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”NOWE PROBABILISTYCZNE METODY ANALIZY
UKL̷ADÓW DYNAMICZNYCH”

PRZEDSTAWIONYM JAKO PODSTAWA W POSTȨPOWANIU
HABILITACYJNYM W DZIEDZINE NAUK TECHNICZNYCH

W DYSCYPLINIE MECHANIKA ORAZ O POZOSTAL̷YM DOROBKU
NAUKOWYM

1. Opinia o przedstawionym osia̧gniȩciu naukowym

1.1. Omówienie osia̧gniȩcia naukowego

Jako podstawa do ubiegania siȩ o stopień doktora habilitowanego zostal̷
przedstawiony monotematyczny cykl czterech publikacji pod tytul̷em:
” NOWE PROBABILISTYCZNE METODY ANALIZY UKL̷ADÓW DY-
NAMICZNYCH”

1. P. Brzeski, J.Wojewoda, T.Kapitaniak, J.Kurths, P.Perlikowski, ”Sample-
based approach can outperform the classical dynamical analysis - experimen-
tal confirmation of the basin stability method” Scientific Reports 7, 6121
(2017).
2. P. Brzeski, P.Belardinelli, S. Lenci, P.Perlikowski,”Revealing compactness
of basins of attraction of multi-DoF dynamical systems”, Mechanical Sys-
tems and Signal Processing 111, 348-361 (2018).
3. P. Brzeski, J.Kurths, P.Perlikowski, ”Time dependent stability margin
in multistable systems”, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear
Science 28, 093104 (2018),
4. P. Brzeski, P.Perlikowski, ”Sample-based methods of analysis for multi-
stable dynamical systems”, Archives of Computational Methods in Engineer-
ing, przyjȩty do druku, opublikowany online w r. 2018.
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Cel naukowy tego cyklu czterech publikacji zostal̷ przez doktora Brzeskiego
określony jako opracowanie i opisanie nowych, nazwanych przez Kandydata
probabilistycznymi, metod analizy ukl̷adów dynamicznych. Sa̧ to metody
pozwalaja̧ce m.in. na wyznaczenie basenów atraktorów, identyfikacjȩ stabil-
nych atraktorów oraz zbadanie struktury przestrzeni fazowej.

Badania naukowe doktora Brzeskiego dotycza̧ zachowania siȩ zl̷ożonych
ukl̷adów dynamicznych, w przestrzeni fazowej których wystȩpuje wiȩcej niż
jeden stabilny atraktor. Ukl̷ady takie cechuja̧ siȩ wysoka̧ wrażliwościa̧ na
warunki pocza̧tkowe, co ma istotne konsekwencje praktyczne. Opracowane
metody umożliwiaja̧ analizȩ i opis struktury przestrzeni fazowej wielowymi-
arowych nieliniowych ukl̷adów dynamicznych.

W pracy ”Sample-based approach can outperform the classical dynamical
analysis - experimental confirmation of the basin stability method” do anal-
izy nieliniowego ukl̷adu (wahadl̷a) o dwóch stopniach swobody przy harmon-
icznym wymuszeniu kinematycznym zastosowana zostal̷a metoda ”stabilności
basenu”, należa̧ca do klasy metod o charakterze symulacyjnym (sample-based
methods). Wykazano, że metoda ta daje wyniki o podobnej dokladności jak
metody klasyczne, natomiast jest metoda̧ o wiȩkszej wszechstronności w sen-
sie możliwości zastosowań.

Przedmiotem pracy ”Revealing compactness of basins of attraction of
multi-DoF dynamical systems” jest dynamika dwóch nieliniowych ukl̷adów
o dwóch stopniach swobody: oscylatora Duffinga sprzȩżonego z wahadl̷em
oraz dzwonu kościelnego. Badanie przestrzeni fazowej wykonano z zastosowa-
niem metody ”stabilności basenu” i wykazano, że oferuje ona istotne korzyści
w stosunku do tradycyjnych metod badania globalnych wl̷asności nielin-
iowych ukl̷adów o wielu stopniach swobody.

Analiza o charakterze symulacyjnym (sample-based analysis) zostal̷a za-
stosowana w pracy ”Time dependent stability margin in multistable sys-
tems” do określenia zależności od czasu marginesu stabilności wielostabil-
nych ukl̷adów dynamicznych. Zaproponowano nowe miary stabilności dla
ukl̷adów autonomicznych i nieautonomicznych.

Zastosowaniu metody o charakterze symulacyjnym (sample-based method)
do analizy wielostabilnych ukl̷adów dynamicznych jest poświȩcona także praca
”Sample-based methods of analysis for multistable dynamical systems”. Wy-
kazano w niej skuteczność tej metody w odniesieniu do problemów, których
rozwia̧zanie analityczne jest trudne.

1.2. Ocena osia̧gniȩcia naukowego

Wyniki opisane w przedstawionych do oceny czterech pracach świadcza̧
o tym, że doktor Piotr Brzeski dokonal̷ rozwoju, nazwanej przez Niego prob-

2



abilistyczna̧, metody analizy ukl̷adów dynamicznych. Rezultaty uzyskane
z zastosowaniem tej metody porównal̷ z wynikami uzyskanymi innymi meto-
dami, także z wynikami eksperymentalnymi. Wykazal̷ dobra̧ skuteczność tej
metody w porównaniu z metodami tradycyjnymi oraz możliwości jej zas-
tosowania w różnych dziedzinach nauki. Wzia̧wszy pod uwagȩ również fakt
opublikowania wyników badań w renomowanych czasopismach naukowych,
o wysokim wskaźniku Impact Factor należy uznać, że określony powyżej cel
naukowy zostal̷ osia̧gniȩty.

Wydaje siȩ natomiast, że określenie ”Nowe probabilistyczne metody...”jest
niezbyt adekwatne do istoty tych metod. Chodzi tu w gruncie rzeczy o
metody symulacyjne Monte Carlo rozwia̧zywania zagadnień dynamiki. Jak
wiadomo metody te sa̧ stosowane także do rozwia̧zywania zagadnień nieprob-
abilistycznych takich jak na przykl̷ad obliczanie cal̷ek wielokrotnych. Określe-
nie w jȩzyku angielskim: ”New sample-based methods...” oznacza generowanie
wartości z przestrzeni zdarzeń elementarnych, co wl̷aśnie sugeruje metodȩ
symulacyjna̧, bardziej trafnie oddaje istotȩ podej́scia. Z punktu widzenia dy-
namiki stochastycznej o metodzie probabilistycznej można mowić na przykl̷ad
wtedy, gdy przy zadanych warunkach pocza̧tkowych o pewnym rozkl̷adzie
prawdopodobieństwa lub/oraz przy wymuszeniu scharakteryzowanym przez
pewien proces stochastyczny wyznacza siȩ statystyki procesu odpowiedzi
ukl̷adu dynamicznego. W przedstawionych pracach Kandydata problem nie
jest tak postawiony.

Wagȩ przedstawionego cyklu czterech publikacji zmniejsza w pewnym
stopniu fakt, iż wszystkie te publikacje sa̧ wspól̷autorskie (nawet przy licz-
bie czterech i piȩciu wspól̷autorów), chociaż Kandydat jest w tych publikac-
jach pierwszym autorem. Nie umniejszaja̧c znaczenia pracy naukowej w ze-
spol̷ach ( z czego wynika oczywíscie wspólne publikowanie wyników) należy
zaznaczyć, że wl̷asny naukowy dorobek, czy też wkl̷ad do nauki, Kandydata
do stopnia doktora habilitowanego jest zdecydowanie bardziej oczywisty
i mocniejszy, gdy Kandydat przedstawia także publikacje indywidualne, jed-
noautorskie.

2. Opinia o dorobku naukowym

Podstawowy dorobek naukowy dr inż. Piotra Brzeskiego (wl̷aczaja̧c przed-
stawiony cykl czterech publikacji) stanowi 27 artykul̷ów w czasopismach
naukowych oraz jeden rozdzial̷ w monografii. Prace dotycza̧ różnych as-
pektów dynamiki nieliniowych ukl̷adów dynamicznych. Jest to dorobek liczbo-
wo znacza̧cy, szczególnie jeśli weźmie siȩ po uwagȩ krótki okres czasu jaki
upl̷yna̧l̷ od ukończenia przez Kandydata studiów (2012 r.), a także od obrony
doktoratu (2016 r.). Ranga tego dorobku, z uwagi na opublikowanie w
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renomowanych czasopismach miȩdzynarodowych (o wysokim wskaźniku IF)
jest dostatecznie wysoka. Natomiast wszystkie artykul̷y (a także rozdzial̷
w monografii) sa̧ wspól̷autorskie:
4 artykul̷y maja̧ 2 wspól̷autorów,
13 artykul̷ów ma 3 wspól̷autorów,
6 artykul̷ów ma 4 wspól̷autorów,
2 artykul̷y maja̧ 5 wspól̷autorów,
1 artykul̷ ma 6 wspól̷autorów,
1 artykul̷ ma 7 wspól̷autorów.

Szkoda, że doktor Brzeski nie jest samodzielnym autorem ani jednego
artykul̷u, ponieważ to wzmocnil̷oby Jego dorobek naukowy.

Należy podkreślić, że praca naukowa Kandydata zdobyl̷a wysokie uz-
nanie, o czym świadcza̧ zarówno wskaźniki takie jak sumaryczny impact fac-
tor, liczba cytowań oraz indeks Hirscha, jak również fakt, że Kandydat jest
laureatem wielu nagród naukowych oraz beneficjentem prestiżowych stype-
ndiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

3. Konkluzja

Podsumowuja̧c, zarówno przedstawiony monotematyczny cykl czterech pub-
likacji jak ogólny dorobek naukowy doktora inżyniera Piotra Brzeskiego oce-
niam pozytywnie. Stanowia̧ one wkl̷ad do rozwoju nauk technicznych w
dyscyplinie mechaniki oraz świadcza̧ o dojrzal̷ości naukowej Kandydata. W
zwia̧zku z tym wnioskujȩ o nadanie Mu stopnia doktora habilitowanego.
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