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Recenzja 

do wniosku 0 nadanie stopnia naukowego 
doktora habilitowanego 

dia dr inz. Mirostawa Kornatki 

Podstawa opracowania recenzji jest Uwchala Nr 12/2020/2021 Rady dyscypliny 
naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Czestochowskiej z dnia 26 
listopada 2020 r. w sprawie powolania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia 
postepowania habilitacyjnego w dziedzine Nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie 

Automatyka, elektronika i elektrotechnika wszczetego na wniosek dra inz. Mirostawa 

Koratki oraz pismo nr RWE-5/813/2020 Kierownika Dyscypliny Naukowej Wydzialu 
Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej dr hab. inz. Krzysztofa Chwastka. 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest dorobek naukowo-badawezy dra inz. Miroslawa 

Kornatki ubiegajacego sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk 
inzynieryjno-technicznych, w_ dyscyplinie Automatyka, elektronika i  elektrotechnika 
w klasyfikacji okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 
20 wrzesnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin 

artystyeznych (Dz. U. 2018. poz. 1818). 
Recenzja opracowana zostala zgodnie z obowiazujacym aktem prawnym w tym zakresie, 

ktéry stanowi ustawa: Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, z dnia 20 lipca 2018 r. 

(art. 219) (Dz. U. 30.08 2018 r. Poz. 1668) 

1. Dane podstawowe o Kandydacie 

Dr inz Mirostaw Koratka jest pracownikiem Wydzialu Elektrycznego Politechniki 

Czestochowskiej od 1989 roku do chwili obecnej. Do roku 2019 pracowal w Instytucie 

Elektroenergetyki i zajmowat stanowiska kolejno: asystent stazysta, asystent, wyktadowca, 

aduinkt. Od roku 2019 pracuje w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Czestochowskiej na 

stanowisku adiunkta. 

Dr inz. Mirostaw Kornatka uzyskal stopien naukowy doktora nauk technicznych 

w dziedzinie: Nauki techniczne, w dyscyplinie: Elektrotechnika i specjalnosci: 
Elektrotechnika na mocy uchwaly Rady Instytutu Energoelektryki Wydzialu Elektrycznego 

Politechniki Wroctawskiej w dniu 18.09.2000 r. na podstawie rozprawy pt. ,,Prognozowanie 
trwalosci zestykéw stycznikéw elektromagnetycznych z biezgcej produkcji’. Promotorem 
rozprawy byt prof. dr hab. inz. Zbigniew Wroblewski, a recenzentami: dr hab. inz. Brunon 
Lejdy oraz prof. zw. dr hab. inz. Zdzislaw Teresiak. Rozprawa doktorska obroniona zostata 

z wyréznieniem.



Jak wynika z dokumentacji, dotaczonej do wniosku, Kandydat nie ubiegat si¢ uprzednio o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

2. Ocena osiagniecia naukowego 

We wniosku o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr inz. Miroslaw 

Kornatka jako osiagniecie naukowe przedstawia monografi¢: 
Kornatka Mirostaw “Analiza niezawodnoSsci krajowych sieci dystrybucyjnych metodami 

nieparametrycznymi”, Wydawnictwa Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa, 2019 

(ISBN 978-83-7193-701-9). 
Recenzenci wydawniczy monografii: dr hab. inz. Jerzy Marzecki, prof. zw. dr hab. inz. 

Jan Stepien. 

Monografia, obejmujaca tacznie 155 stron, zawiera 10 rozdzialow, 2 zataczniki i 

bibliografie obejmujaca tacznie 124 pozycje, w tym 22 publikcji opracowanych przez 
Habilitanta. Sposréd literatury opracowanej przez Habilitanta 20 pozycji stanowi 
opracowanie indywidualne Autora, a 2 pozycje sq opracowaniami wspdtautorskimi. 

Celem prac naukowych przedstawionych w monografii jest doskonalenie metod oceny 

niezawodnosci sieci elektroenergetycznych o réznych parametrach i charakterach pracy i 
analiza niezawodnosci krajowych sieci dystrybucyjnych metodami nieparametrycznymi. 

Poczatkowy fragment monografii, obejmujacy rozdziaty 1 i 2 zawiera charakterystyke 
przedstawionych prac badawezych, wynikajacych z aktualnych uwarunkowan technicznych, 
ekonomicznych, tendencji rozwojowych i ciagle zwiekszajacych sie wymagan dotyczacych 

niezawodnogci pracy systeméw elektroenergetycznych. Rozdziaty 3i 4 majq charakter 
przegladowy. Zawieraja wiedze dotyczaca pracy system elektroenergetycznego Polski 

zaczerpnieta z literatury. W rozdziale trzecim scharakteryzowano szczegdlowo sieci 
rozdzieleze wysokiego, Sredniego i  niskiego napiecia krajowego  systemu 

elektroenergetyeznego, wymagania odnosnie do operatoréw sieci dystrybucyjnych i tendencje 
rozwoju sieci rozdzielezych. W rozdziale 4 zamieszczono uwarunkowania techniczne 
niezawodnej pracy sieci, wymagania dotyczace niezawodnosci pracy uktadéw 
elektroenergetyeznych, pojecia dotyczace niezawodnosci sieci elektroenergetycznych i 

parametry niezawodnosci dostaw energii elektrycznej. 
W rozdziale 5 przedstawiono podstawy wybranych metod statystycznych oraz praktyczne 

modzliwosci zastosowania ich do analizy niezawodnogci uktadéw elektroenergetycznych. 
Elementem nowatorskim jest zaproponowanie metody estymacji nieparametrycznej 
z wykorzystaniem estymatoréw jadrowych z ,,wagami” informacji, w ktorej - w odréznieniu 
do metod parametrycznych - nie zaklada sie postaci rozwazanej funkcji rozktadu. 
Zastosowanie estymator6w z wagami, umoZzliwia uwzgledniaé zmienne losowe dotyczace 
roznych sieci elektrycznych i operatoréw w analizie niezawodnosci dziatania catych ukladow 
elektroenergetycznych. Zastosowanie przez Habilitanta estymatorow jadrowych 
W wyznaczaniu parametré6w niezawodnosciowych ma na celu zwiekszenie doktadnosci 

obliczen stanowiacych podstawe analizy niezawodnosci dystrybucyjnych sieci elektrycznych. 

Zaprezentowano réwniez formy prezentacji rozkladéw cech statystycznych sieci 
w postaci histograméw, wykreséw pudetkowych oraz funkeji gestosci prawdopodobienstwa 
umozliwiajacych prowadzenie analiz wskaznikéw jakosciowych sieci dystrybucyjnych o 

zr6znicowanych parametrach i specyficznych warunkach pracy w celu analizy por6wnawczej 

dla oceny biezacej jakosci pracy i opracowywania prognoz. 
Zasadniczq czesé monografii stanowig rozdzialy: szdsty, sisdmy, 6smy i dziewiaty. 
Istotnym osiagnieciem Habilitanta sq wyniki analizy awaryjnosci sieci Sredniego i 

niskiego napiecia dziewietnastu krajowych oddzialéw dystrybucyjnych z wykorzystaniem 
oryginalnej metody nieparametrycznego opisu rozktadéw zmiennych losowych przedstawione



w rozdziale 6. Szczegdtowo analizowano wskazniki uszkodzen i czaséw trwania uszkodzen 
dla transformatoréw, linii napowietrznych, kablowych pracujacych w miastach i na obszarach 

wiejskich oddzielnie pracujacych w sieciach elektroenergetycznych rozdzielezych sredniego 

napiecia i sieciach niskiego napi¢cia. 
Prowadzone prace naukowe wykazaly, ze zaproponowana przez Habilitanta metoda 

obliczen wskaznikow uszkodzefi i wizualizacji wynikow symulacji komputerowych 
umozliwa analize awaryjnosci poszczegéwnych sieci oraz analize por6wnaweza dla roznych 
sieci i urzadzen elektroenergetycznych. Osiqgnieciem Habilitanta jest przeprowadzenie 
analizy por6wnawezej awaryjnosci sieci sredniego i niskiego napiecia na podstawie 

obszernych danych dotyczacych awaryjnosgci w okresie 3 lat sieci elektroenergetycznej 

obejmujace] 57% obszaru Polski, zasilajacej ponad 10,5 miliona odbiorcéw pokrywajgcej 

okolo 65% zapotrzebowania dostaw energii elektrycznej. Ze wzgledu na duza probe 
statystyezna prowadzone badania umodzliwiajaca prowadzenie analiz statystycznych 

dotyezacych niezawodnosci krajowych sieci Sredniego i niskiego napi¢cia. 
W rozdziale 7 przedstawiono analize wskaznikow SAIDI, SAIFI i MAIFI dla 

dziewietnastu oddzialow dystrybucyjnych krajowego systemu  elektroenergetycznego 
dotyezacych trzech lat, wyznaczonych z uwzglednieniem wag badanych zmiennych, 

uwzgledniajacych liczbe i obszar odbiorcéw energii elektrycznej. Analizowany byt takze 
wplyw liczby wylacznikéw sterowanych radiowo na wartos¢ wskaznika SAIDI dla przerw 
nieplanowanych. Gléwnym elementem nowatorskim jest por6wnanie niezawodnosci zasilania 
roznych systeméw dystrybucyjnych na podstawie wskaznikéw wyznaczonych przy 

zastosowaniu opracowanej metody oraz analiza wplywu tacznikéw sterowanych radiowo na 

wskazniki SAIDI i SAIFI w sieciach sredniego napi¢cia. 
W rozdziale 8 przedstawiono analize zmiennosci wskaznik6w SAIDI i SAIFI sieci 

dystrybucyjnych bedacych podstawa oceny pracy sieci uwarunkowanej wymaganiami 
prawnymi dotyczacymi regulacji jakosciowej oraz majacych zasadnicze znaczenie dla 

wyznaczania trendu zmian wartosci wskaznikow niezawodnosciowych oraz prognozowania 

poziomu niezawodnosci sieci dystrybucyjnych. Nowatorskim osiqgnieciem Habilitanta jest 
propozycja zastosowania w pracach nad modelami regulacji jakosciowej metod 
nieparametrycznych = wyznaczania badanych  wskaznik6w niezawodnosciowych 

z uwzglednieniem “wag” informacji zaleznych od charakterystyki sieci. Wyniki prac 

badawezych wykazaty koniecznosé okreslenienia indywidualnego planowanych wartosci 
wskaznikéw jakosciowych uwzgledniajgcych specyfike operatora, charakterystyke sieci 
w celu oceny moZzliwosci zwiekszenia niezawodnosci pracy sieci rozdzielcezych. 

Rozdziat 9 dotyczy zagadnieh zwiqzanych z wyznaczaniem wskaznikéw SAID i SAIFI 
na podstawie danych gromadzonych przy zastosowaniu zaawansowanej aparatury 

pomiarowo-diagnostycznej. Przedstawiono metode zastosowania danych z elektronicznej 
aparatury pomiarowej do wyznaczana wskaznikéw niezawodnosciowych _ sieci 
dystrybucyjnych. Wykonano analize statystyeznq wskaznik6w SAIDI I SAIFI dla wybranej 
sieci obejmujacej 17 rozdzielni sn/nn na podstwaie danych gromadzonych w okresie jednego 
roku. Elementem nowosci jest wykazanie, ze w analizie niezawodnosci sieci nalezy 

uwzgledniaé dane pochodzace z systemu sterowania i nadzorowania sieci oraz dane 
z licznikow bilansujgcych energie i licznikéw odbiorcéw energii. 

Rozdziat 10 zawiera wnioski z dotychczasowych prac badawezych oraz charakteryzuje 

kierunki dalszych badah w dziedzinie niezawodnosci krajowych sieci dystrybucyjnych. 

Podsumowanie 
Monografia, przedstawiona do oceny, obejmuje swym zakresem zagadnienia 

niezawodnosci elektroenergetycznych sieci rozdzielezych warunkujgce w duzym stopniu 
ciagiosé dostaw energii elektrycznej. Prace naukowo-badaweze prowadzone przez Habilitanta 
sq aktualne, gdyz wymagania odnosnie do niezawodnosci systeméw elektroenergetycznych



ciagle wzrastaja i wymuszajq doskonalenie metod analizy niezawodnosci krajowych sieci 

dystrybucyjnych. Zasadnicza czesé dorobku naukowego Habilitanta zawarta jest 
w rozdzialach 5-9 monografii. W wyniku obszernych prac naukowo-badawezych: 

- zaproponowano metode analizy mniezawodnosci sieci za pomocq metod 
nieparametrycznych z zastosowaniem estymatoréw jadrowych i “wag” informacji, 

umozliwiajaca analize wplywu poszczegélnych oddziat6w na rozklady wartosci 
wskaznikéw niezawodnosciowych sieci, 

- zaprezentowano metode analizy danych gromadzonych przez operatoréw sieci 
dystrybucyjnych eksploatujacych sieci o réznych parametrach i charakterach pracy, 

- przeprowadzono analize niezawodnosci krajowych sieci rozdzielezych na podstawie 
wskazniké6w niezawodnogciowych przedstawionych przy zastosowaniu danych 

dotyezacych dziewietnastu oddzialéw dystrybucyjnych za okres 3 lat, 
- dokonano analizy poréwnawczej wskaznikéw SAIDI i SAIFI i oceny pracy sieci 

Sredniego i niskiego napiecia w oparciu o dane zgromadzone przez operatorow 

w okresie 6 lat, 
- zaproponowano metode wykorzystania danych gromadzonych przy wykorzystaniu 

elektronicznych systeméw pomiarowo-kontrolnych dla celéw analizy niezawodnosci 

sieci, 
- przedstawiono propozycje analizy por6wnawczej] wskaznikéw SAIDI i SAIFI dla 
potrzeb aktualnych wymagan ustawowych dotyczacych jakosci energii elektrycznej 

oraz prognozowania niezawodnosci sieci dystrybucyjnych. 

Za najwazniejsze, osiggniecia naukowe zawarte monografii uwazam: 
1. opracowanie metody wyznaczania wskaznikow niezawodnosciowych 

z wykorzystaniem estymator6w jadrowych do oceny niezawodnosci sieci 

elektroenergetycznych, 
2. opracowanie metody analizy niezawodnosci metodami nieparametrycznymi 

Z uwzglednieniem ,,wag” informacji, 
3. opracowanie metody wyznaczania wskaznikéw SAIDI, SAIFI i MAIFI na podstawie 

danych gromadzonych przez elektronicznq aparature pomiarowo-kontrolng 

zainstalowanga w sieciach dystrybucyjnych, 
4. zaproponowanie i  zastosowanie metody wizualizacji © wskaznikéw 

niezawodnosciowych sieci elektroenergetycznych do oceny niezawodnosci sieci 

rozdzielezych, 
5. przeprowadzenie analizy niezawodnosci sieci dystrybucyjnych, obejmujacych 

znaczqa czesé krajowego system elektroenergetycznego, na podstawie obszernych 

danych gromadzonych w okresie kilku lat potwierdzjacych zalety metod 
nieparametrycznych wyznaczania wskaznikéw niezawodnosciowych, 

6. zaproponowanie metody zastosowania prowadzonych analiz niezawodnsciowych dla 
cel6w wymagari ustawowych dotyezacych niezawodnosci sieci elektrycznych i 
prognozowania niezawodnosci uktadéw elkektroenergetycznych. 

Moja ocena wymienionych powyzej osiagnie¢, naukowvch dra inz. Mirostawa Kornatki 

jest pozytywna. Tematvka dziatalnosci naukowej Habilitanta jest aktualna i istotna z punktu 
widzenia rozwoju dyscypliny Automatyka, elektronika i elektrotechnika w_ kontekscie 
niezawodnosci systeméw elektroenergetycznych, a w szczegélnosci sieci dystrybucyjnych. 

Nalezy zwrocié uwage na specyfike rozwazanvch zagadnien zwiqzana z koniecznoscia 
prowadzenia analiz na podstawie obszernych danych gromadzonych przez wielu operatoréw 
sieci w dtugim okresie czasu. Glownym elementem dorobku Habilitanta sq oryginalne metody 

wyznaczania i wizualizacji wskaznikow nezawodnosciowych sieci  elektrycznych, 
przeprowadzenie analizy niezawodnosci sieci dystrybucyjnych obejmujacych znaczq czesé



krajowego system elektroenergetycznego, wykorzystanie analiz dla celow prognozowania 
niezawodnogci sieci oraz zaproponowanie metody analizy niezawodnosci sieci z 
wykorzystaniem wynikéw rejestracji przy zastosowaniu elektronicznej aparatury pomiarowo- 

zabezpieczajacej pracujgce] w sieciach. 
Majac na wzgledzie powyzszq ocene stwierdzam, ze przedstawiona monografia speinia 

wymagania stawiane w postepowaniu habilitacyjnym jesli idzie o znaczny wktad w rozw6j 

dyscypliny naukowej Automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

3. Ocena aktywnoSci naukowej 

Publikacje naukowe, najwazniejsze czasopisma, udzial w pracach wspélautorskich 
Dr inz. Mirostaw Kornatka opracowat tacznie 84 publikacje w tym 14 rozdzial6w 

w monografiach, 31 artykuléw, 26 referatow na konferencjach, 1 monografie, 3 fragmenty 

monografii, fragment 1 ksiqzki. 

Dorobek publikacyjny Habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych 
obejmuje, oprécz monografii habilitacyjnej, 65 prac naukowych opublikowanych, w tym 

38 opracowanych samodzielnie. Publikacje obejmuja 12 rozdzialow w monografiach i 
30 artykul6w w czasopismach naukowych. Pozostate publikacje zamieszczono materialach 
konferencji krajowych i mig¢dzynarodowych. 

Sposréd wszystkich artykut6w 17 prac opublikowanych zostalo w recenzowanych, 
czasopismach takich jak m.in: Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Electrical 
Engineering, Maintenance and Reliability, Przeglgd Elektrotechniczny, Acta Energetica i 

Rynek Energii. 
Monografie wydane zostaly przez: Wydawnictwa Politechniki Czestochowskiej, 

Wydawnictwo KAPRIT oraz jako materialy konferencji: International Scientific Conference 

on Electric Power Engineering, International Scientific Symposium on Electrical Power 
Engineering, International Scientific Conference on Electric Power Engineering, i Instytut 

Naukowo-Wydawniczy Spatium, Czestochowa-Radom. 
Referaty opublikowano w materiatach nastepujacych konferencji: International 

Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), International Scientific 

Symposium on Electrical Power Engineering (Elektroenergetika), International Scientific 
Conference on Electric Power Forecasting, Zarzqdzanie energigq i teleinformatyka (ZET), 

Krajowa Konferencja ,, Modelowanie i Symulacja”. 
W bazie Web of Science cytowane byly publikacje zamieszczone w nastepujacych 

indeksowanych czasopismach i materialach konferencyjnych: Przeglgd Elektrotechniczny, 

Eksploatacja i niezawodnosé, Rynek energii, International Scientific Conference on Electric 
Power Engineering,International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, 
Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis, International Scientific 
Conference “Forecasting in Electric Power Engineering”. 

Wktad Habilitanta w powstanie artykuléw i referat6w wspdétautorskich byt znaczacy i 
polegat na opracowaniu koncepeji badah i metod obliczen, przygotowaniu programéw 
komputerowych, opracowaniu zatozen do badan, opracowaniu danych pomiarowych, 
prowadzeniu analiz wynik6éw obliczen, opracowaniu redakcyjnym, formutowaniu wniosk6w 

oraz opracowaniu graficznym wynikéw pomiaréw i symulacji.



Informacje naukometryczne 
Sumaryczny Impact Factor dla publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports 

(JCR) Thomson Reuters wynosi 3,796. 
Baza Web of Science zawiera 15 publikacji, ktore cytowane sq 51 razy w tym 35 bez 

autocytowan. Baza Scopus zawiera 25 publikacji, ktore cytowane sq 95 razy, w tym 69 bez 
autocytowan. 

Index Hirscha wedtug bazy Web of Science wynosi 5, a wedlug bazy Scopus wynosi 7. 
Sumarycezna liczba przyznanych punktow na rok publikacji, okreslonych przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, wynosi 437. 

Dzialalnosé naukowa 
Aktywnosé naukowa dr inz. Miroslawa Kornatki po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora, oprécz dzialalnosci zwiazanej z glownym osiagnieciem naukowym, obejmowala 

takze: 
udziat w stazu w zagranicznym osrodku naukowym, 
udziat w realizacji projekt6w badawczych we wspdlpracy z innymi uczelniami i 

instytucjami, 
opracowaniu publikacji nie zwiazanych z monografia, 

osiagniecia konstrukcyjne i technologiczne, 
wystapienia na konferencjach naukowych oraz wyktady na zaproszenie, 
udziat w komitetach organizacyjnych konferencji krajowych i migdzynarodowych, 

uczestnictwo w pracach zespoléw badawezych realizujacych projekty finansowane 
w drodze konkursow, 

8. prace w organizacjach i towarzystwach naukowych, 

9. opracowanie recenzji publikacji, 
10. uczestnictwo w programach europejskich, 
11. wspdélprace z otoczeniem spolecznym i gospodarezym. 
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1. Habilitant odbyt trzymiesieczny staz naukowy w zagranicznym osrodku naukowym 
(Technicka Univerzita v Kosiciach, Slovak Republic). Podezas stazu prowadzil 

badania w zakresie analiz poréwnawezych sieci Sredniego napi¢cia. 

2. Dr Kornatka by! gléwnym wykonancg lub wykonawcqg 1 projektu badawczego 
finansowanego przez NCN, 1 projektu badawczo-rozwojowego NCBR_ oraz 
1 ekspertyzy. Prace naukowo-badaweze prowadzone byly we wspdtpracy lub na 

zlecenie innych uczelni lub instytucji wdrozeniowych. By! glownym wykonawca 
w projektu naukowego: Luminescencyjna charakteryzacja izolatoréw ceramicznych 
sieci energetycznych srednich i wysokich napiec” finansowanego przez NCN 
realizowanego dla Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego  Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Diugosza. Celem projektu bylo wykrywanie 
defekt6w izolatoréw ceramicznych sieci energetyeznych z wykorzystaniem 

termoluminescencji. Byt wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym finansowanym 
przez NCBR dla Tauron Dystrybucja $S.A.:  ,,Platforma zarzgdzania danymi 
z zaawansowane) infrastruktury pomiarowej”. Projekt realizowany byl we wspdtpracy 
z Future Processing oraz Wydzialem Elektrycznym Politechniki Opolskiej. W ramach 
projektu zespét, w kt6rym pracowal wykonat prace naukowo-badaweze dotyczace: 

- analizy wspétezynnikéw jednoczesnosci w sieci niskiego napi¢cia, 
- opracowania metod wyznaczania wskaznikéw sieci SAIDI, SAIFI z wykorzystaniem 

danych z systemu AMI i licznikow bilansujacych, 
- badari analityeznych mozliwosci wykreowania modelowych obciazen dla réznych 

charakteréw odbiorcoéw oraz stacji sn/nn,



- identyfikacji nielegalnego poboru energii elektrycznej. 
Byt wykonawcq ekspertyzy dla Politechniki Lubelskiej dotyczacej analizy parametréw 

technicznych charakteryzujacych sieci Sredniego napiecia Polskiej Grupy Energetycznej 
Dystrybucja S.A. 

Oprécz prac naukowo-badawezych przedstawionych w monografii Habilitant 
prowadzit badania dotyczace efektywnosci pracy sieci dystrybucyjnej, Sredniego i 
niskiego napigcia. Efektem prac sq obliczenia mocy czynnej i biernej oraz strat energii 
w transformatorach sn/nn, analiza efektywnosci dzialania sieci 110 kV, analiza 
porownaweza metodami nieparametrycznymi pracy sieci 110 kV oraz sredniego 
napi¢cia dla 19 krajowych oddzialéw energetyceznych. 
Prowadzit prace naukowe w zakresie automatyzacji sieci sredniego napiecia 

w szczeg6lnosci instalacji reklozer6w. Obejmowaly one analize wplyw reklozeréw na 
wartosci niedostarezonej energii elektrycznej oraz czas lokalizacji zaklécen w sieci sn, 
analize wptywu liczby tacznikéw sterowanych zdalnie na wartosci wskaZnik6w SAIDI 
i SAIFI, analize wptywu tacznikéw sterowanych radiowo i reklozeréw na 
niezawodnos¢ dostaw energii elektrycznej. Wyniki prac prowadzonych w tym zakresie 
byly trescig 9 artykuléw. 

Pozostale prace naukowe Habilitanta dotyczylty zagadnieh generacji rozproszonej, 
jakosci energii elektrycznej, modelowania wylacznikéw elektroenergetycznych dla 
celéw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, skutecznosci dziatania 

zabezpieczen ziemnozwarciowych w sieciach sn, sposobéw detekcji nielegalnego 
poboru energii elektrycznej, analizy danych inteligentnych licznikéw,  sieci 
trankingowej oraz ogranicznikow tlenkowych. 

Habilitant jest wspdlautorem 1 zgloszenia patentowego pt. ,,Sposdb wykrywania 
nielegalnego poboru energii elektrycznej”. Wktad Habilitanta polegat na udziale 
W opracowaniu koncepcji i redakcji dokumentu. Rozwigqzanie, bedace tresciq 
zgloszenia, uzyskalo 2 nagrody na miedzynarodowych targach i wystawach. 

Po doktoracie dr Kornatka wygtosit referaty tacznie na 28 konferencjach naukowo- 

technicznych miedzynarodowych i krajowych. Wyglosit takze referat pt. ,,Reliability of 
Polish distribution networks using non-parametric methods” na zaproszenie Department 
of Electric Power Engineering, Technical University of Kosice. 

Dr Kornatka brat udziat w pracach komitetow organizacyjnych 2 miedzynarodowych 
konferencji naukowo-technicznych jako cztonek komitetu: 14th International Scientific 
Conference Forecasting in Electric Power Engineering, 13th International Scientific 
Conference Forecasting in Electric Power Engineering. 

Habilitant uczestniczyt jako wykonawca lub glowny wykonawca w pracach zespoléw 
badawezych realizujacych nastepujgce 3 ukoficzone projekty badaweze na drodze 
konkurséw krajowych, tj.: projekt badawczo-rozwojowy finansowany przez NCBR dla 
Tauron Dystrybucja S.A., ekspertyza wykonana na zlecene Politechniki Lubelskiej, 
projekt finansowany przez NCN dla Wydziatu Matematyczno-Przyrodniczego 
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dlugosza w Czestochowie. 
Projekt realizowany byl we wspdlpracy z Wydzialem Elektrycznym Politechniki 
Czestochowskiej. 

Habilitant bierze udziat w pracach Komisji Energetyki Oddziatu PAN w Katowicach, 
Stowarzyszenia Elektryké6w Polskich, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 
Teoretyeznej i Stosowanej jako cztonek.



9. Dr Kornatka opracowat lacznie 9 recenzji artykul6w w czasopismach krajowych i 
referato6w konferencji migdzynarodowych, w tym: 7 artykuléw dla czasopisma 

Przeglqd Elektrotechniczny, 1 artykutu dla Zeszytéw Naukowych Wydzialu 
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdavskiej oraz 1 referatu konferencji 
zagranicznej. 

10. Habilitant uczestniczyl w realizacji programéw europejskich przez: 
~ prowadzenie zaje¢ dydaktycznych i prac kofhcowych na studiach podyplomowych dla 
pracownikéw przedsiebiorstw energetycznych finansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej, 

-udziat w modernizacji infrastruktury dydaktycznej Politechniki Czestochowskiej 
w ramach projektu finansowanego przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa Slaskiego. Udziat Habilitanta polegat na przygotowaniu dokumentacji 
oraz modernizacji stanowisk laboratoryjnych, 

- prowadzenie zaje¢ dydaktycznych oraz wymiane doswiadczeh dydaktycznych i 
badawezych w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching 

Ww hastepujgcych zagranicznych uczelniach: VSB -Technicka Universita Ostrava, 
Czech Republic, Technical University of KoSice, Slovak Republik; Universitatea "1 
Decembrie 1918", Alba Iulia, Romania. 

11. Wspdtpraca Habilitanta z otoczeniem spolecznym i gospodarczym obejmowala: 

- uczestnictwo w pracach badawezo-rozwojowych, wdrozeniowych realizowanych na 
zlecenie instytucji zewnetrznych, 

- opracowywanie wnioskdéw patentowych, 
- wdrazanie nowych technologii, 
- opracowane ekspertyz, 
- udzial w zespotach eksperckich. 

Uczestniczy! w 3 pracach badawezo-rozwojowych, wdrozeniowych, realizowanych na 
zlecenie Narodowego Centrum Nauki, Politechniki Lubelskiej i Tauron Dystrybucja S.A. 

Jest wspdlautorem 1 wniosku patentowego. Jest takze wspdlautorem wdrazanych 
technologii. Wyniki badan prowadzonych w ramach realizacji projektu badawczo- 
rozwojowego wdrazane sq przez firme Future Processing dla Tauron Dystrybucja S.A. By! 
wykonawcq ekspertyzy dla Politechniki Lubelskiej dotyczacej analizy parametrow 
technicznych charakteryzujacych sieci Sredniego napiecia Polskiej Grupy Energetycznej 
Dystrybucja S.A, Brat udziat w pracach zespol6w eksperckich. Byit jednym 
z ekspertow, ktérzy w wyniku prac w ramach projektu badawczo-rozwojowego 
finansowanego przez NCBR dla Tauron Dystrybucja S.A opracowali algorytmy oraz 
modele, implementowane przez firme informatyczna Future Procesing. 

Habilitant uzyskat 4 nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej za osiagniecia 
naukowe. 

Podsumowanie 
Dorobek publikacyjny dr inz. Miroslawa Kornatki po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

technicznych obejmuje, oprécz monografii habilitacyjnej takze 65 prac naukowych, w tym 
38 opracowanych samodzielnie. Siedemnasgcie prac opublikowanych  zostato 
w recenzowanych, czasopismach, Pozostale prace ukazaly sie w recenzowanych materiatach 
konferencji miedzynarodowych i krajowych. 

Nalezv stwierdzi¢, ze wspdtczynniki oceny bibliometrycznej, wyznaczone na podstawie 
bazv Web of Science, sq niezbyt wysokie. Indeks Hirscha wynosi 5 i jest na poziomie 
akceptowalnym. Indeks Hirscha wyznaczony na podstawie bazy Scopus wynosi 7.



Dodatkowo nalezy zaznaczyé, ze okoto jedna trzecia cytowan branych do wyznaczania 
wspdlezynnika Hirscha w obu bazach stanowiq autocytowania. Nalezy jednak wziaé pod 
uwage fakt, ze ponad polow¢ stanowia publikacje, ktére Habilitant opracowal 
samodzielnie. 
Niskie wskazniki bibliometryczne moga byé zwiazane z wyborem miejsca publikowania 
wynikow prac naukowych. Przyktadowo, Habilitant opublikowal prace poswiecone 
tematyce awaryjnosci transformatoréw i kabli czasopigmie "Elektro.info”, ktore nie jest 
indeksowane bazie Web of Science. Wedlug mojej opinii czesé wynikow mogta zostaé 
opublikowana w lepiej rozpoznawalnvch czasopismach, co mogtoby wplynaé na 
podwyzszenie wskaznik6éw bibliometrycznych. 

Niskie wskazniki bibliometryczne kompensowane sq zaangazowaniern Habilitanta 
w prace naukowo-badaweze w zakresie pracy ukladéw elektroenergetycznych we 
wspoipracy z krajowymi i zagranicznymi osrodakmi naukowymi. Aktywnosé naukowa 
Habilitanta po uzyskaniu stopnia naukowego doktora przejawiala sie miedzy innymi 
wieloletnig wspdlpracqa z zagranicznym osrodkiem naukowym, udzialem w realizacji 
ptojekt6w badawezych NCN i NCBR jako glowny wykonawca, wykonawca i ekspert, 
aktywnym uczestnictwem w miedzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, 
prowadzeniem wyktadéw w zagranicznych osrodkach naukowych i dziatalnoscia w ramach 
organizacji i towarzystw naukowo-technicznych. Rozwiazanie, ktére jest trescia zgloszenia 
patentowego wspdlautorskiego uzyskalo dwie nagrody miedzynarodowe, co swiadczy o 
uznaniu srodowiska elektroenergetykéw. Istotne jest rowniez zaangazowanie Habilitanta 
we wspélprace z operatorami sieci dystrybucyjnych w zakresie analizy i prognozowania 
niezawodnosci pracy sieci rozdzielezych. 

Mimo przedstawionych powyzej uwag krytycznych pozytywnie oceniam dzialalnosé 
naukowq Habilitanta i Jego zaangazowanie w zycie naukowo-techniczne krajowego i 
migdzynarodowego srodowiska zwigzanego z pracq systeméw elektroenergetycznych. 

4. Osiagniecia dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzujace nauke 

Osiggniecia dydaktyczne 
Dr inz Mirostaw Kornatka prowadzit zajecia dydaktyczne w formie wykiadu, 

laboratorium i projektu z 7 przedmiotéw dla studenté6w studiéw I stopnia oraz zajecia 
z 4 przedmiotéw dla studentéw studiéw II stopnia na kierunku Elektrotechnika. Realizowal 
takze zajecia z 2 przedmiotéw dla studentéw studiéw I stopnia na kierunku Informatyka. 

Prowadzit wyklady w nastepujacych zagranicznych ogrodkach naukowych: VSB — 
Technicka Universita Ostrava, Czech Republic, Technical University of Kosice, KoSice, 
Slovak Republic, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Romania. 

W ramach programu Erasmus realizowal zajecia w postaci wykladéw i laboratori6w 
zZ 1 przedmiotu dla studentéw zagranicznych. 

Prowadzit wyktady i seminaria dla pracownikdéw przedsiebiorstw energetycznych na 
studiach podyplomowych wspolfinansowanych z funduszy Unii Europejskigj. Projekt byt 
realizowany dla kadry zarzadzajacej oddzialéw energetycznych Tauron S.A. 

Jest promotorem lacznie 63 prac dyplomowych inzynierskich i magisterskich oraz 
recenzentem 42 prac inzynierskich i magisterskich. 

Habilitant rozbudowywat w znaczacy sposéb baze dydaktyczna. Zbudowat 12 nowych 
stanowisk dydaktycznych pomiarowych. Przygotowat instrukcje do éwiczen laboratoryjnych 
Z przedmiotéw: ,,Podstawy zabezpieczen”, ,,Instalacje elektryczne” oraz ,,Wybrane 
zagadnienia z zabezpieczen’”. Opracowat materialy dydaktyczne do przedmiotu ,, Bazy
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danych”, Jest autorem skryptu uczelnianego w wersji elektronicznej do éwiczen 
komputerowych dotyezacych nauki jezyka SQL oraz obstugi silnika bazodanowego. 

Dr Kornatka uzyskat 2 nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej za osiggniecia 
dydaktyczne. 

Osiagniecia organizacyjne 

Habilitant petnit nastepujace funkeje kierownicze: Kierownika i p.o. Kierownika 

Zakiadu Przesytu Energii Elektrycznej i Automatyki Systemowej  Instytutu 
Elektroenergetyki Wydzialu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej, Zastepca 

Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki, Zastepca Dyrektora ds. dydaktyki Instytutu 
Elektroenergetyki. 

Brat udzial w organizacji cyklicznej miedzynarodowej konferencji naukowej: 
»Prognozowanie w Elektroenergetyce”. Petnit funkcje redaktora pomocniczego numeru 
specjalnego konferencji: /4th International Scientific Conference Forecasting in Electric 
Power Engineering. 

Osiqggniecia w zakresie popularyzacji nauki 

Dr inz. Mirostaw Kornatka aktywnie promowat Wydziat Elektryczny Politechniki 
Czestochowskiej. 

Prowadzil wyktady i seminaria dla uczestnikéw studi6w podyplomowych. 

Oprécz osiagnie¢¢ wymienionych powyzej Habilitant byt odpowiedzialny za realizacje 
wielu zamowien publicznych na Wydziale Elektrycznych Politechniki Czestochowskiej, byt 

czionkiem Rady Instytutu Elektroenergetyki Wydziatu Elektrycznego  Politechniki 

Czestochowskiej, jest przewodniczacym Komisji Kasacyjnej Wydziatu Elektrycznego 
Politechniki Czestochowskiej, pracowal w zespole ds. Raportu Oceny Instytucjonalnej 
Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej. 

Habilitant uzyskat 2 nagrody Rektora Politechniki Czestochowskiej za osiagniecia 
organizacyjne. Odznaczony jest Medalem Srebrnym za Dtugoletnig Stuzbe. 

Podsumowanie 

Biorae pod uwage scharakteryzowane powyzej osiggniecia stwierdzam, ze dorobek 
Habilitanta w zakresie dzialalnosci dydaktycznej, organizacyjnej oraz popularyzujacej nauke 
spelnia wymagania stawiane kandydatom w postepowaniu habilitacyjnym. 

5. Wniosek koncowy 

W wyniku analizy dorobku dr inz. Mirostawa Kornatki we wszystkich ocenianych 
dziedzinach stwierdzam, ze: 

-przedstawione osiqgniecie naukowe w_  postaci monografii pt. “Analiza 
niezawodnosci krajowych sieci dystrybucyjnych metodami nieparametrycznymi” 
stanowi istotny wktad w rozw06j dyscypliny naukowej Automatyka, elektronika i 
elektrotechnika polegajacy na opracowaniu nowatorskiego podejscia do oceny 
niezawodnosci i prognozowania niezawodnoSci elektroenergetycznych sieci 
dystrybucyjnych. W szczegdlnosci za znacznv wklad uznaje opracowanie nowych 
metod wyznaczania  wskaznik6w do  oceny niezawodnosci _ sieci 
elektroenergetycznych, opracowanie metody wyznaczania wskaznikéw na podstawie 
danych gromadzonych przez elektroniczng aparature pomiarowo-kontrolng w sieciach 
elektrycznych, obszerng analize niezawodnosci sieci rozdzielezych, obejmujacych 
znacza czes¢ krajowego system elektroenergetycznego oraz zaproponowanie metody
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wykorzystania analiz niezawodnsciowych dla cel6w prognozowania niezawodnosci 
uktadéw elektroenergetycznych, 

- moje zastrzezenia budzq niezbyt wysokie wskazniki bibliometryczne, zwlaszcza po 
wykluczeniu autocytowan, 

- wysoko oceniam aktywnos¢ naukowa, realizowana we wspdlpracy krajowymi i 
zagranicznymi z instytucjami naukowo-badawczymi i gospodarezymi, zwiazang 
z analizg niezawodnosci sieci elektroenergetycznych, 

- dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzujacy nauke oceniam pozytywnie. 

Biorgc pod uwage catoksztalt dorobku stwierdzam, ze wniosek dra inz. Mirostawa 
Kornatki, mimo wymienionych powyzej uwag krytycznych, speInia warunki wymagane do 
nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie Nauki inzynieryjno- 
techniczne, w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

9 glub Cao)


