
Paweł AntoniMalczyk

Autoreferat
(załącznik C do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego)

Warszawa, kwiecień 2019 r.





Autoreferat, Paweł Antoni Malczyk

Spis treści

1 Imię i nazwisko 5

2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca
i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 5

3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniuw jednostkach naukowych 5

4 Wskazanieosiągnięciawynikającegozart. 16ust. 2ustawyzdnia 14marca2003r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) 7

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

4.2 Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa,
recenzenci wydawniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Cykl publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4.3 Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych
wynikówwraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania . . . . . . . 10

4.3.1 Wprowadzenie w tematykę cyklu publikacji . . . . . . . . . . . . . . 10

4.3.2 Tło i syntetyczny zarys stanu wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4.3.3 Wkład w dziedzinę modelowania układów wieloczłonowych
zawarty w cyklu publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.3.4 Omówienie zawartości i głównych osiągnięć publikacji
wchodzących w skład cyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.3.5 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 33

5.1 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.2 Osiągnięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.3 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Piśmiennictwo 39

3





Autoreferat, Paweł Antoni Malczyk

1 Imię i nazwisko

Paweł Antoni Malczyk

2 Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca
i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej

• Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki
(z wyróżnieniem) nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z dnia 19 kwietnia 2011 r. Tytuł rozprawy
doktorskiej: Modelowanie mechanizmów przestrzennych z zastosowaniem obliczeń
równoległych. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janusz
Frączek., recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer, prof. dr hab. inż. Krzysztof
Arczewski.

• Tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku automatyka i robotyka
(z wynikiem celującym) uzyskany w dniu 9 września 2005 r. na Wydziale
Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na podstawie
pracy magisterskiej pt. Analiza dynamiczna mechanizmów przestrzennych
z zastosowaniem algorytmów rekursywnych. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz
Frączek.

• Tytuł inżyniera na kierunku automatyka i robotyka (z wynikiem celującym)
uzyskany w dniu 25 czerwca 2004 r. na Wydziale Mechanicznym Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na podstawie pracy inżynierskiej pt.
Analiza dynamiczna mechanizmów płaskich z zastosowaniem metody układów
wieloczłonowych. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Frączek.

3 Informacje o dotychczasowym zatrudnieniuw jednostkach naukowych

PolitechnikaWarszawska

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

Zakład Teorii Maszyn i Robotów

ul. Nowowiejska 24, 00-665Warszawa

• 16.06.2011 r. – do chwili obecnej na stanowisku adiunkta
• 1.10.2009 r. – 15.06.2011 r. na stanowisku asystenta
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4 Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789)

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego

Moim głównym osiągnięciem naukowym wynikającym z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 r. poz. 1789) jest jednotematyczny cykl 9 publikacji
naukowych, który można zatytułować następująco:

Modelowanie układówwieloczłonowychwielkiej skali z zastosowaniem
algorytmów równoległych dziel i zdobywaj

4.2 Autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa,
recenzenci wydawniczy

Jednotematyczny cykl publikacji, omówiony w niniejszym autoreferacie, dokumentuje
wyniki badań dotyczące modelowania układów wieloczłonowych z zastosowaniem
algorytmów rekurencyjnych, praktycznych implementacji na architekturach
równoległych i aplikacji rozwijanych metod w dziedzinie robotyki i pokrewnych
obszarach działalności inżynierskiej. Wszystkie publikacje powstały po uzyskaniu przez
habilitanta stopnia doktora, a ich tematyka jest naturalnym rozszerzeniem badań
zainicjowanych w rozprawie doktorskiej. W skład cyklu wchodzi pięć prac
opublikowanych w czasopismach z bazy JCR, wiodących w dziedzinie modelowania
dynamiki układów i robotyki, publikacja stanowiąca rozdział w monografii
wydawnictwa Springer, praca z czasopisma z listy ministerialnej oraz dwa artykuły
opublikowane w ASME Digital Collection i indeksowane w bazie Web of Science.

Na jednotematyczny cykl publikacji stanowiący przedmiot niniejszego wniosku
habilitacyjnego składają się prace podane poniżej. Tabela 1 przedstawia syntetyczne
zestawienie prac uwzględniające rok wydania, udział procentowy habilitanta
w publikacji potwierdzony przez współautorów oraz niektóre wskaźniki
bibliometryczne.
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Cykl publikacji

[1] P. Malczyk i J. Frączek, “A divide and conquer algorithm for constrained multibody
system dynamics based on augmented Lagrangian method with projections based
error correction”,NonlinearDynamics, t. 70, nr. 1, s. 871–889, lip. 2012.DOI: 10.1007/
s11071-012-0503-2. adr.: https://doi.org/10.1007/s11071-012-0503-2, IF2012 =

3.009 (lista JCR),MNiSW2017 = 45 pkt (lista A).

[2] ——, “Molecular dynamics simulation of simple polymer chain formation using
divide and conquer algorithm based on the augmented Lagrangian method”,
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of
Multi-body Dynamics, t. 229, nr. 2, s. 116–131, wrz. 2014. DOI:
10.1177/1464419314549875. adr.: https://doi.org/10.1177/1464419314549875,
IF2014 = 0.69 (lista JCR),MNiSW2017 = 25 pkt (lista A).

[3] P. Malczyk, J. Frączek, F. González i J. Cuadrado, “Index-3 divide-and-conquer
algorithm for efficient multibody system dynamics simulations: theory and
parallel implementation”, Nonlinear Dynamics, t. 95, nr. 1, s. 727–747, sty. 2019,
ISSN: 1573-269X. DOI: 10 . 1007 / s11071 - 018 - 4593 - 3. adr.:
https : / / doi . org / 10 . 1007 / s11071 - 018 - 4593 - 3, IF2017 = 4.339 (lista JCR),
MNiSW2017 = 45 pkt (lista A).

[4] K. Chadaj, P. Malczyk i J. Frączek, “A Parallel Recursive Hamiltonian Algorithm for
Forward Dynamics of Serial Kinematic Chains”, IEEE Transactions on Robotics, t. 33,
nr. 3, s. 647–660, czer. 2017. DOI: 10.1109/tro.2017.2654507. adr.: https://doi.org/
10.1109/tro.2017.2654507, IF2017 = 4.264 (lista JCR),MNiSW2017 = 50 pkt (lista A).

[5] K. Chadaj, P. Malczyk i J. Frączek, “A parallel Hamiltonian formulation for forward
dynamics of closed-loop multibody systems”, Multibody System Dynamics, t. 39,
nr. 1-2, s. 51–77, sierp. 2017. DOI: 10 . 1007 / s11044 - 016 - 9531 - x. adr.:
https : / / doi . org / 10 . 1007 / s11044 - 016 - 9531 - x, IF2017 = 2.718 (lista JCR),
MNiSW2017 = 35 pkt (lista A).

[6] P. Malczyk, K. Chadaj i J. Frączek, “Parallel Hamiltonian Formulation for Forward
Dynamics of Free-Flying Manipulators”, w Aerospace Robotics III, J. Sasiadek, red.
Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 1–15, ISBN: 978-3-319-94517-0.
DOI: 10 . 1007 / 978 - 3 - 319 - 94517 - 0 _ 1. adr.:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-94517-0_1, MNiSW2017 = 10 pkt (lista B,
rozdział wmonografii Springera).

[7] Ł. Wolinski i P. Malczyk, “Dynamic Modeling and Analysis of a Lightweight
Robotic Manipulator in Joint Space”, Archive of Mechanical Engineering, t. 62, nr. 2,
sty. 2015. DOI: 10 . 1515 / meceng - 2015 - 0016. adr.:
https : / / doi . org / 10 . 1515 / meceng - 2015 - 0016, MNiSW2017 = 15 pkt (lista B,
czasopismo indeksowane wWeb of Science i Scopus).
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[8] R. Mukherjee i P. Malczyk, “Efficient Approach for Constraint Enforcement in
Constrained Multibody System Dynamics”, w ASME Digital Collection, t. 7A: 9th
International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and
Control International Design Engineering Technical Conferences and Computers
and Information in Engineering Conference, Portland, Oregon, USA, August 4-7,
2013, 2013, s. 1–8. DOI: 10 . 1115 / DETC2013 - 13296. adr.:
http://dx.doi.org/10.1115/DETC2013- 13296, MNiSW2017 = 15 pkt (publikacja
ASME Digital Collection indeksowana wWeb of Science).

[9] ——, “Parallel Algorithm for Modeling Multi-Rigid Body System Dynamics With
Nonholonomic Constraints”, w ASME Digital Collection, t. 7A: 9th International
Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control
International Design Engineering Technical Conferences and Computers and
Information in Engineering Conference, Portland, Oregon, USA, August 4-7, 2013,
2013, s. 1–9. DOI: 10 . 1115 / DETC2013 - 13305. adr.:
http://dx.doi.org/10.1115/DETC2013- 13305, MNiSW2017 = 15 pkt (publikacja
ASME Digital Collection indeksowana wWeb of Science).

Tabela 1: Syntetyczne zestawienie prac składających się na jednotematyczny cykl
publikacji

Publikacja Rokwydania Udział% Impact factor1 PunktyMNiSW2

[1] 2012 70 % 3.009 45 pkt
[2] 2014 70 % 0.69 25 pkt
[3] 2019 70 % 4.339 45 pkt
[4] 2017 50 % 4.264 50 pkt
[5] 2017 50 % 2.718 35 pkt
[6] 2019 50 % – 10 pkt
[7] 2015 50 % – 15 pkt
[8] 2013 70 % – 15 pkt
[9] 2013 70 % – 15 pkt

Suma 15.002 255 pkt
1 Impact Factor według bazy Journal Citation Reports zgodnie z rokiem
publikacji

2 Punktacja według ujednoliconego wykazu czasopism załączonego do
komunikatuMNiSW z dnia 26.01.2017 r.
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4.3 Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych
wynikówwraz z omówieniem ich ewentualnegowykorzystania

4.3.1 Wprowadzenie w tematykę cyklu publikacji

Metody automatycznego modelowania i badań dynamiki złożonych układów
wieloczłonowych (UW) znajdują szerokie zastosowanie, zarówno w obliczeniach
inżynierskich, jak i w badaniach naukowych. Duże zainteresowanie tymi metodami
wynika z faktu, że przedmiotem analiz stają się bardzo złożone układy, obejmujące
grupy różnorodnych maszyn i mechanizmów (pojazdy lub zespoły pojazdów
samochodowych, kolejowych, pojazdy militarne, podzespoły statków lotniczych,
różnego typu roboty, w tym do zastosowań kosmicznych), a także niektóre układy
interdyscyplinarne (układy biomechaniczne człowieka, układu biomolekularne).
Jednocześnie w niektórych zastosowaniach związanych ze sterowaniem obiektami (np.
w nieliniowym sterowaniu optymalnym) wymaga się deterministycznego czasu
obliczeń związanego z modelem dynamiki układu. Analizy numeryczne złożonych
i nieliniowych zjawisk występujących w UW są kosztowne obliczeniowo, szczególnie
w przypadku układów wielkiej skali – złożonych z dużej liczby członów i par
kinematycznych. Jednoczesne spełnienie wymagań odnośnie efektywności i wierności
modelu jest niekiedy trudno osiągalne bądź niemożliwe.

W niniejszym cyklu publikacji przedstawiono główne wyniki prac naukowych autora
nad nowymi metodami modelowania i analizy dynamiki złożonych układów
wieloczłonowych dostosowanymi do organizacji obliczeń w sposób równoległy.
Zaproponowano klasy algorytmów rekursywnych, dziel i zdobywaj, o optymalnej,
logarytmicznej złożoności obliczeniowej, które dają szansę na znaczne zwiększenie
efektywności obliczeń dla UW, zwłaszcza wielkiej skali, przy jednoczesnej możliwości
uzyskiwania stabilnych numerycznie rozwiązań. Niektóre z prezentowanych koncepcji
i wyników badań zostały opracowane w trakcie pobytu naukowego autora w NASA Jet
Propulsion Laboratory, California Insitute of Technology, Mobility and Robotic System
Section w Pasadenie, a także w ramach dwustronnej współpracy polsko-hiszpańskiej
z University of La Coruña, Department of Industrial Engineering.

4.3.2 Tło i syntetyczny zarys stanuwiedzy

W piśmiennictwie dotyczącym modelowania i syntezy UW przedstawiono wiele
różnych algorytmów i sformułowań, pozwalających na analizy numeryczne UW
z członami sztywnymi lub/i odkształcalnymi. Stan wiedzy w tym zakresie jest bardzo
obszerny. Niniejszy zarys charakteryzuje szereg istotnych wątków naukowych, które
wynikają z zakresu podejmowanego tematu badań.
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A. W chwili obecnej analiza dynamiki układów z członami sztywnymi o małej, bądź
umiarkowanej liczbie stopni swobody za pomocą pakietów komercyjnych i dostępnych
metod na ogół nie nastręcza trudności. Jednak, kiedy liczba ta waha się w granicach
kilkudziesięciu, kilkuset (np. zespoły manipulatorów kosmicznych, gąsienicowe roboty
mobilne) do kilku tysięcy (np. układy biomolekularne), a nawet milionów (np.
substancje sypkie, granulaty), klasyczne algorytmy UW mogą zawieść, ze względu na
niską efektywność i jakość rozwiązań numerycznych. Złożoność układów
interdyscyplinarnych rodzi nowe wyzwania badawczo-inżynierskie i wymaga
uwzględnienia wielodomenowych opisów.

B. Obecnie obserwuje się znaczny postęp w rozwoju procesorów wielordzeniowych,
architektur komputerów równoległych z pamięcią wspólną czy rozproszoną, czy też
obliczeń na kartach graficznych GPU. Rozwiązania sprzętowe stają się powszechne
i relatywnie tanie. Towarzyszy temu rozwój metod numerycznych wykorzystujących
współbieżność obliczeń. Współczesne kody do obliczeń UW, w odróżnieniu od np.
pakietów symulacji metodą elementów skończonych, czy metod komputerowych
mechaniki płynów, w niewielkim stopniu wykorzystują możliwości przetwarzania
równoległego. Wymienione ograniczenia powodują, że obserwuje się obecnie na
świecie wzrost zainteresowania badaniami nad wykorzystaniem obliczeń równoległych
wmetodach modelowania i analizy UW, w tym do obliczeń w czasie rzeczywistym.

C. Jedną z poważniejszych trudności, jakie napotyka się w modelowaniu UW, jest
konieczność rozwiązywania układów równań różniczkowo-algebraicznych (RRA)
o dużym wymiarze. Piśmiennictwo dotyczące metod całkowania numerycznego
równań RRA jest bardzo liczne, ale nie wyczerpuje zagadnienia w takim stopniu, jak
metody analizy równań różniczkowych zwyczajnych. W konsekwencji, odpowiedni
dobór metody całkowania równań dynamiki stanowi zadanie trudne i ma znaczny
wpływ na efektywność obliczeniową symulacji w zastosowaniach praktycznych. Warto
dodać, że w piśmiennictwie istnieje relatywnie skromna grupa metod całkowania RRA,
która umożliwia zastosowanie wprost obliczeń równoległych.

D. W piśmiennictwie sformułowano wiele algorytmów równoległych, które można
zastosować do analizy i syntezy dynamiki UW. Metody te charakteryzują się różną
złożonością obliczeniową, możliwościami zastosowań, czy też podejściem do
modelowania. W rozważanej grupie algorytmów rekurencyjnych do analiz dynamiki
UWwykorzystuje się najczęściej formalizmy Newtona–Eulera, Lagrange’a, i w ostatnim
czasie, Hamiltona. Wszystkie trzy wymienione grupy formalizmów dynamiki znajdują
swoje odzwierciedlenie w pracach i praktycznych implementacjach prezentowanych
w niniejszym cyklu. Warto zwrócić uwagę, że formalizm Hamiltona jest niezmiernie
rzadko stosowany w analizie i syntezie złożonych UW z ograniczeniami. Istnieje bardzo
mała liczba praktycznych algorytmów z tego obszaru, mimo, że w piśmiennictwie
wzmiankuje się, że formalizm kanoniczny posiada wiele zalet, w porównaniu z innymi
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metodami modelowania, w kontekście stabilności i dokładności rozwiązań. Cechy te
nabierają szczególnego znaczenia w efektywnych symulacjach dynamiki złożonych UW.

Wnioski wynikające z praktycznych potrzeb istnienia algorytmów wysokiej wydajności
w zakresie modelowania i symulacji układów rzeczywistych wymusiły konieczność
prowadzenia prac teoretycznych w tej dziedzinie. W wyniku przeprowadzonych badań
uzyskano rezultaty wykraczające znacznie poza dotychczasowy stan wiedzy, który
został w zarysie przedstawiony w punktach A, B, C i D. Na cykl publikacji składają się
prace skoncentrowane wokół algorytmów rekursywnych do analizy dynamiki ogólnej
klasy układów wieloczłonowych. Bezpośrednim badaniom podlegała kwestia jakości
i stabilności uzyskiwanych rozwiązań, szczególnie w przypadku analiz złożonych UW
wielkiej skali. W cyklu publikacji przedstawiono sformułowania bazujące na podejściu
Newtona-Eulera [7]–[9], jak i formalizmach energetycznych Lagrange’a [1], [3]
i Hamiltona [4], [5]. Przedyskutowano praktyczne implementacje algorytmów na
architekturach równoległych [3], [4]. Prace [2], [6], [7] stanowią uzupełnienie głównego
nurtu w prezentowanym cyklu publikacji, są bowiem reprezentatywne dla zastosowań
praktycznych algorytmów rekursywnych.

4.3.3 Wkład w dziedzinę modelowania układów wieloczłonowych zawarty w cyklu
publikacji

Poniżej przedstawiono wkład w dziedzinę modelowania i symulacji układów
wieloczłonowych, zawarty w prezentowanym cyklu publikacji:

• Opracowanie kompletnych metod i algorytmów równoległych dziel i zdobywaj
(o indeksie różniczkowym 1) do analizy dynamiki złożonych układów
wieloczłonowych (UW) o strukturze otwartych (OŁK) i zamkniętych łańcuchów
kinematycznych (ZŁK) [1], [2].

• Wdrożenie i zunifikowanie lagranżowskich algorytmów dziel i zdobywaj
z metodami rozszerzonego lagranżjanu oraz metodami projekcyjnymi
zapewniającymi kontrolę nad spełnieniem równań więzów, możliwość analizy
układów wieloczłonowych z więzami nadmiarowymi i w sąsiedztwie konfiguracji
osobliwych [1].

• Opracowanie lagranżowskich algorytmów dziel i zdobywaj (o indeksie
różniczkowym 3) wraz z integracją sformułowania z grupą strukturalnych
procedur numerycznego całkowania przystosowanych do efektywnych
obliczeniowo symulacji dynamiki UW (w tym symulacji w czasie rzeczywistym) [3].

• Opracowanie hamiltonowskich metod i algorytmów rekurencyjnych dziel
i zdobywaj (o indeksie różniczkowym 2) do analizy dynamiki układów o strukturze
otwartych [4] i zamkniętych łańcuchów kinematycznych [5].

• Opracowanie i implementacja algorytmów dziel i zdobywaj na architekturach
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równoległych uwzględniających komputery z pamięcią wspólną [3] oraz procesory
graficzne GPU [4], [6]. Badania efektywności obliczeń dla układów średniej i dużej
skali.

• Opracowanie hybrydowych algorytmów dziel i zdobywaj do analizy dynamiki
złożonych UWwykorzystujących własności przestrzeni skrępowania i przestrzeni
ruchu oraz metody rozszerzonego lagranżjanu [8].

• Opracowanie i uogólnienie algorytmów dziel i zdobywaj na możliwości analiz
układówwieloczłonowych z liniowymi więzami nieholonomicznymi [9].

• Wdrożenie opracowanychalgorytmówrekursywnychwdynamicemolekularnej [2]
oraz w robotyce, w tym, przemysłowej [7] i kosmicznej [6].

Proponowane tematy badawcze dotyczą aktualnych, intensywnie eksplorowanych
zagadnień naukowych i stanowią wciąż otwarte problemy badawcze; na
specjalistycznych konferencjach poświęcane są im osobne sesje. Wiele ośrodków
badawczych zwraca uwagę na potencjał podejmowanej tematyki (m.in. NASA, Jet
Propulsion Laboratory, California Insitute of Technology). Materiał zebrany w cyklu
publikacji przyczynia się do rozwoju zarówno polskiej, jak i światowej literatury
przedmiotu.

Prezentowane w zbiorze autorskie rozszerzenia [8], [9] algorytmów dziel i zdobywaj
bazujące na równaniach Newtona-Eulera (oryginalnie zaproponowanych w pracach
Featherstone’a [10], [11]) dotykają kwestii kontroli błędu obliczeń numerycznych oraz
analizy układów z liniowymi więzami nieholonomicznymi i stanowią rozszerzenie prac
spotykanych w piśmiennictwie. Praca [7] stanowi uzupełnienie głównego nurtu i jest
związana z rozwojem metod rekurencyjnych, które początkowo miały charakter czysto
sekwencyjny. Z kolei prace nad lagranżowskimi algorytmami dziel i zdobywaj [1]–[3]
doprowadziły do powstania nowych sformułowań pozwalających na połączenie technik
całkowania z prezentowanymi algorytmami rekurencyjnymi. Warto podkreślić, że
proponowane w zbiorze hamiltonowskie sformułowania i algorytmy numeryczne dziel
i zdobywaj [4]–[6] nie były dotąd przedstawiane w piśmiennictwie. Według wiedzy
habilitanta osiągnięcia w tym obszarze stanowią jedną z pierwszych praktycznych prób
zrównoleglenia obliczeń z zastosowaniem równań kanonicznych Hamiltona z więzami.
Wyniki prac uzyskane w tym zakresie mogą otworzyć nowe perspektywy badawcze
w obszarach potencjalnie odległych od prezentowanych w niniejszym autoreferacie.
Możliwości te wynikają z faktu, że metody hamiltonowskie operują w trzech różnych,
ale wzajemnie powiązanych domenach: równania ruchu układów, równania
różniczkowe cząstkowe oraz zasady wariacyjne. Uzyskane wyniki mogą przynieść
wkład do dziedzin, w których istotnym komponentem jest efektywne wygenerowanie
i rozwiązanie sprzężonych równań kanonicznych Hamiltona z więzami, takich, jak:
teoria sterowania optymalnego, metody identyfikacji, metody optymalnego
projektowania układówmechanicznych czy coraz powszechniejsze zastosowania metod
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hamiltonowskich w interdyscyplinarnych zastosowaniach. Niektóre wyzwania
badawcze zarysowane w tym miejscu są obecnie przedmiotem badań prowadzonych
w grancie NCN Opus nr DEC-2018/29/B/ST8/00374, pt. Hamiltonowskie podejście do
efektywnego modelowania wielkiej skali układów wieloczłonowych z tarciem oraz do
obliczeń w czasie rzeczywistym układów robotycznych, w którym habilitant pełni rolę
głównego wykonawcy.

Oprócz aspektów naukowych, przedstawione wyniki mają szerokie walory aplikacyjne.
Proponowane rozwiązania umożliwiają rozwój oprogramowania do komputerowego
wspomagania działalności inżynierskiej i badawczej i otwierają nowe możliwości badań
układów interdyscyplinarnych. Niektóre idee i koncepcje proponowane w niniejszym
cyklu publikacji zostały wdrożone w oprogramowaniu używanym w NASA, Jet
Propulsion Laboratory, California Institute of Technology.

4.3.4 Omówienie zawartości i głównych osiągnięć publikacji wchodzących w skład
cyklu

[1] P. Malczyk i J. Frączek, “A divide and conquer algorithm for constrained multibody
system dynamics based on augmented Lagrangianmethodwith projections based error
correction”, Nonlinear Dynamics, t. 70, nr. 1, s. 871–889, lip. 2012. DOI: 10.1007/s11071-
012 - 0503 - 2. adr.: https : / / doi . org / 10 . 1007 / s11071 - 012 - 0503 - 2, IF2012 = 3.009

(lista JCR),MNiSW2017 = 45 pkt (lista A)

Do grupy efektywnych algorytmów algorytmów równoległych ogólnego przeznaczenia
do analizy UW należy sformułowanie dziel i zdobywaj (divide-and-conquer) oryginalnie
zaproponowane przez Featherstone’a [10], [11]. Algorytmy te można zastosować do
analizy dynamiki dość ogólnej klasy UW. Metody te sformułowano jednak przy
założeniach upraszczających, które mogą powodować trudności w analizie szerszej
klasy układów wieloczłonowych i prowadzić do problemów obliczeniowych, np. ze
względu na złe uwarunkowanie macierzy występujących w algorytmie. Jednym
z powodów takiego zjawiska może być utrata rzędu macierzy Jacobiego. Z sytuacją taką
mamy w szczególności często do czynienia w układach, w których występują zamknięte
łańcuchy kinematyczne. Analiza dynamiki takich UW jest na ogół znacznie bardziej
złożona w porównaniu z symulacją układów o strukturze OŁK (typowych dla robotyki).
Problemy te wynikają głównie m.in. z obecności więzów nadmiarowych. Podobne
konsekwencje implikuje próba analizy UW w sąsiedztwie konfiguracji osobliwych.
W związku z nagłą (skokową) zmianą rzędu macierzy Jacobiego może dojść do
naruszenia równań więzów. Powoduje to znaczne zmniejszenie dokładności obliczeń
numerycznych, szczególnie dla długich czasów symulacji. W pracy [1] zaproponowano
kompletne lagranżowskie metody modelowania i analizy dynamiki złożonych
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mechanizmów przestrzennych i układów wieloczłonowych z zastosowaniem obliczeń
równoległych, które unikają ww. problemów.

Do istotniejszych osiągnięć naukowych udokumentowanych w tej publikacji należy
zaliczyć:

• Opracowanie kompletnych lagranżowskich metod modelowania i analizy
dynamiki złożonych mechanizmów przestrzennych i układów wieloczłonowych
z zastosowaniem obliczeń równoległych związanych z drzewem binarnym
reprezentującym strukturę UW.

• Wprowadzenie do algorytmu dziel i zdobywaj metod rozszerzonego lagranżjanu
i metod projekcyjnych, które pozwalają ustabilizować rozwiązania i sprowadzić je
na hiperpowierzchnie więzów.

• Wykazanie, że proponowane metody pozwalają na analizę UW z więzami
nadmiarowymi i w pobliżu konfiguracji osobliwych na przykładzie układów
o strukturze OŁK (otwartych łańcuchów kinematycznych) i ZŁK (zamkniętych
łańcuchów kinematycznych).

• Wykazanie, że proponowane algorytmy są bliskie optymalnym i umożliwiają
analizę dynamiki szerokiej klasy układów o OŁK i ZŁK.

Czasopismo Nonlinear Dynamics, w którym opublikowano omówiony artykuł jest
jednym z najwyżej notowanych tytułów poświęconych dynamice i sterowaniu układów
nieliniowych (według rankingu prowadzonego przez Thomson Reuters, bazującego na
wskaźniku impact factor).

[2] P. Malczyk i J. Frączek, “Molecular dynamics simulation of simple polymer chain
formation using divide and conquer algorithm based on the augmented Lagrangian
method”, Proceedings of the Institution ofMechanical Engineers, Part K: Journal ofMulti-
body Dynamics, t. 229, nr. 2, s. 116–131, wrz. 2014. DOI: 10.1177/1464419314549875. adr.:
https://doi.org/10.1177/1464419314549875, IF2014 = 0.69 (lista JCR), MNiSW2017 =

25 pkt (lista A)

Analiza dynamiki polimerów, biopolimerów (układów biomolekularnych) jest
przedmiotem zainteresowania światowych ośrodków naukowo-badawczych i odgrywa
istotną rolę w wielu zastosowaniach technicznych. Jedną z ważniejszych aplikacji
symulacji takich układów są intensywne badania nad procesem zwijania białek (protein
folding). Przewidywanie struktur układów biochemicznych pozwala zrozumieć
mechanizmy rządzące zmianami przestrzennymi i strukturalnymi. Rozważane badania
wdraża się w wielu praktycznych aplikacjach, które pozwalają nawet na projektowanie
układów o nowych właściwościach. Wyniki analiz są przedmiotem szczególnego
zainteresowania przemysłu farmaceutycznego czy biotechnologicznego.

W artykule [2] przedstawiono praktyczne zastosowanie algorytmu dziel i zdobywaj
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opracowanego w publikacji [1] do zagadnień spotykanych w dynamice molekularnej.
Metody dynamiki molekularnej (DM) obejmują techniki, które pozwalają modelować
układy biomolekularne na różnym poziomie szczegółowości. Dynamikę takich układów
opisuje się na ogół za pomocą skomplikowanych oddziaływań energetycznych oraz
uwzględnia się duże zmiany konfiguracji molekuł, w zakresie różnych skal czasowych
badanych zjawisk. W konsekwencji symulacje DM napotykają na poważne problemy
obliczeniowe, nawet dla dużych komputerów równoległych. Obliczenia te
charakteryzują się bowiem dużym rozmiarem analizowanych układów (od
kilkudziesięciu do setek, a nawet wielu tysięcy stopni swobody), wysokim kosztem
numerycznym wyznaczania wzajemnych oddziaływań oraz szerokim zakresem skal
czasowych rozpatrywanych zjawisk wymuszającym zastosowanie odpowiednio
dobranego małego kroku całkowania.

Praca [2] ma charakter interdyscyplinarny. W jej początkowej części przedstawiono
metody modelowania układów molekularnych metodami dynamiki układów
wieloczłonowych. W modelowaniu polimeru łańcuchowego założono, że długości
wiązań pomiędzy poszczególnymi atomami są stałe (więzy holonomiczne). Ponadto
ograniczono ruch atomów względem siebie, zachowując stałe kąty walencyjne. Stopnie
swobody układu wynikają tylko z obrotów torsyjnych, które są zdefiniowane poprzez
katy obrotu atomów względem wiązań. Opisany model polimeru dotyczy układu
z członami sztywnymi. W rzeczywistych układach długości wiązań na ogół nie są stałe.
Jednak takie założenie zmienia klasę problemu i wymaga rozszerzenia analizy na układy
z członami odkształcalnymi. Warto zwrócić uwagę, że istnieje relatywnie bliska
analogia pomiędzy modelowaniem polimeru łańcuchowego zawieszonego w solwencie,
a analizą dynamiki manipulatora kosmicznego np. w warunkach mikrograwitacji.

W artykule przedstawiono wyniki przykładowych symulacji homopolimeru o różnej
długości łańcucha kinematycznego, poddanemu sukcesywnemu obniżaniu temperatury.
Siły potencjalne (o bliskim i dalekim zasięgu) działające na układ wpływają na
konfiguracje przestrzenną obiektu i doprowadzają do zjawiska tzw. zwijania polimeru.
Niektóre ze scenariuszy symulacyjnych doprowadzają do powstania spirali bez
defektów (tj. helis). Wyniki innych analiz pokazują homopolimer, który przyjmuje
konfiguracje z defektami. Należy nadmienić, że badania zasad procesu formowania
struktur przestrzennych mają istotne znaczenie w kontekście fizycznych i chemicznych
własności układów rzeczywistych.

Istotnym wkładem w dziedzinę modelowania układów wieloczłonowych, zawartym
w artykule, jest:

• Opracowanie przestrzennego modelu homopolimeru łańcuchowego we
współrzędnych absolutnych dostosowanego do obliczeń proponowanymi
lagrażnowskimi algorytmami dziel i zdobywaj [1].

• Wykazanie, że scenariusze otrzymania regularnej spirali są bardziej
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prawdopodobne, w przypadku zwijania polimerów o kilkudziesięciu wiązaniach.
Dla układów o większej liczbie atomów prawdopodobieństwo uzyskania
regularnych struktur silnie zależy od przyjętych warunków początkowych i tempa
redukcji temperatury układu.

• Wykazanie dobrych własności numerycznych algorytmu dziel i zdobywaj [1] dla
układów molekularnych z punktu widzenia zachowania całkowitej energii układu
oraz kontroli błędów naruszenia więzów. Implikuje to możliwość obserwacji
zjawisk, zachodzących w skalach czasowych dłuższych niż kilka nanosekund.

Czasopismo Journal of Multi-body Dynamics, w którym opublikowano niniejszy artykuł
jest jednym z dwóch specjalistycznych czasopism całkowicie poświęconych dynamice
i aplikacjom metody układów wieloczłonowych w różnych obszarach działalności
inżynierskiej i naukowej.

[3] P. Malczyk, J. Frączek, F. González i in., “Index-3 divide-and-conquer algorithm
for efficient multibody system dynamics simulations: theory and parallel
implementation”,Nonlinear Dynamics, t. 95, nr. 1, s. 727–747, sty. 2019, ISSN: 1573-269X.
DOI: 10.1007/s11071-018-4593-3. adr.: https://doi.org/10.1007/s11071-018-4593-3,
IF2017 = 4.339 (lista JCR),MNiSW2017 = 45 pkt (lista A)

Efektywność obliczeń w symulacjach dynamiki złożonych UW stanowi wyzwanie
w pracach nad wysokowydajnymi algorytmami analizy układów wieloczłonowych
wielkiej skali. Obecne aplikacje przemysłowe, jak i naukowe wymagają wydajnych
i odpornych procedur obliczeniowych do analiz złożonych UW. Niektóre z praktycznych
zastosowań wymuszają obliczenia w czasie rzeczywistym (np. hardware-in-the-loop,
human in-the-loop). Połączone są one niekiedy z systemami wirtualnej rzeczywistości
i platformami umożliwiającymi realistyczne odczuwanie bodźców. Efektywność
algorytmów do analizy dynamiki złożonych UW jest jednym z kluczowych elementów,
który zapewnia osiągnięcie określonej jakości pracy urządzeń.

W pracy [3] proponuje się nowy i uogólniony algorytm równoległy dziel i zdobywaj do
analizy dynamiki złożonych układów wieloczłonowych o członach sztywnych, który
umożliwia symulacje układów z więzami nadmiarowymi i w sąsiedztwie konfiguracji
osobliwych. W odróżnieniu od algorytmów przedstawionych w pracach [1], [2],
w których używa się sformułowania o indeksie różniczkowym 1, w niniejszym artykule
stosuje się sformułowanie o indeksie 3. W celu osiągnięcia wysokiej efektywności
obliczeń, w algorytmie dziel i zdobywaj zastosowano stałokrokowe procedury
całkowania numerycznego z rodziny Newmarka. Równania więzów na poziomie
położeń mogą być spełnione z dokładnością założoną przez użytkownika, ale za cenę
podwyższonego kosztu numerycznego obliczeń. Projekcje rozwiązań na
hiperpowierzchnie więzów są dokonywane tylko na poziomie prędkości i przyspieszeń
w odróżnieniu od projekcji na położenia i prędkości występujących w sformułowaniu [1],
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[2]. W proponowanym algorytmie stosuje się nadmiarowy zestaw współrzędnych,
a otrzymany układ równań różniczkowo-algebraicznych ma indeks równy 3.
W algorytmie wyszczególniono trzy główne procedury, które mogą być wykonywane
z zastosowaniem przetwarzania równoległego: procedura Newtona-Raphsona oraz
dwie projekcje rozwiązań na hiperpowierzchnie więzów.

W artykule zaprezentowano szereg przykładów UW, które reprezentują różne klasy
obiektów i problemów obliczeniowych z nimi związanych. Przeanalizowano
reprezentatywne przykłady UW małej skali o strukturze OŁK i ZŁK. Przeprowadzono
analizy dynamiki układu wielkiej skali, tj. OŁK o zmiennej liczbie stopni swobody, który
jest np. dobrym punktem wyjścia do modelowania układów takich, jak kable, liny i sieci.
W wyniku tych badań sformułowano wstępne wnioski dotyczące dokładności
i stabilności obliczeń numerycznych w odniesieniu do proponowanego algorytmu dziel
i zdobywaj. W pracy pokazano możliwości analizy łańcucha kinematycznego
składającego się ze 128 członów z relatywnie dużym krokiem czasowym 0.01 s

umożliwiającymwykonywanie efektywnych obliczeniowo symulacji takich układów.

W artykule zbadano efektywność obliczeń sekwencyjnych jak i równoległych.
Zwrócono uwagę na bardzo dobre własności algorytmu równoległego umożliwiające
znaczną redukcję czasu obliczeń w przypadku symulacji UWmałej i wielkiej skali. Praca
zawiera analizę skalowalności obliczeń równoległych. Badania wykazały duże korzyści
ze stosowania obliczeń równoległych w implementacjach algorytmu dziel i zdobywaj na
komputerze równoległym z pamięcią wspólną i ośmioma fizycznymi rdzeniami.
W konkluzji należy podkreślić, że proponowane rekursywne sformułowanie o indeksie
3 umożliwia przeprowadzenie efektywnych (w tym w czasie rzeczywistym) symulacji
dynamiki dla szerokiej klasy układów wieloczłonowych i dobrze nadaje się do
organizacji obliczeń równoległych.

Do najistotniejszych elementów pracy, która stanowiwkładw literaturę przedmiotu dot.
modelowania układówwieloczłonowych należy zaliczyć:

• Opracowanie uogólnionych lagranżowskich algorytmów dziel i zdobywaj
(o indeksie różniczkowym 3) wraz z integracją sformułowania z grupą
strukturalnych procedur numerycznego całkowania przystosowanych do
efektywnych obliczeniowo symulacji dynamiki UW wielkiej skali, w tym
symulacji w czasie rzeczywistym.

• Opracowanie równoległych wersji algorytmów Newtona-Raphsona oraz
algorytmów projekcji rozwiązań na hiperpowierzchnie więzów zapewniających
możliwie dużą redukcję kosztu numerycznego obliczeń.

• Wykazanie, że proponowane metody i algorytmy charakteryzują odpornością na
przypadki analiz układów z więzami nadmiarowymi i w sąsiedztwie konfiguracji
osobliwych.

• Opracowanie i symulacja modeli układów wielkiej skali wraz z analizą możliwości
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uwzględnienia czynników stabilizujących obliczenia numeryczne, które
umożliwiają zastosowanie większych kroków całkowania.

• Opracowanie wyników badań dotyczących analizy efektywności i skalowalności
algorytmu dziel i zdobywaj dla symulacji układówwielkiej skali.

Praca jest dziełem współautorskim powstałym w ramach wieloletniej współpracy
polsko-hiszpańskiej z ośrodkiem University of La Coruña, Department of Industrial
Engineering, który specjalizuje się w symulacjach układów wieloczłonowych wielkiej
skali w czasie rzeczywistym . Wkład habilitanta był dominujący i dotyczy w większości
wszystkich aspektów pracy, od koncepcji, po formalizm matematyczny, aż do
praktycznej implementacji i analizy wyników eksperymentów numerycznych. Praca
stanowi zwieńczenie badań nad efektywnymi algorytmami lagranżowskimi
z projekcjami, które zapoczątkowano w rozprawie doktorskiej i znacznie rozwinięto
w publikacjach [1], [2].

[4] K. Chadaj, P. Malczyk i J. Frączek, “A Parallel Recursive Hamiltonian Algorithm for
ForwardDynamics of Serial Kinematic Chains”, IEEE Transactions onRobotics, t. 33, nr. 3,
s. 647–660, czer. 2017. DOI: 10.1109/tro.2017.2654507. adr.: https://doi.org/10.1109/
tro.2017.2654507, IF2017 = 4.264 (lista JCR),MNiSW2017 = 50 pkt (lista A)

Formalizm Hamiltona nie był dotąd stosowany w analizie i syntezie złożonych UW
i układów robotycznych z ograniczeniami holonomicznymi lub nieholonomicznymi.
Liczba praktycznych algorytmów z tego obszaru, umożliwiających analizę UW
o dowolnych topologiach jest bardzo mała. Jednocześnie w relatywnie skromnym
piśmiennictwie w obszarze UW oraz w czasopismach fizycznych, wzmiankuje się, że
formalizm kanoniczny posiada wiele zalet, w porównaniu z innymi metodami
modelowania, w kontekście stabilności i dokładności rozwiązań. Cechy te nabierają
szczególnego znaczenia również w obliczeniach w czasie rzeczywistym. Podejście
hamiltonowskie jest z powodzeniem stosowane do opisu układów interdyscyplinarnych
jako baza dla nowoczesnego i eleganckiego sposobu (uwypuklającego symetrie, zasady
zachowania) opisu nieliniowych zjawisk w układach dynamicznych. Istnieje także grupa
metod całkowania zaprojektowana wprost do zastosowań w dynamice
hamiltonowskiej, zachowująca pewne niezmienniki fizyczne i geometryczne.
W piśmiennictwie światowym odnajdujemy natomiast bardzo skromną liczbę
algorytmów rekursywnych, które umożliwiają wygenerowanie i rozwiązanie
numeryczne równań kanonicznych Hamiltona. W dziedzinie układówwieloczłonowych,
istniejące, nieliczne metody ograniczają się tylko do obliczeń czysto sekwencyjnych.

W artykule przedstawiono nowy algorytm dziel i zdobywaj do analizy dynamiki UW
i układów robotycznych bazujący na równaniach kanonicznych Hamiltona. Algorytm
ten ma cechy nowatorskie i nie był dotąd dostępny w piśmiennictwie. Prezentowane
podejście może zostać zastosowane do symulacji OŁK, w tym także do UW o strukturze
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drzewa. Proponowana hamiltonowska procedura jest nieiteracyjna i charakteryzuje się
logarytmiczną O(log2n) złożonością obliczeniową dla UW o n członach, w przypadku,
gdy do obliczeń używa się n procesorów. W przypadku obliczeń sekwencyjnych,
złożoność obliczeniowa jest liniowa O(n). W pracy sformułowano szczegółowe
zależności związane z wyznaczaniem pędów uogólnionych dla poszczególnych członów
i grup członów. W następnej kolejności wielkości te zdekomponowano na dwie
ortogonalne przestrzenie: skrępowania oraz ruchów dozwolonych. Taki zabieg pozwolił
na opracowanie algorytmu dziel i zdobywaj, który umożliwia efektywne wyznaczenie
prędkości w złączach układu oraz impulsowych sił reakcji na kierunkach ortogonalnych
do więzów. W dalszej części publikacji przedstawiono rekurencyjne formuły, które
posłużyły do opracowania algorytmu dziel i zdobywaj umożliwiającego obliczenie
pochodnych wektorów pędów uogólnionych. W efekcie cały proponowany algorytm
dziel i zdobywaj umożliwia efektywne wyznaczenie funkcji Hamiltona oraz pochodnych
cząstkowych tych funkcji względemwspółrzędnych kanonicznych.

W pracy rozważono dwa reprezentatywne typy układów wieloczłonowych, które mają
potwierdzić efektywność, uwarunkowanie i poprawność obliczeń numerycznych.
Pierwszy z nich jest to układ wieloczłonowy o strukturze OŁK z regulowaną liczbą
stopni swobody. Drugi natomiast stanowi model wieloczłonowego wahadła fizycznego
o n = 229 członach, dla którego są dostępne wyniki eksperymentalne. W publikacji
zamieszczono też szczegółowe wyniki badań związane z doborem procedury
numerycznego całkowania dla układów wielkiej skali oraz analizy porównawcze
rezultatów otrzymanych dla klasycznego algorytmu [10]. Dodatkowym aspektem
poruszanym w artykule jest praktyczne kwestia implementacji na architekturach
równoległych. Proponowany hamiltonowski algorytm dziel i zdobywaj wstępnie
zaimplementowano na wielordzeniowej karcie graficznej GPU. Wykonano szereg
testów wydajnościowych w kontekście rozmiaru analizowanego problemu oraz liczby
wątków użytych do obliczeń. Przeprowadzono analizę skalowalności obliczeń.
Wykazano przyspieszenia czasu obliczeń równoległych względem wersji
sekwencyjnych dla UW posiadających aż do 2048 członów w przypadku gdy do
przetwarzania użyto 256 wątków .

Istotnym wkładem w dziedzinę modelowania układów wieloczłonowych i układów
robotycznych wielkiej skali, zawartymw artykule, jest:

• Opracowanie hamiltonowskich metod i algorytmów rekurencyjnych dziel
i zdobywaj do analizy dynamiki złożonych układów o strukturze OŁK.

• Wykazanie, że proponowane algorytmy cechują się znacznie większą stabilnością
rozwiązań numerycznych w porównaniu z proponowanymi podejściami na bazie
przyspieszeń dla analizowanych układów o OŁK.

• Opracowanie modelu wieloczłonowego wahadła we współrzędnych kanonicznych
Hamiltona, który reprezentuje układ rzeczywisty.
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• Opracowanie implementacji hamiltonowskich procedur na wielordzeniowej
karcie graficznej GPU oraz eksperymentalne wykazanie logarytmicznego kosztu
obliczeń numerycznych analiz dynamiki UW o OŁK w przypadku przetwarzania
równoległego na nwątkach.

Czasopismo IEEE Transactions on Robotics (T-RO), w którym opublikowano wyniki
badań, prezentuje wyniki fundamentalnych prac z zakresu wszystkich aspektów
robotyki obejmujących teorię i algorytmy oraz implementacje interdyscyplinarnych
metod z zakresu m.in. informatyki, układów sterowania, mechaniki w robotyce. IEEE
T-RO jest jednym z najlepiej cytowanych czasopism w robotyce. Prezentowana praca
jest współautorska. Wkład habilitanta dotyczy opracowania koncepcji, teoretycznych
podstaw hamiltonowskiego algorytmu dziel i zdobywaj, wykazania poprawności
algorytmu na etapie prac implementacyjnych oraz współudziale w przygotowaniu
artykułu.

[5] K. Chadaj, P. Malczyk i J. Frączek, “A parallel Hamiltonian formulation for forward
dynamics of closed-loopmultibody systems”,Multibody System Dynamics, t. 39, nr. 1-2,
s. 51–77, sierp. 2017. DOI: 10.1007/s11044-016-9531-x. adr.: https://doi.org/10.1007/
s11044-016-9531-x, IF2017 = 2.718 (lista JCR),MNiSW2017 = 35 pkt (lista A)

W niniejszej publikacji algorytm i metoda zaproponowana w [4] została rozszerzona
i uogólniona na szeroką klasę UW, w których występują ZŁK. Proponowany algorytm
pozwala na analizę dynamiki złożonych UW w efektywny i stabilny numerycznie
sposób w porównaniu z metodami sformułowanymi na bazie przyspieszeń. Równania
kanoniczne Hamiltona generowane są i rozwiązywane według schematu dziel
i zdobywaj, który umożliwia pełne wykorzystanie możliwości obliczeń równoległych.
Praca ma charakter nowatorski. Do tej pory w piśmiennictwie dot. układów
wieloczłonowych brak jest hamiltonowskich algorytmów równoległych, które
umożliwiają efektywną analizę dynamiki UW z więzami holonomicznymi.

Główna część artykułu skupia się na zaprezentowaniu matematycznych podstaw
algorytmu do analizy złożonych UW o strukturze ZŁK. Układy wieloczłonowe
rozważane w pracy są modelowane za pomocą kanonicznych współrzędnych
złączowych. Ze względu na występowanie w układzie ZŁK, współrzędne kanoniczne są
od siebie zależne. Dekompozycja uogólnionego pędu członu (lub grupy członów) na dwie
ortogonalne podprzestrzenie umożliwia wyznaczenie prędkości w złączach oraz
impulsów sił reakcji w schemacie dziel i zdobywaj. Proces ten odpowiada efektywnemu
wygenerowaniu pochodnej hamiltonianu względem pędów uogólnionych ∂H

∂p
. Pochodna

ta jest wyznaczana w sposób niejawny na bazie drzewa binarnego stowarzyszonego
z topologią UW. Drugi krok obliczeniowy polega na sukcesywnym wyznaczeniu
pochodnych wektora pędów uogólnionych w złączach względem czasu. Ten etap
obliczeniowy również zaproponowano w łatwym do zrównoleglenia formacie
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rekursywnym. Krok ten w przybliżeniu odpowiada procedurze efektywnego
wygenerowania pochodnej cząstkowej hamiltonianu względem współrzędnych
uogólnionych ∂H

∂q
. Zaprezentowany w artykule schemat charakteryzuje się

około-logarytmicznym kosztem numerycznym obliczeń O(log2n) dla n członów
i n wątków użytych do obliczeń. Poziom skomplikowania topologii UW wpływa na
całkowity koszt numeryczny obliczeń. Dodatkowy narzut obliczeniowy jest silnie
związany z konfiguracją połączeń członów UW z podstawą.

W dalszej części artykułu opisano przykładowe analizy dynamiki UW z pętlami
kinematycznymi pojedynczymi i sprzężonymi. Przedyskutowano własności algorytmu
w kontekście błędów numerycznych związanych ze spełnieniem równań więzów oraz
zachowaniem całkowitej energii mechanicznej układu. Zaprezentowano szereg testów
numerycznych, które ilustrowały wpływ doboru procedury całkującej i tolerancji
integratora na czas obliczeń. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników
symulacji z klasycznym sformułowaniem Featherstone’a [10], [11]. Wykazano, że
równania więzów na prędkości są spełnione z bardzo dobrą dokładnością (rzędu 10−15),
w odróżnieniu od algorytmu Featherstone’a, dla którego te zależności odchodzą od
wartości nominalnych w trakcie całkowania równań ruchu. Z kolei równania więzów na
położenia wykazują lekki efekt dryfu w funkcji czasu charakteryzujący się znacznie
mniejszym wzrostem w porównaniu do naruszenia więzów obserwowanych
w metodzie klasycznej [10], [11]. Podobne konkluzje sformułowano w odniesieniu do
zachowania całkowitej energii mechanicznej układu dla zachowawczych UW. Uzyskane
wyniki testów numerycznych są m.in. konsekwencją zastosowania sformułowania
hamiltonowskiego algorytmu dziel i zdobywaj w postaci układu równań
różniczkowo-algebraicznych o indeksie różniczkowym 2. Teoretyczny koszt
numeryczny proponowanego algorytmu jest w przybliżeniu tożsamy z nakładem
obliczeń w klasycznym algorytmie [11], natomiast sformułowania dziel i zdobywaj
w ujęciu hamiltonowskim implikują znacznie lepsze własności numeryczne algorytmu.

Istotnym wkładem w dziedzinę modelowania układów wieloczłonowych, zawartym
w artykule, jest:

• Opracowanie uogólnionego algorytmu dziel i zdobywaj do analizy dynamiki
złożonych UW z ZŁK w zunifikowanym ujęciu hamiltonowskim.

• Zastosowanie hamiltonowskiego algorytmu dziel i zdobywaj do analizy dynamiki
złożonych układówwieloczłonowych z ZŁK.

• Wykazanie, że proponowane sformułowanie cechuje się większą stabilnością
numeryczną oraz efektywnością obliczeń dla UW z zamkniętymi łańcuchami
kinematycznymi w porównaniu z dostępnymi w piśmiennictwie podejściami
rekursywnymi na bazie przyspieszeń.

Czasopismo Multibody System Dynamics, w którym omówiony artykuł został
opublikowany, jest najwyżej notowanym i najbardziej prestiżowym tytułem
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poświęconym układom wieloczłonowym (według rankingu prowadzonego przez
Thomson Reuters, bazującego na wskaźniku impact factor). Artykuł jest dziełem
współautorskim. Wkład habilitanta polegał przede wszystkim na opracowaniu
koncepcji, teoretycznych podstaw hamiltonowskiego algorytmu dziel i zdobywaj dla
ZŁK, wykazania poprawności algorytmu poprzez przeprowadzenie wstępnych prac
implementacyjnych oraz współudziale w przygotowaniu artykułu.

[6] P. Malczyk, K. Chadaj i J. Frączek, “Parallel Hamiltonian Formulation for Forward
Dynamics of Free-FlyingManipulators”, wAerospace Robotics III, J. Sasiadek, red. Cham:
Springer International Publishing, 2019, s. 1–15, ISBN: 978-3-319-94517-0. DOI: 10.1007/
978- 3- 319- 94517- 0_1. adr.: https://doi.org/10.1007/978- 3- 319- 94517- 0_1,
MNiSW2017 = 10 pkt (lista B, rozdział wmonografii Springera)

W robotyce kosmicznej zaproponowano wiele różnorodnych struktur układów
robotycznych, które pomagają zwiększyć mobilność takich urządzeń. Układy
wieloramiennych manipulatorów, zainstalowanych na statku kosmicznym-bazie, są
spotykane w wielu praktycznych aplikacjach kosmicznych. W naturalny sposób,
zagadnienia dynamiki, planowania trajektorii czy rozwoju algorytmów sterowania dla
układów robotycznych pracujących w przestrzeni kosmicznej wymagają badań
symulacyjnych. Jednym z atrybutów takich układów jest fakt, że wyróżniona podstawa
(na ogół statek-baza) posiada sześć dodatkowych stopni swobody. Ta cecha zwiększa
mobilność całego układu free-flying. Z tego powodu manipulatory kosmiczne
wymagają nieco innego podejścia w zakresie modelowania i analizy dynamiki
w porównaniu z metodami, jakie stosuje się do manipulatorów przemysłowych.
Niniejszy artykuł czerpie we fragmencie z osiągnięć opisanych w [4]. Publikacja dotyczy
wdrożenia hamiltonowskiego algorytmu dziel i zdobywaj do badań dynamiki
manipulatorów kosmicznych. W ramach prac w tym zakresie zbadano własności
wieloramiennego robota kosmicznego, który wykonuje manewr śledzenia i chwytania
obiektu na orbicie okołoziemskiej.

W pierwszej części artykułu sformułowano hamiltonowski algorytm dziel i zdobywaj
do analizy dynamiki układów manipulatorów kosmicznych o strukturze drzewa. Stan
układu określono w zbiorze złączowych współrzędnych kanonicznych oraz
współrzędnych globalnych związanych z podstawą. Przedstawiono szczegółowe
zależności pomiędzy złączowymi a absolutnymi pędami uogólnionymi. Całkowity pęd
absolutny związany z grupą członów zdekomponowano na dwie ortogonalne
przestrzenie. Proces ten umożliwił wyznaczenie wszystkich prędkości i impulsów sił
reakcji występujących w układzie. W następnej kolejności wyznaczono pochodne
pędów uogólnionych. Zarówno pierwszy i jak i drugi krok obliczeniowy zrealizowano
w dwóch fazach kompozycji i dekompozycji, która przebiega zgodnie z drzewem
binarnym, które reprezentuje topologię UW.
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W drugiej części pracy zaprezentowano przykład numeryczny, który ilustruje
zastosowanie proponowanego hamiltonowskiego podejścia do modelowania
manipulatorów kosmicznych. W artykule rozważono płaski, wieloramienny
manipulator pracujący i wykonujący manewr śledzenia i chwytania pewnego obiektu
w przestrzeni kosmicznej (np. śmieci kosmicznych). Układ robotyczny posiada trzy
ramiona. Dwa ramiona o czterech stopniach swobody chwytają obiekt, natomiast
trzecie ramię (jeden stopień swobody) jest związane z anteną do komunikacji i powinno
przyjmować w trakcie pracy manipulatora określone konfiguracje. Ramiona układu
robotycznego są przymocowane do ruchomej podstawy (statku-bazy), która posiada trzy
dodatkowe stopnie swobody względem układu globalnego. Na potrzeby analizowanego
uproszczonego scenariusza symulacyjnego te dwa cele sterowania zrealizowano za
pomocą idealnych regulatorów typu PD. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń
symulacyjnych oraz poklatkowe animacje manewru chwytania obiektu przez układ.

W trzeciej części pracy poddano analizie trudności, które można napotkać podczas
modelowania złożonych układów przestrzennych pracujących w kosmosie. Jedną
z poruszonych kwestii jest analiza układów posiadających pętle kinematyczne.
Symulacje takich UW rodzą problemy związane zarówno z modelowaniem, jak i ze
stabilnością obliczeń numerycznych. Algorytm do analizy UW z ZŁK prezentowany
w pracy [5] wymagałby rozszerzeń na takie przypadki. W przypadku manipulatorów
kosmicznych oddzielnej dyskusji wymagałaby kwestia dynamiki układów z więzami
nadmiarowymi i w sąsiedztwie konfiguracji osobliwych, a także problemy związane
z dokładnością obliczeń numerycznych.

W ostatniej części pracy omówiono możliwości ze zrównoleglenia obliczeń dla układów
typu free-flying. Na ogół tego typu układy składają się z wielu OŁK. Taką topologię
relatywnie łatwo odwzorować w drzewo binarne, które umożliwia dokonanie
zrównoleglenia obliczeń za pomocą schematu dziel i zdobywaj proponowanego w pracy.
W artykule omówiono korzyści, jakie można uzyskać z implementacji równoległej
algorytmu na karcie GPU. Całość pracy zakończono wnioskami.

Istotnym wkładem w dziedzinę modelowania układów wieloczłonowych, zawartym
w artykule, jest:

• Opracowanie algorytmu dziel i zdobywaj do analizy dynamiki układów
wieloczłonowych o strukturze drzewa swobodnie poruszających się w przestrzeni
(free-flying) w zunifikowanym ujęciu hamiltonowskim.

• Zastosowanie hamiltonowskiego algorytmu dziel i zdobywaj do analizy dynamiki
manipulatora kosmicznego wyposażonego w trzy ramiona i zainstalowanego na
statku-bazie.

Artykuł jest dziełem współautorskim. Wkład habilitanta w jego powstanie polegał
przede wszystkim na opracowaniu koncepcji, teoretycznych podstaw
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hamiltonowskiego algorytmu dziel i zdobywaj dla układów o strukturze OŁK typu
free-flying, wykazaniu poprawności algorytmu poprzez przeprowadzenie wstępnych
prac implementacyjnych oraz przygotowaniu finalnego artykułu.

[7] Ł. Wolinski i P. Malczyk, “Dynamic Modeling and Analysis of a Lightweight Robotic
Manipulator in Joint Space”, Archive of Mechanical Engineering, t. 62, nr. 2, sty. 2015.
DOI: 10.1515/meceng-2015-0016. adr.: https://doi.org/10.1515/meceng-2015-0016,
MNiSW2017 = 15 pkt (lista B, czasopismo indeksowane wWeb of Science i Scopus)

Niniejsza praca stanowi uzupełnienie głównego nurtu w prezentowanym cyklu
publikacji, stanowi bowiem ilustrację zastosowań praktycznych metody układów
wieloczłonowych, które stały się bezpośrednią inspiracją podjęcia badań teoretycznych
nad metodami dziel i zdobywaj. W artykule przedstawiono rekurencyjny algorytm do
analizy dynamiki UW o liniowej O(n) złożoności obliczeniowej względem liczby
członów w układzie. Sformułowanie to jest jednym z fundamentów, na którym opierają
się m.in. algorytmy z grupy dziel i zdobywaj proponowane w cyklu publikacji. Praca
składa się z trzech zasadniczych części, w których przedstawiono sformułowanie
algorytmu, algorytm w postaci pseudo-procedury oraz wyniki analiz dynamiki
manipulatora KUKA LWR o siedmiu stopniach.

Pierwszą część artykułu poświęcono omówieniu sformułowania algorytmu
rekursywnegowewspółrzędnych złączowych. Wyprowadzono rekurencyjne zależności
związane z kinematyką i dynamiką manipulatora o strukturze OŁK. Wprowadzono
zwartą notację wektorowo-macierzową i zdefiniowano operatory algebraiczne
związane z własnościami manipulatora. Wprowadzona zwarta reprezentacja równań
opisujących ruch układu pozwoliła na efektywne rozwiązanie zadania prostego
i odwrotnego dynamiki manipulatora za pomocą obliczeń sekwencyjnych. Zastosowana
metoda jest do pewnego stopnia podobna do podejścia operatorowego (spatial operator
algebra), które zostało opracowane w Jet Propulsion Laboratory na bazie analogii, jakie
istnieją pomiędzy dynamiką manipulatora, a metodami filtracji optymalnej.
W końcowym fragmencie tej części artykułu przedyskutowano kwestie analiz dynamiki
układów z ZŁK za pomocą algorytmów rekursywnych prezentowanych w pracy.

Druga część artykułu dotyczy prezentacji zwartych algorytmicznych kroków
obliczeniowych, które pozwalają rozwiązać w efektywny sposób zadanie proste
i odwrotne dynamiki manipulatora. Algorytm uogólniono na przypadki analizy
dynamiki OŁK z dowolną liczbą stopni swobody.

W trzeciej części pracy zaprezentowano wyniki analiz dynamiki
przemysłowo-badawczego manipulatora KUKA LWR o siedmiu stopniach swobody
zarówno w zakresie prostego, jak i odwrotnego zadania dynamiki. Wstępne parametry
układu zostały dobrane na podstawie dokumentacji technicznej oraz danych dostępnych
w piśmiennictwie. Poprawność obliczeń numerycznych zweryfikowano dla testowych
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przypadków ruchu manipulatora, a wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi
w pakiecie komercyjnym do obliczeń dynamiki układów wieloczłonowych. Badania te
doprowadziły do powstania wstępnego, uproszczonego modelu dynamiki manipulatora,
który zbudowano na potrzeby identyfikacji układu. Końcowy fragment tej części pracy
dotyczy wpływu doboru procedury całkującej oraz tolerancji integratora na czas
obliczeń.

Istotnym wkładem w dziedzinę modelowania układów wieloczłonowych, zawartym
w artykule, jest:

• Sformułowanie algorytmu rekursywnego do analizy dynamikimanipulatora oOŁK,
w którym równania ruchu są generowane względem środkówmas członów.

• Zapis algorytmu rekursywnegow postaci zwartej notacji wektorowo-macierzowej
umożliwiającej analizę własności manipulatora.

• Zastosowanie algorytmu rekursywnego do analizy dynamiki przestrzennego
manipulatora przemysłowego o siedmiu stopniach swobody.

Artykuł jest pracą współautorską. Habilitant pełni rolę promotora pomocniczego
w przewodzie doktorskim pierwszego autora. Wkład habilitanta dotyczył przede
wszystkim sformułowania teoretycznych zależności rekurencyjnych dla zadania
kinematyki i dynamiki manipulatora, zapisie rekursywnych formuł w formacie
wektorowo-macierzowym oraz współudziale w przygotowaniu artykułu.

[8] R. Mukherjee i P. Malczyk, “Efficient Approach for Constraint Enforcement
in Constrained Multibody System Dynamics”, w ASME Digital Collection, t. 7A:
9th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and
Control International Design Engineering Technical Conferences and Computers and
Information in Engineering Conference, Portland, Oregon, USA, August 4-7, 2013, 2013,
s. 1–8. DOI: 10.1115/DETC2013- 13296. adr.: http://dx.doi.org/10.1115/DETC2013-
13296,MNiSW2017 = 15 pkt (publikacja ASME Digital Collection indeksowana wWeb of
Science)

Należy najpierw wstępnie podkreślić, że praca [1] omawiana powyżej dotyczyła
opracowania algorytmu dziel i zdobywaj bazującego na metodzie rozszerzonego
lagranżjanu. Z kolei Mukherjee i Anderson w swojej źródłowej pracy [12] rozwinęli
algorytm dziel i zdobywaj do analizy dynamiki układów wieloczłonowych z ZŁK
z zastosowaniem dopełnienia ortogonalnego do przestrzeni ruchów dopuszczalnych.
Oba podejścia cierpią na pewne niedostatki związane z zachowaniem równań więzów
podczas numerycznego całkowania równań ruchu. Metoda [1] stabilizuje równania
więzów z dobrą dokładnością, niemniej odległą od precyzji liczb, w której wykonywane
są obliczenia, chyba, że w algorytmie zostaną włączone kosztowne numerycznie
operacje M-ortogonalnych projekcji. W algorytmie [12] równania więzów na
przyspieszenia są spełnione dokładnie (w zakresie precyzji liczb
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zmiennoprzecinkowych), natomiast równania więzów na położenia i prędkości mogą
odchodzić od hiperpowierzchni więzów, szczególnie dla dłuższych czasów symulacji.

Niniejsza praca [8] łączy w sobie najlepsze cechy obu prac i prezentuje hybrydowe
podejście dziel i zdobywaj do analizy dynamiki UW z ZŁK, które charakteryzuje się dużo
większą stabilnością rozwiązań w porównaniu do wyników uzyskiwanych algorytmami
z prac [1], [12].

W artykule przedstawiono hybrydowy algorytm dziel i zdobywaj do analizy dynamiki
UW z ZŁK, który połączono z metodą rozszerzonego lagranżjanu. W pierwszej części
artykułu zaprezentowano sformułowanie dziel i zdobywaj bazujące na równaniach
Newtona-Eulera, które wykorzystuje dopełnienia ortogonalne do przestrzeni ruchów
dopuszczalnych zdefiniowane dla każdej pary kinematycznej występującej w układzie.
Założono, że topologia układu wieloczłonowego może zostać podzielona na fragmenty
OŁK oraz połączenia między nimi tworzące oryginalny układ wieloczłonowy z ZŁK.
Rozwijane metody sformułowano w mieszanych współrzędnych złączowych
i absolutnych. W obrębie OŁK zastosowano algorytmy dziel i zdobywaj oraz ich
odmiany (np. [7]). Dla wspomnianych połączeń (par kinematycznych) zdefiniowano
równania więzów na przyspieszenia. W miejsce tych par wprowadzono siły reakcji,
w których mnożniki Lagrange’a odgrywają miarę intensywności obciążeń, natomiast
kierunki działania pokazuje przestrzeń skrępowania, która jest ortogonalna do
przestrzeni ruchów dopuszczalnych. Dla tak zbudowanego modelu układu z ZŁK,
wprowadzono aproksymacje mnożników Lagrange’a, zgodne z metodą rozszerzonego
lagranżjanu. Wprowadzono dodatkowe (wirtualne) składniki, które przyjmują
niezerową wartość tylko w przypadku odchodzenia rozwiązań od hiperpowierzchni
więzów [1]. W przypadku dokładnego spełnienia równań więzów hybrydowy algorytm
sprowadza się do realizacji dokładnej metody dziel i zdobywaj bazującego na
dopełnieniach ortogonalnych [12].

W drugiej części artykułu omówiono zastosowania hybrydowego algorytmu do analizy
dynamiki dwóch przypadków testowych reprezentujących różne topologie. Przykład
pierwszy to prosty mechanizm czworoboku przegubowego. Drugi reprezentatywny
mechanizm ma strukturę sprzężonych ZŁK. W publikacji dokonano porównania
wyników analiz dynamiki mechanizmów dla relatywnie długich czasów symulacji,
w przypadku gdy do symulacji zastosowano wprost algorytmy z prac [1], [12] oraz
podejście hybrydowe proponowane w niniejszej pracy. Metoda hybrydowa zapewniła
bardzo dobrą stabilność rozwiązań numerycznych dla długich czasów symulacji
w porównaniu do innych sformułowań znanych z piśmiennictwa.

Istotnym wkładem w dziedzinę modelowania układów wieloczłonowych, zawartym
w artykule, jest:

• Opracowanie hybrydowych algorytmów dziel i zdobywaj we współrzędnych
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złączowych do analizy dynamiki UW o strukturze ZŁK, które łączą w sobie cechy
sformułowania dokładnego i przybliżonego bazującego na metodzie
rozszerzonego lagranżjanu.

• Wykazanie, że proponowane podejście hybrydowe charakteryzuje się bardzo
dobrą kontrolą nad spełnieniem równań więzów na poziomie położeń, prędkości
i przyspieszeń w porównaniu do metod dziel i zdobywaj dostępnych w stanie
wiedzy.

Artykuł jest pracą współautorską, która powstała podczas wizyty habilitanta w NASA
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Mobility and Robotic
System Section. Konferencja International Conference on Multibody Systems,
Nonlinear Dynamics, and Control jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem tego typu
w dziedzinie UW organizowanym w Stanach Zjednoczonych, które skupia czołowych
naukowców, przedstawicieli agencji rządowych oraz firmy przemysłowe. Wkład
merytoryczny habilitanta w pracę był dominujący. Jestem współautorem koncepcji,
miałem wkład w opracowanie teoretycznych podstaw algorytmu hybrydowego,
zaimplementowałem sformułowanie dla reprezentatywnych przykładów.

Metody rozwijane w niniejszym artykule zostały wdrożone w oprogramowaniu do
modelowania i symulacji komputerowej złożonych układów wieloczłonowych
wykorzystywanym w NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of
Technology. Opracowane algorytmy zastosowano do analiz dynamiki łazika
marsjańskiego Curiosity w scenariuszach, w których czas symulacji jest bardzo długi
(patrz str. 29).
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[9] R. Mukherjee i P. Malczyk, “Parallel Algorithm for Modeling Multi-Rigid Body
System Dynamics With Nonholonomic Constraints”, w ASME Digital Collection,
t. 7A: 9th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and
Control International Design Engineering Technical Conferences and Computers and
Information in Engineering Conference, Portland, Oregon, USA, August 4-7, 2013, 2013,
s. 1–9. DOI: 10.1115/DETC2013- 13305. adr.: http://dx.doi.org/10.1115/DETC2013-
13305,MNiSW2017 = 15 pkt (publikacja ASME Digital Collection indeksowana wWeb of
Science)

W artykule zaprezentowano uogólniony algorytm dziel i zdobywaj bazujący na
równaniach Newtona-Eulera do analizy dynamiki UW, który rozszerza dotychczasowe
możliwości równoległych algorytmów z tej rodziny o dodatkowe cechy pozwalające na
symulację UW z więzami nieholonomicznymi. Układy nieholonomiczne spotyka się
m.in. podczas toczenia obiektów po nieruchomym terenie (np. w przypadku toczenia kół
robotów mobilnych) lub toczenia członów po sobie (np. przekładnie planetarne
w złączach manipulatorów robotów). Opracowane sformułowanie pozwala na
zunifikowane modelowanie UW zarówno z więzami holonomicznymi, jak
i nieholonomicznymi. Założono, że więzy nieholonomiczne są liniowo zależne od
prędkości, a warunek toczenia wynika z faktu zerowej prędkości względnej toczących
się członów. W początkowej fazie algorytmu eliminowane są siły reakcji stowarzyszone
z warunkami toczenia. Powstałe równania ruchu zawierają wtedy tylko siły reakcji
związane z istnieniem par kinematycznych (więzy holonomiczne). Wygenerowany
abstrakcyjny układ może być zatem rozwiązany metodami dziel i zdobywaj bazującymi
np. na dopełnieniach ortogonalnych przestrzeni współrzędnych złączowych [8] bądź
innymi metodami prezentowanymi w niniejszym cyklu, np. [5], [7].

W pierwszej części publikacji omówiono dwa relatywnie ogólne przypadki toczenia,
z którymi można się spotkać w analizie UW z więzami nieholonomicznymi. Pierwszy
z nich dotyczy sytuacji, w której jeden z członów złożonego układu wieloczłonowego
toczy się po nieruchomej powierzchni. Z taką sytuacją mamy do czynienia w szeregu
aplikacji związanych z symulacją robotów mobilnych. Drugi przypadek stanowi
uogólnienie poprzedniego i jest związany z analizą toczenia członów po sobie.
Kluczowym osiągnięciem niniejszej pracy jest zaproponowanie metody eliminacji sił
reakcji związanych z liniowymi więzami nieholonomicznymi. Siły te są eliminowane
poprzez zastosowanie wyrażeń na warunki toczenia. Skutkuje to modyfikacją
macierzowo-wektorowych współczynników w równaniach ruchu i utworzeniem
układu zastępczego (bez jawnie występujących więzów nieholonomicznych). Wobec
takiej procedury wynikowe równania ruchu pozostają w formacie, który można
w sposób efektywny wdrożyć w schematy rekursywne [7] lub dziel i zdobywaj, np. [1], [4],
[8], omawiane w niniejszym cyklu. W kolejnym fragmencie pracy zaproponowano
szczegółowy proces hierarchicznego postępowania w przypadku analizy układów
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rozważanych w pracy. Zarysowano też kwestie praktycznej implementacji zarówno
sekwencyjnej, jak i równoległej oraz uogólniono algorytm na przypadki, w których
jeden człon jest połączony z wieloma innych członami. Ostatnią część pracy poświęcono
na prezentację przykładu numerycznego, który ilustruje aplikację proponowanego
sformułowania do analizy dynamiki układu nieholonomicznego. Układ ten ma postać
płaskiego łańcucha kinematycznego, który składa się z czterech członów, przy czym
ostatni człon toczy się po nieruchomej płaszczyźnie. W pracy zademonstrowano wyniki
obliczeń symulacyjnych, które pokazały, że równania więzów nieholonomicznych (na
poziomie prędkości i przyspieszeń) są spełnione z bardzo dobrą dokładnością bez
dodatkowej procedury stabilizacji, która na ogół jest potrzebna w tego typu
obliczeniach.

Istotnym wkładem w dziedzinę modelowania układów wieloczłonowych, zawartym
w artykule, jest:

• Opracowanie rekurencyjnego algorytmu dziel i zdobywaj do analizy dynamiki UW
z więzami holonomicznymi i liniowymi więzami nieholonomicznymi.

• Wykazanie, że siły reakcji od więzów nieholonomicznych mogą zostać
wyeliminowane z układu, poprzez odpowiednie modyfikacje współczynników
równań ruchu.

• Opracowanie uogólnionego zapisu algorytmu dziel i zdobywaj w zapisie
wskaźnikowym, która umożliwia uogólnienie rekurencyjnych formuł na
przypadki złożonych układówwieloczłonowych.

• Wykazanie, że dla reprezentatywnego przykładu, w którym występuje toczenie,
równania więzów nieholonomicznych i ich pierwsze pochodne względem czasu są
spełnione z bardzo dobrą dokładnością.

Artykuł jest pracą współautorską, która powstała podczas wizyty habilitanta w NASA
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Mobility and Robotic
System Section. Wkład merytoryczny habilitanta był dominujący i dotyczył on
współuczestnictwa w opracowaniu teoretycznych podstaw algorytmu, implementacji
sformułowania dla reprezentatywnych przykładów UW oraz współudziale
w przygotowaniu artykułu.

4.3.5 Podsumowanie

W niniejszym autoreferacie pokazano główne osiągnięcie naukowe habilitanta, które
dotyczy modelowania układów wieloczłonowych wielkiej skali z zastosowaniem
algorytmów równoległych dziel i zdobywaj. Zapoczątkowana w rozprawie doktorskiej
autora idea efektywnych metod i algorytmów obliczeniowych do analizy dynamiki UW
została skutecznie rozwinięta i znacznie poszerzona m.in. o nowe możliwości badań
złożonych układów z więzami holonomicznymi i nieholonomicznymi, w obecności
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więzów nadmiarowych i w sytuacjach, w których układ może przyjmować konfiguracje
osobliwe. Fragmenty opracowanych metod zostały wdrożone w oprogramowaniu do
symulacji komputerowej UW stosowanym w NASA, Jet Propulsion Laboratory,
California Institute of Technology. Konsekwentna praca i nieustanny rozwój naukowy
habilitanta doprowadził do opracowania nowatorskich hamiltonowskich metod
obliczeniowych dziel i zdobywaj dostosowanych do prowadzenia obliczeń na
architekturach równoległych, które nie były dotąd dostępne w piśmiennictwie
światowym.

Tematyka głównego osiągnięcia naukowego była realizowana i jest obecnie rozwijana
w ramach trzech projektów badawczych:

• [13] “Modelowanie dynamiki robotów z zastosowaniem obliczeń równoległych”,
grant badawczy wyjazdowy, podmiot finansujący: Centrum Studiów
Zaawansowanych w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej,
podmiot realizujący: Politechnika Warszawska i NASA, California Insitute of
Technology, Jet Propulsion Laboratory, rok realizacji: 2012, charakter udziału
habilitanta: kierownik

• [14] “Modelowanie odkształcalnych i nadmiarowych układów wieloczłonowych
z zastosowaniem obliczeń sekwencyjnych i równoległych”, projekt badawczy
OPUS 4 nr DEC-2012/07/B/ST8/03993, podmiot finansujący: Narodowe Centrum
Nauki, podmiot realizujący: PolitechnikaWarszawska, kierownik: prof. dr hab. inż.
Janusz Frączek, lata realizacji: 2013–2017, charakter udziału habilitanta: główny
wykonawca.

• [15] “Hamiltonowskie podejście do efektywnego modelowania wielkiej skali
układów wieloczłonowych z tarciem oraz do obliczeń w czasie rzeczywistym
układów robotycznych”, projekt badawczy OPUS 15 nr 2018/29/B/ST8/00374,
podmiot finansujący: Narodowe CentrumNauki, podmiot realizujący: Politechnika
Warszawska, kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, lata realizacji:
2019–2021, charakter udziału habilitanta: główny wykonawca.

Badania dotyczące kulminacyjnego osiągnięcia habilitanta, jakim jest rozwój
hamiltonowskich algorytmów dziel i zdobywaj są kontynuowane. Podejście
hamiltonowskie jest naturalnym punktem wyjścia dla wielu technik sterowania
układami dynamicznymi. Istnieją ścisłe powiązania pomiędzy teorią sterowania
optymalnego a dynamiką układów w ujęciu hamiltonowskim. Trwają już prace nad
rozszerzeniami hamiltonowskich sformułowań dziel i zdobywaj na aspekty związane ze
sterowaniem optymalnym, optymalnym projektowaniem i identyfikacją układów
wieloczłonowych i robotycznych. Rozwijane metody mogą przyczynić się do znacznego
poszerzenia wiedzy w tym zakresie, dostarczając metod i narzędzi obliczeniowych
obecnie niedostępnych.
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5 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych

5.1 Wstęp

Moja działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień dynamiki, sterowania
i optymalizacji układów wieloczłonowych. W niniejszym zestawieniu zaprezentowano
najbardziej istotne osiągnięcia naukowo-badawcze habilitanta związane z działalnością
po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych, które są
udokumentowane udziałem w projektach badawczych lub w formie publikacji.
W kolejnych podpunktach przedstawiłem pozostałe obszary moich zainteresowań
naukowych.

5.2 Osiągnięcia

1. Projektowanie i sterowanie optymalne układówwieloczłonowych.

Poziom komplikacji układów wieloczłonowych spotykanych w robotyce, biomechanice,
przemyśle samochodowym, militarnym czy w zastosowaniach interdyscyplinarnych
mierzony m.in. liczbą stopni swobody, sposobem połączenia członów w pary
kinematyczne, topologią układu oraz skomplikowanymi interakcjami z innymi
podukładami wymaga i wymusza na projektantach stosowanie nowych metod
obliczeniowych. Niniejsze osiągnięcie naukowe dotyczy rozwoju systematycznych
metod numerycznych do projektowania i sterowania optymalnego układów
wieloczłonowych z zastosowaniem m.in. metod z rodziny adjoint. Osiągnięcie to
wpisuje się w niektóre zadania badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
w ramach grantu OPUS [16].

Prezentowane badania są prowadzone od niedawna, niemniej już doczekały się one
wielu prac z tego zakresu [17]–[25]. W ramach badań opracowano szereg metod
obliczeniowych i narzędzi pozwalających w efektywny sposób wyznaczyć gradient
funkcji celu (wskaźnika jakości). W rozważanych zadaniach projektowania lub
sterowania optymalnego UW, wskaźnik jakości jest na ogół funkcjonałem,
a ograniczenia mogą przybierać formy różniczkowo-algebraiczne. Sformułowanie
warunków optymalności dla zadań minimalizacji funkcjonału prowadzi, z jednej strony
do zadań, w których wymaga się efektywnej analizy dynamiki UW od czasu
początkowego do końcowego (o czym traktuje niniejszy cykl publikacji), a z drugiej
strony, oczekuje się efektywnych i stabilnych numerycznie rozwiązań tzw.
adjoint-owego układu równań, który musi być całkowany od czasu końcowego do czasu
początkowego. Rozwiązanie tak postawionych zadań wymaga stosownej dyskretyzacji
równań dynamiki i równań adjoint-owych. Wymienione aspekty są przedmiotem
szeregu zagadnień badawczych podejmowanych przez habilitanta.
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Do najistotniejszych osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta związanych
z niniejszym tematem należy zaliczyć:

• Opracowanie uogólnionych metod adjoint do projektowania optymalnego układów
wieloczłonowych w formalizmie lagranżowskim i zunifikowanie podejścia
z metodami całkowania [17]–[19].

• Opracowanie uogólnionych hamiltonowskich metod adjoint do projektowania
optymalnego szerokiej klasy układówwieloczłonowych [20]–[22].

• Opracowanie tzw. bezpośrednich metod wyznaczania gradientu funkcji celu
w zadaniach projektowania optymalnego układówwieloczłonowych. [23].

• Opracowanie i rozwój hamiltonowskich metod sterowania optymalnego UW
w wersji ciągłej i dyskretnej z zastosowaniem m.in. algorytmów dziel i zdobywaj
[24], [25].

2. Koncepcja i wdrożenie układu sterowania dla nietypowegomałego obiektu latającego.

W latach 2012–2015 uczestniczyłem w prestiżowym projekcie LIDER dla młodych
naukowców finansowanym przez NCBiR [26], którego głównym zamierzeniem było
wspieranie młodych naukowców w realizacji ryzykownych zamierzeń, których wyniki
mogą zostać wdrożone w praktyce. Jednym z celów projektu było zbudowanie
i uruchomienie demonstratora autonomicznego systemu do zapylania roślin opartego
na mini-robocie latającymwyposażonymw szereg czujników pomiarowych. W zamyśle
rozwiązanie to miało pozwolić na automatyzację procesu zapylania kwiatów
wybranych roślin, szczególnie w tzw. zastosowaniach kontrolowanych.

Zadania badawcze, które realizowałem w ramach projektu dotyczyły pełnego spektrum
aspektów związanych z dynamiką i sterowaniem obiektu latającego. Prace zespołu
projektowego doprowadziły do powstania nietypowego mini-robota latającego
o relatywnie małych wymiarach (średnica współśrodkowych i przeciwbieżnych
wirników wynosiła ok. 60 mm). Mini-robot składał się z dwóch członów połączonych
parą kinematyczną uniwersalną (przegubem Cardana). Do najważniejszych osiągnięć
naukowo-badawczych habilitanta związanych z projektem należy zaliczyć:

• Opracowanie wieloczłonowych modeli dynamiki nietypowego mini-robota
latającego uwzględniających rzeczywiste parametry obiektu i obciążenia
aerodynamiczne; badania symulacyjne modelu weryfikujące przyjęte założenia.

• Opracowanie nietypowego układu regulacji kaskadowej związanego ze strukturą
kinematyczną mini-robota latającego oraz klasą obiektu sterowania (typu
underactuated); badania symulacyjne obiektu sterowania i układu regulacji.

• Wdrożenie modułu IMU (Inertial Measurement Unit) umożliwiającego estymację
orientacji obiektu z pomiarów przyspieszenia, prędkości kątowej i wektora pola
magnetycznego Ziemi.

• Wstępne wdrożenie układu regulacji kaskadowej do sterowania mini-robotem
latającym oraz weryfikacja założeń projektowych w próbach w locie.
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3. Koncepcja układu stabilizacji armaty wozu bojowego.

Układy automatycznej stabilizacji spotyka się w wielu zastosowaniach komercyjnych
i militarnych. Do tej grupy aplikacji, choć różnej pod względem genezy, można zaliczyć:
układy radarowe (kontrolne i naprowadzające), zdalnie sterowane ramiona
manipulatora osadzone na robocie mobilnym, zachowujące wysoką precyzję
pozycjonowania i orientacji efektora, stabilizowane karabiny na statkach, układy
celowników laserowych, wreszcie, układy stabilizacji uzbrojenia w pojazdach bojowych.

W roku 2015 uczestniczyłem w pracy zleconej przez partnera przemysłowego [27].
Zadania badawcze, które współrealizowałem w ramach projektu dotyczyły koncepcji
automatycznego stabilizatora (serwomechanizmu stabilizacji i nadążania) armaty wozu
wsparcia ogniowego. W trakcie prac analizie poddano zjawiska wywierające największy
wpływ na jakość działania układu stabilizacji, również w kontekście dostępnych
wyników badań i pomiarów, a także kwestie modelowania tych zjawisk dla potrzeb
układów stabilizacji. Zsyntetyzowano metody sterowania, które są najczęściej
wykorzystywane w układach automatycznej stabilizacji, uwzględniając także
zagadnienia projektowania regulatorów. Dokonano analizy wariantowej realizacji
automatycznego stabilizatora. Wskazano, w jaki sposób uzależnić dobór struktury
układu sterowania od wyników identyfikacji obiektu sterowania i jego napędu.

Współuczestniczyłemw osiągnięciu następujących celów naukowo-badawczych:

• Dokonanie analizy i oceny wskazanych przez partnera przemysłowego elementów
napędowych i pomiarowych pod kątem ich planowanego zastosowania
w stabilizatorze.

• Opracowanie koncepcji automatycznego stabilizatora, uwzględniającej dostępne
informacje na temat tego typu układów.

• Wskazanie elementów układu stabilizacji wymagających identyfikacji parametrów
w kontekście dobranej struktury układu sterowania.

4. Dynamika, sterowanie i optymalizacja układów napędowych sterolotek rakiet.

Od roku 2017 do chwili obecnej uczestniczę w projekcie w zakresie badań naukowych na
rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, które są realizowane w mojej macierzystej
jednostce i zlecone przez przemysł [28]. Projekt wpisuje się w priorytetowe obszary
technologiczne związane z uzbrojeniem. Głównym celem projektu jest opracowanie
szeregu technologii z zakresu układów wykonawczych sterowania rakiet. W ramach
programu wyniki projektu powinny być zweryfikowane i przetestowane poprzez
badania symulacyjne i próby eksperymentalne.

Zadania badawcze, które realizowałem w ramach projektu dotyczą szczegółowych
celów związanych z dynamiką, sterowaniem i projektowaniem optymalnym układów
napędowych sterolotek rakiet. Głównym zamierzeniem jest opracowanie metod
i narzędzi obliczeniowych do badań układów napędowych, opracowanie modeli
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numerycznych rakiet i ich podsystemów oraz weryfikacja rezultatów w badaniach np.
tunelowych.

Do najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta związanych z projektem
należy zaliczyć:

• Opracowanie wieloczłonowych modeli dynamiki układów
przekładniowo-transmisyjnych dla układów napędowych sterolotek rakiet;
badania symulacyjne modeli nieliniowych i transmitancyjnych weryfikujące
przyjęte założenia.

• Opracowanie metod i narzędzi do optymalnego doboru parametrów układów
przekładniowo-napędowych sterolotek rakiet z uwzględnieniem silników,
przekładni i mechanizmów.

• Badania symulacyjne i optymalizacja doboru parametrów elementów
korekcyjnych układów regulacji kaskadowej spełniających założenia jak
najszybszej reakcji na pobudzenie (deadbeat response).

5.3 Podsumowanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono główne rezultaty moich osiągnięć, które
prezentują pozostały zakres działalności naukowo-badawczej podejmowanej po
uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Część moich aktywności
zainicjowanych w ostatnim czasie dotyczyło badań nad rozwojem nowych metod
obliczeniowych i algorytmów równoległych do projektowania i sterowania
optymalnego układów wieloczłonowych [17]–[25] m.in. na bazie metod obliczeniowych
przedstawionych w niniejszym cyklu [1]–[9]. Poruszane aspekty są fragmentem zadań
badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki [16]. Pozostała część
podejmowanych przeze mnie aktywności miała charakter badawczo-wdrożeniowy.
Pełniłem rolę zastępcy kierownika projektu w prestiżowym grancie LIDER dla młodych
naukowców finansowanym przez NCBiR [26], a także odpowiadałem za całokształt prac
badawczych i wdrożeniowych związanych ze sterowaniem mini-robota latającego.
Prowadziłem aktywność naukową w projektach badawczo-wdrożeniowych zleconych
przez przemysł zbrojeniowy. Uczestniczyłem w pracach nad koncepcją układu
stabilizacji armaty wozu bojowego [27]. Brałem udział w zadaniach badawczych
dotyczących projektowania optymalnego i sterowania napędów sterolotek prototypów
rakiet [28] w zakresie innowacyjnych technologii obronnych.
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