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Стручни извештај 

о учешћу у јубиларномм скупу 

 

 

Конференција поводом 10 година Српеког друштва за рачунску механику 2006'2016, Крагујевац 
 

Conference dedicated to 10 Years of Servian Society of Computational Mechanics 2006-2016, 

Kragujevac 

 

 

У раду овог скупа, учествовала сам по позиву организатора,  са приказом научних резучтата 

два пројекта, која су у последњих десет година координирани у Математиком институту САНУ. 

Апстракт получасовне беседе-представљања (иако је планирано 15 минута) је садржан у  

публикованом апстракту на српсклпм о енглесном језку под насловима: 

 
Катица Р. (Стевановић) Хедрих

 
(2016), Истраживачки резултати и научно рачунање у 

Нелинеарној динамици хибридних система сложених структура кроз пројекте ON174001 (2011-2016) 

и ON144002 (2006-2010) , 10 година Српеког друштва за рачунску механику 2006'2016, Крагујевац  

Апртракти, стр. 17-18 (српски).  

Katica R. (Stevanović) Hedrih
 
(2016),  Research results and scientific computations in Nonlinear 

Dynamics of Hybrid systems with complex structures along Projects ON144002 (2006-2010) and ON174001 

(2011-2016). 10 Years of Servian Society of Computational Mechanics 2006-2016, Kragujevac - Abstracts,   

pp. 34-35 (English). 

 

а најављено као Математични институт САНУ и  Српски универѕитети, и у програму постављени као 

последња беседа првог блока, што само по себи говори о односу организатора према МИ САНУ. 

 

Али добро је што је било и прилике да се говори о резултатима ових пројеката, који окупљају 

истраживаче из 12 научних институција, укључујући МИ САНУ као координатора вишедеценијских 

научних истраживања и реализације програма истражовања окупљањем истраживача из области 

Теоријске и примењене механике на територију Републике Србије. 

 

С поштовањем,   

             

 
У Београду, 12 октобра  2016.            Katica R. (Stevanović) Hedrih 

       Руководилац пројекта ОМ174001 

 
 

 



 



Research results and scientific computations in Nonlinear Dynamics of Hybrid systems with complex 
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Abstract:  

In period 2006-2016 two projects, ON144002 (2006-2010) “Theoretical and Applied Mechanics of the Rigid and Solid Bodies. 

Mechanics of Materials” and ON174001 (2011-2016) “Dynamics of Hybrid Systems with Complex Structures. Mechanics of 

Materials”, are supported by Ministry of Sciences of Republic of Serbia, and coordinated through Mathematical institute of Serbian 

Academy of Sciences and Arts, and realized by researchers from 12 scientific and university institution from Belgrade, Niš, 

Kragujevac, Novi Pazar, Bor, Leskovac and Kososvska Mitrovica, in Serbia. Projects are headed by Project leader Katica R. 

(Stevanović) Hedrih and successfully realized with numerous analytical and numerical new results, evaluated through published 

scientific papers in Journals, chapters in books and presented at numerous scientific meetings, especially Congresses and 

Conferences organized by International union of theoretical and applied mechanics (IUTAM) and European Society of Mechanics 

and Serbian scientific society as well as Serbian Society of Mechanics, and faculties in worls.. 

For scientific results obtained through research of these projects one young researcher in 2011 is laureate of one of two prizes of  
EuroMech Society ENOC Young Scientist Prize in  Rome 2011 – at European Nonlinear Oscillation Conference Roma 2011), and 

Project leader and head of Projects is Laureate of two prizes “Saint Volodimir” (AAVSHU, Ukraine) and “Archimedes”   (VTI 

Army of Serbia). 

The presentation, is invited on computation, and is focused to point out role of computer software tools which used in research of 

the previous listed projects and to obtain new additional knowledge to new fundamental analytical research results obtained at 

these projects. Will be presented: phase portraits of nonlinear system dynamics with trigger of coupled singularities; amplitude-

frequency and phase frequency curves of nonlinear dynamics of hybrid systems; graphical presentations of eigen main independent 

fractional modes and their derivatives, of a class of discrete mechanical, electrical and biomechanical fractional order systems; and 

etc., obtained by different computer software tools. Some explanations of singular phenomena as resonant jumps, bifurcations, 

jumps of velocities and transfer energy in vibro-impact systems dynamics with collision between rolling bodies along curvilinear 

traces will be presented with names of researchers.  
 

Keywords: Theoretical and Applied Mechanics, Nonlinear dynamics, scientific computations, software tools, graphical 

presentations. 



Истраживачки резултати и научно рачунање у Нелинеарној динамици хибридних система 

сложених структура кроз пројекте ON174001 (2011-2016) и ON144002 (2006-2010)  
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Апстракт 

У периоду 2006-2016 два пројекта ON144002 (2006-2010) ''Проблеми теоријске и техничке механике крутих и чврстих тела. 

Механика материјала'' и ON174001 (2011-2016) ''Динамика хибридних система сложених структура. Механика 

материјала'' је финансијски подржано од Министарства науке Републике Србије и координирано у Математичком 

институту САНУ, а реализовано од истраживача из 12 научних институција и факултета, односно универзитета из 

Београда, Ниша, Крагујевца Бора Новог Пазара, Лесковца и Косовске Митровице, из Србије. Руководилац оба пројекта, 

као и водећи истраживач је Катица Р. (Стевановић) Хедрих. Оба пројекта су успешно реализована са многобројним 

аналитичким и нумеричким новим и оригиналним резултатима, а који су верификовани кроз многобројне публиковане 

радове у научним часописима, поглављима у научним књигама  у  земљи и ностранству, а и приказани на водећим наулним 

скуповима у свету,   при лему посебно истичемо конгресе, и конференције и симпозијзуме у организацији  International union 

of theoretical and applied mechanics (IUTAM) и European Society of Mechanics, као и Научнопг друштва Србије, а и  Српског 

друштва за механику и факзултета у иностранству и у Србји. За научне резлтате достгнуте на овим прјектима један млад 

истраживач је 2011 године добио једну од две додељене награде EuroMech Society ENOC Young Scientist Prize Rome 2011 - 

European Nonlinear Oscillation Conference Roma 2011), а руководилац пројекта награде ''Свети Володимир'' (АНВШУ, 

Украјина) и ''Аехимед'' (ВТИ Војске Србије). 

Ово саопштење, по усмереном позиву, је усмерено на представљање улоге компјутерских софтверских алата који су 

коришћени у истраживањима на овим пројектима и нова сазнања до којих се дошло њиховим коришћењем. Биће приказани: 

фазни портрети нелинеарних система са тригером спрегнутих сингуларитета; амплитудно-фреквентне и фазно-фреквентне 

криве нелинеарне динамике хибридних система; графичке представе сопствених независних модова фракционог реда, и 

њихови изводи, једне класе дискретних механичких, електричних и биомеханичких система фракционог реда и тд., добијени 

компјутерским софтверским алатима.  Коришћењем претходних графичких прикатза биће објашњени феномени као што су 

резонантни скокови, бифуркације, скокови брзина и прелази енергије у виброударним динамика система са сударима тела, 

која се котрљају по криволинијским путањама и слично.   Биће истакнута и имена аутора појединх резултата. 

Кључне речи: Теоријска и примењена механика, Нелинеарна динамика, научно рачунање, софтверски алати, 

графичке представе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 

 
 



 

 

 



 

 



 

   
 

 

 
 



 
 

 
 

 


