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Wacław SZCZEŚNIAK, Magdalena ATAMAN 

<<MATHEMATICA>> I MAPY POINCARÉ 

 

W pracy przedstawiono zastosowanie pakietu Wolframa MATHEMATICA do interpretacji graficznej wyników rozwiązań 

nieliniowychrównań ruchu. Analizowano drgania nieliniowe wahadła eliptycznego (rys. 1) oraz drgania nieliniowe wahadła 

Moone’a (rys. 9). Na podstawie rozwiązań numerycznych równań ruchu obu wahadeł wykonano portrety fazowe oraz mapy 

Poincaré. Mapy Poincaré (atraktory) wykonano stosując instrukcję „Reap...NDSolve…WhenEvent…Sow”, która jest dostępna 

w pakiecie MATHEMATICA, począwszy od wersji 9. 

 

WSTĘP 

Zagadnieniu drgań nieliniowych w literaturze przedmiotu po-
święcono wiele opracowań. Niewielką ich część podano w bibliografii 
(pozycje [1-25]). Przykładem nieliniowych równań różniczkowych 
typu Duffinga są równania ruchu drgań wahadła eliptycznego i waha-
dła Moone’a. W pracy rozwiązano numerycznie równania drgań tych 
wahadeł, a wyniki rozwiązań przedstawiono graficznie, w postaci por-
tretów fazowych i map Poincaré. Do tego celu wykorzystano pakiet 
Wolframa MATHEMATICA w wersji 10. 

1. PODSTAWY TEORETYCZNE OPRACOWANIA 

Graficzna interpretacja wyników obliczeń komputerowych w 
przypadku pewnej klasy nieliniowych równań ruchu, których wyniki 
rozwiązań są niezwykle czułe na warunki początkowe prowadzi do 
wyznaczenia portretów fazowych w przestrzeni konfiguracyjnej prze-
mieszenia i prędkości przemieszczenia oraz wyznaczenia wykresów 
trajektorii fazowej na płaszczyźnie nazywamy portretem fazowym [1-
6]. Ruch układu można zobrazować również metodą map Poincaré 

[7-15], przedstawiających tylko niektóre punkty (𝑞, �̇�) na płaszczyź-
nie fazowej, zarejestrowane w jednakowych odstępach czasu, rów-
nych okresowi drgań 𝑇 = 𝑡0, 𝑡0 + 𝑇, 𝑡0 + 2 𝑇, 𝑡0 + 3 𝑇 + ⋯. 
Na ogół czas 𝑡0 dobieramy w ten sposób aby pominąć drgania przej-
ściowe. Taki stroboskopowy obraz dynamiki nazywamy przekrojem 
lub mapą Poincaré. 

2. ROZWIĄZANIE ANALITYCZNE I NUMERYCZNE ZA-
DANIA WAHADŁA ELIPTYCZNEGO 

Niech punkt zaczepienia wahadła matematycznego o masie 𝑚 i dłu-

gości l znajduje się na obwodzie bezmasowego krążka lub bezma-

sowej obręczy o promieniu 𝑟. Obręcz lub krążek obraca się ze stałą 
prędkością kątową ω0 jak na rysunku 1. W celu wyprowadzenia rów-

nania ruchu układu 𝜑 = 𝜑(𝑡) należy określić równania więzów, 
składowe kartezjańskie prędkości i przyspieszenia punktu material-
nego wahadła m. Zgodnie z przyjętym na rysunku 1 układem współ-

rzędnych opisujących ruch punktu materialnego 𝑚 wahadła mamy: 
 

𝑥 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜔0𝑡 + 𝑙 𝑠𝑖𝑛 𝜑, 𝑦 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜔0𝑡 −𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝜑 , 
�̇� =  −𝑟 𝜔0 𝑠𝑖𝑛 𝜔0𝑡  +  𝑙 �̇�  𝑐𝑜𝑠 𝜑, 

�̇� = 𝑟 𝜔0 𝑐𝑜𝑠 𝜔0𝑡 +   𝑙 �̇�  𝑠𝑖𝑛 𝜑, 
�̈� =  − 𝑟 𝜔0

2 𝑐𝑜𝑠 𝜔0𝑡 + 𝑙 (�̈� 𝑐𝑜𝑠 𝜑 −  �̇�2 𝑠𝑖𝑛 𝜑), 

�̈� =  − 𝑟 𝜔0
2 𝑠𝑖𝑛 𝜔0𝑡 + 𝑙 (�̈� 𝑠𝑖𝑛 𝜑 +   �̇�2  𝑐𝑜𝑠 𝜑). 

(1) 

Równanie ruchu wahadła wyznaczymy stosując równanie La-
grange’a drugiego rodzaju: 

 

𝐸𝑘 =
1

2
 𝑚 (�̈�2 + �̈�2), 𝐸𝑝 = 𝑚 𝑔 𝑦, 𝐿 = 𝐸𝑘 −  𝐸𝑝 , 

𝐿 =
𝑚

2
[𝑟2𝜔0

2 +  𝑙2�̇�2 + 2 𝑙 �̇� 𝑟 𝜔0𝑠𝑖𝑛(𝜑 − 𝜔0𝑡) + 

− 𝑚 𝑔 (𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜔0𝑡 − 𝑙  𝑐𝑜𝑠 𝜑)]. 
 

(2) 

 

 
 
Rys. 1. Schemat dynamiczny rozważanego zadania 

 
Odpowiednie pochodne Lagranżjanu i równanie ruchu wahadła 

zapisujemy w następujący sposób: 
 

𝑑

𝑑𝑡
(

𝜕𝐿

𝜕�̇�
) = 𝑚 𝑙2�̈� + 

+ 𝑚 𝑟 𝑙 𝜔0(�̇� − 𝜔0) 𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝜔0𝑡), 
𝜕𝐿

𝜕𝜑
= 𝑚 𝑙 �̇�𝜔0 𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝜔0𝑡) − 𝑚 𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜑, 

�̈� +
𝑔

𝑙
𝑠𝑖𝑛 𝜑 =

𝜔0
2 𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝜔0𝑡) ,    𝛺 = √

𝑔

𝑙
 , 

�̈� + 𝛺2 𝑠𝑖𝑛 𝜑 =
𝜔0

2 𝑟

𝑙
𝑐𝑜𝑠(𝜑 − 𝜔0𝑡). 

(3) 

 
Jak łatwo zauważyć w przypadku 𝜔0 = 0 ostatnie z równań (3) 

staje się klasycznym równaniem ruchu Duffinga opisującym drgania 
własne, z dowolnie dużą amplitudą. 
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3. PIERWSZY PRZYKŁAD OBLICZENIOWY 

Równanie ruchu (3) rozwiązano numerycznie przyjmując nastę-
pujące dane: 
𝑙 = 100 𝑚,𝑟 = 10 𝑚 i 40 m,𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2,𝛺 = 𝑛 𝜔0, 

𝑛 = 0.95;  3;  5. 
 

Następnie pokazano na rysunkach odpowiednio portret fazowy i 

mapę Poincaréprzy 𝑛 = 0.95. 
 

 

Rys.2. Portret fazowy we współrzędnych𝜑oraz�̇� przy𝑛 = 0.95 
 

 

Rys. 3. Mapa Poincaré przy𝑛 = 0.95,  𝑟 = 10 𝑚 
 

 

Rys. 4. Portret fazowy we współrzędnych𝜑oraz�̇�przy𝑛 = 3, 𝑙 =
40 𝑚 

 

 

Rys. 5. Mapa Poincaré przy𝑛 = 3 
 

 
Rys. 6. Mapa Poincaré przy𝑛 = 0.99oraz przy𝑟 = 40 𝑚 (przypa-
dek chaosu) 

 

 

Rys. 7. Portret fazowy we współrzędnych 𝜑oraz�̇�przy  𝑛 = 5 
 

 

Rys. 8. Mapa Poincaré przy 𝑛 = 5oraz przy𝑟 = 10 𝑚 

4. DRUGI PRZYKŁAD OBLICZENIOWY 

W drugim przykładzie obliczeniowym zajmiemy się wahadłem 
Moone’a [2] pokazanym na rysunku w opracowaniu Fritzkowskiego 
[15]. 

 

 

Rys. 9.Wahadło Moone’a pokazane w pracy Fritzkowskiego [15] 
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Nieliniowe równanie ruchu Duffinga wyprowadzone w monografii 
Moone`a [2] w postaci bezwymiarowej jest następujące: 

 

𝑞 = 𝑞(𝑡),       �̈�  +  𝛿 �̇� −  𝑞 + 𝑞3 = 𝛾 cos 𝑡. (4) 

 

Współczynniki 𝛿 i 𝛾 możemy tak dobierać, aby otrzymywać róż-
newykresy portretów fazowych oraz różne mapy Poincaré.Na przy-

kład przy𝛿 = 0.15 oraz 𝛾 = 0.3wykresy portretów fazowych i map 
Poincaré w różnych współrzędnych pokazano na rysunkach 10-13. 

 

 

Rys. 10.Portret fazowy wahadła Moone’a we współrzędnych 

𝑞(𝑡),�̇�(𝑡) 
 

 

Rys. 11.Portret fazowy wahadła Moone’a we współrzędnych 

𝑞(𝑡),�̈�(𝑡) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 12.Portret fazowy wahadła Moone’a we współrzędnych 

�̇�(𝑡),�̈�(𝑡) 
 

 

Rys. 13.Mapa Poincaré wahadła Moone’a we współrzędnych 𝑞(𝑡),
�̇�(𝑡)  przy𝛿 = 0.15  oraz𝛾 = 0.3 

WNIOSKI I UOGÓLNIENIA 

W opracowaniu przedstawiono możliwość wyznaczania map Po-
incaréz zastosowaniem programu Wolframa Mathematica 10. Wyko-
rzystano skutecznie ten kod do rozwiązania nieliniowych równań róż-
niczkowych drugiego rzędu (równania Duffinga)opisujących drgania 
wahadła eliptycznego i wahadła Moone’a.Numeryczne wyniki rozwią-
zań zilustrowano szeregiem wykresów przedstawiających portrety fa-
zowe i mapy Poincaré. 
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<<MATHEMATICA>> and Poincaré maps 

The paper presents application of Wolfram MATHEMAT-

ICA 10forgraphical interpretation of results of solutions of 

nonlinear equations of motion. Nonlinearvibrations of elliptic 

pendulum(Fig.1) and nonlinearvibrations of Moone's pendu-

lum(Fig.9) are analysed in the paper. On the basis of numeri-

cal solutions of equations of motion of both pendulums, phase 

portraits and Poincaré maps(attractors) were made. Poincaré 

maps were performed using the instructions 

„Reap...NDSolve…WhenEvent…Sow”. The instruction is 

available in MATHEMATICA 9 and later versions. 
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