
RADA NAUKOWA DYSCYPLINY  

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

   zaprasza na 

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  

mgr. inż. Daniela PIĘTAKA 

  

która odbędzie się w dniu 2 września  2021 roku o godzinie 10.30  w trybie  

zdalnym na platformie MS Teams*.    

Temat rozprawy doktorskiej:  

„  Metoda oceny jakości wyników eksperymentów wzbudzeń kulombowskich z wykorzystaniem algorytmu genetycznego   ”  

Promotor :   dr hab. inż. Piotr Bilski  - Politechnika Warszawska  

Recenzenci:  dr hab. inż. Jarosław  Kurek –  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

                       prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski – Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie 

                       prof. dr hab. Krzysztof Rusek – Uniwersytet Warszawski 

       * Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w 
formie elektronicznej na adres sekretarza komisji: t.gambin@ii.pw.edu.pl w dniu obrony do godz. 9:30. Transmisja będzie również dostępna poprzez kanał 
Youtube: https://youtu.be/DhnL1M4bDps (łącze zapasowe, do użycia w warunkach awaryjnych: https://youtu.be/Ve4CXTj-gGo). 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej i 

recenzje są zamieszczone na stronie internetowej : https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/wszczete-po-30-kwietnia-2019-

r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Informatyka-Techniczna-i-Telekomunikacja/mgr-inz.-Daniel-Pietak    
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STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORKSIEJ mgr. inż. DANIELA PIĘTAKA 

 

 

W niniejszej rozprawie doktorskiej przedstawiono Metodę AH – nową heurystyczną procedurę szacowania niepewności wartości parametrów, 

wyznaczanych w eksperymentach wzbudzeń kulombowskich. Analiza kształtu optymalizowanej funkcji celu wokół znalezionego rozwiązania 

optymalnego odbywa się jedynie w oparciu o próbkowanie przestrzeni zebrane podczas procesu przeszukiwania algorytmem genetycznym. Do jej 

wykonania nie są potrzebne żadne dodatkowe wywołania funkcji celu. 

Stanowiący część Metody AH, autorski algorytm FLA (ang. Front-Line Algorithm) wskazuje te punkty z repozytorium próbkowania przestrzeni 

algorytmem genetycznym, które leżą najbliżej miejsca przecięcia powierzchni funkcji celu z płaszczyzną progową, dla której ma być 

przeprowadzona estymacja niepewności parametrów. 

Metoda AH została opracowana do oceny jakości wyników pomiarów wzbudzeń kulombowskich (COULEX) – eksperymentalnej techniki badania 

elektromagnetycznej struktury jąder atomowych. Może być potencjalnie zastosowana również do innych problemów programowania 

nieliniowego, w których konieczna jest aproksymacja kształtu funkcji celu wokół znalezionego optimum. 

 

 










































