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    Моје учешће у раду ове традиционалне међународне конференције под 

називом: 3th Conference on DYNAMICAL SYSTEMS Theory and Applications- DSTA 
2015, Łódź, December 7-10, 2015, POLAND, у организацијии Lodz University of Technology, Faculty 

of Mechanical Engineering Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics је 

реализовано на основу позива организатора Конференције да будем члан 

Научног комитета Конференције.   
Учешће се огледало у следећим активностима: 

* Чланством у Научном комитету Конференције DSTA 2015, Łódź и учешћем у седници 

Научног комитета, као и у оцени квалитета и оригиналности научних доприноса у радовима  

пристиглих рукописа за програм и штампаним у преконференцјским Зборницима радова 

Конференције;  

*Учешћем питањима и коментарима на седницама Конференције, као и комуникацијама 

са колегама у току пауза Конференције 

* Одржавању три научна саопштења у секцијама Сабилност и управљање и  

Математички и нумерички приступи, као и коауторству над једним радом саопстеним у 

оквиру секције Биомеханике.  

 

Саопштења,  која сам одржала, су под следећим насловима: 
Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Vibro-impact dynamics of the rolling disks along rotate circle 

in vertical plane ( секција Стабилност и управљање); 

Katica Katica Katica Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), R. Hedrih (Stevanović), (2015), R. Hedrih (Stevanović), (2015), R. Hedrih (Stevanović), (2015), Dynamics of impacts and collisions of the rolling balls 

(секција Стабилност и управљање); 

Katica R. Hedrih (Stevanović),Katica R. Hedrih (Stevanović),Katica R. Hedrih (Stevanović),Katica R. Hedrih (Stevanović),Angular velocity and intensity change of basic vectors of position 

vector tangent space of a material system kinetic point - four examples (секција Математички и нумерички 

приступи); 



 

 

Коауторски рад под називом: 
Andjelka Hedrih, Andjelka Hedrih, Andjelka Hedrih, Andjelka Hedrih, Katica Hedrih (Stevanovic),(2015),        Deformation work of Zona Pelucida in 

process of fertilization (секција Наука о живим системма и Биомеханика) 

саопштио први ауор и инспиратор идеје и садржаја тог рада у секцији Биомеханика. 

 

 У прилогу су дати библиографски подаци о одговарајућим публикацијама и у којима су 

штампани апстракти радова, као и сами радови, а назначено је и да су у проширеном садржају 

позвани за могуће штампање у специјалним бројевима часописа, односно Спрингерових 

тематских зборника.  

Саопштени резучтати су добијени у оквиру истраживања на пројекту ОН174001.  

Посебно интересовање су изазвали резултати који представљају значајан и оригинални 

допринос теорији судара котрљајућих се крутих тела и новодобијене формуле за одређивање 

одлазних угаоних брзина тела поосле судара, као и њихова примена у изучавању кинетичких 

параметара вибтоудатне динамике класе виброударних система са котрљајућим се крутим 

телима у сударау. 

   

Такође и садржај рада из биодинамике, који се односи на одређивање компонената 

тензора напона и тензора деформације, као и специфичног деформационог рада у тачкама зоне 

пелуцида у процесу фертилизације, је изазвао интересовање слушалаца у тој секцији.  

 

Поред програма Конференције, публикован је Зборник апстраката, и три тома тематских 

зборника целих адова, и у постпку је додатно рецензирање позваних радова за публиковање у 

специјалним бројевима интернационалних часописа и Шпрингерових тематских зборника 

радова. 

За учешће у раду Конференције пријављено је 315315315315 радова, од чега је 164  рада 

оштампано у три тома  конференцијских тематских зборника радова под називом:  

Proceedings of the 13th Conference „Dynamical Systems - Theory and Applications" Vol. 13/1  

Mathematical and numerical approach Vol. 13/2  ,  Mechatronics and Life Sciences,  Vol.  13-/  

Control and Stability. 60 60 60 60 радова је планирано за публиковање у тематском Springer 

Proceedings-у. 

Организација Конференције је била добра, предавања и саопстења на високом научном 

или апликативном и експерименталном нивоу. На овој конференцији је било већи број младих 

учесника него ранијих година, што посебно радује. Око 50% радова је било представљено у 

виду кратких предавања, док је други део био представљен у виду постера у посебној Постер 

секцији!.  

 

НАПОМЕНА: Трошкове пута и учешћа у Конференцији сам покрила сопственим 

средствима од пензије од које се издржавам. 

 

С поштовањем,   

         
У Београду, 15 децембра   2015.                Katica R. (Stevanović) Hedrih 

              Руководилац пројекта ОМ174001 



Апстракт 1: 

Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Vibro-impact dynamics of the rolling 
disks along rotate circle in vertical plane , 13th Conference on DYNAMICAL SYSTEMS 

Theory and Applications DSTA 2015 ABSTRACTS,  EDITORS J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, P. 

Olejnik, J. Mrozowski, Łódź, December 7-10, 2015, POLAND, Lodz University of Technology, Faculty 

of Mechanical Engineering Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 2015, p. 150.  
http://abm.p.lodz.pl, ISBN 978-83-7283-705-9. 

 
Публиковани рад 1:  

Katica R. Hedrih (StevanoKatica R. Hedrih (StevanoKatica R. Hedrih (StevanoKatica R. Hedrih (Stevanović), (2015), vić), (2015), vić), (2015), vić), (2015), Vibro-impact dynamics of the rolling disks 
along rotate circle in vertical plane, DYNAMICAL SYSTEMS, Control and Stability, 
Thematical Proceedings Editors> JAN AWREJCEWICZ, MAREK KAŹMIERCZAK, JERZY 
MROZOWSKI, PAWEŁ OLEJNIK, 2015, Vol. 13/3, pp. 251-262. © Department of 
Automation, Biomechanics and Mechatronics. ISBN 978-83-7283-708-0 
 

 

 

Rад 1  је, од рецензената оцењен оценом ''еxellant'' и у проширеном облику позван, за 
могуће пост конференцијско публиковање, у специјалном броју часописа International 
Journal Non-Linear Mechanics (M21) , познатог издавача научних часописа Elsevuier -a, 
који ће уредити као гост уредник професор JAN AWREJCEWICZ, чермен 
конференције. 

 

 

 

 

Апстракт 2: 

Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Katica R. Hedrih (Stevanović), (2015), Dynamics of impacts and collisions of the 

rolling balls , 13th Conference on DYNAMICAL SYSTEMS Theory and Applications DSTA 2015 

ABSTRACTS,  EDITORS J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, P. Olejnik, J. Mrozowski, Łódź, December 

7-10, 2015, POLAND, Lodz University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering Department 

of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 2015, p. 149, http://abm.p.lodz.pl, ISBN 978-83-

7283-705-9. 

 
Rад 2  је, у проширеном облику позван, за могуће пост конференцијско публиковање, у 
тематском зборнику Mathematics and Statistics (for more details you can 

follow the link http://www.springer.com/series/10533, познатог издавача 
наулчне литературе Springer, који ће уредити као гост уредник професор JAN 
AWREJCEWICZ, чермен конференције. Ова серија  Springer-ових зборника се 
приказује и цитира. (Proceedings are abstracted in Conference Proceedings 
Citation Index - Science (CPCI-S, Thomson Reuters, Web of Science) 

and are fully citable). 

 

  

Апстракт 3: 

Katica R. Hedrih (Stevanović),Katica R. Hedrih (Stevanović),Katica R. Hedrih (Stevanović),Katica R. Hedrih (Stevanović),Angular velocity and intensity change of basic 
vectors of position vector tangent space of a material system kinetic point - four 
examples,  13th Conference on DYNAMICAL SYSTEMS Theory and Applications DSTA 2015 

ABSTRACTS,  EDITORS J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, P. Olejnik, J. Mrozowski, Łódź, December 

7-10, 2015, POLAND, Lodz University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering Department 

of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 2015, p. 148,  http://abm.p.lodz.pl, ISBN 978-83-

7283-705-9. 

 

 

 

 

 

 



 
Rад 3  је, у проширеном облику позван, за могуће пост конференцијско публиковање, у 
тематском зборнику Mathematics and Statistics (for more details you can 

follow the link http://www.springer.com/series/10533, познатог издавача 

наулчне литературе Springer, који ће уредити као гост уредник професор JAN 
AWREJCEWICZ, чермен конференције. Ова серија  Springer-ових зборника се 
приказује и цитира. (Proceedings are abstracted in Conference Proceedings 
Citation Index - Science (CPCI-S, Thomson Reuters, Web of Science) 

and are fully citable). 

 

 

 

Апстракт 4: 

 

Andjelka Hedrih, Andjelka Hedrih, Andjelka Hedrih, Andjelka Hedrih, Katica Hedrih (Stevanovic),(2015),        Deformation work of 
Zona Pelucida in process of fertilization , 13th Conference on DYNAMICAL SYSTEMS 

Theory and Applications DSTA 2015 ABSTRACTS,  EDITORS J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, P. 

Olejnik, J. Mrozowski, Łódź, December 7-10, 2015, POLAND, Lodz University of Technology, 

Faculty of Mechanical Engineering Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 

2015, Vol. 13,  p. 147, http://abm.p.lodz.pl, ISBN 978-83-7283-705-9. 

 

Публиковани рад 4:  
 

Andjelka Hedrih, Andjelka Hedrih, Andjelka Hedrih, Andjelka Hedrih, Katica Hedrih (Stevanovic),(2015),        Deformation work of Zona 

Pelucida in process of fertilization, DYNAMICAL SYSTEMS, Mechatronics and Life 
Sciences, Thematical Proceedings Editors: JAN AWREJCEWICZ, MAREK 
KAŹMIERCZAK, JERZY MROZOWSKI, PAWEŁ OLEJNIK, © Department of Automation, 

Biomechanics and Mechatronics, 2015, Vol. 13/2,  pp. 217-226.  ISBN 978-83-7283-707-3 

 
 

 

 
Rад  4 је, од рецензената оцењен оценом високом оценом и у проширеном облику 
позван, за могуће пост конференцијско публиковање, у специјалном броју часописа 
Applied Nonlinear Dynamics, (ISSN:2164-6457 (print) , ISSN:2164-6473 (online), Home L 
& H Scientific Publishing) који ће уредити као гост уредник професор JAN 
AWREJCEWICZ, чермен конференције. 

 
                                  https://lhscientificpublishing.com/journals/JAND-Default.aspx 

 

 

 

Цитат из предговора Зборницима радова коонференције:  

 

It is a great pleasure that our invitation has been accepted by so many people, including good colleagues and 

friends as well as a large group of researchers and scientists, who decided to participate in the conference for 

the first time. With proud and satisfaction we welcome nearly 170 persons from 32 countries all over the 

world. They decided to share the results of their research and many years experiences in a discipline of 

dynamical systems by submitting many very interesting papers. 

 

This booklet contains a collection of abstracts, which have gained the acceptance of referees and have been 

qualified for publication in the conference proceedings. Included abstracts belong to the following topics: 

 

 

 

 



• asymptotic methods in nonlinear dynamics, 

• bifurcation and chaos in dynamical systems, 

• control in dynamical systems, 

• dynamics in life sciences and bioengineering, 

• engineering systems and differential equations, 

• non-smooth systems 

• mathematical approaches to dynamical systems 

• original numerical methods of vibration analysis, 

• stability of dynamical systems, 

• vibrations of lumped and continuous systems, 

• other problems. 

 

Proceedings of the 13th Conference „Dynamical Systems - Theory and Applications" summarize 164 164 164 164 and the Springer 

Proceedings summarize 60606060    best papers of university teachers and students, researchers and engineers from whole the 

world. The papers were chosen by the International Scientific Committee from 315 315 315 315 papers submitted to the conference. 

The reader thus obtains an overview of the recent developments of dynamical systems and can study the most 

progressive tendencies in this field of science. 

 

 

 
 

 

 
 



    
 

   



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



 

 



 
 



 



 



 



 



 



 
 

Учесници научне конференције 13th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems - Theory and 

Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, POLAND 

 

 



 
 

   
 

На седници Научног одбора научне  конференције 13th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical 

Systems - Theory and Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, POLAND 

 

 



 
 

Чланови Научног одбора научне конференције 13th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems - 

Theory and Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, POLAND 

 

 

  
 

Са професором Јаном Аврејцевићем, черменом научне конференције 13th INTERNATIONAL 

CONFERENCE Dynamical Systems - Theory and Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, 

POLAND, поред постера који приказују корице  публикација које је написао или уредио. 



 



 

 



 

 
 

    
 

Са секције Стбилност и управљање научне конференције 13th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical 

Systems - Theory and Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, POLAND: са професором 

Harry Grigg-ом, професором из У.К. ,  председавајућом секције, који се после одржаних саопстења 

интересовао за нове прилоге теорији судара котрљајућих се кугли и крутих тела, главним доприносом  

који сам представила. 

 



   
    

 

 
 

У паузама научне конференције 13th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems - Theory and 

Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, POLAND са члановима Научног комитета 

конференције Професором ЛаМарком и прогесором Мачадом. 

 



   
 

 

   
 

Детаљи архитрктуре и простора у коме су се кретали учесници  и одржавале научне и друштвене 

активности научне конференције 13th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems - Theory and 

Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, POLAND 



 
 

 

    
 

Детаљи са једнодневне екскурзије “Poland Jura” учесника научне конференције 13th INTERNATIONAL 

CONFERENCE Dynamical Systems - Theory and Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, 

POLAND 



 
 

Детаљи из Замка са једнодневне екскурзије “Poland Jura” учесника научне конференције 13th 

INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems - Theory and Applications – DSTA Łódź 2015,  December 

7-10, 2015 Łódź, POLAND 

 

   
 

 

 

 



   
 

      
 

Детаљи из посете учесника научне конференције 13th INTERNATIONAL CONFERENCE 
Dynamical Systems - Theory and Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, 
POLAND, лабораторијама  мехатронике и биодинамике Lodz University of Technology, Faculty of 
Mechanical Engineering, Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics. 

 



    
 

   
 

Детаљи из посете учесника научне конференције 13th INTERNATIONAL CONFERENCE 
Dynamical Systems - Theory and Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, 
POLAND, лабораторијама  мехатронике и биодинамике Lodz University of Technology, Faculty of 
Mechanical Engineering, Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics. 

 

    



 
 

 

      
Новогодишњи изглед улица Łódź-а у коме се одржавала научна конференција 13th INTERNATIONAL 

CONFERENCE Dynamical Systems - Theory and Applications – DSTA Łódź 2015,  December 7-10, 2015 Łódź, 

POLAND 

 



 
 

 
http://www.dys-ta.com/ 


