że ramka oraz płytka Z czujnikiem (3) są ciałami sztywnymi, a skrętne połączenia pomiędzy nimi oraz
spręzyste typu kubicznego, wyprowadzono rÓwpołączenia ramki z kotwicą mają nieliniowe właściwości
nania modelu matematycznego. Układ mechaniczny ssnsora jest z założenia ProjektowanV z zamiarem
osiągnięcia równych częstościwłasnych(na poziomie przybliźenia liniowego), Z tego powodu rezonans
główny i rezonans wewnętzny zawsze występują jednocześni*. l{aturalnym trybem pracy urządzenia

jest kombinacja obu rezonansów, Dla warunkow tego naturalnego trybu pracy żyroskopu rozwiązano
równania modelu stosując metodę wielu skal z trzema zmiennymi czasowymi. PrzYblizone razwiązania
asymptotyczne spełniają równania modelu zbardzo duzą dokładnością,W pracy analizowano rownieŻ
ustalony stan rezonansowy i przedstawiono kzywe odpowiedzi rezonansowych.
W pracach t2, 3,13] badano nieustalone stany rezonan§owe stosując ideę granicznych trajektoriifazowych. Koncepcja granicznych trajektorii fazowych czyli LFT (od angielskiego terminu limiting phase
trajectories) została zaproponowana przez Manevitcha [5], pierwotnie jako nauędzie do analizy drgań
nieliniowych, ktorym towarzyszy intensywna wymiana energii pomiędzy słabo sprzężonymi oscylatorami.

W pracach t6, 7, 8] Manevitch iwspółautorzy stosowali to podejściedo badania drgań odpowiadających
niestacjonarnym stanom rezonansów głównych w układach o jednym i dwoch stopniach swobody. Przedmiotem pracy [8ljest układ dwóch oscylatorow o silnie zróżnicowanych masach wykonujących drgania
w jednym kierunku, co umożliwia zastąpienie dwoch rownań rrrodelu matematycznego jednym równaniem całkowo-róźniczkowym.

W układzie analizowanym w pracy [t3]jeden stopień swobody związany jest z ruchem sztywnym.
Wprowadzenie kąta skręcenia w charakterze nowej funkcji sprowadziło równania modelu do jednego
równania opisującego ruch względny. Jest nim równanie Duffinga. Zastosowana procedura pozwoliła
wyznaczyć w sposób analityczny graniczne trajektorie fazowe oraz wartośó krytyczną bezwymiarowego
parametru opisującego nieliniowe właściwościwału skrętnego, przy

ktoĘ następuje

gwałtowna jako-

ściowa zmiana charakteru wolno zmiennej modulacji amplitud w stanach rezonansowych z intensywną
wymianą energii. Ta transformacja przejawia się wyraźną zmianą kształtu krzywych przedstawiających
modulację amplitud.

W pracach

[2, 3] badano nieustalone drgania rezonansowe wahadła spręzystego, przy czym obok

nieliniowości geometrycznej założono takźe nieliniowe właściwości
spręzyny, W odrożnieniu od podejściastosowanego w pracy [8], równania wolno zmiennej modulacjł, na ktorych bazuje metoda LPT, wyprowadzono stosując metodę wielu skal bezpośrednio z równań modelu matematycznego, bez przekształcania ich w jedno równanie. Graniczne trajektorie oraz wańościkrytyczne bezwymiarowego parametru nieliniowego zostały określone na drodze numerycznej. Okaaało się, ze pzyjęcie pewnego spo-

sobu obciążenia wahadła pazwala wyeiinninować rozwiązanie trywialne z równania odnoszącego się do
drgań w kierunku poprzecznym. Z kolei, taka postać rownania stanowi istotną okoliczność, dzięki ktorej

wyprowadzone równania modulacji mają akceptowalną formę, to znaczy nie są w sposób nadmierny
uproszczone. Badane efekty wyrazające się nagłą zmianą charakteru drgań są zależne od parametru

związane z nie|iniowościąsprężyny. Tak więc parametr ten musi pozostać w równaniach modulacji.
Wspomniany wyżej sposób obciąZenia wahadła oraz przyjęcie trzech zmiennych czasowych w metodzie
wielu skal zapewnia zachowanie tego kluczowego parametru w końcowych rozwazaniach.

Stnona
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NCN Maestro
W latach 2o12-2a16 brałam udział jako wykonawca W realizacji projektu badawczego
2 No.2012t04/łST8/00738 pt. ,,Modelowanie matematyczne, analiza numeryczno-analityczna i sterozjawisk kontaktowanie układow hybrydowych mechanicznych dyskretnych iciągłych z uwzględnieniem
wych w przestrzeni trójwymiarowej". Prace tP4] i tP5] powstały w ramach realizacji tego Projektu.
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