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Hutniczej w Krakowie 

 

2012, ukończone szkolenie do prowadzenia zajęć zawierających elementy 
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2013 

Rozwój wypracowanych narzędzi wsparcia 
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zarządzaniem projektami badawczymi i 
komercjalizacja ich wyników 

Centrum Transferu Technologii 

Politechnika Krakowska 

 

2013  
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naukowymi 

 

2014 

Nauka dla gospodarki efektywne zarządzanie 
badaniami naukowymi i komercjalizacja 

wyników prac badawczych 

Przeprowadzonych w ramach projektu o tej samej nazwie 

Projekt współfinansowany 

ze  środków Unii Europejskiej 

2016 Efektywne wykorzystanie Komputerów 

Dużej Mocy w obliczeniach naukowych 

ACK Cyfronet AGH 

2016  Szkoleniach internetowe dotyczących baz 
oraz narzędzi bibliograficznych Thomson 
Reuters 

Thomson Reuters 

2016 Szkoleniach internetowe dotyczących baz 
Scopus 

Elsevier 

 

 

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU 
W  JEDNOSTKACH NAUKOWYCH. 

 

od 1996 do 2001 Akademia Górniczo- Hutniczej  w charakterze asystenta,  

 

od 2001 do dziś Akademia Górniczo- Hutniczej  w charakterze adiunkta. 

 

06-18.11.2013 staż związanym z komercjalizacją badań naukowych w Lehigh 

University W Bethlehem, Pa 18015,USA 

4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA 

 

A) TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO,  

 

Moim osiągnięciem naukowym,  uzyskanym  po  otrzymaniu  stopnia  doktora  

stanowiącym znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej MECHANIKA 

(a dokładniej Mechanika Stochastyczna) określonym w art. 16 ust. 2 ustawy 
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o   stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki, będącym  dziełem opublikowanym w całości jest  

MONOGRAFIA HABILITACYJNA WYDANA W JĘZYKU POLSKIM POD TYTUŁEM  

„IDENTYFIKACJA ROZKŁADU LOSOWYCH OBCIĄŻEŃ IMPULSOWYCH W LINIOWYCH 
DYSKRETNYCH UKŁADACH DYNAMICZNYCH” 

 

B) AUTOR/ TYTUŁ/ ROK WYDANIA, NAZWA WYDAWNICTWA  

 

 Agnieszka Ozga „Identyfikacja Rozkładu Losowych Obciążeń Impulsowych 

w  Liniowych Dyskretnych Układach Dynamicznych” Uczelniane Wydawnictwa 

Naukowo-Dydaktyczne, Rozprawy Monografie, Akademia Górniczo-Hutnicza 

im.  Stanisława Staszica w  Krakowie, Wydawnictwa AGH, Kraków  2019 

ISSN 0867-6631, ISBN 978-83-7464-997-1 

C) OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO 

 

Przedstawiona monografia habilitacyjna  stanowi kontynuację badań zawartych 

w  raporcie do projektu badawczego: N N501 180636 o nazwie Ocena stopnia 

niejednorodności medium na podstawie poruszającego się względem niego układu 

mechanicznego ( Statystyczne cechy drgań układów ciągłych pod wpływem 

stochastycznego wymuszenia impulsowego) i monografii podsumowującej projekt, 

napisanej w języku angielskim Distribution of  random pulses acting on a vibrating system 

as a function of its motion  (Jablonski M., Ozga A. 2013). We wspomnianej powyżej 

monografii zgodnie ze schematem definicja – twierdzenie – dowód został przedstawiony 

model matematyczny odpowiedzi układów dyskretnych i  ciągłych na wymuszenie 

za pomocą losowej serii impulsów. Za pomocą układu stochastycznych równań 

różniczkowych opisano zmiany, jakie zachodzą w oscylatorze i w strunie bez tłumienia 

i  z  tłumieniem. 

 W monografii habilitacyjnej, w ramach kontynuacji prac, przedstawiono 

weryfikację stochastycznego modelu dla oscylatora z tłumieniem. Idea opisanych badań 

dotyczy mechaniki niedeterministycznej -  stan układu obserwowany w  dowolnej chwili 
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nie wyznacza stanów, w  jakich układ znajdzie się w chwilach następnych. Dział 

mechaniki, który wymaga zaprojektowania i przeprowadzenia weryfikacji 

komputerowej modelu stochastycznego, w języku angielskim występuje pod nazwą 

Computational Stochastic Mechanics. Rozwijając tę dziedzinę mechaniki stochastycznej, 

pracowałam nad skutecznymi technikami analizy zjawisk  powstających na  skutek 

losowego charakteru obciążeń. Poprzez wykorzystanie komputera dużej mocy o nazwie 

Prometheus wykonane zostało badanie użyteczności algorytmu, pozwalającego 

na  wyznaczanie rozkładu wielkości losowych sił impulsowych.  Drgania oscylatora 

wymuszane były za pomocą odpowiednio zaprojektowanych piętnastu  losowych serii 

impulsów. Do weryfikacji własności modelu stochastycznego wykorzystane zostały 

badania symulacyjne przeprowadzone dla dwudziestu pięciu oscylatorów dla pięciu 

różnych intensywności występowania impulsów. Badania były zaplanowane poprzez 

wykorzystanie badań jakościowych oraz badań mieszanych (eksploracyjnych). 

Poszukiwałam metod badawczych, za pomocą których można analizować zagadnienie 

odwrotne przy  uwzględnieniu niepewności  zawartych w  wyliczonych obciążeniach.  

W zaprezentowanym podejściu analizowane są setki przebiegów, dla różnych 

parametrów losowego wymuszenia i dla różnych parametrów układów. Na  wnioskach 

analizy niepewności z tego typu rozważań zostało oparte badanie użyteczności 

algorytmu pozwalającego na  wyznaczanie rozkładu losowych sił impulsowych. 

 

 Drgania oscylatora z tłumieniem wywołane za pomocą serii impulsów mają postać:  

     (1) 

 

Rozwiązanie zagadnienia odwrotnego, wyznaczenie rozkładów wielkości 

impulsów wyliczających drgania możliwe jest poprzez przyjęcie założeń do  modelu 

matematycznego, takich jak: 

− zmienne losowe, jakimi są odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi impulsami mają 

rozkłady wykładnicze oraz zmienne te są stochastyczne niezależne; 

− wielkości impulsów są zmiennymi losowymi niezależnymi, o tych samych 

rozkładach i skończonej wartości oczekiwanej. 
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W takim przypadku wyliczanie rozkładu wielkości impulsów ηi )(tpi
, czyli 

rozwiązanie zadania odwrotnego, jest możliwe poprzez wykorzystanie poniższego 

układu równań: 
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 - estymatory momentów zwykłych wyliczonych z x(t) 

ηi - wielkość i-tego impulsu, wartości dyskretnej zmiennej losowej  

C - stałe wyliczone z parametrów oscylatora  

)(tpi
 - prawdopodobieństwa wyliczone z modelu 

 

Wyliczone z pojedynczej próby rozkłady prawdopodobieństw zawsze obarczone 

są pewną niepewnością, w zależności od chwili t rozkłady będą wyznaczane z większą 

lub z mniejszą dokładnością. Prawdopodobieństwa zależą od  wartości estymatorów 

momentów zwykłych km̂ (t), na które składają się parametry związane z oscylatorami 

( tłumienie i częstość drgań tłumionych) oraz parametry charakteryzujące losową serię 

impulsów (intensywność występowania impulsów, wielkości impulsów, rozkłady  

wielkości impulsów).  

CELEM NAUKOWYM PROWADZONYCH BADAŃ BYŁO: 

ZNALEZIENIE TAKICH OSCYLATORÓW, KTÓRE MOŻNA BYŁOBY STOSOWAĆ 
DO  WYZNACZANIA ROZKŁADÓW WIELKOŚCI IMPULSÓW  

DLA SKOŃCZONEGO ODCINKA CZASU. 

 

Prowadząc badania nie można rozpatrywać pojedynczej próby na pewnym 

odcinku czasu i nie można rozpatrywać kilkunastu prób w tym samym momencie. 

Projektując badania powinno się analizować przez pewien fragment czasu wiele prób 

(rys.1), gdyż  zawsze mogą istnieć przebiegi dla których różnice pomiędzy rozkładami 

wymuszającymi drgania i  odczytanymi z modelu są nieakceptowalne dla zastosowań 

inżynierskich. Aby wyjaśnić bliżej ten problem poniżej zostało przedstawionych  sto 
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sześćdziesiąt prób uzyskanych w trakcie symulacji. Na podstawie pojedynczej próby 

zarejestrowano różne dokładności w  wyliczonym rozkładzie, średnia arytmetyczna 

z  wszystkich prób pozwala po pewnym czasie na precyzyjne określenie jakie są 

prawdopodobieństwa występowania impulsu o określonej wartości. Badaniu podlega 

oscylator dla którego parametry mają następujące wartości: tłumienie jest równe 

231 000, częstość drgań tłumionych 288 588. Drgania wymuszają cztery impulsy, 

których prawdopodobieństwo pojawienia się wynosi p(ηi)=0.25 o wartościach: 

η=348 353, 0.8η, 0.4η i 0.2η. Analizowane są różnice pomiędzy prawdopodobieństwami 

wygenerowanymi w symulacji  i prawdopodobieństwami wyliczonymi z  modelu dla 

najsłabszego  z rozważanych impulsów=0.2η.    

 
 

Rys. 1. Różnice między prawdopodobieństwami wygenerowanymi w stymulacji a obliczonymi z  modelu 
dla  impulsu o najmniejszej wielkości.  

 

Badacz zajmujący się analizą drgań stochastycznych wiele razy staje 

przed  problemem, w którym musi zrozumieć, dlaczego wyniki są tak nieoczekiwane.  

Przykładowo, w rozpatrywanym przypadku wydaje się, że odstęp pomiędzy 

maksymalną, a minimalną zarejestrowaną różnicą  i wartość średnia ze wszystkich prób 

zdają się sobie zaprzeczać. Gdy jednak graficznie zostaną przedstawione wszystkie 

analizowane wartości ich rozkład wyjaśnia zależności pomiędzy parametrami szeregów 

czasowych. Oscylatory, które mogłyby mieć zastosowanie inżynierskie można 

rozpoznać po tym, w jaki sposób zmienią się wartości różnicy pomiędzy rozkładami 

wygenerowanymi i wyliczonymi z modelu w badaniach symulacyjnych. Gdy wraz 
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z  upływającym czasem mediana ze wszystkich prób zbliża się do zera i wartości 

pomiędzy maksymalną i minimalną różnicą nie zmieniają się skokowo i są coraz 

mniejsze, wtedy istnieją przesłanki do tego, że oscylatory można wykorzystać 

do rozwiązania zagadnienia odwrotnego jakim jest wyznaczanie rozkładów wielkości 

impulsów.  Wśród nieskończonej liczby możliwości istnieje tylko kilka typów 

oscylatorów o  bardzo dużym tłumieniu i wysokiej częstości drgań tłumionych, 

za  pomocą których  wyznaczenie rozkładów na skończonym odcinku czasu wyliczane 

jest z taką  niepewnością, która  może mieć zastosowanie inżynierskie. Niestety tego 

typu oscylatory mają swoje ograniczenia co do liczby impulsów, których rozkłady są 

poszukiwane. W takim przypadku konieczna wydaje się zmiana modelu 

matematycznego na taki, który będzie identyfikował rozkłady pewnych klas impulsów, a 

nie impulsów o  określonych wielkościach. Będzie to przedmiotem dalszych prac. 

Idea opisywanych badań wywodzi się z próby skonstruowania urządzenia, które 

byłoby w stanie rozpoznawać skład przepływającego medium. Jest to problem, który 

próbują rozwiązać naukowcy i inżynierowie zajmujący się opracowaniem systemów 

ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do  atmosfery. Ze  względu 

na to, że dotychczas stosowane strategie zawiodły, zmieniony został sposób podejścia 

do problemu. Na tym etapie badań chodzi o  zaproponowanie czujnika, który pod 

wpływem impulsów generowałby taki sygnał, jaki otrzymujemy dla oscylatora 

z  tłumieniem. Analiza sygnałów pochodzących z  kilkudziesięciu czujników zbierających 

w tym samym czasie dane pozwoliłaby w  kolejnych etapach badań skonstruować 

system do ciągłego monitoringu granulacji pyłu. Po odpowiedniej adaptacji badania 

można byłoby wykorzystać  również do  analizy drgań konstrukcji, których niepożądane 

wibracje spowodowane są przez losowe serie impulsów. Poruszana tematyka dotyczy 

także takich zagadnień, jak diagnostyka łożysk tocznych czy badania związane ze 

stabilnością w trakcie jazdy samochodem lub pociągiem. 

OPIS  OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH  DOTYCZĄCYCH MONOGRAFII 

W monografii zaprezentowano  badanie użyteczności modelu za pomocą, którego 

wyliczany jest rozkład wielkości impulsów. To skomplikowany proces, ze względu 

na  powiązania pomiędzy poszczególnymi parametrami w  obserwowanym zjawisku 

(rys. 2). 
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Rys. 2 Weryfikacja własności modelu stochastycznego; strzałki oznaczają badane zależności pomiędzy 
parametrami układu i parametrami charakteryzującymi losową serię impulsów. 

Aby możliwe było zrealizowanie celu należało zaplanować badania ilościowe  

poprzez wykorzystanie badań jakościowych, zweryfikować plany za pomocą badań 

eksploracyjnych (mieszanych), sformułować kryterium stosowalności, zaprojektować 

badania na komputerze dużej mocy Promeheus oraz przeprowadzić walidację 

wykorzystanych metod. Na każdym etapie badań, w których pojawiały się  parametry 

liczbowe,  koniecznym stało się wykorzystanie teorii dotyczącej wizualizacji informacji 

w celu zestawienia w pewnej schematycznej formie postępu w badaniach i  weryfikacji, 

czy wykorzystane metody badawcze są skuteczne. Przeprowadzono badania 

symulacyjne i jest to pewien zamknięty etap badań.   

W monografii mamy do czynienia z modelem heurystycznym,  który stosuje się 

wtedy, gdy pełny algorytm jest nieznany. Chodzi o to, aby znaleźć rozwiązanie 

przybliżone, na podstawie którego wyliczony zostanie w trakcie kolejnych etapów 

ostateczny rezultat. W  rzeczywistych układach technicznych nie istnieją oddziaływania, 

które można byłoby opisać za pomocą funkcji dystrybucji Diraca. Gdy bierzemy pod 

uwagę klasyczną teorię uderzenia, dokładność obliczeń jest uwarunkowana trafnością 

oceny współczynnika restytucji. W innych przypadkach należałoby uwzględnić 

w  modelu matematycznym wpływ nieliniowej zależności siły uderzenia na lokalne 

odkształcenia. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę zmianę współczynnika tłumienia 

w  zależności od intensywności występowania impulsów i rozkładów, które wymuszają 

drgania.  Niektóre z wymienionych powyżej zagadnień są problemami otwartymi. Stąd 




