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1. Sylwetka naukowa habilitanta 

Dr inż. Piotr Brzeski, urodzony w 1988 roku jest absolwentem Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Odbył studia inżynierskie (w latach 2007-2011) na 
kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz studia magisterskie (w latach 2011-2012) na 
kierunku Technologia Budowy Maszyn kończąc obydwa stopnie studiów z wynikiem 
celującym. Po ukończeniu studiów magisterskich został słuchaczem Studiów Doktoranckich z 
Mechaniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Pracę doktorską pod tytułem 
„Energy transfer in systems of coupled oscillators" obronił we wrześniu 2016 roku. Praca 
doktorska została nagrodzona nagrodą Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy 
doktorskie w 2016 roku oraz zdobyła I miejsce w Polskim Konkursie o Nagrodę ECCOMAS 
za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2016 r. W latach 2014 - 2016 Habilitant był 
zatrudniony na stanowisku asystenta naukowego a po obronie doktoratu, od 2017 r. pracuje 
na stanowisku adiunkta w Katedrze Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Łódzkiej. 

Działalność naukowa dr inż. Piotra Brzeskiego jest związana z dynamiką, w 
szczególności działalność ta koncentruje się na złożonych zagadnieniach dynamiki układów 
nieliniowych. Już w czasie studiów magisterskich Habilitant, w ramach indywidualnego 
programu studiów realizowanego pod opieką prof. dr hab. inż. Tomasza Kapitaniaka, został 
wprowadzony w obszar dynamiki nieliniowych układów mechanicznych. Wiedzę swoją 
pogłębiał uczestnicząc w szkołach naukowych z dynamiki nieliniowej w Hiszpanii i 
Włoszech. Habilitant rozwijał nadal swoje zainteresowania dynamiką układów nieliniowych 
podczas studiów doktoranckich z Mechaniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Łódzkiej, podczas których przygotował rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. inż. 
Przemysława Perlikowskiego. Jego badania obejmowały zagadnienia dynamiki sprzężonych 
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oscylatorów Duffinga i ruchu wahadeł pod wpływem wymuszenia kinematycznego i 
dynamicznego. Podczas studiów doktoranckich Habilitant współpracował z Center for 
Applied Dynamics Research z University of Aberdeen. Po obronie pracy doktorskiej dr inż. 
Piotr Brzeski odbył staż w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. W czasie 
stażu zainteresował się probabilistyczną metodą oceny stabilności basenów przyciagania 
atraktorów opracowywaną przez zespół prof. Juergena Kurthsa. Rozpoczął również badania 
nad nową miarą stabilności. Probabilistyczna metoda oceny stabilności oraz nowe miary 
stabilności były rozwijane przez Habilitanta w kolejnych latach. Opracowane metody i wyniki 
badań zostały z powodzeniem opublikowane i stały się podstawą do przedstawienia ich 
łącznie jako osiągnięcie naukowe w procesie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

2. Ocena osiągnięcia naukowego 

Dr inż. Piotr Brzeski wskazał tematyczny cykl czterech publikacji jako osiągnięcie 
naukowe zatytułowane „Nowe probabilistyczne metody analizy układów dynamicznych" w 
procedurze nadania mu stopnia doktora habilitowanego. 

Publikacje są podsumowaniem badań z zakresu dynamiki nieliniowych układów 
mechanicznych bazujących na analizach przestrzeni stanu z wykorzystaniem probabilistyki, 
prowadzonych przez Habilitanta po obronie pracy doktorskiej w 2016 r.. Podejmowanie tego 
rodzaju badań jest, moim zdaniem, celowe przede wszystkim ze względów poznawczych, ale 
również aplikacyjnych. Jest naturalnym procesem dalszego poznawania ruchu złożonych 
układów nieliniowych oraz ważnym procesem tworzenia metod niezbędnych do badania 
dynamiki układów tak pod względnym koncepcji jak i metod obliczeniowych, w 
szczególności metod numerycznych. 

Zagadnieniami dynamiki zajmuje się szereg ośrodków naukowych. Ukazuje się szereg 
prac naukowych z tego zakresu, tak o charakterze teoretycznym jak i aplikacyjnym. W nurcie 
tych prac zawierają się w sposób znaczący prace Habilitanta, które powstały przede 
wszystkim w Politechnice Łódzkiej, której Habilitant jest absolwentem i pracownikiem, ale 
również we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 

Pienvszy z artykułów zatytułowany „Sample-based approach can outperform the 
classical dynamical analysis - experimental confirmation of the basin stability method" jest 
poświęcony eksperymentalnemu potwierdzeniu wyników obliczeń wykorzystujących miarę 
stabilności basenów przyciągania atraktorów. Przedmiotem badań jest wymuszony 
kinematycznie ruch podwójnego wahadła fizycznego. Przebadano zakresy stabilności 
rozwiązań na płaszczyźnie dwóch parametrów wymuszenia - amplitudy i częstości. 
Porównano wyniki pomiarów i obliczeń - uzyskano dobrą zgodność wyników. Stwierdzono, 
że zaproponowana metoda jest prostsza w zastosowaniu niż metody klasyczne przy 
porównywalnej dokładności. 

Artykuł ma pięciu autorów. Wkład Habilitanta to: zaplanowanie badań, opracowanie 
programów do analizy probabilistycznej, prowadzenie obliczeń, opracowanie algorytmów do 
interpretacji wyników, opracowanie i interpretacja wyników, pisanie artykułu. Trudność w 
precyzyjnej ocenie wkładu Habilitanta w powstanie artykułu pokazuje analiza oświadczeń 
pozostałych autorów gdzie odnajdujemy potwierdzenia następujących czynnosc1: 
opracowanie idei oraz programu badań, przebudowa stanowiska, opracowanie tekstu, analiza 
otrzymanych wyników badań numerycznych i eksperymentalnych, a w kolejnych: konsultacja 
planu badań i treści artykułu, udział w pisaniu ostatniej sekcji artykułu. 
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Analiza treści artykułu nasuwa pewne uwagi: 1) Zestawiając przedstawiony schemat 
układu (fotografia stanowiska laboratoryjnego została przedstawiona dopiero w czwartym 
artykule) z układem równań ruchu nasuwa się pytanie o modelowanie tłumienia. Z rysunku i 
objaśnień w tekście wynika, że jest to tłumienie wiskotyczne w obrotowych parach 
kinematycznych podwójnego wahadła. Ale wówczas moment sił tłumienia w parze 
kinematycznej łączącej oba pręty powinien być proporcjonalny do różnicy prędkości 
kątowych tych prętów i oddziaływać na każdy z prętów, czego nie potwierdzają równania 
ruchu. Na podstawie doświadczenia inżynierskiego należy oczekiwać, że sposób 
modelowania tłumienia i identyfikacja parametrów tłumienia będzie miała istotny wpływ na 
wyniki obliczeń. 2) Wymiar współczynnika sztywności w danych pod układem równań jest 
błędny - najprawdopodobniej jest to błąd w druku artykułu. 3) W pierwszym równaniu 
występuje nadmiarowa para nawiasów (w stosunku do niezbędnej ilości z punlrn widzenia 
matematycznego zapisu). Stosowanie nadmiarowych nawisów pojawia się również w innych 
miejscach. 

Drugi artykuł ma tytuł „Revealing compactness of basins of attraction of multi-DoF 
dynamical systems". Celem obliczeń było wyznaczenie prawdopodobieństwa, z którym 
osiągane są atrakto1y. Autorzy artykułu w bardzo precyzyjny sposób pokazali szczegóły 
topologii przestrzeni fazowej otrzymane w wyniku obliczeń, oraz na jej podstawie 
przedstawili interpretację ruchu oraz ewentualne zalecenia eksploatacyjne. Obliczenia 
przeprowadzono dla dwóch układów fizycznych o dwóch stopniach swobody każdy. W 
pierwszym układzie wahadło matematyczne dołączone jest obrotowo do oscylatora 
harmonicznego z nieliniową sprężyną i liniowym tłumikiem wiskotycznym. Drugi układ to 
układ dzwonu wraz z jarzmem i sercem. Przedstawione wyniki obliczeń utwierdzają w 
przekonaniu, że wykorzystana probabilistyczna metoda analizy układów dynamicznych 
umożliwia efektywną analizę złożonego ruchu układów nieliniowych. 

Artykuł ma czterech autorów. Wkład Habilitanta to: opracowanie programów do 
analizy probabilistycznej i wykonanie obliczeń przy ich zastosowaniu, opracowanie 
algorytmów do interpretacji wyników i interpretacja wyników oraz pisanie artykułu. 

Pewne uwagi można sformułować w stosunlrn do równań różniczkowych ruchu obu 
rozważanych układów. W przypadku układu z wahadłem matematycznym i nieliniowym 
oscylatorem założono, że siła ciężkości działa na podukład wahadła matematycznego a nie 
działa ma podukład oscylatora. Jest to widoczne już na etapie zapisu energii potencjalnej (2). 
Z punktu widzenia modelowania realnego układu jest to dość istotna niekonsekwencja. 
Dalsza analiza pomimo swej poprawności i zastosowaniu zaawansowanych metod może 
utracić odniesienie do realnego układu. Dodatkowo równanie (4) nie jest poprawne, ale obie 
siły uogólnione w równaniach ruchu sąjuż zapisane poprawnie. W drugim układzie dzwonu 
wraz z jarzmem i sercem w sposób niekonwencjonalny i dyskusyjny wprowadzono 
współczym1ik restytucji energii (nie wiadomo czy całkowitej energii, czy energii jednego 
podukładu). Na ogół współczynnik restytucji jest wielkością związaną z hipotezą Newtona 
stosowaną w modelowaniu zderzeń, na podstawie, której wyznacza się względną prędkość po 
zderzeniu na podstawie względnej prędkości przed zderzeniem wykorzystując współczynnik 
restytucji. 

Trzeci artykuł ma tytuł „ Time dependent stability margin in multistable systems". Jest on 
poświęcony wyznaczaniu marginesu stabilności wzdłuż atraktora. Margines stabilności został 
wprowadzony w celu oszacowania zaburzeń, które mogą doprowadzić do odejścia układu od 
rozważanego atraktora. Wprowadzona miara nie jest miarą globalną odnoszącą się do całego 
atraktora, jest miarą lokalną i dlatego można przy jej zastosowaniu określić fragmenty 
atraktora, w których układ jest najbardziej czuły na zaburzenia. Metoda została 
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zaprezentowana obliczeniowo na przykładzie dwóch układów: układu Rosslera i oscylatora 
Duffinga. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych dla układu dwóch wahadeł z 
wymuszeniem parametrycznym i pomysłowo zaprojektowaną realizacją zaburzenia ruchu 
przy wykorzystaniu strumienia powietrza generowanego przez specjalnie wykonaną dyszę. 
Artykuł zawiera interesttjące i przejrzyście zaprezentowane wyniki. 

Artykuł ma czterech autorów. Wkład Habilitanta to: opracowanie koncepcji nowej 
miary stabilności, opracowanie programów do analizy probabilistycznej, prowadzenie 
obliczeń, opracowanie wyników, interpretacja wyników i pisanie artykułu. 

Ponieważ w ostatniej części artykułu wprowadzono takie same równania różniczkowe 
ruchu układu dwóch sprzężonych wahadeł jak w artykule pierwszym, wobec tego uwagi 
przedstawione przy omawianiu pierwszego artykułu pozostają również aktualne przy analizie 
treści i wyników zaprezentowanych w omawianym artykule. 

Czwarty artykuł ma tytuł „Sample-Based Methods of Analysis for Multistable 
Dynamical Systems". Jak Habilitant napisał w swoim autoreferacie edytorzy czasopisma 
Archives of Computational Methods in Engineering zaprosili go do napisania artykułu na 
temat nowo opracowanych metod probabilistycznych - tak powstał omawiany artykuł. Ma on 
charakter przeglądowy i Habilitant wraz ze współautorem podsumowali swoje prace z zakresu 
metod probabilistycznych w analizie układów nieliniowych. Ponieważ wyniki obliczeń 
prowadzonych przez Habilitanta były publikowane na bieżąco wobec tego w omawianym 
artykule zbiorczym powtórzono, w pewnym stopniu, zagadnienia i wyniki obliczeń 
przedstawione już w poprzednich artykułach cyklu. Artykuł jest obszerny, logicznie 
skonstruowany, zawiera bogatą literaturę. Można go traktować jako artykuł podstawowy 
całego cyklu - stanowi swego rodzaju monograficzne podsumowanie badań. 

Artykuł ma dwóch autorów. Wkład Habilitanta to: opracowanie planu miykułu, 
prowadzenie obliczeń, opracowanie wyników w formie graficznej, interpretacja wyników i 
pisanie artykułu. 

Ponieważ artykuł ma chm·akter podsumowujący badania, wprowadzono do niego 
szereg wzorów prezentowanych w poprzednich artykułach cyklu, również tych wzorów, do 
których zgłaszałem pewne uwagi omawiając poprzednie artykuły. 

Oceniając artykuły łącznie jako osiągnięcie naukowe w procedurze nadania stopnia 
doktora habilitowanego należy podkreślić ich spójność tematyczną, konsekwentnie stosowaną 
nowoczesną metodologię oraz ciekawy sposób prezentacji wyników. Autorzy korzystali z 
bardzo obszernej literatury. Spisy literatury zawsze obejmują wiele pozycji. W pracach, 
podczas omawiania metod badawczych, następują odwołania do bieżąco publikowanych prac. 
Stanowi to dodatkowe uzasadnienie stwierdzenia, że stosowane w pracach metody są 
nowoczesne i aktualnie rozwijane w badaniach naukowych. Podsumowując uwagi krytyczne 
można je ująć łącznie. Sprowadzają się one do sposobu modelowania rozważanych układów, 
przede wszystkim modelowania tłumienia oraz zagadnień związanych z oddziaływaniem sił 
ciężkości, a więc określeniem wpływu położenia równowagi statycznej na dynamikę układu, 
bai·dzo istotne zwłaszcza przy badaniu układów nieliniowych. Brak precyzji w tych obszai-ach 
wprowadza pewien dysonans pomiędzy trochę pobieżną budową modelu matematycznego i 
bardzo zaawansowaną oraz precyzyjną analizą rozwiązań równm'i różniczkowych ruchu. 

Cykl artykułów został przedstawiony w prowadzonym postępowaniu habilitacyjnym 
jako osiągnięcie naukowe dr inż. Piotra Brzeskiego. Jest trochę zaskakujące, że w 
przedstawionym osiągnięciu naukowym brak jest, co najnmiej jednej publikacji, której 
jedynym autorem byłby dr inż. Piotr Brzeski. Wprawdzie umiejętność pracy w zespołach jest 
zdecydowanie pozytywną cechą, ale posiadanie tylko współautorskich publikacji utrudnia w 
pewnym stopniu obiektywną ocenę indywidualnego dorobku naukowego. Ocena musi 
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bazować na danych dotyczących udziału Habilitanta w koncepcji i opracowaniu publikacji. 
Analiza oświadczeń, jak zaznaczyłem omawiając pierwszy artykuł nie jest całkiem prosta. 
Ogólnie można jednak stwierdzić, że udział Habilitanta w powstaniu prac jest istotny. We 
wszystkich pracach wykonał obliczenia, co było związane z: tworzeniem złożonych 
programów numerycznych, opracowaniem wyników obliczeń numerycznych, prezentacji 
wyników w postaci złożonych map, wykresów i tabel. Można również zaliczyć Habilitantowi 
opracowanie koncepcji pomiarów i znaczny udział w ich wykonaniu. Trochę szkoda, że opis 
programów numerycznych, ważny z punktu widzenia czytelnika oraz podkreślający udział 
Habilitanta w tworzeniu artykułów został w ich treści sprowadzony do minimum - brak jest 
chociażby schematów blokowych będących podstawą budowy programów. Czytelnik prac 
odczuwa brak tych informacji, intuicyjnie wyczuwając, że są one kluczowe w analizowanych 
zagadnieniach. 

Podsumowując stwierdzam, że przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe jest 
osiągnięciem znaczącym. Jest istotne tak pod względem teoretycznym jak i 
aplikacyjnym i wnosi elementy nowości w rozwój dynamiki układów nieliniowych -
ważnego obszaru inżynierii mechanicznej. 

3. Recenzja dorobku naukowego 

Zgodnie z załączonym do wniosku zestawieniem prac naukowych dr inż. Piotr Brzeski 
jest autorem i współautorem wielu publikacji. Zestawienie zawiera 27 artykułów 
opublikowanych w czasopismach z listy JCR i jeden rozdział w monografii, z czego 14 
artykułów opublikowane zostało po uzyskaniu stopnia doktora (w tym zbiorze mieszczą się 4 
artykuły zaliczone do ocenianego osiągnięcia naukowego). Do dorobku należy również 
zaliczyć współautorstwo w 1 referacie oraz w 4 komunikatach w materiałach 
konferencyjnych. Habilitant jest także współautorem 2 patentów oraz autorem 1 zgłoszenia 
patentowego. 

Ogólne wskaźniki dotyczące publikacji Habilitanta są dobre - według Web of Science 
indeks Hirscha wynosi 8, liczba cytowań (z pominięciem autocytowań) wynosi 154 a 
sumaryczny Impact Factor ma wartość 77.369. 

Na wyróżnienie zasługuje udział dr inż. Piotra Brzeskiego w realizacji 13 projektów 
naukowo-badawczych. W 9 projektach pełnił rolę kierownika w pozostałych był wykonawcą. 

Habilitant realizował swoje prace badawcze zawarte w osiągnięciu naukowym nie 
tylko w swojej uczelni, ale również we współpracy międzynarodowej z takimi ośrodkami jak: 
Potsdam Institute for Climate Impact Research, Humboldt University in Berlin, University of 
Aberdeen, Duke University, Polytechnic University of Marche, TU Delft, TU Dresden i 
Escuela Superior Politecnica del Litoral. Pozycję dr inż. Piotra Brzeskiego w 
międzynarodowym środowisku badaczy zajmujących się dynamiką układów potwierdza 
zaproszenie do recenzowania 29 artykułów naukowych w 13 znanych czasopismach takich 
jak: Scientific Reports, Journal of Sound and Vibration, Mechanical Systems and Signal 
Processing, Nonlinear Dynamie i innych. O wysokiej pozycji świadczy również członkostwo 
w dwóch międzynarodowych towarzystwach naukowych: Italian Society for Chaos and 
Complexity i Chaotic Modelling and Simulation International, oraz członkostwo w Polskim 
Towarzystwie Metod Komputerowych Mechaniki. 

Za swoją działalność naukową Habilitant był nagradzany wieloma nagrodami. W 
okresie po uzyskaniu stopnia doktora otrzyma! cztery nagrody. Na szczególne uznanie 
zasługują: Nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy doktorskie w 2016 roku 
oraz Nagroda PAN za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla 
Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego. 
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Uważam, że dorobek naukowy dr inż. Piotra Brzeskiego jest znaczący i świadczy o 
dużych umiejętnościach oraz intuicji badawczej Habilitanta. Na podkreślenie zasługuje 
również Jego umiejętność pracy w zespołach naukowo-badawczych. 

Podsumowując, dorobek naukowy dr inż. Piotra Brzeskiego można uznać za 
zdecydowanie wystarczający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego. 

4. Recenzja działalności dydaktycznej organizacyjnej i popularyzatorskiej 

Habilitant prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów dziennych i 
zaocznych na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Papiernictwo i Poligrafia, Transport. Zajęcia obejmują 
ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z następujących przedmiotów: Mechanika, Mechanika 
Ciała Stałego, Dynamika Maszyn i Teoria Mechanizmów. Był promotorem jednej pracy 
inżynierskiej oraz promotorem pomocniczym pracy doktorskiej. 

W zalaesie działalności organizacyjnej i popularyzacji nauki dr inż. Piotr Brzeski brał 
udział w uruchomieniu stoiska Młodych Uczonych PAN podczas 22 Pikniku Naukowego 
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik oraz współorganizował wystąpienie podczas 
Latającej Kawiarenki Naukowej Akademii Młodych Uczonych PAN zatytułowane „Jak 
dzwoni dzwon". Brał również udział w pracach komitetu organizacyjnego międzynarodowej 
konferencji Fourth International Conference on Recent Advances in Nonlinear Mechanics 
2019 w Łodzi. Brał czynny udział w modernizacji laboratoriom mechaniki ciała stałego. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że działalność dydaktyczna dr inż. Piotra 
Brzeskiego jest skoncentrowana na prowadzeniu podstawowych zajęć z zakresu mechaniki na 
kilku kierunkach studiów. Można być trochę zaskoczonym, że pracownik o znacznym 
dorobku naukowym nie wykorzystuje swoich umiejętności do opracowywania autorskich 
programów dydaktycznych dla przedmiotów specjalistycznych prowadzonych w ramach 
studiów magisterskich i doktoranckich. Biorąc pod uwagę łącznie działalność dydaktyczną, 
organizacyjną i popularyzatorską można uznać ją za wystarczającą w procesie nadania 
stopnia doktora habilitowanego. 

5. Wniosek końcowy recenzji 

Ostatecznie, uważam, że przedłożone do oceny osiągmęc1e naukowe „Nowe 
probabilistyczne metody analizy układów dynamicznych" mimo pewnych uwag krytycznych, 
jest niewątpliwie znacznym wkładem Habilitanta w rozwój dynamiki układów nieliniowych a 
dorobek naukowy Habilitanta jest znaczny. 

Podsumowując całokształt działalności dr inż. Piotra Brzeskiego stwierdzam, że w 
mojej opinii spełnia on wymagania Ustawy o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym 
oraz o Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki, stawiane kandydatom do stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna (wg 
klasyfikacji obowiązującej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
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Jacek Snamina 
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