynowania energii z OZE bloki funkcjonalne zapewnia możliwość 

niezależnych prac badawczych w obrębie tychże bloków a następnie łączenie ich w celu 

uzyskania żądanej formy energii użytecznej. W grupie urządzeń przydomowych 

wytwarzających energię użyteczną z wiatru, coraz szerzej stosowane są silniki wiatrowe 

o pionowej osi obrotu. Ich podstawowymi zaletami są m.in. niewielkie koszty produkcji, prosta 

budowa, cichobieżność oraz brak konieczności ustawiania turbiny w zależności od kierunku 

wiatr. Dlatego, jednym z podjętych problemów było opracowanie modelu funkcjonalnego 

wirnika o kształcie łopat zapewniającym jak najmniejszą fluktuację momentu obrotowego 

i emisję hałasu przy jednoczesnym zachowaniu możliwie wysokiej mocy. Modele 

zaproponowanych wirników poddano badaniom symulacyjnym uwzględniającym 

przepływające zarówno wewnątrz, jak i wokół obiektu, cząstki płynu (powietrz), a także 

poddano je ocenie pod kątem wytrzymałościowym. W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki 

tychże analiz dla wybranych prędkości wiatru oraz zmiany wartości naporu aerodynamicznego 

na łopaty wirnika w zależności od kąta obrotu wału. Wyniki analiz wsparto przykładowymi 

trajektoriami przepływających cząstek płynu, rozkładem ciśnień oraz prędkości wewnątrz 

turbiny, jak również w obszarze jej oddziaływania. W badaniach symulacyjnych pod kątem 

wytrzymałości uwzględniono wartości mogące wystąpić w najbardziej ekstremalnych 

warunkach pracy wirnika. 
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W artykule przedstawiono tok postępowania podczas przeprowadzania uproszczonej analizy 

wytrzymałościowej oraz uproszczonej analizy przepływu powietrza wokół kilku koncepcji 

karoserii pojazdu testowego. Prace te związane są z powstającym w Laboratorium Podstaw 

Konstrukcji Maszyn Wydziału Nauk Technicznych pojazdem testowym wyposażonym 

w hybrydowy układ napędowy.  

Proces budowy hybrydowego pojazdu jest kontynuacją prac zespołu badawczego 

związanych z możliwością adaptacji różnych źródeł zasilania pojazdów spalinowych oraz 

do przeprowadzenia szeregu testów i porównań różnych napędów możliwych do zastosowania 

w pojazdach. Głównym celem badań jest wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 

do wspomagania cyklów pracy silnika spalinowego, m.in. zastosowanie generatora HHO 

(mieszaniny wodoru i tlenu), sprężonego powietrza, silnika elektrycznego lub zastąpieniem 

silnika spalinowego innym źródłem zasilania.  

W artykule poddano uproszczonej analizie wytrzymałościowej kilka koncepcji karoserii 

pojazdu, skupiając się na oszacowaniu jej odkształceń, przemieszczeń i koncentracji naprężeń. 

Uproszczona analiza przepływu służy wyznaczeniu rozkładu ciśnienia wokół karoserii oraz 

wyborze najbardziej aerodynamicznie poprawnej koncepcji. Efektem prac i publikacji 

związanych z karoserią pojazdu testowego będzie finalne jej wykonanie, uwzględniając 

zastosowanie różnych technik wytwarzania, m.in. konstrukcja spawana, gięcie, tłoczenie 

i/lub druk 3D.  
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W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oporów ruchu kulkowych 

łożysk skośnych stosowanych w elektrowrzecionach obrabiarek. Opory ruchu w sposób 

bezpośredni wpływają na ilość ciepła wydzielającą się w czasie pracy. Podniesienie 

temperatury prowadzi do wywołania odkształceń cieplnych pogarszających dokładność 



59. SYMPOZJON „MODELOWANIE W MECHANICE” 
 22 – 26 lutego 2020 r., Ustroń 

 STRESZCZENIA REFERATÓW 

37 

 

obróbki. W związku z powyższym zasadne jest prowadzenie prac nad modelem oporów ruchu 

oraz prowadzenie badań doświadczalnych.  

W praktyce łożyska skośne powszechnie napina się na dwa sposoby: z wykorzystaniem 

elementów sprężystych (tzw. sprężyste napięcie wstępne), np. sprężyn talerzowych, lub bez 

(tzw. sztywne napięcie wstępne). Sprężyste napięcie dotyczy wrzecion pracujących 

ze szczególnie wysokimi prędkościami obrotowymi, natomiast napięcie sztywne jest 

rozwiązaniem klasycznym jeśli chodzi o wrzeciona obrabiarek. Badania oporów ruchu 

przeprowadzono dla obu sposobów napięcia przez wprowadzanie niewielkich zmian 

konstrukcyjnych. Do realizacji napięcia sprężystego wykorzystano w pierwszej kolejności 

sprężyny talerzowe a następnie gumowy element sprężysty.  
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Belki stalowo-polimerobetonowe stanowią podstawowy komponent konstrukcyjny 

hybrydowych korpusów maszyn technologicznych, linii montażowych, maszyn wibracyjnych 

oraz innych maszyn i konstrukcji, którym podczas pracy towarzyszą obciążenia zmienne 

w czasie. Podczas projektowania tego typu konstrukcji niezbędne jest dysponowanie 

wiarygodnymi modelami opisującymi ich właściwości dynamiczne. W ramach niniejszego 

artykułu zaprezentowano model drgań swobodnych belki stalowo-polimerobetonowej 

wykorzystujący teorię belek Timoshenki. Uzyskane na podstawie analizy modelu wyniki 

opisujące wartości częstotliwości drgań własnych belki porównano z wynikami uzyskanymi 

na drodze rozwiązania modelu sformułowanego o klasyczną teorię belek Eulera-Bernoulli’ego, 

modelu elementów skończonych oraz z wynikami badań doświadczalnych. Opracowany model 

charakteryzuje wysoką zgodność z danymi doświadczalnymi: błąd względny w przypadku 

częstotliwości drgań własnych nie przekracza 0.4%, średnio 0.2%. 
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Ustroje cienkościenne, wykonywane z blach kształtowanych na zimno są coraz 

powszechniej stosowane w różnych konstrukcjach inżynierskich. Do niewątpliwych zalet 

kształtowania profili cienkościennych na zimno należy zaliczyć przede wszystkim dostępność 

szerokiego spektrum technologii gięcia, tłoczenia i cięcia oraz możliwość stosowania 

różnorodnych kształtów przekroju poprzecznego dźwigarów. Bardzo ważnym aspektem jest 

także niska masa finalna konstrukcji. 

Prezentowane wyniki badań dotyczą rozważań nad niszczeniem ceowego, cienkościennego 

dźwigara wykonanego z blachy stalowej, poddanego działaniu statycznego i dynamicznego 

momentu zginającego. Belki o trzech różnych ceowych przekrojach poprzecznych, stanowiły 

materiał eksperymentalny. Dynamicznie obciążano belkę o przekroju poprzecznym 

stosowanym podczas badań statycznych. 

Badania doświadczalne przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick Z100, oraz 

impulsatorze MTS wyposażonym w specjalne oprzyrządowanie, umożliwiające realizację trój 

i czteropunktowego zginania. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych starano 

się ocenić zastosowaną metodykę badawczą. Prezentowane wyniki badań dynamicznych 

stanowią wstęp do dalszych, bardziej złożonych badań konstrukcji cienkościennych, gdzie 

rozważane będą metody symulacyjne i analityczne z ukierunkowaniem na ocenę procesu 

niszczenia i energochłonności badanych konstrukcji. 

 

Słowa kluczowe: konstrukcje cienkościenne, obciążenie dynamiczne belki cienkościennej, 

metoda energetyczna, obciążenie krytyczne, energochłonność. 

 

Prezentowane wyniki badań zostały sfinansowane z dotacji na naukę przyznanej przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
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Poniedziałek 24 lutego, sekcja B3 

 

ZASTOSOWANIE METODY SZTYWNYCH ELEMENTÓW 

SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU HYBRYDOWYCH UKŁADÓW 

KORPUSOWYCH OBRABIAREK 
 

 

TOMASZ OKULIK
1, KRZYSZTOF MARCHELEK

2, PAWEŁ DUNAJ
2 

 
1 Laboratorium Hala Technologiczna, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
2 Katedra Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

e-mail: tomasz.okulik@zut.edu.pl, krzysztof.marchelek@zut.edu.pl, pawel.dunaj@zut.edu.pl 

 

 

W produkcji jednostkowej lub małoseryjnej obrabiarek specjalnych istotnym czynnikiem 

jest czas oraz koszt wytworzenia elementów korpusowych. Alternatywą dla żeliwnych 

korpusów odlewanych mogą być w tym wypadku spawane korpusy stalowe wytwarzane 

ze stalowych profili zamkniętych wypełnionych materiałem kompozytowym Spawana 

konstrukcja zapewnia wymaganą sztywność korpusu oraz umożliwia stosunkowo łatwą 

modyfikację jego struktury geometrycznej. Kompozytowe wypełnienie profili zamkniętych 

zwiększa właściwości dyssypacyjne konstrukcji. 

Na etapie projektowania obrabiarki specjalnej konieczne jest sprawdzenie wielu wariantów 

rozwiązań konstrukcyjnych korpusów oraz układów nośnych i wybranie rozwiązania 

najlepszego pod względem właściwości statycznych i dynamicznych, w szczególności jej 

odporności na powstawanie drgań samowzbudnych. Z tego powodu na wstępnym etapie 

obliczeń konieczne jest przyjęcie możliwie prostego modelu obliczeniowego, który w sposób 

wiarygodny odwzoruje właściwości statyczne i dynamiczne projektowanego elementu 

korpusowego. 

W pracy przedstawiono metodykę modelowania właściwości dynamicznych hybrydowych 

korpusów maszyn technologicznych z zastosowaniem sztywnych elementów skończonych 

(SES). Opracowany model obliczeniowy przykładowego hybrydowego elementu korpusowego 

porównano pod względem dokładności odwzorowania właściwości dynamicznych oraz 

szybkości obliczeń z modelem opracowanym w konwencji metody elementów skończonych 

(MES). Wyniki obliczeń dla obu modeli – SES i MES odniesiono do wyników badań 

doświadczalnych. Uzyskano pełną zgodność strukturalną modeli objawiającą się zgodnością 

postaci drgań własnych oraz zgodność wartości częstotliwości drgań własnych dla modelu SES 

na poziomie nieprzekraczającym 11%, średnio 5,5% oraz dla modelu MES na poziomie 

nieprzekraczającym 9%, średnio 2,4%. 
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Poniedziałek 24 lutego, sekcja B3 

 

WPŁYW MODYFIKACJI PRZEKROJU POPRZECZNEGO BELKI 

CEOWEJ NA JEJ WYTRZYMAŁOŚĆ - BADANIA OPTYCZNE  
 

 

PIOTR PACZOS, MICHAŁ GRENDA  
 

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska 

e-mail: piotr.paczos@put.poznan.pl, michal.grenda@icloud.com 

 

 

Materiały konstrukcyjne używane do budowy nowoczesnych maszyn i urządzeń pozwalają 

na przenoszenie większych obciążeń przy jednoczesnym zmniejszeniu ich masy. Konstrukcje 

cienkościenne stosowane są w wielu gałęziach przemysłu w Polsce i na całym świecie. 

Popularność swoją zyskały dzięki dużej wytrzymałości przy stosunkowo niewielkiej masie.  

Zapotrzebowanie na tego typu konstrukcje wynika głównie z technologii wytwarzania oraz 

łatwości ich montażu. W świecie od kilku lat wzrasta zainteresowanie praktycznym 

wytwarzaniem belek cienkościennych o niestandardowych przekrojach poprzecznych.  

Przedmiotem pracy są badania w zakresie wytrzymałości i stateczności belek 

cienkościennych o zmodyfikowanych przekrojach ceowych z niestandardowymi półkami 

i profilowanym środnikiem. 

W pracy przedstawiono badania doświadczalne oparte o nowoczesne metody optyczne. 

Konstrukcje o wybranych przekrojach cienkościennych zostały poddane czteropunktowemu 

statycznemu zginaniu. Wyznaczone zostały dla nich siły krytyczne oraz siły maksymalne. 

W przeciwieństwie do klasycznych pomiarów tensometrycznych, metody optyczne pozwalają 

na określenie rozkładu przemieszczeń dla całej badanej próbki. Dzięki temu można dokładnie 

i jednoznacznie określić postacie wyboczenia oraz powiązać z nimi obciążenia krytyczne.  

Wspomniane wyżej metody optyczne stosuje się do trójwymiarowego pomiaru 

bezdotykowego niezależnie od właściwości materiału i geometrii zachowując przy tym dużą 

dokładność pomiarową analizowanych próbek obciążonych dynamicznie lub statycznie. 

Prezentowana aparatura i metoda pomiarowa pozwalają na szybkie przygotowanie belek 

do badań niezależnie od ich wielkości oraz uzyskanie poprawnych wyników dla małych 

i dużych deformacji konstrukcji.  

 

1. Grenda M., Paczos P., Local stability experimental and numerical study of non-standard 

thin-walled channel beams. Journal of Theoretical and Applied Mechanics. 57(3),  

549–562, 2019. 

2. Paczos P., Experimental investigations of thin-walled C-beams with nonstandard flanges. 

J. Constr. Steel Res. 93, 77–87, 2014. 

3. Kasprzak J., Paczos P., The Influence of Imperfections on the Strength and Stability 

of Cold-Formed Sigma Channels with Corrugated Flanges. Advances in Manufacturing II, 

2019. 

4. CEN, European Committee for Standardisation, EN 1993-1-3: Eurocode 3 - Design of Steel 

Structures – Part 1-3: General rules – Supplementary rules for cold-formed members 

and sheeting, 2006. 

Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki przyznany na podstawie decyzji 

nr DEC-2017/25/B/ST8/00266 z dnia 2017-11-23 – Umowa nr UMO-2017/25/B/ST8/00266. 
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Poniedziałek 24 lutego, sekcja B3 

 

WPŁYW KSZTAŁTOWANIA PRZEKROJU POPRZECZNEGO BELKI 

CEOWEJ NA JEJ WYTRZYMAŁOŚĆ I STATECZNOŚĆ 
 

 

PIOTR PACZOS, MICHAŁ PLUST 
 

Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska 

e-mail: piotr.paczos@put.poznan.pl, michalplust94@o2.pl 

 

 

Przedmiotem badań są cienkościenne belki ceowe o zmodyfikowanych przekrojach 

poprzecznych (rys.1).  

 
Rys.1. Przekroje badanych cienkościennych belek ceowych 

Belki są konstrukcjami cienkościennymi kształtowanymi z arkusza walcowanej na zimno 

blachy o dowolnych wymiarach poprzecznych i podłużnych. Przekroje belek ceowych 

w przeciągu kilkunastu ostatnich lat zmieniały swoje kształty w celu zwiększenia ich 

wytrzymałości, stateczności i nośności. Badania obejmują rozwiązania analityczne, 

numeryczne oraz analizę doświadczalną tych zagadnień. Problem badawczy sprowadza się 

do opisania i zbadania zjawiska miejscowej utraty stateczności oraz wpływu zmiany przekroju 

poprzecznego na uzyskane wartości obciążeń. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod 

badawczych (metod optycznych) staje się możliwe zbadanie udziału zniekształcenia przekroju 

w momencie miejscowej utraty stateczności belek o małej i średniej długości. Odpowiednie 

ukształtowanie przekroju poprzecznego belki ceowej prowadzi do znacznego zwiększenia jej 

nośności w stosunku do jej masy. Sterując odpowiednimi parametrami geometrycznymi tej 

struktury, takimi jak: długość zagięcia, ilość zagięć na półce czy długość promienia gięcia 

można dążyć do maksymalizacji odporności z uwagi na wytrzymałość, stateczność i nośność. 

Wieloletnie doświadczenia w obszarze wytrzymałości i stateczności konstrukcji 

cienkościennych skłoniły autorów do przeprowadzenia nowych badań optycznych. 

Proponowany temat jest rozwinięciem badań prowadzonych w Zakładzie Wytrzymałości 

Materiałów i Konstrukcji Politechniki Poznańskiej. Badania doświadczalne i numeryczne 

utraty stateczności, rozkład naprężeń oraz przemieszczenia belek cienkościennych 

kształtowanych na zimno zostały opisane przez Grendę i Paczosa [1] oraz Kasprzaka 

i Paczosa [2]. 

Projekt został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki przyznany na podstawie decyzji 

nr DEC-2017/25/B/ST8/00266 z dnia 2017-11-23 – Umowa nr UMO-2017/25/B/ST8/00266. 

[1] Grenda M., Paczos P., Experimental and numerical study of local stability of non-standard 

thin-walled channel beams, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2019, 57, 3, 

pp. 549-562, DOI: 10.15632/jtam-pl/109601. 
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[2] Kasprzak J., Paczos P., The influence of imperfections on the strength and stability of cold-

formed sigma channels with corrugated flanges, 2019, ADVANCES IN 

MANUFACTURING II, VOL 4 - MECHANICAL ENGINEERING, Book Series: Lecture 

Notes in Mechanical Engineering, pp. 36-49. 
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BADANIA CIENKOŚCIENNYCH BELEK/KOLUMN 

KSZTAŁTOWANYCH NA ZIMNO –  

PRZEGLĄD PRAC LATA 2009 - 2019 
 

 

ALEKSANDRA PAWLAK 
 

Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska 

e-mail: aleksandra.ar.pawlak@doctorate.put.poznan.pl  

 

 

Niniejsza praca stanowi przegląd artykułów z zakresu stateczności oraz wytrzymałości 

kolumn/belek ceowych o niestandardowych przekrojach poprzecznych. Jest ona nawiązaniem 

do badań prowadzonych w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki 

Poznańskiej. Artykuły ukazały się w latach 2009–2019, a ich wybór podyktowany jest 

zainteresowaniami autora tematyką kolumn/belek poddanych ściskaniu.  

Przegląd ten ma na celu przedstawienie stosowanych dotychczas metod w badaniach 

wytrzymałości i stateczności kolumn cienkościennych formowanych na zimno, a także wpływu 

modyfikacji ich przekrojów poprzecznych na uzyskane wartości obciążeń krytycznych [1], [2], 

[3], [4].  

Autorzy coraz częściej w swoich pracach opisują badania doświadczalne z użyciem 

klasycznych metod (pomiarów tensometrycznych) oraz nowych metod optycznych [5]. Wiele 

prowadzonych badań dotyczących stateczności belek/słupów cienkościennych to badania 

numeryczne z użyciem metody pasm skończonych (FSM) [2], [4], [9]. W pracach [3], [4], [6] 

autorzy zaproponowali i przedstawili rozwiązania analityczne. Utratę stateczności oraz 

wytrzymałość długich kolumn opisali autorzy prac [1], [6].  

Prezentowane wyniki badań zrealizowano w ramach grantu nr UMO-2017/25/B/ST8/00266. 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 

na podstawie decyzji numer DEC-2017/25/B/ST8/00266 z dnia 2017-11-23.    

 

[1] David C. Fratamico, Shahabeddin Torabian, Xi Ahao, Kim J.R. Rasmussen, Schafer 

Benjamin W, Experimental on the global buckling and collapse of built-up cold-formed 

steel column, Journal of Constructional Steel Research, 2018, 144, 65 – 80. 

[2] Xu-Hao Huang, Li Bai, Jian Yang, Fei-liang Wang, Jue Zhu, Qing-feng Liu, Distortional-

buckling analysis od channel sections with web stiffened by longitudinal ribs subjected 

to axial compression or bending, Thin-Walled Structures, 2019, 144, 1 – 12. 

[3] Kulatunga M.P., Macdonald M., Rhodes J., Harrison D.K., Load capacity  

of cold-formed column members of lipped channel cross-section with perforations 

subjected to compression loading – Part I: FE simulation and test results, Thin-Walled 

Structures, 2014, 80, 1 – 12.  
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[4] Manikanda P., Arun N., Behaviour of Partially Closed Stiffened Cold-Formed Steel 

Compression Member. Arabian Journal for Science and Engineering, 2016,  

41, 3865 – 3875. 

[5] Urbaniak M., Teter A., Kubiak T., Influence of boundary conditions on the critical  

and failure load in the GFPR channel cross-section columns subjected to compression, 

Solid State Phenomena, 2015, 240, 212 – 217. 

[6] Ye J., Iman Hajirasouliha I., Becque J., Experimental investigation of local-flexural 

interactive buckling of cold-formed steel channel columns, Thin-Walled Structures, 2018, 

125, 245 – 258. 
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SYSTEM WIZYJNY DO OCENY POZIOMU ZANIECZYSZCZEŃ 
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PAULINA PIETRUŚ, ANDRZEJ BURGHARDT, DARIUSZ SZYBICKI, KRZYSZTOF KURC 
 

Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

e-mail: p.pietrus@prz.edu.pl, andrzejb@prz.edu.pl, dszybick@prz.edu.pl, kkurc@prz.edu.pl 

 

 

Odlewy aparatów kierujących ze względu na niezwykle wysokie wymagania w zakresie 

złożoności konstrukcji, dokładności wykonania i wymagań eksploatacyjnych zaliczają się 

do najtrudniejszych części, jakie wykonuje się metodami odlewania precyzyjnego. W artykule 

przedstawiono system wizyjny do oceny ilości zanieczyszczeń występujących w procesie 

mycia form odlewniczych  aparatów kierujących osiowych turbin lotniczych. W skład systemu 

wchodzi kamera do pozyskiwania obrazów monochromatycznych, układy optyczne oraz 

oprogramowanie. Opracowano system akwizycji danych, zaproponowano algorytm oceny 

poziomu zanieczyszczeń oraz sposób jego kalibracji. Zaproponowane rozwiązanie 

przetestowano w warunkach laboratoryjnych. Wykonane stanowisko pomiarowe kontrolujące 

powierzchnię zanieczyszczeń  pozwoli na podjęcie prac polegających na wielokryterialnej 

optymalizacji procesu mycia i suszenia form odlewniczych. Jako parametry procesu 

podlegającego zmianie mamy rodzaj środka myjącego, czas, złożoność ruchów, ilość cieczy 

w mytej formie. 

Prezentowane wyniki prac są prowadzone w ramach projektu „Opracowanie technologii 

wytwarzania oraz wdrożenie do produkcji aparatów kierujących lotniczej turbiny niskiego 

ciśnienia” nr projektu:POIR.01.01.01-00-0763/17.  
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ANALIZA WPŁYWU OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH NA WAŁY 

TRANSMISYJNE CYWILNEGO STATKU POWIETRZNEGO  
 

 

MICHAŁ PTAK, JERZY CZMOCHOWSKI, MARCIN CIS  
 

Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska; Mechanical Systems Actuation Systems 

UK, UTC Aerospace Systems Wrocław   

e-mail: michal.ptak@pwr.edu.pl, jerzy.czmochowski@pwr.edu.pl, marcin.cis@collins.com 

 

 

W rozpatrywanym artykule uwagę skupia się na obciążeniach dynamicznych oddziałujących 

na wały transmisyjne w systemie slotów i klap oraz niepożądanych efektach będących 

następstwem tych oddziaływań. W artykule zostanie przytoczona norma lotnicza  

RTCA DO-160G (ang. Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne 

Equipment) regulująca wymogi poszczególnych statków powietrznych również z punktu 

widzenia wibracji w poszczególnych strefach samolotu. Uwagę artykułu skupi się na dwóch 

podstawowych przypadkach obciążania będących następstwem urwania łopatki wentylatora 

silnika turboodrzutowego będącego w powszechnym użytku większości samolotów cywilnych 

światowych producentów oraz przypadek drgań losowych na statku powietrznym zwianymi 

ze startem, lotem oraz lądowaniem opisanymi przez funkcję gęstości mocy widmowej oraz 

normowy czas oddziaływania na komponenty samolotu znajdujecie się w różnych strefach 

wibracyjny samolotu. Kwestia lokalizacji wałków transmisyjnych będzie pojawiała się 

po wielokroć ze względu na jej strategiczne znaczenie w przypadku rozpatrywanych jednostek. 

Wały transmisyjne występują w dwóch zasadniczych strefach wibracyjnym: kadłub samolotu 

– w tej lokalizacji występują  długie oraz ciężkie wały muszące przenieść moment obrotowy 

z hydraulicznego źródła energii ang. Power Drive Unit na oba skrzydła, niemniej jednak są one 

znacznie mniej narażone na wibracje niż wały znajdujące się w skrzydle samolotu, miejscu 

większej podatności na drania, będące pod wpływem bezpośredniego odziaływania wibracji 

silnika oraz drań spowodowanymi turbulencjami podczas realizacji lotu co przekłada się 

również na większą gęstość widmową energii w tej lokalizacji samolotu.  
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Praca przedstawia wyniki badań numerycznych dotyczących odłamko- i kuloodporności 

stalowych płyt o różnych grubościach. Ze względu na dużą ilość konfliktów zbrojnych 

w różnych częściach świata jest to zagadnienie niezwykle istotne ze względu 
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na bezpieczeństwo żołnierzy piechoty w obszarach działań wojskowych. Praca przedstawia 

wyniki wstępnych badań numerycznych przeprowadzonych w komercyjnie dostępnym 

oprogramowaniu wykorzystującym metodę elementów skończonych. Porównana zostaje 

odłamko- i kuloodporność stalowych płyt o trzech grubościach przy różnych prędkościach 

uderzenia. Model materiałowy, jaki został wykorzystany w przypadku stalowych płyt 

uwzględnia sprężysto plastyczne zachowanie się materiału. Zarówno w przypadku odłamko- 

jak i kuloodporności posłużono się znormalizowanymi elementami uderzającymi. W obu 

przypadkach zastosowano model materiałowy Johnsona Cooka, co pozwala na obserwację 

procesu grzybkowania w trakcie uderzenia. W artykule porównano uszkodzenia powstałe 

w wyniku uderzenia odłamka oraz pocisku 9x19 mm a następnie określono warunki, 

dla których stalowe płyty spełniają wymogi odłamko- i kuloodporności zgodnie z normą  

PN-V-87001:12011.  
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Autorzy w swojej pracy przedstawiają wyniki badań numerycznych dotyczących absorpcji 

energii uderzenia przez kompozytowe panele wielowarstwowe o wzmocnieniu hybrydowym. 

Badania numeryczne przeprowadzone zostały z wykorzystaniem metody elementów 

skończonych w komercyjnie dostępnym oprogramowaniu LS-Dyna. W swoich badaniach 

autorzy analizowali wpływ rozmieszczenia warstw wzmacniających z włókien węglowych 

pomiędzy warstwami wzmacniającymi z włókien aramidowych na absorbcję energii uderzenia 

kompozytowego panelu. Materiał kompozytowy zamodelowany został z uwzględnieniem 

podziału na warstwy wzmacniające (homogenizacja własności wytrzymałościowych 

na poziomie warstwy wzmacniającej). Połączenie pomiędzy warstwami wzmacniającymi 

zamodelowane zostało z wykorzystaniem więzów dwustronnych. Zastosowane kryterium 

wytrzymałościowe pozwoliło autorom badań na obserwowanie procesu delaminacji pomiędzy 

sąsiednimi warstwami wzmacniającymi. Jako pocisk wykorzystano model rdzenia pocisku 

7,62x51 mm. Prędkość pocisku w chwili uderzenia wynosiła 250 m/s. Pocisk traktowany był 

jako bryła nieodkształcalna. Porównania wyników dokonano na podstawie wartości energii 

kinetycznej pocisku po całkowitej penetracji kompozytowego panelu. Przedstawione zostaną 

obrazy uszkodzeń kompozytowego panelu w wybranych chwilach czasu oraz mapy uszkodzeń 

połączeń międzywarstwowych. 
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Konstrukcje wielowarstwowe są badane od wielu lat i wytwarzane z różnych materiałów, 

przykładowo z pianek metalowych, materiałów porowatych, komórkowych czy tworzyw 

sztucznych. Szczególne znaczenie w budowie maszyn lub budownictwie mają konstrukcje 

warstwowe, których gęstość rdzenia jest znacznie mniejsza od gęstości okładzin. 

Charakteryzują się one stosunkowo niewielką masą i znaczną sztywnością. Z uwagi na bardzo 

dobre własności, rozwój modelowania oraz wytwarzania konstrukcji trójwarstwowych odbywa 

się również współcześnie. 

W pracy przedstawiono model pięciowarstwowej płyty, w której rdzeń wykonano z pianki 

metalowej, a okładziny z arkuszy blach. Warstwy łączące okładziny z rdzeniem mogą być 

wykonane przykładowo z pianki poliuretanowej, a w szczególnym przypadku mogą to być 

cienkie warstwy kleju. Sformułowano energię odkształcenia sprężystego oraz pracę obciążenia 

zewnętrznego. Z zasady stacjonarności całkowitej energii potencjalnej wyznaczono układ 3 

równań różniczkowych. Układ rozwiązano i wyznaczono ugięcie belki. Wyniki rozwiązania 

analitycznego porównano z badaniami numerycznymi MES. Zamieszczono przegląd literatury 

z uwzględnieniem współczesnych badań. 
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Industrial manipulators are replacing manual workers in an increasing number 

of professions. Robots can nowadays be found in nearly all sectors of industry. According 

to the International Federation of Robotics, for almost a decade there has been a continuous 

increase in sales of industrial robots, and in consequence – a rising robotization factor in many 

countries. 

Therefore, in an industry dominated by big companies (KUKA, ABB, FANUC), more 

smaller companies are trying to design their own robotic manipulators. Unfortunately, this is 
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not an easy task – in addition to a well-equipped machine park, there is a need for scientific 

and research facilities, which small and medium companies cannot afford. 

The first step of structure analysis is to choose a proper kinematic and dynamic structure. 

In general, it is a very complex issue, and therefore there is doubt as to how simplified model 

can be adopted so that the results obtained are reliable. According to the authors' knowledge, 

there is currently no research available that would clearly indicate the validity of introducing 

such simplifications to the model. 

In this work, the most popular robot model was considered – a 6-axis manipulator 

with an open kinematic chain. The selected structure was based on a market analysis for small 

and medium-sized manipulators. The analysis was carried out both analytically 

and numerically. In each subsequent step, additional details were added to the manipulator 

structure (functional units were separated) and the results were compared to those obtained from 

simpler models. A manipulator simplified to material points was considered, as well as one 

with specified drives, gears and dimensions of the structure elements. In order to compare 

the obtained results to the structure of the real robot, an accurate CAD model (Solidworks) 

of the manipulator was also prepared, which was then analyzed in the dynamic analysis 

software (MSC Adams). 

The conclusion of this work shows that increasing the complexity of the model is justified, 

but it only makes sense to a certain point. Further refinement significantly increases the time it 

takes to carry out the analysis, only slightly affecting the accuracy of the results. In addition, 

the results of the numerical analysis carried out by the authors do not differ significantly from 

the results obtained from the exact model simulated in the dynamic analysis software. 
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Walcowe zbiorniki ciśnieniowe z dennicami elipsoidalnymi lub toroidalno-sferycznymi 

wykorzystywane są w wielu dziedzinach przemysłu. Ich projektowanie oparte jest o zbieżne 

normy przedmiotowe PN-EN 13445 oraz ASME Section VIII. Zasady doboru grubości 

zbiorników i ich dennic wynikają z teorii bezmomentowej powłok oraz badań 

eksperymentalnych. Mimo opisanej w literaturze zgięciowej teorii powłok dotychczas 

wykorzystano ją wyłącznie do analizy rozkładu naprężeń w elipsoidalnej dennicy wykonanej 

z materiału izotropowego, ze wskazaniem na pewne różnice między rozwiązaniem 

analitycznym a numerycznym MES. W związku ze sposobami wytwarzania dennic istotnym 

jest uwzględnienie ortotropowych właściwości materiału. 

W ramach niniejszej pracy analizie poddano powłokę obrotową opisaną dowolnym 

kształtem, obciążoną jednorodnym ciśnieniem na powierzchni środkowej oraz siłami 

normalnymi, poprzecznymi i momentami gnącymi na jej brzegach. Obecność obciążeń 
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brzegowych wynika z potrzeby zachowania ciągłości przemieszczeń i kątów obrotu 

w połączeniu z innymi powłokami zbiornika. Rozwiązanie dotyczące ciśnienia oparte zostało 

na teorii bezmomentowej, natomiast obciążenia brzegowe uwzględniono z zastosowaniem 

teorii zaburzeń brzegowych.  

 

Rys. 3. Powłoka o dowolnym kształcie poddana działaniu ciśnienia i obciążeń brzegowych 

Wyprowadzone zależności dla analizowanej powłoki zastosowano do wyznaczenia rozkładu 

przemieszczeń i naprężeń w znormalizowanych dennicach elipsoidalnych i toroidalno-

sferycznych. Wyniki otrzymane dla poszczególnych obciążeń i kształtów powłok porównano 

z wynikami obliczeń numerycznych MES w systemie ANSYS celem analizy dokładności 

zastosowanych teorii. W ramach przeprowadzonych badań wykazano zbieżność rozwiązania 

analitycznego z numerycznym. 
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Pojazdy wojskowe są narażone na działanie wielu zagrożeń w tym w szczególności min AT 

(Anti-Tank) oraz urządzeń IED (Improvised Explosive Device). Do budowy min 

przeciburtowych często wykorzystywane są ładunki EFP, w których dzięki natychmiastowemu 

formowaniu się penetratora istnieje możliwość skutecznego ataku nawet z odległości 
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kilkudziesięciu metrów. Perforacji mogą uleć zarówno pancerze reaktywne jak 

i wielowarstwowe gdyż nie istnieją skuteczne, aktywne systemy obrony. 

Do analizy problemu wykorzystano metody modelowania i symulacji, w szczególności 

metodę elementów skończonych zaimplementowaną w oprogramowaniu Ls-dyna. Badano 

kadłub lekkiego pojazdu wojskowego, którego burta była poddana ostrzałowi za pomocą EFP. 

Kadłub pojazdu był zabezpieczony panelem wielowarstwowym energochłonnym, w którym 

zastosowano dodatkową warstwę chroniącą przed przebiciem.  

 

Praca została wykonana w ramach projektu nr DOBR-BIO4/022/13149/2013 pt. „ Poprawa 

bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-

medycznym i technicznym”, realizowanego w latach 2013-2019. 
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Autonomiczne podwodne szybowce to pojazdy cylindropodobne napędzane wypornością 

i siłą nośną. Glidera w stanie ustalonym porusza się ruchem „piłokształtnym”. Sposób napędu 

polega na zmianie ich wyporności za pomocą wewnętrznego systemu pomp, umożliwiającego 

im nurkowanie lub wynurzanie się z wody, a ich ruchy w przód są generowane przez 

hydrodynamiczne siły nośne wywierane na parę skrzydeł przymocowanych do kadłuba. 

W ramach tej pracy wyznaczono charakterystykę siły oporu i siły nośnej szybowca 

z zastosowaniem metod Numerycznej Mechaniki Płynów, wyniki porównano z innymi danymi 

z literatury. Charakterystykę przepływu, rozkład siły nośnej i oporu przy różnych kątach 

pochylenia badano dla liczby Reynoldsa 105. Zmiennym parametrem szybowca był  kąt 

pochylenia, prędkość przepływu była stała i wynosiła 0,5 ms-1. Kąt pochylenia kadłuba 

zmieniał się od -30° do 30° z krokiem 1°. Wyniki z CFD zaimplementowano w równaniach 

ruchu szybowca w płaszczyźnie pionowej. Różniczkowe równania ruchu rozwiązywano 

w oprogramowaniu MatLab. Wyniki tej pracy zostały zastosowane do opracowania 

odpowiedniego modelu dynamiki szybowca podwodnego. 
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Tak w Polsce jak i w wielu regionach Europy i nie tylko drewno było podstawowym 

materiałem budowlanym aż do drugiej połowy XIX wieku. Jednak podatność drewna 

i konstrukcji drewnianych na naturalny rozkład i szkody spowodowane przez człowieka 

przyczyniło się do radykalnego zmniejszenia się liczby zabytkowych budynków drewnianych. 

Konieczność konserwacji, renowacji i wzmacniania złączy ciesielskich w takich budowlach 

stwarza współcześnie potrzebę analizy zachowania mechanicznego tych połączeń. To związane 

jest z potrzebą stosowania odpowiednich modeli numerycznych. Tworzenie modeli obejmuje 

określenie warunków brzegowych oraz własności materiałowych, których identyfikacja jest 

utrudnione w przypadku konstrukcji zabytkowych. Ponadto drewno jako naturalny materiał 

charakteryzuje się dużą różnorodnością właściwości mechanicznych, które zależą od poziomu 

wilgotności, wieku itp. Aby uwzględnić te niepewności w modelowaniu można zastosować 

metody kwantyfikacji niepewności [1].  

W pracy badane jest zachowanie mechaniczne typowych dla zabytkowych budowli 

południowej Polski i zachodniej Ukrainy złączy ciesielskich. Rozważane są warianty złącza 

z drewna starego, nowego oraz z złącza z drewna starego z częściowo wymienionymi belkami. 

Do analizy numerycznej zastosowano system MSC.Marc oparty na metodzie elementów 

skończonych. W celu uwzględnienia niepewności parametrów materiałowych zastosowano 

analizę probabilistyczną. Do propagacji niepewności zastosowano metodę rozwinięcia w chaos 

wielomianowy (PC) w nieinwazyjnym wariancie opartym na regresji. Uzyskane współczynniki 

PC są również wykorzystywane do obliczania wskaźników Sobola, które są miarami globalnej 

wrażliwości i informują o wpływie niepewności danej zmiennej na zmienność badanej 

interesującej nas wielkości.  

 

Acknowledgment. Badania wykonano w ramach projektu badawczego [Grant No. 

2015/17/B/ST8/03260] finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Obliczenia wykonano 

na komputerach Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej. 
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Pojęcie „cyfrowy bliźniak” odnosi się do cyfrowej repliki fizycznych obiektów, systemów 

i procesów. Bazą tej idei jest koncepcja wirtualnego ekwiwalentu świata fizycznego. 

Technologia ta może wspomagać procesy modelowana, projektowania i rozwoju w różnych 

branżach, w szczególności tam, gdzie powstające produkty łączą konieczność projektowania 

mechatronicznego. W ramach artykułu pokazano zastosowanie idei cyfrowych bliźniaków oraz 

wirtualnej rzeczywistości w programowaniu robotów przemysłowych. Opracowany został 

cyfrowy bliźniak posiadanej stacji zrobotyzowanej, który umożliwia programowanie robotów, 

szkolenia oraz edukację studentów.  

59. Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”, Ustroń, 22 – 26.02.2020 

Poniedziałek 24 lutego, sesja plakatowa 

 

PROJEKT I SYMULACJA ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA 

DO SZLIFOWANIA ŁOPATEK SILNIKA ODRZUTOWEGO 
 

 

DARIUSZ SZYBICKI, ANDRZEJ BURGHARDT, MAGDALENA MUSZYŃSKA,  

KRZYSZTOF KURC, PIOTR GIERLAK 
 

Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

e-mail: dszybicki@prz.edu.pl, andrzejb@prz.edu.pl, magdaw@prz.edu.pl, kkurc@prz.edu.pl, 

pgierlak@prz.edu.pl.  

 

 

W ramach artykułu zaprezentowany zostanie proces mechatronicznego projektowania 

zrobotyzowanego stanowiska do szlifowania łopatek silnika odrzutowego. Podczas procesu 

projektowania wykorzystano zaawansowane narzędzia CAD oraz oprogramowanie 

do symulacji i programowania robotów off-line. Sprzężenie tych dwóch narzędzi pozwoliło 

dobrać odpowiedniego robota, wyznaczyć przestrzenie robocze oraz sposoby montażu detali 

i narzędzi obróbczych. 
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The paper presents numerical investigations of stress distribution in the node area of thin-

walled plates integrally stiffened by triangular pattern of ribs subjected to in-plane loading. 

The aim of the study was to determine the Finite Element Method (FEM) discretization 

strategy, type of used finite elements and its number on the accuracy of numerical results. 

The development of production methods such as numerically controlled machine tools 

allows the creation of so-called integral constructions, in which both the skin and stiffeners are 

made of one piece of material. Integral grid stiffening is one of the possibilities to reduce 

the structural weight while maintaining strength and stiffness of the construction. To date, 

integral structures are used primarily in the aerospace industry. 

Triangle grid stiffened structures, called isogrid, consist of ribs and skin and may be treated 

as layered material, with appropriate elastic constants for each element. Analytical solutions, 

on account of geometrical complexity, are mainly based on smeared stiffener methods which 

are constantly under development [1]. This approach allows to identify critical and limit loads 

for isogrid structures, but it is limited to the preliminary design phase. To obtain more accurate 

results the application of FEM is required [2]. 

Numerical representation of the considered structure was developed with the use 

of ABAQUS commercial FEM code. Various numerical models, build with the use of thick 

and thin shell, and 3D solid type finite elements were developed for research. Each of the 

models was analysed with taking into account both geometrical and physical nonlinearities. 

In particular, the focus was aimed at the analysis of the stress distribution in the area of the node 

of the grid.  

The conducted research allowed to compare numerical results based on buckling load, fields 

of deformations and stress states for various FEM discretization types. The obtained results 

made it possible to formulate recommendations regarding possible simplifications of numerical 

modelling of the considered isogrid structures. 
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W pracy skupiono się na numerycznym oraz eksperymentalnym badaniu przepływu płynu 

w wybranych odcinkach naczyń. Badania eksperymentalne zostały zrealizowane na stanowisku 

zaprojektowanym na potrzeby prowadzonych badań. Stanowisko umożliwia uzyskanie 

parametrów charakterystycznych dla pracy serca. Podczas badań rejestrowano natężenie 

przepływu oraz ciśnienie przed i za odcinkiem pomiarowym. W ramach pracy wykonano 

badanie przepływu przez silikonowe naczynie, w którym zaimplantowano stent naczyniowy. 

Analizę rozkładu wektorów prędkości wykonano wykorzystując metodę PIV. Uzyskane wyniki 

porównano z wynikami uzyskanym w wyniku zastosowania metod numerycznych. Analizy 

przepływu wykonano przy użyciu oprogramowania Ansys Fluent. W badaniach  wykorzystano 

finalną geometrię naczynia po procesie implantacji stentu. Geometrię tą otrzymano 

przeprowadzając numeryczną nieliniową analizę rozprężania stentu w naczyniu silikonowym. 

Przedstawiono poszczególne etapy budowy modelu. Bazując na tej geometrii rozwinięto 

domenę przepływu. Dodatkowo przeanalizowano pod względem hemodynamiki przepływu 

naczynie ze zwężeniem statystycznym 55% oraz naczynie rzeczywiste. Geometria naczynia 

rzeczywistego powstała w wyniku obróbki obrazów uzyskanych z badania medycznego 

ultrasonografii wewnątrznaczyniowej. Naczynie ze zwężeniem statystycznym poddano 

również analizie nieliniowego rozprężania stentu w naczyniu. W wyniku tego zabiegu uzyskano 

domenę przepływu dla naczynia z blaszką miażdżycową po procesie implantacji stentu. 

Analizowano parametry hemodynamiczne takie jak: rozkład RRT (ang. relative residence time) 

czy też TAWSS (ang. time average wall shear stress) 
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Łopatki turbin należą do grupy krytycznych elementów silnika lotniczego, które ulegają 

najwcześniejszemu zużyciu. Łopatka turbiny poddana jest działaniu złożonych obciążeń 

mechanicznych i termicznych. Ze względu na niską sztywność giętną, łopatka turbiny jest 

podatna na działanie drgań wzbudzanych przez niewyważony wirnik oraz pulsację gazów 
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spalinowych powstających w komorze spalania. W trakcie drgań rezonansowych, w łopatce 

pojawiają się duże naprężenia, które działając cyklicznie powodują zmęczenie materiału. 

Zjawisko to może spowodować szybkie eksploatacyjne pękanie łopatki. Z powyższego 

względu, niezwykle ważnym jest prawidłowe określenie częstotliwości drgań własnych łopatki 

turbiny silnika lotniczego, aby wykluczyć potencjalną możliwość wystąpienia zjawiska 

rezonansu. Badania takie mają duże znaczenie nie tylko naukowe ale także utylitarne, ponieważ 

związane są z problemem bezpieczeństwa transportu lotniczego. 

W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnej i numerycznej analizy modalnej łopatki 

turbiny silnika lotniczego. Głównym celem badań jest określenie częstotliwości i postaci drgań 

rezonansowych łopatki turbiny. W pierwszej części pracy opisano budowę systemu 

wibracyjnego, metodykę badań eksperymentalnych a także podsumowano wyniki analizy 

modalnej. W kolejnej części pracy opisano budowę modeli numerycznych łopatki oraz warunki 

brzegowe. W pierwszej kolejności zdefiniowano model, który zawierał zagęszczoną siatkę 

elementów skończonych w strefie połączenia jodełkowego. Modele takie stosuje się często 

w analizie naprężeń, ponieważ w strefie połączenia jodełkowego występują koncentracje 

naprężeń oraz powierzchnie kontaktowe. W pracy zdefiniowano dodatkowo trzy modele 

o równomiernej siatce, różniące się liczbą i wielkością elementów skończonych.  

W wyniku obliczeń przeprowadzonych za pomocą metody elementów skończonych (MES) 

uzyskano (dla każdego modelu) szereg postaci i częstotliwości drgań własnych łopatki. 

Uzyskane wyniki poddano następnie analizie porównawczej, w której punktem odniesienia był 

wynik eksperymentalny. Przeprowadzone badania wskazały, że największa rozbieżność 

wyników (czyli największy błąd rozwiązania numerycznego) występuje w analizie drgań 

własnych modelu łopatki z nierównomierną siatką elementów skończonych. W końcowej 

części pracy, bazując na uzyskanych wynikach badań sformułowano wnioski końcowe 

o charakterze zarówno jakościowym jak również ilościowym. 
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We współczesnej analizie problemów nauk stosowanych metodą elementów skończonych 

(MES) ważną rolę odgrywa podejście adaptacyjne. Polega ono na szacowaniu a posteriori 

błędów rozwiązania numerycznego, a następnie modyfikacji (adaptacji) – w oparciu o te błędy 

– siatki elementów, w celu poprawy jakości tego rozwiązania, mierzonej poziomem tych 

błędów. Proces taki może mieć charakter iteracyjny, co ma zwykle miejsce w przypadku 

stosowania błędów interpolacji, lub nieiteracyjny (np. trójkrokowy), najczęściej w przypadku 

szacowania błędów aproksymacji i/lub modelowania.   

Istotnym elementem metod adaptacyjnych MES jest szacowanie błędów a posteriori, 

tj. po uzyskaniu rozwiązania numerycznego. Może ono dotyczyć błędu wielkości globalnych, 

np. energii odkształcenia sprężystego ciała (określonej jako suma energii elementowych), 
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lub błędu wielkości lokalnych, nazywanego także błędem wielkości poszukiwanej 

(ang. quantity of interest), np. współczynnika intensywności naprężeń. Te dwa rodzaje 

szacowania błędów prowadzą w sposób naturalny do adaptacji siatki o charakterze globalnym 

(dotyczącym każdego elementu skończonego) lub charakterze lokalnym, zwanej także 

adaptacją zorientowaną na cel (ang. goal-oriented adaptivity), która dotyczyć może tylko 

wybranych elementów skończonych siatki. 

W przypadku globalnej analizy błędów i adaptacji o charakterze globalnym, efektywne, 

a stąd także najpopularniejsze, okazały się dwie grupy metod szacowania błędów: residualne 

oraz odzyskowe. Wśród metod residualnych wymienić należy metodę residuów elementowych 

(ERM – ang. element residual method) i jej najefektywniejszą odmianę, zwaną metodą 

residuów wyrównoważonych (REM – ang. residual equilibrated metod). Metody residualne 

cechuje zwykle górne oszacowanie błędów aproksymacji i modelowania. 

Niniejsza praca dotyczy metody REM. Polega ona na określeniu poziomu błędu globalnego 

poprzez sumowanie błędów w problemach lokalnych. Problemy takie są definiowane dla 

każdego elementu. Wymaga to określenia naprężeń międzyelementowych na ścianach 

wspólnych z sąsiednimi elementami. Dodatkowo w metodzie REM żąda się, aby naprężenia 

te miały charakter wyrównoważony, tj. aby gwarantowały równowagę sił obciążających 

element. W przypadku, gdy równowaga taka dotyczy sił skupionych do węzłów narożnych 

elementu (o liniowych funkcjach kształtu) mówimy o liniowym wyrównoważeniu elementu. 

W pracy proponujemy i pokazujemy implementację metody wyrównoważenia wyższego 

stopnia, która gwarantuje równowagę sił także w węzłach krawędziowych i ściennych, 

o funkcjach kształtu w postaci wielomianów stopnia wyższego niż pierwszy. W pracy 

przedstawiamy możliwe algorytmy wyrównoważenia pierwszego i wyższych stopni, a także 

możliwe definicje problemów lokalnych wykorzystujących naprężenia wyrównoważone. 

Wskazujemy także na korzyści płynące z zastosowania wyrównoważenia wyższego stopnia. 
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Prezentowane badania dotyczą złożonych struktur modelowych (płyt i powłok) 

z zastosowaniem adaptacyjnych piezoelektrycznych elementów przejściowych. Zastosowane 

elementy o charakterze bryłowo-powłokowym lub powłokowo-powłokowym służą do łączenia 

trójwymiarowych elementów piezoelektrycznych z piezoelektrycznymi elementami 

powłokowymi. Ze względu na różnice występujące w definicjach pola mechanicznego 

elementów trójwymiarowych (trójwymiarowy stan odkształceń i naprężeń) i powłokowych 

(płaski stan naprężeń oraz warunek braku wydłużenia prostych normalnych do powierzchni 

środkowej), do poprawnego zamodelowania struktur złożonych konieczne jest wprowadzenie 

piezoelektrycznego elementu przejściowego.  



59. SYMPOZJON „MODELOWANIE W MECHANICE” 
 22 – 26 lutego 2020 r., Ustroń 

 STRESZCZENIA REFERATÓW 

56 

 

Pole mechaniczne modelu przejściowego odpowiada trzem wariantom. Pierwszy z nich, 

klasyczny zakłada ciągłość pola przemieszczeń na granicy modeli podstawowych. Zakłada 

także ciągłość warunku braku wydłużenia prostych normalnych na powierzchni środkowej 

na granicy modelu powłokowego pierwszego rzędu i modeli przejściowych. 

Wariant drugi, poza założeniami elementu klasycznego, zakłada dodatkowo ciągłość pola 

naprężeń między modelami podstawowymi. Uzyskuje się to poprzez zmienną w modelu 

przejściowym definicję stałych sprężystych. 

Niniejsza praca dotyczy trzeciego, udoskonalonego wariantu modelu przejściowego. 

Wymuszenie warunku braku wydłużenia prostych normalnych do powierzchni środkowej 

osiągnięto poprzez wprowadzenie do algorytmu obliczeniowego funkcji regularyzacji 

wygładzającej skok wartości odkształceń związany z brakiem i występowaniem deformacji 

wzdłużnych pochodzących od tego wydłużenia, pomiędzy piezoelektrycznym modelem 

powłokowym pierwszego rzędu a przejściowym modelem piezoelektrycznym. W ten sposób 

uzyskuje się także ciągłą zmianę warunku braku wydłużenia pomiędzy modelami: 

powłokowym pierwszego rzędu i trójwymiarowym. 

Należy pamiętać, że w przypadku elementów piezoelektrycznych, ze względu na sprzężenie 

pola mechanicznego i elektrycznego, zmodyfikowane warunki obowiązujące w polu 

mechanicznym modyfikują także elektryczne pole potencjału.  

W omawianych badaniach numerycznych porównane zostaną wyniki uzyskane przy 

zastosowaniu klasycznego, zmodyfikowanego oraz udoskonalonego piezoelektrycznego 

elementu przejściowego. Porównane zostaną krzywe zbieżności rozwiązania numerycznego. 

Porównane zostaną także różnice w rozkładzie naprężeń w strefach przejściowych. Zestawione 

zostaną także ze sobą przemieszczenia oraz pola potencjału elektrycznego w zależności 

od zastosowanego piezoelektrycznego elementu przejściowego.   
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Praca dotyczy analizy wrażliwości złącza ciesielskiego na jaskółczy ogon stosowanego 

w zabytkowych budynkach drewnianych na południu Polski. Drewno jako materiał 

konstrukcyjny jest podatne na uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, korozję biologiczną 

spowodowaną nadmierną wilgocią oraz działalność szkodników. Wszystkie te czynniki 

powodują destrukcję elementów konstrukcyjnych co w efekcie może spowodować katastrofę 

budowlaną. Stąd też konieczna jest konserwacja oraz remonty i wzmocnienia zabytkowych 

konstrukcji. Należy je przeprowadzać na podstawie starannie przygotowanych badań 

architektonicznych i symulacji numerycznych.  

Celem pracy jest analiza wrażliwości złącza ciesielskiego ścian wieńcowych na zmiany 

parametrów materiałowych drewna spowodowanych różnicą wilgotności poszczególnych 

elementów. W badaniach wzięto pod uwagę stare zawilgocone drewno oraz drewno nowe 
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suche, dobrze przygotowane do wbudowania. Analizowano siłę poziomą w złączu, jako 

obciążenie mogące spowodować zniszczenie połączenia. Drewno w analizie potraktowano jako 

materiał anizotropowy, a parametry materiałowe przyjęto na podstawie badań 

doświadczalnych. Modele złączy składają się z 5 belek, w skali 1:2, długość 0,7 m, przekrój 

75x135 mm. Model numeryczny i analizę mechaniczną w zakresie geometrycznie nieliniowym 

wykonano w programie Abaqus [1]. 
Z uwagi na fakt, że remonty ścian wieńcowych, są jedną z podstawowych prac 

konserwatorskich w takich konstrukcjach, niniejsza praca może stanowić wskazówkę 

dla inwestorów, projektantów, właścicieli czy potencjalnych wykonawców prac naprawczych. 
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