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 У периоду од 18 до 22 октобра 2017, боравила сам у Пољској, у Седлицама и 

учествовала сам у научном програму деветог интернационалног научног скупа под 

називом: 

The 9th International Workshop  

Computer Algebra Systems in Teaching and Research 
(CASTR'2017) ,  Siedlce, Poland, October 18 – 22, 2017 

http://www.castr.uph.edu.pl 

чији су организатри: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Siedlce, Poland) и Warsaw 

University of Life Sciences - SGGW (Warsaw, Poland). 

Ја сам учествовала, по позиву, као један од организатора 

минисимпозијума под називом: 
 Mini-symposium on Computational Aspects of Classical and Celestial Mechanics, Stability and 

Motion Control is organized in the framework of the workshop 
http://www.castr.uph.edu.pl/scope 

а и као члан научног комитета научног скупа CASTR'2017..  



 Као  прво предавање Мини-симпозијума, из Класичне механике,  

по позиву организатора, сам одржала 45-минутно предавање које је 

било најављено под насловом: 

Hedrih (Stevanović) Katica 

Generalized rolling pendulum along curvilinear trace: Phase portrait, singular points and 

total mechanical energy surface 

и отштампано у целини у специјалном броју часописа 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру предавања ја сам говорила и о мојим оригиналним 

резултатима, који су формлисани: Extension of classical theory of impact by 

kinematics and dynamics of collision two bodies in rolling и Vibro-impact dynamics system of two rolling 

bodies  along curvilinear trace. 

 

После предавања ми је постављено неколико питања, а и у 

паузама конференције поједини учесници су се интересовали за 

хипотезу о конзервацији суме момената количине кретања тела у 

котрљању  пре и после судара , коју сам увела, као и за моју нову 

дефиницију коефицијента реституције израженог помоћу угаоних 

брзина котрљања тела у судару, пре и после судара, као и за моје 

формуле одлазиних угаоних брзина после судара тела у котрљању. 

Предавање је добро прихваћено и јако сам задовољна ефектом 

одржаног предавања.  

 На отварању научног скупа, позвана сам да кажем једну беседу 

у име организатора Минисимпозијума, после главних организатора 

продекана факултета професор др Агнешке Прусинске, и професора 

др Александра Прокопење, као професора др Роберта Крагера.  

 Првог дана научног скупа прво предавање, у трајању од 45 

минута, је одржао проф. др Роберт Крагер, а саопштења су била 

посвећена компјутерским алгенарским системима. Предавање проф. 

др Роберта Крагера,са Weingarten University of Applied Sciences, је било под 

 

Hedrih (Stevanović) Katica, Generalized rolling pendulum along curvilinear 

trace: Phase portrait, singular points and total mechanical energy surface, 

Computer Algebra Systems in Teaching and Research, Edited by Alexander 

Prokopenya and Agnieszka Gil-Swiderska, Publisher Siedlce University of Natural 

Sciences and Humanities (Siedlce, Poland), 2017,  Vol. VI, pp. 204-216. ISSN 2300-

7397. http://www.castr.uph.edu.pl 



селећим насловом:  Branch Cuts and Branch Points for a Selection of Algebraic and 

Transcendental Functions. Ако у Математичком институту САНУ има заинтересованих за 

садржај овог предавања, могу презентацију и изворне фајлове у програму Wolfram-овој 

“Mathematica”,  добити од мене, јер ми их је предавач дао за промоцију. Садржај овог 

предавања сматрам интересантним и савременим за даља истраживања. 

Другог дана секције су биле посвећене Класичној механици и 

небеској механици. Моје предавање је било прво и у трајању од 45 

минута. Остала сопштења су била у трајању од по пола сата или 20 

минута са дискусијом. У овом делу, председавала сам једном сесијом, 

као један од организатора Минисимпозијума. 

Од двојице учесника овог научног скупа, из Јапана: Hinoto 

Yonemitsu и Hideyo Makishta  добила сам публикацију под насловом: 

“WASAW’ Basic problems and solutions – Geometric Constructions with 

Cinderella and KETCimdy.  Ако у МИ САНУ има заинтересованих за 

садржај ове публикације, могу им дати исту на увид. 
 

 У наставку Извештаја, дат је један број прилога из којих се може видети програмска 

структура научног програма Конференције. 

 

С поштовањем и захвалношћу директору, председнику Научног већа МИ САНУ, као и 

члановима Научног већа који су гласли за подршку пројектним  активностима пројекта 

ОН174001 у периоду 2011-2017, 

 

У Београду, 3.11.2017. 

     
_________________________________ 

Проф. др Катица (Стевановић) Хедрих 

  Руководилац Пројекта ОИ174001  

  Динамика хибридних система сложених структура 
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Једна од слика фазног портрета и површи укупне енергије динамичког 

система  из садржаја предавања по позиву и публикованог рада у 
целини: 

       

a* 

b* 

c* 

Figure 4.  A generalized rolling pendulum with a 

rolling ball along curvilinear trace consisting of three 

circle arches each with central angle of β
π
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 a* Mechanical model of “the generalized rolling 

pendulum” along curvilinear rolling trace. 

b* Surface of total mechanical energy of the rolling 

dynamics  of a ball along curvilinear line consisting  

of circle arches with central angles of β
π

−
2

3  or 

βπ 2−  or β
π

−
2

3 , successively,  in the singular 

case for ( ) ( ) ( ) βsin00 RRrRrR +−+>−   and 

with three maximum values of total mechanical 

energy, two same local maximum values of total 

mechanical energy and a smallest maximum value 

between previous, which correspond to three no 

stable saddle type singular points and two minimum 

of total mechanical energy values correspond to two 

stable centre type singular points; 

 c* Complete phase portrait of rolling dynamics of a 

ball along curvilinear line-trace consisting of three 

circle arches in the case for 

( ) ( ) ( ) βsin00 RRrRrR +−+>−  and with a 

triggers of coupled each of three singular points and 

homoclinic orbit in the form of number “eight” with 

one cross section in one no stable saddle type 

singular point and with second type of homoclinic 

phase trajectory with two   cross sections in two no 

stable saddle type singular points. 



  

 



 

 



 

 



 

 

 



 

   

           



 

 



    



 



   

   

   



 

   

 

 


