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1. Dane podstawowe 

Kandydat urodzit sie w Sieradzu, natomiast podstawowe stopnie kariery akademickiej zdobywai na 
Politechnice Czestochowskiej, gdzie jako wyktadowca na Wydziale Elektrycznym przygotowat rozprawe 

doktorskg na temat: ,,Prognozowanie trwalosci zestykéw stycznikéw elektromagnetycznych z biezacej 

produkeji” pod kierunkiem prof. Zbigniewa Wrdblewskiego z Politechniki Wroclawskiej. Prace te obronit 

przed Rada Naukowg Instytutu Energoelektryki Politechniki Wroctawskie} w 2000 roku, uzyskujac stopien 

doktora nauk technicznych. Rada Naukowa ocenila prace jako wyrdzniajacq. Recenzentami przedstawionej 

pracy doktorskiej byli: prof. dr hab. inz. Zdzistaw Teresiak oraz dr hab. inz. Brunon Lejdy. Od tego czasu 

Kandydat pracuje na stanowisku adiunkta, poczatkowo w Instytucie Elektroenergetyki, a obecnie w Katedrze 

Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej. Prowadzi tu stalg dzialalnos¢ w 

zakresie badan naukowych i dydaktyki. 

2. Ocena osiagniecia naukowego i aktywnoSci naukowej Kandydata 

W zlozonym wniosku Habilitant definiuje tytul osiagniecia naukowego, jako: ‘Analiza niezawodnosci 

krajowych sieci dystrybucyjnych metodami nieparametrycznymi’, co jest zwiqzane z tytulem jego 

monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 2019, 

ISBN 978-83-7193-701-9. Recenzentami monografii byli: dr hab. inz. Jerzy Marzecki, prof. Politechniki 

Warszawskiej oraz prof. hab. inz. Jan. C. Stepien z Politechniki Swietokrzyskiej. Tekst monografii jest 

zawarty na 155 stronach, wiaczajac bibliografie i dwa krétkie zatgczniki. 

Problematyka analizy niezawodnosci dzialania sieci elektroenergetycznych stala si¢ w ostatnich 

latach przedmiotem duzego zainteresowania ze strony instytucji odpowiedzialnych za sterowanie 

systemami elektroenergetycznymi, ich projektowanie oraz prowadzenie zwiazanych z tym badan 

naukowych. Jest to zwigzane z ciagle rosnacq rola, jaka odgrywajq te systemy w funkcjonowaniu 

wspdlezesnego spoleczenistwa. Sieci dystrybucyjne stanowiq mnajwigkszq czgs¢ systemow 

elektroenergetyeznych — pod wzgledem liczby objetym nimi urzadzen elektroenergetycznych — co 

uzasadnia szezeg6lna ich odpowiedzialnosé za sprawne i niezawodne dostarczanie energii elektryczne} 

do odbiorcéw. Dodatkowo, ten wtaSnie obszar pracy systeméw elektroenergetycznych podlega w 

ostatnich latach najwiekszym zmianom. Tutaj bowiem ulokowane sq nowe rozwigzania i pomysty 

zwiazane sie z takimi hastami, jak: sieci inteligentne (Smart Grid - SG), Odnawialne Zrodta Energii 

(OZE), Generacja Rozproszona (GR), magazyny energii (Energy Storage Systems — ESS) 1 inne. W 

zwiazku z rozwojem nowoczesnych technologii produkcji, uzytkownicy energii elektryczne] sq w 

rosnacym stopniu zainteresowani jakosciq dostarczanej energii elektrycznej, ktorej zbiorczym,
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podstawowym wskaZnikiem jest niezawodnosé zasilania. Tytul proponowanego przez Kandydata 
osiagni¢cia naukowego jest zatem w Swietle przedstawionych zjawisk odnoszgcych sie do potrzeb 
uzytkownik6w energii elektryeznej w peli uzasadniony. 

Ocena niezawodnosci pracy takich zlozonych systemdéw technicznych, jakimi sq dystrybucyjne sieci 

elektroenergetyczne jest zagadnieniem bardzo skomplikowanym ze wzgledu na niejednoznacznosé 
zakresu wymaganych wskaznikéw oraz trudnosé w pozyskiwaniu niezbednych danych. W literaturze 
krajowej mozna znalezé tylko bardzo nieliczne publikacje prezentujace uogdlnione podejécie do tego 

problemu. Wskazniki oceny niezawodnosci funkcjonowania omawianych systeméw bazujq na teorii 
prawdopodobienstwa i analizie statystycznej. W odniesieniu do badania niezawodnosci pracy sieci 
dystrybucyjnych proponowana metodologia jest daleka od utworzenia przyjetego standardowego 

postgpowania. To w pelni uzasadnia takze wysitki Habilitanta w kierunku utworzenia teoretycznej 

platformy umozZliwiajacej zdefiniowanie uzytecznych wskaznikéw opisujacych niezawodnosé 
funkcjonowania badanego systemu oraz tworzenia praktycznych modeli stuzacych do analizy projekeji 
ich niezawodnosci. 

Aspekt praktyczny omawianego osiggniecia naukowego wynika z powszechnego zapotrzebowania na 
wyniki analizy niezawodnosci dzialania krajowych sieci dystrybucyjnych, ktére pozwalaja ocenié 
aktualny stan roznych wskaznikow laczacych si¢ z niezawodnosciag pracy catego systemu i wybranych 
jego elementéw, a takze dajqa wskazéwki co do kierunku niezbednych dzialafi w tym zakresie. 
Wnioskowana przez Kandydata monografia w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego jest zatem wazna teoretycznie praca naukowa, ktéra jest takze uzasadniona wzgledami 
praktycznymi. 

Przedstawiona monografia habilitacyjna jest podsumowaniem wieloletniej pracy naukowej Autora, 
ktérej czesciowe wyniki byly prezentowane w formie publikacji w czasopismach naukowych oraz na 
konferencjach, kt6re lacznie zlozyty si¢ na 65 prac, w tym 38 jednoautorskich. 17 prac zostalo 
opublikowanych w znanych recenzowanych czasopismach, a wiele z pozostatych bylo prezentowanych 
na krajowych i miedzynarodowych konferencjach naukowych. Poza tym, Autor przygotowat wiele 
dokumentacji w postaci raportéw i sprawozdan z realizowanych grantéw i prac zamawianych. W bazie 
Web of Science odnotowano 19 publikacji, ktére sq lacznie cytowane 51 razy z czego 35 bez 
autocytowan. Aktywnos¢ publikacyjna wyrazona indeksem Hirscha jest okreslona wielkosciq 5. 
Sumaryczny Impact Factor na bazie listy JCR wynosi 3,796. Powyzsze wskazniki okreslone w bazie 
Scopus sq odpowiednio wieksze. Nalezy to uznaé za catkiem dobry wynik, zwlaszcza, ze dotyczy to 
stosunkowo krétkiego okresu czasu. W tej ocenie nalezy takze zauwazyé, ze wiekszosé omawianych 
prac powstala w rezultacie samodzielnie wykonywanych badan i ich dokumentacji. 

Kandydat uczestniczyl takze w realizacji réznych dzialah badawcezych w ramach zespolu 
naukowego, Zz czego na uwage zastuguje udziat w charakterze gl6wnego wykonawcy w projekcie 

badawezym NCN (NN206700) oraz w projekcie badawezo-rozwojowym NCBiR, a takze w wykonaniu 
kilku opracowah na zamdwienie. Opracowywal takze recenzje publikacji krajowych i 

mi¢dzynarodowych. Wart podkreslenia jest takze 3-miesieczny staz w znanym osrodku naukowym 
zwiqzanym z Technical University of KoSice. 

3. Wklad Habilitanta w rozw6j dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika 

Gtowne zagadnienie naukowe dotyczace dzialalnosci zawodowej Habilitanta jest zwigzane z 
opracowaniem metod badania niezawodnosci elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych oraz ich 

praktycznej weryfikacji na przykladzie duzej czesci krajowego systemu sieci rozdzielezych. Analiza 
niezawodnosci funkcjonowania tych systeméw jest obecnie szczegdlnie wazna, gdyz prowadzone sa w 

tych systemach réznego dzialania zmierzajgce do podniesienia ich ogdlnej efektywnosci, obnizenia 

kosztow eksploatacji, w tym narzuconych przez wymagania ekologiczne, a takze dostosowania 
charakteru ich sterowania w zwiazku z wyzwaniami narzucanymi przez odbiorcéw energii elektrycznej.
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Badania te doprowadzily, w szczegdlnosci, do osiggniecia nastepujacych rezultatow, ktore nalezy uzna¢ 
za istotne dla rozwoju dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

e Wykazanie, na podstawie analizy obszernych danych literaturowych, popartych nastepnie wlasnymi 
badaniami, ze do analizy niezawodnosci ziozonych systemdéw technicznych, jakimi sq dystrybucyjne 
sieci elektroenergetyczne, wiasciwy aparat matematyczny moze by¢ utworzony na_ bazie 

nieparametryeznych metod statystycznych. Zaleta takiego podejscia jest pozbycie sie ograniczen 

zwiazanych z narzucong postacia funkcji rozktadu prawdopodobienstwa rozwazanych w badaniu 
zmiennych losowych. W rezultacie, proponowane przez Kandydata nowoczesne metody 
statystyczne sa bardziej elastyczne w pordwnaniu do klasycznego podejscia parametrycznego. 
Przeprowadzone obszerne badania statystyczne tymi wilaSnie metodami danych, odnoszacych si¢ do 

funkcjonowania sieci dystrybucyjnych, w pelni potwierdzily zalety takiego podejscia. 

e Opracowanie i wszechstronna weryfikacja bazy danych statystyeznych odnoszacych sie do opisu 

niezawodnosci elektroenergetycznych krajowych sieci dystrybucyjnych, ktéra speInia wymagania 
zwiazane zZ mozliwoscig ich zastosowania do estymacji wskaznikéw opisujacych charakterystyki 

niezawodnosciowe badanych systeméw. 

e Opracowanie oryginalnej metody analizy danych niezawodnosciowych z wykorzystaniem 
estymator6w jgdrowych, kt6ra zostata pozytywnie zweryfikowana na wielu zbiorach danych 

statystyeznych odnoszacych sie do krajowych sieci dystrybucyjnych. 

e Opracowanie oryginalnej nieparametrycznej metody analizy niezawodnosci zliozonych systemow z 

uwzglednieniem wagi dostepnych danych statystyeznych. Pozwala to na zréznicowanie poziomu 
zaufania w odniesieniu do danych, zwiaszcza w przypadku duzego rozrzutu wartosci ich 

parametrow. 

e Opracowanie metody zwieztej i przejrzyste] prezentacji rezultat6w analizy niezawodnosci, ktéra 
uwzglednia biezace i historyczne dane. Przy formulowaniu zasad tworzenia takich prezentacji 

uwzgledniono przyzwyczajenia i potrzeby uzytkownik6w takich ocen. 

e Opracowanie oryginalnej metodyki wyznaczania wskaznik6éw estymacji wskaznikéw SAIDL, SAIFI 
oraz MAIFI na podstawie zdarzen gromadzonych w licznikach AMI, ktére sq powszechnie obecnie 

stosowane w zaawansowane] infrastrukturze pomiarowej. 

Nalezy podkresli¢, ze monografia Kandydata jest wartoSciowg publikacja takze z punktu widzenia 
zebrania i jednolitego przedstawienia szerokiej problematyki zwigzanej z analiza niezawodnosci 

krajowych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. 

Dziatalnosé badaweza Kandydata wnosi istotny wklad naukowy w_ problematyke analizy 

niezawodnosci zlozonych systeméw technicznych, a w szczegdlnosci krajowych elektroenergetycznych 
sieci dystrybucyjnych. Kandydat wykazat sie duzqa wiedza z zakresu badan niezawodnosci dzialania 

wozonego systemu, jakim jest elektroenergetyczna sieé rozdzielcza oraz oceny wptywu wybranych 
usprawnien na niezawodnosé catego systemu. Tym samym posiadt zdolnos¢ samodzielnego 

prowadzenia badan naukowych. 

4, Wniosek koncowy 

Podsumowujac dorobek naukowy Habilitanta stwierdzam, ze: 

- spelnia on kryteria w zakresie aktywnosci naukowej, co jest potwierdzone przez wykazane powyzej 
wskazniki naukometryczne okreslone na podstawie publikacji w waznych miedzynarodowych i 

krajowych czasopismach naukowych; 

- przedstawit monografi¢ naukowg, ktora dokumentuje uzyskanie osiggni¢cia naukowego 

stanowiacego duzy wktad w rozw6j dyscypliny naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika 
(szczegotowy wykaz tych zagadnien jest zamieszczony w p. 3. Opinii);
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- posiada znaczne doswiadezenia w zakresie oceny niezawodnosci elektroenergetycznych sieci 

dystrybucyjnych, co wyraza si¢ w postaci formulowania teoretycznej bazy przetwarzania 
statystyeznych danych wejsciowych oraz algorytmu obliczeniowego w celu uzyskania pozadanych 
wskaznikow charakteryzujacych calosciowe lub zdefiniowane czastkowe estymaty niezawodnosci 
takich systemow; 

- posiada znaczne doswiadczenia w zakresie miedzynarodowej wspétpracy naukowej; 

- posiada znaczne doswiadezenia w zakresie dydaktyki i popularyzacji wiedzy w zakresie 
elektrotechniki. 

Stwierdzam, ze Habilitant jest dojrzalym pracownikiem naukowym o znacznym dorobku 
badawezym, publikacyjnym i dydaktycznym w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i 
elektrotechnika. Z petnym przekonaniem stwierdzam, ze Kandydat w zupelnosci spelnia wymagania 

stawiane osobom ubiegajacym si¢ o stopien naukowy doktora habilitowanego zgodnie z odnosgng 
Ustawg o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wraz z 

kryteriami zawartymi w Rozporzadzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Wobec tego 
wnioskuje o nadanie dr inz. Miroslawowi Kornatce stopnia naukowego doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.


