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1. Teza pracy na tle trendów rozwojowych elektrotechniki 
 
 
 

Elektrotechnika jest działem fizyki i dyscypliną nauk technicznych, w której właściwe 

ujęcie matematyczne i wykorzystanie odpowiednich metod matematyki w analizie obwodów i 

sieci elektrycznych odgrywało ważną, a czasem wręcz kluczową rolę, pozwalając na 

dokonywanie istotnych przełomów w dalszym rozwoju inżynierii elektrycznej. 
 

Ciekawym wyznacznikiem trwałej obecności matematyki w historii elektrotechniki jest 

dwukierunkowość interakcji pomiędzy elektrotechniką i matematyką. W pewnych okresach 

czasu to elektrycy odkrywali działy matematyki, które okazywały się niezwykle użyteczne w 

analizie obwodów elektrycznych, kiedy indziej zaś brak odpowiednich narzędzi 

elektrycznych, pozwalających na efektywne rozwiązywanie pojawiających się nowych 

problemów praktycznych, prowadził do powstawania skutecznych metod lub technik 

obliczeniowych, formułowanych na drodze intuicyjnej, bądź heurystycznej, które z czasem 

stawały się inspiracją i wyzwaniem dla teoretyków – matematyków, prowadząc do narodzin 

nowych pojęć oraz nowych działów matematyki. 
 

Przykładów potwierdzających jedno i drugie jest bardzo wiele. Liczby zespolone, które 

miały pozostać li tylko bezużyteczną ciekawostką matematyczną, odnalazły uprzywilejowaną 
pozycję w teorii obwodów z przebiegami sinusoidalnymi. Intuicyjnie zaproponowana 

algebraizacja równań różniczkowych liniowych zapoczątkowała rozwój teorii przekształceń 
całkowych. Zaczerpnięte z elektrotechniki pojęcie impulsu Diraca doprowadziło do narodzin 

pojęcia dystrybucji w ujęciu Minkowskiego i Schwartza. Swoje miejsce w teorii funkcji z 

nieciągłościami II rodzaju odnalazł też skok jednostkowy Heaviside’a. Przykłady można by 



mnożyć, bo przecież trudno wyobrazić sobie teorię fal elektromagnetycznych bez równań 

różniczkowych cząstkowych, czy też analizę i syntezę złożonych obwodów i sieci 

elektrycznej bez mnemotechnicznych procedur i algorytmizacji obliczeń, mających swe 

źródło w teorii grafów i rachunku macierzowym. 
 

We wszystkich wyżej wspomnianych przypadkach dobór odpowiednich metod 

matematycznych oraz umiejętność formułowania i trafnego ujęcia problemu w języku 

matematycznym pozwoliły na rozwiązanie problemów wynikających z potrzeb technicznych, 

związanych z postawaniem i dynamicznym rozwojem coraz to nowych działów elektryki: 

automatyki, elektroniki, czy też telekomunikacji. Ta zdolność dopasowania właściwej teorii i 

wyszukania metody matematycznej adekwatnej do rozważanego zagadnienia, pozwalającej na 

przełamanie trudności oraz szybkie i eleganckie rozwiązanie postawionego problemu, jest 

cechą charakteryzującą wielu inżynierów, tak dawniej, jak i dzisiaj. Odnośnie do czasów 

współczesnych, nie sposób wymienić wszystkich uczonych, przypisujących szczególne 

znaczenie matematyce w rozwiązywaniu zagadnień inżynierii, ale warto wspomnieć kilku z 

nich. Są to: Tadeusz Kaczorek (dr.h.c. Akademii Morskiej w Gdyni), Jerzy Klamka, Wojciech 

Mitkowski, Józef Korbicz, Bogdan Skalmierski, Andrzej Świerniak, czy też Tadeusz 

Sobczyk. Wszyscy oni dokonali znaczącego postępu w rozwiązywaniu praktycznych 

problemów technicznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu metod matematycznych. 
 

W takim właśnie nurcie lokuje się praca doktorska mgr inż. Marcina Lisowskiego, który 

posługując się szeroką wiedzą z zakresu matematyki i informatyki, podjął próbę rozwiązania 

problemu, ważnego i istotnego dla współczesnej elektroenergetyki. Wyzwaniem dla Autora 

stało się powstanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych tzw. Smart Grid, w 

funkcjonowaniu których istotną rolę odgrywają inteligentne liczniki energii, pozwalające nie 

tylko na zdalny odczyt pobranej energii i archiwizowanie danych, ale również – dzięki 

wprowadzeniu nadrzędnej struktury w postaci koncentratorów danych DCU oraz centralnego 

magazynu danych MDMS – na przetwarzanie danych, dwustronną komunikację (dystrybutor 

– odbiorca energii), sprawne zarządzanie dystrybucją energii oraz zdalną realizację wielu 

funkcji (np. odłączenie odbiorcy). 
 

W rozważanej pracy wykorzystywanym medium transmisyjnym są przewodowe moduły 

komunikacyjne, wykorzystujące energetyczne linie przesyłowe PLC, których miejsce w 

obrębie możliwych systemów komunikacji prezentuje rys. 2.1 (str. 8). 
 

W swojej pracy doktorskiej Autor stawia pytanie: Czy jest możliwe – na bazie istniejącej 

zawansowanej struktury pomiarowej AMI, w którą wyposażone są sieci Smart Grid (bez 

dodatkowych inwestycji i znaczących kosztów, a więc np. tylko poprzez rozbudowanie 

oprogramowania) – orzekanie o aktualnej strukturze topologicznej inteligentnej sieci 

energetycznej, która w trakcie użytkowania podlega stałym i nieuchronnym zmianom, 

związanym z przyłączeniem lub odłączaniem odbiorców, pojawianiem się uszkodzeń i awarii 

, czy też uaktywnianiem się niezarejestrowanych punktów poboru energii itd. 
 

Zagadnienie to jest rozpatrywane w kontekście cechy, która jest związaną ze wszystkimi 

urządzeniami technicznymi, a mianowicie ich zachowaniem niezgodnym z intencją 
projektanta, konstruktora, czy też użytkownika. W rozważanym przypadku jest to tak zwane 

zjawisko przesłuchu, czyli zmiany – nie w sensie fizycznym (czyli świadomego przełączenia), 

ale wyłącznie w sensie komunikacji – przynależności do określonego segmentu sieci (stacji 

transformatorowej) i koncentratora danych. 



Tezę pracy Autor sformułował na str. 5. Wskazał w niej na istotę problemu, ale w moim 

mniemaniu okazał się zbyt ostrożny i oszczędny w charakteryzowaniu drogi, prowadzącej do 

rozwiązania zagadnienia oraz w opisie ostatecznego celu. Niepotrzebnie zrezygnował z 

podkreślenia znaczącej kluczowej roli matematyki oraz „nie postawił kropki nad i”, mówiąc 

wyraźnie, że głównym i zasadniczym celem jest odtworzenie topologii sieci. Należy jednak 

podkreślić, że wyartykułował to wyraźnie dalej na str. 14, stwierdzając, że rozwiązanie 

problemu polega na zidentyfikowaniu fizycznie istniejących wierzchołków (liczników 

inteligentnych) i krawędzi grafów sieci elektroenergetycznej oraz na usunięcie tzw. krawędzi 

nadmiarowych. 
 

Odnoście do redakcji tezy, użyto w niej terminu: „przypisanie odbiorców … do danych 

stacji”. Lepiej było użyć – w kontekście treści rozprawy - terminu: „przypisanie odbiorców 

… do segmentów sieci” (koncentratorów danych). 
 
 

 

2. Charakterystyka zakresu pracy i osiągnięć autora oraz uwagi krytyczne i 

dyskusyjne 
 
 

 

W rozdziale 2 rozprawy Autor wprowadza wiele podstawowych i kluczowych pojęć m.in. 

segmenty, klastry komunikacyjne, liczniki przejściowe, liczniki bilansujące, graf faktyczny i 

estymowany itd.) oraz charakteryzuje matematyczny sposób ujęcia problemu bazujący na 

teorii grafów, zaś w kolejnym rozdziale 3 omawia metody i środki matematyczne 

zaangażowane do rozwiązywania postawionego problemu. Należą do nich: metody 

probabilistyczne i stochastyczne, rozkłady prawdopodobieństwa Gaussa i Dirichleta, 

probabilistyczny model Bayesowski z ukrytymi zmiennymi losowymi, łańcuchy Markowa 

metody Monte Carlo, metoda najmniejszych kwadratów (regresji liniowej), teoria grafów 

(notacja zwyczajna i płytkowa) itd. 
 

W kontekście rys. 2.5 celowe byłoby wskazanie fizycznych możliwości i dróg 

powstawania przesłuchu, albowiem jedynym rozpatrywanym medium komunikacyjnym jest 

komunikacja przewodowa PLC (wyjaśniają to poniekąd rysunki 2.6 i 2.7, ale postawione 

pytanie wymaga wyraźnego komentarza Autora). 
 

Na stronie 21 w tab. 3.1 Autor przedstawia poszczególne parametry i zmienne z rys. 3.2. 

Proponuję, aby posługując się tymi terminami scharakteryzował i opisał przykładową sieć z 

Półwyspu Helskiego, przedstawioną na rys. 2.7 (zmienne D, Ki, J, granicę segmentów i 

klastrów komunikacyjnych, przypisania itd.). Proszę też o komentarz, dotyczący licznika 

przejściowego, znajdującego się w części górnej po prawej stronie rys. 2.7, który nie został 

wyodrębniony z segmentu i mieści się w jego środku (czy chodzi o przesłuch?). 
 

Jako recenzenta intryguje mnie bardzo pytanie, czy Autor rozważał możliwość 
wykorzystania innego, niż zaproponował, aparatu matematycznego. W tab. 3.1 w wierszu 7 

pojawia się rozkład przypisań liczników przejściowych (a więc wierzchołków grafów) do 

segmentów, mieszczących się w przedziale [0,1]. Autor wprowadza też pojęcie zmiennych 

losowych. Nasuwa mi to na myśl teorię grafów losowych, rozwijaną przez: prof. Paula 

Erdős’a z Węgier oraz prof. Tomasza Łuczaka z Poznania. Proszę o stanowisko Autora i jego 

przemyślenia dotyczące możliwości wykorzystania tej teorii. 



Na str. 12 Autor po raz pierwszy wprowadza termin „historyczne wartości strat”, mając na 

myśli dane zarchiwizowane w pewnym okresie czasu, poprzedzającym pojawienie się licznika 

przejściowego (termin:” dane zarchiwizowane” wydaje mi się właściwszy od „wartości 

historycznych”). Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na założenie, które w praktyce może być 
trudne do spełnienia: w wybranym okresie czasu, będącym podstawą predykcji wartości strat w 

liniach przesyłowych, nie może dochodzić do zakłóceń w postaci pojawienia się liczników 

przejściowych. Autor zdaje sobie z tego sprawę, stwierdzając na str. 34: „Jedynie zestawy danych, 

datowane przed pojawieniem się licznika przejściowego są wykorzystywane 

w procesie estymacji parametrów predykcyjnych”. 
 

Moje zastrzeżenie budzi też „dopasowanie” estymowanej gęstości prawdopodobieństwa 

do histogramu błędów predykcji na rys. 3.3. Wydaje mi się, że tak, jak na rys. A.3 (str. 77) 

powinno dojść do pokrycia się wartości maksymalnej estymowanej funkcji i słupka, 

odpowiadającego wartości maksymalnej. 
 

Począwszy od rozdziału 3.3.3 Autor skupia uwagę na procesie maszynowego uczenia 

opracowanego sytemu wnioskowania. Pojedyncza iteracja cyklu uczenia się została 

przedstawiona na rys. 3.4. Autor wprowadził współczynnik uczenia się, współczynnik 

przypisania oraz próg zbieżności, które to współczynniki odgrywają istotną rolę w procesie 

wnioskowania, decydując z jednej strony o szybkości uczenia się, zaś z drugiej strony – o 

zdolności do unikania „wniosków zbyt pochopnie formułowanych”. O roli i znaczeniu 

właściwego doboru powyższych współczynników szeroko traktuje tab. 3.2 na str. 31 oraz 

podrozdział 4.2.3 na str. 51-54, zawierający tab. 4.3 (str. 51) oraz tab. 4.4 (str. 53). 
 

Odnoście do oznaczeń przyjętych w tej części pracy, proszę o definicję operatora 

argmax we wzorze (3.24) – str. 29. Czy oznaczenie to występuje w literaturze, czy zostało 

wprowadzone przez Autora? Proszę też o komentarz do nieopisanych funkcji we wzorze 

(3.19) str. 26 (czy są to funkcję Gamma-Eulera)? 
 

Rozdział 3.4 (str. 32-41) Autor poświęcił opisaniu przebiegu uczenia się na podstawie 

danych rzeczywistych udostępnionych przez firmę Energa Operator S.A. (str. 42) dla 2 

segmentów, oznaczonych jako B i D. Opracowany algorytm odpowiada na pytanie: Czy licznik 

MD30 jest licznikiem przejściowym, a jeśli tak, to jaka jest przyczyna zakłócenia: faktyczne 

przełączenie, czy też przesłuch? Z użyciem metody próbkowania bazującej na łańcuchach 

Markowa metody Monte Carlo, wygenerowano 2000 próbek, przypadających – jak wynika z rys. 

3.7 na okres 17.10.2016-5.01.2017 (celowe byłoby podanie wprost okresu próbkowania). 
 

Wyniki potwierdzające skuteczność algorytmu zaprezentowano na rys. 3.10. Mają one 

postać tzw. stopnia przekonania w (rozważanym przypadku przełączenie zostało 

potrwierdzone ze stopniem przekonania 0,82). 
 

Ważne znaczenie praktyczne ma rozdział 4, poświęcony szerokiemu programowi 

badań symulacyjnych, mającemu odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na skuteczność 
działania algorytmu ma: liczba segmentów (rozważono przypadki od 2 do 5), liczba liczników 

w segmencie (rozważono przypadki 4, 10, 13, 34, 51 – tab.4.1 na str. 44), średnie zużycie 

energii w segmencie (wyznaczone jako suma wskazań liczników inteligentnych) oraz średnia 

energia strat (która jest szacowana metodą regresji liniowej). 
 

Podsumowania wyników, dotyczących 29687 przypadków (tzw. scenariuszy 

symulacyjnych) dokonano w rozdziale 4.4, a na ich podstawie wyciągnięto ważne i użyteczne 



wnioski dotyczące opracowanego programu. Wnioski te, w liczbie 10, w przejrzystej i 

uporządkowanej formie zawarto w rozdziale 5. Wyniki badań symulacyjnych oraz 

poszczególne wnioski zostały przez Autora w czytelny sposób zwizualizowane na rys. 44 (str. 

57), rys. 4.5 (str. 59), rys. 4.6 (str. 60) oraz rys. 5.1 (str. 65). Przedstawione wnioski w sposób 

przekonujący i dobitny potwierdzają słuszność tezy przedstawionej na str. 5 rozprawy. 
 
 
 

3. Redakcja pracy i literatura 
 
 

 

Praca liczy 95 stron i obejmuje 5 rozdziałów (str. 1-69) oraz 2 Dodatki (str. 70-83). 

Charakteryzuje się wysoką gęstością zawartych treści, stąd nie jest łatwa w lekturze, co 

potęguje dodatkowo duże nagromadzenie terminów i oznaczeń matematycznych. 
 

Układ pracy jest poprawny, a następstwo rozdziałów logiczne. Wyczuwa się, że Autor 

w trakcie realizacji pracy „rozpędza się”, co jest najprawdopodobniej rezultatem uzyskiwania 

pozytywnych wyników badań symulacyjnych i eksperymentalnych, potwierdzających tezę i 

założenia pracy. 
 

Język pracy jest poprawny. choć nie udało się Autorowi uniknąć potknięć i błędów 

redakcyjnych i stylistycznych. 
 

Przykładowo, zamiast mówić o „grafie topologii sieci” str. 14, lepiej mówić o: „grafie sieci” 
 

Zamiast sformułowań „w okresie kilku miesięcy” str. 35 lub „na przestrzeni pewnego 

przedziału czasu” str. 27, lepiej podać „czas trwania”. 
 

Str. 22. W rysunku 3.2 -> na rys. 3.2 
 

Str. 5. Niezgrabne sformułowanie: „krótka charakterystyka szczegółów komunikacji”. 
 

Str. 10 rys. 2.2 odsługa -> obsługa 
 

Str. 12 i wielokrotnie dalej: w sekcji 2.3 -> w podrozdziale 2.3 
 

Str25 rys3.3 niezgrabny i mylący podpis: „Predykcja strat energii wartości historycznych” 
 
 

 

Proszę też o wyjaśnienie, związane z numeracją i oznaczeniami segmentów. Przykładowo 

na rysunku 2.4 pierwszy indeks i wskazuje na numer segmentu, do którego należy licznik, zaś 
drugi indeks j – na numer licznika. W tab. 3.1 indeks i jest numerem licznika bilansującego 

(wiersz 5), a indeks j – numerem licznika przejściowego (wiersz 6). Dalej w wierszu 8 

pojawia się znów inne oznaczeni segmentu sj, a na stronie 24 w. 14d – oznaczenie Si. W 

moim mniemaniu sprawa numerów i indeksów powinna być bardziej przemyślana i podana w 

sposób zbiorczy w części początkowej pracy. 
 

Bibliografia obejmuje 53 pozycje, które zostały uporządkowane według kolejności ich 

cytowania. W spisie literatury zgromadzono publikacje bezpośrednio wykorzystane w 

realizacji pracy. 

 

 



 

 


