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Streszczenie rozprawy w języku polskim: Rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia analizy 

wpływu ciśnienia atmosferycznego i siły docisku na współczynnik tłumienia drgań 

mechanicznych. Głównym celem pracy było sformułowanie opisu oddziaływania otoczenia 

obiektów drgających w warunkach wynoszenia w przestrzeń kosmiczną na parametry tych 

drgań. 

Przedstawiono przegląd literatury dotyczący sposobu pomiaru oraz metod identyfikacji 

parametrów drgań, zagadnienia tribologii oraz kwestie dotyczące obciążeń konstrukcji 

kosmicznych. Zakres pracy objął konstrukcję stanowiska do pomiaru drgań własnych obiektu. 

Stanowisko umożliwiło kontrolowanie warunków, wyizolowanie wpływu czynników i 

odtworzenie, w pewnym zakresie, rzeczywistych warunków wynoszenia obiektów w przestrzeń 

kosmiczną. Wykonano symulacje przy użyciu modeli metody elementów skończonych 

oraz opracowano autorską metodę identyfikacji współczynnika tłumienia. 

Stworzono model matematyczny kwantyfikujący wpływ warunków środowiskowych 

na współczynnik tłumienia drgań oraz współczynnik tarcia. W wyniku przeprowadzonych 

rozważań i badań wykazano prawdziwość tezy sformułowanej jako: tłumienie w warunkach 

wynoszenia ładunku w przestrzeń kosmiczną wynika głównie z tribochemicznych mechanizmów 

tarcia i tłumienia materiałowego. Metody opisane w poniższej pracy mogą posłużyć analizie 

drgań innych obiektów, w szczególności mechanizmów i struktur wynoszonych w przestrzeń 

kosmiczną. 

 

Streszczenie rozprawy w języku angielskim: This doctoral dissertation concerns the analysis 

of the influence of air pressure and clamp force on vibration damping ratio (DR) 

and coefficient of friction (COF). The main goal of the work was to formulate a description 

of effect of the environment of space structures on parameters of their vibrations. 

A literature review regarding vibration measurement, parameter estimation as well as spacecraft 

loads and space tribology has been provided. The range of this work included development 

of a test stand for measuring free vibrations of a cantilever beam. It enabled controlling 

the variables, and, to some extent, recreation of conditions of vibration of space structures. 

Additionally, numerical simulations using finite element method were performed 

and a novel method for identifying the DR from time series has been developed. 

A mathematical model quantifying the influence of environmental factors on the DR and the COF 

has been developed. As a result of analyses and studies, the thesis: damping in space launch 

environment is mostly due to tribo-chemical friction and material damping, has been confirmed. 

Methods described in this work can be applied to analysis of vibration of other objects, especially 

space mechanisms and structures. 


